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വഭാലലലാം 168]          ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്                         [നമ്പര് 10

നനിയമസഭ  2017  ആഗസസ്റ്റ്  മഭാസലാം  22-ാം  തതീയതനി  ചചഭാവഭാഴ്ച  രഭാവനിചല
8.30-നസ്റ്റ്   ബഹുമഭാനചപട  സതീക്കര്  ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണചന്റെ  അദലക്ഷതയനില
നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില കയഭാഗലാം കചര്ന.  

I. കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലയസ്റ്റ് അനുവദനിക്കചപട കചഭാദലങ്ങളുചട പടനികേയനിചല
നമ്പര് ബഭാക്കറനില കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

(I) വഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള 

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്....ഓര്ഡര്.... കചഭാദലലാം നമ്പര് *301

(കചഭാകദലഭാത്തരകവള  ആരലാംഭനിചകപഭാളത്തചന്നെ  കകേരള  സലാംസഭാന
ബഭാലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷനനിചല  രണലാംഗങ്ങളുചട  നനിയമനവുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്
ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനി അധനികേഭാര ദുര്വനിനനികയഭാഗലാം നടത്തനിയതഭായനി ഹഹകക്കഭാടതനി
പരഭാമര്ശമുണഭായതനിനഭാല  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  ശതീമതനി
ചകേ.  ചകേ.  ഹശലജ ടതീചര് രഭാജനിവയണചമന്നെഭാവശലചപടസ്റ്റ്  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ് അലാംഗങ്ങള
ബഭാനറുകേളുലാം  പ്ലക്കഭാര്ഡുകേളുലാം  ഉയര്ത്തനിപനിടനിചസ്റ്റ്  അവരവരുചട  ഇരനിപനിടങ്ങളനില
എഴുകന്നെറ്റുനനിന്നെസ്റ്റ് മുദഭാവഭാകേലലാം വനിളനിച്ചുചകേഭാണനിരുന.)

ജലപഭാതകേളുചട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി
1 (*301) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ്റ്റ്:

ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന:
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ്:
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന:  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പരനിസനിതനി മലനിനതീകേരണവുലാം ചചലവുലാം കുറഞ്ഞ ഗതഭാഗതമഭാര്ഗ്ഗമഭായ
ജലഗതഭാഗതലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനഭായനി  നടത്തനിയ  പവര്ത്തനങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കദശതീയ ജലപഭാതയചട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചരക്കുഗതഭാഗതത്തനിനഭായനി  ചകേഭാലലാം-കകേഭാവളലാം,  നതീകലശശ്വരലാം-കകേഭാടപ്പുറലാം
എന്നെതീ  അനുബന്ധ  ജലപഭാതകേള  വനികേസനിപനിചസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിചല  തുറമുഖങ്ങളുമഭായനി
ബന്ധനിപനിക്കുന്നെ നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനിയചട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന): സര്,

(എ)  2020-ഒഭാചട  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെ  തരത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ജലഗതഭാഗതലാം
വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  പവര്ത്തനങ്ങള  വനിഭഭാവന  ചചയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
കകേഭാവളലാം മുതല നതീകലശശ്വരലാം വചരയള്ള ജലപഭാതയചട ചകേഭാലലാം മുതല കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
വചരയള്ളതസ്റ്റ് കദശതീയ ജലപഭാതയഭാണസ്റ്റ്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് മുതല നതീകലശശ്വരലാം വചരയള്ള
ഭഭാഗലാം സലാംസഭാന ജലപഭാതയഭായനി വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ് ഉഉൗന്നെല നലകുന്നെതസ്റ്റ്.
സലാംസഭാന ജലപഭാതഭാ വനികേസനത്തനിനഭായനി ഒരു ചസഷലല പര്പസസ്റ്റ് ചവഹനിക്കനിള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കകേഭാവളലാം  മുതല  ചകേഭാലലാം  വചരയള്ള  സലാംസഭാന  ജലപഭാത
പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കുന്നെതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാര്വതനി  പുത്തനഭാറനിചന്റെ
വനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  80  കകേഭാടനി  രൂപയചട  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  വനിഭഭാവന
ചചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  വര്ക്കല തുരങ്കങ്ങള വതീതനികൂടനി വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പഠനങ്ങള
നടനവരുന.  ഇകതഭാചടഭാപലാം  മലബഭാര്  കമഖലയനില  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  മുതല
നതീകലശശ്വരലാം വചര വനിവനിധ പദതനികേളക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിക്കഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കദശതീയ ജലപഭാതയചട  നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷണവുലാം
നവതീകേരണവുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ്  സഭാപനമഭായ  ഇനലഭാന്റെസ്റ്റ്  വഭാടര്കവയ്സസ്റ്റ്
അകതഭാറനിറനി  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനഡല  (IWAI)-യചട  കേതീഴനിലഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.
ചകേഭാലലാം  മുതല  കകേഭാടപ്പുറലാംവചരയള്ള  168  കേനികലഭാമതീറര്  ഭഭാഗലാം
ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കകേഭാവളലാം  മുതല  നതീകലശശ്വരലാംവചരയള്ള  പധഭാന  ജലപഭാതയചട
വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നെമുറയസ്റ്റ്  മഭാത്രചമ  അവചയ  വനിവനിധ
തുറമുഖങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ലനിങ്കസ്റ്റ്  കേനഭാലുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിക്കഭാന കേഴനിയകേയള.

(മുദഭാവഭാകേലലാം  വനിളനിച്ചുചകേഭാണനിരുന്നെ  പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള  സശ്വസഭാനങ്ങളനില
ഉപവനിഷ്ടരഭായനി.)

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ്:  സര്,   നമ്മുചട  രഭാജലത്തഭാചകേ  14,500  കേനി.മതീ.
ജലപഭാതയളളതഭായഭാണസ്റ്റ്  ഇനലഭാന്റെസ്റ്റ്  വഭാടര്കവയ്സസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനല
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കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  ഇതനില  5200  കേനി.  മതീ.   നദനികേളുലാം  4000  കേനി.മതീ.
കേനഭാലുകേളുലാം  യനയഭാനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ചരക്കസ്റ്റ്  ഗതഭാഗതത്തനിനഭായനി
പകയഭാജനചപടുത്തഭാചമന്നെസ്റ്റ്  കേചണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിലത്തചന്നെ  1548  കേനി.  മതീ
ജലപഭാതയലാം കകേരളത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഒരുകേഭാലത്തസ്റ്റ് സുഗന്ധവലഞ്ജനങ്ങളുലാം പലചരക്കുചമലഭാലാം
ഉളചപടുന്നെ ചരക്കസ്റ്റ്  ഗതഭാഗതലാം ഈ ജലപഭാതയനിലൂചടയഭായനിരുന.  എന്നെഭാല ഇന്നെസ്റ്റ്
അതസ്റ്റ്  പകയഭാജനചപടുത്തഭാത്ത  ഏകേസലാംസഭാനലാം  കകേരളമഭാചണന്നെ  പരഭാതനിയഭാണസ്റ്റ്
ഉയര്നവനചകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   ഇതനിചനഭാരു  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാനഭായനി  2020
ടഭാര്ജറസ്റ്റ്  കഡറഭായനി  കേണക്കഭാക്കനി  സനിയഭാല  കേമ്പനനിചയ  ചുമതലചപടുത്തനി
ലക്ഷലകബഭാധകത്തഭാടുകൂടനി  വളചര  നല  നനിലയനിലുളള  പവര്ത്തനമഭാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  അങ്ങസ്റ്റ്  നനിര്വഹനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  അങ്ങചയ
പകതലകേമഭായനി  അഭനിനനനിക്കുന.  കേഭായല കേകയ്യേറലാം  തടയഭാനുലാം  കേഭായല സഉൗനരലലാം
പകയഭാജനചപടുത്തഭാനുലാം  കേഭായലനിചന്റെ   ഇരുകേരകേളനിലുലാം  കറഭാകഡഭാ  നടപഭാതകയഭാ
നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  ഫനിഷസ്റ്റ് ലഭാന്റെനിലാംഗസ്റ്റ്  ചസന്റെറുകേള  സഭാപനിച്ചുലാം  കേഭായകലഭാരലാം
ആകേര്ഷകേമഭാക്കുന്നെ ഘടകേങ്ങള, അതഭായതസ്റ്റ് ചചടനികേളുലാം ഇലല്യൂമനികനഷന ഹലറ്റുകേളുലാം
സഭാപനിചസ്റ്റ്  ടൂറനിസലാം  ആങ്കനിളനില  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശലാം  സനിയഭാലനിനസ്റ്റ്
നലകുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,   ജലപഭാത  കകേരളത്തനിചന്റെ  സശ്വപ
പദതനിയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതുവചര  അതസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണതയനിചലത്തനിക്കഭാന  നമുക്കസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.
പല  കേഭാരണങ്ങളഭാല  സഭാവധഭാനമഭായനികപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇക്കഭാരലത്തനില  കവഗത
കൂട്ടുന്നെതനിനുകവണനി സനിയഭാലനിചന പൂര്ണ്ണമഭായനി ഏലപനിക്കുകേയല, സനിയഭാലുലാം കകേരളഭാ
ഗവണ്ചമനലാം  കചര്ന്നെ  ഒരു  കേമ്പനനിയഭാണസ്റ്റ്  SPV-ആയനി  വരുന്നെതസ്റ്റ്.  അതനിചന്റെ
കനതൃതശ്വത്തനില  പവര്ത്തനലാം  നടക്കുകമ്പഭാള   ജലഗതഭാഗതലാം  മഭാത്രമല,  കകേഭാവളലാം
മുതല നതീകലശശ്വരലാം-കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടസ്റ്റ് വചരയളള ഭഭാഗലാം ദതീര്ഘമഭായ ജലപഭാതയഭായഭാണസ്റ്റ്
വരുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ടൂറനിസ്റ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  ഏറവുലാം  ആകേര്ഷകേമഭായ  ഒന്നെഭായനിരനിക്കുലാം.
ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാചല  ഇതനിചന്റെ  രണ്ടുകേരകേളനിലുലാം
ആകേര്ഷകേമഭായ  ഒകടചറ  കേഭാരലങ്ങള  വരുലാം.  അതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജലപഭാതയചട
കേരയനിചല  ഓകരഭാ  പകദശത്തുമുളള  പകതലകേ  മഭാര്ക്കറ്റുകേളടക്കലാം  വനികേസനിപനിച്ചു
ചകേഭാണ്ടുളള പവര്ത്തനലാം ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  നടക്കുചമന്നെഭാണസ്റ്റ്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ് സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ശമനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ്:  സര്,  ഇനലഭാന്റെസ്റ്റ് വഭാടര്കവയ്സസ്റ്റ് അകതഭാറനിറനി ഓഫസ്റ്റ്
ഇനല  കദശതീയ  ജലപഭാതയഭായനി  228.60  കകേഭാടനി  രൂപ  ചചലവഴനിചതനില  ഫലലാം
കേണനിചലന്നെ സനി. ആന്റെസ്റ്റ് എ. ജനി.-യചട വനിലയനിരുത്തലുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്. ആദലഘടത്തനില
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160-ഓളലാം  കേനി.മതീ.  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാചട  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയലാം
ചചയ. ഇതസ്റ്റ് പകയഭാജനചപടുത്തഭാന വലഭാപഭാരനികേളുലാം വലവസഭായനികേളുലാം തയ്യേഭാറഭാകേഭാത്ത
സഭാഹചരലമുണസ്റ്റ്.  അതുചകേഭാണസ്റ്റ്  ജലപഭാത  പകയഭാജനചപടുത്തഭാന  വലഭാപഭാരനി
സമൂഹചത്ത  നനിര്ബന്ധനിപനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  ഉന്നെതതല  കയഭാഗലാം  കചരുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ആവശലമഭായ  നടപടനികേളുലാം  സനിയഭാല  കേമ്പനനിയനില  ഇനലഭാന്റെസ്റ്റ്  വഭാടര്കവയ്സസ്റ്റ്
അകതഭാറനിറനി ഓഫസ്റ്റ് ഇനലയചട പങ്കഭാളനിത്തമുളള സലാംവനിധഭാനമഭാക്കനി മഭാറനിചയടുക്കഭാന
കേഴനിയകമഭാചയന്നെതുലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  ചരക്കസ്റ്റ്  ഗതഭാഗതത്തനിനുകവണനി ജലപഭാത
പൂര്ണ്ണമഭായലാം പകയഭാജനചപടുത്തഭാത്തതനിചനക്കുറനിചസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,    ഇതസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം   പകയഭാഗത്തനില
വരഭാത്തതുചകേഭാണഭാണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗലാം ആ രതീതനിയനില നടക്കഭാത്തതസ്റ്റ്.  അങ്ങചനചയഭാരു
സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  വന്നെഭാല  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം  ചൂണനിക്കഭാണനിചതു
കപഭാചല  വലഭാപഭാരനികേളുലാം  വലവസഭായനികേളുലാം  ഇതുപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സന്നെദമഭാകുലാം.
നമ്മുചട  വനിവനിധ  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളുലാം  ഇതസ്റ്റ്  നലതുകപഭാചല
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  നനിലവരുലാം.  ഇതനിചന്റെ  ഉപകയഭാഗസഭാധലതചയക്കുറനിചസ്റ്റ്  പകതലകേ
ആശങ്കചയഭാനലാം ഉണഭാകകേണതനില. 

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന:  സര്, 'കകേരളത്തനിചന്റെ ഒരു സശ്വപ പദതനിക്കുകൂടനി
ചനിറകേസ്റ്റ്  മുളയ്ക്കുന.  പതനിറഭാണ്ടുകേളഭായനി  ചര്ചകേളനിലമഭാത്രലാം  ഒതുങ്ങനിനനിന്നെ  ജലപഭാതഭാ
വനികേസനലാം  മൂന്നെസ്റ്റ്  വര്ഷത്തനിനുളളനില  യഭാഥഭാര്തലമഭാകുചമന്നെ  മുഖലമനനിയചട
പഖലഭാപനലാം  കകേരളത്തനിചന്റെ  ഭഭാവനി  വനികേസനത്തനികലയ്ക്കുളള  ഉറച  കേഭാലവയ്പഭാണസ്റ്റ്'
എന്നെതസ്റ്റ്,  മലയഭാള  മകനഭാരമയനിചല  എഡനികറഭാറനിയലനില  വന്നെനിട്ടുള്ള  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.
ബഹുമുഖ  കനടങ്ങളക്കഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നെ  ഈ  ജലപഭാതഭാ  പദതനി,  നഭാഷണല
ഹഹകവ  വനികേസനലാം,  തതീരകദശ  പദതനി  ഇചതലഭാലാം  ശകദയമഭായ  വനികേസന
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളചത്ത  വനികേസന  മുരടനിപനികലയസ്റ്റ്  വലനിചചറനിഞ്ഞ
പതനിപക്ഷത്തനിചന്റെ  അസഹനിഷ്ണുതയനിലനനിനലാം  അസശ്വസതയനിലനനിനലാം
മുളച്ചു ചപഭാന്തുന്നെ സമരഭാഭഭാസത്തനിനഭാണസ്റ്റ് സഭ സഭാക്ഷലലാംവഹനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

മനി  .   സതീക്കര്  : കചഭാദലലാം കചഭാദനിക. 

ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന:  സര്, നതീകലശശ്വരലാം വചരയളള ജലപഭാത കബക്കല
വചരയളള പദതനിയഭായനി ഇത്തവണതചന്നെ മഭാറഭാനുളള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  കബക്കല  നമ്മുചട  പധഭാനചപട  ടൂറനിസലാം
കകേന്ദ്രമഭായതുചകേഭാണസ്റ്റ് കബക്കല വചരചയങ്കനിലുലാം ഇതസ്റ്റ് എത്തനികചരണചമന്നെ ആവശലലാം
ഗഉൗരവമഭായനി പരനിഗണനിച്ചുചകേഭാണ്ടുളള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുലാം.  
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ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ്: സര്, ചകേഭാലലാം- കകേഭാടപ്പുറലാം കദശതീയ ജലപഭാത മൂന്നെനിചനയലാം
ചകേഭാലലാം-കകേഭാവളലാം  സലാംസഭാന ജലപഭാതചയയലാം  തമ്മേനില ബന്ധനിപനിക്കുന്നെ ചകേഭാലലാം
കേനഭാല ചകേഭാലലാം തുറമുഖത്തുനനിനലാം മുന്നൂറസ്റ്റ് മതീററനില തഭാചഴ ദൂരത്തനിലഭാണസ്റ്റ് സനിതനി
ചചയ്യുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇതുസലാംബന്ധനിച  ഫതീസനിബനിലനിറനി  സഡനി  നടത്തുന്നെതനിനുളള  ഒരു
ചപഭാകപഭാസല  ഞഭാന  അകങ്ങയ്ക്കുലാം  ബഹുമഭാനചപട  തുറമുഖ   വകുപ്പുമനനിക്കുലാം
കനരചത്ത  സമര്പനിചനിരുന.  ഇതുസലാംബന്ധനിച  ഫതീസനിബനിലനിറനി  സഡനി
നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
ആവശലമഭായ നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    ബനി  .    സതലന:  സര്,  അനനമഭായ  സഭാധലതയഭാണസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിചല
ജലപഭാതഭാ വനികേസനവുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ്   വരുന്നെതസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതുവഴനി
കകേഭാവളലാം,  വര്ക്കല,  അഷ്ടമുടനിക്കഭായല,  കുടനഭാടസ്റ്റ്,  കുമരകേലാം,  ചകേഭാചനി  മുസരനിസസ്റ്റ്,
കബക്കല  തുടങ്ങനിയ  ടൂറനിസലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളുമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിക്കഭാനുലാം
തനിരുവനനപുരലാം,  കേണ്ണൂര്,  ചകേഭാചനി തുടങ്ങനിയ വനിമഭാനത്തഭാവളമടക്കമുളള സലങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കഭാനുലാം കേഴനിയലാം. ഏറവുലാം അധനികേലാം വരുമഭാനസഭാധലതയളളതുമഭാണസ്റ്റ്. ഇതസ്റ്റ്
ടൂറനിസവുമഭായനി ബന്ധചപട ബൃഹത്തഭായ പദതനിയഭായനിരനിക്കുകമഭാചയന്നെതഭാണസ്റ്റ് എചന്റെ
കചഭാദലലാം?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ആദലചത്ത  പദതനി  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്
ജനിലവചരയളള  കേനഭാല  എന്നെ  നനിലയനില  തചന്നെയഭാണസ്റ്റ്.   കേനഭാല  എന്നെ
നനിലയഭാകുകമ്പഭാള  ഇതനിചന്റെ  മറ്റുസഭാധലതകേള  ശരനിയഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കണചമങ്കനില
വനിവനിധ കകേന്ദ്രങ്ങളനികലയ്ക്കുളള ഉപകേനഭാലുകേള കവണനിവരുലാം.  ഉപകേനഭാലുകേള ടൂറനിസസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രങ്ങളുമഭായലാം  തുറമുഖങ്ങളുമഭായലാം  ബന്ധചപടുനണഭാകേഭാലാം.  അത്തരത്തനിലുളള
വനികേസനസഭാധലതയഭാണസ്റ്റ് ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വരുന്നെതസ്റ്റ്.  

ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന: സര്, കദശതീയ ജലപഭാതയചട പധഭാന ഘടകേമഭാണസ്റ്റ്
കേകനഭാലനി  കേനഭാല വനികേസനലാം.   കേകനഭാലനി  കേനഭാലനിചന്റെ കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിചല
കേലഭായനി  മുതല  കകേഭാരപ്പുഴ  വചരയളള  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  ഇതുവചര  യഭാചതഭാരുവനിധ
പവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടന്നെതഭായനി അറനിയഭാന കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  അതുമഭായനി  ബന്ധചപട
പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനചണങ്കനില അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,   കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  മുതലുളള  പവര്ത്തനലാം
ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തചന്നെ  ഫലപദമഭായനി  നടക്കുലാം.  കൂടുതല  ശദ
ഇക്കഭാരലത്തനിലുണഭാവുകേയലാം ചചയ്യുലാം.
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ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്:   സര്,   കദശതീയ  പഭാതയചട  ഏറവുലാം
പധഭാനചപട ഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ്  ബഹു.  സതീക്കറുചട മണ്ഡലത്തനിലചപട ചപഭാന്നെഭാനനി  മുതല
കചറ്റുവ വചരയള്ള ഭഭാഗലാം.  മലബഭാറനിലനനിനലാം ചകേഭാചനിചയ കദശതീയ ജലപഭാതയമഭായനി
ബന്ധനിപനിക്കുന്നെ  പധഭാനചപട  ഭഭാഗമഭാണതസ്റ്റ്.  അറബനിക്കടലനിലനനിനലാം  ഉപ്പുചവള്ളലാം
കേയറഭാതനിരനിക്കഭാന  അവനിചട  കചറ്റുവ,  ചവളനിയലാംകകേഭാടസ്റ്റ്  എന്നെതീ  രണസ്റ്റ്  സലങ്ങളനില
കലഭാക്കുകേള   സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കചറ്റുവ  കനരചത്ത  പുനര്നനിര്മ്മേനിചനിരുന.
ചവളനിയലാംകകേഭാടസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  അങ്ങയചട  കനതൃതശ്വത്തനില  പവര്ത്തനലാം
നടന  ചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  എചന്റെ  കചഭാദലലാം,   ജലപഭാത  എന്നെ  നനിലയനില
നവതീകേരനിക്കുകമ്പഭാളത്തചന്നെ  മലനിനതീകേരണ  വനിമുക്തമഭാക്കുകേചയന്നെതുലാം  വളചര
പധഭാനചപട  ഒരു  ദഉൗതലമഭാണസ്റ്റ്.   അതനിനുകവണനിയള്ള  കപഭാജകസ്റ്റ്  ശുചനിതശ്വമനിഷനസ്റ്റ്
സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  കവഗതയനിലഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി   നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്,  ഇചതലഭാലാം ചചയതനിനുകശഷവുലാം മഭാലനിനലലാം
നനിറയകേയഭാചണങ്കനില ആ പശലാം അതതീവ ഗഉൗരവമഭായനി എടുകക്കണനിവരുലാം.  നമ്മുചട
ഇഉൗ  സശ്വപപദതനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നെകതഭാചട  മഭാലനിനലമടക്കലാം  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം
ചചയ്യുകേയഭാണസ്റ്റ് ചചയ്യുന്നെതസ്റ്റ്. കേനഭാലനിചന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില, അതഭായതസ്റ്റ് പഭാര്വതനി
പുത്തനഭാറനിചന്റെചയഭാചക്ക  പശലാം  നമുക്കറനിയഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  അതുകപഭാചല   നനിരവധനി
സലങ്ങളനില  മഭാലനിനലലാം  അടനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനണസ്റ്റ്.   ഇതുമുഴുവന  ശുദതീകേരനിചസ്റ്റ്
ശുദമഭായ ചവള്ളലാം  കേനഭാലനില ഉണഭാകുന്നെ നനിലയനിലഭാണസ്റ്റ് വരനികേ.  അവനിചട വതീണ്ടുലാം
മഭാലനിനലലാം  ചകേഭാണനിടുന്നെതസ്റ്റ്  നമുക്കസ്റ്റ്  സഹനിക്കഭാവുന്നെതല,  അതനിനസ്റ്റ്   കേര്ശനമഭായ
നടപടനികേളുണഭാകുലാം.

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന:   സര്,   മഹഭാരഭാജഭാവനിചന്റെ  കേഭാലലാംമുതലുള്ള
ആലപ്പുഴ-ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനി,   ആലപ്പുഴ-കകേഭാടയലാം   ജലപഭാതകേളുചടചയഭാചക്ക  സനിതനി
വളചര  ദയനതീയമഭാണസ്റ്റ്.   ഇതനില  ചനിലചതഭാചക്ക  കദശതീയ  ജലപഭാതയനില
കചര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എന്നെഭാല  അവനിചട  കേഭാരലമഭായ  നടപടനികേളുലാം  പണനികേളുചമഭാനലാം
നടക്കുന്നെനില.  ഒരു  മുനഗണന  നലകേനിചക്കഭാണസ്റ്റ്    മധലതനിരുവനിതഭാലാംകൂറനിചല
പധഭാനചപട  ഈ  സലചത്ത  കദശതീയ  ജലപഭാതയമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കുന്നെതനിനു
കവണനിയള്ള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  തതീര്ചയഭായലാം.  നമ്മുചട
സലാംസഭാനചത്തയഭാചകേ  വലനിയ  കതഭാതനില  അഭനിവൃദനിചപടുത്തഭാനുതകുന്നെ  രണസ്റ്റ്
കേനഭാലുകേളുചട  പശമഭാണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹലാം  ഇവനിചട   ചൂണനിക്കഭാടനിയതസ്റ്റ്.   അകതഭാചടഭാപലാം
തചന്നെ  ആലപ്പുഴയചട  പകതലകേമഭായ  വനികേസനത്തനിചന്റെ  പശവുലാം  അതനിനകേത്തസ്റ്റ്
അടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആലപ്പുഴ  "കേനിഴക്കനിചന്റെ  ചവനതീസസ്റ്റ്"  എചന്നെഭാചക്ക
അറനിയചപടുനചണങ്കനിലുലാം  ഇകപഭാള  ആ   അവസയനിലചലന്നെസ്റ്റ്  നമുക്കറനിയഭാലാം.
ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനിടചലങ്കനിലുലാം  പകതലകേമഭായനിത്തചന്നെ  ആ  പശലാം  അഡ്രസസ്റ്റ്
ചചയ്യേഭാനഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   വലനിയ  കതഭാതനിലുള്ള  വനികേസനലാം
അവനിചട പകതലകേമഭായനിത്തചന്നെ ചകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുലാം.
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ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  സര്,  കദശതീയപഭാതകേളനില  വളചര  തനിരകക്കറനി
ചകേഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാള  ഒരു   ബദല  എന്നെ  നനിലയ്ക്കുതചന്നെയഭാണസ്റ്റ്  ജലപഭാതകേളുചട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ജലപഭാതകേളുചട   നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  കനതൃതശ്വലാം
ചകേഭാടുക്കുന്നെ  മുഖലമനനിചയ  അഭനിനനനിക്കുന.  ഇതസ്റ്റ്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ഗവണ്ചമനതചന്നെ  പഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  time  frame-നുള്ളനില   ജനിലകേളനില
സമയബന്ധനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കചപടണചമങ്കനില  ഇതനിനസ്റ്റ്  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്
സമനിതനിയണഭാവണലാം.  ഇതസ്റ്റ്  കവഗതയനിലഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി  ജനിലകേളനില  അത്തരലാം
കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് സമനിതനികേളുകണഭാ?  

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:   സര്,   ഒരു  പകതലകേ  കേമ്പനനിയചട
കനതൃതശ്വത്തനില ഇഉൗ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടക്കുകമ്പഭാള,  ഇതനിചന്റെ കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്
ജനിലയനില മഭാത്രമല,  ഓകരഭാ പകദശത്തുമഭായനി വരുലാം.  ഇതനിനസ്റ്റ് ഓകരഭാ റതീച്ചുണഭാകുലാം,
ആ  റതീചനിനസ്റ്റ്  കൃതലമഭായലാം  സമയബന്ധനിതമഭായലാം  കേഭാരലങ്ങള  നടക്കുനകണഭാചയന്നെസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിക്കുലാം.  ഒരു  ആശങ്കയലാം  കവണ,  കൃതലമഭായ  കമഭാണനിററനിലാംഗലാം
വനിലയനിരുത്തലുകേളുലാം തുടര്നടപടനികേളുലാം ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായണഭാകുലാം.  

ശതീ  .    ചചഹബനി ഇഉൗഡന:  സര്,  വളചര പധഭാനചപട ഒന്നെഭാണസ്റ്റ്  ചകേഭാലലാം-
കകേഭാടപ്പുറലാം കദശതീയ ജലപഭാത.  അതനിചന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള ഏതസ്റ്റ് തലത്തനിലഭായനി;
ഇഉൗ  കമഖലയനിലുള്ള  മതലചത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുചട  വലകേള  നഷ്ടചപടതനിനുള്ള
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ചകേഭാടുക്കഭാത്തതസ്റ്റ്  ഇതനിചനഭാരു  തടസമഭായനി  നനിലക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.
അതുകപഭാചല തചന്നെ ഇഉൗ കമഖലയനില ചഡ്രഡ്ജനിലാംഗനിനുണഭാകുന്നെ വലനിയ കകേഭാസസ്റ്റ്
കേചണത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:   സര്,  ചകേഭാലലാം-കകേഭാടപ്പുറലാം  ജലപഭാതയമഭായനി
ബന്ധചപട   ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ചചറനിയ    പശങ്ങചളഭാനലാം  ഇതനിനസ്റ്റ്  തടസമഭായനി
വരുന്നെതല.  അത്തരത്തനിലുള്ള  പശങ്ങചളഭാചക്ക നമുക്കസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കഭാവുന്നെകതയള.

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന:  സര്,  കേകനഭാലനി കേനഭാല, കദശതീയ ജലപഭാതയചട
വനികേസനത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  റതീചസ്റ്റ്  3-ല  ഉളചപട  സലമഭാണസ്റ്റ്.   രണസ്റ്റ്  പധഭാന
കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഇഉൗ കേനഭാല ഇകപഭാള അഭനിമുഖതീകേരനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  വലനിയ
കതഭാതനിലുള്ള മഭാലനിനലങ്ങള ചഡകപഭാസനിറസ്റ്റ് ചചയ്യുന്നെ അവസയഭാണസ്റ്റ് ഇവനിചടയള്ളതസ്റ്റ്.
കേഴനിഞ്ഞ  ആഗസസ്റ്റ്  15-നസ്റ്റ്   'മഭാലനിനലത്തനില  നനിന ലാം  സശ്വഭാതനലലാം'  എന്നെ
മുഖലമനനിയചട  പരനിപഭാടനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  ആ പകദശങ്ങളനിചല   മഭാലനിനലത്തനിചന്റെ
കതഭാതസ്റ്റ്  അളക്കഭാന  ചസനസര്  വച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  കറഭാകബഭാടനിചന  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  പഠനലാം
നടത്തുകേയണഭായനി.  കേകനഭാലനി  കേനഭാലനില  വലനിയ  കതഭാതനിലഭാണസ്റ്റ്  മഭാലനിനലലാം
അടനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  മചറഭാന്നെസ്റ്റ്,  port  to  port  എന്നെ  സലാംവനിധഭാനത്തനില
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ചപഭാന്നെഭാനനി-കബപ്പൂര്,  കബപ്പൂര്-ചകേഭാചനി  എനള്ള  രതീതനിയനില  കേകനഭാലനി  കേനഭാല
വനികേസനിപനിക്കുകമ്പഭാള കബപ്പൂര്-ചപഭാന്നെഭാനനിയനില മഭാത്രലാം ഏകേകദശലാം  37  പഭാലങ്ങള
പുതുക്കനിപണനികയണ  അവസയണസ്റ്റ്.  അത്തരത്തനിലുള്ള   കേഭാരലങ്ങളക്കുകവണനി
മുനകൂടനി എചനങ്കനിലുലാം തതീരുമഭാനലാം അങ്ങയചട ഭഭാഗത്തുനനിനലാം ഉണഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,   ഇകപഭാള  കേനഭാലുള്ള  സലങ്ങളനില
അതനിനനുസരനിച്ചുതചന്നെ  കേനഭാലുകേള  ക്രമചപടുത്തഭാന നമുക്കസ്റ്റ് സഭാധനിക്കുലാം.   ഇതസ്റ്റ്
രണസ്റ്റ്  ഘടമഭായനി  ചചകയ്യേണനിവരുലാം.   ആദലഘടലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ  എനള്ളതഭാണസ്റ്റ്.
രണഭാലാം ഘടത്തനില ആവശലമഭായ പഭാലങ്ങളുചട പുതുക്കനിപണനിയലുകേള കവണനിവരുലാം.
അതസ്റ്റ്  രണഭാലാംഘടമഭായനി   ചചയ്യുന്നെതഭായനിരനിക്കുലാം  നന്നെഭാവുകേ.  ആദലലാം   ഒരറലാംമുതല
മകറയറലാം  വചര പൂര്ത്തനിയഭാകുന എന്നെ നനിലയനില  ഉണഭാകുന്നെതഭാണസ്റ്റ്       പധഭാനലാം.

ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി:   സര്,   കകേഭാഴനികക്കഭാടനികനയലാം  ലക്ഷദശ്വതീപനികനയലാം
കേണ്ണൂര്,  അഴതീക്കല  തുറമുഖവുമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കഭാവുന്നെ  തരത്തനിലുള്ള  നടപടനി
ക്രമങ്ങള ഉണഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  കേനഭാല  കപഭാകുന്നെ  വഴനിക്കസ്റ്റ്  പകതലകേ
ടൂറനിസ്റ്റുകകേന്ദ്രങ്ങളുമഭായലാം  അതനിനുപരനിയഭായനി  തുറമുഖങ്ങളുമഭായലാം  ബന്ധനിപനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേളുണഭാകുലാം എനള്ള കേഭാരലലാം ഞഭാന കനരചത്ത പറഞ്ഞതഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി:  സര്,  കകേഭാവളലാം-ചകേഭാലലാം  ജലപഭാതയസ്റ്റ്  തടസമഭായനി
നനിലക്കുന്നെതസ്റ്റ്  വര്ക്കലയനിചല  3  പധഭാനചപട  തുരപ്പുകേളഭാണസ്റ്റ്.   ഇഉൗ തുരപ്പുകേള
വതീതനികൂട്ടുന്നെതനിനസ്റ്റ് എചനങ്കനിലുലാം നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന:  സര്, വര്ക്കലയനിചല തുരങ്കങ്ങളുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ്
ആവശലമഭായ പഠനങ്ങള ഇകപഭാളത്തചന്നെ നടക്കുനണസ്റ്റ്. ഇഉൗ അടുത്ത ദനിവസമഭാണസ്റ്റ്
ചകേഭാങ്കണ്  ചറയനിലകവയമഭായനി  ബന്ധചപട  വനിദഗ്ദ്ധ  സലാംഘലാം  അവനിചടവന്നെസ്റ്റ്
കേഭാരലങ്ങള  പഠനിച്ചുകപഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ്റ്റ്:  സര്,   ചഗയനില   ചചപപ്പുചചലനടക്കമുള്ള
കേഭാരലങ്ങളനില   വനികേസന  പശങ്ങളനില  ജനങ്ങചള  ഇളക്കനിവനിടസ്റ്റ്  തടസങ്ങള
ഉണഭാക്കഭാനുള്ള  ശമങ്ങള  നടക്കുന്നെ  അവസരമഭാണനിതസ്റ്റ്.   ആ  സഭാഹചരലത്തനില
ശതീ. ചചഹബനി ഇഉൗഡന ചൂണനിക്കഭാടനിയതുകപഭാചല ചകേഭാലലാം-കകേഭാടപ്പുറലാം ചസകറനിലുള്ള
മതലചത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുചട  ചതീനവലകേള  മഭാറ്റുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  പശങ്ങള
ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ്   ഗഉൗരവമഭായനി  കേണക്കനിചലടുക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  അവര്ക്കഭാവശലമഭായ
കകേഭാമ്പനകസഷന  ചകേഭാടുത്തനിചലങ്കനില   പഴയതുകപഭാലുള്ള  പശങ്ങള  വതീണ്ടുലാം
ഉണഭാകേഭാന  സഭാധലതയണസ്റ്റ്.   അതനിനസ്റ്റ്  തടസങ്ങളുണഭാകുലാം.  അതുചകേഭാണസ്റ്റ്  ആ
കേഭാരലത്തനിനസ്റ്റ്  കുറച്ചുകൂടനി  ഗഉൗരവലാം  ചകേഭാടുക്കഭാനുലാം  തൃപനികേരമഭായ  കകേഭാമ്പനകസഷന
ചകേഭാടുത്തസ്റ്റ് അവചര ഒഴനിവഭാക്കഭാനുമുള്ള നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്, മതലചത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുചട ഉപജതീവനത്തനിനസ്റ്റ്
ഒരുതരത്തനിലുള്ള  തടസവുമുണഭാക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  നലതുകപഭാചല  ശദനിക്കുലാം.
എചനങ്കനിലുലാം തടസങ്ങള ഉണഭാകുനചവങ്കനില അതനിനഭാവശലമഭായ നഷ്ടപരനിഹഭാരവുലാം
നലകുന്നെതഭായനിരനിക്കുലാം. 

മനി  .    സതീക്കര്:  കചഭാകദലഭാത്തരകവള  ഫലപദമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിചഭാല
എങ്ങചനയഭായനിരനിക്കുചമനള്ളതനിചന്റെ  ഒരു  ഉദഭാഹരണമഭാണസ്റ്റ്  ഇഉൗ  കചഭാദലലാം.  16
മനിനനിറ്റുചകേഭാണസ്റ്റ് ഇത്രയലാംകപര്ക്കസ്റ്റ് ഉപകചഭാദലങ്ങള കചഭാദനിക്കഭാനുളള അവസരലാം കേനിടനി.  

കകേഭാളറ വലഭാപനലാം തടയന്നെതനിനസ്റ്റ് മുനകേരുതലുകേള
2 (*302)    ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ്  :

      ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു  :
    ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം  :
     ശതീ  .    എന  .    വനിജയന പനിള്ള  :  തഭാചഴകേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  നഗരത്തനില  ഇതര  സലാംസഭാന  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളനില
ചനിലര്ക്കസ്റ്റ് കകേഭാളറ സനിരതീകേരനിക്കുകേയലാം പത്തനലാംതനിടയനില ഒരഭാള മരണചപടുകേയലാം
ചചയ  സഭാഹചരലത്തനില  കരഭാഗവലഭാപനലാം  തടയന്നെതനിനഭായനി  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
മുനകേരുതലുകേള എചനലഭാമഭാചണന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  തട്ടുകേടകേളനിലുലാം  റകസഭാറനകേളനിലുലാം  നലകുന്നെ  ആഹഭാര  പദഭാര്തങ്ങള
ശുചനിതശ്വമുള്ളതഭാചണനലാം  കരഭാഗവലഭാപനത്തനിനസ്റ്റ്  ഇടയഭാക്കുന്നെതചലനലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന എടുത്തനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഗണനനിലവഭാര  നനിയമപകേഭാരലാം,  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഭക്ഷല
ഉലപഭാദന-സലാംഭരണ-വനിതരണ രലാംഗത്തസ്റ്റ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെവചരലഭാലാം  ചചലസനകസഭാ
രജനികസ്ട്രേഷകനഭാ  കനടനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളനിലൂചട  വനിലക്കുന്നെ  ഭക്ഷല
പദഭാര്തങ്ങളുചട  ഗണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കഭാന  എചനങ്കനിലുലാം  സലാംവനിധഭാനലാം
ഉകണഭാചയന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

(ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനി  ശതീമതനി  ചകേ.  ചകേ.  ഹശലജ  ടതീചര്
രഭാജനിവയണചമന്നെഭാവശലചപടസ്റ്റ്   പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള  ബഭാനറുകേളുലാം  പ്ലക്കഭാര്ഡുകേളുലാം
ഉയര്ത്തനിപനിടനിചസ്റ്റ് അവരവരുചട ഇരനിപനിടങ്ങളനില എഴുകന്നെറ്റുനനിന്നെസ്റ്റ് മുദഭാവഭാകേലലാം മുഴക്കനി
സഭഭാനടപടനികേള തടസചപടുത്തനിചക്കഭാണനിരുന.)
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ആരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ
ടതീചര്):  സര്, 

(എ)  പകേര്ചവലഭാധനി  നനിയനണ  പവര്ത്തനങ്ങളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  എലഭാ
ജനിലകേളനിലുലാം  ആകരഭാഗല  വകുപസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസര്  തുടര്ചയഭായനി  ഇതര  സലാംസഭാന
ചതഭാഴനിലഭാളനി കേലഭാമ്പുകേള സനര്ശനിചസ്റ്റ് ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട വലക്തനിശുചനിതശ്വലാം, പരനിസര
ശുചനിതശ്വലാം, കുടനിചവള്ള ശുചനിതശ്വലാം തുടങ്ങനിയവ നനിരതീക്ഷനിചസ്റ്റ് ആവശലമഭായ നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ളതുലാം  ഇതര  സലാംസഭാന
ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട  വരകവഭാചട  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായ ആകരഭാഗല  പശങ്ങള ഇലഭായ
ചചയ്യുകേ എന്നെ ലക്ഷലകത്തഭാചട  സലാംസഭാന ആകരഭാഗല വകുപസ്റ്റ്  'ചഹലത്തനി കകേരള'
എന്നെ കപരനില സമഗ്രമഭായ ഒരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇഉൗ
പദതനിയചട ഭഭാഗമഭായനി ഇതര സലാംസഭാന ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട ചതഭാഴനില സലങ്ങളുലാം
വഭാസസലങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനയസ്റ്റ്  വനികധയമഭാക്കുകേയലാം  അവരനില  മലമ്പനനി,  മനസ്റ്റ്,
കകേഭാളറ,  കേഭാനസര്,  കുഷലാം,  ക്ഷയലാം  തുടങ്ങനിയ  പകേര്ചവലഭാധനികേള  ഉള്ളവചര
കേചണത്തുകേയലാം  കവണ  ചനികേനിത  നലകുകേയലാം  ചചയ്യുനണസ്റ്റ്.  ഇതര  സലാംസഭാന
ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട കകേന്ദ്രത്തനില ചമഡനിക്കല കേലഭാമ്പുലാം അവരുചട ഭഭാഷയനിലത്തചന്നെ
കബഭാധവലക്കരണ കഭാസ്സുകേളുലാം ആകരഭാഗല വകുപസ്റ്റ് നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില  കരഭാഗബഭാധനിത  പകദശങ്ങളനില  എലഭാ  കുടനിചവള്ള
കസഭാതസ്സുകേളുലാം തുടര്ചയഭായനി സൂപര് കകഭാറനികനഷന നടത്തനിവരുന. കകേഭാളറ കരഭാഗലാം
വലഭാപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  തടയന്നെതനിനുകവണനി  ആഹഭാരപദഭാര്തങ്ങള  വനിലക്കുന്നെ
തട്ടുകേടകേള,  വഴനികയഭാര  ഭക്ഷണശഭാലകേള,  കഹഭാടലുകേള,  റകസഭാറനകേള,
കേലഭാന്റെതീനുകേള എന്നെനിവ നടത്തുന്നെവരുചട പകതലകേ മുനകേരുതലനിനുലാം ജഭാഗ്രതയ്ക്കുമഭായനി
ഭക്ഷല-സുരക്ഷഭാ  വകുപസ്റ്റ്  പരസലലാം  തയ്യേഭാറഭാക്കനി  സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ  വനിവനിധ
പത്രമഭാധലമങ്ങളനിലൂചട പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  തട്ടുകേടകേളനിലുലാം  റകസഭാറനകേളനിലുലാം  പകതലകേ  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുകേയലാം ഭക്ഷല സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചസ്റ്റ് ലഭാബനില പരനികശഭാധനയസ്റ്റ് അയയ്ക്കുകേയലാം
ചചയ്യുന.   ശുചനിതശ്വനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനഭായനി  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
അടങ്ങനിയ കനഭാടതീസുകേള നലകുന.  വതീഴ്ചവരുത്തുന്നെവര്ചക്കതനിചര പനിഴ ഉളചപചട
കപഭാസനികേല്യൂഷന, അഡ്ജല്യൂഡനികക്കഷന നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ ഗണനനിലവഭാര  നനിയമപകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഭക്ഷല
ഉലഭാദന-സലാംഭരണ-വനിതരണ രലാംഗത്തസ്റ്റ് പവര്ത്തനിക്കുന്നെവര്ചക്കലഭാലാം ചചലസനകസഭാ
രജനികസ്ട്രേഷകനഭാ നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഇഉൗ വര്ഷലാം ഭക്ഷല ഉലഭാദന,  വനിതരണ,  വനിലപന നടത്തുന്നെ
37348  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ചചലസനസുലാം  146028  കപര്ക്കസ്റ്റ്  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിചന്റെ കേതീഴനിലുള്ള തനിരുവനനപുരലാം, എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
ലഭാബുകേളനില  ഭക്ഷല  പദഭാര്തങ്ങളുചട  ഗണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുള്ള ഉന്നെതനനിലവഭാരത്തനിലുള്ള സലാംവനിധഭാനവുലാം നനിലവനിലുണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ്  :  സര്, അനലഭഭാഷഭാ ചതഭാഴനിലഭാളനികേളനിലൂചടയഭാണസ്റ്റ്
കകേഭാളറ പകേരുന്നെചതന്നെ  സൂചന ഇവനിചട നലകേനിയ മറുപടനിയനിലുണസ്റ്റ്.  ഇഉൗ വര്ഷലാം
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില  റനികപഭാര്ട്ടുചചയ എടസ്റ്റ്  കകേസുകേളനില മൂന്നെസ്റ്റ്
എണ്ണത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാളറ  സനിരതീകേരനിചതസ്റ്റ്.  കകേഭാളറ  ബഭാകതീരനിയ  അനലഭഭാഷഭാ
ചതഭാഴനിലഭാളനികേളനിലനനിനലാം  വന്നെതല,  ആ  പകദശചത്ത  കേനിണറുകേളനിചല  മഭാലനിനലലാം
കേഭാരണമഭാചണന്നെഭാണസ്റ്റ്  കേമ്മേല്യൂണനിറനി  ചമഡനിസനിന  വനിഭഭാഗലാം  പരനികശഭാധനിചകപഭാള
കേചണത്തനിയതസ്റ്റ്. കേഭാലഭാവസഭാ മഭാറവുലാം ഇതനിനസ്റ്റ് വലനിചയഭാരു ഘടകേമഭായനി മഭാറുനണസ്റ്റ്.
ശക്തമഭായ  കവനലുണഭാകുകമ്പഭാള  ആലഗ  എന്നെ  പകതലകേ  ഇനത്തനിലചപടുന്നെ
സസലത്തനിലനനിനലാം  വലനിയ  ബതീഡനിലാംഗസ്റ്റ്  ഗ്രഉൗണഭായനി  ഇഉൗ  കകേഭാളറ  ബഭാകതീരനിയ
വളരുകേയഭാണസ്റ്റ്.  മഴക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  പതനികരഭാധകശഷനി  കുറയകമ്പഭാള  ഇതസ്റ്റ്  കൂടുതല
അറഭാക്കസ്റ്റ്   ചചയ്യുലാം.  മുഖലമനനി  ഇന്നെചല  വനിശദതീകേരനിചതുകപഭാചല  കേഭാലഭാവസഭാ
വലതനിയഭാനത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി, പകതലകേ തയ്യേഭാചറടുപ്പുകേള നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നെ
ഇഉൗ കേഭാലഘടത്തനില അതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേഭാളറകൂടനി പതനികരഭാധനിക്കഭാന,  കരഭാഗലാം
വരുന്നെതനിനുമുമ്പുതചന്നെ  കേനിണറുകേചളലഭാലാം  കകഭാറനികനറസ്റ്റ്  ചചയ്യേഭാനഭാവശലമഭായ
സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കണലാം.അതനിനഭാവശലമഭായനിട്ടുള്ള തതീരുമഭാനചമടുക്കുകമഭാ എന്നെതഭാണസ്റ്റ്
കചഭാദലലാം?

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ  ടതീചര്:   സര്,  സര്ക്കഭാര്  ഇതസ്റ്റ്  വളചര
ഗഉൗരവമഭായനി   പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.   ഇതരകദശ  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളഭായ  മൂന്നെസ്റ്റ്
കപര്ക്കസ്റ്റ്  കകേഭാളറ  ബഭാധനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.  അതനില  ഒരഭാള  കകേഭാളറ
ബഭാധനിചതനിനുകശഷമഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാനകത്തയസ്റ്റ് വന്നെതസ്റ്റ്.  ചനികേനിത കതടഭാന അലലാം
ചചവകേനിയതുമൂലലാം   ഒരഭാള  മരണചപട്ടു.  ഇതരകദശ  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട  ഇടയനില
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാളറയചട  സഭാധലതയള്ളചതന്നെസ്റ്റ്  പറയഭാന  കേഴനിയനില.    ശുദജലലാം
മലനിനതീകേരനിക്കചപടുന്നെതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേഭാളറ  വരഭാനുള്ള  സഭാധലത  മുന്നെനില
കേണ്ടുചകേഭാണസ്റ്റ്  കേനിണറുകേളുലാം  മറസ്റ്റ്  കുടനിചവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളുചമലഭാലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആകരഭാഗല വകുപ്പുലാം ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപ്പുലാം
ഇഉൗ  കേഭാരലലാം  വളചര  ശദകയഭാചട  ഏചറടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കകേഭാളറ  വലഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
കേഭാരണമഭായ ഇത്തരലാം  ബഭാകതീരനിയകേചള  ചനില  പകദശങ്ങളനില  കേചണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പരനിഹഭാരനടപടനികേള അടനിയനരമഭായനി  സശ്വതീകേരനിചതനിചന്റെ ഫലമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  കകേഭാളറ
പടരഭാതനിരുന്നെതസ്റ്റ്.   കേനിണറുകേളനിചലയലാം മറ്റുലാം ചവള്ളലാം പരനികശഭാധനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ് കകേഭാളറ
തടയന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപസ്റ്റ്  ദ്രുതഗതനിയനില
സശ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
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ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ്: സര്,  ആകരഭാഗല  പതനികരഭാധ  കമഖലയനില
കലഭാകേത്തസ്റ്റ്  ഏറവുലാം  ശകദയമഭായ  പവര്ത്തനലാം  കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുന്നെ  രഭാജലമഭാണസ്റ്റ്  കേല്യൂബ.
2014-ല സലാംസഭാന ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ക്ഷണമനുസരനിചസ്റ്റ് കേല്യൂബയനില നനിനള്ള ഒരു
വനിദഗ്ദ്ധ  സലാംഘലാം  കകേരളത്തനില  വരനികേയലാം  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമഭായനി  വനിവനിധ
തലത്തനിലുള്ള  ചര്ചകേള  നടത്തുകേയലാം  തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  അവരുചട  സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കഭാചമന്നെസ്റ്റ്  വഭാഗഭാനലാം  ചചയ്യുകേയമുണഭായനി.   എന്നെഭാല  2014-നുകശഷലാം  ആ
പക്രനിയ  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  അന്നെചത്ത  ഗവണ്ചമകന്റെഭാ  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനികയഭാ
ശദനിചനില.  ഇഉൗ  പുതനിയ  കേഭാലഘടത്തനില  കേല്യൂബയചട  ആകരഭാഗലമഭാതൃകേ
പനിന്തുടരുന്നെതനിനുകവണനി  മനനിയചടയലാം  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപടുന്നെ  എലാം.എല.എ.-
മഭാരുചടയലാം കനതൃതശ്വത്തനില ഒരു ഉന്നെതതലസലാംഘലാം കേല്യൂബ സനര്ശനിചസ്റ്റ് കേഭാരലങ്ങള
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ  ടതീചര്:   സര്,  ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ചര്ച
നടത്തുകേയലാം  വനിദഗ്ദ്ധചര  ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള   കതടുകേയലാം
ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഫലപദമഭായ പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ഏചതങ്കനിലുലാം രഭാജലങ്ങളനിലുചണങ്കനില
അതസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  തയ്യേഭാറഭാണസ്റ്റ്.  പകതലകേനിചസ്റ്റ്  കേല്യൂബ
ആകരഭാഗലരലാംഗത്തസ്റ്റ്  വളചര  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  പവര്ത്തനങ്ങള  കേഭാഴ്ചവയ്ക്കുന്നെ
രഭാജലമഭാണസ്റ്റ്.   ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം  പറഞ്ഞകേഭാരലലാം   പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  പനിന്നെതീടസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു: സര്, കകേഭാളറ നനിയനനിക്കഭാന ആകരഭാഗല വകുപസ്റ്റ് വളചര
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ഇടചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തുടര്നലാം  കകേരളത്തനില  കകേഭാളറ
പനിടനിചപടഭാതനിരനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  മുനകേരുതചലന്നെനനിലയസ്റ്റ്  ആകരഭാഗല  വകുപസ്റ്റ്
എചനങ്കനിലുലാം ചചയവരുനകണഭാ?

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ  ടതീചര്:   സര്,  ഇകപഭാളത്തചന്നെ  ഇത്തരലാം
പരനികശഭാധനകേള  തുടര്ചയഭായനി  നടത്തനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ആകരഭാഗലവകുപ്പുലാം
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വനിഭഭാഗവുലാം  കൃതലമഭായ  തുടര്പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി
വരനികേയഭാചണന്നെസ്റ്റ്  ഞഭാന കനരചത്ത പറഞ്ഞു.   'ചഹലത്തനി കകേരള'  കേലഭാമ്പയനിന
തുടര്ചയഭായനി  നടക്കുന്നെ  ഒരു  പക്രനിയയഭാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  മഭാത്രമല  പകേര്ചവലഭാധനി
നനിയനണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തുടര്ചയഭായനി  കേലഭാമ്പയനിന  നടത്തഭാനുള്ള ചചമകക്രഭാ
പ്ലഭാന  അടക്കലാം  തയ്യേഭാറഭാക്കനിചക്കഭാണസ്റ്റ്   കരഭാഗപതനികരഭാധത്തനിനുള്ള  പരനിശമങ്ങള
ആകരഭാഗല വകുപസ്റ്റ് കൃതലമഭായനി നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്. 
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ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം: സര്,  കകേഭാളറ  വലഭാപനമുണഭായ  ഉടനതചന്നെ
ഫലപദമഭായനി  ഇടചപടസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  തടയഭാന  കനതൃതശ്വലാം  നലകേനിയ  ആകരഭാഗല
വകുപ്പുമനനിചയ  ഞഭാന  പകതലകേമഭായനി  അനുകമഭാദനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  ഭക്ഷലവകുപ്പുമഭായനി
മഭാത്രമല,  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമഭായനികൂടനി  ഇക്കഭാരലലാം  ആകലഭാചനിക്കണലാം.
ഇതരസലാംസഭാന ചതഭാഴനിലഭാളനികേള തഭാമസനിക്കുന്നെ സലങ്ങളനില നൂറസ്റ്റ്  ആളുകേളക്കസ്റ്റ്
ഒരു  ശഉൗചഭാലയലാം  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  ആചകേയള്ളതസ്റ്റ്.  ചചലസനസനിലഭാചതയലാം  യഭാചതഭാരു
നനിയനണങ്ങളനിലഭാചതയമുള്ള   നനിരവധനി  സലങ്ങള  ഇവനിചടയണസ്റ്റ്.  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേചള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  ഇക്കഭാരലത്തനില  അടനിയനര   നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ചചശലജ ടതീചര്:  സര്, ബഹുമഭാനചപട ചമമ്പര് പറഞ്ഞതസ്റ്റ്
ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  ഏകകേഭാപനലാം  ഇതനിനഭാവശലമഭാണസ്റ്റ്.
തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമഭായനി  ഇക്കഭാരലലാം  ആകലഭാചനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതരസലാംസഭാന
ചതഭാഴനിലഭാളനികേള തഭാമസനിക്കുന്നെ പകദശങ്ങള ആകരഭാഗല  വകുപനിചന്റെ പവര്ത്തകേര്
സനര്ശനിക്കുകേയലാം  അവനിചട  ശുചനിതശ്വമനിലഭായയചണങ്കനില,   ശഉൗചഭാലയങ്ങളനിചല
മഭാലനിനലങ്ങള  സലാംസ്കരനിക്കഭാനുള്ള  സഉൗകേരലങ്ങളനിചലങ്കനില  അക്കഭാരലലാം  അതതസ്റ്റ്
പഞഭായത്തുകേളുചട ശദയനിലചപടുത്തുകേയലാം ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ചനില പകദശങ്ങളനിചലലഭാലാം
നടപടനിയണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എങ്കനിലുലാം  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുകൂടനി  ഇക്കഭാരലങ്ങളനില
കേരുതകലഭാചട  ഇടചപടഭാല  കുകറകടനി  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.   ചതഭാഴനില
വകുപസ്റ്റ്  ഇക്കഭാരലത്തനില  നല  ഇടചപടലഭാണസ്റ്റ്  നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
ഇതരസലാംസഭാന  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട  വഭാസസലങ്ങള  വൃത്തനിയലാം
ചവടനിപ്പുമുള്ളതഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നെതനിനുള്ള  പരനിശമലാം  എലഭാ   വകുപ്പുകേളുലാം  കചര്ന്നെസ്റ്റ്
നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  

ശതീ  .    എന  .    വനിജയന  പനിള്ള:  സര്,  കകേഭാളറ  മുതലഭായ  പകേര്ചവലഭാധനി
നനിയനണ  പവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി ബന്ധചപട പധഭാന തസനികേയഭാണസ്റ്റ് ചഹലത്തസ്റ്റ്
ഇനചസകര് തസനികേ. എന്നെഭാല ചഹലത്തസ്റ്റ് ഇനചസകര് തസനികേയസ്റ്റ് ചപഭാകമഭാഷനനില.
അവര്ക്കസ്റ്റ്  ചപഭാകമഭാഷന  ചകേഭാടുക്കഭാനുലാം  ആകരഭാഗലരലാംഗത്തസ്റ്റ്  കൂടുതല  ഫലപദമഭായ
പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നെതനിനുലാംകവണനിയള്ള  ശമലാം  അങ്ങയചട  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്
നനിനണഭാകുകമഭാ?

ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ചചശലജ ടതീചര്:  സര്, ആകരഭാഗല വകുപ്പുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ്
വനിവനിധ തസനികേകേളനില നമുക്കസ്റ്റ് കുറവുകേളുണസ്റ്റ്. അതുകപഭാചല ചപഭാകമഭാഷന നടക്കഭാത്ത
പശങ്ങളുണഭായനിരുന.   അത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളചക്കലഭാലാം  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ശമനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കുകറ  പശങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരലാം  കേണനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ചഹലത്തസ്റ്റ് ഇനചസകര് തസനികേയചട ചപഭാകമഭാഷനുലാം;  ചഹലത്തസ്റ്റ് ഇനചസകര്മഭാര്
ഇലഭാത്ത  സലത്തസ്റ്റ്  അവചര  നനിയമനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം  തുടര്നലാം
സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 
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ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ്: സര്, കകേരളത്തനിചല ഇന്നെചത്ത ആകരഭാഗല പശങ്ങചള
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഏചതങ്കനിലുലാം  ഒരു  ഗവണ്ചമന്റെനിചന  അഭനിനനനിക്കുന്നെതനികലഭാ
കുറചപടുത്തുന്നെതനികലഭാ  കേഭാരലമനില.  കേഭാരണലാം,  കലഭാകേത്തസ്റ്റ്  ഇന്നെസ്റ്റ്  ഏറവുമധനികേലാം
മരുനപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  ആളുകേള  ഇഉൗ  ചകേഭാച്ചുകകേരളത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.   കരഭാഗനികേളുചട
നഭാടഭായനി  ഇന്നെസ്റ്റ്  കകേരളലാം   മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.   അതനിനസ്റ്റ്  ഗവണ്ചമന്റെനിചന
കുറചപടുത്തനിയനിടസ്റ്റ്  കേഭാരലമനില.  മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനവുമഭായനി  ബന്ധചപടഭാണസ്റ്റ്  ഇഉൗ
പശമുണഭായനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  അക്കഭാരലത്തനില  എനസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാന  കേഴനിയലാം?
മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനില  വളചര  ശക്തമഭായനി  ഇടചപകടണതുണസ്റ്റ്.   ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാ  സലാംബന്ധമഭായനി  ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ്  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലുലാം  ഒരു
ഓഫതീസസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എചന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ഓഫതീസസ്റ്റ്
ഉദ്ഘഭാടനത്തനിനസ്റ്റ്  ഞഭാന  കപഭായകപഭാള  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിചല  മറസ്റ്റ്  8  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിചലയലാം ഒഭാഫതീസര്മഭാര് എത്തനിയനിരുന.  ഇരുപതസ്റ്റ് ചകേഭാലലാം പഴക്കമുള്ള
ഒരു  ജതീപനിലഭാണസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  ഓഫതീസര്  വന്നെതസ്റ്റ്;  എലഭാവര്ക്കുലാം  കൂടനിയള്ള  ഒരു
വണനിയഭാണതസ്റ്റ്.  ഓകരഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലുലാം ഓകരഭാ ഓഫതീസചറ നനിയമനിചഭാല
അവര്  എനസ്റ്റ്  ചചയ്യേഭാനഭാണസ്റ്റ്;  അവര്ക്കസ്റ്റ്  അതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ചകേഭാടുക്കുകേയലാം
അതനിലൂചട ഇഉൗ കേഭാരലലാം ശക്തനിയഭായനി മുകന്നെഭാട്ടുചകേഭാണ്ടുകപഭാകുകേയലാം ചചയഭാല മഭാത്രകമ
ഒരു  പരനിധനിവചര  ഇഉൗ  കമഖലയനില  മഭാറലാംവരുത്തഭാന  കേഴനിയ.   ആ  കേഭാരലത്തനില
ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് ശദനിക്കുകമഭാ? 

ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ചചശലജ ടതീചര്:  സര്, ഇഉൗ കേഭാരലത്തനില ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് നല
ശദയഭാണസ്റ്റ് ചചലുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗത്തനില ഉകദലഭാഗസരുചടയലാം
മറസ്റ്റ്  സഉൗകേരലങ്ങളുചടയചമലഭാലാം  കുറവസ്റ്റ്  നന്നെഭായനിട്ടുണഭായനിരുന.   ഇഉൗ  ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ്
വന്നെതനിനുകശഷലാം  95  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഓഫതീസര്മഭാരുചട  തസനികേയഭാണസ്റ്റ്  ക്രനികയറസ്റ്റ്
ചചയസ്റ്റ്   നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  മൂന്നെസ്റ്റ്  മഭാസലാം  നതീണ്ടുനനിലക്കുന്നെ പരനിശതീലനലാം  അവര്ക്കസ്റ്റ്
നലകുകേയലാം  ഏറവുലാം  നന്നെഭായനി  ഇടചപടുന്നെ  ഒഭാഫതീസര്മഭാരഭായനി  അവര്  മഭാറുകേയലാം
ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എങ്കനിലുലാം ബഹുമഭാനചപട അലാംഗലാം പറഞ്ഞതുകപഭാചല വഭാഹനങ്ങളുചട
കുറവുണസ്റ്റ്,  മറസ്റ്റ്  ചനില  കുറവുകേളുലാം  ഇഉൗ കമഖലയനിലുണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല ഇക്കഴനിഞ്ഞ ഒരു
വര്ഷക്കഭാലത്തനിനനിടയനില ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗലാം വളചര ചമചചപട പവര്ത്തനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്രകയചറ തസനികേകേള ക്രനികയറസ്റ്റ് ചചയ്യുന്നെതുലാം ആദലമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്.
ഇഉൗ  ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ്  വലനിയ  പരനിഗണനയഭാണസ്റ്റ്  ആ  കമഖലയനില  ചകേഭാടുക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം  പറഞ്ഞ   കേഭാരലലാം  അകനശ്വഷനിചസ്റ്റ്   ആവശലമഭായ  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. 
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ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം:  സര്,  കകേഭാളറ  പനിടനിചപടസ്റ്റ്  എനപറയന്നെ
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിചല ചതങ്ങനിലക്കടവസ്റ്റ് എചന്റെ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല മഭാവൂര്
പഞഭായത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.   രണസ്റ്റ്  ആളുകേള   തഭാമസനികക്കണ  സലത്തസ്റ്റ്  എട്ടുലാം  പത്തുലാം
ഇതരസലാംസഭാന ചതഭാഴനിലഭാളനികേളഭാണസ്റ്റ്   തഭാമസനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  മഭാത്രമല,  ആവശലമഭായ
ശഉൗചഭാലയങ്ങളനിചലനലാം കേചണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഇക്കഭാരലത്തനില മുഖലപങ്കസ്റ്റ് വഹനികക്കണതസ്റ്റ്. ഇഉൗ വനിഷയങ്ങചളഭാചക്ക ഉണഭാകുകമ്പഭാഴുലാം
മഭാവൂര്  പഞഭായത്തനില  ഒരു  ചചപമറനി  ചഹലത്തസ്റ്റ്  ചസന്റെറനില.   അവനിചട  ഒരു
പനി.എചസ്റ്റ്.സനി. ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?                  

ശതീമതനി ചകേ  .   ചകേ  .   ചചശലജ ടതീചര്: സര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിചല മഭാവൂരനിലുലാം
പരനിസരപകദശത്തുലാം കകേഭാളറ പടര്നപനിടനിക്കുന്നെതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ആഗസസ്റ്റ്
4, 5, 8  തതീയതനികേളനില കകേഭാളറ കരഭാഗലാം സനിരതീകേരനിച മഭാവൂരനിചല നഭാലസ്റ്റ് ജനവഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  സ്കൂളനിലുലാം  12  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഓഫതീസറുചട
കനതൃതശ്വത്തനില  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയണഭായനി.   കുടനിചവളളത്തനിചന്റെ
12  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചസ്റ്റ്  ചചമകക്രഭാബകയഭാളജനിക്കല  പരനികശഭാധനയഭായനി
കകേഭാഴനികക്കഭാടുളള  റതീജനിയണല  അനലറനിക്കല  ലകബഭാറടറനിക്കസ്റ്റ്   നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതര  സലാംസഭാന  ചതഭാഴനിലഭാളനികേള  തഭാമസനിക്കുന്നെ  പകദശത്തസ്റ്റ്  ഇതുകപഭാലുളള
പശങ്ങളുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ചതഭാഴനിലുടമകേളുമഭായനി
ബന്ധചപട്ടുചകേഭാണസ്റ്റ്  അവര്ക്കഭാവശലമഭായ  തഭാമസസഉൗകേരലലാം  ഉണഭാക്കനി
ചകേഭാടുകക്കണതഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതുകപഭാചല  ആകരഭാഗല,  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വനിഭഭാഗവുലാം
തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലാം  കചര്ന്നെസ്റ്റ്  ഇഉൗ  പശങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ശമനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  കുകറയധനികേലാം  കേഭാരലങ്ങളനില  പരനിഹഭാരലാം
കേണനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വതീണ്ടുലാം നമുക്കസ്റ്റ് പരനിശമനിക്കഭാലാം. 

(ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനി  ശതീമതനി  ചകേ.  ചകേ.  ഹശലജ  ടതീചര്
രഭാജനിവയണചമന്നെഭാവശലചപടസ്റ്റ്   പതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള  ബഭാനറുകേളുലാം  പ്ലക്കഭാര്ഡുകേളുലാം
ഉയര്ത്തനിപനിടനിചസ്റ്റ് അവരവരുചട ഇരനിപനിടങ്ങളനില എഴുകന്നെറ്റുനനിന്നെസ്റ്റ് മുദഭാവഭാകേലലാം മുഴക്കനി
സഭഭാനടപടനികേള തടസചപടുത്തനിചക്കഭാണനിരുന.)

മനി  .    സതീക്കര്:  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗങ്ങള  സഹകേരനിക്കണലാം.
കചഭാകദലഭാത്തരകവള  തടസചപടുത്തുന്നെതസ്റ്റ്  ശരനിയല.  പതനികഷധനിക്കഭാന  പല
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളുണസ്റ്റ്.  സഭഭാചടങ്ങളുചട  അടനിസഭാനത്തനില  പതനികഷധനിക്കഭാനുളള
അവസരമുണസ്റ്റ്.  ദയവഭായനി  സഹകേരനിക്കണലാം.  വളചര  പധഭാനചപട  സഭാമൂഹനികേ
പശങ്ങളഭാണസ്റ്റ് കചഭാകദലഭാത്തരകവളയനില ചര്ച ചചയ്യുന്നെതസ്റ്റ്. 
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ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി:  സര്,  കകേഭാളറ  കപഭാചലയളള
പകേര്ചവലഭാധനികേള  പടര്നപനിടനിചകപഭാള,  അതസ്റ്റ്  വലഭാപനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുളള
ശക്തമഭായ  നടപടനികേചളടുത്തതസ്റ്റ്  അകങ്ങയറലാം  അഭനിനനനഭാര്ഹമഭാണസ്റ്റ്.  മഴക്കഭാലത്തസ്റ്റ്
പകേര്ചവലഭാധനികേള  ആവര്ത്തനിചസ്റ്റ്  വരുന്നെതനിചനതനിചര  ശക്തമഭായ  നടപടനി
ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  മഴക്കഭാലപൂര്വ ശുചതീകേരണചമനളളതലഭാചത
നനിരനരമഭായ  പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂചട,  കുടനികേളനിലൂചട  കബഭാധവത്ക്കരണലാം  നടത്തനി
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമഭായനി  കചര്നചകേഭാണസ്റ്റ്  കുടനികേളനില  അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  സനിലബസസ്റ്റ്  പരനിഷ്കരനിച്ചുചകേഭാണ്ടുളള  ശക്തമഭായ  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അകതഭാചടഭാപലാം ഇഉൗ ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് ചകേഭാണ്ടുവന്നെ  'ലനിറനില കഡഭാകര്'
എന്നെ  പദതനി  ഇക്കഭാരലത്തനില  എത്രമഭാത്രലാം   ഫലപദമഭായനിട്ടുചണനളളതസ്റ്റ്
വനിവരനിക്കഭാകമഭാ?

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ  ടതീചര്:  സര്,  കുടനികേളുമഭായനി  ഇക്കഭാരലലാം  ചര്ച
ചചകയ്യേണതഭാണസ്റ്റ്.  കുടനികേളക്കഭായനി  അത്തരത്തനിലുളള  കബഭാധവത്ക്കരണ
പരനിപഭാടനികേള  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  നടത്തുനണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
തുടര്ചയഭായനി  നടത്തഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  പഉൗരനഭാരുചട  ശുചനിതശ്വകബഭാധലാം
വര്ദനിപനികക്കണതസ്റ്റ് പധഭാനചപട കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്. പഉൗരനഭാര് ഉണഭാക്കുന്നെ മഭാലനിനലങ്ങള
അവര്തചന്നെ സലാംസ്കരനിക്കഭാനുളള ഉത്തരവഭാദനിതശ്വമുചണനളള സൂചനകൂടനി പഞഭായത്തസ്റ്റ്
രഭാജസ്റ്റ് നനിയമത്തനില പറയനണസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് കബഭാധലചപടുത്തനിചക്കഭാണസ്റ്റ് ഓകരഭാ പഉൗരനുലാം
മഭാലനിനലസലാംസ്കരണത്തനിനുളള  ഉത്തരവഭാദനിതശ്വലാം  ഏചറടുക്കുന്നെ  അവസ
നഭാടനിലുണഭാകേണലാം.  മഭാലനിനലലാം  വലനിചചറനിയന്നെതസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കണലാം.
അകതഭാചടഭാപലാം  പസ്തുത  വകുപ്പുകേചളലഭാലാം  കചര്നചകേഭാണസ്റ്റ്  ഇഉൗ  പവര്ത്തനത്തനിനസ്റ്റ്
മുനകേചയ്യേടുക്കുകേയലാം  കവണലാം.   ആകരഭാഗല  വകുപസ്റ്റ്  അതനിനുളള  പവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുനകേചയ്യേടുത്തസ്റ്റ് കനതൃതശ്വലാം നലകേനിവരനികേയഭാണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    ചകേ  .    ദഭാസന:  സര്,  കകേഭാളറ  വലഭാപകേമഭായനി  വരുന്നെതസ്റ്റ്  തതീരകദശ
കമഖലയനിലഭാണസ്റ്റ്.  അവനിചട  ആകരഭാഗല  വകുപനിചന്റെയലാം  ശുചനിതശ്വമനിഷചന്റെയലാം
പവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടക്കുനണസ്റ്റ്.  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളുചട
സഹഭായലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുലാം  ചനില  പഞഭായത്തുകേചളങ്കനിലുലാം  കവണരതീതനിയനില  മഭാലനിനലലാം
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം ചചയ്യേഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെനില.  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
പവര്ത്തനിക്കഭാത്ത  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കൂടുതല  സഹഭായലാം
നലകുകമഭാ; ശുചനിതശ്വകസന രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 17

ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ഇക്കഭാരലത്തനില  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുചണനളള  കേഭാരലലാം  വനിവനിധ  കചഭാദലങ്ങളുചട  മറുപടനിയഭായനി
പറഞ്ഞനിട്ടുളളതഭാണസ്റ്റ്.  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  സ്തുതലര്ഹമഭായ
പവര്ത്തനമഭാണസ്റ്റ്  നടത്തനിയചതങ്കനിലുലാം  ചനില  പഞഭായത്തുകേള  കവണത്ര
വനിജയനിചനിടനിചലനളള  വനിലയനിരുത്തലഭാണസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.   തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ
വകുപസ്റ്റ്  അതനിനുകവണനി  നല  പരനിശമലാം  നടത്തുനണസ്റ്റ്.  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളുലാം
ശുചതീകേരണ പക്രനിയയനില പങ്കഭാളനികേളഭാകേഭാന,  പകതലകേനിചസ്റ്റ് ഹരനിതകകേരള മനിഷചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കുകറകയചറ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി  മുകന്നെഭാട്ടുവരുനണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
ഫലപദമഭാകുകമ്പഭാള മഭാലനിനലനനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം കൂടുതല ഫലപദമഭാകുലാം.

മനി  .   സതീക്കര്: കചഭാദലലാം നമ്പര് *303, ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന, ശതീ. ചകേ.
മുരളതീധരന,  ശതീ.  അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ്,  ശതീ.  വനി.  ടനി.  ബലറഭാലാം  എന്നെതീ അലാംഗങ്ങള
കചഭാദലങ്ങള കചഭാദനിക്കുനകണഭാ?

(കചഭാദലലാം  നമ്പര്  *303-ചന്റെ  മറുപടനി  പറകയണതസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലവുലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനിയഭായതനിനഭാല  കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  കനഭാടതീസസ്റ്റ്
നലകേനിയനിരുന്നെ  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അലാംഗങ്ങള  കചഭാദലലാം  ഉന്നെയനിക്കഭാചത  ബഹളലാം
തുടര്നചകേഭാണനിരുന്നെതനിനഭാല  ബഹുമഭാനചപട  സതീക്കര്  അടുത്ത  കചഭാദലത്തനികലയസ്റ്റ്
കേടക്കുകേയലാം  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അലാംഗങ്ങള  നനിശബ്ദരഭായനി  സശ്വസഭാനങ്ങളനില
ഉപവനിഷ്ടരഭാകുകേയലാം ചചയ.)

മചചറന കകേഡര് രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി
3 (*304) ശതീമതനി ഇ  .   എസസ്റ്റ്  .   ബനിജനികമഭാള:
       ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന:
        ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ചചടസണ് മഭാസര്:

   ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന:  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേടലത്തതീരലാം  വഴനിയള്ള  ഭതീകേരഭാക്രമണലാം  തടയന്നെതനിനഭായനി  മചചറന
കകേഡര് രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനമുകണഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  പസസ്തുത  കസന  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിചന്റെ  ലക്ഷലങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാസല  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനില  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാര്,
നനിരതീക്ഷണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  മറസ്റ്റ്  അടനിസഭാന  സഉൗകേരലങ്ങള  എന്നെനിവ
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന): സര്, 

(എ)  തതീരകദശ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി ഒരു പകതലകേ വനിഭഭാഗലാം നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.
ഈ  വനിഭഭാഗചത്ത  കപഭാലതീസനിചല  ഒരു  പകതലകേ  കസനയഭായനി  മഭാറ്റുന്നെ  കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കേടലമഭാര്ഗ്ഗമുള്ള  ഭതീകേരഭാക്രമണ/  കേടനകേയറ  സഭാധലതകേള
ഫലപദമഭായനി തടയകേ എന്നെതഭാണസ്റ്റ് പധഭാന ലക്ഷലലാം.

(സനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്നെ 8 തതീരകദശ കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കസഷനുകേളനികലയ്ക്കുലാം  ഒരു  ചപഭാലതീസസ്റ്റ്  ഇനചസകര്,  2  സബസ്റ്റ്  ഇനചസകര്,  ഒരു
ചചഡ്രവര്  എന്നെനിവരുളചപചട  29  ജതീവനക്കഭാചരയലാം  ഒരു  കേഭാഷശ്വല  സശ്വതീപചറയലാം
നനിയമനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  30-1-2017-ല  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്
അനുബന്ധമഭായനി  കചര്ക്കുന.* കൂടഭാചത  കസഷനുകേളനിചല  ആവശലകേത
മനസനിലഭാക്കനി സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.

ശതീമതനി  ഇ  .    എസസ്റ്റ്  .    ബനിജനികമഭാള:  സര്,  തതീരകദശസലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
മചചറന  കകേഡര്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിച  അങ്ങചയ
പകതലകേലാം  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  പുതനിയതഭായനി  എകടഭാളലാം  കകേഭാസല  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കസഷനുകേള  ഇതനിനസ്റ്റ്  അനുബന്ധമഭായനി   ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം   29  ജതീവനക്കഭാചര
നനിയമനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  30-1-2017-ല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറചപടുവനിക്കുകേയലാം
ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിലവനിലുളള  കസഷനുകേളനില  ജതീവനക്കഭാരുചട  അപരലഭാപതയലാം
അടനിസഭാന  സഉൗകേരലങ്ങളുചട  പശങ്ങളുലാം  ധഭാരഭാളമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പസ്തുത  പശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  എനസ്റ്റ്  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
ആകലഭാചനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  തതീരകദശ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനില
പഭാരലാംഭഘടത്തനില  ആവശലത്തനിനുളള  തസനികേകേള  അനുവദനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്
ചചയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  പശങ്ങള  കൂടുതലഭായനിടനിചലന്നെഭാണസ്റ്റ്  കതഭാനന്നെതസ്റ്റ്.
എചനങ്കനിലുലാം കുറവുകേളുചണങ്കനില പനിന്നെതീടസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് തനിരുത്തുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീമതനി  ഇ  .    എസസ്റ്റ്  .    ബനിജനികമഭാള:  സര്,  എയര്സ്ട്രേനിപസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതുമഭായനി
ബന്ധചപടസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  പതനികരഭാധ  മനഭാലയത്തനിചന്റെ  അനുമതനി  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുചണങ്കനില  തതീരകദശ
എയര്സ്ട്രേനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധചപട  നടപടനികേള  ഗവണ്ചമന്റെനിനസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴനിയലാം?

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  കബക്കല ടൂറനിസസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രചമന്നെ നനിലയനില
എയര്സ്ട്രേനിപനിചന്റെ കേഭാരലലാം ആവശലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. പകതലകേമഭായനി കവചറ എയര്സ്ട്രേനിപ്പുകേള
ആവശലചപടതഭായനി എചന്റെ ശദയനിലനില.

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന:  സര്,  കകേരളത്തനില  തതീരകദശലാം  അപകേടകേരമഭായ
ദതീര്ഘകമറനിയ ഏരനിയയഭാണസ്റ്റ്.  അതുചകേഭാണസ്റ്റ് കേടലത്തതീരലാം വഴനിയളള ഭതീകേരഭാക്രമണലാം
തടയണചമന്നെഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ലക്ഷലലാം.  മചചറന  കകേഡര്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനളള കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്   കുകറ കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസനഭാചര
അവനിചട  നനിയമനിച്ചുചവന്നെ  മറുപടനിയഭാണസ്റ്റ്  ലഭനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  മചചറന  കകേഡറനില
പകതലകേ  പരനിശതീലനലാം  കനടനിയവരുലാം  ഭതീകേരനഭാചര  കനരനിടഭാന  പരനിശതീലനലാം
ലഭനിചനിട്ടുളളതുമഭായ  ഉകദലഭാഗസരുകണഭാ;  ഇവനിടചത്ത  കലഭാക്കല  കപഭാലതീസനിലുളള
വചരയഭാണസ്റ്റ്  മചചറന  കകേഡറനികലയസ്റ്റ്  ടഭാനസ്ഫര്  ചചയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ആ  പകതലകേ
കകേഡര് സൃഷ്ടനിചനിട്ടുകണഭാ എനളളതഭാണസ്റ്റ് കചഭാദലലാം?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഇത്തരചമഭാരു  ആശയലാം  2015-ലഭാണസ്റ്റ്
ഉയര്നവരുന്നെതസ്റ്റ്.  കപഭാലതീസനില  പകതലകേ  മചചറന  കകേഡര്  എന്നെ  ആശയലാം
ചര്ചയനില  വന്നെതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കചപടനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  അതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലുളള  പവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  പവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നെമുറയസ്റ്റ് മറസ്റ്റ് പരനിശതീലനങ്ങളുലാം അവര്ക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ചചടസണ്  മഭാസര്:  സര്,  മയക്കുമരുന്നെസ്റ്റ്  മഭാഫനിയയലാം  ആയധ
കേടത്തുലാം  ഭതീകേരവഭാദനികേളുലാം  നനിക്ഷനിപ  തഭാലപരലകത്തഭാചട  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ
സലാംഘങ്ങളുമഭാണസ്റ്റ്  ഇനലയചട  കദശതീയ  സുരക്ഷയസ്റ്റ്  ഏറവുമധനികേലാം
ഭതീഷണനിയയര്ത്തുന്നെതസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല തതീരകദശസുരക്ഷ രഭാജലത്തനിനസ്റ്റ് പധഭാനചപട
പശമഭായനി  മഭാറുകമ്പഭാള  അതനിനുളള  പകതലകേ  അവകബഭാധലാം  ജനങ്ങളനില
ഉണഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എചനലഭാലാം  പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  മുമ്പനിലുളളതസ്റ്റ്;
തതീരകദശ  സുരക്ഷഭാ  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  എചനലഭാലാം  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
നടത്തുന്നെചതന്നെസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  തതീരസലാംരക്ഷണത്തനിനസ്റ്റ്  നഭാവനികേകസന,
കേസലാംസസ്റ്റ്,  കകേഭാസസ്റ്റ്  ഗഭാര്ഡസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ  നനിരവധനി  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുണസ്റ്റ്.
കദശതീയതലത്തനില  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  അത്തരലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുമഭായനി  കയഭാജനിച്ചു
ചകേഭാണ്ടുതചന്നെ  ഇവനിചട  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലുളള  ഇടചപടല  മചചറന
കപഭാലതീസനിചന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുലാം.
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ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന:   സര്,  മകഞശശ്വരലാം  മുതല  പൂവഭാര്വചരയള്ള   583

കേനികലഭാമതീറര്  കേടലത്തതീരത്തനിചന്റെ  സലാംരക്ഷണലാം  കനരചത്ത  കകേഭാസല

കപഭാലതീസനിനഭായനിരുന.  അവനിചടനനിന്നെഭാണസ്റ്റ്  തതീവ്രവഭാദഭതീഷണനിയനിലനനിനലാം

കകേരളത്തനിചന്റെ  കേടലതതീരചത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള്ള  ഒരു  പകതലകേ  സുരക്ഷഭാകസന

എന്നെ  നനിലവഭാരത്തനില  വളചര  അഭനിനനനഭാര്ഹമഭായ  തരത്തനില  മചചറന

കകേഡറനികലയസ്റ്റ് നമ്മേള മഭാറനിയതസ്റ്റ്.  ഇതുമഭായനി ബന്ധചപട ജതീവനക്കഭാരുചട കുറവുകേള

ചനില  ചര്ചകേളനില  ഉയര്ന്നെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതുകപഭാചല   ആദലമഭായനി  പഖലഭാപനിച

8  കസഷനുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  24  പകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്  കബഭാട്ടുകേള  ഇകപഭാഴുള്ളചതനലാം    ചര്ച

ചചയ്യേചപടുന.  തതീരകദശചത്ത തതീവ്രവഭാദഭതീഷണനിയനിലനനിനലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  ഒരു

പകതലകേ മചചറന കകേഡര് സലാംവനിധഭാനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ

വനിഹനിതലാം എത്രയഭാണസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെചതനലാം നമ്മുചട പരനിമനിതനികേളനില നനിനചകേഭാണസ്റ്റ്

അതനിചന  വനിലയനിരുത്തഭാകനഭാ  വനിപുലതീകേരനിക്കഭാകനഭാ  ആവശലമഭായനിട്ടുള്ള  കൂടുതല

വനിഹനിതലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാകനഭാ  ഉള്ള  നടപടനികേചളക്കുറനിചസ്റ്റ്

സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചനിചനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ഇകപഭാള  8  തതീരകദശ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്

കസഷനുകേളഭാണസ്റ്റ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗലാം

ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാചല  കനരകത്തയണഭായനിരുന്നെ തതീരസലാംരക്ഷണ വനിഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ്

മചചറന  കകേഡറനില  ഉളചപടുത്തനി  ഒരു  പകതലകേ  സലാംവനിധഭാനമഭായനി  രൂപലാം

ചകേഭാണനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ്  ഇതുകപഭാലുള്ള  കേഭാരലങ്ങളനില  ആവശലമഭായ

സഹഭായലാം  നലകുനണസ്റ്റ്.  തുടര്നലാം  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാകുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സശ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ചചയ്യുലാം. 

പതനിപക്ഷകനതഭാവസ്റ്റ്  (ശതീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ചചന്നെനിത്തല  ):  സര്,  കബഭാലാംചബ

ഭതീകേരഭാക്രമണത്തനിനസ്റ്റ്  കശഷമഭാണസ്റ്റ്   കകേഭാസല  കപഭാലതീസനിചന  സജതീവമഭാക്കഭാനുള്ള

തതീരുമഭാനലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് എടുത്തതസ്റ്റ്.  അതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ് എലഭാ

സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം  ഇഉൗ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ചകേഭാടുത്തതസ്റ്റ്.  അതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

ചകേഭാചനിയനിചല  മടഭാകഞരനിയനില   കകേഭാസല  കപഭാലതീസനിനസ്റ്റ്  റഡഭാര്  ഉളചപചടയള്ള

സഉൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനി  ഒരു  ചസനടല  ചഹഡസ്റ്റ്കേശ്വഭാര്കടഴനിനുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ

പവര്ത്തനലാം കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ്, കേടല കേടനവരുന്നെ

തതീവ്രവഭാദ  പവര്ത്തനലാം  തടയകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനിയഭായനിരുന.  അതനിചന്റെ

പവര്ത്തനങ്ങള  ഇകപഭാള  ഏതുനനിലയനിലഭാണസ്റ്റ്,   അതസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള

നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ?
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ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്, ചകേഭാചനിയനില ഒരു പധഭാന കകേന്ദ്രലാം ഉയര്ന്നെസ്റ്റ്
വരണചമനള്ളതസ്റ്റ് ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.  അതുമഭായനി ബന്ധചപട നടപടനികേള തുടരുനണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ്:  സര്, കേടലത്തതീരലാം വഴനിയള്ള ഭതീകേരഭാക്രമണലാം നമ്മുചട
രഭാജലത്തനിനസ്റ്റ്  വലനിയ ഭതീഷണനിയഭായനി മഭാറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  കബഭാലാംചബ തതീവ്രവഭാദ
ആക്രമണത്തനിചന്റെകൂടനി പശഭാത്തലത്തനിലഭാണസ്റ്റ് അന്നെചത്ത സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല ഇരണഭാവനില ഏഷലയനിചല
ഏറവുലാം വലനിയ കകേഭാസസ്റ്റ്ഗഭാര്ഡസ്റ്റ്  അക്കഭാഡമനിക്കസ്റ്റ്  2013  ജൂണ് മഭാസലാം തറക്കലനിടതസ്റ്റ്.
തറക്കലനിടതലഭാചത  കേഴനിഞ്ഞ  ആറുവര്ഷമഭായനി  അവനിചട  യഭാചതഭാരു  കേഭാരലവുലാം
നടന്നെനിടനില.   ഇക്കഭാരലലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനിലചപടുത്തനി  തതീരകദശ
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭാവശലമഭായ   കകേഭാസസ്റ്റ്ഗഭാര്ഡസ്റ്റ്  അക്കഭാഡമനി   യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാന
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന: സര്, അതസ്റ്റ് പകതലകേലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞസ്റ്റ്: സര്,  മചചറന കകേഡര് രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
നല കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.  കേഭാരണലാം നമുക്കസ്റ്റ് ഫലപദമഭായനി കേഭാരലങ്ങള ചചയ്യേഭാന സഭാധനിക്കുലാം.
പചക്ഷ  തതീരകദശവഭാസനികേള  പകതലകേനിച്ചുലാം  മതലചത്തഭാഴനിലഭാളനികേള
ധതീരകദശഭാഭനിമഭാനനികേളുലാം എലഭാവനിധത്തനിലുള്ള വനിഘടനവഭാദങ്ങചളയലാം തതീവ്രവഭാദങ്ങചള
യചമഭാചക്ക  കനരനിട  ചരനിത്രമുള്ളവരുലാം  നല  ആകരഭാഗലവഭാനമഭാരുലാം   മതലബന്ധനലാം
കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്  ധഭാരഭാളലാം  സമയലാം  ഒഴനിവുള്ളവരുമഭാണസ്റ്റ്.  ഇന്നെചത്ത  പകതലകേ
സഭാഹചരലത്തനില,  അവചര  സലാംഘടനിപനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനികയഭാ
അലഭാചതകയഭാ  അവര്ക്കസ്റ്റ്   ചചസപകന്റെഭാ  മറസ്റ്റ്  കേഭാരലങ്ങകളഭാ  നലകേനി  ഒരു
സന്നെദസലാംഘടന സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  അത്തരത്തനിചലഭാരു നനിര്കദ്ദേശലാം  ഇതുവചര
ഉയര്നവന്നെനിടനില. എനഭാചണനള്ളതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം. 

ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസസ്റ്റ്: സര്, തതീരകദശസലാംരക്ഷണവുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ്
നഭാവനികേകസന  വലനിയ  പങ്കസ്റ്റ്  വഹനിക്കുനണസ്റ്റ്.  അവരുചട  കകേന്ദ്രത്തനില  കകേഭാസല
കപഭാലതീസനിലുള്ള  ഒരഭാളുചട  സഭാന്നെനിദലലാം  24  മണനികറുമുണസ്റ്റ്.   ആ  നനിലയനില
കകേരളത്തനിചലഭാടഭാചകേ  സലാംയക്തമഭായനി  കേഭാരലങ്ങള  നതീക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തതീര
സലാംരക്ഷണകസനചയ ശക്തനിചപടുത്തഭാനഭായനി ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് എചനങ്കനിലുലാം തതീരുമഭാനലാം
എടുക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  തതീരസലാംരക്ഷണലാം  ശക്തനിചപടുത്തുകേ
ചയനള്ളതഭാണസ്റ്റ്    ഇതനിചന്റെചയലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലാം.  അതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
ഇകപഭാള സശ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്, തുടര്നലാം ശക്തമഭായ നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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                              സചചപ്ലകകേഭാ പദതനികേള
4 (*305 ) ശതീ  .   മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി  . :

       ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്:
      ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി:
   ശതീ  .    എലകദഭാ എബഹഭാലാം:   തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സചചപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകേഭാകമഭാ:

(എ)  സഹപ്ലകകേഭായചട  സൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേള  ഇലഭാത്ത  പകദശങ്ങളനില
വഭാഹനങ്ങളനില സഹപ്ലകകേഭാ ഉലപന്നെങ്ങളുലാം അരനിയലാം എത്തനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് വനില വര്ദനവസ്റ്റ് തടയഭാനഭായനി സചചപ്ലകകേഭാ എചനലഭാലാം
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സചചപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന): സര്,

(എ)  സചചപ്ലകകേഭായചട  സഞരനിക്കുന്നെ  മഭാകവലനി  കസഭാര്  എന്നെ  പദതനി
പധഭാനമഭായലാം  പനികന്നെഭാക്ക  മലകയഭാര  പകദശങ്ങള,  ആദനിവഭാസനി  കമഖലകേള,
തതീരകദശകമഖലകേള തുടങ്ങനിയ ഭൂമനിശഭാസ്ത്രപരമഭായലാം, സഭാമൂഹലപരമഭായലാം പനികന്നെഭാക്കലാം
നനിലക്കുന്നെ  കമഖലകേളനിചല  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അവശലസഭാധനങ്ങള  നലഭായവനിലയസ്റ്റ്
എത്തനിക്കുകേ എന്നെ ഉകദ്ദേശലകത്തഭാചടയഭാണസ്റ്റ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   സചചപ്ലകകേഭായചട
വനിലപനശഭാലകേള  ഇലഭാത്ത  14  പഞഭായത്തുകേളനില  സഞരനിക്കുന്നെ  മഭാകവലനി
കസഭാറുകേള നനിലവനില കസവനലാം നടത്തുനണസ്റ്റ്. 

(ബനി)   ഒഭാണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങളുചട  വനിലക്കയറലാം  തടയന്നെതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ജനിലഭാ ചഫയറുകേളുലാം തഭാലൂക്കുതല ചഫയറുകേളുലാം പകതലകേ ഓണചനകേളുലാം
സചചപ്ലകകേഭാ  വനിലപനശഭാലകേകളഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഓണലാം  മനിനനി  ചഫയറുകേളുലാം
വനിലപനശഭാലകേള  ഇലഭാത്ത  പഞഭായത്തുകേളനില  ചസഷലല  മനിനനി  ചഫയറുകേളുലാം
നടത്തുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

ചസഷലല  ചഫയറുകേളനിലൂചടയലാം  വനിലപനശഭാലകേളനിലൂചടയലാം  ശരഭാശരനി
40%  വചര  വനിലക്കുറവനില  13  ഇനലാം  സബ്സനിഡനി  ഉലപന്നെങ്ങളുലാം
ചപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള  10  മുതല  20%  വചര  വനിലക്കുറവനില  28  ഇനലാം
ഫതീചസയനില സബ്സനിഡനി  സഭാധനങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.   സചചപ്ലകകേഭായചട
സശ്വനലാം  ബഭാനഡഭായ  'ശബരനി'  ബഭാനഡനില  ചപഭാതുവനിപണനി  വനിലകയക്കഭാള
ഏകേകദശലാം 20 മുതല 30 ശതമഭാനലാം വനിലക്കുറവനില ചഭായചപഭാടനി, മലനിചപഭാടനി, മുളകേസ്റ്റ്
ചപഭാടനി,  ചവളനിചചണ്ണ,  പുളനി,  ഏലലാം,  മഞ്ഞളചപഭാടനി,  ഉപസ്റ്റ്  എന്നെതീ  ഉലപന്നെങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.   ഇതനിനുപുറകമ  മറസ്റ്റ്  അവശലസഭാധനങ്ങളുലാം,  FMCG  (Fast
Moving  Consumer  Goods)   ഉലപന്നെങ്ങളുലാം  MRP-കയക്കഭാള/മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്
വനിലകയക്കഭാള  5  മുതല  30  ശതമഭാനലാം  വചര  വനിലക്കുറവനില  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ്  മുഹസനിന  പനി  .:  സര്,  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.-യചടയലാം   കനഭാടസ്റ്റ്
നനികരഭാധനത്തനിചന്റെയലാം  ഭഭാഗമഭായനി വനില കുതനിച്ചുയര്ന്നെകപഭാള  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് മനിതമഭായ വനിലയനില സഭാധനങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പവര്ത്തനങ്ങള  ഏറവുലാം  അഭനിനനനഭാര്ഹമഭാണസ്റ്റ്.   ഇകപഭാള  ഏറവുലാം  കൂടുതല
വളര്നവരുന്നെ  മഭാര്ക്കറനിലാംഗഭാണസ്റ്റ്  ഓണ്ചചലന  മഭാര്ക്കറനിലാംഗസ്റ്റ്.  ആളുകേളക്കസ്റ്റ്
ആവശലമുള്ള  സഭാധനങ്ങള  അവരുചട  വനിരലത്തുമ്പനില  എത്തുന്നെ
സലാംവനിധഭാനമഭാണനിതസ്റ്റ്.  പലകപഭാഴുലാം  കകേഭാര്പകററ്റുകേള  നടത്തുന്നെ  ഓണ്ചചലന
കേഭാര്ട്ടുകേളഭാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  ചചയ്യുന്നെതസ്റ്റ്.  ഓണ്ചചലന  വനിപണനിയനില  സചചപ്ലകകേഭാ
ഇടചപട്ടുചകേഭാണസ്റ്റ്  നലഭായമഭായ  വനിലയസ്റ്റ്  ആളുകേളക്കസ്റ്റ്  വതീടനികലയസ്റ്റ്  സഭാധനങ്ങള
എത്തനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗലാം  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്  വളചര
പധഭാനചപട  ഒരു  കേഭാരലമഭാണസ്റ്റ്.   ഓണ്ചചലന  മഭാര്ക്കറനിലാംഗസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  വളചര
വനിപുലമഭായനി  നടനചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  തഭാമസനിയഭാചത  ഇകപഭാള
ഉളളതനികനക്കഭാള  ഇരടനിയനിലധനികേലാം വര്ദനിക്കഭാനുള്ള സഭാഹചരലമുചണന്നെസ്റ്റ് ഞങ്ങള
മനസനിലഭാക്കുന.   അതനിചന്റെയടനിസഭാനത്തനില  ആ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട
തഭാലപരലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ ഇടചപടലുകേള സര്ക്കഭാര് നടത്തുന്നെതനിചന
കുറനിചസ്റ്റ്  പഭാഥമനികേമഭായ  ഒരു ആകലഭാചന  നടത്തനിയനിരുന.   അതസ്റ്റ്  ഫലപദമഭായനി
മുകന്നെഭാടസ്റ്റ്  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകേണചമന്നെഭാണസ്റ്റ്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.    സചചപ്ലകകേഭായചട
ഉത്പന്നെങ്ങള  പരമഭാവധനി  ജനങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  എത്തനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  തനങ്ങള
മറ്റുതരത്തനിലുലാം  സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ്  .    മുഹസനിന  .    പനി  .  :  സര്,  കൃഷനി  വകുപ്പുമഭായനി  കചര്നചകേഭാണസ്റ്റ്
ചചജവകൃഷനി  പരമഭാവധനി  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേയലാം  ചചജവകൃഷനിയനിലനനിന്നെസ്റ്റ്
ഉണഭാകുന്നെ  ഉത്പന്നെങ്ങള  കനരനിടസ്റ്റ്  സചചപ്ലകകേഭാ  വഴനി  ആളുകേളക്കസ്റ്റ്  വനിതരണലാം
ചചയ്യുവഭാനുമുള്ള  സലാംവനിധഭാനചത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്  ആകലഭാചനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങ്കനില  എനസ്റ്റ്
നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ?  

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  കൃഷനി  വകുപനിചന്റെ  ചചജവ  പചക്കറനി
ഉത്പന്നെങ്ങള Vegetable and Fruit Promotion Council of Kerala (VFPCK),
കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ  ഏജനസനികേളഭാണസ്റ്റ്  മഭാര്ക്കറ്റുകേള  തുറന്നെസ്റ്റ്
ജനങ്ങളനികലയ്ചക്കത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല  ഇഉൗ  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  സചചപ്ലകകേഭാ
ഒരുക്കുന്നെ  മുഴുവന  ഓണചനകേളനിലുലാം  VFPCK   സലാംഭരനിക്കുന്നെ  ചചജവപചക്കറനി
ഉലപന്നെങ്ങള  വനിപണനലാം  നടത്തഭാനുള്ള  സഉൗകേരലങ്ങകളര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അകതഭാചടഭാപലാംതചന്നെ കേണ്സല്യൂമര്ചഫഡനിചന്റെ ഓണചനകേളനിലുലാം അത്തരലാം സഭാളുകേള
തുടങ്ങഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അങ്ങചന  ഇഉൗ  പവര്ത്തനങ്ങളഭാചകേ
ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനഭാണസ്റ്റ് ഇഉൗ ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ലക്ഷലലാംവയ്ക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .   സുനനില കുമഭാര്  ): സര്, കൃഷനി വകുപനിചന്റെ
കനതൃതശ്വത്തനില  കസറുകേള  രൂപതീകേരനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  ചചജവകൃഷനി  ചചയ്യുന്നെ,  ഗഡസ്റ്റ്
അഗ്രനികേളചര്  പഭാകതീസനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കൃഷനിചചയ്യുന്നെ  കേര്ഷകേരുചട
ഉത്പന്നെങ്ങള  ഇകപഭാള  കകേരളഭാ  ഓര്ഗഭാനനികേസ്റ്റ്  എന്നെ  ബഭാനഡനില
55  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള  വഴനിയഭാണസ്റ്റ്  വനിലപന  നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
200  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേളഭാക്കനി  വര്ദനിപനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  പുതനിയ  ഇകക്കഭാകഷഭാപ്പുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.
അതനിനുപുറകമ   കസറുകേളുചട  എണ്ണലാം  വര്ദനിക്കുന്നെതനുസരനിചസ്റ്റ്   ആവശലമഭായനി
വരനികേയഭാചണങ്കനില  സചചപ്ലകകേഭായമഭായനി  ആകലഭാചനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  അവരുചട
കഷഭാപ്പുകേളനിലുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ശതീ  .    ചനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര്:  സര്,  ചപഭാതുവനിതരണരലാംഗലാം
ശക്തനിചപടുത്തുന്നെതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ഭക്ഷല വകുപ്പുലാം ഈ ഗവണ്ചമനലാം വളചര നല
നനിലയനിലഭാണസ്റ്റ്  മുകന്നെഭാട്ടുകപഭാകുന്നെതസ്റ്റ്.  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതനിനു
കശഷലാം  കകേരളത്തനില  നടപനിലഭാക്കനിയ  വഭാതനിലപടനി  വനിതരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ധഭാരഭാളലാം  അരനി  മനിചമുണഭാകുകേയലാം  അതസ്റ്റ്  ആളുകേളക്കസ്റ്റ്  എത്തനിച്ചുചകേഭാടുക്കഭാനുലാം
കേഴനിയനണസ്റ്റ്.  ഈ  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  ഭക്ഷലവകുപസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാന  കപഭാകുന്നെ
കേഭാരലങ്ങചള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  വളചര  വനിശദമഭായനി  ബഹുമഭാനചപട  മനനി  ഇവനിചട
സൂചനിപനിച്ചു.   സഞരനിക്കുന്നെ  മഭാകവലനി  കസഭാര്  എന്നെ  നനിലയനില  ഒരു  വഭാഹനലാം
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള പല നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുമുള്ളതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  ആളുകേളക്കസ്റ്റ്
കൂടുതല  പകയഭാജനകേരമഭാകുനണസ്റ്റ്.   ധഭാരഭാളലാം  സലങ്ങളനില  നല  വനിലനയലാം
നടക്കുനണസ്റ്റ്.   ഓണക്കഭാലചത്ത  വനില  നനിയനനിച്ചുനനിര്ത്തഭാനുലാം  ആളുകേളക്കസ്റ്റ്
ആവശലലാംകപഭാചല  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങഭാനുലാം  കേഴനിയത്തക്കവനിധലാം  ഈ
സലാംവനിധഭാനലാം വലഭാപകേമഭാക്കഭാന ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  സലാംസഭാനത്തഭാചകേ സഹപ്ലകകേഭായചട  1534
ഔടസ്റ്റ് ചലറ്റുകേള  ഇകപഭാള  പവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ഇതനിനുപുറചമ  നനിരവധനി  മഭാകവലനി
കസഭാറുകേള  തുടങ്ങഭാന  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അതനില  കുറചസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ
ദനിവസങ്ങളനില ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ബഭാക്കനിയള്ളവ ഇനനി ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.   ഓകരഭാ
പകദശങ്ങളനിലനനിനലാം   മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  ആവശലചപട്ടുചകേഭാണസ്റ്റ്  ധഭാരഭാളലാം
ഡനിമഭാനകേള  വരുനണസ്റ്റ്.  ആദനിവഭാസനി  കമഖല,  തതീരകദശ  കമഖല,  മഭാകവലനി
കസഭാറനിലഭാത്ത  പഞഭായത്തുകേള  എന്നെനിവയ്ക്കുകവണനിയഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  സഞരനിക്കുന്നെ
മഭാകവലനി കസഭാറുകേള പവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇകപഭാള  മഭാകവലനി കസഭാറുകേളനിലഭാത്ത 30
പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  അവശലസഭാധനങ്ങള  എത്തനിക്കഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
ഒരുക്കുനണസ്റ്റ്.   ഓണകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഈ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ചസഷലല
ഓണചനകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പ്ലഭാന  ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടുതല  സലത്തസ്റ്റ്
വഭാഹനങ്ങളനില  ഉലന്നെങ്ങള  എത്തനികക്കണതുചണങ്കനില  തതീര്ചയഭായലാം  അതസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിക്കുലാം. 
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ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി: സര്, ഭക്ഷല സനിവനില സഹപ്ലസസ്റ്റ് വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള
സഹപ്ലകകേഭാ വഴനി ഓണചനകേള തുറക്കഭാന കപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.   ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് അവശല
സഭാധനങ്ങള  കൃതലസമയത്തസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകേഭാത്ത  സഭാഹചരലലാം  വരനികേയഭാചണങ്കനില
അവരുചട പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് കേഭാള ചസന്റെര്/ഓണ് ഹലന പരഭാതനി
പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന: സര്, ആ സലാംവനിധഭാനങ്ങചളഭാചക്ക ഇകപഭാളത്തചന്നെ
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് ഒരു സലത്തുലാം അവശലസഭാധനത്തനിചന്റെ കഷഭാര്കടജസ്റ്റ്
ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള മുചന്നെഭാരുക്കങ്ങചളലഭാലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എവനിചടചയങ്കനിലുലാം
എചനങ്കനിലുലാം പശങ്ങളുചണങ്കനില  ആ വനിവരലാം ചപചടനതചന്നെ അറനിയനിക്കഭാനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഇകപഭാളത്തചന്നെ ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം:  സര്,  വനിലക്കയറലാം  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തഭാന  ഏറവുലാം
ക്രനിയഭാത്മകേമഭായ നടപടനി  സശ്വതീകേരനിച ഗവണ്ചമന്റെനിനുലാം  മനനിക്കുലാം അഭനിനനനങ്ങള
അറനിയനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  അരനിയചട  വനില  വര്ദനിച  സനര്ഭത്തനില  മഭാകവലനി
കസഭാറുകേകളഭാടസ്റ്റ്  കചര്ന്നെസ്റ്റ്  സഹപ്ലകകേഭായചട  കനതൃതശ്വത്തനില  അരനിക്കടകേള
ആരലാംഭനിക്കുകേയണഭായനി.  ഓണലാം  അടുത്തുവരുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  അരനിക്കടകേള
വലഭാപനിപനിക്കഭാന ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ? 

ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന: സര്,  ഈ ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  പകതലകേ അരനിക്കടകേള
കവണചമന്നെനില.   എലഭാ  ചഫയറുകേളനിലുലാം  ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്  അരനി   വനിതരണലാം
ചചയ്യേഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഇകപഭാള ആവശലത്തനിനുള്ള അരനി
കസഭാക്കുണസ്റ്റ്.   നഭാചള മുതല ആന്ധ്രയനിലനനിനലാം അരനി വരുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  അതുചകേഭാണസ്റ്റ്
അരനിയചട  കേഭാരലത്തനില  യഭാചതഭാരു  പയഭാസവുലാം  ഉണഭാകേനിചലന്നെസ്റ്റ്  മഭാത്രമല   ഈ
ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് ഒരുകേഭാരണവശഭാലുലാം അരനിവനില കൂടുകേയമനില.  

ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന:  സര്,  ഓണവുലാം  ബക്രതീദുലാം  ഗകണകശഭാതവവുലാം
ഒരുമനിചഭാണസ്റ്റ്  വരുന്നെതസ്റ്റ്.  വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  ഭക്ഷല  വകുപ്പുലാം
കൃഷനി വകുപ്പുലാം സഹകേരണ വകുപ്പുലാം കചര്ന്നെസ്റ്റ് നടത്തുന്നെ നടപടനി ശഭാഘനതീയമഭാണസ്റ്റ്.
ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളനില  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിടനിചലന്നെഭാണസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ സഹഭായകത്തഭാചട നടത്തുന്നെ ഒരു സഭാപനമഭാണസ്റ്റ് കകേഭാഫനി ഹഉൗസസ്റ്റ്.
അവനിചട  ചഭായയസ്റ്റ്  8  രൂപയഭായനിരുന  വനില.   ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  വന്നെകപഭാള  അവര്
9  രൂപയഭാക്കനി.  ഇകപഭാള ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി. -യലാം കചര്ത്തസ്റ്റ്  10  രൂപയഭാണസ്റ്റ് വഭാങ്ങുന്നെതസ്റ്റ്.
ഈ  സഭാപനലാം  തതീചവടനിചക്കഭാള്ളയഭാണസ്റ്റ്   നടത്തുന്നെചതനള്ള  കേഭാരലലാം  മനനിയചട
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ?
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ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  വന്നെകതഭാചട ചഭായയ്ക്കുലാം കഹഭാടല
ഭക്ഷണത്തനിനുചമഭാചക്ക  അലലാം  വനില  കൂടനിചയനള്ളതസ്റ്റ്  ശരനിയഭാണസ്റ്റ്.  കകേഭാഫനി
ഹഉൗസനിചന  നനിയനനിക്കഭാചനഭാനലാം  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  കേഴനിയനില.   കകേഭാഫനി  ഹഉൗസസ്റ്റ്
എവനിചട  ആരലാംഭനിചഭാലുലാം  ജനങ്ങള  വളചര  സശ്വതീകേഭാരലമഭായനി  അതനിചന
ചനകഞറ്റുന്നെതഭായനിടഭാണസ്റ്റ് കേഭാണുന്നെതസ്റ്റ്. നലഭായമഭായ വനിലയസ്റ്റ് നല ഭക്ഷണലാം ചകേഭാടുക്കുന്നെ
സഭാപനമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  ജനങ്ങള  അതനിചന  കേഭാണുന്നെതസ്റ്റ്.   തതീചവടനിചക്കഭാള്ള
നടത്തുനചവന്നെസ്റ്റ് പറയന്നെതസ്റ്റ് ശരനിയല.  

ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫസ്റ്റ്:  സര്,  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേളനില  വന്നെനിട്ടുള്ള
അപഭാകേതകേള അതഭായതസ്റ്റ്  മുനഗണനഭാ പടനികേയനില വകരണവചര ഒഴനിവഭാക്കുകേയലാം
അകയഭാഗലര് ആ പടനികേയനില കേടനകൂടുകേയലാം ചചയ നനിരവധനി പരഭാതനികേളുണസ്റ്റ്.  ആ
പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ് നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  മുനഗണനഭാ  പടനികേയചട  അനനിമ  ലനിസസ്റ്റ്
പസനിദതീകേരനിചകശഷമുള്ള  ആകക്ഷപങ്ങള  ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  മുന്നെനില  വന്നെനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കറഷന  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്നെ  ഘടത്തനില  പഞഭായത്തുകേളുലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം  വലക്തനികേളുലാം  നലകേനിയ  ആകക്ഷപങ്ങള
ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തകദ്ദേശ  സശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട
സഹഭായകത്തഭാചട  അനര്ഹചര  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എ.ആര്.ഡനി.-കേളുചട  പനിന്തുണ
വഭാങ്ങനിചക്കഭാണസ്റ്റ്  മുകന്നെഭാടസ്റ്റ്  ചകേഭാണ്ടുകപഭാകുകേയഭാണസ്റ്റ്.   അതനിചന്റെ  ആദലഘടത്തനില
1,02,000  അനര്ഹരഭായ  കേഭാര്ഡുകേഭാചര  കേചണത്തഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിരുന.
അതനിനുകശഷലാം  സര്ക്കഭാര്-അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്,  സഹകേരണ  ബഭാങ്കസ്റ്റ്
ജതീവനക്കഭാര്, ചപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിചല ജതീവനക്കഭാര് എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ് കേഭാര്ഡസ്റ്റ്
സറണര് ചചയ്യേഭാന അവസരലാം നലകേനിയതനിലൂചട  ഇന്നെചല വചര ഏകേകദശലാം 75482
കേഭാര്ഡുകേള സറണര് ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സറണര് ചചയ്യുന്നെതനിനുള്ള തതീയതനി  കുറച്ചുകൂടനി
നതീടണചമന്നെ  ആവശലലാം  എലഭാ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  വരുനണസ്റ്റ്.   അകപക്ഷ  നലകേനി
കേഭാത്തനിരനിക്കുന്നെ അര്ഹതചപട  ആളുകേചള മുനഗണനഭാ പടനികേയനില ഉളചപടുത്തഭാന
കേഴനിയചമന്നെഭാണസ്റ്റ്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

മനി  .    സതീക്കര്: നനിയമസഭഭാലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലഭനിച കറഷന കേഭാര്ഡുകേളനില ചതറ്റുകേള
വന്നെനിട്ടുചണങ്കനില  അവ  എത്രയലാംകവഗലാം  സറണര്  ചചയസ്റ്റ്  തനിരുകത്തണതഭാചണന്നെസ്റ്റ്
ചചയര് അഭലര്തനിക്കുന. 

ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന: സര്, അവശലസഭാധനങ്ങളുചട വനിതരണവുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ്
38  പഞഭായത്തുകേളനില  ഇകപഭാഴുലാം  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളനിചലന്നെസ്റ്റ്  മനനി
പറയകേയണഭായനി.   ചനില  വലനിയ  പഞഭായത്തുകേളനില  ഒന്നെനിലധനികേലാം  മഭാകവലനി
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കസഭാറുകേളഭാകേഭാചമന്നെ   നനിലപഭാടസ്റ്റ്  കനരചത്ത  സശ്വതീകേരനിചനിരുന.   അത്തരത്തനില
കൂടുതല  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  അനുവദനിക്കുകമഭാ?   അകതഭാചടഭാപലാം  സഞരനിക്കുന്നെ
മഭാകവലനി കസഭാര് ഫലപദമഭായ ഒരു സലാംവനിധഭാനമഭാണസ്റ്റ്.  മഭാകവലനി കസഭാറുകേളനിലഭാത്ത
പഞഭായത്തുകേളനില  മഭാത്രമഭായനി  സഞരനിക്കുന്നെ  മഭാകവലനി  കസഭാറനിചന
പരനിമനിതചപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പകേരലാം  എലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ചപടുത്തനിയഭാല  അതസ്റ്റ്  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഹഭായകേരമഭാകുചമന്നെതനിനഭാല
ഇക്കഭാരലത്തനില നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കഭാന തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ?  

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളനിലഭാത്ത  30   പഞഭായത്തു
കേളഭാണസ്റ്റ് ഇകപഭാഴുള്ളതസ്റ്റ്.  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാംതചന്നെ ടനി പഞഭായത്തുകേളനില മഭാകവലനി
കസഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്.  ഒന്നെനിലധനികേലാം   മഭാകവലനി
കസഭാറുകേളുള്ള  പഞഭായത്തുകേളുമുണസ്റ്റ്.   ഒനലാം  രണ്ടുലാം  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളുള്ള
പഞഭായത്തുകേളനില  മൂന്നെഭാമചതഭാചരണ്ണലാംകൂടനി  ആവശലചപടുകമ്പഭാള  അവനിചട
എത്രകത്തഭാളലാം  വനിലന നടക്കുചമന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പഠനലാം നടത്തനിയതനിനുകശഷലാം
മഭാത്രകമ   ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.   തതീരകദശ കമഖലകേള,  ആദനിവഭാസനി
കമഖലകേള  എന്നെതീ  പധഭാനചപട  ചനില  പനികന്നെഭാക്ക  പകദശങ്ങളനിചല  സഹപ്ലകകേഭാ
ഔടസ്റ്റ് ലറ്റുകേള  വളചര  ദൂരത്തഭായതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ്   സഞരനിക്കുന്നെ  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ബഹുമഭാനചപട  അലാംഗത്തനിചന്റെ  മണ്ഡലത്തനില
സഞരനിക്കുന്നെ  മഭാകവലനി  കസഭാര്  എവനിചടയഭാണസ്റ്റ്  കവണചതന്നെസ്റ്റ്  അറനിയനിചഭാല
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ആവശലമഭായ നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കഭാലാം.  

ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില കുമഭാര്:  സര്,  ഓണക്കനിറ്റുകേളുചട വനിതരണത്തനിനഭായനി
എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെതസ്റ്റ്;   മഞ്ഞ,  പനിങ്കസ്റ്റ്
കേഭാര്ഡുടമകേളക്കസ്റ്റ്  സഉൗജനല  ഓണക്കനിറസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനി  .    തനികലഭാത്തമന:  സര്,   ഓണലാം  ലക്ഷലലാംവച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  നല
ഒരുക്കങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  സഹപ്ലകകേഭാ  ഇത്തവണ  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   14  ജനിലഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിചലയലാം  ചമഗഭാ  ചഫയറുകേളുചട  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ഈ  മഭാസലാം  19,  20
തതീയതനികേളനില  പൂര്ത്തനിയഭായനി.    തനിരുവനനപുരലാം  പുത്തരനിക്കണലാം ഹമതഭാനത്തസ്റ്റ്
15-ാം  തതീയതനി  ബഹുമഭാനലനഭായ  മുഖലമനനി  ചമഗഭാ  ചഫയര്  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ചചയ.
എലഭാ  ചഫയറുകേളുലാം  വളചര  ഫലപദമഭായനി  നടക്കുനചണന്നെഭാണസ്റ്റ്  അറനിയഭാന
സഭാധനിചതസ്റ്റ്.  മണ്ഡലലാം,  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ചഫയറുകേളുലാം  അതുകേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്  പഞഭായത്തസ്റ്റ്
ചഫയറുകേളുലാം  ഓകരഭാ  ഔടസ്റ്റ് ലറസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്  മനിനനി  ചനകേളുലാം  ഒരഭാഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില
പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  
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ശതീ  .    മുരളനി ചപരുചനലനി: സര്, കേഭാണലാം വനിലക്കഭാചത ഓണമുണ്ണഭാനുലാം ബക്രതീദസ്റ്റ്
ആകഘഭാഷനിക്കഭാനുലാം  ഫലപദമഭായ  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്  സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെതനില
സകനഭാഷമുണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ  ഇതനിചന്റെ  അണനിയറയനില  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  ദനിവസ
കവതനക്കഭാരഭായ ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട കവതനലാം വളചര പരനിമനിതമഭാണസ്റ്റ്.  പകതലകേനിചസ്റ്റ്
പഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനില  പണനിചയടുക്കുന്നെ  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  പഭായസ്റ്റ്  ചചയ്യുന്നെ
കേവറനിനനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്  കവതനലാം  ചകേഭാടുക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  നലഭായമഭായ  കവതനലാം
ചകേഭാടുക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന: സര്,  ഈ വനിഷയത്തനില ഒരു വര്ഷത്തനിനുമുമ്പഭാണസ്റ്റ്
വര്ദനവുണഭായതസ്റ്റ്.  ഇത്തവണയലാം  നലഭായമഭായ  വര്ദനവുണഭാകേണചമന്നെസ്റ്റ്
പറയകമ്പഭാള അതസ്റ്റ് സഹപ്ലകകേഭായസ്റ്റ് തഭാങ്ങഭാന കേഴനിയന്നെതഭായനിരനിക്കണലാം.  വര്ദനവസ്റ്റ്
ഉണഭായനിട്ടുചണന്നെഭാണസ്റ്റ് ഞഭാന മനസനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  

വനനിതഭാ ഷൂടനിലാംഗസ്റ്റ് തഭാരചത്ത അധനികക്ഷപനിച ഉദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര
നടപടനി

5(*306) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജസ്റ്റ്  :
   ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന  :
   ശതീ  .   പനി  .   ചജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ്  :
 ശതീ  .    സനി  .    എഫസ്റ്റ്  .    കതഭാമസസ്റ്റ്  : തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  ഷൂടനിലാംഗസ്റ്റ്  തഭാരചത്ത  ചനടുമ്പഭാകശ്ശേരനി  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില
തടഞ്ഞുനനിര്ത്തനി  അധനികക്ഷപനിച  സലാംഭവചത്ത  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  അകനശ്വഷണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  തടഞ്ഞുനനിര്ത്തനിയ  ഉകദലഭാഗസര്  ആചരലഭാമഭാണസ്റ്റ്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ജര്മ്മേനനിയനിലവചസ്റ്റ് നടന്നെ കലഭാകേ ഷൂടനിലാംഗസ്റ്റ് ചഭാമ്പലനഷനിപനില പചങ്കടുത്തസ്റ്റ്
ഡലഹനിയനില  വന്നെനിറങ്ങനിയകപഭാളത്തചന്നെ  കരഖകേചളലഭാലാം  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
യഭാത്രഭാനുമതനി ലഭനിച കുമഭാരനി ചസയ്റയസ്റ്റ് സശ്വനലാം സലാംസഭാനചത്ത എയര്കപഭാര്ടനില
അധനികക്ഷപലാം  ഏലക്കഭാന  കേഭാരണക്കഭാരഭായ  ഉകദലഭാഗസരനില  മലയഭാളനി
ഉളചപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില പസ്തുത ഉകദലഭാഗസചന്റെ കപരുവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിനുതചന്നെ  അപമഭാനകേരമഭായ  പസ്തുത  സലാംഭവലാം  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  ശദയനില  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുലാം  ഇതനിനസ്റ്റ്  കേഭാരണക്കഭാരഭായ
ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 29

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ): സര്, 

(എ & ബനി) കദശതീയ ഷൂടനിലാംഗസ്റ്റ് തഭാരചത്ത ചനടുമ്പഭാകശ്ശേരനി വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില

തടഞ്ഞുനനിര്ത്തനി  അധനികക്ഷപനിച  സലാംഭവചത്ത  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  നനിലവനില

പരഭാതനികേചളഭാനലാം  ലഭനിചനിടനില.  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനകേത്തസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ

സലാംവനിധഭാനങ്ങളുചട ചുമതല കകേന്ദ്ര ഏജനസനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്.  പസ്തുത സലാംഭവത്തനിചന്റെ

മറസ്റ്റ് വനിവരങ്ങള ലഭലമല.

(സനി)  പരഭാതനി  ലഭനിക്കുകേയഭാചണങ്കനില  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഉചനിതമഭായ  നടപടനി

സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ്:  സര്,  അങ്ങയചട  മറുപടനിയനില  പരഭാതനി

ലഭനിചനിചലന്നെഭാണസ്റ്റ്  സൂചനിപനിചതസ്റ്റ്.   കദശതീയ  തലത്തനില  പചങ്കടുക്കുന്നെ  കേഭായനികേ

തഭാരങ്ങള  തതീര്ചയഭായലാം  നമ്മുചട  അഭനിമഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്.  ജര്മ്മേനനിയനിലവചസ്റ്റ്   നടന്നെ

കലഭാകേ  ഷൂടനിലാംഗസ്റ്റ്  ചഭാമ്പലനഷനിപനില  പചങ്കടുത്തകശഷലാം  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില

വന്നെനിറങ്ങനിയ  കുമഭാരനി  ചസയ്റചയ  സുരക്ഷഭാ  ഉകദലഭാഗസനഭാര്  തടഞ്ഞുവച്ചുചവന്നെസ്റ്റ്

കദശതീയ  വഭാര്ത്തഭാ  മഭാധലമങ്ങളനിചലലഭാലാം  വന്നെനിരുന.  അതനിനസ്റ്റ്  അവരുചട

ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  പരഭാതനിയണഭായനിചലങ്കനിലുലാം  അവര്ക്കസ്റ്റ്  പകതലകേ  പരനിഗണന

നലകേഭാചത ഇതുകപഭാചല വഭാര്ത്തകേളനികലയസ്റ്റ്  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തനിനുലാം

കേഭായനികേകലഭാകേത്തനിനുലാം  അപമഭാനമഭാണസ്റ്റ്.  ഭഭാവനിയനില  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള

ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിക്കുകേകയഭാ  അചലങ്കനില

കേഭായനികേ  വകുപസ്റ്റ്  ഇക്കഭാരലത്തനില  ബന്ധചപട  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിചല

ഉകദലഭാഗസനഭാര്കക്കഭാ  കമലധനികേഭാരനികേളകക്കഭാ  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

നലകുകേകയഭാ ചചയ്യേഭാന തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ?  

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന:  സര്,  ബഹുമഭാനലനഭായ  അലാംഗത്തനിചന്റെ

വനികേഭാരകത്തഭാചടഭാപലാം കയഭാജനിക്കഭാലാം.  പകക്ഷ വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനകേത്തുള്ള സുരക്ഷഭാ

ക്രമതീകേരണങ്ങളനില സലാംസഭാന ഗവണ്ചമന്റെനിനസ്റ്റ് പകതലകേ പങ്കനില,  അതസ്റ്റ് പകതലകേ

ഏജനസനിയഭാണസ്റ്റ് നനിര്വഹനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇതുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ് എചനങ്കനിലുലാം പരഭാതനി

സലാംസഭാന ഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ ശദയനിലചപടുത്തനിയനിരുനചവങ്കനില ഉത്തരവഭാദചപട

കകേന്ദ്രങ്ങചള  അറനിയനിക്കഭാമഭായനിരുന.  അതുണഭാകേഭാത്തതുചകേഭാണസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്

നടപടനികേചളഭാനലാം  സശ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയനില.

(കചഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ്ഞു.)  
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2. കരഖഭാമൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

  പകേര്ചപനനി ഭതീഷണനി കനരനിടുവഭാന പദതനി       

6 (*303)    ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  : 
ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന  : 
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ്  : 
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം    : തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  പഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല സലാംരക്ഷണകമഖലയനിചല അവഗണനയഭാണസ്റ്റ് ഈ

വര്ഷലാം  പകേര്ചപനനി  വലഭാപകേമഭാകുന്നെതനിനുലാം  മരണസലാംഖല  ഉയരുന്നെതനിനുലാം
കേഭാരണമഭായതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പകേര്ചപനനി ഭതീഷണനി കനരനിടുവഭാന സമഗ്രമഭായ ആകരഭാഗല പരനിരക്ഷഭാ
പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ
ടതീചര്):

(എ) കേചണത്തനിയനിടനില.
(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപസ്റ്റ്  ജനുവരനി  മഭാസലാം  മുതലതചന്നെ എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം

നനിലനനിലക്കുന്നെ  പധഭാന  ആകരഭാഗലപശങ്ങള  കേചണത്തനി  അവ
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ ഒരു സമഗ്ര പകേര്ചവലഭാധനി പതനികരഭാധ നനിയനണ
കേര്മ്മേപദതനിയസ്റ്റ് രൂപലാം നലകുകേയണഭായനി.  ഒരു വര്ഷലാം മുഴുവന നതീണ്ടുനനിലക്കുന്നെ
പവര്ത്തനപരനിപഭാടനികേള  ആസൂത്രണലാംചചയസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുകേയലാം  ചചയവരുന.
ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മഴക്കഭാലപൂര്വ  ശുചതീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ചകേഭാതുകേനിചന്റെ
ഉറവനിടനശതീകേരണലാം ഉളചപചടയള്ള പവര്ത്തനങ്ങളുലാം മഭാര്ചസ്റ്റ് മഭാസലാം മുതല തചന്നെ
വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണസ്റ്റ്.  എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം
കേഭാലഭാവസയനിചല  വലതനിയഭാനവുലാം  ജലദഉൗര്ലഭലവുലാം  അനരതീക്ഷ  തഭാപനനിലയനിചല
ഏറക്കുറചനിലുകേളുലാം  ചകേഭാതുകേസ്റ്റ്  ഉളചപചടയള്ള  പഭാണനികേള  വര്ദനിക്കുവഭാനുള്ള
സഭാഹചരലലാം  സൃഷ്ടനിക്കുനണസ്റ്റ്.   മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  സലാംവനിധഭാനത്തനിചല
കപഭാരഭായകേളമൂലലാം  എലനികേള  വര്ദനിക്കുവഭാനുള്ള  സഭാഹചരലലാം  നനിലനനിലക്കുന.
പകേര്ചവലഭാധനി  പതനികരഭാധ  നനിയനണ  പവര്ത്തനങ്ങളനില  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള  ഉളചപചടയള്ള  ഇതര  വകുപ്പുകേളുചട  സഹകേരണവുലാം  ചപഭാതുജന
പങ്കഭാളനിത്തവുലാം ഉറപ്പുവരുത്തനി കൂടുതല ഉഉൗര്ജ്ജനിതമഭായനി ഇത്തരലാം പവര്ത്തനങ്ങള
തഭാചഴത്തടനില  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള  ശമങ്ങള  ആകരഭാഗല  വകുപനിചന്റെ
കനതൃതശ്വത്തനില  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വഭാര്ഡസ്റ്റ്  ചഹലത്തസ്റ്റ്  സഭാനനികടഷന  സമനിതനികേള
പുനരുജ്ജതീവനിപനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  പകേര്ചവലഭാധനി  പതനികരഭാധ  നനിയനണ പരനിപഭാടനികേള
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുലാം  അതുവഴനി  വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില  കരഭാഗഭാതുരത
കുറയ്ക്കുവഭാനുതകുന്നെ  പവര്ത്തന  പരനിപഭാടനികേള  ആസൂത്രണലാം  ചചയസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
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 വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനിലചപടവര്ക്കസ്റ്റ് അതനികവഗ വനിദഗ്ദ്ധ ചനികേനിത
7 (*307) ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന  :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫസ്റ്റ്  :
ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനിലചപടവര്ക്കസ്റ്റ്  അതനികവഗലാം  വനിദഗ്ദ്ധചനികേനിത
ലഭലമഭാക്കുവഭാന  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  മഭാതൃകേയനില  സലാംസഭാനത്തുലാം  പദതനി
തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനസ്റ്റ്  പരലഭാപമഭാകുന്നെ  രതീതനിയനില  എത്ര  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേചളയഭാണസ്റ്റ് വനികേസനിപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ഏചതലഭാലാം  ആശുപത്രനികേചള  കകേന്ദ്രപദതനിയനിന
കേതീഴനില  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുചണനലാം  ഇതുവചര  ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി  എനസ്റ്റ്  തുകേ
കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം ലഭനിച്ചുചവനലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്രപദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  ആശുപത്രനികേളനില  ഇതനിനകേലാം
വഭാഹനഭാപകേടത്തനിലചപടസ്റ്റ്  വരുന്നെവരുചട  വനിദഗ്ദ്ധചനികേനിതയഭായനി
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള സഉൗകേരലങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ
ടതീചര്  ): 

(എ)   ഉണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  “Assistance  for  Development  of
Trauma  Care  facilities  in  Government  Hospitals  located  on  National
Highway”എന്നെ  പദതനി  പകേഭാരലാം  എറണഭാകുളലാം  ജനറല  ആശുപത്രനി,  കേണ്ണൂര്
ജനിലഭാ  ആശുപത്രനി,  ആലപ്പുഴ  ചമഡനിക്കല    കകേഭാകളജസ്റ്റ്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില
കടഭാമഭാചകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിച്ചു
വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

തനിരുവനനപുരലാം, കകേഭാടയലാം, തൃശ്ശൂര് എന്നെതീ ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില കസറസ്റ്റ്
ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കടഭാമഭാചകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുന്നെതനിനുലാം
പദതനിയണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ആകരഭാഗല  വകുപനിചന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  ചതരചഞ്ഞടുത്ത
ജനറല  ആശുപതനികേള,  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേള,  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേള
ഉളചപചടയള്ള  27  ആശുപത്രനികേളനില  കടഭാമഭാചകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ചപടുത്തുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ലനിസസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  എറണഭാകുളലാം ജനറല ആശുപത്രനി, കേണ്ണൂര് ജനിലഭാ ആശുപത്രനി, ആലപ്പുഴ
ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജസ്റ്റ്  എന്നെതീ ആശുപത്രനികേചള കകേന്ദ്ര പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനി
കടഭാമഭാചകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തുവഭാന 7,00,70,000 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ആചകേ ചചലവനിചനറ  60%  കകേന്ദ്ര ഫണ്ടുലാം  40%  കസറസ്റ്റ്  ഫണ്ടുമഭാണസ്റ്റ്.   ഇഉൗ
കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയനില  ആലപ്പുഴ  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിചന  ചലവല
2 കടഭാമഭാചകേയര് പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനി അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനിയചട
ആചകേ തുകേയഭായ (കകേന്ദ്ര വനിഹനിതവുലാം കസറസ്റ്റ് വനിഹനിതവുലാം ഉളചപചട) 10.272 കകേഭാടനി
രൂപയനില  367.5  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഒന്നെഭാലാംഘട  കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി  അനുവദനിച്ചു
ചകേഭാണ്ടുള്ള ഉത്തരവസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിചന  ചലവല  1  കടഭാമഭാചകേയര്
പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പദതനിയചട  ഒന്നെഭാലാംഘട
കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി 504 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

തൃശ്ശൂര് ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ കടഭാമഭാചകേയര്
നടപഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ   ഒരു  ടതീലാം  17-6-2014-ല
സനര്ശനലാം നടത്തനി.  ഇഉൗ പദതനിക്കുള്ള ചപഭാകപഭാസല കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെനികലയസ്റ്റ്
അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ആശുപത്രനിയനിചല  അടനിസഭാന  സഉൗകേരലങ്ങള,  അതലനഭാധുനനികേ
ചനികേനിതഭാ ഉപകേരണങ്ങള എന്നെനിവ സജ്ജമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനിലചപടസ്റ്റ്
ചനികേനിത  കതടുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ്  അതനികവഗ  വനിദഗ്ദ്ധ  കസവനലാം  പദഭാനലാം  ചചയ്യേഭാന
സജ്ജരഭായ  കഡഭാകര്മഭാരുചട  ലഭലത  എന്നെനിവ  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാചത  കദശതീയ  പഭാതകേളക്കുലാം  സലാംസഭാന  പഭാതകേളക്കുലാം
സമതീപമുള്ള  24  മണനികറുലാം പവര്ത്തനിക്കുന്നെ,  കേഭാഷശ്വഭാലനിറനിയള്ള ആശുപത്രനികേളനില
പഭാഥമനികേ ചനികേനിതയലാം അടനിയനര ചനികേനിതഭാ സഉൗകേരലങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസനചയ ആധുനതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനികേള
   8 (*308) ശതീ  .   മുരളനി ചപരുചനലനി  :

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസസ്റ്റ്  :
ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസനചയ ആധുനതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം
സശ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേള ജനസഉൗഹൃദമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്,  വനികശഷനിചസ്റ്റ്  സ്ത്രതീ
സഉൗഹൃദമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപഭാക്കനിയ പവര്ത്തനങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സ്ത്രതീകേളുചടകനചര  അതനിക്രമലാം  കേഭാണനിക്കുന്നെവര്  എത്ര  ഉന്നെതരഭായഭാലുലാം
കേര്ശന  നടപടനിചയടുക്കഭാനുളള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശമലാം  അടനിമറനിക്കഭാനഭായനി  പമുഖ
പതനിപക്ഷ  രഭാഷതീയ  കേക്ഷനി,  ആക്രമണത്തനിനസ്റ്റ്  വനികധയരഭായവർക്കസ്റ്റ്  കനചരയലാം
ബഹുജനങ്ങളക്കുകനചരയലാം  നടത്തനിയ  ആക്രമണലാം  സ്ത്രതീകേളുചട  അഭനിമഭാനത്തനിനസ്റ്റ്
കനചരയളള  ഭതീഷണനിയഭായനിക്കണസ്റ്റ്  ഇത്തരക്കഭാർചക്കതനിചര  കേര്ശന  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

   മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ)  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസനയചട  ശഭാക്തതീകേരണവുലാം  ആധുനനികേവത്കേരണവുമഭായനി
ബന്ധചപടസ്റ്റ്  4700  ലക്ഷലാം  രൂപ  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാചത തഭാചഴപറയന്നെ പദതനികേളുലാം നടപനില വരുത്തുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന:

1. ടഭാഫനികേസ്റ്റ്  അപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നെതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കദശതീയ
സലാംസഭാന  പഭാതകേളനില  350  ഇടങ്ങളനില  കേലഭാമറ
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കമധഭാവനി  സമര്പനിച
പദതനി സര്ക്കഭാര് തലത്തനില പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

2. കകേന്ദ്ര സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി ചചസബര് ഇനചവസനികഗഷന ചസന്റെര്
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാന കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കമധഭാവനി  തയ്യേഭാറഭാക്കനി
നലകേനിയ  469.39  ലക്ഷലാം  രൂപയചട  രൂപകരഖയലാം  സര്ക്കഭാര്
തലത്തനില പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന. 

3. ശഭാസ്ത്രതീയ കുറഭാകനശ്വഷണ സലാംവനിധഭാനലാം വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് 450
ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  ചടലനികേമ്മേല്യൂണനികക്കഷന  ശലാംഖലയചട
വനികേസനത്തനിനുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  600
ലക്ഷലാം രൂപയലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

4. ചചസബര്  കുറഭാകനശ്വഷണത്തനിചന്റെ  സഭാകങ്കതനികേ  കമഖല
വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം മൂന്നെസ്റ്റ് ജനിലകേളനില പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുമുള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  യഥഭാക്രമലാം
100, 450 ലക്ഷലാം രൂപവതീതലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

5. കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷനുകേളനില കേമ്പല്യൂടര് കസഭാഫസ്റ്റ് ചവയറുലാം ഫര്ണതീചറുലാം
വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ്  290  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  കസഷനുകേളനിചല  സല
സഉൗകേരലലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  500  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം
നഭാലസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില  ജനിലഭാ  കേണ്കടഭാള  റലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
80  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ
ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുള്ള  പദതനികേള  നടപനില  വരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
150 ലക്ഷലാം രൂപയലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്. 
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6. കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
"കനഷനചചവഡസ്റ്റ്  എമര്ജനസനി  ചറകസഭാണ്സസ്റ്റ്  സനിസത്തനിചന്റെ"
ഭഭാഗമഭായനി "കസറസ്റ്റ് എമര്ജനസനി ചറകസഭാണ്സസ്റ്റ് ചസന്റെര്" നടപനില
വരുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.   ഇഉൗ  പദതനി
"ഡയല 112” എന്നെഭാണസ്റ്റ്  അറനിയചപടുന്നെതസ്റ്റ്.

 (ബനി)   സലാംസഭാനത്തുള്ള  മനിക്കവഭാറുലാം  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനില  സ്ത്രതീ
സഉൗഹൃദമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  റനിസപ്ഷന,  വനനിതഭാ  ചഹലപസ്റ്റ്  ചഡസ്കസ്റ്റ്,  കടഭായ് ചലകറഭാടു
കൂടനിയ  വനിസനികറഴസ്റ്റ്  റലാം  മുതലഭായവ  സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വനനിതഭാ  സനര്ശകേര്ക്കസ്റ്റ്
അതലഭാവശലമഭായനിട്ടുള്ള  സഉൗകേരലങ്ങള  കകേരളത്തനിചല  എലഭാ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കസഷനുകേളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് മുനഗണന നലകേനിവരുന.

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  സലാംഭവങ്ങള  ശദയനിലചപടഭാല  അവര്ചക്കതനിചര
കേര്ശന നനിയമ നടപടനികേള ഇകപഭാളത്തചന്നെ സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

   ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷചന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള
   9 (*309) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം   : 

ശതീ  .   എലകദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നെപനിള്ളനില   : 
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന   : 
ശതീ  .    ഹഹബനി  ഈഡന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷചന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഉൗ  വര്ഷചത്ത  രൂക്ഷമഭായ  വരളച  കനരനിടഭാനഭായനി  ഹരനിത  കകേരള
മനിഷന  എചനലഭാലാം  പവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നടത്തനിയതസ്റ്റ്;  പസ്തുത  പവര്ത്തനങ്ങള
ഫലപദമഭായനിരുകന്നെഭാചയന്നെസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വരളചഭാ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഹരനിത  കകേരള  മനിഷചന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില ഇതുവചര എനസ്റ്റ് തുകേ ചചലവഴനിച്ചു എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

 മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):

(എ)  ശുചനിതശ്വ-മഭാലനിനലസലാംസ്കരണലാം,  മണ്ണസ്റ്റ്-ജല  സലാംരക്ഷണലാം,
ചചജവകൃഷനിരതീതനിയസ്റ്റ്  പഭാമുഖലലാം  ചകേഭാടുത്തുചകേഭാണ്ടുള്ള കൃഷനിവനികേസനലാം എന്നെതീ മൂന്നെസ്റ്റ്
കമഖലകേളക്കസ്റ്റ്  ഉഉൗന്നെലനലകുന്നെ  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷന.
ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷചന്റെ  ചപഭാതുവഭായ പവര്ത്തനങ്ങള തഭാചഴ വനിവരനിക്കുന:

1. നഭാമഭാവകശഷമഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നെ  ജല  കസഭാതസ്സുകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നനിലനനിര്ത്തുന്നെതനിനുലാം  അവയചട  വനിനനികയഭാഗലാം,
പരനിപഭാലനലാം,  സലാംരക്ഷണലാം  എന്നെനിവകേളനില  ജനകേതീയ  കൂടഭായകേള
സലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ് പവര്ത്തനിക്കുകേ.
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2. ശുചനിതശ്വ-മഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം, കൃഷനി, ജലവനിഭവലാം എന്നെതീ വകുപ്പുകേളുകടയലാം
ഏജനസനികേളുകടയലാം  പവര്ത്തനങ്ങചള  തകദ്ദേശ  സശ്വയലാംഭരണ
സഭാപനതലത്തനില  ഫലപദമഭായനി  സമനശ്വയനിപനിക്കുകേയലാം  പവര്ത്തനങ്ങള
കൂടുതല പകദശങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  വലഭാപനിപനിക്കുകേയലാം  ചചയ്യുകേ.

3. ശുചനിതശ്വ-മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  കമഖലയനിലുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  കമഖലയനിലുലാം
ജലവനിഭവ  കമഖലയനിലുലാം  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുചട  ഉകദ്ദേശല
ലക്ഷലങ്ങളുലാം  സഭാകങ്കതനികേ  പഭാപനിയലാം  സഹഭായങ്ങളുലാം  പരമഭാവധനി
പകയഭാജനചപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള സഭാഹചരലലാം സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

4. ശുചനിതശ്വ-മഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം,  കൃഷനി,  ജലവനിഭവലാം എന്നെതീ കമഖലകേളനില
തകദ്ദേശ സശ്വയലാം ഭരണ സഭാപനങ്ങള കനരനിടുന്നെ സങ്കതീര്ണ്ണമഭായ പശങ്ങള
പഠനിചസ്റ്റ് അനുകയഭാജലമഭായ സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയളചപചടയള്ള സഭാധലതകേള
പകയഭാജനചപടുത്തനി അവ പരനിഹരനിക്കുകേ.

5. പഭാഥമനികേ ഉത്പഭാദനലാം, ജലവനിഭവലാം, ശുചനിതശ്വ-മഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം എന്നെതീ
കമഖലകേളനില  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെ  വനിശദമഭായ  പദതനി  കരഖകേളുചട
സലാംകയഭാജനിതവുലാം  ഏകകേഭാപനിതവുമഭായ  നനിര്വഹണലാം  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ
സഭാപനതലത്തനില സഭാധലമഭാക്കുകേ.

6. ജലകസഭാതസ്സുകേളക്കുചുറ്റുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  തണ്ണതീര്ത്തട
വനികേസന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  മറസ്റ്റ്  ജലവനിനനികയഭാഗ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

7. കകേരളത്തനില  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള  സഭാകങ്കതനികേ  ചചവദഗ്ധലവുലാം  പഭാകദശനികേ
അറനിവുകേളുലാം വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങളനില അനുകയഭാജലമഭായനി പരമഭാവധനി
ഉപകയഭാഗചപടുത്തുകേ.

(ബനി) രൂക്ഷമഭായ വരളച കനരനിടുന്നെതനിനഭായനി കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷക്കഭാലമഭായനി
3931  ചപഭാതുക്കനിണര് നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം  15022  എണ്ണലാം മഴചവള്ള റതീചഭാര്ജനിനുതകുലാം
വനിധലാം വൃത്തനിയഭാക്കുകേയലാം ചചയ.  3855  പുതനിയ കുളങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം  13247
എണ്ണലാം  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുകേയലാം  ചചയ.   ഇകതഭാചടഭാപലാം  2467  കേനികലഭാമതീറര്
കതഭാടുകേളുലാം 1481 കേനികലഭാമതീറര് കേനഭാലുകേളുലാം വൃത്തനിയഭാക്കനി.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കസ്റ്റ്
അനുബന്ധമഭായനി  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.* ഇകതഭാചടഭാപലാം  വനിവനിധ  ഉപനദനികേള
വൃത്തനിയഭാക്കുന്നെ  പവൃത്തനികേള  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണസഭാപനങ്ങളുചടയലാം  സഭാമൂഹനികേ
കൂടഭായയചടയലാം കനതൃതശ്വത്തനില നടന വരുന.  ഇകതഭാചടഭാപലാം '  ജലമഭാണസ്റ്റ് ജതീവന'

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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എന്നെ   കേലഭാമ്പയനിനവഴനി  ജലത്തനിചന്റെ  ഉപകയഭാഗലാം  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ഒരു
പരനിശമവുലാം  നടത്തനി.  ഇത്തരലാം  ഇടചപടലുകേള  ജലസലാംരക്ഷണലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള ഒരു ചപഭാതുതഭാലരലലാം ജനനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. ലഭനിക്കുന്നെ മഴചവള്ളലാം
പരമഭാവധനി  സലാംരക്ഷനിചസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ഉഉൗര്ജ്ജനിതമഭായ  ശമലാം
സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിചനറ  ഫലമഭായനി  കേനിണറുകേളനിചല  മഴചവള്ള  പരനികപഭാഷണലാം,
കൂടുതല  കേനിണറുകേളുലാം  തടയണകേളുലാം  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  ജലസലാംരക്ഷണലാം  തുടങ്ങനിയ
പവൃത്തനികേള  ഉഉൗര്ജ്ജനിതചപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  കേര്മ്മേകസനകേളക്കസ്റ്റ്  രൂപലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇഉൗ  പവര്ത്തനങ്ങള  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനതലത്തനില
വചര  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനുകൂടനി  ഉകദ്ദേശനിചസ്റ്റ്  ഒരു  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  ഇതനിനകേലാം
തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ജനിലഭാതലത്തനില  നടത്തനിയ  അവകലഭാകേനവുലാം  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷന
സലാംസഭാനതലത്തനില  നടത്തനിയ  അവകലഭാകേനവുലാം  പവര്ത്തനങ്ങള
ഫലപദമഭായനിരുന എന്നെഭാണസ്റ്റ് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

(സനി)   ഹരനിത കകേരളലാം  മനിഷന കനരനിടസ്റ്റ്  തുകേ ചചലവഴനിക്കുന്നെനില.   വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുചടയലാം കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന ഏജനസനികേളുകടയലാം ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  വനിനനികയഭാഗനിചഭാണസ്റ്റ്  പവൃത്തനികേള  ജനിലകേളനില  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള   ചുമതലയഭാണസ്റ്റ്  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷന
നനിര്വഹനിച്ചുവരുന്നെതസ്റ്റ്

കറഷന വലഭാപഭാരനികേളക്കസ്റ്റ് കവതനലാം
10 (*310) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശസ്റ്റ്  :

ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ്  :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമപകേഭാരലാം  കറഷന  വലഭാപഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്  കവതനലാം
നനിശയനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പഭാകക്കജസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  പതനിവര്ഷലാം
എനസ്റ്റ് തുകേ ചചലവഭാകുലാം എന്നെസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഭക്ഷലഭദതഭാ  പദതനി  പകേഭാരലാം  കറഷന  കേടകേളനില  ബകയഭാചമടനികേസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനലാം നടപഭാകക്കണതുകണഭാ; എങ്കനില പസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തുന്നെ
കറഷന  വലഭാപഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭാകണഭാ  പതനിമഭാസ  കവതനത്തനിനസ്റ്റ്
അര്ഹതയള്ളചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  ബകയഭാചമടനികേസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  എന്നെകത്തക്കസ്റ്റ്  നടപനില
വരുത്തണചമന്നെഭാണസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

  ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സചചപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന  ):

(എ)   ഇല.

(ബനി)   ബഭാധകേമല.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ഇ-കപഭാസസ്റ്റ് ചമഷതീന വഴനിയള്ള ടഭാനസഭാക്ഷന അനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്
കറഷന  വലഭാപഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്  പതനിമഭാസ  കവതനലാം  നലകുവഭാനുള്ള  തുകേ
കേണക്കഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്. 

(ഡനി)  2018  മഭാര്ചസ്റ്റ്  മഭാസത്തനിനുള്ളനില  നടപനില  വരുത്തഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം
11(*311) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്  : 

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  : 
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  കനരനികടണനിവരുന്നെ
തടസങ്ങള  കേചണത്തനി  സഹഭായനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കേണ്സളടനമഭാചര
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില കേണ്സളടന്റെഭായനി ആചരയഭാണസ്റ്റ്  നനികയഭാഗനിചചതനലാം
അവചര എപകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് ചതരചഞ്ഞടുത്തചതനലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഏചതഭാചക്ക  കമഖലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  അവരുചട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കനിയതസ്റ്റ്
എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനികലയഭായനി  കേണ്സളടനമഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഇതനിനകേലാം  എനസ്റ്റ്  തുകേ
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സചചപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന):

(എ)    കവളഡസ്റ്റ്  ഫുഡസ്റ്റ്  കപഭാഗ്രഭാമുമഭായനി  ഒപ്പുചവച  ചമകമ്മേഭാറഭാണലാം  ഓഫസ്റ്റ്
അണര്സഭാന്റെനിലാംഗനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില  22-9-2015-ചല,  സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്
319/2015/  ഭചപഭാവനിവ.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  മുകഖന  ഡബല്യൂ.എഫസ്റ്റ്.പനി.
പതനിനനിധനികേചള നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഒരു കപഭാഗ്രഭാലാം കപഭാളനിസനി ഓഫതീസര്, ഒരു ചഎ.ടനി
വനിദഗ്ദ്ധന,  ഒരു  കലഭാജനിസനികസ്റ്റ്  വനിദഗ്ദ്ധന  എന്നെനിവചരയഭാണസ്റ്റ്  WFP  മുകഖന
നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
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(ബനി)  കപഭാഗ്രഭാലാം  കപഭാളനിസനി  ഓഫതീസര്  എനഡസ്റ്റ്  ടു  എനഡസ്റ്റ്
കേമ്പല്യൂടചചറകസഷനുമഭായനി ബന്ധചപട വനിവനിധ കേമ്മേനിറനികേളനില അലാംഗമഭാണസ്റ്റ്.  പദതനി
നടത്തനിപസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  ഉപകദശങ്ങള  നല്കുകേ,  വനിവനിധ  ഏജനസനികേളുമഭായള്ള
ഏകകേഭാപനലാം സഭാധലമഭാക്കുകേ, RFP (Request for Proposal), EoI (Expression of
Interest),   സര്വതീസസ്റ്റ്  ചലവല  എഗ്രനിചമനകേള  തുടങ്ങനിയവ  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനില
സഹഭായനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങളുലാം കപഭാഗ്രഭാലാം കപഭാളനിസനി ഓഫതീസര് ചചയവരുന.
ഭക്ഷലവകുപസ്റ്റ്,  ഭക്ഷല  മനഭാലയലാം,  പ്ലഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  യ.ചഎ.ഡനി.എ.ചഎ,
WFP-  യചട  കകേന്ദ്ര  ഓഫതീസസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയവയമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  പദതനിയചട
യഥഭാസമയമുള്ള  നടത്തനിപ്പുലാം  കേഭാരലക്ഷമതയലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുലാം  ഇകദ്ദേഹലാം
സഹഭായനിക്കുന.  വനിവനിധ  ചഎ.ടനി  അനുബന്ധ  വനിഷയങ്ങളനില  ഉപകദശങ്ങള
നല്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ്  ചഎ.ടനി വനിദഗ്ദ്ധചന നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ചടകനിക്കല കേമ്മേനിറനികേളനില
ചഎ.ടനി  വനിഷയങ്ങളനില  വകുപനിനു  കവണനി  പചങ്കടുക്കുകേ,  വകുപനിചന്റെ  ആവശലകേത
ചടകനിക്കല  കഡഭാകേക്യുചമന്റെഭായനി  മഭാറനി  ചടകനിക്കല  ഏജനസനികേളക്കു  ചചകേമഭാറുകേ,
എന.ചഎ.സനി./മറസ്റ്റ്  ഏജനസനികേള  മുഖഭാനരലാം  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെ  വനിവനിധ
ആപ്ലനികക്കഷനുകേളുചട പരനികശഭാധന, വനിവനിധ ചഎ.ടനി അനുബന്ധ ഉപകേരണങ്ങളുചട
പര്കചസനിനഭായനി  ചടണര്  കഡഭാകേക്യുചമനകേള  തയ്യേഭാറഭാക്കുകേ,  കസഭാഫസ്റ്റ്  ചവയര്
ചഡവലപ്ചമന്റെസ്റ്റ്  ചചലഫസ്റ്റ്  ചചസക്കനിള,  കസഭാഫസ്റ്റ് ചവയര്  ചടസനിലാംഗസ്റ്റ്  ചചലഫസ്റ്റ്
ചചസക്കനിള  തുടങ്ങനിയവ  റനിവല്യൂ  ചചയ്യുകേ  തുടങ്ങനിയ  ചടകനിക്കല  കമഖലകേളനില
ഇകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ കസവനലാം കതടനിവരുന.  സചചപ്ല ചചയനിന മഭാകനജ് ചമന്റെസ്റ്റ്  കഡഭാര്
ചസപസ്റ്റ്  ചഡലനിവറനി  എന്നെനിവ  ഫലപദമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കലഭാജനിസനികസ്റ്റ്
വനിദഗ്ദ്ധചന്റെ കസവനലാം  കതടനി  വരുന.  ടഭാനകസഭാര്കടഷന  കകേഭാസസ്റ്റ്  അനഭാലനിസനിസസ്റ്റ്,
ഫനിനഭാനഷലല  ഫതീസനിബനിലനിറനി  സഡനി,  വനിവനിധ  കലഭാജനിസനികസ്റ്റ്  മഭാതൃകേകേളുചട
പരനികശഭാധന  തുടങ്ങനിയവയലാം  ഇകദ്ദേഹലാം  ചചയ  വരുന.   ടഭാനകസഭാര്ടര്മഭാരുചട
ചതരചഞ്ഞടുപസ്റ്റ്,  കവയനിലാംഗസ്റ്റ്  ചമഷതീന  പര്കചസസ്റ്റ്,  ജനി.പനി.എസസ്റ്റ്  ഉപകേരണങ്ങളുചട
സഭാപനലാം  എന്നെനിവയഭായനി  ചടണര്  കഡഭാകേക്യുചമനകേള  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുലാം
കലഭാജനിസനികസ്റ്റ് വനിദഗ്ദ്ധചന്റെ കസവനലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കപഭാഗ്രഭാലാം  കപഭാളനിസനി  ഓഫതീസറുചട  കസവനലാം  സഉൗജനലമഭായഭാണസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   ചഎ.ടനി  വനിദഗ്ദ്ധനുകവണനി  21,32,289  രൂപയലാം  കലഭാജനിസനികസ്റ്റ്
വനിദഗ്ദ്ധനുകവണനി 37,61,417 രൂപയലാം നഭാളനിതുവചര WFP -യസ്റ്റ് ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

  അഖനികലനലഭാ സര്വതീസസ്റ്റ് ഉകദലഭാഗസരുചട കുറവസ്റ്റ്
12 (*312)  ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബസ്റ്റ്   : 

ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന   : 
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസഭാക്കസ്റ്റ്   : 
ശതീ  .    എന  .    എ  .    ചനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സനിവനില  സര്വതീസനില  അഖനികലനലഭാ  സര്വതീസസ്റ്റ്
ഉകദലഭാഗസരുചട  കുറവഭാണസ്റ്റ്  ഭരണ  നടപടനികേളക്കസ്റ്റ്  കവഗത  കുറയവഭാൻ
കേഭാരണചമന്നെ റനികപഭാര്ട്ടുകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത ഉകദലഭാഗസരുചട കുറവസ്റ്റ്  ഭരണ നടപടനികേചള  കദഭാഷകേരമഭായനി
ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  എചനലഭാലാം  മുനകേരുതലുകേളഭാണസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളചതന്നെസ്റ്റ്
ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?

 മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ&ബനി)  ഭരണ  നടപടനികേളക്കസ്റ്റ്  കവഗത  കുറവുള്ളതഭായനി
ശദയനിലചപടനിടനില.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ചഎ.എ.എസസ്റ്റ്.,  ചഎ.പനി.എസസ്റ്റ്.,
ചഎ.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  എന്നെതീ  കകേഡറുകേളനിലചപട  അഖനികലനലഭാ  സര്വതീസസ്റ്റ്
ഉകദലഭാഗസരുചട  കുറവുചണങ്കനിലുലാം  നനിലവനിലുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  അധനികേ  ചുമതല  നലകേനി
കുറവസ്റ്റ്  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  പരനിഹരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാചത  കനരനിട്ടുള്ള
നനിയമനത്തനിലകടനിയലാം  ഉകദലഭാഗക്കയറലാം  മുകഖനയലാം  വനിവനിധ  കകേഡറുകേളനിചല
കുറവുകേള നനികേത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

ചഎ.ടനി. വനികേസനലാം
13 (*313) ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി  :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   യ  .   ആര്  .   പദതീപസ്റ്റ്  :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഐ.ടനി.  രലാംഗത്തസ്റ്റ് കൂടുതല ചതഭാഴനില സൃഷ്ടനിക്കുകേചയന്നെ ഉകദ്ദേശലകത്തഭാചട
നടപഭാക്കുന്നെ പദതനികേള എചനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി) കസഭാഫസ്റ്റ് ചവയര് രലാംഗത്തസ്റ്റ് വളര്ച കനടുന്നെതനികനഭാചടഭാപലാം ഹഭാര്ഡസ്റ്റ് ചവയര്
രലാംഗത്തുകൂടനി  ചുവടുറപനിക്കഭാനഭായനി  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഐ.ടനി.  രലാംഗചത്ത  വനികേസനലാം  സഭാമൂഹല  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്
ഉപയക്തമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  പദതനികേള  വലഭാപനിപനിക്കഭാനഭായനി  നടത്തുന്നെ
പവര്ത്തനങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളചത്ത ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ് ഹബസ്റ്റ്  ആക്കനി മഭാറ്റുവഭാനുള്ള പരനിപഭാടനിയചട
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

 മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന):

(എ) ഡനിജനിറല ഭരണ സലാംവനിധഭാനലാം (ഇ-ഗകവണനസസ്റ്റ്), മഭാനവകശഷനി മൂലധന
വനികേസനലാം,  പശഭാത്തല/അടനിസഭാന  വനികേസന  സഉൗകേരലങ്ങള,  ചഎ.റനി
പഭാര്ക്കുകേള,  ഏകേജഭാലകേ  സര്ക്കഭാര്  കപഭാര്ടല,  സശ്വതന  ഓപണ്
കസഭാഫസ്റ്റ്  ചവയറുകേളുചട  ഉപകയഭാഗവുലാം,  ഉലഭാദനവുലാം,  ഇലകകഭാണനികസ്റ്റ്  കസവനങ്ങള,
വനിഭവസമഭാഹരണങ്ങള, ജനകസവന കകേന്ദ്രങ്ങള, ഡനിജനിറല സഭാക്ഷരത, ഡനിജനിറല
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ചകേഭാകമഴസ്റ്റ്,  ഇ-ചകേഭാകമഴസ്റ്റ്,  ചമഭാചചബല ചകേഭാകമഴസ്റ്റ്,  ചടകകഭാളജനി ഇന്നെകവഷന കസഭാണ്,
സഭാര്ടസ്റ്റ്അപസ്റ്റ് സലാംരലാംഭങ്ങള, ഓണ്ചചലന വനിപണന കകേന്ദ്രങ്ങള, ചചസബര് കമഖല,
ഫഭാബസ്റ്റ്  ലഭാബുകേള,  സഭാര്ടസ്റ്റ്  ഗ്രഭാമങ്ങള,  വലവസഭായ വനികേസനലാം തുടങ്ങനിയവയനിലൂചട
പരമഭാവധനി ചതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

ഇനഫര്കമഷന ചടകകഭാളജനി വലവസഭായ രലാംഗത്തസ്റ്റ് വനിദലഭാര്തനി സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്
കപഭാതഭാഹനവുലാം  വലവസഭായ  സഭാഹചരലവുലാം  സൃഷ്ടനിക്കുകേ  എന്നെ  ഉകദ്ദേശകത്തഭാചട
ഇനകഫഭാപഭാര്ക്കസ്റ്റ്-നഭാകസ്കഭാലാം സലാംയക്തമഭായനി സഹകേരനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ് ഇനകഫഭാപഭാര്ക്കസ്റ്റ്  -
ചകേഭാചനിയനില  നഭാകസ്കഭാലാം  സഭാര്ടസ്റ്റ്  അപസ്റ്റ്  ചവയര്ഹഉൗസസ്റ്റ്  എന്നെ  സഭാര്ടസ്റ്റ്  അപസ്റ്റ്
ഇനകേക്യുകബറര്  സലാംവനിധഭാനലാം  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   ഇതനിലൂചട  കപഭാഡകസ്റ്റ്  സഭാര്ടസ്റ്റ്
അപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്  വളരഭാനകവണ  എലഭാ  കപഭാതഭാഹനങ്ങളുലാം  നലകേനിവരുന.  കൂടഭാചത
തുടക്കക്കഭാരഭായ  പവഭാസനി  നനികക്ഷപകേചര  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനഭായനി  NRI-TBI
എന്നെ കപരനില ഒരു സഭാപനലാം  ചകേഭാചനി  ഇനകഫഭാപഭാര്ക്കനിലുലാം  ചചറുകേനിട  ചഎ.ടനി
സലാംരലാംഭകേചര  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാചട  കേലൂര്  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
ഇനകഫഭാപഭാര്ക്കസ്റ്റ് ടനി.ബനി.സനി. എന്നെ കപരനില ഒരു സഭാപനവുലാം പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം  നനികക്ഷപകേര്ക്കുലാംകവണനി  ചചസബര്  പഭാര്ക്കനില
കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ നനിരക്കനിലഭാണസ്റ്റ് ചസയ്സസ്റ്റ് നല്കുന്നെതസ്റ്റ്.  5000 ച.അടനി മുതല
25000  ച.അടനി  വചര  വഭാടകേയനിനത്തനില  5%  ഇളവസ്റ്റ്  നല്കുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാചത
ചകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  കേമ്പനനികേളക്കുകവണനി  ചസഷലല  തഭാരനിഫനില  ചചവദക്യുതനി
നല്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)   കസഭാഫസ്റ്റ് ചവയര്  രലാംഗചത്ത  വളര്ചകയഭാചടഭാപലാം  ഹഭാര്ഡ് ചവയര്
അധനിഷനിത  വലവസഭായങ്ങള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ചഎ.ടനി.
രലാംഗചത്ത  വനികേസനലാം  സഭാമൂഹനികേ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്  ഉതകുലാംവനിധലാം
പകയഭാജനചപടുത്തുന്നെതനിനുമുള്ള  പദതനികേള  ചഎ.ടനി.  കപഭാളനിസനി  2017-ല
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഡനിജനിറല സഭാകങ്കതനികേവനിദലയചട ഗണഫലങ്ങള സഭാധഭാരണക്കഭാരനില
എത്തനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  അക്ഷയകകേന്ദ്രങ്ങള,  ജനകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള
എന്നെനിവയമഭായനി  സഹകേരനിചസ്റ്റ്  ഓണ്ചചലന  ബഭാങ്കനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം,  ബഭാങ്കനിലാംഗസ്റ്റ്
കേനികയഭാസ്ക്കുകേള,  ആധഭാര്  എനകറഭാളചമനകേള,  വനിവനിധയനിനലാം  പണമനിടപഭാടുകേള
തുടങ്ങനിയ  പരനിപഭാടനികേള  സര്ക്കഭാര്  ഏകകേഭാപനിപനിചസ്റ്റ്  വരുന.   അകതഭാചടഭാപലാം
ഇ  –  ഡനിസ്ട്രേനികസ്റ്റ്,  ഓണ്ചചലന  ചടണര്  സലാംവനിധഭാനലാം,  ഇ  –ചഹലത്തസ്റ്റ്,
വനിവനിധയനിനലാം  ചമഭാചചബല  ആപ്ലനികക്കഷനുകേള  കസവന  കപഭാര്ടലുകേള
തുടങ്ങനിയവയലാം ഡനിജനിറല സഭാകങ്കതനികേവനിദല ജനങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  എത്തുന്നെതനില പധഭാന
പങ്കസ്റ്റ് വഹനിക്കുന.
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(ഡനി)   കകേരളചത്ത ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ് ഹബസ്റ്റ്  ആക്കനി മഭാറ്റുന്നെതനിചനറ ഭഭാഗമഭായനി

ഇലകകഭാണനികസ്റ്റ്  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  കൂടുതല  ശദ  പതനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കൂടുതല  നനികക്ഷപ

ചതഭാഴനില  സലാംരലാംഭങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കസവനങ്ങള  കൂടുതല

കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനുമഭായനി സലാംസഭാന വനിവരസഭാകങ്കതനികേ വകുപസ്റ്റ്, ഇലകകഭാണനികസ്റ്റ്

ആന്റെസ്റ്റ്   ഇനഫര്കമഷന  ചടകകഭാളജനി  വകുപസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്  പുനര്  നഭാമകേരണലാം  ചചയ.

ഇലകകഭാണനികസ്റ്റ്  ഉളചപചടയള്ള  വലവസഭായ  കമഖലകേളനിചല  സഭാകങ്കതനികേ

നവതീനതയലാം സലാംരലാംഭകേതശ്വവുലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി കകേരളഭാ സഭാര്ടസ്റ്റ്അപസ്റ്റ് മനിഷന,

ചടകകഭാളജനി  ഇന്നെകവഷന  കസഭാണ്,  ഫഭാബസ്റ്റ്  ലഭാബ്സസ്റ്റ്,  കകേരളഭാ  ചഎ.ടനി.  മനിഷന

തുടങ്ങനിയ സഭാപനങ്ങള പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

 അങ്കണവഭാടനികേളുചട നടത്തനിപനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം

14 (*314)  ചപഭാഫ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുഹസന തങ്ങള  :

ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര്  :

ശതീ  .   ചകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി  :

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി    : തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അങ്കണവഭാടനികേളുചട  ചുമതലയനിലനനിനലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്

പനിനവഭാങ്ങുന്നെതുമൂലലാം  സലാംസഭാനലാം  കനരനികടണനിവരുന്നെ  പശങ്ങള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്

വനിലയനിരുത്തല നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അങ്കണവഭാടനി  പവര്ത്തകേര്ക്കസ്റ്റ്  നല്കുന്നെ  ഓണകററനിയത്തനിചന്റെ

അകപഭാര്ഷനചമന്റെസ്റ്റ് നനിലവനില ഏതുവനിധത്തനിലഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  എത്ര  ശതമഭാനലാം  കുടനികേളഭാണസ്റ്റ്  അങ്കണവഭാടനി

സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായളളചതന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ചകേ  .  ചകേ  .    ചചശലജ

ടതീചര്  ):

(എ)   നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ചഎ.സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്. പദതനിയനില  മൂന്നെസ്റ്റ് ഘടകേങ്ങചള

കൂടഭാചത ഇനനിരഭാഗഭാന്ധനി മഭാതൃതശ്വ സഹകയഭാഗസ്റ്റ് കയഭാജന, രഭാജതീവസ്റ്റ് ഗഭാന്ധനി സ്കതീലാം കഫഭാര്

എലാംപവര്ചമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  അകഡഭാളചസന്റെസ്റ്റ്  കഗളസസ്റ്റ്  (സബല)  എന്നെതീ

പദതനികേളക്കഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  2014-15  വചര
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തഭാചഴ പറയന്നെ അനുപഭാതത്തനില കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ലഭനിചനിരുന:    

പദതനി കകേന്ദ്ര

വനിഹനിതലാം

സലാംസഭാന

വനിഹനിതലാം

ചഎ.സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്. ജനറല 90% 10%

ചടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ് 75% 25%

പൂരകേകപഭാഷകേഭാഹഭാരലാം 50% 50%

ഇനനിരഭാഗഭാന്ധനി  മഭാതൃതശ്വ
സഹകയഭാഗസ്റ്റ് കയഭാജന

100% -

രഭാജതീവ്ഗഭാന്ധനി  സ്കതീലാം  കഫഭാര്
എലാംപവര്ചമന്റെസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്
അകഡഭാളചസന്റെസ്റ്റ്  കഗളസസ്റ്റ്
(സബല)

50% 50%

എന്നെഭാല  2015-16  മുതല പൂരകേകപഭാഷകേഭാഹഭാര  വനിഹനിതലാം  50  :50  ആയനി
തുടരുകേയലാം മചറലഭാ കമഖലയനിലുലാം കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം 60%  മഭായനി നനിജചപടുത്തുകേയലാം
ചചയ.  ഇത്തരത്തനില കുറവു വന്നെ കകേന്ദ്ര വനിഹനിതലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് വഹനിച്ചു
വരുന.

(ബനി)   ഓണകററനിയത്തനിചനറ  അകപഭാര്ഷനചമന്റെസ്റ്റ്   സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം
ചുവചട കചര്ക്കുന:

പവര്ത്തകേര് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്

നനിശയനിചനി
ട്ടുള്ളതസ്റ്റ്

(ആചകേ)

കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതലാം

സലാംസഭാന
വനിഹനിതലാം

പഞഭായത്തസ്റ്റ് 
വനിഹനിതലാം

കകേരളലാം
നലകേനി

വരുന്നെതസ്റ്റ്

വര്ക്കര് 3,000 1,800 7,200 1,000 10,000

ചഹലപര് 1,500 900 5,100 1,000 7,000

(സനി)  26.83%  (2017  ജൂണ്  MPR  പകേഭാരലാം  0-6  കുടനികേളുചട ജനസലാംഖല-
2675628  ജൂണ്  2017 -ചല  MPR  കേണക്കു  പകേഭാരമുള്ള  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായ
കുടനികേള - 718041).
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സര്ക്കഭാരനിചന അപകേതീര്ത്തനിചപടുത്തഭാന നടത്തുന്നെ ശമലാം തുറനകേഭാടഭാന
നടപടനി

15 (*315) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി  :
ശതീ  .   ചകേ  .   സുകരഷസ്റ്റ് കുറുപസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   എലാം  .   നഉൗഷഭാദസ്റ്റ്  :
ശതീമതനി  യ  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരത്തസ്റ്റ് ഗണഭാ കുടനിപകേയചട ഫലമഭായണഭായ ഏറ്റുമുടലനില
രഭാകജഷസ്റ്റ്  എന്നെ  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-കേഭാരന  ചകേഭാലചപട  കകേസനില
കുറവഭാളനികേചളചയലഭാലാം  അതനികവഗലാം  അറസ്റ്റുചചയസ്റ്റ്  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  നടപടനി
കപഭാലതീസസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിചചങ്കനിലുലാം മഭാധലമ പനിന്തുണകയഭാചടയള്ള നുണപചരണത്തനിലൂചട
സര്ക്കഭാരനിചന  അപകേതീര്ത്തനിചപടുത്തഭാന  നടത്തുന്നെ  ശമലാം  തുറനകേഭാടഭാന
നടപടനിചയടുക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ക്രമസമഭാധഭാനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുളള  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശമങ്ങചള ദുര്ബലചപടുത്തുന്നെ തരത്തനില കകേന്ദ്ര മനനിമഭാര് ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങളനിൽ
ഇടചപടസ്റ്റ്  ക്രനിമനിനല  സലാംഘങ്ങചള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതഭായ  ആകക്ഷപലാം
ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില സശ്വതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):

(എ)   നടപടനിചയടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കമധഭാവനി  ഉളചപചട  ഉന്നെത  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസര്  കനരനിട്ടുലാം  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
ഇനഫര്കമഷന  ചസന്റെര്  മുകഖനയലാം  കദശതീയ  തലത്തനിലുളചപചടയള്ള
മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട കകേരളത്തനില നടക്കുന്നെ യഥഭാര്ത സനിതനിചയക്കുറനിച്ചുലാം വനികേസന
സഭാദലത  തടസചപടുത്തുന്നെ  തരത്തനില  സലാംസഭാനചത്ത
അപകേതീര്ത്തനിചപടുത്തഭാനുള്ള  നടപടനിചക്കതനിചര  പചഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അകനശ്വഷണ  സലാംഘത്തനിനസ്റ്റ്  പഭാരനികതഭാഷനികേവുലാം  പശലാംസഭാ  പത്രവുലാം  നലഭാന
തതീരുമഭാനനിചതനിനുലാം  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട  വലനിയ  പചഭാരലാം  നല്കുകേയണഭായനി.   2017
ജൂചചല 27, 28  തതീയതനികേളനില തനിരുവനനപുരത്തസ്റ്റ് നടന്നെ അതനിക്രമങ്ങള സതശ്വര
നടപടനികേളനിലൂചട  തടഞ്ഞസ്റ്റ്  സമഭാധഭാനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട
പചഭാരലാം  നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാചത  ഗണഭാ സലാംഘങ്ങളചക്കതനിചരയള്ള നടപടനികേള
സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള അറനിയനിപ്പുകേള മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട നലനിവരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)   ക്രമസമഭാധഭാനലാം  ദുര്ബലചപടുത്തുന്നെ  തരത്തനില  കകേന്ദ്ര  മനനിമഭാര്
ഇടചപടസ്റ്റ്  ക്രനിമനിനല  സലാംഘങ്ങചള  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതഭായ  ആകക്ഷപലാം
ശദയനിലചപടനിടനില.
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 ചഎ.ടനി. വലവസഭായലാം കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഇളവുകേള
16 (*316)      ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷസ്റ്റ്  :

ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ്  :
ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഐ.ടനി.  വലവസഭായലാം  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സലാംരലാംഭകേര്ക്കുലാം  നനികക്ഷപകേര്ക്കുലാം  ഇളവുകേള  നലകേഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങ്കനില  ഇതനുസരനിചസ്റ്റ്  ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേളനിചല  യണനിറ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  എചനലഭാലാം
ഇളവുകേളഭാണസ്റ്റ് നലകുകേചയന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേചള സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ്  'കകേരള ഐ.ടനി.
പഭാര്ക്കസ്റ്റ്സസ്റ്റ്'  എന്നെ  കപരനില  ഒരു  കുടക്കതീഴനില  ചകേഭാണ്ടുവരഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കമഖലയനില  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  ഉപകദശലാം  നലകേഭാന  ഉപകദശകേ
കബഭാര്ഡസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നൂറസ്റ്റ്  ശതമഭാനലാം  ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ്  സഭാക്ഷരത
ഹകേവരനിക്കഭാനുലാം ഇനഫര്കമഷന കേമ്മേല്യൂണനികക്കഷന ചടകകഭാളജനിയചട കനടലാം എലഭാ
കമഖലകേളനിലുലാം  പകയഭാജനചപടുത്തഭാനുലാം  എചനലഭാലാം  പദതനികേള
ആവനിഷ് കേരനിക്കഭാനുമഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  കലഭാ-ചടനഷന  (LT),  ചചഹ-ചടനഷന  (HT)  വനിഭഭാഗങ്ങളനിചല
വലവസഭായങ്ങളക്കുള്ള വനിദക്യുച്ഛക്തനി നനിരക്കനിലുളള ഇളവുകേള, ചകേടനിടവഭാടകേയനിലുള്ള 3
മഭാസചത്ത ഇളവസ്റ്റ്,  സഭാര്ടസ്റ്റ് അപസ്റ്റ് നൂതന ആശയങ്ങളക്കുള്ള സഹഭായലാം, സഭാകന്റെര്ഡസ്റ്റ്
നനികക്ഷപ  സബ്സനിഡനി,  സഭാര്ടസ്റ്റ്അപസ്റ്റ്  കേമ്പനനികേളക്കുള്ള  സതീഡസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം,
കകേരളലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിച്ചുള്ള  ആളടര്കനറസ്റ്റ്  ഇനചവസസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ്  ഫണസ്റ്റ്,
ചകേ.എസസ്റ്റ്.ചഎ.ഡനി.സനി., ചകേ.എഫസ്റ്റ്.സനി. എന്നെതീ സഭാപനങ്ങളുചട പഭാരലാംഭ നനികക്ഷപ
സഹഭായലാം, സഭാര്ടസ്റ്റ്അപസ്റ്റ് കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ് തുടര്ന്നെസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നെ ചസ്കയനിലപ്പുകേള തുടങ്ങനി
നനിരവധനി ഇളവുകേള നലകേഭാന ഉദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിനഭായള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുതനിയ
ചഎ.ടനി. നയത്തനില ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  വനിവനിധ ചടകകഭാളജനി പഭാര്ക്കുകേള എന്നെ രതീതനി മഭാറനി കകേരളഭാ
ചഎ.ടനി.-യസ്റ്റ്  ഒറ  ബഭാന്റെസ്റ്റ്  എനള്ളതസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുലാം.   ഇതനിനഭായനി  ചടകകഭാപഭാര്ക്കസ്റ്റ്
തനിരുവനനപുരലാം,  ഇനകഫഭാപഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ചകേഭാചനി,  ചചസബര്പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
തുടങ്ങനിയ പഭാര്ക്കുകേള  "കകേരളഭാ ചഎ.ടനി.”എന്നെ ഒരു ഒറ ബഭാന്റെനില നനിലനനിര്ത്തനി
എലഭാ  പഭാര്ക്കുകേളുകടയലാം  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏകേതീകേരനിക്കുകേയലാം  പഭാര്ക്കുകേളനിചല
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റനികസഭാഴ്സുകേള,  മഭാനവകശഷനി,  മറസ്റ്റ്  വരുമഭാന ഉപഭാധനികേള എന്നെനിവ ഒരു കുടക്കതീഴനില
ചകേഭാണ്ടുവന്നെസ്റ്റ്  അവചയ  ക്രനിയഭാത്മകേമഭായനി  പവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാനുലാം  കൂടുതല
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാനുലാം പദതനിയണസ്റ്റ്.

(സനി)   ഉണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഇഉൗ  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാചടയഭാണസ്റ്റ്  ചഎ.ടനി.  നയലാം  2017
രൂപതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   ഇലകകഭാണനികസ്റ്റ്  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേവനിദല,  ചടലനികകേഭാലാം,
വനിദലഭാഭലഭാസലാം, ജനകസവന കമഖലകേള, ഡനിജനിറല- ഇലകകഭാണനികസ്റ്റ് വനിവര-വനിനനിമയ
ശലാംഖലകേള,  ശഭാസ്ത്ര  സഭാകങ്കതനികേ  കമഖലകേള,  മഭാനവകശഷനി  വനികേസനലാം,
ഇ-ഗകവണനസസ്റ്റ്,  വനിവരഭാധനിഷനിത  ഡനിജനിറല  സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേളുചട  വലഭാപനലാം,
ഉപകയഭാഗലാം,  പരനിശതീലനലാം,  അത്തരലാം  സലാംരലാംഭങ്ങളനിലുള്ള  നനികക്ഷപലാം,
നൂതനഭാശയങ്ങള,  സലാംരലാംഭകേതശ്വലാം  എന്നെനിവ  പരമഭാവധനി  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേയലാം
അതുവഴനി  കനരനിട്ടുലാം  അലഭാചതയലാം  ചതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുകേയലാം  ചചയ്യുകേ
തുടങ്ങനി  നനിരവധനി  പദതനികേള  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  പുതനിയവ
ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നെതനിനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ്റ്റ്.

വൃദസദനങ്ങള, ശനിശുമനനിരങ്ങള എന്നെനിവയചട നവതീകേരണലാം
17 (*317) ശതീ  .   സനി  .   എഫസ്റ്റ്  .   കതഭാമസസ്റ്റ്  :

ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന  :
ശതീ  .   പനി  .   ചജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ്  :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വൃദസദനങ്ങള,  ശനിശുമനനിരങ്ങള  എന്നെനിവയചട  നവതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്
നടപസ്റ്റ് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എചനലഭാലാം കേഭാരലങ്ങള ചചയ്യേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന എന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാമൂഹല  പതനിബദതകയഭാചട  നലനനിലയനില  പവര്ത്തനിക്കുന്നെതുലാം
എന്നെഭാല  രജനികസ്ട്രേഷന  ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭായ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  രജനികസ്ട്രേഷന
നലകേഭാനുലാം അവചര സഹഭായനിക്കഭാനുലാം നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ
ടതീചര്  ):

(എ)   സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് 228 വൃദസദനങ്ങളുലാം 682 ശനിശുമനനിരങ്ങളുലാം ഉളചപചട
910  സഭാപനങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ഗ്രഭാന്റെനിനസ്റ്റ്  അര്ഹതയള്ളതസ്റ്റ്.  228
വൃദസദനങ്ങളനിലഭായനി  8775  വകയഭാജനങ്ങകളയലാം  682  ശനിശുമനനിരങ്ങളനിലഭായനി
28811  കുടനികേകളയലാം സലാംരക്ഷനിച്ചു വരുന.  ഓര്ഫകനജസ്റ്റ് കേണ്കടഭാള കബഭാര്ഡനിചന്റെ
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അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാചട പവര്ത്തനിക്കുന്നെ വൃദസദനങ്ങള,  ശനിശുമനനിരങ്ങള തുടങ്ങനിയ
ധര്മ്മേ  സഭാപനങ്ങളനിചല  അകനവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിലാംഗസ്റ്റ്  ഗ്രഭാന്റെഭായനി  ഒരു
അകനവഭാസനിക്കസ്റ്റ്  പതനിമഭാസലാം  1,000   രൂപ  നനിരക്കനില  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഗ്രഭാന്റെസ്റ്റ്
നലകേനി  വരുനണസ്റ്റ്.   വൃദസദനങ്ങള,  ശനിശു  മനനിരങ്ങള  തുടങ്ങനിയ  ധര്മ്മേ
സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നടപസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഗ്രഭാന്റെസ്റ്റ്  നലകുന്നെതനിനഭായനി
45,10,32,000 രൂപ സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വൃദജനങ്ങളുചട കക്ഷമത്തനിനഭായനി
സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിനസ്റ്റ് കേതീഴനില ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള 'സഭായലാംപഭ' പദതനിയചട കേതീഴനില
നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  500.00  ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പസ്തുത
പദതനിയനിലൂചട  കക്ഷമ  സഭാപനങ്ങളനിചല  പരനിരക്ഷഭാ  നനിലവഭാരലാം  ചമചചപടുത്തുകേ,
സഭാപനങ്ങളനിചല  പശഭാത്തല  സഉൗകേരലങ്ങള  വകയഭാജന  സഉൗഹൃദമഭാക്കുകേ,
വൃദസദനങ്ങളനില  കയഭാഗ,  ചമഡനിക്കല  കേലഭാമ്പസ്റ്റ്,  മല്യൂസനികേസ്റ്റ്  ചതറഭാപനി,
കേഉൗണ്സനിലനിലാംഗസ്റ്റ്  കസവനങ്ങള,  ഉയര്ന്നെ  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  സജ്ജതീകേരനിച
ചബഡ്ഡുകേള, വതീല ചചയര് എന്നെനിവ കപഭാലുള്ള ചലന സഭാമഗ്രനികേള  വഭാങ്ങുകേ തുടങ്ങനി
വൃദസദനങ്ങചള  ചചഹചടകേസ്റ്റ്  രതീതനിയനികലയസ്റ്റ്  ചകേഭാണ്ടുവരനികേ  എന്നെതീ  കേഭാരലങ്ങള
ലക്ഷലമനിടുന.   നനിലവനില  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നെ  പകേല  പരനിപഭാലന  കകേന്ദ്രങ്ങള
അപ്കഗ്രഡസ്റ്റ്  ചചയസ്റ്റ്  കൂടുതല  സഉൗകേരലങ്ങകളഭാചട  'സഭായലാംപഭ'  കഹഭാമുകേളഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നെതനിനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തനി  വരുനണസ്റ്റ്.   ഓര്ഫകനജസ്റ്റ്  കേണ്കടഭാള
കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുള്ള  കക്ഷമസഭാപനങ്ങളനില
സലാംരക്ഷനിചനിരനിക്കുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ്  ചമചചപട  കസവനങ്ങള  നലകുന്നെതനിനുലാം,
നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബന്ധചപട  കേഭാരലങ്ങള,  നനിയമങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  സഭാപന
കമധഭാവനികേചള  അറനിയനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  ജനിലഭാതലത്തനില  സഭാപന
നടത്തനിപ്പുകേഭാര്ക്കഭായനി  ഓറനിയകന്റെഷന  ചടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  കപഭാഗ്രഭാലാം  ഇഉൗ  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം ജനിലകേളനില നടത്തുകേയണഭായനി.

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  വകയഭാജനങ്ങള,  കുടനികേള,  മഭാനസനികേ
ചചവകേലലമുള്ളവര്,  യഭാചകേര്,  വനികേലഭാലാംഗര്  തുടങ്ങനിയവചര  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെ
കക്ഷമസഭാപനങ്ങചള  നനിയനനിക്കുന്നെതുലാം  കമലകനഭാടലാം  വഹനിക്കുന്നെതുലാം  പസ്തുത
കക്ഷമസഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുന്നെതുലാം  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  കേണ്കടഭാള
കഫഭാര് ഓര്ഫകനജസസ്റ്റ് ആനറസ്റ്റ് അദര് ചഭാരനിറബനിള കഹഭാലാംസഭാണസ്റ്റ്.  അഗതനികേചളയലാം
അനഭാഥചരയലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെ  സഭാമൂഹല  കക്ഷമ  സഭാപനങ്ങള  ഓര്ഫകനജസ്റ്റ്
കേണ്കടഭാള കബഭാര്ഡനിചന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം വഭാങ്ങനിയനിരനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.  ആവശലമഭായ
കരഖകേള  സഹനിതലാം  ലഭനിക്കുന്നെ  അകപക്ഷയനികനല  ജനിലകേളനില  ചുമതലയള്ള
ഓര്ഫകനജസ്റ്റ്  കേണ്കടഭാള കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  അലാംഗലാം  സഭാപനലാം സനര്ശനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന
നടത്തനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  മുമ്പഭാചകേ  സമര്പനിക്കുലാം.   കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കയഭാഗലാം
കചര്ന്നെഭാണസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  നഭാലസ്റ്റ്
വര്ഷകത്തയഭാണസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുന്നെതസ്റ്റ്.   നഭാലസ്റ്റ്  വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം പുതുക്കുന്നെതനിനഭായനി സഭാപനലാം വതീണ്ടുലാം അകപക്ഷ സമര്പനിക്കണലാം.
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   കകേരളചത്ത ഇകേഴനിക്കഭാടഭാനുള്ള ശമത്തനിചനതനിചര നടപടനി
18 (*318) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷസ്റ്റ്  : 

ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസസ്റ്റ്  : 
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര്  : 
ശതീ  .    ചകേ  .    ബഭാബു :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  മഭാധലമങ്ങചള  ചതറനിദരനിപനിച്ചുലാം  അലഭാചതയലാം  കകേരളചത്ത
ഇകേഴനിക്കഭാടഭാനുളള  വര്ഗതീയശക്തനികേളുചട  ശമലാം  തുറനകേഭാട്ടുന്നെതനിനുലാം  കദശതീയ-
അനര്കദ്ദേശതീയ  മഭാധലമങ്ങളുചട  ശദയനില  യഥഭാര്ത  വസ്തുത  ചകേഭാണ്ടുവന്നെസ്റ്റ്
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ യശസസ്റ്റ് ഉയര്ത്തുന്നെതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് ശമലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാമുദഭായനികേ  ധ്രുവതീകേരണത്തനിനഭായനി  ചനില  പതനികലഭാമ  ശക്തനികേള
നടത്തുന്നെ ശമങ്ങചള ജനകേതീയ പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാചട കേര്ശനമഭായനി അടനിചമര്ത്തഭാന
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള  നടപടനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  കപഭാലതീസനില  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  -
സലാംഘപരനിവഭാര്  പരനിശതീലനലാം  കനടനിയവരുചണന്നെ  ബനി.ചജ.പനി.  കനതഭാവനിചന്റെ
പസഭാവന കേണക്കനിചലടുത്തസ്റ്റ് അകനശ്വഷണലാം നടത്തനി തുടർനടപടനിചയടുക്കുകമഭാ;

(സനി)  2,500  രൂപയനില  കൂടുതല  പണമഭായനി  ഫണസ്റ്റ്  കശഖരനിക്കരുചതന്നെ
നനിയമത്തനിനസ്റ്റ്  വനിരുദമഭായനി  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തുനനിന്നെസ്റ്റ്  500  കകേഭാടനി
രൂപ സമഭാഹരനിക്കുനചവനലാം ജനപതനിനനിധനികേചള കനടഭാനഭായനി  ബനി.ചജ.പനി.  700
കകേഭാടനി  രൂപ  സമഭാഹരനിക്കുനചവനമുളള  വഭാര്ത്തയചട  അടനിസഭാനത്തനില
ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ്  നനിരതീക്ഷണലാം  ശക്തമഭാക്കഭാന  നടപടനിചയടുക്കുകമഭാ;  അകതഭാചടഭാപലാം
സലാംഘടനിത  ആക്രമണത്തനിനസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്നെ  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
ആകനിചല വലവസകേളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി കേര്ശന നനിയനണലാം ഏര്ചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ഫസല  വധകക്കസനിചല  യഥഭാര്ത  പതനികേചള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം
നനിരപരഭാധനികേചളന്നെസ്റ്റ് ചകേഭാലയഭാളനി  സലാംഘലാം ചവളനിചപടുത്തനിയ ചപഭാതുപവര്ത്തകേചര
കകേസനിൽചപടുത്തഭാനുമുള്ള  ശമലാം  നനിയമപരമഭായനി  കനരനിടഭാന  തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാചയന്നെസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന  ):

(എ)   ഉണസ്റ്റ്.

കകേരളചത്ത  ഇകേഴനിക്കഭാടഭാനുള്ള  ശമങ്ങചള  ചചറുക്കണചമന്നെ  സര്വകേക്ഷനി
കയഭാഗത്തനിചല നനിര്കദ്ദേശലാം കൂടനി കേണക്കനിചലടുത്തസ്റ്റ് കദശതീയ അനര്കദ്ദേശതീയതലത്തനില
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  യശസസ്റ്റ്  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനുലാം  തദശ്വഭാര  സലാംസഭാനകത്തയസ്റ്റ്
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നനികക്ഷപകേചര  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  സര്ക്കഭാരനിചനറ  ഭരണകനടങ്ങചളപറനി
പതനിപഭാദനിക്കുന്നെ "കകേരള നമ്പര് 1”  എന്നെ പരസലലാം പമുഖ ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ് പത്രങ്ങളഭായ
ചചടലാംസസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്  ഇനഡല,  ഹനിന്ദുസഭാന ചചടലാംസസ്റ്റ്,  ഇനഡലന എകസ്റ്റ്പസസ്റ്റ്,  ദനി ഹനിന്ദു
എന്നെനിവയചട  ഡലഹനി എഡനിഷനുകേളനിലുലാം  പമുഖ ഹനിനനി പത്രങ്ങളഭായ ചചദനനിക്കസ്റ്റ്
ഭഭാസ്കര്,  ചചദനനിക്കസ്റ്റ്  ജഭാഗരണ്,  നവ  ഭഭാരതസ്റ്റ്  ചചടലാംസസ്റ്റ്  എന്നെനിവയചട  ഡലഹനി
എഡനിഷനുകേളനിലുലാം ഫുള കപജനിലഭായനി നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങള  ശദയനിലചപടഭാല  കേര്ശന  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) സലാംസഭാന കപഭാലതീസസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലാം ഇക്കഭാരലങ്ങള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ശക്തമഭായ
നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ഡനി) നനിരപരഭാധനികേചള കകേസനിലചപടുത്തഭാനുള്ള ശമലാം അനുവദനിക്കുന്നെതല.

  കദശതീയ മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷചന്റെ സനര്ശനലാം
19 (*319) ചപഭാഫ  .   ചകേ  .   യ  .   അരുണന  :

ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന  :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലചപട  രഭാകജഷനിചന്റെയലാം  മറസ്റ്റ്  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-കേഭാരുചടയലാം  വതീടസ്റ്റ്
കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  സനര്ശനിക്കുനചവന്നെ  വഭാര്ത്ത
ശദയനിലചപടനിരുകന്നെഭാ;  ഇക്കഭാരലലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന  അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില  ആരുചടചയഭാചക്ക  വതീടുകേളഭാണസ്റ്റ്  സനര്ശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;  ചകേഭാലചചയ്യേചപട
ആര്.എസസ്റ്റ്.എസുകേഭാരഭായനിരുന്നെ  അനന്തു,  നനിര്മ്മേല  എന്നെതീ  വനിദലഭാര്തനികേളുചട
വതീടുകേള സനര്ശനികചഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പശുവനിചന്റെ  കപരനില  വനിവനിധ  സലാംസഭാനങ്ങളനില  നനിരവധനി  ഇസഭാലാം
മതവനിശശ്വഭാസനികേളുലാം  ദളനിതരുലാം  ചകേഭാലചചയ്യേചപട  കകേസുകേളനിലുലാം  ചടയനിന
യഭാത്രയനിടയനില  സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനിയഭായ  ജുചചനദനിചന  മര്ദ്ദേനിചസ്റ്റ്  ചകേഭാലപടുത്തനിയ
കകേസനിലുലാം  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  എചനങ്കനിലുലാം  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിചതഭായനി ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഏചതങ്കനിലുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ  തഭാത്പരലസലാംരക്ഷകേരഭായനി  ഇത്തരലാം
സഭാപനങ്ങചള  മഭാറരുചതന്നെസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സർക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്  ആവശലചപടുകമഭാ
എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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മുഖലമനനി (  ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന  ):

 (എ)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില  ചകേഭാലചപട  രഭാകജഷനിചന്റെ  വതീടുലാം  നഗരസഭഭാ

കേഉൗണ്സനിലര്മഭാരഭായ എസസ്റ്റ്.ചകേ.പനി.  രകമഷസ്റ്റ്,  ബതീന, സനിമനി കജലഭാതനിസസ്റ്റ് ബനി.ചജ.പനി

പവര്ത്തകേരഭായ സുനനില,  കേണ്ണന,  പത്മദഭാസസ്റ്റ്,  അനനിലകുമഭാര്,  കുമഭാരനി,  രഭാമചന്ദ്രന

എന്നെനിവരുചട  വതീടുകേളുലാം  കദശതീയ  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  സനര്ശനിച്ചു.

ചകേഭാലചചയ്യേചപട ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്-കേഭാരഭായനിരുന്നെ അനന്തു, നനിര്മ്മേല എന്നെനിവരുചട

വതീടുകേള സനര്ശനിചതഭായ വനിവരലാം ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)   ശദയനിലചപടനിടനില.

(സനി)   നനിലവനില ഇക്കഭാരലലാം തതീരുമഭാനനിചനിടനില.

ആര്ദലാം മനിഷചന്റെ പുകരഭാഗതനി

20 (*320)  ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ  :

ശതീ  .   ചകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന  :

ശതീ  .   ചകേ  .   ഡനി  .   പകസനന:

ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  കസവനരലാംഗത്തസ്റ്റ്  ഗണകമനയള്ളതുലാം  കരഭാഗതീസഉൗഹൃദവുമഭായ

കസവനലാം  ഉറപഭാക്കഭാന  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  ആര്ദലാം

മനിഷചന്റെ പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാപന  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചമഡനിക്കല,

പഭാരഭാചമഡനിക്കല,  മറസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാര്  എന്നെനിവരുചട  തസനികേകേള  ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്

സൃഷ്ടനിക്കഭാനുലാം  ഇവര്  കസവനസജ്ജരഭാചണന്നെസ്റ്റ്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം

നടപടനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേള  സശ്വകേഭാരല  കമഖലയസ്റ്റ്  വനിട്ടുനലകേണചമന്നെസ്റ്റ്

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഉകണഭാ;  എങ്കനില  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  നനിലപഭാടസ്റ്റ്

അറനിയനിക്കുകമഭാ?

450/2020
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ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ
ടതീചര്  ):

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത ആകരഭാഗലകമഖലയനിചല ചനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങചള
എലഭാ രതീതനിയനിലുലാം കരഭാഗതീസഉൗഹൃദമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള സലാംരലാംഭമഭാണസ്റ്റ് ആര്ദലാം മനിഷന.
ഒഉൗടസ്റ്റ്  കപഷലന്റെസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗങ്ങളനില  ആവശലമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനി
കരഭാഗതീസഉൗഹൃദമഭായ  രതീതനിയനില  ചനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുകേ,  ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കസ്റ്റ്/ജനറല
ആശുപത്രനികേളനില  നനിശനിത  മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാചട  അടനിസഭാന  സഉൗകേരലങ്ങളുലാം
ആശുപത്രനി  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടുലാം  ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാചര
നനിയമനിച്ചുചകേഭാണ്ടുലാം  സഉൗകേരലങ്ങള  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.   ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുടുലാംബ ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
ചതരചഞ്ഞടുത്ത  170  പനി.എചസ്റ്റ്.സനി-കേളനില  680  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുകേയലാം
ചചപമറനി  ചഹലത്തസ്റ്റ്  ചസന്റെറുകേചള  കുടുലാംബ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
ഉയര്ത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് 23 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനിയലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  5 കകേഭാടനി
രൂപയചട  ലകബഭാറടറനി  ഉപകേരണങ്ങള  ചകേ.എലാം.എസസ്റ്റ്.സനി.എല.  വഴനി
വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ആര്ദലാം  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കസ്റ്റ്/ജനറലതല
ആശുപത്രനികേളനികലയസ്റ്റ്  ആദലഘടചമന്നെ നനിലയനില  280  തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
മറസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുചട അധനികേ തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതു സലാംബന്ധനിച ചപഭാകപഭാസല
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ   പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.   ഇവ  കൂടഭാചത  ഇഉൗ  സഭാപനങ്ങളനില
അടനിസഭാന  സഉൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കേഭാത്തസ്റ്റ്  ലഭാബസ്റ്റ്
സഉൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി  യണനിറ്റുകേള  ഉളചപചടയള്ള  സൂപര്
ചസഷലഭാലനിറനി  യണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
KIIFB-യനില  ഉളചപടുത്തനി  8  ജനിലഭാതല  ആശുപത്രനികേളനില  കേഭാത്തസ്റ്റ്  ലഭാബസ്റ്റ്
സഉൗകേരലവുലാം  44  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേളനില  ഡയഭാലനിസനിസസ്റ്റ്  യണനിറ്റുലാം
സജ്ജമഭാക്കുവഭാനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള ചകേ.എലാം.എസസ്റ്റ്.സനി.എല. വഴനി നടനവരുന.
ജനിലഭാ  തഭാലൂക്കുതല  ആശുപത്രനികേളുചട  മഭാസര്  പ്ലഭാന  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയള്ള
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള  KIIFB,  പ്ലഭാന ഫണസ്റ്റ്,  നബഭാര്ഡസ്റ്റ്  സ്കതീലാം  തുടങ്ങനിയവ
വഴനി നടനവരുന.

8  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനിചല  ഒ.പനി.  സഉൗകേരലങ്ങള
ചമചചപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  “Patient  Friendly  Transformation  of  outpatient
services  to  ensure  quality  of  care”എന്നെ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
51.8184  കകേഭാടനി രൂപയചട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില,  മഭാര്ചനിചല  ഉപധനഭാഭലര്തന  പകേഭാരലാം,  12.92  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിക്കുകേയലാം ഇഉൗ തുകേ പദതനിയചട  ആദലഘട നടത്തനിപനിനഭായനി  ഡയറകര്,
നഭാഷണല ചഹലത്തസ്റ്റ് മനിഷനസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില ചചകേമഭാറുകേയലാം
ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)   ഇതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേള  സശ്വകേഭാരല  കമഖലയസ്റ്റ്  വനിട്ടുനലകേഭാന
സഭാധനിക്കനില എന്നെതഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടസ്റ്റ്.

       വനിശപ്പുരഹനിത കകേരളലാം പദതനി
21 (*321) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന  : 

ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   രഭാകജന്ദ്രന  : 
ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആവശലമുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  ഒരു  കനരചത്ത  ഭക്ഷണലാം  സഉൗജനലമഭായനി
നലകുന്നെതസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ് ചകേഭാണസ്റ്റ് വനിശപസ്റ്റ് രഹനിത കകേരളലാം പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നലകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിയചട  നടത്തനിപനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനിതര
സലാംഘടനകേളുചടയലാം കുടുലാംബശതീയചടയലാം മറസ്റ്റ് സന്നെദ സലാംഘടനകേളുചടയലാം സഹഭായലാം
ലഭലമഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  നനിലവനില  ഏചതലഭാലാം  ജനിലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  പസ്തുത  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നലഭായവനിലയസ്റ്റ്  നല  ഭക്ഷണലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചര്ന്നെസ്റ്റ്  എലഭാ  ജനിലഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  മഭാതൃകേഭാ  കഹഭാടല
ആരലാംഭനിയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നലകുകമഭാ?

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സചചപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന  ):

(എ-ഡനി)

ചപഭാതുവനിതരണ  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില  കഹഭാടലുകേള  തുടങ്ങനി  ഭക്ഷണ  വനില
നനിയനനിക്കുകേയലാം കുറഞ്ഞ വനിലയനില ഭക്ഷല ധഭാനലങ്ങള സമൂഹത്തനിചല പഭാവചപട
ജനങ്ങളനില  എത്തനിക്കുകേയലാം  ചചയ്യുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി  "വനിശപസ്റ്റ്  രഹനിത
കകേരളലാം"  എന്നെ  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ചര്ച  ചചയ്യുന്നെതനിനഭായനി
9-5-2017 -നസ്റ്റ്  ഒരു  കയഭാഗലാം  കൂടനിയനിരുന.   പസ്തുത  കയഭാഗ  തതീരുമഭാനത്തനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  കുടുലാംബശതീ,  മറസ്റ്റ്  സന്നെദ  സലാംഘടനകേള  എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ്
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കള  നലനിയലാം  എണ്ണക്കമ്പനനികേളുചട
സനി.എസസ്റ്റ്.ആര്.  ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില പഭാചകേവഭാതകേലാം നലനിയലാം
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചര്ന്നെസ്റ്റ്  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില  തനിരുവനനപുരലാം
ജനിലയനില  ടനി  പദതനി  നടപഭാക്കുന്നെ കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.   വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുമഭായനി ചര്ചചചയസ്റ്റ് ഗണകഭഭാക്തഭാക്കചള കേചണത്തുന്നെതനിനുലാം നടത്തനിപനിനുള്ള
ഏജനസനികേള,  സന്നെദ  സലാംഘടനകേള  എന്നെനിവചര  കേചണത്തുന്നെതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. കചഭാദലകപപറുകേള മലയഭാളത്തനിലകടനി
തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി

22 (*322)    ശതീമതനി സനി  .   ചകേ  .   ആശ  :
ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :
ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന  :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില  കുമഭാര്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ

കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  97  ശതമഭാനലാം  ജനങ്ങളുലാം  മഭാതൃഭഭാഷയഭായ  മലയഭാളലാം  സലാംസഭാരനിക്കുന്നെ
കകേരളത്തനില, പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  പരതീക്ഷകേളനില ഇലാംഗതീഷനില മഭാത്രലാം കചഭാദലകപപറുകേള
തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ് ശരനിയഭായ നടപടനിയഭാകണഭാചയന്നെസ്റ്റ്പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപടുന്നെ  ഓഫതീസുകേളനില  മലയഭാളലാം
അറനിയഭാത്തവര്  നനിയമനിക്കചപടുന്നെതസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  എലഭാ  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി
പരതീക്ഷകേളുലാം  മലയഭാള  മഭാധലമത്തനിലകൂടനി  നടത്തുന്നെതനിനുളള  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)ഒരു ഭഭാഷചയന്നെ നനിലയനില മലയഭാളലാം പഠനിചനിടനിലഭാചത നനിയമനിക്കചപടുന്നെ
ഉകദലഭാഗസര്,  നനിയമനലാം  ലഭനിചസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  വര്ഷത്തനിനുളളനില  മലയഭാളലാം  തുലലതഭാ
പരതീക്ഷ  പഭാസഭാകേണചമന്നെ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നടത്തുന്നെ  എലഭാ  പരതീക്ഷകേളനിലുലാം
ആവശലമുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  മലയഭാളത്തനില  കചഭാദലകപപറുകേള  നലകുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കണചമന്നെസ്റ്റ്  കകേരള പബനികേസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷകനഭാടസ്റ്റ്  നനിരവധനി  തവണ
ആവശലചപടനിരുന.   എന്നെഭാല ചനില പഭാകയഭാഗനികേ  ബുദനിമുട്ടുകേള ഇക്കഭാരലത്തനില
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. ചൂണനിക്കഭാടനിയനിരുന.

(ബനി)  എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല.സനി-യലാം   അതനിനുതഭാചഴ  വനിദലഭാഭലഭാസ
കയഭാഗലതയമുള്ള  എലഭാ  തസനികേകേളക്കുലാം  എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.  തസനികേകേളക്കുലാം
(ഭഭാഷഭാവനിഷയങ്ങള  ഒഴനിചകേ)  പരതീക്ഷകേള  മലയഭാളത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്.
എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എല.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  മുകേളനില  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലതയള്ള  തസനികേകേളക്കസ്റ്റ്
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് ഇലാംഗതീഷസ്റ്റ്  ഭഭാഷയനില പരതീക്ഷ നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്.  ഡനിഗ്രനി കയഭാഗലതയഭായള്ള
അസനിസന്റെസ്റ്റ്  പരതീക്ഷകേളനില  പത്തുമഭാര്ക്കനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭഭാഷഭാ  കചഭാദലങ്ങള
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  പത്തഭാലാം കഭാസ്സുവചര അചലങ്കനില പ്ലസസ്റ്റ് ടു/ബനിരുദ തലത്തനില മലയഭാളലാം
ഒരു  വനിഷയമഭായനി  പഠനിചനിടനിലഭാത്തവര്   സര്ക്കഭാര്  സര്വതീസനില  പകവശനിചഭാല
അവരുചട  ചപഭാകബഷന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്
കേമ്മേതീഷന നടത്തുന്നെ മലയഭാളലാം പരതീക്ഷ വനിജയനിക്കണചമന്നെ വലവസ ഉളചപടുത്തനി
19-10-2013-ചല  സ.ഉ.(ചചകേ)  നമ്പര്  29/2013/ഉ.ഭ.പ.വ.  പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ചകേ.എസസ്റ്റ്.  & എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.ആര്.
ചടങ്ങളനില  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നെതനിനുള്ള  കേരടസ്റ്റ്  വനിജഭാപനലാം  നനിയമസഭയചട
വനിഷയനനിര്ണ്ണയ സമനിതനിയചട പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അകതസമയലാം
എല.ഡനി.കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  (കേന്നെഡ  &  മലയഭാളലാം)  എല.ഡനി.കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  (തമനിഴസ്റ്റ്  &  മലയഭാളലാം)
തസനികേകേളനില  ഉകദലഭാഗത്തനില  പകവശനിക്കുന്നെവര്  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്
കേമ്മേതീഷന  നടത്തുന്നെ  ചസക്കന്റെസ്റ്റ്  കഭാസസ്റ്റ്  ലഭാലാംകഗശ്വജസ്റ്റ്  ചടസസ്റ്റ്  (വകുപ്പുതല  പരതീക്ഷ)
പഭാസഭാകകേണതുണസ്റ്റ്.

 അളവസ്റ്റ് തൂക്ക ചവടനിപസ്റ്റ് നടത്തുന്നെവര്ചക്കതനിചര നടപടനികേള
23 (*323) ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ്:

ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ്:
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്:
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ലതീഗല ചമകടഭാളജനി വകുപനിചന്റെ പവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അളവസ്റ്റ് തൂക്ക ചവടനിപസ്റ്റ് നടത്തുന്നെവര്ചക്കതനിചര നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുവഭാന
വകുപനിനസ്റ്റ് എത്രമഭാത്രലാം കേഴനിയനണസ്റ്റ് എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചപകടഭാള  പമ്പുകേളനില  നടക്കുന്നെ  അളവനിചല  തടനിപസ്റ്റ്  തടയന്നെതനിനസ്റ്റ്
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

 ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സചചപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന  ):

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)   ജനിലഭാതലത്തനില  ജനറല  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കേണ്കടഭാളര്മഭാരുലാം  ഫ്ലയനിലാംഗസ്റ്റ്
സ്കശ്വഭാഡസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്   കേണ്കടഭാളര്മഭാരുലാം  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  തലത്തനില  ഇനചസകര്മഭാരുലാം
ലതീഗല ചമകടഭാളജനി നനിയമപകേഭാരമുള്ള പരനികശഭാധന കജഭാലനികേളുലാം ചവരനിഫനികക്കഷന
കജഭാലനികേളുലാം  നടത്തനിവരുന.   ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  അളവസ്റ്റ്   തൂക്ക
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ഉപകേരണങ്ങള  പരനികശഭാധനവനികധയമഭാക്കനി  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്നെ
പകേഭാരമുള്ളവ   മുദ  ചചയലാം  അലചതയള്ളവ  തനിരസ്കരനിച്ചുലാം   ചവരനിഫനികക്കഷന
കജഭാലനികേള കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി ലതീഗല ചമകടഭാളജനി വകുപസ്റ്റ് ചചയവരുന.  കൃതലമഭായ
അളവനിലുലാം  തൂക്കത്തനിലുമഭാണസ്റ്റ്  സഭാധനങ്ങള  ഉപകഭഭാക്തഭാവനിനസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ്
ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  മനിന്നെല പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി കുറലാം ചചയവര്ചക്കതനിചര
നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ചചയവരുന.  പഭായ്ക്കുചചയ ഉലപന്നെങ്ങള നനിശനിത
അളവനിലുലാം  തൂക്കത്തനിലുലാം  തചന്നെയഭാണസ്റ്റ്  പഭായസ്റ്റ്  ചചയതസ്റ്റ്  എന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച
പരനികശഭാധനകേള നടത്തുന്നെതനികലയസ്റ്റ് കകേരള ലതീഗല ചമകടഭാളജനി വകുപനിനസ്റ്റ് ഒരു ചനറസ്റ്റ്
കേണന്റെസ്റ്റ്  ചവരനിഫനികക്കഷന  യണനിറസ്റ്റ്  ഉണസ്റ്റ്.  പസ്തുത  യണനിറസ്റ്റ്  ഉലപഭാദകേര്/
ഇലാംകപഭാര്ടര്/പഭായര് എന്നെതീ സഭാപനങ്ങളനില പരനികശഭാധനകേള നടത്തനി അളവനിലുലാം
തൂക്കത്തനിലുലാം കുറവസ്റ്റ് വരുത്തനി പഭായസ്റ്റ് ചചയസ്റ്റ് നനിയമലലാംഘനലാം നടത്തുന്നെവര്ചക്കതനിചര
കപഭാസനികേല്യൂഷന ഉളചപചടയള്ള നനിയമ നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്. 

 (സനി)   പരനികശഭാധനയനില  ചപകടഭാള പമ്പുകേളനില (ഫല്യൂവല ഡനിചസനസനിലാംഗസ്റ്റ്
ഒഉൗടസ്റ്റ് ചലറ്റുകേളനില)  അനുവദനതീയമഭായ  പരനിധനിയനിലുലാം  കേവനിഞ്ഞസ്റ്റ്  കുറവസ്റ്റ്  കേഭാണുന്നെ
അവസരങ്ങളനില  അവയനിലൂചട  ഉള്ള  ഇന്ധന  വനിതരണലാം  നനിര്ത്തനിചവചസ്റ്റ്  നല്യൂനത
പരനിഹരനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രലാം  ഇന്ധനവനിതരണത്തനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി  നല്കുകേയഭാണസ്റ്റ്
ചചയ്യുന്നെതസ്റ്റ്.

         പവഭാസനികേളുചട കേണചക്കടുപസ്റ്റ്
24 (*324)   ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്:

കഡഭാ  .   എലാം  .   ചകേ  .   മുനതീര്:
ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല:

ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള്ള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പവഭാസനികേളുചട  കേണചക്കടുപനിനസ്റ്റ്  എചനങ്കനിലുലാം  പദതനി
തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  ഇതുപകേഭാരലാം  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെ  ഡഭാറഭാകബസസ്റ്റ്  ഏചതലഭാലാം
ആവശലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാനഭാണസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;  വനിശദവനിവരലാം
നലകേഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിവരകശഖരണവുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  ഓണ്ഹലന  രജനികസ്ട്രേഷന
നടത്തഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 
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മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):

(എ)   ഉണസ്റ്റ്.

പവഭാസനികേളുചട  കേണക്കസ്റ്റ്  കശഖരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില  "ഓണ്ചചലന  രജനികസ്ട്രേഷന  സമ്പ്രദഭായവുലാം  ഡഭാറഭാകബസസ്റ്റ്
രൂപതീകേരണവുലാം" എന്നെ ഒരു പുതനിയ പദതനി തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പവഭാസനികേചളയലാം  തനിരനിചകേചയത്തുന്നെ  പവഭാസനികേചളയലാം  കുറനിച്ചുള്ള
കൃതലവുലാം  സമഗ്രവുമഭായ  ഒരു  ഡഭാറഭാകബസസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിലൂചട  ചചനപുണല
സലാംബന്ധമഭായ  വനിവരങ്ങള  നല്കുന്നെതനിനുലാം  പരസര  സമ്പര്ക്ക  സഹഭായലാം
നല്കുന്നെതനിനുലാം   അടനിയനര  ഘടങ്ങളനില  വനിവരങ്ങള  എത്തനിക്കുന്നെതനിനുലാം,
പവഭാസനികേളക്കഭായനി  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങള  ചചകേചക്കഭാള്ളഭാനുലാം  അവര്ക്കസ്റ്റ്
കവണ്ടുന്നെ  കക്ഷമപവര്ത്തനങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം  പവഭാസനികേളുചട  പശങ്ങളനില
ഇടചപടസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരലാം  സഭാധലമഭാക്കഭാനുലാം  ഇഉൗ  ഡഭാറഭാകബസസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗചപടുത്തുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)   വനിവരകശഖരണവുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  ഓണ്ചചലന  രജനികസ്ട്രേഷന
നടത്തുന്നെതനിനഭായനി കനഭാര്ക്ക - റടസ്റ്റ്സസ്റ്റ് മുകഖന കൃതലവുലാം സമഗ്രവുമഭായ ഒരു തതമയ
ഓണ്ചചലന  ഡഭാറഭാകബസസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ചവബ്ചചസറസ്റ്റ്
തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സ്റ്റുഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ് കകേഡറസ്റ്റ് പദതനി
25 (*325)  ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :

ശതീ  .   ചജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതക്യു :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ

കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് സ്റ്റു ഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കകേഡറസ്റ്റ്  പദതനി ഫലപദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസസ്തുത  പദതനി  നൂറസ്റ്റ്  സ്കൂളുകേളനിലകടനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില അതനിനഭായനി വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമഭായനി കചര്ന്നെസ്റ്റ് ഒരു
ഏകേതീകൃത  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ
നൽകേഭാകമഭാ;
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(സനി)  നനിലവനില  എത്ര  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില  ഈ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുചണനലാം  എത്ര  കുടനികേള  പദതനിയനില  അലാംഗമഭായനിട്ടുചണനമുള്ള
കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാകണഭാ; എങ്കനില പസ്തുത കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പദതനി  കൂടുതല  സ്കൂളുകേളനികലയസ്റ്റ്  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന  ):

(എ) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്  (പനി)  നമ്പര്121/2010/ആഭല.  തതീയതനി, 29-5-2010
പകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാനചത്ത  സ്കൂളുകേളനില  എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇഉൗ ഉത്തരവനില പദതനിയചട ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങള,  ഘടന,
കപഭാലതീസസ്റ്റ്  സ്റ്റുഡന്റെസ്റ്റ്   ചലയ്സണ്  ഓഫതീസറുചട  ചുമതലകേളുലാം  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം,
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്   സ്കൂളുകേചള  ചതരചഞ്ഞടുക്കുകമ്പഭാള  ശദനികക്കണ
കേഭാരലങ്ങള,  സ്കൂളുകേളനില  കകേഡറ്റുകേചള  ചതരചഞ്ഞടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കവണനിയള്ള
കയഭാഗലതകേള,  കകേഡറ്റുകേളുചട  യണനികഫഭാലാം,  ഭരണ  നനിര്വഹണലാം,  ധനകേഭാരലലാം,
കകേഡറ്റുകേളുചട  പരനിശതീലനലാം,  വനിവനിധതരലാം  കേലഭാമ്പുകേള  എന്നെനിവചയക്കുറനിചസ്റ്റ്
പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2010-ല രൂപതീകേരനിച കസറസ്റ്റ് ചലവല അചചഡശ്വസറനി കേമ്മേനിറനിയലാം
2016-ല  എ.ഡനി.ജനി.പനി.,  ചചയര്മഭാന/ചചയര്കപഴണ്  ആയനി  രൂപതീകേരനിച
കപഭാജകസ്റ്റ്  മഭാകനജ് ചമന്റെസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയലാം  കചര്ന്നെസ്റ്റ്  പദതനിയചട  പവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയലാം ചചയ്യുന.

(ബനി)   ബഹുമഭാനചപട  ഗവര്ണറുചട  നയപഖലഭാപന പസലാംഗത്തനില  നടപസ്റ്റ്
അദലയന  വര്ഷലാം  100  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലകടനി  പദതനി  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനചണന്നെസ്റ്റ്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കൂടുതല
തതീരുമഭാനങ്ങചളടുക്കുന്നെതസ്റ്റ്  കസറസ്റ്റ്  ചലവല  അചചഡശ്വസറനി  കേമ്മേനിറനിയമഭായനി
കൂടനിയഭാകലഭാചനിചഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനിലവനില  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നെ  573  എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.
യണനിറ്റുകേളനിലഭായനി  47784  കകേഡറ്റുകേള  പരനിശതീലനത്തനില  ഏര്ചപടനിരനിക്കുന.
ഇവയനില  280  യണനിറ്റുകേള  (പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനികേസന  വകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്
കേതീഴനില  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  27  കമഭാഡല  ചറസനിഡനഷലല  സ്കൂളുകേള  ഉളചപചട)
പവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കൂടുതല  സ്കൂളുകേളനില  എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.  പദതനി  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശലമുണസ്റ്റ്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 57

  കറഷന വനിതരണലാം അഴനിമതനിരഹനിതമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള
26 (*326) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി:

ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്:
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ്:
ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കറഷന  വനിതരണലാം  അഴനിമതനിരഹനിതമഭാക്കഭാനഭായനി  സശ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  കറഷന  കേടക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷനസ്റ്റ്  പകേരലാം  കവതനലാം
നലകേഭാനഭായനി സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സബ്സനിഡനി  പഞസഭാരയലാം  മചണ്ണണ്ണയലാം  അനുവദനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയ രതീതനിയനില കറഷന അരനിയചട സബ്സനിഡനിയലാം നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന
കകേന്ദ്രലാം  ആകലഭാചനിക്കുന്നെതഭായ  വഭാര്ത്ത  ശദയനിലചപടനിരുകന്നെഭാ;  ഇക്കഭാരലത്തനില
എചനങ്കനിലുലാം അറനിയനിപസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മുനഗണനഭാ  കേഭാര്ഡുകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഭക്ഷലധഭാനലലാം  നലകകേണ  വനില
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  2013-ചല  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  വകുപസ്റ്റ്  3(1)-ല  വലവസ
ചചയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് എനഭാചണന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സചചപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന  ):

(എ)  പരനികശഭാധനഭാ ഉകദലഭാഗസര് നനിരനരലാം പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയലാം
നനിയമ ലലാംഘനലാം നടത്തുന്നെവര്ചക്കതനിചര കേര്ശനമഭായ നനിയമ നടപടനികേള 1955-ചല
അവശല  സഭാധന  നനിയലാം,  1966-ചല  ചകേ.ആര്.ഒ.  എന്നെനിവ  പകേഭാരലാം  സശ്വതീകേരനിച്ചു
വരനികേയലാം  ചചയ്യുനണസ്റ്റ്.  ചപഭാതുവനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല  ക്രമകക്കടുകേളചക്കതനിചര
1966-ചല ചകേ.ആര്.ഒ.-യനിചല നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  വകുപസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം നടപടനി  എടുക്കുനണസ്റ്റ്.
സനിവനില  സചചപ്ലസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണറുചട  7-1-2017-ചല  1/17-  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്
പകേഭാരലാം  കറഷണനിലാംഗസ്റ്റ്  ഇനചസകര്മഭാര്  പതനിവഭാരലാം  10  കേഭാര്ഡുകേചളങ്കനിലുലാം
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനയചട  അടനിസഭാനത്തനില  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കസ്റ്റ്   കറഷന
സഭാധനങ്ങള കൃതലമഭായനി  ലഭനിക്കുനകണഭാചയനലാം  കറഷന വലഭാപഭാരനി  കേണക്കുകേള
കൃതലമഭായനി സൂക്ഷനിക്കുനകണഭാചയനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുലാം വതീഴ്ചവരുത്തുന്നെവരുചട
കപരനില  കേര്ശന  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഉതവ കേഭാലത്തസ്റ്റ് ചസഷലല സ്കശ്വഭാഡുകേള പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കറഷനകേടക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
കേമ്മേതീഷനസ്റ്റ്  പകേരലാം  കവതനലാം നലകുന്നെതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച പഭാകക്കജസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിചനറ
പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം,  2013  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നടപനിലവരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
മുമ്പസ്റ്റ്  എ.എ.ചചവ./ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭായനിരുന്നെ  പഞസഭാര
സബ്സനിഡനി  എ.എ.ചചവ.  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭായനി  നനിജചപടുത്തനിചക്കഭാണസ്റ്റ്
12-5-2017-ചല  അര്ദ  ഒഉൗകദലഭാഗനികേ  കേത്തസ്റ്റ്   നമ്പര്  2(1)/2017-എസസ്റ്റ്.പനി.-1
നമ്പരനിലുള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചനറ  അറനിയനിപസ്റ്റ്  ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  1  കേനി.ഗ്രഭാലാം
പഞസഭാരയസ്റ്റ്  18.50  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനില
ചചലവഴനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല അകലഭാടസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ്  ഇതുവചര ലഭലമഭായനിടനില.

മചണ്ണണ്ണയചട  വനിഹനിതത്തനില  കുറവസ്റ്റ്  വന്നെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിടനില.

1/6 മുതല 3/16 വചര പതനിമഭാസലാം 29436 കേനി.ലനി.

4/16 മുതല 6/16 വചര പതനിമഭാസലാം 27960 കേനി.ലനി.

7/16 മുതല 9/16 വചര പതനിമഭാസലാം 26568 കേനി.ലനി.

10/16 മുതല 12/16 വചര പതനിമഭാസലാം 16908 കേനി.ലനി.

1/17 മുതല 3/17 വചര പതനിമഭാസലാം 16908 കേനി.ലനി.

4/17 മുതല 6/17 വചര പതനിമഭാസലാം 15456 കേനി.ലനി.

7/17 മുതല 9/17 വചര പതനിമഭാസലാം 15456 കേനി.ലനി.

കറഷനരനിയചട  സബ്സനിഡനി  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഇതുവചര
അറനിയനിചപഭാനലാം ലഭലമഭായനിടനില. 

(സനി)  ഭക്ഷലഭ്രദതഭാ നനിയമലാം, 2013-ചല വകുപസ്റ്റ്  3(1)  പകേഭാരലാം നനിയമത്തനിചന്റെ
പഭാബലല  തതീയതനി  മുതല  3  വര്ഷകത്തയസ്റ്റ്  അരനിക്കസ്റ്റ്  കേനി.ഗ്രഭാമനിനസ്റ്റ്   3  രൂപയനിലുലാം,
കഗഭാതമ്പനിനസ്റ്റ് കേനി.ഗ്രഭാമനിനസ്റ്റ് 2 രൂപയനിലുലാം അരനി, കഗഭാതമ്പസ്റ്റ് എന്നെനിവ ഒഴനിചകേയള്ള ഭക്ഷല
ധഭാനലങ്ങള  കേനി.ഗ്രഭാമനിനസ്റ്റ്  1  രൂപയനിലുലാം  കൂടഭാചതയള്ള  വനിലയനില  മുനഗണനഭാ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ചചകയ്യേണതഭാചണന്നെസ്റ്റ്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എന്നെഭാല
പസ്തുത  നനിയമപകേഭാരലാം  3  വര്ഷങ്ങളക്കുകശഷലാം  അരനിയചടയലാം  കഗഭാതമ്പനിചന്റെയലാം
വനില പുതുക്കനി നനിശയനിക്കഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് അധനികേഭാരമുണസ്റ്റ്.

      കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ്

27  (*327)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ്  സര്വതീസുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  ചടങ്ങള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങ്കനില  എന്നെകത്തക്കസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലാം
എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ചകേ.എ.എസസ്റ്റ്.-കലക്കസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  നനിയമനത്തനിനുള്ള  പഭായപരനിധനി
എത്രയഭാചണനലാം  അടനിസഭാനവനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത  എനഭാചണനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിചന്റെ  റഭാങ്കസ്റ്റ്  പടനികേ  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെ  ചുമതല  ആര്ക്കഭാണസ്റ്റ്
എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  അഭനിമുഖലാം,  എഴുത്തുപരതീക്ഷ  എന്നെനിവ  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചടങ്ങളുചട  അനനിമരൂപലാം  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്
സലാംഘടനകേളുമഭായനി ചര്ച നടത്തുകമഭാ; എങ്കനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):

(എ-ഡനി)  ഇല.   കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്
4-1-2017-ചല  സ.ഉ(എലാം.  എസസ്റ്റ്.)   നമ്പര്  1/17/പനി.&എ.ആര്.ഡനി.  പകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭായനിരുന.  ആയതു  സലാംബന്ധനിച  ചടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  പഭായപരനിധനി,  വനിദലഭാഭലഭാസകയഭാഗലത,  റഭാങ്കസ്റ്റ്  പടനികേ
തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയവ  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  ചര്ച
നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ചതീഫസ്റ്റ്  ചസക്രടറനി  അദലക്ഷയഭായ  ഒരു  ചസക്രടറനിതല  സമനിതനി
രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  17-8-2017-നസ്റ്റ്  പസ്തുത കേമ്മേനിറനി  സര്വതീസസ്റ്റ്  സലാംഘടനകേളുമഭായനി
ചര്ച നടത്തുകേയമുണഭായനി.  പസ്തുത ചര്ചയചട അടനിസഭാനത്തനില ഉരുത്തനിരനിഞ്ഞ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളകൂടനി  പരനിഗണനിച്ചുചകേഭാണ്ടുലാം  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിച്ചുചകേഭാണ്ടുലാം
ചകേ.എ.എസസ്റ്റ്. സലാംബന്ധനിച ചടങ്ങളക്കസ്റ്റ് അനനിമരൂപലാം നലകുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

  ചനിലഡ്രനസസ്റ്റ് കഹഭാമുകേളനിലനനിന്നെസ്റ്റ് കുടനികേചള കേഭാണഭാതഭാകുന്നെ

സലാംഭവങ്ങള

28 (*328)   ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദസ്റ്റ്  .   പനി  .:

ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി  :

ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ബഷതീര്  :

ശതീ  .    വനി  .    ചകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ

കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  ചനിലഡ്രനസസ്റ്റ്  കഹഭാമുകേളനിലനനിന്നെസ്റ്റ്  അകനവഭാസനികേളഭായ  കുടനികേചള

കേഭാണഭാതഭാകുന്നെ സലാംഭവങ്ങള ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കുടനികേള ഇത്തരത്തനിലുള്ള സഭാപനങ്ങള ഉകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  കപഭാകുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ഇടയഭാക്കുന്നെ സഭാഹചരലലാം എനഭാചണന്നെസ്റ്റ് ഓകരഭാ കകേസനിലുലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ചനിലഡ്രനസസ്റ്റ്  കഹഭാമുകേളനിലുലാം  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  മറസ്റ്റ്
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ഉള്ള അകനവഭാസനികേളഭായ കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  ചമചചപട  സഭാഹചരലലാം
ഒരുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ആവശലമഭായ നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  (  ശതീമതനി  ചകേ  .    ചകേ  .    ചചശലജ
ടതീചര്  ):

(എ)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനുകേതീഴനില  10  ചനിലഡ്രനസസ്റ്റ്  കഹഭാമുകേളുലാം
6  ഒബ്സര്കവഷന  ആന്റെസ്റ്റ്  ചസഷലല  ചനിലഡ്രനസസ്റ്റ്  കഹഭാമുകേളുലാം  സന്നെദ
സലാംഘടനയചട സഹഭായകത്തഭാചട പവര്ത്തനിക്കുന്നെ ഒരു ചനിലഡ്രനസസ്റ്റ് കഹഭാമുമുണസ്റ്റ്.
ഇഉൗ  ചനിലഡ്രനസസ്റ്റ്  കഹഭാമുകേളനില  നനിനലാം  തഭാമസക്കഭാരഭായ  ചനില  കുടനികേചള
കേഭാണഭാതഭാവുന്നെ സലാംഭവങ്ങള ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(ബനി)  പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ചനിലഡ്രനസസ്റ്റ്  കഹഭാമുകേളനിചല  അടനിസഭാന
സഉൗകേരലവനികേസനങ്ങളക്കുലാം,  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  ചമചചപട  ഭക്ഷണലാം,  സലാംരക്ഷണലാം,
വനിദലഭാഭലഭാസലാം  എന്നെനിവ  നലകുന്നെതനിനുലാം  കേലഭാ-കേഭായനികേ  പവര്ത്തനങ്ങള,
സര്ഗ്ഗവഭാസനകേള,  വഭായനഭാശതീലലാം എന്നെനിവ പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം കുടനികേളുചട
മഭാനസനികേ-ശഭാരതീരനികേ-സഭാമൂഹല  ഉന്നെമനലാം  ലക്ഷലലാംവച്ചുചകേഭാണ്ടുലാം  ഒകടചറ
പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.

         ജുഡതീഷലല കേമ്മേതീഷനുകേള
  29 (*329)  ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .   വനിജയന  :

ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന  :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന  :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എത്ര  ജുഡതീഷലല  കേമ്മേതീഷനുകേള
പവര്ത്തനിക്കുനചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജുഡതീഷലല  അകനശ്വഷണലാം  പഖലഭാപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ആകരയലാം കുറചപടുത്തഭാത്തതുലാം ചപഭാതുജന നനമഭാത്രലാം ലക്ഷലമഭാക്കനിയലാം
നലകേനിയനിട്ടുളള അകനശ്വഷണ കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ട്ടുകേളകപഭാലുലാം നടപഭാക്കഭാത്തതനിചന്റെ
കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനിചല പധഭാന കറഭാഡുകേളനിചല  അപകേടസഭാധലത കൂടനിയ  761
ബഭാക്കസ്റ്റ്  കസഭാട്ടുകേള  ചൂണനിക്കഭാടനിയ  ജസനിസസ്റ്റ്  ചന്ദ്രകശഖരദഭാസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷന
റനികപഭാര്ടനികനല,  കറഭാഡപകേടങ്ങൾ  തടയന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  എചനഭാചക്ക
നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുചവന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

  മുഖലമനനി (  ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ):

(എ)   സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ആഭലനര  വകുപസ്റ്റ്  നനിയമനിച  അഞസ്റ്റ്  ജുഡതീഷലല
കേമ്മേതീഷനുകേളുലാം   മതലബന്ധന  തുറമുഖ  വകുപസ്റ്റ്  നനിയമനിച  ഒരു  ജുഡതീഷലല
കേമ്മേതീഷനുലാം നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  വനിശദവനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന: 

1. കസഭാളഭാര്  തടനിപ്പുലാം  അനുബന്ധ  സഭാമ്പത്തനികേ  ഇടപഭാടുകേളുലാം
അകനശ്വഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിച  ജസനിസസ്റ്റ്  ജനി.  ശനിവരഭാജന
അകനശ്വഷണ കേമ്മേതീഷന.

2. കകേഭാടയലാം മരങ്ങഭാട്ടുപള്ളനി കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷനനില കപഭാലതീസസ്റ്റ് ഉകദലഭാഗസര്
കേസഡനിയനിചലടുത്ത  സനിബനി  എന്നെ  യവഭാവനിചന്റെ  മരണചത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്
അകനശ്വഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നനിയമനിച  ജസനിസസ്റ്റ്  ഡനി.  ശതീവലഭന
അകനശ്വഷണ കേമ്മേതീഷന.

3. പുറനിങ്ങല  ചവടനിചക്കടസ്റ്റ്  ദുരനചത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്  അകനശ്വഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
ജസനിസസ്റ്റ് കഗഭാപനിനഭാഥന കേമ്മേതീഷന.

4. 20 ജൂഹല 2016-നസ്റ്റ് കകേരള ചചഹകക്കഭാടതനിയചട മുന്നെനില അഭനിഭഭാഷകേരുലാം
മഭാധലമ  പവര്ത്തകേരുലാം  തമ്മേനിലുണഭായ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
ലഭാത്തനിചഭാര്ജനിചനക്കുറനിചസ്റ്റ്  അകനശ്വഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ജസനിസസ്റ്റ്  പനി.  എ.
മുഹമ്മേദസ്റ്റ് അകനശ്വഷണ കേമ്മേതീഷന.

5. 26-3-2017-നസ്റ്റ്  മലാംഗളലാം  ചഭാനലനില  സലാംകപഷണലാം  ചചയ
വഭാര്ത്തചയക്കുറനിചസ്റ്റ്  അകനശ്വഷനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നനിയമനിച  ജസനിസസ്റ്റ്.
പനി.എസസ്റ്റ്. ആന്റെണനി കേമ്മേതീഷന.

6. വനിഴനിഞ്ഞലാം  കേരഭാര്  സലാംസഭാന  തഭാലപരലങ്ങളചക്കതനിരഭാചണന്നെ,
കേലാംപസ്റ്റ്  കടഭാളര്  ആന്റെസ്റ്റ്  ആഡനിറര്  ജനറലനിചന്റെ  റനികപഭാര്ടനിചനറ
അടനിസഭാനത്തനില കേരഭാറനിചനക്കുറനിചസ്റ്റ് അകനശ്വഷനിക്കഭാന നനിയമനിച ജസനിസസ്റ്റ്
സനി. എന. രഭാമചന്ദ്രന നഭായര് കേമ്മേതീഷന.
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(ബനി)  1952-ചല കേമ്മേതീഷന ഓഫസ്റ്റ് ഇനകേശ്വയറനി ആകനിചല (1952- ചല 60-ാം
കകേന്ദ്ര  ആകസ്റ്റ്)  മൂന്നെഭാലാം  വകുപസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  നലകേചപട  അധനികേഭാരങ്ങള
വനിനനികയഭാഗനിചഭാണസ്റ്റ് ജുഡതീഷലല അകനശ്വഷണലാം പഖലഭാപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി)   അകനശ്വഷണ കേമ്മേതീഷന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞഭാല  അകനശ്വഷണ
കേമ്മേതീഷചന്റെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  അഭനിപഭായങ്ങളുലാം  കൃതലമഭായനി  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
വനിലയനിരുത്തനി  മനനിസഭഭാകയഭാഗത്തനിചന്റെ  അനുമതനികയഭാചട  തുടര്  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കകേരളത്തനിചല പധഭാന കറഭാഡുകേളനിചല അപകേടസഭാധലത കൂടനിയ  761
ബഭാക്കസ്റ്റ്  കസഭാട്ടുകേള  ചൂണനിക്കഭാടനിയ  ജസനിസസ്റ്റ്  ചന്ദ്രകശഖരദഭാസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷന
റനികപഭാര്ടനില  പരഭാമര്ശനിക്കുന്നെ  ചപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം
വനിഭഭാഗത്തനിചനറ  കേതീഴനില  വരുന്നെ  കറഭാഡുകേളനിചല  അപഭാകേതകേള
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ചപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപനിചല  നനിരത്തുകേളുലാം,  പഭാലങ്ങളുലാം
വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം എകനികേല്യൂടതീവസ്റ്റ് എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയതനിനപകേഭാരലാം
നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഭക്ഷലവുലാം ചപഭാതുവനിതരണവുലാം സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേള
30 (*330)  ശതീ  .   എലാം  .   നഉൗഷഭാദസ്റ്റ്   :

ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന   :
ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസസ്റ്റ്   :
ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഭക്ഷലവുലാം  ചപഭാതുവനിതരണവുലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്നെ പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഭക്ഷല  സനിവനില  സഹപ്ലസസ്റ്റ്  വകുപനില  അഡതീഷണല  ജനിലഭാ
മജനികസ്ട്രേറ്റുമഭാചര പരഭാതനി പരനിഹഭാര ഉകദലഭാഗസരഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ചപഭാതുജനങ്ങളുചട  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കേഭാളചസന്റെര്
ഓണ്ഹലന പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഈ കമഖലയനില സലാംസഭാന ഉപകഭഭാക്തൃ തര്ക്ക പരനിഹഭാര കേമ്മേതീഷചന്റെ
പവര്ത്തനങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(ഇ)  സലാംസഭാന,  ജനില,  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്,  നലഭായവനില  കറഷനകേട  തലങ്ങളനില
രൂപതീകേരനിച പകതലകേ വനിജനിലനസസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനികേളുചട പവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന
എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  
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ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സചചപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാത്തമന  ):

(എ)  ഭക്ഷലവുലാം ചപഭാതുവനിതരണവുലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ചപഭാതുജനങ്ങളനിലനനിനള്ള
പരഭാതനികേള  സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ചഎ.ടനി.  മനിഷചന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനിലുള്ള  1967,  1800-425-1550  എന്നെതീ  കടഭാള  ഫതീ
നമ്പറുകേള  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാചത  പരഭാതനികേള  ഓണ്ചചലനഭായനി
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  'ഗ്രതീവനസസ്റ്റ്  റനിഡ്രസല'  എന്നെ  കസഭാഫസ്റ്റ് ചവയര്
എന.ചഎ.സനി. തയ്യേഭാറഭാക്കനി വരുന.  തഭാലൂക്കസ്റ്റ് സചചപ്ല ഓഫതീസുകേള, ജനിലഭാ സചചപ്ല
ഓഫതീസുകേള,  ചഡപല്യൂടനി  കറഷണനിലാംഗസ്റ്റ്  കേണ്കടഭാളര്  ഓഫതീസുകേള,  സനിവനില
സചചപ്ലസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണറുചട  കേഭാരലഭാലയലാം  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില  ലഭനിക്കുന്നെ
പരഭാതനികേളനികനല  യഥഭാസമയലാം  അകനശ്വഷണലാം  നടത്തനി  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിച്ചു
വരുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാചത സനിവനില സചചപ്ലസസ്റ്റ് ഉകദലഭാഗസര് കറഷനകേട പരനികശഭാധന
നടത്തനിവരനികേയലാം ക്രമകക്കടസ്റ്റ് നടത്തുന്നെവര്ചക്കതനിചര കകേരള കറഷണനിലാംഗസ്റ്റ് ഉത്തരവസ്റ്റ്,
1966  പകേഭാരമുള്ള  സചസനഷന,  റദ്ദേഭാക്കല  തുടങ്ങനിയ  ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിച്ചു  വരനികേയലാം  ചചയ്യുന.   കറഷന  ഭക്ഷല  ധഭാനല  വനിതരണവുമഭായനി
ബന്ധചപട്ടുണഭാകുന്നെ  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഭകക്ഷലഭാപകദശകേ
വനിജനിലനസസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനികേള  ടനി.പനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  കേണ്കടഭാള  ഓര്ഡര്,  2001-ചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കദശതീയ  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം,  2013
അനുശഭാസനിക്കുന്നെ രതീതനിയനിലുള്ള വനിജനിലനസസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനികേള,  കസറസ്റ്റ് ഫുഡസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന
എന്നെനിവ  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   നനിലവനില
ഉപകഭഭാക്തൃ  തര്ക്ക  പരനിഹഭാര  കേമ്മേതീഷനസ്റ്റ്  കസറസ്റ്റ്  ഫുഡസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷചന്റെ   ചുമതല
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഓണകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളുചടയലാം  മറസ്റ്റ്
നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുചടയലാം  കേരനിഞന,  പൂഴനിചവയ്പസ്റ്റ്,  അമനിത  വനില
ഇഉൗടഭാക്കല എന്നെനിവ പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സനിവനില സചചപ്ലസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷണകററനില
ഒരു കേണ്കടഭാള  റലാം  16-8-2017  മുതല  2-9-2017  വചര  പവര്ത്തനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
ഉതവകേഭാലത്തസ്റ്റ് ചസഷലല സ്കശ്വഭാഡുകേള പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  13-10-2016-ചല സ.ഉ.(ചചകേ.)  നമ്പര് 16/2016/ഭ.സനി.സ.വ ഉത്തരവസ്റ്റ്
പകേഭാരലാം  ജനിലഭാതല  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  ഓഫതീസര്മഭാരഭായനി  അഡതീഷണല  ജനിലഭാ
മജനികസ്ട്രേട്ടുമഭാചര നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)   ചപഭാതുജനങ്ങളുചട  പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കകേരള  കസറസ്റ്റ്
ചഎ.ടനി.  മനിഷചന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള  1967,  1800-425-1550  എന്നെതീ  കടഭാള  ഫതീ
നമ്പറുകേള  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   കൂടഭാചത  പരഭാതനികേള  ഓണ്ചചലനഭായനി
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  'ഗ്രതീവനസസ്റ്റ്  റനിഡ്രസല'  എന്നെ  കസഭാഫസ്റ്റ് ചവയര്
എന.ചഎ.സനി. തയ്യേഭാറഭാക്കനി വരുന.
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(ഡനി)  13-10-2016-ചല സ.ഉ.(ചചകേ)  നമ്പര് 16/2016/ഭ.സനി.സ.വ.  ഉത്തരവസ്റ്റ്

പകേഭാരലാം  കസറസ്റ്റ്  ഫുഡസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷന  നനിലവനില  വരുന്നെതുവചര  ചുമതല  സലാംസഭാന

ഉപകഭഭാക്തൃ  തര്ക്ക  പരനിഹഭാര  കേമ്മേതീഷനസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമ

പകേഭാരമുള്ള  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  സലാംസഭാനതല  അധനികേഭാരലാം

കേമ്മേതീഷനുണസ്റ്റ്.   ജനിലഭാതല  പരഭാതനി  പരനിഹഭാര  സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ  അപതീല

അധനികേഭാരലാം,  കദശതീയ  ഭക്ഷലഭ്രദതഭാ  നനിയമലാം,  2 013  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്

നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ഉപകദശങ്ങളുലാം നലകുകേ എന്നെനിവയലാം കേമ്മേതീഷചന്റെ ചുമതലകേളഭാണസ്റ്റ്.

(ഇ)  കദശതീയ  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം,  2013  കകഭാസസ്റ്റ്  29  അനുശഭാസനിക്കുന്നെ

തരത്തനിലുള്ള  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   ടനി.പനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  കേണ്കടഭാള  ഓര്ഡര്,  2001  പകേഭാരമുള്ള

സലാംസഭാനതല വനിജനിലനസസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനികേള വര്ഷത്തനില രണസ്റ്റ് വടവുലാം ജനില/തഭാലൂക്കസ്റ്റ്

തല കേമ്മേറനികേള എലഭാ രണസ്റ്റ് മഭാസവുലാം കൂടുകമ്പഭാള കൃതലമഭായനി കയഭാഗലാം കചരണചമന്നെസ്റ്റ്

നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാചത തഭാലൂക്കസ്റ്റ് വനികേസന സമനിതനി കയഭാഗങ്ങളനിലുലാം

വകുപനിചന്റെ  പഭാതനിനനിധലമുണസ്റ്റ്.

(ii) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചഭാദലങ്ങളുചട ഉത്തരങ്ങള

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ചഎ.ഡനി. കേഭാര്ഡസ്റ്റ്

1 (3289) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്  എലഭാവരുലാം  കജഭാലനിസമയത്തസ്റ്റ്

നനിര്ബന്ധമഭായലാം  ഐ.ഡനി.  കേഭാർഡസ്റ്റ്  ധരനിക്കണചമന്നെ  ഉത്തരവസ്റ്റ്

പഭാലനിക്കചപടുനകണഭാ;

(ബനി)  വനികലജസ്റ്റ്/പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനിചല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഐ.ഡനി.

കേഭാർഡസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ ഇവര് ഇതസ്റ്റ് കൃതലമഭായനി ധരനിക്കുനചണന്നെസ്റ്റ് ഉറപസ്റ്റ്

വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ഓഫതീസുകേളനിചല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഡയറകകററസ്റ്റ്,

ഡനി.ഡനി.പനി.  ഓഫതീസുകേള  മറസ്റ്റ്  അനുബന്ധ  ഓഫതീസുകേള  എന്നെനിവടങ്ങളനില

നലകുന്നെതുകപഭാചല  ചപൻ  നമ്പറനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഏകേതീകൃത  ഐ  .ഡനി

കേഭാർഡസ്റ്റ് നലകുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരളത്തനിചല എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  ജതീവനക്കഭാര്  ഡല്യൂടനി
സമയത്തസ്റ്റ്  ചഎ.ഡനി.  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  നനിര്ബന്ധമഭായലാം  ധരനിക്കണചമന്നെസ്റ്റ്  19-9-2015-ചല
13671/എ.ആര്/13(2)/15  ഉഭപ.  സര്ക്കുലര്  പകേഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇഉൗ  സര്ക്കുലറനിചല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കൃതലമഭായനി  പഭാലനിക്കുനചവന്നെസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന അതതസ്റ്റ് വകുപദലക്ഷനഭാര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിചക്കഭാണ്ടുലാം എലഭാ
സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  ചപന  നമ്പറനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ചഎ.ഡനി.
കേഭാര്ഡനിചന്റെ  ഏകേതീകൃത  മഭാതൃകേ  ഉളചക്കഭാള്ളനിച്ചുചകേഭാണ്ടുലാം  18-8-2016-ല  7318/
എ.ആര് 13(2)16/ഉഭപ. സര്ക്കുലറുലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി & സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുനലകുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

 ചഎ.എലാം.ജനി.-യചട പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള

2(3290)  ശതീ  .    ചനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഐ.എലാം.ജനി.-യചട  ചുമതലയനില  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിചല
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുകവണനി നടത്തനി  വന്നെനിരുന്നെ പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളക്കസ്റ്റ്  നടപസ്റ്റ്
വര്ഷലാം തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില ജനിലതനിരനിചസ്റ്റ് അനുബന്ധ തുകേ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില  ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന്നെ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനി  നനിലവനില
നനിര്ത്തനിവചനിട്ടുളള വനിവരലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില  ആയതനിചന്റെ  സഭാഹചരലലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുളള  വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ജതീവനക്കഭാരുചട  ഔകദലഭാഗനികേ  മനികേവസ്റ്റ്  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
അനനിവഭാരലമഭായ  ഈ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി  ഉടന പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കവണ
നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം കസറസ്റ്റ്  ചടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  കപഭാളനിസനി പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേളക്കഭായനി ചമഭാത്തലാം 13 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ജനിലതനിരനിചസ്റ്റ് തുകേ അനുവദനിചനിടനില.

450/2020



66 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 22, 2017

(സനി  -  ഇ)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഐ.എലാം.ജനി.  എകനികേല്യൂടതീവസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി
അലാംഗതീകേരനിച  ചടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  കേലണര്  പകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം
നലകുന്നെതസ്റ്റ്.   എന്നെഭാല  18-7-2017  -  ല  ചഎ.എലാം.ജനി.  ഡയറകര്  ജനറലനിചന്റെ
അദലക്ഷതയനില കചര്ന്നെ കയഭാഗലാം എകനികേല്യൂടതീവസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി അലാംഗതീകേരനിച പരനിശനിലന
കേലണര്  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയണഭായനി.   പസ്തുത  തനിരുമഭാനലാം
പരനിശതീലനചത്ത  ബഭാധനിക്കുചമന്നെതനിനഭാല  ചടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  കേലണര്  പനിന്തുടരുവഭാനുലാം,
ഗകവണനിലാംഗസ്റ്റ്  കബഭാഡനിയചട  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാചത  പുതനിയ  ചടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  കപഭാഗ്രഭാലാം
ആരലാംഭനിക്കരുചതനലാം ചഎ.എലാം.ജനി. ഡയറകര് ജനറലനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ചകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.- യനിചല കേഭാഷലര് തസനികേകേളുചട നനിയമനലാം

3(3291)  ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) kerala administrative vigilance cell-ചന്റെ വനിശദ പരനികശഭാധനയനില
ചകേ.  എസസ്റ്റ്.  ഇ.  ബനി.-യനില  കേചണത്തനിയ  497  കേഭാഷലര്  തസനികേകേള
നനികേത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  18-2-2017  ല പനിനസനിപള ചസക്രടറനി  120877/എ.വനി.സനി  (1)
2016 നമ്പര് കേത്തസ്റ്റ് പകേഭാരലാം ചകേ. എസസ്റ്റ്. ഇ. ബനി. കചര്മഭാകനഭാടസ്റ്റ് ആവശലചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഇതുളചപചട നഭാളനിതുവചര വനിരമനിച ജതീവനക്കഭാരുചട കേണക്കസ്റ്റ്  കചര്ത്തസ്റ്റ്
എത്ര ഒഴനിവുകേള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്;  എന്നെഭാല ഈ ഒഴനിവുകേള നഭാളനിതുവചര റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ചചയനിടനിലഭാത്തതനിനസ്റ്റ്  എചനങ്കനിലുലാം  കേഭാരണമുകണഭാ;  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനിചന്റെ  കേഭാലഭാവധനി
21-9-2017-ൽ അവസഭാനനിക്കുന്നെതഭാചണന്നെസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിടുകണഭാ;  ആയതനിനഭാല
റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിക്കുന്നെതനിനമുമ്പസ്റ്റ് ഒഴനിവുകേള പനി.  എസസ്റ്റ്.  സനി.-ക്കസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ചചയ്യേഭാന നടപടനി ഹകേചക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനി  21-9-2017-ല അവസഭാനനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി-യനില  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ചചയ  ഒഴനിവുകേള  കേനിഴനിചസ്റ്റ്,  ജതീവനക്കഭാര്  വനിരമനിചതുമൂലമുണഭായതുളചപചട,
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വഴനി  നനികേകത്തണ  432  ഒഴനിവുകേള  കേഭാഷലര്  തസനികേയനില
ചകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനില  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  ജതീവനക്കഭാര്  അധനികേചമന്നെ
വനിലയനിരുത്തലനില  ഇലകനിസനിറനി  റഗകലററനി  കേമ്മേതീഷന  6000  -കത്തഭാളലാം
ജതീവനക്കഭാരുചട  ശമ്പളവുലാം  മറഭാനുകൂലലങ്ങളുലാം  അനുവദനിചനിടനിചലനലാം  കേഭാഷലര്/
ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  തസനികേയനിലുളചപചടയള്ളവചര  പുനര്വനിനലസനിക്കഭാന
കേമ്മേതീഷന  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുചണനലാം  ചകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ചകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.-യനില  വനിവനിധ  തസനികേയനില  ആവശലമുള്ള  ജതീവനക്കഭാര്
എത്രചയന  കേണക്കഭാക്കനി  പുനര്വനിനലഭാസലാം  ഉളചപചടയള്ളവ  പരനികശഭാധനിചതനിനു
കശഷകമ കേഭാഷലര്/ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ് തസനികേയനിചല ഒഴനിവുകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചയ്യുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനചമടുക്കഭാന  കേഴനിയ  എനലാം
ചകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എന്നെഭാല  നനിലവനിലുള്ള  എലഭാ  ഒഴനിവുകേളുലാം
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചയ്യേണചമന്നെ സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടസ്റ്റ്  18-2-2017-ചല
കേത്തസ്റ്റ് മുഖഭാനരലാം ചകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.- ചയ അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

 ചകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി. മതീറര് റതീഡര് തസനികേയചട ചുരുക്കപടനികേ

4(3292) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  7-4-2016-നസ്റ്റ്  പരതീക്ഷ  നടത്തനിയ  ചകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.  മതീറര്  റതീഡര്
(കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  557/2014)  തസനികേയചട  ചുരുക്കപടനികേ  നഭാളനിതുവചരയഭായനിട്ടുലാം
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. പസനിദചപടുത്തനിയനിടനില എന്നെതസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുചണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  പസനിദചപടുത്തുന്നെതനിനുകവണ  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ & ബനി)  ഉണസ്റ്റ്., KSEB -യനിചല മതീറര് റതീഡര് തസനികേയചട ചുരുക്കപടനികേ
തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുമുനപസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ളതുലാം ഭഭാവനിയനില ഉണഭാകുവഭാന  ഇടയള്ളതുമഭായ
ഒഴനിവുകേളുചട  എണ്ണലാംകൂടനി  കേണക്കനിചലടുത്തഭാണസ്റ്റ്  റഭാങ്കസ്റ്റ്  പടനികേയനില
ഉളചപടുകത്തണവരുചട   എണ്ണലാം  നനിശയനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   ഇതനുസരനിചസ്റ്റ്  ഒഴനിവുകേളുചട
എണ്ണലാം അറനിയനിക്കുവഭാന PSC, KSEB ചതീഫസ്റ്റ് എഞനിനതീയര്ക്കസ്റ്റ് 19-6-2017-ല കേത്തസ്റ്റ്
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മറുപടനി ലഭലമഭാകുന്നെമുറയസ്റ്റ് ചുരുക്കപടനികേ തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെ നടപടനികേള
PSC തശ്വരനിതചപടുത്തുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

 ബനി.എസസ്റ്റ്.സനി. കഫഭാറസ്ട്രേനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് കഫഭാറസസ്റ്റ് കറഞര് തസനികേയനില
സലാംവരണലാം

5(3293)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചപഭാതു  പകവശന പരതീക്ഷ വഴനി  എത്തുന്നെ ബനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  കഫഭാറസ്ട്രേനി
ബനിരുദധഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്  കഫഭാറസസ്റ്റ്  കറഞര്  തസനികേ  നനിയമനത്തനില  50  ശതമഭാനലാം
സലാംവരണലാം ഏര്ചപടുത്തഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാന  ചപഭാതുപരതീക്ഷ  വഴനി  വരുന്നെ  അഗ്രനികേളചര്,  ചവറനിനറനി
ബനിരുദധഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്  ബന്ധചപട  കമഖലകേളനില  50  ശതമഭാനലാം  ചതഭാഴനില
സലാംവരണമുണസ്റ്റ് എന്നെ വനിഷയലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) അലാംഗതീകൃത സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിലനനിനലാം കൃഷനി ശഭാസ്ത്രത്തനില ബനിരുദലാം
കനടനിയവര്ക്കസ്റ്റ് സലാംസഭാന കൃഷനി വകുപനിചല ആചകേയള്ള 1097  തസനികേയചട  85%
ഒഴനിവനികലയസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. മുകഖന കനരനിടസ്റ്റ് കൃഷനി ഓഫതീസറഭായനി നനിയമനലാം നലകേനി
വരുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാചത  കൃഷനി  വകുപനിലത്തചന്നെ  കേഭാര്ഷനികേ  ബനിരുദലാം
കേരസമഭാക്കനിയതനിനസ്റ്റ്  കശഷലാം  മൂന്നെസ്റ്റ്  വര്ഷലാം  കൃഷനി  അസനിസന്റെഭായനി  കസവനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവര്ക്കസ്റ്റ്  കൃഷനി  വകുപനിചല  ആചകേയള്ള  1097  തസനികേയചട  2%
ആയ 22 തസനികേ നനിയമനത്തനിനഭായനി സലാംവരണലാം ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മൃഗസലാംരക്ഷണ വകുപനിചല ചവററനിനറനി സര്ജന തസനികേ ചവററനിനറനി സര്ജന
ബനിരുദധഭാരനികേളക്കുകവണനി മഭാത്രമഭായനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.

പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. റഭാങ്കസ്റ്റ് പടനികേകേളുചട കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാന നടപടനി

6(3294) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജസ്റ്റ് : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെകശഷലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  റഭാങ്കസ്റ്റ്
പടനികേകേളുചട കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  ഏചതലഭാലാം  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസ്റ്റുകേളുചട  കേഭാലഭാവധനി  എത്ര പഭാവശലലാം
വതീതലാം  നതീടനിനലകേനിചയന്നെസ്റ്റ്  പടനികേ  തനിരനിചസ്റ്റ്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഏചതഭാചക്ക
തതീയതനികേളനിചല  കേഭാബനിനറസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനപകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിചതസ്റ്റ്
എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  പുതുതഭായനി  വനിജഭാപനലാം  പുറചപടുവനിക്കഭാത്ത
തസനികേകേളനില നനിലവനിലുള്ള റഭാങ്കസ്റ്റ്  പടനികേകേളുചട കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
എചനങ്കനിലുലാം തടസമുകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഒരനിക്കലകപഭാലുലാം കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കഭാത്ത പടനികേകേളനില ഉളചപട,
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പഭായപരനിധനി  കേഴനിഞ്ഞ  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേകളഭാടസ്റ്റ്  അനുഭഭാവപൂര്വമഭായ  സമതീപനലാം

സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) പുതനിയ വനിജഭാപനലാം പുറചപടുവനിചസ്റ്റ് പരതീക്ഷഭാ നടത്തനിപസ്റ്റ് ഉളചപചടയളള

നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതുവചര  നനിലവനിലുള്ള  പടനികേകേളുചട  കേഭാലഭാവധനി

ദതീര്ഘനിപനിചസ്റ്റ്,  പനിനവഭാതനില/തഭാലക്കഭാലനികേ  നനിയമനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  തടയനിടഭാന  നടപടനി

സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

        ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഇഉൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷലാം രണസ്റ്റ് തവണ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി

റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസ്റ്റുകേളുചട കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1. 29-6-2016-ചല  AV(2)4182/02/GW  നമ്പര്  വനിജഭാപന  പകേഭാരലാം

30-6-2016-നസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ളതുലാം  30-12-2016  വചരയള്ള  കേഭാലയളവനില

കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിപനിക്കുന്നെതുമഭായ  എലഭാ  റഭാങ്കസ്റ്റ്  പടനികേകേളുചടയലാം

കേഭാലഭാവധനി  നനിബന്ധനകേളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  31-12-2016  വചര

ദതീര്ഘനിപനിചസ്റ്റ് നലകേനിയനിരുന.

2. 30-12-2016-ചല  AV(2)4182/02/GW  നമ്പര്  വനിജഭാപന  പകേഭാരലാം

31-12-2016  മുതല  29-6-2017  വചരയള്ള  കേഭാലയളവനില  സശ്വഭാഭഭാവനികേ

കേഭാലഭാവധനിയഭായ 3 വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നെ എലഭാ റഭാങ്കസ്റ്റ് പടനികേകേളുചടയലാം

കേഭാലഭാവധനി  നനിബന്ധനകേളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  30-6-2017  വചര

ദതീര്ഘനിപനിച്ചു  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  22-6-2016,  28-12-2016  എന്നെതീ

തതീയതനികേളനിചല  മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാന  പകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്  റഭാങ്കസ്റ്റ്

പടനികേകേളുചട  കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിക്കുവഭാന  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-കയഭാടസ്റ്റ്

ശനിപഭാര്ശ ചചയതസ്റ്റ്.

(സനി  -  ഇ)   റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസ്റ്റുകേളുചട  കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിക്കുവഭാന  പബനികേസ്റ്റ്

സര്വതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷകനഭാടസ്റ്റ്  ശനിപഭാര്ശ  ചചയ്യുന്നെ  വനിഷയലാം  നനിലവനില  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ

പരനിഗണനയനിലനില.
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പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. പരതീക്ഷകേളക്കസ്റ്റ് കചഭാദലലാം തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിചല

ക്രമകക്കടുകേള

7(3295)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  പരതീക്ഷകേളക്കസ്റ്റ് കചഭാദലലാം  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനില
എചനലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  അവലലാംബനിചസ്റ്റ്  വരുന്നെതസ്റ്റ്;  ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  കേചണത്തനിയ  ക്രമകക്കടുകേള  എചനലഭാലാം;  ഭഭാവനിയനില  ഇത്തരലാം
ക്രമകക്കടുകേള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  എന്തുനടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അടുത്തകേഭാലത്തസ്റ്റ്  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലനടന്നെ  ആകരഭാഗല  വകുപനിചല
സഭാഫസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ് പരതീക്ഷ, വനിവനിധ ജനിലകേളനില നടത്തനിയ എല.ഡനി.സനി. പരതീക്ഷ തുടങ്ങനി
പല  പരതീക്ഷകേളക്കുലാം  ചനില  ചചഗഡുകേളനിചല  കചഭാദലങ്ങള  അകതപടനി  പകേര്ത്തനി
കചഭാദനിചതുലാം  ചതറഭായ  കചഭാദലങ്ങള  നനിരവധനി  ഉണഭായതുമഭായ  ആകക്ഷപലാം
ശദയനിലചപട്ടുകവഭാ; എങ്കനില എനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചുചവന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2015-ചല സഭാഫസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ്  പരതീക്ഷ ഉളചപചട മുനകേഭാലങ്ങളനില പരതീക്ഷഭാ
ക്രമകക്കടുകേളനിലനടന്നെ  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  ഉളചപചടയള്ള  അകനശ്വഷണങ്ങളുചട
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരലാം  അകനശ്വഷണങ്ങളനില  ചചഗഡുകലഭാബനികേളുമഭായനി  കചര്നലാം
അലഭാചതയലാം  ക്രമകക്കടസ്റ്റ്  നടത്തനിയതഭായനി  കേചണത്തനിയ  സലാംഭവങ്ങള  ഏചതലഭാലാം;
കുറക്കഭാരുചട കപരനില എനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചു;

(ഇ)  പല  പരതീക്ഷകേളനിലുലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനിരുദമഭായനി
സനിലബസനിനസ്റ്റ് പുറത്തുനനിന്നെസ്റ്റ് കചഭാദലങ്ങള കചഭാദനിക്കുന്നെതുലാം ചചഗഡുകേള/പുസകേങ്ങള
ഇവ  പകേര്ത്തനി  അകത  കചഭാദലങ്ങള  കചഭാദനിക്കുന്നെതുമഭായ  പവണതയലാം  അതനിചല
അഴനിമതനിയലാം തടയവഭാനുലാം പരതീക്ഷ കുറമറ രതീതനിയനില നടത്തഭാനുലാം എന്തുനടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)  ഓകരഭാ  തസനികേയ്ക്കുലാം  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള   വനിദലഭാഭലഭാസ/പരനിചയ
കയഭാഗലതകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  കചഭാദലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ആ  തസനികേയചട
ചതരചഞ്ഞടുപനിനുകവണനി  നടത്തുന്നെ  മലസര  പരതീക്ഷയനില  പധഭാനമഭായലാം
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ഉളചപടുത്തുന്നെതസ്റ്റ്.  ബന്ധചപട  കകേഭാഴസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെ  സര്ക്കഭാര്/എയനിഡഡസ്റ്റ്
കമഖലയനിചല  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിചല/സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിചല
അദലഭാപകേരുചടയലാം  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനിചല  വനിദഗ്ദ്ധരുചടയലാം  കസവനലാം
പകയഭാജനചപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ്  അതനിനുള്ള  കചഭാദലങ്ങള  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   അതതീവ
രഹസല സശ്വഭഭാവകത്തഭാടുകൂടനി  തയ്യേഭാറഭാക്കചപടുന്നെ കചഭാദലകപപര് പരതീക്ഷ നടക്കുന്നെ
സമയലാംവചര  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ഉകദലഭാഗസര്കക്കഭാ  കേമ്മേതീഷകനഭാ  തുറന്നെസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിക്കഭാന കേഴനിയകേയനില.

കചഭാദലകപപറനിചല  കചഭാദലങ്ങള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളനിലനനിനലാം
ലഭനിക്കുന്നെ  പരഭാതനികേള  അതതസ്റ്റ്  വനിഷയമഭായനി  ബന്ധചപട  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  അവരുചട  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
കേമ്മേതീഷന നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാള്ളഭാറുണസ്റ്റ്.

(സനി & ഡനി) 1-12-2016 - നസ്റ്റ് നടന്നെ ചചലകബറനിയന കഗ്രഡസ്റ്റ് II തസനികേയചട
OMR  പരതീക്ഷയചട  കചഭാദലകേര്ത്തഭാക്കളനില  രണസ്റ്റ്  കപര്ചക്കതനിചര,  അവര്
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളചക്കതനിരഭായനി  പവര്ത്തനിചതനിനഭാല
അകനശ്വഷണത്തനിനുലാം  ക്രനിമനിനല  കകേചസടുക്കുന്നെതനിനുലാം  വകുപ്പുതലനടപടനികേള
ചചകേചക്കഭാള്ളുന്നെതനിനുലാം നടപടനി സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ചചഗഡുകലഭാബനിയമഭായനി കചര്ന്നെസ്റ്റ്
നടത്തനിയ ക്രമകക്കടുകേള ഒനലാംതചന്നെ കേചണത്തനിയനിടനില

(ഇ)  ഓകരഭാ  തസനികേയ്ക്കുലാം  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  വനിദലഭാഭലഭാസ/പരനിചയ
കയഭാഗലതകേളുചട  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  കചഭാദലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ആ  തസനികേയചട
ചതരചഞ്ഞടുപനിനുകവണനി  നടത്തുന്നെ  മലസര  പരതീക്ഷയനില  പധഭാനമഭായലാം
ഉളചപടുത്തുന്നെതസ്റ്റ്.  ബന്ധചപട  കകേഭാഴസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെ  സര്ക്കഭാര്/എയനിഡഡസ്റ്റ്
കമഖലയനിചല  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിചല/സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിചല
അദലഭാപകേരുചടയലാം  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനിചല  വനിദഗ്ദ്ധരുചടയലാം  കസവനലാം
പകയഭാജനചപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ്  അതനിനുള്ള  കചഭാദലങ്ങള  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   അതതീവ
രഹസല സശ്വഭഭാവകത്തഭാടുകൂടനി  തയ്യേഭാറഭാക്കചപടുന്നെ കചഭാദലകപപര് പരതീക്ഷ നടക്കുന്നെ
സമയലാംവചര  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ഉകദലഭാഗസര്കക്കഭാ  കേമ്മേതീഷകനഭാ  തുറന്നെസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിക്കഭാന കേഴനിയകേയനില.

കചഭാദലകപപറനിചല  കചഭാദലങ്ങള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളനിലനനിനലാം
ലഭനിക്കുന്നെ  പരഭാതനികേള  അതതസ്റ്റ്  വനിഷയമഭായനി  ബന്ധചപട  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  അവരുചട  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
കേമ്മേതീഷന നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാള്ളഭാറുണസ്റ്റ്.
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എലാം.എല.എ.- മഭാര്ക്കസ്റ്റ് ചസക്രകടറനിയറനിചല ഫയലനതീക്കലാം അറനിയവഭാന
സലാംവനിധഭാനലാം

8(3296) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന  :
ശതീ  .   പനി  .   ചജ  .   കജഭാസഫസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ്  :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചസക്രകടറനിയറനിചല  ഭൂരനിപക്ഷലാം  ഫയലുകേളുലാം  ഇ-ഓഫതീസസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട ഹകേകേഭാരലലാം ചചയ്യുന്നെതനിനഭാലുലാം വനിവനിധ നമ്പരുകേളനില ഫയല
നതീക്കലാം  നടക്കുന്നെതനിനഭാലുലാം  എലാം.എല.എ.മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഫയലനിചന്റെ  സനിതനി  കനരനിടസ്റ്റ്
അറനിയവഭാന കേഴനിയഭാത്ത അവസയഭാചണനള്ള വനിവരലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  ആയതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  എലാം.എല.എ.-മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
ചസക്രകടറനിയറനിചല ഇകന്റെണല ഫയലുകേളുചട നമ്പര് അനുസരനിചസ്റ്റ് ഫയല മൂവ്ചമന്റെസ്റ്റ്
അറനിയവഭാനുള്ള സതശ്വര നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ &  ബനി)   ഇ-ഒഭാഫതീസസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള വകുപ്പുകേളനിചല
ഫയലനതീക്കലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
സനിറനിസണ്  ഇന്റെര്കഫസസ്റ്റ്  ഇ-ഓഫതീസനില  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
http://eoffice.kerala.gov.in  എന്നെ  URL  മുഖഭാനരലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം
ജനപതനിനനിധനികേളക്കുലാം ചഎ.ഡനി.-യലാം  പഭാസസ്റ്റ്  കവര്ഡുലാം  ഇലഭാചത  തചന്നെ എവനിചട
നനിന  കവണചമങ്കനിലുലാം  ഇന്റെര്ചനറനിലൂചട  ഫയലനതീക്കലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം
ലഭലമഭാകുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കേരമന -കേളനിയനിക്കഭാവനിള കറഭാഡസ്റ്റ് വനികേസനവുമഭായനി ബന്ധചപട പുനരധനിവഭാസലാം

9(3297)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരമന-കേളനിയനിക്കഭാവനിള  കറഭാഡസ്റ്റ്  വനികേസനവുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  വതീടുലാം
ഭൂമനിയലാം നഷ്ടചപട പഴയ രഭാജപഭാത നനിവഭാസനികേളുചട പുനരധനിവഭാസത്തനിനസ്റ്റ് നടപടനി
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് നലകേചപട നനികവദനലാം  (G 160700898)  പകേഭാരലാം
എനസ്റ്റ് നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 
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(എ  &  ബനി)  കേരമന കേളനിയനിക്കഭാവനിള കറഭാഡസ്റ്റ് വനികേസനവുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ്
കേണ്വതീനര്  ശതീ.എസസ്റ്റ്.  കപലാംലഭാല  16-6-2016-ല  സമര്പനിച  നനികവദനലാം
(G  160700898)  ബനി1/268/2016-റവ  നമ്പര് ഫയലനില  നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.   പസസ്തുത  ഫയലനില  രഭാജപഭാതയനിലനനിനലാം  കുടനിചയഭാഴനിപനിക്കുന്നെ
22 കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് പള്ളനിചല വനികലജനില കബഭാക്കസ്റ്റ് നമ്പര് 4-ല റനിസര്കവ 58/1-ല
ഉളചപട  ഭൂമനിയനില  നനിനലാം  3  ചസന്റെസ്റ്റ്  വതീതവുലാം  ചചലഫസ്റ്റ്  മനിഷനനിലചപടുത്തനി  വതീടസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ് നലകുന്നെ കേഭാരലവുലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.   

 പുതനിയ റവനല്യൂ ഡനിവനിഷനുകേളുലാം തഭാലൂക്കുകേളുലാം

10(3298)  ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  ബജറനില  തൃശൂര്  ജനിലയനില  ഉളചപചട  രൂപതീകേരനിക്കുചമന്നെസ്റ്റ്
പഖലഭാപനിചനിരുന്നെ  6  പുതനിയ  റവനല്യൂ  ഡനിവനിഷനുകേളുചടയലാം  2  തഭാലൂക്കുകേളുചടയലാം
ആസഭാനലാം  എവനിചടചയഭാചക്കയഭാചണന്നെസ്റ്റ്  നനിശയനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  റവനല്യൂ  ഡനിവനിഷനുകേളുചടയലാം  തഭാലൂക്കുകേളുചടയലാം
പവര്ത്തനത്തനിനഭാവശലമഭായ തസനികേകേള എത്രചയന്നെസ്റ്റ് നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇവ എന്നെസ്റ്റ് പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുചമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ –സനി)  കേഴനിഞ്ഞ ബജറനില രൂപതീകേരനിക്കുചമന്നെസ്റ്റ് പഖലഭാപനിചനിരുന്നെ പുതനിയ
റവനല്യൂ ഡനിവനിഷനുകേളുചടയലാം തഭാലൂക്കുകേളുചടയലാം ആസഭാനലാം, പസ്തുത ഓഫതീസുകേളുചട
പവര്ത്തനത്തനിനഭാവശലമഭായ  തസനികേകേള  എന്നെനിവ  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
അനനിമതതീരുമഭാനചമടുത്തനിടനില.   നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പുതനിയ  റവനല്യൂ
ഡനിവനിഷനുകേളുലാം  തഭാലൂക്കുകേളുലാം  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറചപടുവനിചസ്റ്റ്
വനിജഭാപനലാം  പസനിദചപടുത്തുന്നെമുറയസ്റ്റ്  ആയതനിചന്റെ  പവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

മലയഭാളലാം സലാംസഭാരനിചതനിചന്റെ കപരനില കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ശനിക്ഷ

11(3299)  ചപഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുഹസന  തങ്ങള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സർക്കഭാർ  അധനികേഭാരത്തനിൽ  വന്നെകശഷലാം  മലയഭാള  ഭഭാഷ
സലാംസഭാരനിചതനിചന്റെ  കപരനില  സലാംസഭാനചത്ത  എത്ര  സ്കൂളുകേളനില  അധനികൃതര്
കുടനികേചള  ശനിക്ഷനിചനിട്ടുള്ളതഭായ  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ഏചതലഭാലാം  സ്കൂളുകേളനില;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  മലയഭാള  ഭഭാഷയമഭായനി  ബന്ധചപട  പുതനിയ  നനിയമത്തനില
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ഇതനിനഭാവശലമഭായ വലവസ ഉളചപടുത്തുവഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കൂടഭാചത,  പഭാബലലത്തനിലുള്ള  എലഭാ  നനിയമങ്ങളുചടയലാം  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവുകേളുചടയലാം  മലയഭാള  പരനിഭഭാഷ  തയ്യേഭാറഭാക്കനി  പസനിദതീകേരനിക്കഭാന  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ഇഉൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെകശഷലാം  സലാംസഭാനചത്ത ഒരു
സ്കൂളനിലനനിനലാം  മലയഭാളലാം  ഭഭാഷ  സലാംസഭാരനിചതനിനസ്റ്റ്  അധനികൃതര്  വനിദലഭാര്തനികേചള
ശനിക്ഷനിചതഭായനിട്ടുള്ള പരഭാതനികേചളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)   സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡസ്റ്റ്,  അണ്  എയ്ഡഡസ്റ്റ്
(സനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.ഇ,  സനി.ചഎ.എസസ്റ്റ്.സനി.ഇ.  സനിലബസസ്റ്റ്  പഠനിപനിക്കുന്നെ  സ്കൂളുകേള
ഉളചപചട)  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  മലയഭാളലാം  പഠനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വലവസ  ചചയചകേഭാണ്ടുള്ള
മലയഭാള ഭഭാഷഭാപഠന ആകസ്റ്റ്  2017-ചല ചസക്ഷന  3(2),  പകേഭാരലാം സലാംസഭാനചത്ത
സ്കൂളുകേളനില  മലയഭാളലാം  സലാംസഭാരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പതലക്ഷമഭാകയഭാ,  പകരഭാക്ഷമഭാകയഭാ
യഭാചതഭാരു  നനികരഭാധനവുലാം  ഏര്ചപടുത്തഭാന  പഭാടനിലഭാത്തതഭാചണന്നെസ്റ്റ്  വലവസ
ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇഉൗ  വലവസ  ലലാംഘനിക്കുന്നെ  സ്കൂളുകേളനിചല  പധഭാനഭാധലഭാപകേനസ്റ്റ്
അയ്യേഭായനിരലാം  രൂപ  പനിഴ  ചുമകത്തണതഭാചണനലാം  ഇഉൗ  വലവസകേളുചട  ലലാംഘനലാം
മൂനതവണ ഉണഭാകുന്നെ പക്ഷലാം നനിര്ണ്ണയനിക്കഭാവുന്നെ രതീതനിയനില സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് പസ്തുത
സ്കൂളനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  റദ്ദേഭാക്കുകേയലാം  ചചയ്യേഭാചമന്നെസ്റ്റ്  ആകനിചന്റെ  4-ാംവകുപനില
പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ആകനിചന്റെ  3-ാം  വകുപനില  സലാംസഭാനചത്ത  സ്കൂളുകേളനില
മലയഭാളഭഭാഷ സലാംസഭാരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് വനിലക്കസ്റ്റ് ഏര്ചപടുത്തനിചക്കഭാകണഭാ മകറചതങ്കനിലുലാം
ഭഭാഷ  മഭാത്രകമ  സലാംസഭാരനിക്കഭാവൂ  എന്നെ  രതീതനിയനികലഭാ  ഉള്ള  കബഭാര്ഡുകേകളഭാ
കനഭാടതീസുകേകളഭാ പദര്ശനിപനിക്കുകേകയഭാ മകറചതങ്കനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള പചഭാരണങ്ങകളഭാ
നടത്തഭാന  പഭാടുള്ളതചലനലാം വലവസ ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

 മലയഭാളലാം സര്വകേലഭാശഭാലയസ്റ്റ് ഭൂമനി

12(3300)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലയഭാളലാം  സര്വകേലഭാശഭാലയസ്റ്റ്  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കുന്നെതുമഭായനി  ബന്ധചപട
വനിഷയത്തനില  മുഖലമനനിക്കസ്റ്റ്  സലലാം  എലാം.എല.എ.-യനിലനനിനലാം  ലഭനിച
പരഭാതനിയനികനല നഭാളനിതുവചര സശ്വതീകേരനിച നടപടനിയചട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ചസന്റെസ്റ്റ് ഒന്നെനിനസ്റ്റ് 3,000 മുതല 9,000 വചരയള്ള വനിലക്കസ്റ്റ് വഭാങ്ങനിയ ഭൂമനി
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ചസന്റെസ്റ്റ് ഒന്നെനിനസ്റ്റ്  1,60,000 രൂപ വനില നനിശയനിചസ്റ്റ് മലപ്പുറലാം DLPC  സര്ക്കഭാരനികലയസ്റ്റ്
ശനിപഭാര്ശ  ചചയ്യുകേവഴനി  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  രൂപയചട  നഷ്ടലാം
സലാംഭവനിക്കഭാനനിടയചണന്നെ  വസ്തുത  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  ഇതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  അകനശ്വഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങ്കനില  ഇതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്  സര്ക്കഭാരനികലയയച  ശനിപഭാര്ശയനിലകമല
സൂചനിപനിച  ഭൂമനി  തണ്ണതീര്ത്തടവുലാം  കേണലകേഭാടുലാം  നനിറഞ്ഞതുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
കയഭാഗലമലഭാത്തതുലാം  ആചണന്നെ  ചസഷലല  തഹസനിലദഭാറുചടയലാം  ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്
ഓഫതീസറുചടയലാം റനിമഭാര്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടനില സൂചനിപനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില  പസ്തുത  ഭൂമനി  ഒഴനിവഭാക്കനി  നനിര്മ്മേഭാണ  കയഭാഗലമഭായ  കേരഭൂമനി  ഇതനിനഭായനി
കേചണത്തഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കുന്നെതുമഭായനി  ബന്ധചപട  വനിഷയത്തനില  പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുള്ള  സഭാഹചരലത്തനില  പസ്തുത  ഭൂമനി  മലയഭാളലാം  സര്വകേലഭാശഭാലയ്ക്കുകവണനി
ഏചറടുക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ഉചനിതമചലന്നെസ്റ്റ്  അറനിയനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  സര്വകേലഭാശഭാല  ഹവസസ്റ്റ്
ചഭാനസലര്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  കേത്തസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  ഇതനികനല  എനസ്റ്റ്
നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഇ)  മലയഭാളലാം  സര്വകേലഭാശഭാലയസ്റ്റ്  നനിലവനില ശനിപഭാര്ശ ചചയതനികനക്കഭാളുലാം
കുറഞ്ഞ  വനിലക്കസ്റ്റ്  കേരഭൂമനി  നലകേഭാന  ആചരങ്കനിലുലാം  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷ
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  അതനികനല എനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ആയതസ്റ്റ്
റവനല്യൂ അധനികേഭാരനികേള അടങ്ങനിയ കേമ്മേനിറനിയഭാകണഭാ പരനികശഭാധനിചതസ്റ്റ്;

(എഫസ്റ്റ്)  കുറഞ്ഞ  വനിലയസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  കയഭാഗലമഭായ  കേരഭൂമനി  കേചണത്തനി
മലയഭാളലാം  സര്വകേലഭാശഭാലയസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ കേലഭാമ്പസസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ബഹു. മുഖലമനനിക്കസ്റ്റ് സലലാം എലാം.എല.എ. നലകേനിയ പരഭാതനി, ബഹു.
മുഖലമനനിസമക്ഷലാം സമര്പനിച സമഭാന പരഭാതനികേള എന്നെനിവയനില മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ
കേളകറുചട റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ആവശലചപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)   ലഭാനഡസ്റ്റ്  അകേശ്വനിസനിഷന  ഓഫതീസറഭായ  തനിരൂര്  എല.എ.(ജനറല)
ചസഷലല  തഹസനിലദഭാര്  സമര്പനിച  അടനിസഭാന  വനിലനനിര്ണ്ണയ  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  തനിരൂര്  തഭാലൂക്കനിചല  ചവടലാം  വനികലജനിലനനിനലാം  ഏചറടുക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ ഭൂമനിയചട വനില നനിശയനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി 17-2-2016  തതീയതനിയനില
ജനിലഭാതല വനില നനിര്ണ്ണയ സമനിതനി കയഭാഗലാം കചര്ന്നെസ്റ്റ് ചസന്റെസ്റ്റ് ഒന്നെനിനസ്റ്റ് 1,70,000 രൂപ
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പകേഭാരലാം വനില നനിശയനിചസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.എല.ഇ.സനി. അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി 23-6-2016-ല
സമര്പനിചനിരുന.  മലയഭാളലാം  സര്വകേലഭാശഭാലയസ്റ്റ്  അനുകയഭാജലമഭാചണന്നെസ്റ്റ്
കേചണത്തനിയനിട്ടുള്ള  തനിരൂര്  തഭാലൂക്കനിചല  ചവടലാം  വനികലജനിചല  വനിവനിധ  സര്ചവ
നമ്പരുകേളനിലചപട  17.21  ഏക്കര്  സലത്തനിചന്റെ  വനില  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
റതീ  ചനകഗഭാകഷലറസ്റ്റ്  ചചയസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  നനിശയനിച  വനിലയനിലനനിനലാം  പരമഭാവധനി
കുറയഭാനഭാകുകമഭാ  എന്നെ  വനിവരലാം  അറനിയനിക്കുവഭാന  26-4-2017  തതീയതനിയനിചല
ബനി2/37/2017/ഉവനിവ. നമ്പര് ഗവ. കേത്തസ്റ്റ് പകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.  ആയതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  30-5-2017  തതീയതനിയനില ജനിലഭാതല വനില നനിര്ണ്ണയ സമനിതനി
കയഭാഗലാം വതീണ്ടുലാം കചര്ന്നെസ്റ്റ് ചസന്റെസ്റ്റ് ഒന്നെനിനസ്റ്റ് 1,60,000 രൂപ പകേഭാരലാം വനില നനിര്ണ്ണയനിചസ്റ്റ്
എസസ്റ്റ്.എല.ഇ.സനി. യചട പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  പസ്തുത വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  സലലാം  ഏചറടുക്കല  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  വനിവഭാദങ്ങള  നനിലനനിലക്കുന്നെ
സഭാഹചരലത്തനില സര്വകേലഭാശഭാലയചട ശനിപഭാര്ശയലാം, ജനിലഭാ കേളകറുചട റനികപഭാര്ട്ടുലാം
അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  അനനിമ  തതീരുമഭാനലാം  ചചകേചക്കഭാള്ളുന്നെതനിനുമുനപസ്റ്റ്  റവനല്യൂ,  മരഭാമത്തസ്റ്റ്,
പരനിസനിതനി  എന്നെതീ  കമഖലകേളനില  നനിനള്ള  സമനിതനി  പരനികശഭാധന  നടത്തനി
ആശങ്കകേള  ദൂരതീകേരനിക്കണചമന്നെതഭാണസ്റ്റ്  ചചവസസ്റ്റ്  ചഭാനസലറുചട  ശനിപഭാര്ശ.
ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഇ)   ഉണസ്റ്റ്.   പസ്തുത വനിലകയക്കഭാള  കുറഞ്ഞ  വനിലയസ്റ്റ്  ഭൂമനി  വനിട്ടുനലകേഭാന
തയ്യേഭാറഭാചണന്നെസ്റ്റ് കേഭാണനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ് തനിരൂര് ചബഞസ്റ്റ്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് എജല്യൂകക്കഷന ടസനിചന്റെ
അകപക്ഷ  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  മലയഭാളലാം  സര്വകേലഭാശഭാല  ചചവസസ്റ്റ്  ചഭാനസലര്,
സഭാകങ്കതനികേ  സമനിതനിചയ  നനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  പഠനലാം  നടത്തുകേയലാം  നനിലവനില
എസസ്റ്റ്.എല.ഇ.സനി.  മുമ്പഭാചകേ  സമര്പനിച  ചപഭാകപഭാസല  പകേഭാരമുള്ള  ഭൂമനി
അനുകയഭാജലമഭാചണന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(എഫസ്റ്റ്)  ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

 കേമ്പനനി/കകേഭാര്പകറഷന റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ്

13(3301) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷസ്റ്റ് : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേമ്പനനി/കകേഭാര്പകറഷന  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്,  കേഭാഷലര്,  ജൂനനിയര്
കഭാര്ക്കസ്റ്റ്,  അസനിസന്റെസ്റ്റ് കഗ്രഡസ്റ്റ്-2  എന്നെതീ തസനികേകേളനികലക്കുള്ള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  റഭാങ്കസ്റ്റ്
ലനിസസ്റ്റ് (കേഭാറഗറനി നമ്പര് 489/2011) നനിലവനില വന്നെചതന്നെഭാണസ്റ്റ്;
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(ബനി)  പസ്തുത റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനിലനനിനലാം എത്ര ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് ഇതുവചര

നനിയമനലാം നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി) പസസ്തുത തസനികേകേളനില എത്ര ഒഴനിവുകേള ഇകപഭാള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  ഒഴനിവുള്ള  തസനികേകേളനില  അടനിയനരമഭായനി  നനിയമനലാം  നല്കുന്നെതനിനുലാം

കൂടുതല  ഉകദലഭാഗഭാർതനികേൾക്കസ്റ്റ്  കജഭാലനി  നല്കുന്നെതനിനുലാംകവണ  നടപടനി

സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  22-9-2014 -നഭാണസ്റ്റ് റഭാങ്കസ്റ്റ് പടനികേ പഭാബലലത്തനില വന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി)  2530 കപര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  9 NJD ഒഴനിവുകേള ഉളചപചട 33 ഒഴനിവുകേള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)   ഒഴനിവുകേള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചയവയനിലുലാം ലനിസനിചന്റെ കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില

അറനിയനിക്കുന്നെ ഒഴനിവുകേളനികലയ്ക്കുലാം പബനികേസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന നനിയമന ശനിപഭാര്ശ

നലകുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.   പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.   മുകഖന നനിയമനലാം നടകത്തണ തസനികേകേളനിചല

ഒഴനിവുകേള  അടനിയനരമഭായനി  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി-യസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചയ്യേഭാന  എലഭാ വകുപ്പു

കമധഭാവനികേളക്കുലാം നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കൂടഭാചത  നനിലവനിലുള്ള  റഭാങ്കസ്റ്റ്  പടനികേയനിലനനിന്നെസ്റ്റ്  കേമ്പനനി/കബഭാര്ഡസ്റ്റ്/

കകേഭാര്പകറഷനനികലക്കുള്ള ഒഴനിവുകേള  അടനിയനരമഭായനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ചചയ്യേഭാന തശ്വരനിത

പരനികശഭാധന  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  (അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ്

വനിജനിലനസസ്റ്റ് ചസല) വകുപസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സനിവനില സര്വതീസസ്റ്റ് കമഖലയനില മഭാറങ്ങള

14(3302)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് സനിവനില സര്വതീസസ്റ്റ് കമഖലയനില എചനലഭാലാം മഭാറങ്ങള

വരുത്തുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി) സഭാമഭാനല ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് കൂടുതല കസവനമനികേവസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്നെതരത്തനില

എചനലഭാലാം അടനിയനര മഭാറങ്ങളഭാണസ്റ്റ് വരുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; ഇക്കഭാരലത്തനില

മുനഗണനഭാ വനിഷയങ്ങള ആസൂത്രണലാം ചചയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)   പഗത്ഭരഭായ യവജനങ്ങചള പബനികേസ്റ്റ് സര്വതീസനികലയസ്റ്റ് ആകേര്ഷനിക്കുകേ,
അതനിചന്റെ കേഭാരലക്ഷമത ചമചചപടുത്തുകേ,  വകുപ്പുതല ചടകടസ്റ്റ് ഇലഭാതഭാക്കുകേ എന്നെതീ
വനിവനിധ  ഉകദ്ദേശങ്ങകളഭാടുകൂടനി  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്
രൂപതീകേരനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്   4-1-2017  -ചല  G.O.(Ms.)  No.1/17/P&ARD   ഉത്തരവസ്റ്റ്
പകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിചന്റെ ചസഷലലറളസസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം
പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ബനി)  കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി പരനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നെതുളചപചട
സനിവനില  സര്വതീസനില  ആവശലമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തുന്നെതനിനുമഭായനി  ഭരണ
പരനിഷ്ക്കഭാര  കേമ്മേതീഷചന  നനിയമനിക്കുകേയലാം  കേമ്മേതീഷന  ഒന്നെഭാമതസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

എറണഭാകുളലാം ഓളഡസ്റ്റ് ചറയനിലകവ കസഷന പഭാതയനിചല കേകയ്യേറലാം

15(3303)  ശതീ  .    കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ഓളഡസ്റ്റ്  ചറയനിലകവ  കസഷന  പഭാതയനിചല  കേകയ്യേറലാം
ഒഴനിപനിക്കഭാന ബന്ധചപട വകുപ്പുകേള നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതനിനഭാല അനുവദനിച
നഭാലര കകേഭാടനി രൂപ വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്തതസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  പഭാതയനിചല  കേകയ്യേറലാം  ഒഴനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)    എറണഭാകുളലാം  ഓളഡസ്റ്റ്  ചറയനിലകവ കസഷന പഭാതയനിചല  കേകയ്യേറലാം
ഒഴനിപനിക്കുവഭാന ബന്ധചപട  ചറയനിലകവ,  ചകേഭാചനി  കകേഭാര്പകറഷന,  റവനല്യൂ  വകുപസ്റ്റ്
എന്നെനിവര്  സലാംയക്തമഭായനി  ഒഴനിപനിക്കല  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിച്ചുവരകവ,  കേകയ്യേറ
കേക്ഷനികേളഭായ  25-ഓളലാം കപര് ബഹുമഭാനചപട കകേരള ചചഹകക്കഭാടതനിയനില ഡബല്യൂ.
പനി.  (സനി)531/2017 നമ്പര്  കകേസസ്റ്റ്  ഫയല  ചചയനിട്ടുള്ളതുലാം  ഇനനിചയഭാരു  ഉത്തരവസ്റ്റ്
ഉണഭാകുന്നെതുവചര  ഒഴനിപനിക്കല  നടപടനികേള  കസ  ചചയചകേഭാണസ്റ്റ്  8-6-2017-ല
ബഹു. കകേരള ചചഹകക്കഭാടതനി ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.  കസ ഉത്തരവസ്റ്റ്
ഒഴനിവഭാക്കനി കേകയ്യേറലാം ഒഴനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.
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സര്കവ - ഭൂകരഖഭാ വകുപനിചല ജതീവനക്കഭാര്

16(3304) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സര്കവ  ഭൂകരഖഭാ  വകുപനില  സര്കവയര്,  ഡ്രഭാഫസ്റ്റ്സഭാന
തസനികേയനിലുള്ള  ജതീവനക്കഭാചര  സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ്  ഒകരവനിഭഭാഗലാം
ജതീവനക്കഭാരഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നെ  കേഭാരലലാം  മുഖലമനനിയചട
ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തന്മൂലലാം  ഫതീലഡസ്റ്റ്  സര്കവ  കജഭാലനിയലാം  സഭാകങ്കതനികേ  പരനികശഭാധനയലാം
ഒകര വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാര്തചന്നെ ചചയ്യുന്നെ സഭാഹചരലലാം സലാംജഭാതമഭാകുകേയലാം സര്കവ
റനിക്കഭാര്ഡുകേളനിചല  കൃതലത  നഷ്ടചപടുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സഭാദലതയമുള്ളതനിനഭാല  പസ്തുത
തതീരുമഭാനലാം വകുപനിചന്റെ പവര്ത്തനചത്ത ബഭാധനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സര്കവയര് ഡ്രഭാഫസ്റ്റ്സ് മഭാന തസനികേയചട കയഭാഗലതകേള എചനലഭാചമന്നെസ്റ്റ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;  പസസ്തുത  തസനികേയസ്റ്റ്  ഫതീലഡസ്റ്റ്  സര്കവ  പഭാവതീണല  പരതീക്ഷ
നടത്തഭാറുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   സര്കവയലാം  ഭൂകരഖയലാം  വകുപനിചല  സര്കവയര്  ഡ്രഭാഫസ്റ്റ്സ് മഭാന
തസനികേകേള സലാംകയഭാജനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  എന്നെഭാല ഇഉൗ വനിഷയലാം
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വകുപനിചന്റെ പവര്ത്തനചത്ത ബഭാധനിക്കനില.  സഭാകങ്കതനികേ പരനികശഭാധന
കൃതലമഭായനി നടത്തനി റനിക്കഭാര്ഡുകേളനിചല കൃതലത ഉറപഭാക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)സര്കവയര് ഡ്രഭാഫസ്റ്റ്സ് മഭാന തസനികേയചട കയഭാഗലതകേള അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.* പസസ്തുത തസനികേകേളക്കസ്റ്റ് ഫതീലഡസ്റ്റ് സര്കവ പഭാവതീണല പരതീക്ഷ
നടത്തഭാറനില.

കപഴണല സഭാഫനില കജഭാലനി കനഭാക്കനിയവരുചട ചപനഷന

17(3305)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു റബസ്റ്റ്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2011-2016 കേഭാലഘടത്തനില മനനിമഭാരുചട കപഴണല സഭാഫനില കജഭാലനി
കനഭാക്കനിയവര്ക്കസ്റ്റ്  ചപനഷന  നലകേനിത്തുടങ്ങനികയഭാ;  നടപടനിക്രമങ്ങള
വനിവരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കേഭാലയളവനിൽ  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനിയചട  കപഴണല
സഭാഫനിലുണഭായനിരുന്നെവരുചട ചപനഷന നലകുന്നെതനിനുള്ള തടസങ്ങള എചനലഭാലാം;
ചപനഷന ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഇവരനില ഓകരഭാരുത്തര്ക്കുലാം ഇനനി പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ
നടപടനിക്രമങ്ങചളനഭാണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം 

(എ & ബനി)  2011  -2016 കേഭാലഘടത്തനില മനനിമഭാരുചട കപഴണല സഭാഫനില
കജഭാലനി  കനഭാക്കനിയനിരുന്നെവരനില,  432  കപര്  കപഴണല  സഭാഫസ്റ്റ്  ചപനഷനുള്ള
അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ആയതനില  76  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ചപനഷന ആനുകൂലലങ്ങള
അനുവദനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഭാക്കനിയള്ളവര്ക്കസ്റ്റ് ചപനഷന
ആനുകൂലലങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  നടന
ചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനിയചട  കപഴണല
സഭാഫനിലുണഭായനിരുന്നെവരുചട  ചപനഷന  അകപക്ഷകേളനിലുലാം  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ചപനഷന  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

അഴനിമതനിയലാം സശ്വജനപക്ഷപഭാതവുലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിച
നടപടനി

18(3306) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ജലവനിഭവ  വകുപനില  ഈയനിചട  നടത്തനിയ  72  എ.ഇ  മഭാരുചട
നനിയമനത്തനില  അഴനിമതനിയലാം  സശ്വജനപക്ഷപഭാതവുലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭായനി  വകുപസ്റ്റ്
സശ്വതീകേരനിച നടപടനി ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുളള  നനിയമനവുലാം  തുടര്നള്ള  സലലാംമഭാറവുലാം  ഇകത
രതീതനിയനില എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലുലാം അവലലാംബനിചഭാല ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം സര്ക്കഭാരനിനുലാം
ഒരുകപഭാചല ഗണലാം ചചയ്യുചമന്നെ വസ്തുത കേണക്കനിചലടുത്തസ്റ്റ് ഈ രതീതനി നടപനിലഭാക്കഭാന
നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എലഭാ വകുപ്പുകേളനിചലയലാം ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് അവരുചട തചന്നെ ജനിലകേളനില
കജഭാലനി ചചയ്യേഭാന കേഴനിയന്നെവണ്ണലാം ഒരു സുതഭാരലമഭായ രതീതനി നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി
ഹകേചക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കകേരള  ജല  അകതഭാറനിറനിയനില  8-5-2017-ല
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി  മുകഖന  88  കപര്ക്കസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്  തസനികേയനികലയസ്റ്റ്
നനിയമനലാം നലകേനിയനിരുന.  ഇവരനില 11 കപര് കജഭാലനിയനില പകവശനിചനിടനില.  5 കപര്
കജഭാലനിയനില പകവശനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സമയലാം നതീടനി നലകുന്നെതനിനസ്റ്റ് അകപക്ഷനിചനിരുന.

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 81

ബഭാക്കനിയള്ള  72  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ജല  അകതഭാറനിറനിയനില  നനിലവനിലുള്ള  അസനിസന്റെസ്റ്റ്
എഞനിനതീയര്മഭാരുചട  ഒഴനിവുകേളുചട  ഡനിവനിഷന  തലത്തനിലുള്ള  ലനിസസ്റ്റ്  നലകുകേയലാം
അവരവരുചട  തഭാലപരലമനുസരനിചസ്റ്റ്  മുനഗണനഭാക്രമത്തനില  നനിയമനലാം  ലഭനികക്കണ
ഓഫതീസനിചന്റെ  പടനികേ  രഹസലമഭായനി  തയ്യേഭാറഭാക്കനി  നലകുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയലാം
ചചയനിരുന.  ഇതനിനപകേഭാരലാം അവര് നലകേനിയ ഓപ്ഷനുകേളനില 53 കപര്ക്കസ്റ്റ് അവര്
ആവശലചപട  ആദല  ഓപ്ഷന  പകേഭാരവുലാം  9  കപര്ക്കസ്റ്റ്  രണഭാമചത്ത  ഓപ്ഷന
പകേഭാരവുലാം  7 കപര്ക്കസ്റ്റ് മൂന്നെഭാമചത്ത  ഓപ്ഷന പകേഭാരവുലാം 3 കപര്ക്കസ്റ്റ് നഭാലഭാമചത്ത
ഓപ്ഷന പകേഭാരവുലാം നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി  &  സനി)  ഉകദലഭാഗസ ഭരണ പരനിഷ്കഭാര വകുപസ്റ്റ് ഇതനിനഭായനി സ.ഉ.(പനി)
നമ്പര് 3/17 ഉഭപവ. ആയനി ചപഭാതുമഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം നനിശയനിചസ്റ്റ്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

 ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില ചഎ.ടനി. പഭാര്ക്കസ്റ്റ്

19(3307)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നഗരങ്ങളചക്കഭാപലാം  ഗ്രഭാമങ്ങചളയലാം  പഞഭായത്തുകേചളയലാം
സഭാര്ടഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ലക്ഷലമനിടുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേ  രലാംഗചത്ത  ചതഭാഴനിൽ  അവസരങ്ങൾ
വർദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ പദതനികേള എചനലഭാലാം;

(സനി)  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഒറപഭാലലാം  മണ്ഡലത്തനില  ഒരു  ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്
തുടങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  നഗരങ്ങളചക്കഭാപലാം  ഗ്രഭാമങ്ങകളയലാം  പഞഭായത്തുകേചളയലാം
സഭാര്ടഭാക്കുന്നെതനിനഭായള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ചഎ.ടനി.  കപഭാളനിസനിയനില
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വനിവരസഭാകങ്കതനികേവനിദല  നയരൂപകരഖ  അനുസരനിചസ്റ്റ്  നഗരങ്ങളചക്കഭാപലാം
ഗ്രഭാമങ്ങകളയലാം  പഞഭായത്തുകേകളയലാം  ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണ്ടുള്ള  സമഗ്ര
വനികേസനമഭാണസ്റ്റ്  സഭാര്ടസ്റ്റ്  ഗ്രഭാമങ്ങള/പഞഭായത്തുകേള  പദതനിചകേഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്.

450/2020
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(ബനി)  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  ചതഭാഴനിലവസരങ്ങള

നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  നനിരവധനി  പദതനികേള  ചഎ.ടനി.  നയത്തനില

ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പുതനിയ ചതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ചഎ.ടനി

പഭാര്ക്കുകേളനില  നനിലവനിലുള്ള  അടനിസഭാന  സഉൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം

കൂടുതല  ചഎ.ടനി.  പശഭാത്തല  സഉൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കനി  സശ്വകേഭാരല  സലാംരലാംഭങ്ങചള

കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം പദതനിയണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില ഇല.

 പങ്കഭാളനിത്ത ചപനഷന പദതനി

20(3308)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുൻസര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പങ്കഭാളനിത്ത  ചപനഷന  പദതനി

സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള വനിശദമഭായ പഠനത്തനിനസ്റ്റ് ഇഉൗ സര്ക്കഭാര് ഏചതങ്കനിലുലാം കേമ്മേനിറനിചയ

നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത കേമ്മേനിറനി  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില

വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നടപനിലവരുത്തനിയനിട്ടുളള  പനി.എഫസ്റ്റ്.ആർ.ഡനി.എ  -യമഭായനി

ബന്ധചപടസ്റ്റ്  പങ്കഭാളനിത്ത  ചപനഷന  പദതനി  പനിനവലനിക്കുന്നെതനിനുളള  നനിയമ

തടസങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാണസ്റ്റ്; വനിശദ വനിവരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  പങ്കഭാളനിത്ത  ചപനഷന  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചനിചസ്റ്റ്

ഉചനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം ചചകേചക്കഭാള്ളുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലുള്ള ഒഴനിവുകേള

21(3309)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിചല  നനിലവനിലുള്ള

ഒഴനിവുകേളുചട എണ്ണലാം തസനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  തസനികേകേളനില  ജതീവനക്കഭാചര  നനിയമനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി

സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)   വകുപ്പുകേളനിചല  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴനിവുകേളുലാം  പതതീക്ഷനിത  ഒഴനിവുകേളുലാം

അടനിയനരമഭായനി  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വനിവനിധ

സര്ക്കുലറുകേള മുകഖന വകുപദലക്ഷനഭാര്ക്കുലാം നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര്

കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാചത  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര

വകുപനിചന്റെ അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ്  വനിജനിലനസസ്റ്റ് ചസല വനിഭഭാഗലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില

ദ്രുത പരനികശഭാധന നടത്തനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ചചയ്യേചപടഭാത്ത ഒഴനിവുകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്

റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ചചയ്യുവഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചു വരുനണസ്റ്റ്.

 സലാംസഭാനചത്ത ആശനിത നനിയമനങ്ങള

22(3310) ശതീ  .   ചകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില  ആശനിത  നനിയമനങ്ങള

നടത്തുന്നെതനിചന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എനഭാണസ്റ്റ്;  ഇതനിനഭായനി  മഭാറനിവയ്ക്കുന്നെ  ഒഴനിവുകേള

എത്ര ശതമഭാനചമനലാം ഏചതഭാചക്ക തസ് തനികേകേളനികലക്കഭാണസ്റ്റ് നനിയമനിക്കുന്നെചതനലാം

നനിയമനങ്ങള  ചറഗലഹറസസ്റ്റ്  ചചയ്യുന്നെതനിചന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

എചനഭാചക്കയഭാചണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില മഭാനദണ്ഡങ്ങള ലലാംഘനിചസ്റ്റ് ആശനിത നനിയമനങ്ങള

കനടനിയവരുചട  സര്വതീസസ്റ്റ്  ചറഗലഹറസസ്റ്റ്  ചചയചവന്നെ  ആകരഭാപണലാം

ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  വതീഴ്ചവരുത്തനിയ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്  എതനിചര

നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ആഭലനര  വകുപനില  ഏചതങ്കനിലുലാം

ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര ഇത്തരത്തനില നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചകയ്യേണ  ഒഴനിവുകേളനികലയ് ക്കസ്റ്റ്

മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കഭാചത ഇത്തരത്തനില നനിയമനലാം നലനി അവരുചട സര്വതീസസ്റ്റ്

ചറഗലഹറസസ്റ്റ്  ചചയ്യുന്നെതസ്റ്റ്  വഴനി  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനില  ഉളചപടവരുചട  കജഭാലനിസഭാധലത

നഷ് ടചപടുന്നെ  ഗരുതര  സനിതനിവനികശഷലാം  ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസ്റ്റ്

ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  കേര്ശന  നനിലപഭാടുകേള  സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

നലകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)   24-5-1999-ചല  G.O.(P)12/99/P&ARD  നമ്പര്  ഉത്തരവനില

നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള പകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നനിലവനില ആശനിത

നനിയമനലാം നടത്തനി വരുന്നെതസ്റ്റ്.  ടനി ഉത്തരവസ്റ്റ് പകേഭാരലാം മരണമടഞ്ഞ ജതീവനക്കഭാരചന്റെ

ആശനിതനസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരന  കജഭാലനിചചയനിരുന്നെ  വകുപനില  (മഭാതൃ  വകുപസ്റ്റ്)  തചന്നെ

നനിയമനലാം  നലകുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നനിശനിത  ശതമഭാനലാം/കേശ്വഭാടഭാ  നനിശയനിചനിടനില.

നനിലവനിലുള്ളകതഭാ/അടുത്തസ്റ്റ്  ഉണഭാകുന്നെകതഭാ  ആയ  ഒഴനിവനികലയസ്റ്റ്   ആശനിതനസ്റ്റ്

നനിയമനലാം  നലകകേണതഭാണസ്റ്റ്.   മഭാതൃ  വകുപനില  നനിലവനിലനിലഭാത്തതുലാം  എന്നെഭാല

ആശനിത  നനിയമന  പദതനി  പകേഭാരലാം  നനിയമനലാം  നലകുവഭാന  കേഴനിയന്നെതുമഭായ

തസനികേകേളനികലയസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നലകുന്നെതനികലയഭായനി  അതതസ്റ്റ്  വകുപ്പുകേള  നനിശനിത

ശതമഭാനലാം  ഒഴനിവുകേള  ചപഭാതുഭരണ  (കേലാംപഭാഷകണറസ്റ്റ്  എലാംകപ്ലഭായ്ചമന്റെസ്റ്റ്)  ചസലനില

എലഭാ  വര്ഷവുലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചയ്യേണചമനലാം  കമലഉത്തരവനില  വലവസയണസ്റ്റ്.

Class  III,  class  IV,  Last  Grade  Service,  Part-time  Contingent  Service

എന്നെനിങ്ങചനയള്ള  എനടനി  കകേഡര്  തസനികേകേളനികലയഭാണസ്റ്റ്  ആശനിത  നനിയമന

പദതനി പകേഭാരമുള്ള നനിയമനലാം നലകുവഭാന വലവസ ചചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്. 

(ബനി & സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

ശമ്പളത്തനിനസ്റ്റ് കറഷന കേഭാര്ഡനിചന്റെ പകേര്പസ്റ്റ്

23(3311) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര് :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കറഷന കേഭാര്ഡനിചന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാത്ത ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ശമ്പളവുലാം

ചപനഷനകേഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ചപനഷനുലാം  നലകേനിചലന്നെതഭായള്ള  വഭാര്ത്ത

ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില നനിര്കദ്ദേശലാം അടങ്ങനിയ എചനങ്കനിലുലാം ഉത്തരവസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര്

പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില  ഉത്തരവനിറക്കഭാന  കപരനിപനിച  സനര്ഭലാം

വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  ആയതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ട്ടുകേള നനിലവനില

ഉകണഭാ; ഉചണങ്കനില പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ-സനി)   കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം,  2013  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മുനഗണനഭാ  പടനികേ  തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയലാം  പസ്തുത
മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില  കേടന  കൂടനിയ  അനര്ഹചര  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേളുചട ഭഭാഗമഭായനി 5-8-2017-ല ഭ.ചപഭാ.വനി.വ.ബനി3/258/2017-ഭ.ചപഭാ.വനി.വ.
(അനുബന്ധലാം)  ആയനി പരനിപത്രലാം പുറചപടുവനിക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.*  ഇതനുസരനിചസ്റ്റ്
സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്/അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്,  അദലഭാപകേര്,
ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിചല  ജതീവനക്കഭാര്,  യണനികവഴനിറനി  ജതീവനക്കഭാര്,
സലാംസഭാന-ജനിലഭാ  പഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിചല   ജതീവനക്കഭാര്,
കദശസഭാലകൃത/ചഷഡല്യൂളഡസ്റ്റ്  ബഭാങ്കസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാര്,  സര്ക്കഭാര് നനിയനണത്തനിലുള്ള
കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  കേമ്പനനികേള  എന്നെനിവയനിചല  ജതീവനക്കഭാര്
അവരവരുചട  കപരസ്റ്റ്  ഉളചപട  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള  കഡ്രഭായനിലാംഗസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്
ഡനിസ്കബഴനിലാംഗസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  മുമ്പഭാചകേ  2017  ആഗസസ്റ്റ്  20-നുമുമ്പസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനയസ്റ്റ്
വനികധയമഭാകക്കണതഭാചണന്നെസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കറഷന  കേഭാര്ഡനില
കപരനിലഭാത്തവര്ക്കസ്റ്റ് ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് സതലവഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയഭാല മതനിയഭാകുലാം.

മുനഗണനഭാ പടനികേ സലാംബന്ധനിച്ചുണഭായ പരഭാതനികേളുചട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
ഇത്തരത്തനില ഒരു നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചതസ്റ്റ്.

പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിചല കലഭാവര് ഡനിവനിഷന കഭാര്ക്കസ്റ്റ് പരതീക്ഷ

24(3312) ശതീ  .   ചകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നടത്തനിയ പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിചല കലഭാവര് ഡനിവനിഷന
കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പരതീക്ഷയനിചല  കചഭാദലങ്ങളനില  ഒരു ചചഗഡനിചല  കചഭാദലങ്ങള  അകതപടനി
ആവര്ത്തനിചസ്റ്റ് വന്നെതഭായളള ആകക്ഷപലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ ഇത്തരലാം
അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇഉൗ ജനിലയനിൽ
വതീണ്ടുലാം പരതീക്ഷ നടത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനില  ഇത്തരലാം  അപഭാകേതകേള  മുനപുലാം
ഉണഭായനിട്ടുളളതനിനഭാല  ഇഉൗ  പനിഴവസ്റ്റ്  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  കേര്ശന  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; കചഭാദലങ്ങള തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിചല മഭാനദണ്ഡങ്ങള എചനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;
ഇതസ്റ്റ് പഭാലനിക്കഭാത്തവചര കചഭാദലങ്ങള തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിലനനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കനി പരതീക്ഷ
നടത്തനിപസ്റ്റ് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുകമഭാ; വനിവരങ്ങള നലകേഭാകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(എ &  ബനി)  കകേരള പബനികേസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന നടത്തുന്നെ പരതീക്ഷകേചള

സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  നനിഗമനങ്ങളുലാം  വനിഭനിന്നെ  അഭനിപഭായങ്ങളുലാം  ഉണഭാകേഭാറുണസ്റ്റ്.

ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  പരഭാതനി  ഉന്നെയനിക്കുവഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം  കകേരള പബനിക്കസ്റ്റ്

സര്വതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷന   ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളനിലനനിനലാം  ലഭനിക്കുന്നെ

പരഭാതനികേള  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധസമനിതനി  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം  കേമ്മേതീഷന   ഉചനിതമഭായ

തതീരുമഭാനലാം ചചകേചക്കഭാള്ളഭാറുണസ്റ്റ്.

ഓകരഭാ തസനികേയ്ക്കുലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള വനിദലഭാഭലഭാസ/പരനിചയ കയഭാഗലതകേളുചട

അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  കചഭാദലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ആ  തസനികേയചട  ചതരചഞ്ഞടുപനിനുകവണനി

നടത്തുന്നെ  മലസര  പരതീക്ഷയനില  പധഭാനമഭായലാം  ഉളചപടുത്തുന്നെതസ്റ്റ്.   ബന്ധചപട

കകേഭാഴസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെ  സര്ക്കഭാര്/എയനിഡഡസ്റ്റ്  കമഖലയനിചല  വനിദലഭാഭലഭാസ

സഭാപനങ്ങളനിചല/സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിചല  അദലഭാപകേരുചടയലാം  സര്ക്കഭാര്

സഭാപനങ്ങളനിചല  വനിദഗ്ദ്ധരുചടയലാം  കസവനലാം  പകയഭാജനചപടുത്തനിയഭാണസ്റ്റ്

കചഭാദലങ്ങള  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   അതതീവ  രഹസലസശ്വഭഭാവകത്തഭാടുകൂടനി

തയ്യേഭാറഭാക്കചപടുന്നെ  കചഭാദലകപപര്  പരതീക്ഷ  നടക്കുന്നെ  സമയലാംവചര  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.

ഉകദലഭാഗസര്കക്കഭാ  കേമ്മേതീഷകനഭാ  തുറന്നെസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കഭാന  കേഴനിയകേയനില.

ഏതഭാനുലാം  ചനില  പരഭാതനികേള  ഉയര്ന  എന്നെ  കേഭാരണത്തഭാല  പരതീക്ഷ

റദ്ദുചചയ്യേണചമന്നെ ആവശലലാം നലഭായതീകേരനിക്കഭാവുന്നെതല.

സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസരുചട സലലാംമഭാറലാം

25(3313)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിചല  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസരുചട  സലലാംമഭാറലാം

സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ചപഭാതുവഭായ മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കചപടുനകണഭാ  എന്നെസ്റ്റ്

പരനികശഭാധനിക്കഭാറുകണഭാ;  രഭാഷതീയ  കപരനിതങ്ങളഭായ അനലഭായമഭായ സലലാംമഭാറങ്ങള

ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  സലലാംമഭാറലാം  സലാംബന്ധനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  കേര്ശനമഭായനി

പഭാലനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  തലവനഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ  എന്നെസ്റ്റ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 87

ഉത്തരലാം 

(എ  –സനി)   ഉണസ്റ്റ്.   സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുചട  ചപഭാതുസലലാംമഭാറവുലാം

നനിയമനവുലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പരനിഷ്കരനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  

25-2-2017 ചല സ.ഉ.(പനി) നമ്പര്3/2017/ഉഭപവ. പകേഭാരലാം അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവസ്റ്റ്

പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിനപകേഭാരലാം  മനിക്ക  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  അകപക്ഷ

ക്ഷണനിചനിടനിലഭാചയന്നെസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ശദയനിലചപടതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില

സര്ക്കഭാര്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ള  ചപഭാതുസലലാംമഭാറ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പകേഭാരലാം

ജതീവനക്കഭാരുചട  ചപഭാതുസലലാംമഭാറലാം  നനിശനിത  സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില

നടത്തുന്നെതനിനുള്ള  അടനിയനര  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കുവഭാന  എലഭാ  വകുപസ്റ്റ്

കമധഭാവനികേളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  രഭാഷതീയ  കപരനിതങ്ങളഭായ

അനലഭായമഭായ സലലാംമഭാറങ്ങള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനിലചപടനിടനില.

സര്ക്കഭാര് നയങ്ങളചക്കതനിചര സഭാമൂഹലമഭാധലമങ്ങളനിലൂചട പചരണലാം

നടത്തുന്നെ ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര നടപടനി

26(3315)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  നയങ്ങളചക്കതനിചര  സഭാമൂഹലമഭാധലമങ്ങളനിലൂചട  രഭാഷതീയ

പചരണലാം  നടത്തനിയ  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചരയളള  പരഭാതനികേളനിനകമല  കകേരള

കപഭാലതീസനിചന്റെ  ചചഹചടകേസ്റ്റ്  ചചക്രലാം  എനകേശ്വയറനി  ചസല  കുറവഭാളനികേളഭാചണന

കേചണത്തുന്നെ  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിക്കണചമന്നെസ്റ്റ്

ആവശലചപടസ്റ്റ്  വകുപ്പുകമധഭാവനികേളക്കസ്റ്റ്  നലകുന്നെ  റനികപഭാര്ടനികനല  സശ്വതീകേരനിച

നടപടനികേള  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന  ഒരു  കകേന്ദ്രതീകൃത  സലാംവനിധഭാനലാം

നനിലവനിലുകണഭാചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇചലങ്കനില  ഇത്തരലാം  ഒരു  സലാംവനിധഭാനലാം  രൂപചപടുത്തുവഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇല.

(ബനി)  നനിലവനില ഇഉൗ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.
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പത്തനലാംതനിട, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലകേളനിചല എല.ഡനി.സനി. പരതീക്ഷ

27(3316)  ശതീ  .    ചനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  5-8-2017-നസ്റ്റ്  പത്തനലാംതനിട,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലകേളനികലയഭായനി

പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നടത്തനിയ  എല.ഡനി.സനി.  പരതീക്ഷയചട  കചഭാദലങ്ങളനവധനിയലാം

പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന്നെ  സനിലബസനിനസ്റ്റ്  പുറത്തു  നനിനമഭാണസ്റ്റ്

കചഭാദനിചനിട്ടുളളചതന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിശനിത  സനിലബസസ്റ്റ്  മഭാസങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മുനകപ  ലഭലമഭാക്കനിയ  കശഷലാം

ആയതസ്റ്റ്  അവഗണനിചസ്റ്റ്  സനിലബസനിനസ്റ്റ്  പുറത്തുനനിനലാം  ചപഭാതുവനിജഭാന

വനിഭഭാഗത്തനിലുളള പകുതനിയനികലചറ കചഭാദലങ്ങള നലകേനിയതടക്കമുളള വനിഷയങ്ങളനില

അടനിയനര അകനശ്വഷണലാം നടത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇഉൗ  പരതീക്ഷയസ്റ്റ്  സശ്വകേഭാരല  പസഭാധകേരുചട  ചചഗഡനിലനനിനലാം

കചഭാദലങ്ങള പകേര്ത്തനി നലകേനിയതഭായള്ള വനിവരലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ആയതനികനല  ഉചനിതമഭായ  അകനശ്വഷണലാം  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നലകുകമഭാ;

(ഇ)  സനിലബസനിനസ്റ്റ്  പുറത്തുളള  കചഭാദലഭാവലനി  ഒഴനിവഭാക്കനി  വഭാലക്യുകവഷന

ക്രമചപടുത്തനിയഭാല  ചനില  പകതലകേ  വനിഷയങ്ങളനില  മഭാത്രലാം  പഭാവതീണലമുളളവര്ക്കസ്റ്റ്

റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനില  കേയറുന്നെതനിനുളള  സഭാഹചരലലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യചട  ചപഭാതു

കയഭാഗലതഭാ മഭാനദണ്ഡത്തനിനസ്റ്റ് അനുസരണമല എന്നെതസ്റ്റ് കബഭാധലചപടുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്) പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. നലകേനിയനിരുന്നെ സനിലബസനിചനക്കുറനിച്ചുളള അടനിസഭാന

അറനിവുകപഭാലുമനിലഭാത്ത നനിലയനില തനികേച്ചുലാം നനിരുത്തരവഭാദനിത്തപരമഭായനി കചഭാദലങ്ങള

ലഭലമഭാക്കനിയ ഇഉൗ പരതീക്ഷകേള റദ്ദേസ്റ്റ്  ചചയസ്റ്റ്  വതീണ്ടുലാം ഇഉൗ ജനിലകേളനില പരതീക്ഷകേള

നടത്തുന്നെതനിനുകവണ  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഇലഭാചയങ്കനില  ആയതനിചന്റെ

വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ജനി) പരതീക്ഷഭാ നടത്തനിപനില വരുത്തനിയനിട്ടുളള ഗരുതരമഭായ ഇഉൗ വതീഴ്ചകേളനികനല

കചഭാദലകേര്ത്തഭാക്കകളഭാടസ്റ്റ്  നനിലവനില  വനിശദതീകേരണലാം  ആവശലചപടനിട്ടുളളതഭായനി

ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?
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   ഉത്തരലാം 

(എ - എഫസ്റ്റ്)  കകേരള പബനികേസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന നടത്തുന്നെ പരതീക്ഷകേചള
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  പരഭാതനി  ഉന്നെയനിക്കുവഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനില ലഭനിക്കുന്നെ പരഭാതനികേള ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനി  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം  കേമ്മേതീഷന  ഉചനിതമഭായ  തതീരുമഭാനലാം
ചചകേചക്കഭാള്ളഭാറുണസ്റ്റ്.   ഏതഭാനുലാം ചനില പരഭാതനികേള ഉയര്നചവന്നെ കേഭാരണത്തഭാല
പരതീക്ഷ റദ്ദുചചയ്യേണചമന്നെ ആവശലലാം നലഭായതീകേരനിക്കഭാവുന്നെതല.

(ജനി)  ശദയനിലചപടനിടനില.

മുനനിസനിപല കകേഭാമണ് സര്വതീസസ്റ്റ്

28(3317) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കകേരള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്7/2016/ധന.  തതീയതനി  20-1-2016
നമ്പര് ശമ്പള പരനിഷ്ക്കരണ ഉത്തരവനില ഹടപനിസ്റ്റുമഭാരുചട  കറകഷലഭാ  1:1:1:1  എന്നെസ്റ്റ്
പുനനഃക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്  മുനനിസനിപല  കകേഭാമണ്  സര്വതീസനില
നടപനില വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങ്കനില കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

നടപനില  വരുത്തനിയനിടനില.  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  26-2-2011-ചല  സ.ഉ.(പനി)
85/11/ധന  നമ്പര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  ചചടപനിസസ്റ്റ്  തസനികേയനിചല  കറകഷലഭാ
നനിശയനിചതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില കകേരള മുനനിസനിപല കകേഭാമണ് സര്വതീസനിചല
ചചടപനിസസ്റ്റ്  തസനികേയനിചല കറകഷലഭാ 1:1:1 എന്നെസ്റ്റ് നനിജചപടുത്തനിചക്കഭാണ്ടുള്ള കറകഷലഭാ
ചപഭാകമഭാഷന ഉത്തരവസ്റ്റ് നഗരകേഭാരല ഡയറകറുചട  3-3-2016  ചല  6/619710/13-ാം
നമ്പര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പകേഭാരലാം പുറചപടുവനിചനിരുന്നെതഭാണസ്റ്റ്. എന്നെഭാല ടനി ശമ്പള പരനിഷ്ക്കരണ
ഉത്തരവനില ചചടപനിസസ്റ്റ് തസനികേയനില അനുവദനിചനിട്ടുള്ള കറകഷലഭാ പകേഭാരലാം വര്ക്കല
നഗരസഭയനില കജഭാലനി ചചയനിരുന്നെ ചചടപനിസസ്റ്റ് ശതീ.  ശതീരഭാഗനിനസ്റ്റ് യ.ഡനി.  ചചടപനിസസ്റ്റ്
തസനികേയനികലയസ്റ്റ്  1-2-2011  പഭാബലലത്തനില  കറകഷലഭാ  ചപഭാകമഭാഷന
അനുവദനിയണചമന്നെ  ആവശലവുമഭായനി  ബഹു.  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ്  ചചടബല്യൂണല
മുമ്പഭാചകേ  ടനിയഭാന  സമര്പനിച  ഒ.എ.1764/16  കനലുള്ള  ബഹു.  ചചടബല്യൂണലനിചന്റെ
ഉത്തരവനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില നഗരകേഭാരല ഡയറകറുചട 3-3-2016-ചല ഉത്തരവസ്റ്റ്
പകേഭാരലാം  അനുവദനിക്കചപട  ചചടപനിസസ്റ്റ്  തസനികേയനിചല  കറകഷലഭാ  ചപഭാകമഭാഷന
ഉത്തരവനിനസ്റ്റ്  തനിരുത്തല  വരുത്തനിയ ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറചപടുവനികക്കണതഭായനി  വരനികേയലാം
ആയതനിനസ്റ്റ്  2008  മുതലുള്ള  ഗ്രകഡഷന  ലനിസസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനചമടുകക്കണനിയലാം  വന്നെനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.   ബന്ധചപട കരഖകേള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്
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13-6-2017-ല  കേരടസ്റ്റ്  തനിരുത്തല  ഉത്തരവുലാം  തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  ആകക്ഷപങ്ങള  ക്ഷണനിചസ്റ്റ്
1-8-2017  -ല  അനനിമ  തനിരുത്തല  ഉത്തരവുലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.   9-ാം
ശമ്പള പരനിഷ്ക്കരണ ഉത്തരവനിചല അനുപഭാതലാം നനിജചപടുത്തനിയഭാല മഭാത്രകമ  10-ാം
ശമ്പള  പരനിഷ്ക്കരണ  ഉത്തരവസ്റ്റ്   പകേഭാരലാം  കറകഷലഭാ  ചപഭാകമഭാഷന  അനുവദനിക്കഭാന
നനിര്വഭാഹമുണഭായനിരുനള.  9-ാം ശമ്പള പരനിഷ്ക്കരണ ഉത്തരവസ്റ്റ് പകേഭാരലാം ചചടപനിസസ്റ്റ്
തസനികേയനിചല  കറകഷലഭാ  ചപഭാകമഭാഷന  അനുവദനിചസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  ചചടപനിസസ്റ്റ്
തസനികേയനിചല  അനുപഭാതലാം  അനനിമമഭായനി  നനിജചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള സഭാഹചരലത്തനില
20-1-2016  ചല  സ.ഉ.(പനി)7/16/ധന.  നമ്പര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പകേഭാരമുള്ള  കറകഷലഭാ
ചപഭാകമഭാഷന അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

മലയഭാള ഭഭാഷയചട പൂര്ണ്ണമഭായ പകയഭാഗലാം

29(T3318)  ചപഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുഹസന  തങ്ങള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലയഭാളഭഭാഷയചട  പൂര്ണ്ണമഭായ  പകയഭാഗലാം  ഏചതലഭാലാം  വകുപ്പുകേളനിൽ
നടപനിലഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഫയലുകേള  മലയഭാളത്തനില  ഹകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്നെ  ഉകദലഭാഗസചര
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കുന്നെ പരനിപഭാടനികേള എചനലഭാലാം;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  കപഭാലുള്ള  വകുപ്പുകേളനില  ഇകപഭാഴുലാം
ഉത്തരവുകേള  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  മലയഭാളത്തനില  ഇറങ്ങുന്നെനിചലന്നെ  പരഭാതനി
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചടങ്ങളുചട  പകേർപ്പുകേൾ  മലയഭാളത്തനില  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പഴയ  നനിയമങ്ങള  മലയഭാളത്തനില  തര്ജ്ജമ  ചചയ്യുവഭാന  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ഒഉൗകദലഭാഗനികേഭഭാഷഭാ  വകുപനില  മലയഭാളഭഭാഷയചട  പൂര്ണ്ണമഭായ
പകയഭാഗലാം നടപനിലഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഭരണഭഭാഷയഭായനി  മലയഭാളലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  കഭാസസ്റ്റ്
3  വനിഭഭാഗത്തനിലചപട ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സലാംസഭാന/ജനിലഭാതല ഭരണഭഭാഷഭാ കസവന
പുരസ്കഭാരവുലാം,  എലഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുലാംചപട  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായനി

T മഭാറനി വച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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സലാംസഭാനതല  ഗ്രന്ഥരചനഭാ  പുരസഭാരവുലാം കഭാസസ്റ്റ്-3  വനിഭഭാഗത്തനിലചപട
ചചടപനിസസ്റ്റ്/കേലാംപല്യൂടര് അസനിസന്റെസ്റ്റ്/ ചസകനഭാഗ്രഭാഫര് എന്നെനിവര്ക്കഭായനി സലാംസഭാനതല
ഭരണഭഭാഷഭാ  കസവനപുരസഭാരവുലാം  നലകേനിവരുനണസ്റ്റ്.   ഭരണലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളുചട
ഭഭാഷയനിലഭായനിരനിക്കണചമന്നെ  സര്ക്കഭാര്  നയലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സഹഭായകേമഭാകുന്നെ  തരത്തനില  മനികേച  പവര്ത്തനലാം  നടത്തനി  വരുന്നെ  കഭാസസ്റ്റ്
1,2  വനിഭഭാഗത്തനിലചപട ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം പുരസ്കഭാരലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പസ്തുത
പുരസഭാരലാം  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം   ഒന്നെഭാലാം  സമ്മേഭാനമഭായനി  20,000  രൂപയലാം
സത് കസവനകരഖയലാം  ഫലകേവുലാം  രണഭാലാം  സമ്മേഭാനമഭായനി  10,000  രൂപയലാം
സത് കസവനകരഖയലാം  ഫലകേവുലാം  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  കജഭാലനിചചയ്യുന്നെ  കഭാസസ്റ്റ്-3
വനിഭഭാഗത്തനിലചപട  എലഭാ  ഉകദലഭാഗസചരയലാം  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  ജനിലഭാതലത്തനില
നലകുന്നെ  ജനിലഭാതല  ഭരണഭഭാഷഭാ  പുരസ്കഭാരലാം  10,000  രൂപയലാം
സത് കസവനകരഖയമഭാണസ്റ്റ്.   കൂടഭാചത  പൂര്ണ്ണമഭായ  ഭഭാഷഭാമഭാറപുകരഭാഗതനി
ചചകേവരനിക്കുന്നെ ജനിലയ്ക്കുലാം വകുപനിനുലാം ഭരണഭഭാഷഭാ പുരസ്കഭാരലാം ഏര്ചപടുത്തനി സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)   നനിയമപരമഭായനി  ഇലാംഗതീഷലാം  സലാംസഭാനചത്ത  നല്യൂനപക്ഷഭഭാഷകേളുലാം
ഉപകയഭാഗനികക്കണ  സഭാഹചരലങ്ങളനിചലഭാഴനിചകേയള്ള  എലഭാ  ഒഉൗകദലഭാഗനികേ
ആവശലങ്ങളക്കുലാം  മലയഭാളലാം  മഭാത്രലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കണചമന്നെതഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ള
വലവസ.   എന്നെഭാല  ചനില  വകുപ്പുകേളുലാം  സഭാപനങ്ങളുലാം  ഇഉൗ  വലവസ
പഭാലനിക്കുന്നെനിചലന്നെസ്റ്റ്  10-4-2017-നസ്റ്റ്  മുഖലമനനിയചട  അദലക്ഷതയനില  കചര്ന്നെ
ഒഉൗകദലഭാഗനികേഭഭാഷ  സലാംബന്ധനിച  ഉന്നെതതലസമനിതനി  കയഭാഗലാം  വനിലയനിരുത്തുകേയലാം
2017 കമയസ്റ്റ്-1  മുതല ചസക്രകടറനിയറസ്റ്റ് ഉളചപചടയള്ള സര്ക്കഭാര്,  അര്ദ സര്ക്കഭാര്,
ചപഭാതുകമഖല,  സശ്വയലാംഭരണ,  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങളനില  ഒഉൗകദലഭാഗനികേ
ഭഭാഷയഭായനി  മലയഭാളലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  നനിര്ബന്ധമഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടുലാം,
ഇവനിടങ്ങളനിലനനിന്നെസ്റ്റ് പുറചപടുവനിക്കുന്നെ എലഭാവനിധ ഉത്തരവുകേളുലാം സര്ക്കുലറുകേളുലാം മറസ്റ്റ്
കേത്തനിടപഭാടുകേളുലാം  ഫയലനടപടനികേളുലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം  കമലപറഞ്ഞ
നനിബന്ധനകേളക്കു  വനികധയമഭായനി  മലയഭാളത്തനിലഭായനിരനിക്കണചമന്നെസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനി  മുഖലമനനി  ഭരണഭഭാഷഭാ  പഖലഭാപനലാം  നടത്തുകേയലാം  ഇതനിന  പകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറചപടുവനിചസ്റ്റ് ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകേയലാം ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിചല കകേഭാഡുകേള, മഭാനശ്വലുകേള, ചടങ്ങള തുടങ്ങനിയവ
പരനിഭഭാഷചപടുത്തനി   പസനിദതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  വകുപനിലുലാം  ചഡപല്യൂടനി
ചസക്രടറനി  റഭാങ്കനില  കുറയഭാത്ത  ഉകദലഭാഗസചന്റെ  കനതൃതശ്വത്തനില  പരനിഭഭാഷഭാചസല
രൂപതീകേരനിക്കണചമന്നെ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ചസക്രകടറനിയറനിചല  എലഭാ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ)   വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.
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പനിചവനഷന ഓഫസ്റ്റ് ക്രൂവലറനി ടു ആനനിമലസസ്റ്റ് (ചറഗകലഷനസസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്
ചചലവ്കസഭാക്കസ്റ്റ് മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്) കേരടസ്റ്റ് കനഭാടനിഫനികക്കഷന

30(T 3319)  ശതീ  .    അനനില  അക്കര  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പനിചവനഷന ഓഫസ്റ്റ് ക്രൂവലറനി ടു ആനനിമലസസ്റ്റ്  (ചറഗകലഷനസസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്
ഹലവ് കസഭാക്കസ്റ്റ് മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്)  ചടങ്ങളുചട കേരടസ്റ്റ്  2017  ജനുവരനി  16-ാം തതീയതനി കകേന്ദ്ര
വനലാം പരനിസനിതനി കേഭാലഭാവസ മനഭാലയലാം കകേന്ദ്ര ഗസറനില പസനിദതീകേരനിചനിരുന്നെതസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  കനഭാടനിഫനികക്കഷനകമലുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  എതനിര്പ്പുലാം
സമര്പനിക്കുവഭാന  ആവശലചപട്ടുചകേഭാണസ്റ്റ്  കനഭാടനിഫനികക്കഷചന്റെ  പകേര്പസ്റ്റ്  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ലഭനിചനിരുനകവഭാ;എങ്കനില എന്നെഭാണസ്റ്റ് ലഭനിചതസ്റ്റ്;

(സനി)  പസ്തുത  കനഭാടനിഫനികക്കഷനകമലുള്ള  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അഭനിപഭായലാം
കകേന്ദ്രചത്ത കരഖഭാമൂലലാം നനിശനിത സമയത്തനിനുള്ളനില അറനിയനിചനിരുകന്നെഭാ; ഇചലങ്കനില
ഇക്കഭാരലത്തനില ഉണഭായ വതീഴ്ചയചട കേഭാരണചമനഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ &  ബനി)  കനഭാടനിഫനികക്കഷചന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് 9-8-2017-ല ആണസ്റ്റ് സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനില ലഭനിചതസ്റ്റ്.

(സനി) സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ അഭനിപഭായലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന കരഖഭാമൂലലാം
അറനിയനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം നലകുന്നെതനിനസ്റ്റ് നനിശയനിചനിട്ടുള്ള വരുമഭാനലാം

31(3320)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്വതീസനിലനിരനിചക്ക  മരണമടയന്നെ  ജതീവനക്കഭാരുചട  ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ്
നനിയമനലാം നലകുന്നെതനിനസ്റ്റ് നനിശയനിചനിട്ടുള്ള കുടുലാംബവഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം എത്രചയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ആയതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വരുമഭാന  പരനിധനി  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ആയതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  പരനിഷ്കരനിച  ഉത്തരവസ്റ്റ്  ഇറക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

T മഭാറനി വച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 93

ഉത്തരലാം 

(എ)    25-7-2015  ചല  G.O.(P)No.23/15/P&ARD  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം
സര്വതീസനിലനിരനിചക്ക  മരണമടയന്നെ  ജതീവനക്കഭാരുചട  ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ്  നനിയമനലാം
നലകുന്നെതനിനസ്റ്റ് നനിശയനിചനിട്ടുള്ള കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം  6  ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി
നനിജചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.+

(ബനി)    വരുമഭാന പരനിധനി കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  പരനിഷ്ക്കരനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.   വരുമഭാന
പരനിധനി വര്ദനിപനിക്കുന്നെ വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

 ചസക്രകടറനിയറസ്റ്റ് സകബഭാര്ഡനികനറസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ്

32( 3321)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചസക്രകടറനിയറനിചല  തഭാഴ്ന്നവനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാചര  ചസക്രകടറനിയറസ്റ്റ്
സകബഭാര്ഡനികനറസ്റ്റ്  സര്വതീസനില  ഉളചപടുത്തഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏചതങ്കനിലുലാം  പഠനത്തനിചന്റെകയഭാ,  റനികപഭാര്ടനിചന്റെകയഭാ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ ഇപകേഭാരലാം തതീരുമഭാനചമടുത്തതസ്റ്റ്;

(സനി)  എചതലഭാലാം  തസനികേകേളഭാണസ്റ്റ്  പസ്തുത  സര്വതീസനില
ഉളചക്കഭാള്ളനിക്കുന്നെചതനലാം  അതനിനസ്റ്റ്  നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നെ  കയഭാഗലതകേള
എചനലഭാമഭാചണനലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനുസരനിച്ചുള്ള നനിയമന നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;

(ഇ)  ഇപകേഭാരലാം  തതീരുമഭാനനിചകശഷലാം  പഴയ  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസ്റ്റുകേളനിലനനിനലാം
നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  പുതുതഭായനി  ഏചതങ്കനിലുലാം  തസനികേകേളകൂടനി  ചസക്രകടറനിയറസ്റ്റ്
സകബഭാര്ഡനികനറസ്റ്റ്  സര്വതീസനില ഉളചക്കഭാള്ളനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  SRO  107/16  പകേഭാരലാം  തഭാഴ്ന്നവനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാചര  കകേരള
ചസക്രകടറനിയറസ്റ്റ്  സകബഭാര്ഡനികനറസ്റ്റ്  സര്വതീസനില  ഉളചപടുത്തനി  വനിജഭാപനലാം
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

+ ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)   അല.

(സനി)  കമഭാകടഭാര് ചചസക്കനിള ഓര്ഡര്ലനി, കറനിക്കല അസനിസന്റെസ്റ്റ്, ചചബനഡര്,

ലനിഫസ്റ്റ്  ഓപകററര്,  ഡല്യൂപ്ലനികക്കറനിങസ്റ്റ്   ചമഷതീന ഓപകററര്,  അറനഡര്,   ഓഫതീസസ്റ്റ്

അറനഡന്റെസ്റ്റ് തസനികേകേളഭാണസ്റ്റ്  SRO 107/2016  പകേഭാരലാം പുതുതഭായനി ചസക്രകടറനിയറസ്റ്റ്

സകബഭാര്ഡനികനറസ്റ്റ് സര്വതീസനില ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  നനിശയനിച കയഭാഗലതകേള

അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.+

(ഡനി)   ഒഴനിവുകേള വനിജഭാപനലാം ചചയ്യേഭാനുള്ള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ഇ)   14  ജനിലകേളനിലുലാം  നനിലവനിലുള്ള  ലഭാസസ്റ്റ്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  ചസര്വന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  റഭാങ്കസ്റ്റ്

ലനിസനിലുള്ള ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുചട നനിയമനചത്ത ബഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി

കസവനിലാംഗ്സസ്റ്റ്  കകഭാസസ്റ്റ്  ഉളചപടുത്തനി  കഭദഗതനി  വനിജഭാപനലാം  എസസ്റ്റ്.ആര്.ഒ.

500/2017  തതീയതനി  8-8-2017  ആയനി പുറചപടുവനിചനിരുന.  എസസ്റ്റ്.ആര്.ഒ  നമ്പര്

500/2017-ചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില നനിലവനില പഴയ റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസ്റ്റുകേളനില നനിന്നെഭാണസ്റ്റ്

നനിയമനലാം നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്.

(എഫസ്റ്റ്)   കൂടുതല  തസനികേകേള  ഉളചപടുത്തുന്നെ  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിച്ചു

വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

വരളചഭാചക്കടുതനി വനിലയനിരുത്തഭാനഭായനി കകേന്ദ്ര സലാംഘലാം

33 (3322) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചന്റെ  രൂക്ഷമഭായ  വരളചഭാചക്കടുതനി  വനിലയനിരുത്തഭാനഭായനി

2017  ഏപനില  19  മുതല  21  വചരയള്ള കേഭാലയളവനില സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് എത്തനിയ

കകേന്ദ്ര  സലാംഘത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാനലാം  ചചലവഴനിചതസ്റ്റ്  എത്ര  തുകേയഭാചണന്നെസ്റ്റ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  കപരഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സലാംഘത്തനില  ഉണഭായനിരുന്നെതസ്റ്റ്;  ഏചതഭാചക്ക

ജനിലകേള സനര്ശനിച്ചു; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  രൂക്ഷമഭായ  വരളചഭാചക്കടുതനിയചട  അടനിസഭാനത്തനില  സലാംസഭാനലാം

കകേന്ദ്രകത്തഭാടസ്റ്റ് ആവശലചപട തുകേ എത്ര; ആയതുപകേഭാരലാം കകേന്ദ്രലാം നഭാളനിതുവചര എത്ര

തുകേ നലകേനി; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

+ ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം 

(എ)  12-4-2017-ചല  സ.ഉ(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്1764/2017/റവ.  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പകേഭാരലാം കകേന്ദ്ര വരളചഭാ വനിലയനിരുത്തല സലാംഘലാം സനര്ശനിച  6  ജനിലകേളക്കഭായനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് 9,40 ,000 രൂപ അനുവദനിക്കുകേയണഭായനി.

(ബനി)  11 കപരഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സലാംഘത്തനില ഉണഭായനിരുന്നെതസ്റ്റ്.  തനിരുവനനപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം, തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്, മലപ്പുറലാം, വയനഭാടസ്റ്റ് എന്നെതീ ജനിലകേള സനര്ശനിച്ചു.

(സനി) 992.5 കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാനലാം കകേന്ദ്രകത്തഭാടസ്റ്റ് ആവശലചപടതസ്റ്റ്.
ഇതുപകേഭാരലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനചമഭാനലാം
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില നനിന്നെസ്റ്റ് നഭാളനിതുവചര ലഭലമഭായനിടനില.

സലാംസഭാനസര്ക്കഭാരനിനുലാം ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം എതനിരഭായള്ള കകേഭാടതനി
പരഭാമര്ശങ്ങള

34(3323)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനസര്ക്കഭാരനിനുലാം  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  എതനിരഭായള്ള  കകേഭാടതനി
പരഭാമര്ശങ്ങള നനിരനരമഭായനി ഉണഭാകുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങ്കനില  അതനിചന്റെ  കേഭാരണങ്ങചള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങളുചട  കപഭാരഭായയഭാണസ്റ്റ്
ഇതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണചമന്നെ ആകക്ഷപലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ  –സനി)   സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനുലാം  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  എതനിരഭായനി
കകേഭാടതനി പരഭാമര്ശങ്ങള നനിരനരമഭായനി ഉണഭാകുന്നെതഭായനി ശദയനിലചപടനിടനില.

ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില എല.ഡനി. ചചടപനിസസ്റ്റ് തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കല

 35 (3324) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിചലഭാന്നെനിലുലാം  എല.ഡനി.  ഹടപനിസസ്റ്റ്  തസ് തനികേ
നനിലവനിലനിചലന്നെനിരനിചക്ക,  പസ് തുത  തസ് തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച
സര്ക്കഭാര് നയലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  നനിലവനില ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിചലലഭാലാംതചന്നെ പസ്തുത തസനികേയനിചല
കജഭാലനി  നനിര്വഹനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ദനിവസ  കവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലഭാചണന്നെ  വസ് തുത
മുഖലമനനിയചട ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  2016  ആഗസനില  പസ് തുത  തസ് തനികേയനികലയ്ക്കുള്ള  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  14
ജനിലകേളനിലുലാം  നനിലവനിലവചന്നെങ്കനിലുലാം  നഭാമമഭാത്രമഭായ  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  മഭാത്രലാം
നടന്നെനിട്ടുള്ളതനിനഭാലുലാം  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനിലചപട  പലരുചടയലാം  അവസഭാന
അവസരചമന്നെനനിലയനിൽ  പരനിഗണനിച്ചുലാം  എലഭാ  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  പസ്തുത
തസ് തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  അടനിയനര  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഇക്കഭാരലത്തനില സര്ക്കഭാര് നയപരമഭായ തതീരുമഭാനചമടുത്തനിടനില.

(ബനി) ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിചല ചചടപനിലാംഗസ്റ്റ് കജഭാലനികേള അതതസ്റ്റ് ഓഫതീസനിചല
ഡനി.റനി.പനി. വര്ക്കസ്റ്റ് അറനിയഭാവുന്നെ ജതീവനക്കഭാര് തചന്നെ നനിര്വഹനിച്ചു വരുന.

(സനി)    പഞഭായത്തുകേളനില  എല.ഡനി.  ചചടപനിസസ്റ്റ്  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനചമടുത്തനിടനില.

 വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമപകേഭാരമുള്ള പകേര്പ്പുകേളക്കസ്റ്റ് ഓഫതീസനില
ഹഭാജരഭാകേഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം

36(3325)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമപകേഭാരലാം  കരഖകേളുചട  പകേര്പ്പുകേള
ആവശലചപടുന്നെവകരഭാടസ്റ്റ്  തനിരനിചറനിയല  കരഖകേളുമഭായനി  പസ്തുത  ഓഫതീസനില
ഹഭാജരഭാകേണചമന്നെസ്റ്റ്  ഓഫതീസസ്റ്റ്  കമധഭാവനികേള  ആവശലചപടുന്നെതഭായനി
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇങ്ങചന എത്ര അകപക്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് മലപ്പുറലാം വനിദലഭാഭലഭാസ ഉപഡയറകറുചട
ഓഫതീസനിലനനിനലാം  മറുപടനികേൾ  അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്;  ഒരു  വര്ഷചത്ത  കേണക്കുകേള
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ആവശലചപട  കരഖകേളുചട  പകേര്പ്പുകേള  നലകുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പകേരലാം
മനനഃപൂര്വലാം  മറുപടനി  നലകുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുത്തുന്നെ
ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)   ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)    മൂന്നെസ്റ്റ്  കകേസുകേളനില  തനിരനിചറനിയല  കരഖ  സഹനിതലാം  ഹഭാജരഭാകേഭാന

മലപ്പുറലാം വനിദലഭാഭലഭാസ ഉപഡയറകറുചട ഓഫതീസനിലനനിനലാം ഒരു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില

നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമപകേഭാരലാം മറുപടനി നലകുന്നെതനിനുള്ള സമയപരനിധനി

നനിശയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   മനനഃപൂര്വലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുത്തുന്നെ  ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര

വനിവരഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.

പഞവതരപദതനി മഭാര്ഗ്ഗകരഖ

37(3326) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഏചതഭാചക്ക  വകുപ്പുകേള  പഞവതരപദതനി  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ

സമര്പനിച്ചുചവന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പഞവലസര  പദതനി  സലാംബന്ധമഭായ

കരഖയചട കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ജലവനിഭവലാം,  കൃഷനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം  എന്നെതീ  വകുപ്പുകേള  സമര്പനിച

പഞവതര പദതനി കരഖകേളുചട പകേർപ്പുകേൾ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ –സനി)   പഞവതര പദതനിയചട മഭാര്ഗ്ഗകരഖ തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ്

തലത്തനിലല.  സലാംസഭാന  ആസൂത്രണ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെ

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  വകുപ്പുകേള  ചപഭാകപഭാസലുകേള

സമര്പനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ് ചചയ്യുന്നെതസ്റ്റ്

പതനിമൂന്നെഭാലാം പഞവതര പദതനിയചട കഡഭാക്കുചമന്റെസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി

വകുപസ്റ്റ്/സര്ക്കഭാര്  തലത്തനിലുള്ള  ചര്ചകേള  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ഇതനിചന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില  പദതനികരഖ  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള

നടന വരുന.

450/2020
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ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി പവൃത്തനികേളുചട ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാം

38(T3327)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയനില  നനിര്കദ്ദേശനിക്കചപട  പവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയനില  കുളലാം  നവതീകേരണലാം,  തടയണ  നനിര്മ്മേഭാണലാം,
ജലസലാംരക്ഷണ  പവൃത്തനികേള  എന്നെനിവയസ്റ്റ്  മുനഗണന  നലകുന്നെ  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  നനിലവനില  കേഭാലതഭാമസലാം ഉള്ളതഭായനി ശദയനിലചപടനിടനില. 

(ബനി)   നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുചട  നവതീകേരണവുലാം  ശുദതീകേരണവുലാം
ഉറപഭാക്കനി  അവചയ  പഭാകദശനികേ  ജലകസചന–കുടനിചവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ  എന്നെ  സമതീപനമഭാണസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   ആദലഘടത്തനില
കുളങ്ങള,  കതഭാടുകേള,  കേനഭാലുകേള  എന്നെനിവ  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം
നനിലനനിര്ത്തുന്നെതനിനുമുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം,  രണഭാലാം  ഘടത്തനില  നദനികേള,
കേഭായലുകേള  മറസ്റ്റ്  ജലകസഭാതസ്സുകേള  എന്നെനിവയചട  ശുചതീകേരണവുലാം
ഏകകേഭാപനകത്തഭാചട പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

സനി.ഡബല്യൂ.ആര്.ഡനി.എലാം., ചകേ.എസസ്റ്റ്.സനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.ഇ. എന്നെതീ
സഭാപനങ്ങളനിചല ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം

39(3328) ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പത്തഭാലാം  ശമ്പള  കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശ  സനി.ഡബക്യു.ആര്.ഡനി.എമ്മേനിലുലാം
ചകേ.എസസ്റ്റ്.സനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.ഇ.-യചട  കേതീഴനിലുള്ള  മറസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇചലങ്കനില അതനിനുള്ള നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ.എസസ്റ്റ്.സനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.ഇ.-യചട  കേതീഴനിലുള്ള  സഭാപനങ്ങളനിചല
ജതീവനക്കഭാരുചട  ഇ.പനി.എഫസ്റ്റ്,  ചപനഷന  പദതനി  എന്നെനിവ  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

T മഭാറനി വച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം 

(എ)   പത്തഭാലാം ശമ്പള കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശ സനി.ഡബല്യൂ.ആര്.ഡനി.എമ്മേനിലുലാം
ചകേ.എസസ്റ്റ്.സനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.ഇ.-യചട കേതീഴനിലുള്ള മറസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നെ
വനിഷയത്തനില നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)   ഉണസ്റ്റ്.  Employees Provident Fund Enrollment Campaign-2017
പകേഭാരലാം  5-10-2010-നുലാം  31-3-2013-നുലാം  ഇടയനില  കകേരള  ശഭാസ്ത്ര  സഭാകങ്കതനികേ
പരനിസനിതനി  കേഉൗണ്സനിലനിലുലാം  അനുബന്ധ  ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
കജഭാലനിയനില  പകവശനിച  ജതീവനക്കഭാചര  കൂടനി  EPF പദതനിയനില
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ശഭാസ്ത്ര സഭാകങ്കതനികേ പരനിസനിതനി കേഉൗണ്സനിലനില ചപനഷന
പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ഒരു ഉന്നെതതല കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം
ഇഉൗ വനിഷയലാം പഠന വനികധയമഭാക്കനി വരനികേയലാം ചചയ്യുന.

 കൃത്രനിമ മഴ
40(3329) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :

ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന  :
ശതീ  .    എലകദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നെപനിള്ളനില :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ

കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കേഭാലവര്ഷക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  പതതീക്ഷനിച  അളവനില  മഴ
ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചരലത്തനില  പദതനി  പകദശങ്ങളനില  കൃത്രനിമമഴ
ചപയ്യേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി) ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് എചനങ്കനിലുലാം പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങ്കനില
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കൃത്രനിമ  മഴയ്ക്കുള്ള  സഭാധലത  പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായള്ള
പദതനിയചട ഏകകേഭാപന സമനിതനി (സഭാകങ്കതനികേലാം) ആയനി കകേരള ശഭാസ്ത്ര സഭാകങ്കതനികേ
പരനിസനിതനി  കേഉൗണ്സനിലനിചന  നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം  ചചയ്യുകേയലാം  ശഭാസ്ത്ര  സഭാകങ്കതനികേ
പരനിസനിതനി  കേഉൗണ്സനിലനിചന്റെ  എകനികേല്യൂടതീവസ്റ്റ്  ചചവസസ്റ്റ്  പസനിഡന്റെനിചന
ചചയര്മഭാനഭാക്കനി ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം ചചയ.  ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെ
ഏജനസനി  KSEB  Ltd.  ആണസ്റ്റ്.   26-4-2017-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്(ചചകേ)
നമ്പര്02/17/S&TD പകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചതസ്റ്റ്.
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കദവനികുളലാം ചബഭാടഭാണനിക്കല ഗഭാര്ഡചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

41 (T 3331) ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  നടപഭാക്കുന്നെ  ചബഭാടഭാണനിക്കല
ഗഭാർഡചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള ഏതുവചര ആചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണപവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  ഗഭാർഡചന്റെ  പവർത്തനലാം
എന്നെസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുചമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ & ബനി) കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില കദശതീയ ചചജവ ചചവവനിദല
ഉദലഭാനവുലാം പരമ്പരഭാഗത വനിജഭാന കകേന്ദ്രവുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ചകേ.ഡനി.എചസ്റ്റ്.
വനികലജനില  സര്കവ  8/1-ല  ചപട  62.53  ഏക്കര്  ഭൂമനി  റവനല്യൂ  വകുപനിലനനിനലാം
സലാംസഭാന  ചചജവ  ചചവവനിദല കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  ചചകേമഭാറലാംചചയസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഭൂമനി ചചകേമഭാറനി കേനിടനിയഭാലുടന ഉദലഭാനത്തനിചന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള തുടങ്ങുവഭാന സഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

പരനിസനിതനികലഭാല പകദശങ്ങള

42(3332)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പരനിസനിതനികലഭാല  പകദശമഭായനി  എത്ര  ചതുരശ
കേനികലഭാമതീറര്  പകദശങ്ങള  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുചണനലാം  ഇതസ്റ്റ്  സലാംസഭാന
വനിസതീര്ണ്ണത്തനിചന്റെ എത്ര ശതമഭാനമഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിചല  ഏചതലഭാലാം  ഗ്രഭാമങ്ങചളയഭാണസ്റ്റ്
പരനിസനിതനികലഭാല പകദശങ്ങളനില ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   കകേന്ദ്ര വനലാം പരനിസനിതനി മനഭാലയലാം  27-2-2017-ല  S.O 667 (E)
നമ്പരഭായനി  പുറചപടുവനിച  കേരടസ്റ്റ്  വനിജഭാപനത്തനില  സലാംസഭാനചത്ത
123  വനികലജുകേളനിചല ആചകേ  9993.7  ച.കേനി.മതീ  പകദശലാം പരനിസനിതനികലഭാലമഭായനി
വനിജഭാപനലാം ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില 9107 ച.കേനി.മതീ. വനപകദശവുലാം (Forest ESA) യലാം
886.7  ച.കേനി.മതീ വകനതര പകദശവുലാം  (Non  Forest  ESA)  ആണസ്റ്റ്.   കകേന്ദ്ര വനലാം
പരനിസനിതനി  മനഭാലയലാം  അനനിമ  വനിജഭാപനലാം  പുറചപടുവനിക്കുന്നെമുറയസ്റ്റ്  മഭാത്രകമ
കകേരളത്തനിചല  പരനിസനിതനി  കലഭാല  പകദശങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം  ആയതനിചന്റെ
വനിസ്തൃതനിചയക്കുറനിച്ചുലാം അനനിമമഭായനി അറനിയനിക്കുവഭാന കേഴനിയകേയള.

T മഭാറനി വച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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(ബനി)   കകേന്ദ്ര വനലാം പരനിസനിതനി മനഭാലയലാം  27-2-2017-ല S.O 667 (E)
നമ്പരഭായനി പുറചപടുവനിച കേരടസ്റ്റ് വനിജഭാപനത്തനില പരനിസനിതനികലഭാല പകദശങ്ങള
എന്നെസ്റ്റ് കരഖപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെ പകദശങ്ങളുചട പടനികേ അടങ്ങനിയ ഭഭാഗത്തനിചന്റെ ഹനിനനി
പകേര്പസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*  കേരടസ്റ്റ്  വനിജഭാപനത്തനില ഇലാംഗതീഷനിലുള്ള
പടനികേ കചര്ത്തനിടനില.

അണചക്കടസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ ബനിലനിചന്റെ കേരടസ്റ്റ്

43(3333)  ശതീ  .    എലകദഭാസസ്റ്റ്  പനി  .    കുന്നെപനിള്ളനില :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പുറത്തനിറക്കനിയ അണചക്കടസ്റ്റ് സുരക്ഷഭാ ബനിലനിചന്റെ കേരടസ്റ്റ്
സലാംസഭാന  തഭാലരലങ്ങചള  എപകേഭാരലാം  ബഭാധനിക്കുചമന്നെസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അഭനിപഭായലാം
കകേന്ദ്രചത്ത അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ; കകേന്ദ്ര പതനികേരണലാം എചനന്നെസ്റ്റ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പുറത്തനിറക്കനിയ  2016-ചല  ഡഭാലാം  സുരക്ഷഭാ
ബനിലനിചന്റെ  കേരടസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  തഭാലരലങ്ങചള  എപകേഭാരലാം  ബഭാധനിക്കുചമന
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേരള സര്ക്കഭാര് പഭാസഭാക്കനിയ 2003-ചല കകേരള ഇറനികഗഷന
ആന്റെസ്റ്റ്  വഭാടര്  കേണ്സര്കവഷന  ആകനിലുലാം  2006-ചല  കഭദഗതനി  ആകനിലുലാം
കകേരളത്തനിചല  ഡഭാമുകേളുചട  സുരക്ഷനിതതശ്വലാം,  സലാംരക്ഷണലാം,  അറകുറപണനികേള
എന്നെനിവ ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള വലവസകേള ഉളചക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പസ്തുത ആകസ്റ്റ്
പകേഭാരലാം  കകേരളത്തനിചല  ഡഭാമുകേളുചട  നനിലനനിലപനിചനക്കുറനിചസ്റ്റ്  പഠനിക്കുവഭാനുലാം
അറകുറപണനികേചളക്കുറനിചസ്റ്റ് പരനികശഭാധന നടത്തനി ഉപകദശലാം നലകുന്നെതനിനുലാം കകേരള
ഡഭാലാം കസഫനി അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേരള  ഡഭാലാം  കസഫനി  അകതഭാറനിറനിയചട  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നെ അണചക്കടസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ ബനില  പകേഭാരലാം  രൂപതീകൃതമഭാകകേണ കസറസ്റ്റ്
ഡഭാലാം  കസഫനി  ഓര്ഗചചനകസഷചന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ഒകര
സശ്വഭഭാവത്തനിലഭായതനിനഭാല 2016-ചല ഡഭാലാം സുരക്ഷഭാ ബനിലനില നനിര്കദ്ദേശനിചകപഭാലുള്ള
ഒരു  കകേന്ദ്ര  നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  അധനികേഭാരങ്ങളനികലയ്ക്കുള്ള
ചചകേകേടത്തലഭായതനിനഭാല പസ്തുത കകേന്ദ്ര നനിയമത്തനിചന്റെ ആവശലമനില എന്നെതഭാണസ്റ്റ്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നനിലപഭാടസ്റ്റ്.   ഇഉൗ  നനിലപഭാടസ്റ്റ്  23-6-2017-ചല
11582/ISWCI/14/ജവനിവ.  നമ്പര്  കേത്തസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  ജലവനിഭവ
മനഭാലയത്തനിചന  അറനിയനിക്കുകേയലാം  പസ്തുത  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുകേയഭാചണങ്കനില
സലാംസഭാന  തഭാലരലലാം  സലാംരക്ഷനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  പസസ്തുത  ആകനില  വരുകത്തണ
കഭദഗതനികേളുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കേസ്തൂരനിരലാംഗന റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്

44(3334)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേസ് തുരനിരലാംഗന റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് നടപഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര വനലാം -
പരനിസനിതനി മനഭാലയലാം അനനിമ വനിജഭാപനലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അനനിമ വനിജഭാപനലാം പുറചപടുവനിക്കുന്നെതുവചര നലകേനിയനിട്ടുള്ള കേരടു
വനിജഭാപനത്തനിചന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിക്കുന്നെചതന്നെഭാണസ്റ്റ്;  അനനിമ
വനിജഭാപനലാം  പുറചപടുവനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചരലത്തനില  കേരടു  വനിജഭാപനത്തനിചന്റെ
കേഭാലഭാവധനി നതീടനിവഭാങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിചതസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേസ് തുരനിരലാംഗന  റനികപഭാര്ടനില  പരനിസനിതനികലഭാലപകദശ ചമന്നെസ്റ്റ്
കേചണത്തനിയ  കകേരളത്തനിചല  123  വനികലജുകേള  ഉളചപടനിട്ടുള്ള  ജനവഭാസ
കകേന്ദ്രങ്ങകളയലാം  കതഭാടങ്ങകളയലാം  കേസ് തുരനിരലാംഗന  റനികപഭാര്ടനില  നനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  ഇതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഏര്ചപടുത്തനിയ ഉമ്മേന വനി. ഉമ്മേന കേമ്മേതീഷചന്റെ
കേചണത്തലുകേള  റനികപഭാര്ടഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  എന്നെഭാണസ്റ്റ്  സലാംസഭാനലാം
നലകേനിയതസ്റ്റ്; ഈ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് കകേന്ദ്രലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) അനനിമ വനിജഭാപനത്തനില കകേരളലാം നലകേനിയനിട്ടുള്ള പരനിസനിതനികലഭാല
കമഖലകേചളക്കുറനിച്ചുള്ള  പുതനിയ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ഉളചക്കഭാള്ളനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എചനങ്കനിലുലാം
നടപടനി സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ജനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങചള  ഒഴനിവഭാക്കനിയള്ള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  നടപഭാക്കുവഭാന
എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ഇല.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ 27-2-2017 ചല പുതുക്കനിയ വനിജഭാപനത്തനിചന്റെ
കേഭാലഭാവധനി  Enviornment  Protection  Rules  86  പകേഭാരലാം  കേരടസ്റ്റ്  വനിജഭാപനലാം
ഇറക്കുന്നെ തതീയതനി മുതല  540  ദനിവസലാം വചരയഭാണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിചല പരനിസനിതനി
കലഭാല  പകദശങ്ങചള  നനിശയനിക്കുകമ്പഭാള  ജനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങചളയലാം
കൃഷനിസലങ്ങചളയലാം ESA-യചട പരനിധനിയനിലനനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കണചമന്നെ സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിലപഭാടസ്റ്റ്  വതീണ്ടുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന അറനിയനിക്കുകേയലാം എത്രയലാം
കവഗലാം  അനനിമ  വനിജഭാപനലാം  പുറചപടുവനിക്കണചമന്നെസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്
അഭലര്തനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.
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(സനി-ഇ) കേസ്തൂരനിരലാംഗന റനികപഭാര്ട്ടുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ് ജനവഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങചളയലാം
കൃഷനിയനിടങ്ങചളയലാം  പരനിസനിതനികലഭാല  പകദശത്തനിചന്റെ  പരനിധനിയനിലനനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കണചമന്നെതഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിലപഭാടസ്റ്റ്.

ജനവഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങചളയലാം  കൃഷനിസലങ്ങചളയലാം  ESA യചട  പരനിധനിയനില
നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കണചമന്നെഭാവശലചപടസ്റ്റ്  30-1-2014-  നസ്റ്റ്  കകേരള  നനിയമസഭ
ചഎകേലകേകണ്ഠേന പകമയലാം പഭാസഭാക്കനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് അയച്ചു ചകേഭാടുത്തനിരുന.
കൂടഭാചത, ഇക്കഭാലമചത്രയലാം Reserved Forests, Protected Area, World Heritage
Sites  എന്നെനിവചയ  മഭാത്രകമ  ESA  യനില  ഉളചപടുത്തഭാവൂ   എന്നെ  നനിലപഭാടഭാണസ്റ്റ്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

ഇഉൗ  വനിഷയലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ചപഭാതുജനങ്ങള,  ജനപതനിനനിധനികേള,  തകദ്ദേശ
സശ്വയലാം  ഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  വനിവനിധ  സലാംഘടനകേള  തുടങ്ങനിയവരനിലനനിനലാം
സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  ലഭനിച  അകപക്ഷകേചളലഭാലാം   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയഭായനി
അയച്ചുചകേഭാടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേരടസ്റ്റ്  വനിജഭാപനത്തനില  ഉളചപടുത്തനിയനിരുന്നെ  വകനതര  ഇ.എസസ്റ്റ്.എ.
കമഖലയഭായ  886.7  ച.കേനി.മതീ.  പകദശലാം ആയതനിലനനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കനി സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിതശ്വത്തനില  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള്ള  ശക്തമഭായ  നടപടനികേള
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ചചകേചക്കഭാള്ളുന്നെതഭാചണനലാം ഇതനിനഭായനി തകദ്ദേശ സശ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചടയലാം  പഞഭായത്തുതല  ബകയഭാചചഡകവഴനിറനി  മഭാകനചജ്മെന്റെസ്റ്റ്
സമനിതനികേളുചടയലാം അര്തവത്തഭായ പങ്കസ്റ്റ് ഉറപഭാക്കഭാചമനലാം നനിലവനിലുള്ള സലാംസഭാന
നനിയമങ്ങള  നടപഭാക്കഭാചമനലാം  23-2-2017  ചലയലാം  3-5-2017  ചലയലാം  കേത്തുകേള
മുഖഭാനരലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ് അഭലര്തനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഏര്ചപടുത്തനിയ  ഉമ്മേന  വനി.  ഉമ്മേന  കേമ്മേതീഷചന്റെ
കേചണത്തലുകേള റനികപഭാര്ടഭായനി 17-2-2014-നസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇഉൗ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിചതഭായനി  ഇകതവചര  സര്ക്കഭാരനിചന
അറനിയനിചനിടനില.

ഫ്ലക സ്റ്റ്കബഭാര്ഡുകേള, പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ് മഭാലനിനലലാം എന്നെനിവ ഇലഭായ
ചചയ്യുന്നെതനിനഭായനി നടപടനി

45(3335)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഫ്ലകസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡുകേള,  പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്,  പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്  മഭാലനിനലലാം  ഇവ  ഇലഭായ
ചചയ്യുന്നെതനിനഭായനി എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇവയചട  ഉപകയഭാഗലാം  കുറച്ചുചകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുലാം  കേഭാലക്രകമണ
പൂര്ണ്ണമഭായലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അനുവദനതീയമഭായ  കേനത്തനില  കുറഞ്ഞ  പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്  കേലഭാരനിബഭാഗകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെനിചലന്നെസ്റ്റ്  ഉറപസ്റ്റ്  വരുത്തുവഭാനുലാം  കപപര്  ബഭാഗകേള
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  6-11-2014  ചല  സ.ഉ.(ചചകേ)  നമ്പര്195/2014/തസശ്വഭവ.  പകേഭാരലാം
പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ് ഫ്ലകസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡുകേളക്കസ്റ്റ് നനിയനണലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  24-9-2016
ചല  576/ഡനിസനി1/16/തസശ്വഭവ  സര്ക്കുലര്  പകേഭാരലാം  പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്  കേലഭാരനിബഭാഗകേളുചട
ഉപകയഭാഗലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1. സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെ  ചപഭാതുപരനിപഭാടനികേളനിലുലാം
മതീറനിലാംഗകേളനിലുലാം  ഫ്ലകസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡുകേളുലാം  പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്  കതഭാരണങ്ങളുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കണചമനലാം  പകേരമഭായനി  തുണനി  ചകേഭാണ്ടുള്ള
ബഭാനറുകേളുലാം  കപപര്  കതഭാരണങ്ങളുലാം  ഉപകയഭാഗനികക്കണതഭാചണനലാം
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2.  പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ് ചകേഭാണസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിച ടമ്പറുകേളുലാം കേപ്പുകേളുലാം സര്ക്കഭാര് ചടങ്ങുകേളനില
ഒഴനിവഭാകക്കണതുലാം,  പകേരമഭായനി  കപപര്  കേപ്പുകേകളഭാ  സതീല  ടമ്പ മ്പ്ലറുകേകളഭാ,
കുപനി ഗഭാസുകേകളഭാ ഉപകയഭാഗനികക്കണതഭാചണന്നെസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

3. ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ്  കസഭാറുകേള,  സൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേള  തുടങ്ങനിയ  (സനിവനില
സചചപ്ലസസ്റ്റ് ഉളചപചട)  കേചവട സഭാപനങ്ങളനില പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ് സഞനികേളുചട
ഉപകയഭാഗലാം പരമഭാവധനി കുറയഭാനുലാം,  പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്  സഞനികേളക്കസ്റ്റ് പകേരമഭായനി
തുണനി  സഞനികേകളഭാ  കപപര്  സഞനികേകളഭാ  ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാനുലാം
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

4. 50  ചചമകക്രഭാണനില  തഭാചഴ  കേടനിയള്ള  പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്  സഞനികേള/കേലഭാരനി
ബഭാഗകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാകനഭാ,  വനിലക്കഭാകനഭാ  പഭാടുള്ളതചലനലാം
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

5. പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്  അടക്കമുള്ള  അചചജവ  മഭാലനിനലങ്ങള  കശഖരനിചസ്റ്റ്
റതീചചസകനിങ്ങനിനഭായനി  ചഭാനചചലസസ്റ്റ്  ചചയ്യേചപടുന്നെതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷചന്റെ  ഉപദഉൗതലമഭായ  ശുചനിതശ്വ  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ
പവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗകരഖയനില
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനചത്ത  തകദ്ദേശ  സശ്വയലാംഭരണ
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സഭാപനങ്ങളുചട  കനതൃതശ്വത്തനില  ചമറതീരനിയല  കേളക്ഷന  ചഫസനിലനിറനി
സഭാപനിചസ്റ്റ് വതീടുകേളനിലനനിനലാം സഭാപനങ്ങളനില നനിനലാം കശഖരനിക്കചപടുന്നെ
അചചജവമഭാലനിനലങ്ങള  റതീചചസകനിങസ്റ്റ്  ചചയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായനി
ടനി മഭാലനിനലത്തനില കുറവുവരുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  അചചജവമഭാലനിനല പരനിപഭാലനത്തനില ഏറവുലാം പധഭാനചപട തതശ്വമഭാണസ്റ്റ്
വസ്തുക്കളുചട  ഉപകയഭാഗലാം  കുറയ്ക്കുകേ  (Reduce),  പുനരുപകയഭാഗനിക്കുകേ  (Reuse),
പുനനഃചലാംക്രമണലാം  ഉറപഭാക്കുകേ  (Recycle)  എന്നെതസ്റ്റ്.   പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്  കേലഭാരനിബഭാഗകേളുലാം
ഡനികസഭാസനിബനിള  സഭാധനങ്ങളുലാം  ഒഴനിവഭാക്കചപടുന്നെതനിനുള്ള  ശക്തമഭായ  വനിവര
വനിജഭാപന  വലഭാപന  പവര്ത്തനങ്ങള  (പധഭാനമഭായലാം ഗ്രതീന  കപഭാകടഭാകകേഭാള
നടപടനികേള) ശുചനിതശ്വമനിഷന മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വരുനണസ്റ്റ്.  അതുകപഭാചല വനിവര
വനിജഭാന  വലഭാപന  പവര്ത്തനത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  ടനി.വനി,  കറഡനികയഭാ
പരസലങ്ങളനിലൂചടയലാം  പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്  മഭാലനിനലലാം  കേത്തനിക്കുന്നെതനിചന്റെ  ദൂഷലഫലങ്ങളുലാം
പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ് മഭാലനിനലങ്ങള കൂടനിയനിടസ്റ്റ് കേത്തനിക്കരുചതന്നെ സകനശവുലാം നലകേനിവരുനണസ്റ്റ്.
പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്  മഭാലനിനലലാം  കേത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗലത്തനിനുലാം  പരനിസനിതനിക്കുലാം
ആഘഭാതലാം ഉണഭാക്കുന്നെതഭായതനിനഭാല കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര ഇനലന പതീനല കകേഭാഡസ്റ്റ്,
കകേരള കപഭാലതീസസ്റ്റ് ആകസ്റ്റ് എന്നെനിവയനിചല ബന്ധചപട നനിയമങ്ങള പകേഭാരലാം നടപടനി
എടുക്കുവഭാന  ബഹു.  കകേരള  ചചഹകക്കഭാടതനിയചട  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരലാം  കകേരള
സലാംസഭാന കപഭാലതീസസ്റ്റ് ചതീഫസ്റ്റ് കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)   പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്  കവസസ്റ്റ്  മഭാകനജ് ചമന്റെസ്റ്റ് റളസസ്റ്റ്-2016-ല  50  ചചമകക്രഭാണനില
തഭാചഴ  കേനമുള്ള  പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്  കേലഭാരനി  ബഭാഗകേള/പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്  ഷതീറ്റുകേള  എന്നെനിവ
നനികരഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   50  ചചമകക്രഭാണനില  തഭാചഴ  കേനമുള്ള  പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്  കേലഭാരനി
ബഭാഗകേള/പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ് ഷതീറ്റുകേള സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്  കേലഭാരനി  ബഭാഗകേള/പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്  ഷതീറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുന്നെ പക്രനിയവഴനി ഉറപഭാക്കുന.

നഗരസഭകേള പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ് കേലഭാരനി ബഭാഗകേളക്കസ്റ്റ്  പകേരലാം പരനിസനിതനി സഉൗഹൃദ
ബദല  ഉലപന്നെങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  ചപഭാതുജനങ്ങചള
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുനണസ്റ്റ്.

 മഭാലനിനല സലാംസ്കരണയജലാം

46(3336)  ശതീ  .    കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹരനിത കകേരള  മനിഷചന്റെ  ശുചനിതശ്വ  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണയജത്തനിചന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഓകരഭാ  പഞഭായത്തനിലുലാം  എത്ര  കപര്ക്കഭാണസ്റ്റ്  മഭാലനിനല

സലാംസ്കരണചത്തക്കുറനിചുള്ള  പരനിശതീലനലാം  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  ഇത്തരലാം

പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഓകരഭാ  പഞഭായത്തനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്  എത്ര  തുകേയഭാണസ്റ്റ്

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  മഭാലനിനല സലാംസ്കരണചത്തക്കുറനിച്ചുള്ള കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനികേള

ഹരനിത  കകേരള  മനിഷൻ  ഏതസ്റ്റ്  രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്  നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്

എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാചട  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങളുചട കനതൃതശ്വത്തനില നടപനിലഭാക്കുന്നെ നവകകേരളലാം കേര്മ്മേ പദതനിയനിചല

ശുചനിതശ്വ-മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണലാം,  മണ്ണസ്റ്റ്-ജലസലാംരക്ഷണലാം,  ചചജവകൃഷനിരതീതനിക്കസ്റ്റ്

പഭാമുഖലലാം  ചകേഭാടുത്തുചകേഭാണ്ടുള്ള  കൃഷനിവനികേസനലാം  എന്നെതീ  മൂന്നെസ്റ്റ്  കമഖലകേളക്കസ്റ്റ്

ഉഉൗന്നെല നലകുന്നെ പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  ഹരനിത കകേരളലാം  മനിഷന.   ഇവയനില ഒന്നെഭാണസ്റ്റ്

ശുചനിതശ്വ-മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ ഉപമനിഷന.  ഇതനിചന്റെ ലക്ഷലങ്ങളുലാം പവര്ത്തനങ്ങളുലാം

തഭാചഴ വനിവരനിക്കുന:

   ലക്ഷലങ്ങള

1. പുതനിയ നഗര ഖര-മഭാലനിനല സലാംസരണ നനിയമപകേഭാരലാം ഒരു സഭാധഭാരണ

പഉൗരചന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിത്തവുലാം  ചുമതലയലാം  വലക്തമഭാക്കനി  അവകബഭാധലാം

സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

2. ഉത്തരവഭാദനിതശ്വ മഭാലനിനല പരനിപഭാലന രതീതനികേള അവലലാംബനിക്കുന്നെതനികനഭാടസ്റ്റ്

പഉൗരനഭാരനില  അനുകൂല  മകനഭാഭഭാവവുലാം  ശതീലങ്ങളുലാം  ഉണഭാക്കനി

സമൂഹത്തനിലഭാചകേ  ഒരു  പുതനിയ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന  സലാംസ്കഭാരലാം

സൃഷ്ടനിക്കുകേ.

3. സങ്കതീര്ണ്ണമഭായ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന  പശങ്ങള  കേചണത്തുന്നെതനിനുലാം

പരനിഹഭാരലാം  സഭാധലമഭാക്കുന്നെതനിനുമുള്ള  സഹഭായലാം  തകദ്ദേശ  സശ്വയലാംഭരണ

സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകേ.

4. ശഭാസ്ത്രതീയ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലനലാം  തകദ്ദേശ  സശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട

കനതൃതശ്വത്തനില സുസനിരമഭാക്കുകേ.
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പവര്ത്തനങ്ങള

1. ഗഭാര്ഹനികേ/സഭാപനങ്ങളനിചല  ചചജവമഭാലനിനലങ്ങള  പരമഭാവധനി
ഉറവനിടത്തനിലത്തചന്നെ ഉലഭാദകേചന്റെ ഉത്തരവഭാദനിത്തത്തനില സലാംസ്കരനിക്കുന്നെ
രതീതനിയലാം  (വനികകേന്ദ്രതീകൃത  ഉറവനിട  ചചജവമഭാലനിനല  സലാംസരണലാം)  അതസ്റ്റ്
സഭാധലമഭാകേഭാത്ത  ഇടങ്ങളനില  കേമ്മേല്യൂണനിറനിതല  കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്/
ബകയഭാചമഥകനഷന  രതീതനി  ഉചനിതമഭായ  തലങ്ങളനിലുലാം  (അയലകടലാം/
വഭാര്ഡസ്റ്റ്/തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ സഭാപനലാം) പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

2. അചചജവ  മഭാലനിനലങ്ങള  തകദ്ദേശ  സശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനതലത്തനില
തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ്  വൃത്തനിയഭാക്കനി  കശഖരനിചസ്റ്റ്  പുനനഃചലാംക്രമണലാം
ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

3. ദവമഭാലനിനല  പരനിപഭാലനത്തനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജലമഭായ  വതീകകേന്ദ്രതീകൃത
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉചനിതമഭായ തലങ്ങളനില പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

4. തനിരുവനനപുരലാം,  ചകേഭാചനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയ വലനിയ നഗരങ്ങളനില
ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണകത്തഭാചടഭാപലാംതചന്നെ  നൂതന  രതീതനിയനിലുള്ള
കകേന്ദ്രതീകൃത സലാംസ്കരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം നടപഭാക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

5. മഭാലനിനല സലാംസ്കരണത്തനിനസ്റ്റ് ഒഭാകരഭാ വതീടനിലുലാം നനിലവനില ഏതസ്റ്റ് രതീതനിയഭാണസ്റ്റ്
അവലലാംബനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ്  വനിലയനിരുത്തനിയതനിനുകശഷലാം  ചചജവ
കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്,  ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ്  എന്നെനിവയനില  ഏതസ്റ്റ്  രതീതനിയഭാണസ്റ്റ്
പഭാകയഭാഗനികേമഭാകുകേ  എന്നെസ്റ്റ്  കേചണത്തുകേയലാം  ആ  രതീതനിയനികലക്കസ്റ്റ്
മഭാറുന്നെതനിനസ്റ്റ് വതീട്ടുകേഭാചര സജ്ജരഭാക്കുകേയലാം ചചയ്യുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

6. ചനകേള,  അറവുശഭാലകേള,  കേലലഭാണ  മണ്ഡപങ്ങള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില
മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണത്തനിനസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  ക്രമതീകേരണങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

7. ജലകസഭാതസ്സുകേളനില  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  കേര്ശനമഭായനി
തടയന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

8. ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണലാം  വലഭാപകേമഭാക്കുകേയലാം  അനുകയഭാജലമഭായ
മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  സകങ്കതങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  മഭാലനിനലചത്ത
ചചജവകൃഷനിക്കസ്റ്റ് അനുകയഭാജലമഭായ വളമഭാക്കനി മഭാറനി വതീടുകേളനിലതചന്നെ കൃഷനി
വലഭാപനിപനിക്കുകേയലാം ചചയ്യുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

9. ബകയഭാഗലഭാസസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം തുമ്പൂര്മുഴനി മഭാതൃകേയനിലുള്ള വനികകേന്ദ്രതീകൃത
മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം,  പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്,  ഇ-കവസസ്റ്റ്,  ആശുപത്രനി
മഭാലനിനലങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  സലാംസ്കരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ആവശലമുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം വനിവനിധ തലങ്ങളനില ഏര്ചപടുത്തുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.



108 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 22, 2017

10. മഭാലനിനലലാം  കുറയ്ക്കുകേ  (Reduce),  വസ്തുക്കളുചട  പുനരുപകയഭാഗലാം  (Reuse)
കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ,  പുനനഃചലാംക്രമണലാം  (Recycle)  ഉറപഭാക്കുകേ  എന്നെതീ
തതശ്വങ്ങള  പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  വനിവനിധ  പവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിചസ്റ്റ് നടപഭാക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

11. അനുകൂലമഭായ മകനഭാഭഭാവവുലാം ശതീലങ്ങളുലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം സുരക്ഷനിത
മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന  സലാംസ്കഭാരലാം  വളര്ത്തുന്നെതനിനുലാം  അനുകയഭാജലമഭായ
വനിവര  വനിജഭാന  വലഭാപന  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  കേഭാമ്പയനിനുലാം
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

  (ബനി)  ഇതുവചര നടത്തനിയനിട്ടുള്ള പരനിശതീലനങ്ങളുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവചട
കചര്ക്കുന:

സലാംസഭാനതല   പരനിശതീലനലാം  15-7-2017  നസ്റ്റ്  നടന.   തുടര്ന്നെസ്റ്റ്
ജനിലഭാ-കബഭാക്കസ്റ്റ്/മുനനിസനിപല തല പരനിശതീലനങ്ങളുലാം വഭാര്ഡസ്റ്റ് തല പരനിശതീലനങ്ങളുലാം
സലാംഘടനിപനിച്ചു.   കബഭാക്കസ്റ്റ്  തല  പരനിശതീലനത്തനില  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില  നനിനള്ള
റനികസഭാഴസ്റ്റ്  കപര്സണഭാരുലാം  ഉകദലഭാഗസരുമഭാണസ്റ്റ്  പചങ്കടുത്തതസ്റ്റ്.   ജനിലഭാതല
പരനിശതീലനത്തനില  1425  കപരുലാം  കബഭാക്കസ്റ്റ്  തലത്തനില  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്
നടത്തനിയ പരനിശതീലനത്തനില 11,344 കപരുലാം മുനനിസനിപഭാലനിറനി കകേഭാര്പകറഷനുകേളുചട
പരനിശതീലനത്തനില  14,276  കപരുലാം  പചങ്കടുത്തു.   വഭാര്ഡുതല  പരനിശതീലനങ്ങളനില
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനില 2,65,339 കപരുലാം നഗരസഭകേളനില 53,525 കപരുലാം കചര്ന്നെസ്റ്റ്
ആചകേ  3,18,864  കപര്  പചങ്കടുത്തു.   ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി  കചര്ക്കുന.* പരനിശതീലനപരനിപഭാടനികേളക്കഭായനി  പകതലകേ  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷന  പദതനി  തകദ്ദേശസശ്വയലാം
ഭരണസഭാപനങ്ങള മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ പരനിശതീലന സഹഭായലാം
നലകുന്നെതസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് സഭാപനമഭായ 'കേനില'യഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)   തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില  'മഭാലനിനലത്തനില  നനിന്നെസ്റ്റ്
സശ്വഭാതനലലാം'  എന്നെ സകനശലാം  പചരനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  അമ്പതു വതീടുകേളക്കസ്റ്റ്  ഒരു
സന്നെദ  കസന  എന്നെ  നനിലയനില  ഭവനസനര്ശനലാം  നടത്തനി.  ഇഉൗ
സനര്ശനകവളയനില  ഒരു  കചഭാദലഭാവലനിയചട  അടനിസഭാനത്തനില
അവസഭാനനിര്ണ്ണയലാം  നടത്തുകേയലാം  ലഘുകലഖ  വനിതരണലാം  ചചയ്യുകേയലാം  ചചയ.
ഉറവനിടമഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  രതീതനികേളുലാം  അടനിയനരമഭായനി ചചകയ്യേണ  ശുചനിതശ്വ
പവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഓകരഭാ ഭവനത്തനിലുലാം വനിശദതീകേരനിച്ചു.  തുടര്ന്നെസ്റ്റ് വഭാര്ഡു തലത്തനില
അവസഭാ  നനിര്ണ്ണയലാം  കക്രഭാഡതീകേരനിക്കുകേയലാം  വഭാര്ഡു  തലത്തനിലുലാം
തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ സഭാപനതലത്തനിലുലാം ശുചനിതശ്വ സലാംഗമവുലാം 'മഭാലനിനലത്തനിലനനിന
സശ്വഭാതനലലാം' എന്നെ പതനിജ എടുക്കലുലാം നടത്തനി.

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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47(3337) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്  :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
ഏർചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  അവഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  അര്ഹരഭായവചര  കേചണത്തുന്നെതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എനലഭാലാം;  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില  അശഭാസ്ത്രതീയമഭായ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  കേചണത്തനി  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിച്ചു;

(ബനി)  അവഭാര്ഡനിനത്തനില  ആചകേ  ഉണഭാകുന്നെ  ചചലചവത്ര;  ഏചതലഭാലാം
വനിഭഭാഗത്തനിലഭാണസ്റ്റ് അവഭാര്ഡുകേള നലകുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  2017-ചല  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്  ലഭനിച  ഏചതങ്കനിലുലാം  കേമ്പനനി  മലനിനതീകേരണലാം
ഉണഭാക്കുന്നെതഭായനി സര്ക്കഭാരനികനഭാ മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനികനഭാ പരഭാതനി
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതനികനല സശ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  അവഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  അര്ഹരഭായവചര  കേചണത്തുന്നെതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. ജല-വഭായ മലനിനതീകേരണ നനിയനണത്തനില കേഴനിഞ്ഞവര്ഷലാം ചചകേവരനിച
കനടങ്ങള

2. ഉഉൗര്ജ്ജ  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ജല  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  ശുദതീകേരനിച
പഭാഴ്ജലത്തനിചന്റെ പുനരുപകയഭാഗത്തനിനുലാം നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള

3. ഖരമഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിലുലാം  പുനരുപകയഭാഗത്തനിലുലാം  ചചകേവരനിച
കനടങ്ങള

4. പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണത്തനില ചചകേവരനിച കനടങ്ങള

5. പഭാരമ്പകരലതര ഉഉൗര്ജ്ജ വനിനനികയഭാഗലാം

6. സഭാമൂഹനികേ  പതനിബദതയനില  ചപഭാതുജകനഭാപകേഭാരപദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേള  കൂടഭാചത,  ജഡ്ജനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയചട
ഇനചസക്ഷന  തതീരുമഭാനങ്ങള  എന്നെനിവയഭാണസ്റ്റ്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള.
അശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്  നനിര്ണ്ണയത്തനിനഭായനി
ഉളചപടുത്തനിയനിടനില.
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 (ബനി)   എലഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  ഒനലാം  രണ്ടുലാം  മൂനലാം  സഭാനലാം  ലഭനിചവര്ക്കസ്റ്റ്
യഥഭാക്രമലാം  1,00,000  രൂപയലാം  50,000  രൂപയലാം  25,000  രൂപയലാം  കേലഭാഷസ്റ്റ്
ചചപസഭായനി  നലകുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.   വളചര  വലനിയ  വലവസഭായങ്ങള,  വലനിയ
വലവസഭായങ്ങള എന്നെനിവ ഒഴനിചകേയള്ള വനിഭഭാഗങ്ങളനില എകലനസനിനസ്റ്റ്  1,00,000
രൂപ  കേലഭാഷസ്റ്റ്  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്  നലകുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.   എലഭാ  അവഭാര്ഡസ്റ്റ്  കജതഭാക്കളക്കുലാം
കടഭാഫനിയലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം നലകുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

പരനിസനിതനി ദനിനഭാചരണകത്തഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  നടന്നെ പരനിസനിതനി സലാംരക്ഷണ
അവഭാര്ഡസ്റ്റ് ഇനത്തനില മഭാത്രമഭായനി ഇഉൗ വര്ഷലാം ചചലവഭായ ആചകേ തുകേ  5872125
ആണസ്റ്റ്.

I മലനിനതീകേരണ നനിയനണ അവഭാര്ഡസ്റ്റ് നലകുന്നെ വനിഭഭാഗങ്ങള :

• വളചര വലനിയ വലവസഭായലാം

• വലനിയ വലവസഭായലാം

• ഇടത്തരലാം വലവസഭായലാം ഗ്രൂപസ്റ്റ് - എ

• ഇടത്തരലാം വലവസഭായലാം ഗ്രൂപസ്റ്റ് - ബനി

• ചചറുകേനിട വലവസഭായലാം

• കസഭാണ് ക്രഷര്

• ഡയറനി

• എനജനിനതീയറനിങസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് ഇലകകഭാണനികേസ്റ്റ് ഇനഡസ്ട്രേതീസസ്റ്റ്

• പനിന്റെസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ് വനിഷശ്വല മതീഡനിയ 

• റനികസഭാളടസ്റ്റ്

• തകദ്ദേശ സശ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള -മുനനിസനിപഭാലനിറനി

• തകദ്ദേശ സശ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള - പഞഭായത്തസ്റ്റ്

• ആശുപത്രനികേള

• സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനി (ചചപമറനി ചഹലത്തസ്റ്റ് ചസന്റെര്)

• സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനി (കേമ്മേല്യൂണനിറനി ചഹലത്തസ്റ്റ് ചസന്റെര്)

• സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനി (തഭാലൂക്കസ്റ്റ്)

• സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനി (ജനില/ജനറല ആശുപത്രനി)
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• സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനി(ഡബല്യൂ & സനി)

• ആശുപത്രനി (ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജസ്റ്റ്/സശ്വയലാംഭരണ ആശുപത്രനി)

• ആയര്കവദ ആശുപത്രനി

• സശ്വകേഭാരല ആശുപത്രനി

• സശ്വകേഭാരല ആശുപത്രനി (>=500 കേനിടക്കകേള)

• സശ്വകേഭാരല ആശുപത്രനി -200 മുതല 499 കേനിടക്കകേള വചര

• സശ്വകേഭാരല ആശുപത്രനി -100 മുതല 200 കേനിടക്കകേള വചര

• സശ്വകേഭാരല ആശുപത്രനി - 100 കേനിടക്കകേളക്കസ്റ്റ് തഭാചഴ

• മറ്റു സഭാപനങ്ങള

II.  ഹരനിത വനിദലഭാലയ പുരസ്കഭാരലാം:

പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  അതുവഴനി  ചപഭാതുജന  കസവനത്തനിനുലാം
മനികേവു കേഭാടനിയ സലാംസഭാനചത്ത സര്ക്കഭാര് ചചഹസ്ക്കൂളുകേളക്കസ്റ്റ് സലാംസഭാന തലത്തനില
നലകുന്നെ അവഭാര്ഡസ്റ്റ്

III  ഹരനിത കകേരള അവഭാര്ഡസ്റ്റ്   :

മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാര്  തങ്ങളുചട  വതീടുകേളനില
മഭാതൃകേഭാ  ഖര-ദവ  മഭാലനിനല  കശഖരണ  സലാംസ്കരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ചപടുത്തുന്നെതനിനുലാം  ചചജവ  പചക്കറനി  കൃഷനി  കപഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം
പരനിസനിതനിയമഭായനി  ഇണങ്ങനി  ജതീവനിക്കഭാന  കപരനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  നലകുന്നെ
അവഭാര്ഡസ്റ്റ്.

(സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനിചല ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് സതലസന്ധമഭായനി
പവര്ത്തനിക്കുവഭാന അവസരലാം

48(3338)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ ഹരനിത ടനിബല്യൂണല ഉത്തരവുപകേഭാരലാം മലനിനതീകേരണ നനിയനണ
കബഭാര് ഡസ്റ്റ്  ചചയര്മഭാനസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി എത്ര തവണ തുടരഭാലാം എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ  ;
സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ചചയര്മഭാന  നനിശനിത
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കേഭാലഭാവധനിക്കുകശഷവുലാം  പസ്തുത  സഭാനത്തസ്റ്റ്  തുടരുനകണഭാ;  എങ്കനിൽ
അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  എനമുതലഭാചണനലാം  അപകേഭാരലാം  തുടരുന്നെതനിനുള്ള
കേഭാരണവുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കദശതീയ  ഹരനിത  ടനിബല്യൂണല  ഉത്തരവനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില,
സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിചല  ചസക്രടറനി,  ചചയര്മഭാന,
ശഭാസ്ത്രജര്  എന്നെതീ  തസനികേകേളനിചല  നനിയമനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  മലനിനതീകേരണ
കബഭാര്ഡനിനസ്റ്റ്  സമഭാനമഭായ  രതീതനിയനില  ചടങ്ങള/  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കഭാന
നടപടനി എടുക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എറണഭാകുളത്തസ്റ്റ്  എടയഭാറനില  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  ചകേഭാചനിന  മനിനറലസസ്റ്റ്
റഹടല ലനിമനിറഡനിനസ്റ്റ്  1993  മുതല 2007  വചരയലാം തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  2009  വചരയലാം കകേരള
മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  തചന്നെ  പവര്ത്തനഭാനുമതനിയനില
നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന്നെ  ഘടകേങ്ങളനില  നനിനലാം  പരനിസനിതനിക്കുലാം
ചപഭാതുജനഭാകരഭാഗലത്തനിനുലാം  ഹഭാനനികേരമഭായ  ചമര്ക്കുറനി,  ചലഡസ്റ്റ്,  സയഹനഡസ്റ്റ്,
കേഭാഡനിയലാം,  നനിക്കല,  സനിങ്കസ്റ്റ്,  കകേഭാപര്,  മഭാലാംഗനതീസസ്റ്റ്,  ഹടറഭാനനിയലാം  എന്നെനിവ
ഒഴനിവഭാക്കനിയതസ്റ്റ്  പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നലകേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുചട
സലാംഘടന,  ബഹു.  മുഖലമനനിയസ്റ്റ്  നലകേനിയ  നനികവദനത്തനില  സതലസന്ധരഭായ
ജതീവനക്കഭാചര  പതീഡനിപനിക്കുന്നെതഭായലാം  അഴനിമതനിക്കഭാചര  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതഭായലാം
ആകരഭാപനിചനിരുന്നെതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില സശ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചനലഭാലാം;

(ഇ)  2016  ചസപ്റലാംബറനില  ചപരനിയഭാറനികലയസ്റ്റ്  മലനിനജലലാം  ഒഴുക്കനിയ
കേമ്പനനിചക്കതനിചര  വനിശദതീകേരണലാം  കചഭാദനിച  ഉകദലഭാഗസചനതനിചര  അകതദനിവസലാം
തചന്നെ  അകനശ്വഷണ  കേമ്മേതീഷചന  നനിയമനിചതസ്റ്റ്  ജലനനിയമലാം  ചസക്ഷന  9-ചന്റെ
ലലാംഘനമകലചയനലാം  അക്കഭാരലത്തനില  എനസ്റ്റ്  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിച്ചു  എനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(എഫസ്റ്റ്)  ജലനനിയമലാം  ചസക്ഷന  59,  ചസക്ഷന  4  എന്നെനിവപകേഭാരലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഒഉൗകദലഭാഗനികേ  സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപഭാകക്കണ  ചചയര്മഭാന  2017
ഏപനില  23-ാം  തതീയതനി  കേതീഴസ്റ്റ്-ജതീവനക്കഭാരചനതനിചര  കപഭാലതീസനില  പരഭാതനി
ചകേഭാടുത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ജനി)  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സതലസന്ധമഭായലാം  നനിര്ഭയമഭായലാം
പവര്ത്തനിക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)    OA 318/13 നമ്പരനില കദശതീയ ഹരനിത ടനിബല്യൂണലനിചന്റെ 24 -8 -2016- ചല
ഉത്തരവനിചല മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള പകേഭാരലാം സലാംസഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ
കബഭാര്ഡസ്റ്റ് ചചയര്മഭാനസ്റ്റ് ഒരു തവണ ആ സഭാനലാം വഹനിക്കഭാലാം.  7-12-2010  മുതല
2-12-2014  വചര  മൂന്നെസ്റ്റ്  തവണകേളഭായനി  സര്ക്കഭാര്  നനിയമനിച  പകേഭാരലാം  ശതീ.ചകേ.
സജതീവന  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ചചയര്മഭാനഭായനി
തുടരുന.  2-12-2015 മുതല രണസ്റ്റ് വര്ഷകത്തക്കസ്റ്റ് ടനിയഭാചന്റെ കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിചസ്റ്റ്
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടനിയഭാചന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  1-12-2017-ല  അവസഭാനനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
കദശതീയ  ഹരനിത  ടനിബല്യൂണലനിചന്റെ  4-7-2017-ചല  ഉത്തരവനില  കകേരള  സലാംസഭാന
മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ചചയര്മഭാചനതനിചരയള്ള  പരഭാമര്ശലാം
നതീക്കനിയതനിനഭാല ടനിയഭാന തലസഭാനത്തസ്റ്റ് തുടരുന.

(ബനി)   കദശതീയ  ഹരനിത  ടനിബല്യൂണല  ഉത്തരവനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില,
സലാംസഭാന മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ചചയര്മഭാന,  ചമമ്പര് ചസക്രടറനി
എന്നെതീ തസനികേകേളനിചല നനിയമനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ചടലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലുള്ള സഭാപനങ്ങളുചട പവര്ത്തനലാം നനിരതീക്ഷനിചഭാണസ്റ്റ്
പവര്ത്തനഭാനുമതനിയനിചല  ഘടകേങ്ങള  നനിശയനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   2007  കേഭാലയളവനില
ജനറല  സഭാകന്റെര്ഡ്സഭാണസ്റ്റ്  അനുമതനിപത്രത്തനില  നലകേനിയനിരുന്നെതസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല
2009  മുതല  ഇനഡസ്ട്രേനി  ചസ്ഫസനിഫനികേസ്റ്റ്  സഭാകന്റെര്ഡ്സഭാണസ്റ്റ്  നലകേനി  വരുന്നെതസ്റ്റ്.
ചമര്ക്കുറനി, ചലഡസ്റ്റ്, സയചചനഡസ്റ്റ്, കേഭാഡനിയലാം, നനിക്കല, സനിങ്കസ്റ്റ്, കകേഭാപര്, മഭാലാംഗനതീസസ്റ്റ്,
ചചടറഭാനനിയലാം എന്നെതീ ഘടകേങ്ങള പുനനഃസഭാപനിക്കഭാന സഭാധലതയകണഭാ എന്നെ കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  സലാംസഭാന  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുചട
സലാംഘടന,  ബഹു.  മുഖലമനനിയസ്റ്റ്  നലകേനിയ  നനികവദനത്തനികനല  കബഭാര്ഡനിചന്റെ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ആവശലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പസ്തുത പരഭാതനി കബഭാര്ഡസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചു
വരനികേയഭാണസ്റ്റ് എന്നെഭാണസ്റ്റ് മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ഇ)   ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  നടപടനിചയടുക്കഭാനല മറനിചസ്റ്റ്  നടന്നെ സലാംഭവലാം
അകനശ്വഷനിക്കുന്നെതനിനഭാണസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിചയ  നനിയമനിചതസ്റ്റ്.   23-9-2016  -നസ്റ്റ്
രഭാത്രനിയനില നടന്നെ സലാംഭവത്തനില ഉകദലഭാഗസന കേമ്പനനിക്കസ്റ്റ് കനഭാടതീസസ്റ്റ് നലകേനിയതസ്റ്റ്
26-9-2016  തതീയതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്.   അകനശ്വഷണ  കേമ്മേതീഷചന  നനിയമനിചതസ്റ്റ്
27-9-2016-നസ്റ്റ്  ആണസ്റ്റ്.  കേമ്മേതീഷചന  നനിയമനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സമയപരനിധനി
പറഞ്ഞനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല  ജല  നനിയമലാം  ചസക്ഷന  9-ചന്റെ  ലലാംഘനലാം
നടന്നെനിടനിചലന്നെഭാണസ്റ്റ് മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
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(എഫസ്റ്റ്)  ഇങ്ങചനചയഭാരു  പരഭാതനി  ചകേഭാടുത്തനിടനില.  അകനശ്വഷണ
ഉകദലഭാഗസരുചട കേചണത്തലനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില പുറകമ നനിനള്ള വലക്തനികേള
ഇഉൗ സലാംഭവത്തനില ഉളചപടനിട്ടുകണഭാചയന്നെസ്റ്റ് സലാംശയമുള്ളതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ് കബഭാര്ഡനിചല
അകനശ്വഷണ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തുടര്  അനശ്വഷണലാം  നടത്തുന്നെതനിനഭായനി  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
ചചകേമഭാറനിയതസ്റ്റ്.

(ജനി)   കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  സതലസന്ധമഭായലാം  നനിര്ഭയമഭായലാം
പവര്ത്തനിക്കഭാനുള്ള  സഭാഹചരലങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  ഉറപ്പുവരുത്തുനണസ്റ്റ്,   കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
ജതീവനക്കഭാര്  എന്നെനനിലയനില   എചനങ്കനിലുലാം  ബുദനിമുട്ടുണഭായഭാല  ബന്ധചപട
വകുപ്പുമഭായനി  കചര്ന്നെസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമനമനുസരനിചസ്റ്റ്  നടപടനികേള
ചചകേചകേഭാള്ളുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാനചത്ത മലനിനതീകേരണത്തനിചന്റെ കതഭാതസ്റ്റ്
49(3339) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :

ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തസ്റ്റ്  :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന  അകതഭാറനിറനി  നടത്തനിയ പരനിസനിതനി  സഭാക്ഷരതഭാ
സര്കവയനില  സലാംസഭാനചത്ത  മലനിനതീകേരണത്തനിചന്റെ  കതഭാതസ്റ്റ്  അപകേടകേരമഭായ
തരത്തനിലഭാചണന്നെസ്റ്റ് കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പരനിസരമലനിനതീകേരണലാം  കേഭാരണലാം  ജനങ്ങള  അതനികവഗലാം
കരഭാഗനികേളഭാകുനചവന്നെതുലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ശശ്വഭാസകകേഭാശ  കരഭാഗങ്ങളുലാം,  തശ്വക്കസ്റ്റ്
കരഭാഗങ്ങളുലാം, അര്ബുദവുലാം വര്ദനിക്കുനചവന്നെതുലാം വസ്തുതയഭാകണഭാ;

(സനി)  ചുരുക്കലാം  ചനില  കമഖലകേളനിചലഭാഴനിചകേ  സലാംസഭാനചത്ത  മനിക്ക
നഗരസഭകേളുലാം  പഞഭായത്തുകേളുലാം  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനില
പരഭാജയചപടനിരനിക്കുനചവന്നെ  ആകക്ഷപലാം  കേണക്കനിചലടുത്തസ്റ്റ്  മഭാലനിനല
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനചത്ത  ജനകേതീയ പസഭാനമഭായനി  വളര്ത്തനിചക്കഭാണ്ടുവരുവഭാന  എനസ്റ്റ്
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പരനിസനിതനി  സഭാക്ഷരതഭാ   സര്കവ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  2017  പകേഭാരലാം
കകേരളത്തനില നനിലവനിചല സഭാഹചരലത്തനില ഗരുതമഭായ പരനിസര മലനിനതീകേരണവുലാം
പരനിസനിതനി  മലനിനതീകേരണവുലാം  നനിലനനിലക്കുന്നെതഭായനി  കേചണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കകേരളത്തനില പരനിസരമലനിനതീകേരണ പശങ്ങള അനുഭവനിക്കുന്നെവര് 79.5% ആണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  പരനിസനിതനി  മലനിനതീകേരണലാംമൂലമുള്ള  കരഭാഗങ്ങളനില  ശശ്വഭാസകകേഭാശ
കരഭാഗങ്ങള 42.73%,  ചര്മ്മേകരഭാഗങ്ങള 36.37%,  കേഭാനസര് കരഭാഗങ്ങള 14.044%,
മറ്റുള്ള കരഭാഗങ്ങള 6.86% ആണസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് സര്കവ പഠനലാം ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുന.

(സനി)  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുചട ഉത്തരവഭാദനിതശ്വത്തനില ജനകേതീയ
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാചട  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  നടപഭാക്കുകേ  എന്നെ
ചപഭാതു  സമതീപനമഭാണസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെതസ്റ്റ്.   സലാംസഭാന  തലത്തനില  മഭാലനിനല
നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നവകകേരളലാം
കേര്മ്മേ  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷനസ്റ്റ്  രൂപലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പസ്തുത  മനിഷചന്റെ  ഒരു  ഉപദഉൗതലമഭാണസ്റ്റ്  ശുചനിതശ്വ  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണലാം.
തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  കനതൃതശ്വത്തനില  ജനപങ്കഭാളനിത്തലാം  ഉറപഭാക്കനി
ശുചനിതശ്വ  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ പവര്ത്തനങ്ങള ഏചറടുക്കുന്നെതനിനുള്ള  സര്ക്കഭാര്
മഭാര്ഗ്ഗകരഖ 15-7-2017-ല  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അതനിനപകേഭാരലാം  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

ഫുളചചടലാം തസനികേയനില നനിയമനലാം നല്കുന്നെതനിനുള്ള മുനഗണനഭാ പടനികേ 

50(3340) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി 
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഭാര്ടസ്റ്റ്ഹടലാം  തസനികേയനില  കസവനലാം  അനുഷ് ഠനിക്കുന്നെ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
തസ് തനികേമഭാറലാം  മുകഖന  ഫുളഹടലാം  തസ് തനികേയനികലക്കസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നല്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
കവണനിയള്ള മുനഗണനഭാ പടനികേ ഏചതലഭാലാം ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര് തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്
എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില പസ്തുത മുനഗണനഭാ പടനികേ നനിലവനിലുകണഭാ;
ഇചലങ്കനില ആയതസ്റ്റ് അടനിയനരമഭായനി തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   പഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചടലാം  തസനികേയനില  കസവനമനുഷനിക്കുന്നെ   ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
തസനികേമഭാറലാം  മുകഖന  ഫുളചചടലാം  തസനികേകേളനികലയസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നലകുന്നെതനിനസ്റ്റ്
കവണനിയള്ള  മുനഗണനഭാ  പടനികേ  ചകേഭാലലാം,  ആലപ്പുഴ,  പത്തനലാംതനിട,  ഇടുക്കനി,
എറണഭാകുളലാം, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്, മലപ്പുറലാം, വയനഭാടസ്റ്റ്, കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് എന്നെതീ
ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര് തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)    ഇല.   തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില  1-1-2016  മുതല  31-12-2016
വചരയള്ള   കേഭാലയളവനിചല  പഭാര്ടസ്റ്റ്ചചടലാം  കേണനിനന്റെസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുചട
കസവനവനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന  എലഭാ  വകുപസ്റ്റ്  തലവനഭാര്ക്കുലാം  കേത്തസ്റ്റ്
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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 പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ് പസനിദതീകേരനിചസ്റ്റ് നനിയമനലാം നടത്തഭാന
നടപടനി

51(3341)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  222/2015  പകേഭാരലാം  സനിവനില  സചചപ്ലസസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷനനിചല  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  ചസയനിലസ് മഭാന  തസനികേയനികലയസ്റ്റ്  നടത്തനിയ
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. പരതീക്ഷയചട ചുരുക്കപടനികേ പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പഴയ  ലനിസനിചന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം  പുതനിയ  ലനിസസ്റ്റ്
പസനിദതീകേരനിചസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നടത്തഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  സഭാഹചരലലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാന
നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  222/2015  ആയള്ള  സനിവനില  സചചപ്ലസസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷനനിചല  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  ചസയനിലസഭാന  തസനികേയചട  ചുരുക്കപടനികേ
പസനിദതീകേരനിചനിടനില.

(ബനി)  ചുരുക്കപടനികേ പസനിദതീകേരനിക്കുന്നെ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. മുകഖനയള്ള നനിയമനലാം തശ്വരനിതചപടുത്തഭാന നടപടനി

52(3342)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെകശഷലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  എത്ര
തസനികേകേളനികലയസ്റ്റ് അകപക്ഷ ക്ഷണനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി) പസ്തുത കേഭാലയളവനില എത്ര റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസ്റ്റുകേള പസനിദചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  മുകഖനയള്ള  നനിയമനലാം  തശ്വരനിതചപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സശ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചനലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇഉൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ 25-5-2016 മുതല 31-7-2017 വചരയള്ള
കേഭാലയളവനില ആചകേ 527 തസനികേകേളനികലയസ്റ്റ് വനിജഭാപനലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇഉൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറ 25-5.2016 മുതല 31-7-2017 വചരയള്ള
കേഭാലയളവനില 1342 റഭാങ്കസ്റ്റ് പടനികേകേള പസനിദചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)   വനിജഭാപനലാം  പുറചപടുവനിച  പരമഭാവധനി  തസനികേകേളനില   പരതീക്ഷഭാ
നടപടനികേള  എത്രയലാംകവഗത്തനില  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  റഭാങ്കസ്റ്റ്  പടനികേ  പസനിദലാംചചയസ്റ്റ്
നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നലകുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലലാം  മുനനനിര്ത്തനിയള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ചചകേചക്കഭാണ്ടുവരുന.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  3000  (മൂവഭായനിരലാം)-ല
അധനികേലാം  അകപക്ഷകേരുള്ള  തസനികേകേളനില  നനിലവനില  OMR പരതീക്ഷ
നടത്തനിവരുന.   3000  (മൂവഭായനിരലാം) -ല  തഭാചഴ  അകപക്ഷകേരുള്ള  സൂപര്
ചസഷലഭാലനിറനി,  ചടകനിക്കല  തസനികേകേളനില  online-പരതീക്ഷ  നടത്തനിവരുന.
ടനി  തസനികേകേളനില  എലഭാലാംതചന്നെ  എത്രയലാംകവഗത്തനില  ചതരചഞ്ഞടുപസ്റ്റ്
നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടുതല  online  പരതീക്ഷഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങള  സഭാപനിക്കുന്നെകതഭാടുകൂടനി  കൂടുതല  തസനികേകേളനികലയസ്റ്റ്  ഇഉൗ  രതീതനി
വലഭാപനിപനിക്കഭാന കേഴനിയലാം.  ഇതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്, പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്, മലപ്പുറലാം,
ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം  ജനിലകേളനില  online  പരതീക്ഷഭാകകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭാ
വശലമഭായ  സലലാം  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ചമഡനിക്കല
വനിദലഭാഭലഭാസലാം, ആകരഭാഗലലാം എന്നെതീ കമഖലകേളനിചല ചതരചഞ്ഞടുപനിനഭായനി പുതനിയ ഒരു
വനിഭഭാഗലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനില  പുതുതഭായനി  അനുവദനിച  120
തസനികേകേള  പകയഭാജനചപടുത്തനി  പരതീക്ഷഭാവനിഭഭാഗലാം  വനിപുലചപടുത്തനി
അകപക്ഷകേളനില  കവഗത്തനില  തതീര്പ്പുകേലപനിക്കുവഭാനകവണ  പവര്ത്തനലാം
ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാം ചകേഭാണ്ടുള്ള കനടങ്ങള 

53(3343)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ് രൂപതീകേരണലാംചകേഭാണസ്റ്റ് എചനലഭാലാം
കനടങ്ങളഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;

(ബനി)  നനിലവനിചല  ജതീവനക്കഭാരുചട  ചപഭാകമഭാഷചന  ഇതസ്റ്റ്  ബഭാധനിക്കുകമഭാ;
ചകേ.എ.എസസ്റ്റ്.  കകേഡറനിനഭായനി  പുതനിയ  തസനികേകേള  അനുവദനികക്കണനി
വരുകമഭാചയനലാം  ഇതസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത
ഉണഭാകുകമഭാചയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസസ്റ്റ്,  വനലാം  എന്നെതീ  വകുപ്പുകേളനിചല  രണഭാലാം  ഗസറഡസ്റ്റ്
തസനികേയനികലക്കസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നൽകേനിയനിരുന്നെതസ്റ്റ്  നനിർത്തലഭാക്കനിയതനിചന്റെ
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)   പഗത്ഭരഭായ യവജനങ്ങചള പബനികേസ്റ്റ് സര്വതീസനികലയസ്റ്റ് ആകേര്ഷനിക്കുകേ,
അതനിചന്റെ കേഭാരലക്ഷമത ചമചചപടുത്തുകേ,  വകുപ്പുതല ചടകടസ്റ്റ് ഇലഭാതഭാക്കുകേ എന്നെതീ
ഉകദ്ദേശലങ്ങകളഭാചടയഭാണസ്റ്റ് ചകേ.എ.എസസ്റ്റ്. നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

വനികേസനരലാംഗത്തസ്റ്റ്  കനരനിടുന്നെ  നനിരവധനി  ചവല്ലുവനിളനികേള  തരണലാംചചയ്യുവഭാനുലാം
കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് രൂപതീകേരണത്തനിലൂചട ലക്ഷലമനിടുന.  കൂടഭാചത,
പദതനി  നനിര്വഹണ  തലത്തനിചല  പരനിചയക്കുറവുലാം  ചപഭാഫഷണലുകേളുചട  കുറവുലാം
ഇതര  വകുപ്പുകേളുചട  പശങ്ങള  മനസനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  അപരലഭാപതയലാം
ഉകദലഭാഗക്കയറത്തനിചല  ചനില  നല്യൂനതകേളുലാം  ചകേ.എ.എസസ്റ്റ്.  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിലൂചട
മഭാറനിചക്കഭാണ്ടുവരഭാന കേഴനിയലാം.

(ബനി)   ചകേ.എ.എസസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുന്നെതുമഭായനി ബന്ധചപട ചസഷലല റളസസ്റ്റ്
രൂപതീകേരണലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുന.   ജതീവനക്കഭാരുചട  സലാംഘടനയമഭായനി  ചതീഫസ്റ്റ്
ചസക്രടറനി  അദലക്ഷയഭായ  കേമ്മേനിറനി  ഇക്കഭാരലത്തനില  17-8-2017-ല  ചര്ച
നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പസ്തുത  ചര്ചയനില  ഉയര്നവന്നെ  അഭനിപഭായങ്ങളുലാം  നനിലവനില
പഭാലനികക്കണ  സര്ക്കഭാര്  നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം  പഭാലനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
ഇക്കഭാരലത്തനില അനനിമതതീരുമഭാനചമടുക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)   വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

തസനികേമഭാറ നനിയമനങ്ങള

54(3344)  ശതീ  .    അബ്ദുല  ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി.  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില  ഗസറഡസ്റ്റ്  ഉളചപചടയള്ള  ഏചതലഭാലാം  തസനികേകേളനിലഭാണസ്റ്റ്
തസനികേമഭാറ നനിയമനങ്ങള നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്;

(ബനി) പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.വഴനി നടത്തുന്നെ തസനികേമഭാറ നനിയമനങ്ങളനില സഭാമുദഭായനികേ
സലാംവരണലാം പഭാലനിക്കഭാറുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  എങ്ങചനചയനലാം ഇതനിനഭായനി പനിന്തുടരുന്നെ
ചറഭാകടഷന ചഭാര്ടസ്റ്റ് ഏചതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില  ഏചതലഭാലാം  ഗസറഡസ്റ്റ്  തസനികേകേളനിചല  തസനികേമഭാറ
നനിയമനങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ് സഭാമുദഭായനികേ സലാംവരണലാം നലകുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനിലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസര്  നനിയമനത്തനിചല  തസനികേമഭാറ
നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ്  സഭാമുദഭായനികേ  സലാംവരണലാം  പഭാലനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;
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(ഇ)  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെ  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ്  സർവതീസനില

തസനികേമഭാറ  നനിയമനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഭാമുദഭായനികേ  സലാംവരണത്തനിനസ്റ്റ്  കേരടസ്റ്റ്  ചടത്തനില

വലവസ ചചയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ്  സർവതീസനിചല  ആദല  ഗസറഡസ്റ്റ്

തസനികേയനികലയ്ക്കുള്ള നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ് സഭാമുദഭായനികേ സലാംവരണഭാനുകൂലലലാം ലഭലമഭാകുകമഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി-ഡനി)  തസനികേമഭാറ  നനിയമനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സലാംവരണ  ചടങ്ങള

ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിടനില.

(ഇ  &  എഫസ്റ്റ്)   1958 -ചല കകേരള കസറസ്റ്റ്  &  സകബഭാര്ഡനികനറസ്റ്റ് സര്വതീസസസ്റ്റ്

റളസസ്റ്റ്  14  മുതല  17  വചരയള്ള  സലാംവരണലാം  സലാംബന്ധനിച  ചടങ്ങള  കകേരള

അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ്  സര്വതീസനികലയ്ക്കുള്ള  കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമനങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ബഭാധകേമഭായനിരനിക്കുലാം എന്നെസ്റ്റ് കേരടസ്റ്റ് ചസഷലല റളനില വലവസ ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ. മലയഭാളലാം റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ്

55(3345)  ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ്  എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എഴുത്തുപരതീക്ഷയലാം  ഇന്റെര്വല്യൂവുലാം  കേഴനിഞ്ഞ  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനില

എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.  മലയഭാളലാം  തസനികേയചട  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  പസനിദതീകേരനിക്കഭാന

ഹവകുന്നെതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  എന്നെകത്തയസ്റ്റ്  പസനിദതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയചമന്നെസ്റ്റ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ & ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.

(മലയഭാളലാം)  തസനികേയചട കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനത്തനിനഭായനി റഭാങ്കസ്റ്റ് പടനികേ  9-8-2017-നസ്റ്റ്

പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില നടന്നെ എല.ഡനി. കഭാര്ക്കസ്റ്റ് പരതീക്ഷ

56(3346) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശസ്റ്റ് : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നടത്തനിയ എല.ഡനി.  കഭാർക്കസ്റ്റ്
പരതീക്ഷയനില  കൂടുതല  കചഭാദലങ്ങളുലാം  സനിലബസനിനുപുറത്തുനനിന്നെഭായനിരുന്നെചവനള്ള
വസ്തുത ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കചഭാദലങ്ങളനില കുടുതലുലാം ഗരുതരമഭായ ചതറ്റുകേളഭായനിരുനചവന്നെ പരഭാതനി
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കചഭാദലലാം തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ ആളനിചന്റെ കപരനില നടപടനി ചചകേചക്കഭാള്ളുകമഭാ;

(ഡനി)  പസസ്തുത  പരതീക്ഷ  റദ്ദേസ്റ്റ്  ചചയസ്റ്റ്  പുതുതഭായനി  പരതീക്ഷ  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ;

(ഇ)  ഇത്തരത്തനില  ഗരുതരമഭായ  ചതറ്റുകേള  വരുത്തനി  കചഭാദലലാം
തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെവചര പുറത്തഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാള്ളുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ  -  ഇ)   കകേരള പബനികേസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന നടത്തുന്നെ പരതീക്ഷകേചള
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് പരഭാതനികേള ഉന്നെയനിക്കുവഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  തചന്നെ ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഇ്രപകേഭാരലാം ലഭലമഭാകുന്നെ പരഭാതനികേള ഒരു
വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം  കേമ്മേതീഷന  ഉചനിതമഭായ  തതീരുമഭാനലാം
ചചകേചക്കഭാള്ളുകേയലാം  ചചയ്യുലാം.   ഏതഭാനുലാം  ചനിലര്  പരഭാതനി  ഉന്നെയനിക്കുന  എന്നെ
കേഭാരണത്തഭാല പരതീക്ഷ റദ്ദേസ്റ്റ് ചചയ്യേണചമന്നെ ആവശലലാം നലഭായതീകേരനിക്കഭാവുന്നെതല.

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് സര്ക്കഭാര് നയങ്ങചളയലാം നടപടനികേചളയലാം
വനിമര്ശനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  വനിലക്കസ്റ്റ്

57(3347)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്  സമൂഹലമഭാധലമങ്ങളനിലുലാം  ദൃശല-ശഭാവല
മഭാധലമങ്ങളനിലുലാം സര്ക്കഭാര് നയങ്ങചളയലാം നടപടനികേചളയലാം കുറനിചസ്റ്റ് ചര്ച ചചയ്യുന്നെതുലാം
വനിമര്ശനിക്കുന്നെതുലാം വനിലക്കനി ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഏതസ്റ്റ് സഭാഹചരലത്തനിലഭാണസ്റ്റ് ഇത്തരലാം ഒരു ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറചപടുവനിചതസ്റ്റ്;

(സനി)  ജതീവനക്കഭാരുചട അഭനിപഭായ സശ്വഭാതനലത്തനിനസ്റ്റ്  വനിലക്കസ്റ്റ്  ഏർചപടുത്തനി
ചകേഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ചതറഭായ നടപടനികേള ജനമധലത്തനിചലത്തുന്നെതസ്റ്റ് തടയവഭാന
കേഴനിയകമഭാചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 
(എ  -  സനി)  1960-ചല സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട ചപരുമഭാറ ചടങ്ങളനിചല

ചടലാം  60  (എ)  പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്  ഏചതങ്കനിലുലാം
സലാംഭഭാഷണത്തനിലൂചടകയഭാ,  എഴുത്തനിലൂചടകയഭാ  മറസ്റ്റ്  രതീതനിയനികലഭാ  സര്ക്കഭാര്
അനുവര്ത്തനിക്കുന്നെ  നയചത്തകയഭാ  സര്ക്കഭാര്  എടുക്കുന്നെ  നടപടനികേചളകയഭാ,
ചപഭാതുജനമദലത്തനികലഭാ  അകസഭാസനികയഷനനികലഭാ,  സലാംഘത്തനികലഭാ  ചര്ച
ചചയ്യുവഭാകനഭാ  വനിമര്ശനിക്കുവഭാകനഭാ  പഭാടനിചലനലാം  അങ്ങചനയള്ള  ചര്ചയനികലഭാ
വനിമര്ശനത്തനികലഭാ യഭാചതഭാരു രതീതനിയനിലുലാം  പചങ്കടുക്കുവഭാന പഭാടനിചലനലാം വലവസ
ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാചത  19-10-2012-ചല  19469/ഉപസനി2/12/ഉഭപവ.  നമ്പര്
സര്ക്കുലര്  പകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട  സര്ക്കഭാര്
നയങ്ങചളയലാം നടപടനികേചളയലാം കുറനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ മുനകൂര് അനുമതനി വഭാങ്ങഭാചത
അഭനിപഭായ  പകേടനലാം  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വനിലക്കസ്റ്റ്  ഏര്ചപടുത്തനിയനിരുന.   പസ്തുത
സര്ക്കുലറനിചല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്  കേര്ശനമഭായനി
പഭാലനിക്കുന്നെനിചലന്നെസ്റ്റ്  ശദയനിലചപടതനിചനത്തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  19-10-2012-ചല  സര്ക്കുലര്
കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  31-1-2017-ചല  78/ഉപസനി2/17 ഉഭപവ.  നമ്പര്
സര്ക്കുലര് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ആകഗഭാള ചഎ.ടനി.കേമ്പനനികേചള സലാംസഭാനകത്തയസ്റ്റ് ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി

58(3349) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്  :
ശതീ  .   എലാം  .   സശ്വരഭാജസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന  :
ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സമഗ്രമഭായ  ഐ.ടനി.  നയലാം  പഖലഭാപനിച  സഭാഹചരലത്തനില  ആകഗഭാള
ഐ.ടനി  കേമ്പനനികേചള  സലാംസഭാനകത്തയ് ക്കസ്റ്റ്  ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കൂടുതല
ചതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുലാം  എചനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
ആവനിഷ് ക്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേള  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സഹകേരണ
കമഖലയചടയലാം  പവഭാസനികേളുചടയലാം  നനികക്ഷപലാം  പകയഭാജനചപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ചചറുകേനിട  -  ഇടത്തരലാം  ഐ.ടനി.  സലാംരലാംഭങ്ങളുചട
ഗണനനിലവഭാരവുലാം  അനഭാരഭാഷ  വനിപണനിയനില  അവയചട  മതരക്ഷമതയലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരള ചഎ.ടനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു ചചഹ പവര്
ചഎ.ടനി. കേമ്മേനിറനി (HPIC) രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഉൗ കേമ്മേനിറനിയചട തതീരുമഭാന പകേഭാരലാം
ആകഗഭാള ചഎ.ടനി.  കേമ്പനനികേചള സലാംസഭാനകത്തയസ്റ്റ് ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം കൂടുതല
ചതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുലാം  6-കപര്  അടങ്ങുന്നെ  Chief  Minister's
Fellow-IT (CMF-IT) എന്നെ കപരനില ഒരു ചസല രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  പകദശങ്ങളനിലുലാം  രഭാജലങ്ങളനിലുലാം  വലവസഭായ
സഭാപനങ്ങളുമഭായലാം ചഎ.ടനി.  സലാംരലാംഭകേരുമഭായലാം സഹകേരനിചസ്റ്റ് ചഎ.ടനി.  സലാംരലാംഭകേചര
കൂടനി ചഎ.ടനി.  പതനിനനിധനി സലാംഘത്തനിലുളചപടുത്തനി  (Kerala IT Banner)  യകറഭാപസ്റ്റ്,
ഓകസ്ട്രേലനിയ,  മനിഡനില ഇഉൗസസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ രഭാജലങ്ങളനിലുലാം  ചഎ.ടനി.  കമളകേളനിലുലാം  മറ്റുലാം
പചങ്കടുക്കുന്നെതനിനഭായള്ള  നനിരവധനി  SME  ചഎ.ടനി.  കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ്
എകസ്റ്റ്കപഭാഷറനിനുള്ള അവസരങ്ങള ലഭനിക്കുന.  കദശതീയ-അനര്കദശതീയ തലത്തനില
സലാംസഭാനചത്ത  ചഎ.ടനി.  കേമ്പനനികേള  കൂടുതല  ശദനിക്കചപടുവഭാനുലാം  നനിരവധനി
പുതു സലാംരലാംഭങ്ങളക്കസ്റ്റ് അവസരചമഭാരുക്കുവഭാനുലാം ഇതുമൂലലാം സഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ചഎ.ടനി.  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  കൂടുതല  വനികദശ  നനികക്ഷപ  സഭാധലതകേള  ലക്ഷലമഭാക്കനി
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കനതൃതശ്വത്തനില  CeBIT-Germay,  Australia, GITEX-
Dubai  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില  നടക്കുന്നെ  ചഎ.ടനി.  കമളകേള,  വനകേനിട  ചഎ.ടനി.
കേമ്പനനികേളുചട  പതനിനനിധനികേളുമഭായനി  ചര്ചകേള,  Leadership  Summit
തുടങ്ങനിയവയനിചല  പങ്കഭാളനിത്തലാം, NASSCOM,  CII,  TIE  എന്നെതീ
അകസഭാസനികയഷനുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള തുടങ്ങനിയവ എലഭാലാം
കൂടുതല  വനികദശ  ചഎ.ടനി.  കേമ്പനനികേചള  കകേരളത്തനികലയസ്റ്റ്  ആകേര്ഷനിക്കഭാന
സഹഭായമഭാകുന.

(ബനി)  ചഎ.ടനി. പഭാര്ക്കുകേള വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സഹകേരണ കമഖലയനിചല
സഭാമൂഹല  സഭാപനങ്ങളുചട  കേഴനിവുലാം  പവഭാസനി  മൂലധനചത്തയലാം  പഭാര്ക്കുകേളുചട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ചഎ.ടനി.  നയത്തനില  പദതനിയണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  വനിശദമഭായ  ചര്ചകേളക്കുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  പദതനിക്കസ്റ്റ്  അനനിമ
രൂപലാം നല്കുകേയള.

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ചചറുകേനിട-ഇടത്തരലാം  ചഎ.ടനി.  സലാംരലാംഭങ്ങളുചട
ഗണനനിലവഭാരവുലാം  അനഭാരഭാഷ  വനിപണനിയനില  അവയചട  മതരക്ഷമതയലാം
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി എലഭാ  വര്ഷവുലാം  G-Tec,  CeBIT  തുടങ്ങനിയ ചഎ.ടനി.
ഇചവനകേള വനികദശ രഭാജലങ്ങളനില നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 123

ചഎ.ടനി.  കമഖലയനില  കകേരളത്തനിനുള്ള  പഭാവതീണലലാം  കലഭാകേത്തനിനുമുന്നെനില
അവതരനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കലഭാകേത്തനിചന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില  നനിനള്ള
അതലനഭാധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേള  കകേരളത്തനിചല  സലാംരലാംഭകേര്ക്കസ്റ്റ്
പരനിചയചപടുത്തഭാനുലാം,  വഭാര്ഷനികേ  ചഎ.ടനി.  എകസ്റ്റ്കപഭാ  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതനിലൂചട
കേഴനിയലാം.   സലാംസഭാനചത്ത  ചഎ.ടനി.  കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ്  കദശതീയ  അനര്കദശതീയ
ബനിസനിനസസ്റ്റ്  ചചയ്യേഭാനുള്ള  അവസരങ്ങള  കേചണത്തഭാനുള്ള  കവദനിയഭായനി  ചഎ.ടനി.
എകസ്റ്റ്കപഭാ  മഭാറുലാം.   കകേരളത്തനിചല കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ്  ചമചചപട അവസരങ്ങളുള്ള മറ്റു
രഭാജലങ്ങളനിലനനിന്നെസ്റ്റ് വഭാണനിജല സലാംഘങ്ങചള ഇവനികടയസ്റ്റ് ക്ഷണനിക്കുന്നെതനിനുലാം സഭാര്ടസ്റ്റ്
സകങ്കതങ്ങള ആകരഭാഗലലാം,  ചമഭാബനിലനിറനി എന്നെതീ കമഖലയനില കൂടുതല സലാംരലാംഭകേചര
ആകേര്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം ഇത്തരലാം കമളകേളക്കസ്റ്റ് കേഴനിയലാം.

ഇ-ഗകവണനസസ്റ്റ്

59(3350)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിവരസഭാകങ്കതനികേവനിദലയനില പഭാവതീണലമുള്ള സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാചര
കേചണത്തനി  ഇ-ഗകവണനസസ്റ്റ്  ശക്തനിചപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  എലഭാ വകുപ്പുകേളനിലുലാം ഇത്തരത്തനില പഭാവതീണലമുള്ളവചര ഉളചപടുത്തനി
ഐ.ടനി.  അധനിഷനിത  പദതനികേളുചട  നടത്തനിപസ്റ്റ്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ചവർചശ്വൽ  ഐ.ടനി.  കേഭാഡര്  പദതനി  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനികലയ്ക്കുലാം
വലഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  ഇതുവഴനി  എന്തുമഭാറമഭാണസ്റ്റ്
വകുപ്പുകേളുചട പവര്ത്തനത്തനില പതതീക്ഷനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ഇ-ഗകവണനസസ്റ്റ് ഫലപദമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാചര പഭാപരഭാക്കുകേചയന്നെ ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനി വനിവരസഭാകങ്കതനികേവനിദലയനില
കേപഭാസനിറനി ബനിലഡനിലാംഗസ്റ്റ് കപഭാഗ്രഭാമുലാം ചവര്ചശ്വല ചഎ.ടനി കകേഡര് എന്നെ പദതനിയലാം
പനി.ജനി.ഡനി.ഇ.ജനി.  എന്നെ  ഒരു  വര്ഷചത്ത  കകേഭാഴ്സുലാം  ഫലപദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണസ്റ്റ്.   ഇ -ഗകവണനസസ്റ്റ്  പദതനികേളുചട  വനിഭഭാവനലാം,  നടത്തനിപസ്റ്റ്,  കമലകനഭാടലാം
എന്നെനിവ  അതതസ്റ്റ്  വകുപ്പുകേളുചടതചന്നെ  ഉകദലഭാഗസരുചട  ടതീമനിചന  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുകേ, വനിവര സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയനിലുള്ള അവരുചട അറനിവസ്റ്റ് വര്ദനിപനിക്കുകേ
എന്നെതീ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങകളഭാചട  ചസക്രകടറനിയറനികലയലാം,  മറസ്റ്റ്  വകുപ്പുകേളനികലയലാം
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ഉകദലഭാഗസചര  ഉളചപടുത്തനി  10  ദനിവസലാം  നതീണ്ടുനനിലക്കുന്നെ  ചവര്ചശ്വല  ചഎ.ടനി.
കകേഡര്  എന്നെ  പദതനിയലാം,  ഇഉൗ  ഉകദലഭാഗസരനില  നനിനലാം  സമര്തരഭായ
20  ഉകദലഭാഗസചര  കേചണത്തനി  ഇ-ഗകവണനസസ്റ്റ്  കമഖലയനില  ഒരു  വര്ഷലാം
നതീണ്ടുനനിലക്കുന്നെ ബനിരുദഭാനനര ഡനികപ്ലഭാമ കപഭാഗ്രഭാമുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില ചതരചഞ്ഞടുത്തവചര ഉളചപടുത്തനി വകുപ്പുതല
ചഎ.ടനി.  ചസല രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം ഇവ സലാംസഭാന ചഎ.ടനി.  മനിഷനുമഭായനി കചര്ന്നെസ്റ്റ്
പവര്ത്തനിക്കുകേയലാം വകുപ്പുതല പവര്ത്തനങ്ങള ചമഭാത്തത്തനിലുള്ള പദതനികേളുമഭായനി
സമനശ്വയമുള്ളതഭാചണനലാം  ഇവ  തടസലാം  കൂടഭാചത  നടപനിലഭാക്കുനചണനലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് ചഎ.ടനി.നയലാം 2017 വനിഭഭാവനലാം ചചയ്യുന.

(സനി)  ചവര്ചശ്വല  ചഎ.ടനി.  കകേഡര്  പദതനി  എലഭാ  വകുപ്പുകേളനികലയ്ക്കുലാം
വലഭാപനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇഉൗ  പദതനി  മുഖഭാനരലാം  ഓകരഭാ  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  ഓകരഭാ
ഇനഹഉൗസസ്റ്റ് ടതീമുകേള രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം വനിദഗ്ദ്ധ പരനിശതീലനലാം ലഭനിച ഉകദലഭാഗസര്
കമലകനഭാടലാം  വഹനിക്കുകേയലാം  ചചയ്യുന്നെതുവഴനി  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വനിവനിധ  പദതനികേള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുവഭാനുലാം  അതുവഴനി  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  കേഴനിയചമന്നെസ്റ്റ്
പതതീക്ഷനിക്കുന.

കകേരള ചചഫബര് ഒപ്റനികേസ്റ്റ് ചനറസ്റ്റ് വര്ക്കസ്റ്റ്

60(3351)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ചചഫബര്  ഒപ്റനികേസ്റ്റ്  ചനറസ്റ്റ് വര്ക്കസ്റ്റ്  വഴനി  സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ
സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേചളയലാം  സഭാപനങ്ങചളയലാം  സലാംരലാംഭങ്ങചളയലാം  പരസരലാം
ബന്ധനിപനിക്കുന്നെതനിനുളള പദതനി ആസൂത്രണലാം ചചയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇഉൗ പദതനി ഇകപഭാള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതുമൂലലാം  ഉണഭാകുന്നെ  പകയഭാജനങ്ങള  എചനലഭാമഭാചണന്നെസ്റ്റ്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നൽകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേരള  ചചഫബര്  ഒപ്റനികേസ്റ്റ്  ചനറസ്റ്റ് വര്ക്കസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  18-5-2017-ല  1028.20  കകേഭാടനി  രൂപയസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ചഎ.ടനി.  മനിഷന  ചടകനിക്കല  കേണ്സലടന്റെനിചന  നനിയമനിക്കുകേയലാം
പദതനികരഖ തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനി നടത്തനിപനിനഭാവശലമഭായ ഫണസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി കപഭാജകസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)   കകേരള  ചചഫബര്  ഒപ്റനികേസ്റ്റ്  ചനറസ്റ്റ് വര്ക്കനിലൂചട  ഒരു  സലാംസഭാനതല
ഒപ്റനിക്കല  ചചഫബര്  ശലാംഖല  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്.   ഇഉൗ
പദതനിയനിലൂചട സലാംസഭാനചത്ത 30,000-കത്തഭാളലാം  വരുന്നെ സര്ക്കഭാര്/വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഒപ്റനിക്കല  ചചഫബര്  കേണകനിവനിറനി  നലകുവഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.
കൂടഭാചത  ചടലനികകേഭാലാം/ഇന്റെര്ചനറസ്റ്റ്  കസവനദഭാതഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ഇഉൗ  ചനറസ്റ്റ് വര്ക്കനിലൂചട
വനിവനിധ കസവനങ്ങള ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  20 ലക്ഷകത്തഭാളലാം
വരുന്നെ  പഭാവചപട  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഉൗജനല  ഇന്റെര്ചനറ്റുലാം  ഇഉൗ  പദതനിയനില
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വനിവരസഭാകങ്കതനികേവനിദല  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
കസവനങ്ങള  ചമചചപടുത്തുവഭാനുലാം  അവ  ജനങ്ങളുചട  അടുകത്തയസ്റ്റ്  കവഗത്തനില
എത്തനിക്കുവഭാനുലാം  കകേരള  ചചഫബര്  ഒപ്റനികേസ്റ്റ്  ചനറസ്റ്റ് വര്ക്കസ്റ്റ്  വഴനി  സഭാധനിക്കുലാം.
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പവര്ത്തനക്ഷമത  ഉയര്ത്തുവഭാനുലാം  ധനവനിനനികയഭാഗലാം
ചമചചപടുത്തുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.  കൂടഭാചത ചപഭാതുവനിതരണ ശലാംഖല, സഭാമൂഹലകക്ഷമ
പദതനികേള  എന്നെനിവയചട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  നടത്തനിപസ്റ്റ്  സഭാധലമഭാക്കുലാം.
ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ചമനകേള തമ്മേനില വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗസ്റ്റ് വഴനി ബന്ധനിപനിക്കുകേ,
സഭാര്ടസ്റ്റ്അപ്പുകേളക്കസ്റ്റ്  കപഭാതഭാഹനലാം  നലകുകേ,  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
വനിവര സഭാകങ്കതനികേവനിദലയനിലധനിഷനിതമഭായ സര്ക്കഭാര് കസവനങ്ങള സഉൗജനലമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുകേ, ചപഭാതുസലങ്ങളനില പബനികേസ്റ്റ് ചചവചചഫ സഭാധലമഭാക്കുകേ എന്നെനിവ ഇഉൗ
പദതനിയനിലൂചട  പഭാവര്ത്തനികേമഭാകുലാം.   വനിദൂരസലങ്ങളനികലയ്ക്കുകപഭാലുലാം  വനിദഗ്ദ്ധ
കഡഭാകര്മഭാരുചട  കസവനലാം  ചടലനി  ചഹലത്തസ്റ്റ്  വഴനി  ലഭലമഭാക്കുവഭാനുലാം  ചഎ.ടനി.
പഭാര്ക്കുകേള, എയര്കപഭാര്ടസ്റ്റ്,  സതീ കപഭാര്ടസ്റ്റ് മറസ്റ്റ് വഭാണനിജല വലവസഭായ സഭാപനങ്ങള
എന്നെനിവയഭാവശലമഭായ  ചചഹസതീഡസ്റ്റ്  കേണകനിവനിറനി  നലകുവഭാനുലാം  കകേരള  ചചഫബര്
ഒപ്റനികേസ്റ്റ് ചനറസ്റ്റ് വര്ക്കസ്റ്റ്വഴനി സഭാധലമഭാകുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

  ചകേഭാചനി സഭാര്ടസ്റ്റ് സനിറനി പദതനിയചട പുകരഭാഗതനി

61(T 3352) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാചനിചയ  സ് മഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി  ആക്കുവഭാനുള്ള  പദതനിയചട  പുകരഭാഗതനി
ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളുചടയലാം  നഗരസഭകേളുചടയലാം
സശ്വകേഭാരലപങ്കഭാളനികേളുചടയലാം  വനിഹനിതമഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയചട  വനികേസന
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് ചകേഭാചനിയനില ആസൂത്രണലാം ചചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിച  സ് ചപഷലല  പര്പസസ്റ്റ്
ചവഹനിക്കനിള ഇതനിനകേലാം നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള എചനഭാചക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  പദതനി  നടത്തനിപനില  എചനങ്കനിലുലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  വന്നെതഭായനി
കേചണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  സമയബന്ധനിതമഭായനി  പദതനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് അടനിയനര നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

T മഭാറനി വച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം 

(എ)   നഗരങ്ങളുചട  സുസനിര  വനികേസനത്തനിനുലാം  നഗര  ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തുന്നെതനിനുലാം  ലക്ഷലമനിടസ്റ്റ്  നൂറു  നഗരങ്ങചള  സഭാര്ടഭാക്കുന്നെ  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനിക്കഭായനി സലാംസഭാനത്തുനനിന്നെസ്റ്റ്  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപടതസ്റ്റ് ആദലമഭായനി  ചകേഭാചനി
നഗരമഭാണസ്റ്റ്.   പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  ചകേഭാചനിന സഭാര്ടസ്റ്റ്  മനിഷന ലനിമനിറഡസ്റ്റ്
എന്നെ കപരനില ഒരു ചസഷലല പര്പസസ്റ്റ് ചവഹനിക്കനിള (കേമ്പനനി)  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ചതീഫസ്റ്റ്  ചസക്രടറനി  ചചയര്മഭാനഭായ  കബഭാര്ഡഭാണസ്റ്റ്  കേമ്പനനികേളുചട  പവര്ത്തനങ്ങള
നനിയനനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   2076.24  കകേഭാടനി  രൂപയചട പദതനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനസ്റ്റ്  സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായത്തനിനഭായള്ള
കേണ്സളടന്റെഭായനി ചഎ.പനി.ഇ.  കഗഭാബല ചചപവറസ്റ്റ് ലനിമനിറഡനിചന ദര്ഘഭാസസ്റ്റ് മുകഖന
ചതരചഞ്ഞടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. കൂടഭാചത പദതനിയചട നനിര്വഹണ സഹഭായ ഏജനസനിയഭായനി
ചകേഭാചനി ചമകടഭാ ചറയനില ലനിമനിറഡനിചന (ചകേ.എലാം.ആര്.എ.) നനിയമനിക്കുകേയലാം ചചയ.  

പദതനിയചട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  നടത്തനിപനിനഭായനി  പദതനി  കമഖലചയ  മൂന്നെസ്റ്റ്
നഗരഭാസൂത്രണ  കമഖലകേളഭായനി  തനിരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇഉൗ  കമഖലയഭായള്ള  ആസൂത്രണ
നഗര ഗ്രഭാമഭാസൂത്രണ വകുപഭാണസ്റ്റ് നനിര്വഹനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  കൂടഭാചത ചകേഭാചനി നഗരത്തനിചല
ഗതഭാഗത  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  (ജലഗതഭാഗതലാം  ഉളചപചട)  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
പദതനികേള  ചകേ.എലാം.ആര്.എല.  ആസൂത്രണലാം  ചചയവരുന.  നഗര  ഗതഭാഗതലാം
ചഎ.ടനി.ചസകര്  തുടങ്ങനിയ  ചസകറുകേളനില  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനി.  (പദതനികേള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്)*.

(ബനി)   കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായ  500   കകേഭാടനി  രൂപയലാം  സലാംസഭാനത്തനികന്റെയലാം
നഗരസഭയചടയലാം സലാംയക്ത വനിഹനിതമഭായ  577  കകേഭാടനി രൂപയലാം മറ്റു പദതനികേളുചട
സലാംകയഭാജനിത  വനിഹനിതമഭായ  505  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  ചപഭാതു  സശ്വകേഭാരല
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാചടയലാം  മറസ്റ്റ്  ഫണനിലാംഗസ്റ്റ്  ഏജനസനികേളനിലൂചടയലാം  സമഭാഹരനിക്കുന്നെ
494  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  കചര്ത്തസ്റ്റ്  ആചകേ  2076   കകേഭാടനി  രൂപയചട  വനികേസന
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് സഭാര്ടസ്റ്റ് സനിറനി പദതനിക്കഭായനി ആസൂത്രണലാം ചചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി)   2016 മഭാര്ചസ്റ്റ്  16-നസ്റ്റ് ചകേഭാചനിന സഭാര്ടസ്റ്റ് സനിറനി മനിഷന ലനിമനിറഡസ്റ്റ് എന്നെ
കപരനില കേമ്പനനി രജനിസര് ചചയസ്റ്റ് ചസഷലല പര്പസസ്റ്റ് ചവഹനിക്കനിള രൂപതീകേരനിചഭാണസ്റ്റ്
സഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി  മനിഷന  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ചകേഭാചനിന  സഭാര്ടസ്റ്റ്
മനിഷന  ലനിമനിറഡനിചന്റെ  പഭാരലാംഭ  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം
കപഭാജക്ടുകേള  നടപഭാക്കുന്നെതനില  പങ്കഭാളനിയമഭായനി  ചകേ.എലാം.ആര്.എല.-ചന
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   നഗര  ഗതഭാഗതലാം  ചഎ.ടനി.  തുടങ്ങനിയ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി
6  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  61.70  കകേഭാടനി  രൂപയചട
പദതനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലനിയതസ്റ്റ്.  (പദതനികേള  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്)*.

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 127

(ഡനി)  സഭാര്ടസ്റ്റ്  സനിറനി  പദതനി  നടത്തനിപനിചല  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ  ഭരണപരമഭായ  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പദതനി
നനിര്വഹണത്തനിനഭായള്ള  കപഭാജകസ്റ്റ്  മഭാകനചജ്മെന്റെസ്റ്റ്  കേണ്സളടന്റെനിചന
(ചഎ.പനി.ഇ.കഗഭാബല  കേമ്പനനി)  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഡയറകകഴനിചന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചഭാലുടന നനിയമനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  പദതനിയചട നടത്തനിപനിനസ്റ്റ് ചതീഫസ്റ്റ് എകനികേല്യൂടതീവസ്റ്റ്
ഓഫതീസറഭായനി സനിവനില സചചപ്ലസസ്റ്റ് മഭാകനജനിലാംഗസ്റ്റ് ഡയറകര് ശതീ. മുഹമ്മേദസ്റ്റ് ഹനതീഷസ്റ്റ്
ചഎ.എ.എസസ്റ്റ്.-ചന നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

ചകേഭാലയഭാളനി ചഗയനിലാം

62(3353) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  :

ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല  :

ശതീ  .   പനി  .   ഉഹബദുള്ള  :

കഡഭാ  .    എലാം  .    ചകേ  .    മുനതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാലയഭാളനി  ചഗയനിലാം  എന്നെറനിയചപടുന്നെ  ബ്ലൂചവയനിൽ  ചഗയനിലാംകപഭാചല
ആത്മഹതല  പവണതയളവഭാക്കുന്നെ  മറസ്റ്റ്  ചഗയനിമുകേൾ  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
വലഭാപകേമഭാകുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  വഭാര്ത്തകേള  ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇക്കഭാരലലാം
വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങ്കനില ഇത്തരലാം ഹസബര്ചഗയനിമുകേള തടയന്നെതനിനസ്റ്റ് എചനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കനിടയനിൽ  വലഭാപകേമഭായ
കബഭാധവത്ക്കരണലാം നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   ബ്ലൂചവയനില ചഗയനിലാം എന്നെസ്റ്റ് സനിരതീകേരനിക്കഭാത്ത വഭാര്ത്ത മഭാധലമങ്ങള
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചയ്യുന്നെതസ്റ്റ്  ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എന്നെഭാല  ആധനികേഭാരനികേമഭായനി
ഇകതവചര സനിരതീകേരനിക്കഭാനകവണ വനിവരലാം ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ചചസബര്  ചഗയനിലാം  തടയന്നെതനിചന്റെ  മുകന്നെഭാടനിയഭായനി
ബഹുമഭാനചപട  കകേരള  മുഖലമനനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികലയസ്റ്റ്  ഇഉൗ  ആപ്ലനികക്കഷചന്റെ
ലനിങ്കുകേള  ഇന്റെര്ചനറനിലനനിനലാം  നതീക്കലാംചചയ്യുന്നെതനിനുള്ള  കേത്തസ്റ്റ്  അയചനിരുന.
നനിലവനില ഗൂഗനിള കപ്ല കസഭാറനികലഭാ, ആപസ്റ്റ്കറഭാറനികലഭാ, വനിനകഡഭാസസ്റ്റ് കപ്ല കസഭാറനികലഭാ
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ചഗയനിമുകേള  ലഭലമല.   ഇത്തരലാം  ആപ്ലനികക്കഷന  കസഭാറുകേള
നനിരനരലാം നനിരതീക്ഷനിച്ചുവരുന.

(സനി)   ഉണസ്റ്റ്.   പത്രമഭാധലമങ്ങള  വഴനിയലാം,  കസഭാഷലല  മതീഡനിയ  വഴനിയലാം,
കപഭാലതീസസ്റ്റ് ഇനഫര്കമഷന ചസന്റെര് മുഖഭാനനിരവുലാം,  സ്റ്റുഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ് കപഭാലതീസസ്റ്റ് കകേഡറസ്റ്റ്
വഴനിയലാം കബഭാധവലക്കരണലാം നടത്തനിവരുന. 
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സര്ക്കഭാര് ചവബ്ചചസറ്റുകേളുചട പവര്ത്തനലാം
63(3354) ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന  :

ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം  :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  :

കഡഭാ  .    എലാം  .    ചകേ  .    മുനതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനുകേതീഴനിചല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  ചവബസ്റ്റ്

ഹസറ്റുകേളുചട പവര്ത്തന രതീതനിയനില ഐകേരൂപലമനിചലന്നെ കേഭാരലലാം ശദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ചവബ്ഹസറ്റുകേൾ അപ്കഡറസ്റ്റ് ചചയ്യേഭാത്തതുമൂലലാം അതനിചല വനിവരങ്ങചള

ആശയനിക്കുന്നെവര് അബദത്തനിലചപടുന്നെ കേഭാരലലാം ശദനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളുചടചയലഭാലാം ചവബ്ഹസറ്റുകേളക്കസ്റ്റ് ഐകേരൂപലലാം

വരുത്തഭാനുലാം  വനിവരങ്ങള  കൃതലമഭായനി  അപ്കഡറസ്റ്റ്  ചചയ്യുവഭാനുലാം  നടപടനി

സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഓകരഭാ  വകുപ്പുകേളുലാം  അതതസ്റ്റ്  വകുപ്പുകേള  നലകുന്നെ  കസവനങ്ങളക്കസ്റ്റ്

അനുസൃതമഭായ വനിധത്തനില വനിവനിധ ഏജനസനികേള മുകഖനയഭാണസ്റ്റ് ചവബ്ചചസറ്റുകേള

രൂപകേലന  ചചയ്യുന്നെതസ്റ്റ്.  എങ്കനിലുലാം  ചവബ്ചചസറ്റുകേളുചട  ചപഭാതുവഭായള്ള

പവര്ത്തനരതീതനിയനില കേഭാരലമഭായ വലതലഭാസങ്ങള ഉണഭാകേഭാറനില.

(ബനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  ചവബ്ചചസറ്റുകേള  യഥഭാസമയലാം  അതതസ്റ്റ്

വകുപ്പുകേള അപ്കഡറസ്റ്റ് ചചയ്യുന്നെതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം എലഭാ വകുപസ്റ്റ് അദലക്ഷനഭാര്ക്കുലാം

നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളുചടചയലഭാലാം ചവബസ്റ്റ് ചചസറ്റുകേളക്കസ്റ്റ് ചഎകേരൂപലലാം

വരുത്തുവഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  Guidelines  for  Indian  Government  Websites

(GIGW) എന്നെ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പസ്തുത മഭാര്ഗ്ഗകരഖക്കനുസൃതമഭായനി

ചവബ്ചചസറ്റുകേള  രൂപകേലന  ചചയ്യുവഭാന  കവണനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എലഭാ

വകുപ്പുകേളക്കുലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാചത വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുചട ചവബസ്റ്റ് ചചസറ്റുകേള

യഥഭാസമയലാം അപ്കഡറസ്റ്റ് ചചയ്യുന്നെതനിനുകവണനി അതതസ്റ്റ് വകുപ്പുകേളക്കസ്റ്റ് കേതീഴനില ഒരു

കേണന്റെസ്റ്റ്  മഭാകനജ് ചമന്റെസ്റ്റ്  ടതീലാം  (CMI)  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  അതുവഴനി  വനിവരങ്ങള

കൃതലമഭായനി അപ്കഡറ്റു ചചയ്യുവഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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സഭാര്വത്രനികേ അടനിസഭാനത്തനില ഇന്റെര്ചനറസ്റ്റ് സഉൗകേരലലാം
64(3355) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില  :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്  :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഭാര്വത്രനികേ  അടനിസഭാനത്തനില  ഇന്റെര്ചനറസ്റ്റ്  സഉൗകേരലലാം  എലഭാ
പഉൗരനഭാര്ക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളനിലൂചട  ലഭലമഭാക്കുന്നെ  പദതനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ചകേ-കഫഭാണ്  ശലാംഖലയസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  ധനസഹഭായലാം
ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതുവചര എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ഇഉൗ പദതനിക്കസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിയനില
നനിനലാം അനുവദനിച്ചു;

(സനി) ഏതസ്റ്റ് ഏജനസനി വഴനിയഭാണസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണസ്റ്റ്.  കകേരള ചചഫബര് ഒപ്റനികേസ്റ്റ് ചനറസ്റ്റ് വര്ക്കനിലൂചട ഒരു സലാംസഭാനതല
ഒപ്റനിക്കല  ചചഫബര്  ശലാംഖല  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്  ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്.   ഇഉൗ
പദതനിയനിലൂചട സലാംസഭാനചത്ത  30,000-കത്തഭാളലാം വരുന്നെ സര്ക്കഭാര്/വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഒപ്റനിക്കല  ചചഫബര്  കേണകനിവനിറനി  നലകുവഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.
കൂടഭാചത  ചടലനികകേഭാലാം/ഇന്റെര്ചനറസ്റ്റ്  കസവനദഭാതഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  ഇഉൗ  ചനറസ്റ്റ് വര്ക്കനിലൂചട
വനിവനിധ  കസവനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.
20  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  വരുന്നെ  പഭാവചപട  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഉൗജനല  ഇന്റെര്ചനറസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുവഭാന  പദതനി  വനിഭഭാവനലാം  ചചയ്യുന.   കേനിഫ്ബനിയനിലനനിന്നെസ്റ്റ്  അനുമതനി
ലഭനിക്കുന്നെ  മുറയസ്റ്റ്  ഇഉൗ  പദതനി  പഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേരള  ചചഫബര്  ഒപ്റനികേസ്റ്റ്  ചനറസ്റ്റ് വര്ക്കസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  18-5-2017-ല  1028.20  കകേഭാടനി  രൂപയസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പദതനി  നടത്തനിപനിനഭാവശലമഭായ  ഫണസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
കപഭാജകസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനിക്കസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കേനിഫ്ബനിയചട
ധനസഹഭായത്തനിനഭായള്ള ചര്ചകേള നടനവരുന.  ഇഉൗ പദതനിക്കസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനിയനില
നനിനലാം ഇതുവചര തുകേചയഭാനലാം അനുവദനിചനിടനില.

(സനി)  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ചഎ.ടനി.  ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചര്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്
(ചകേ.എസസ്റ്റ്.ചഎ.ടനി.ചഎ.എല)  വഴനിയഭാണസ്റ്റ്  ഇഉൗ  പദതനി  നടപഭാക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

450/2020
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സനി. എലാം. ഡനി. ആര്. എഫസ്റ്റ്. അകപക്ഷകേളുചട മൂവ്ചമന്റെസ്റ്റ് അറനിയഭാന
നടപടനി

65(3356) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന  : 
ശതീ  .   പനി  .   ചജ  .  കജഭാസഫസ്റ്റ്  : 
ശതീ  .   കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ്  : 
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സനി.എലാം.ഡനി.ആര്.എഫസ്റ്റ്.  അകപക്ഷകേളുചട  മൂവ്ചമനറസ്റ്റ്  അറനിയന്നെതനിനസ്റ്റ്
പകതലകേ ആപ്ലനികക്കഷന ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായങ്ങളക്കുകവണനി എലാം.എല.എ.-മഭാര്  ശനിപഭാര്ശ
ചചയ്യുന്നെ  അകപക്ഷകേളുചട  മൂവ്ചമനറസ്റ്റ്  അറനിയന്നെതനിനസ്റ്റ്  എലാം.എല.എ.-മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
പകതലകേ പഭാസസ്റ്റ് കവര്ഡസ്റ്റ്, ഐ.ഡനി. എന്നെനിവ നലകേഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം   

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  cmo.kerala.gov.in  എന്നെ  ചവബസ്റ്റ്  ആപ്ലനികക്കഷനനിലൂചട
അകപക്ഷകേളുചട മൂവ്ചമന്റെസ്റ്റ് അറനിയന്നെതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനകമര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   ചനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായങ്ങളക്കഭായനി  എലാം.എല.എ.-മഭാര്  ശനിപഭാര്ശ
ചചയ്യുന്നെ അകപക്ഷകേളുചട മൂവ്ചമന്റെസ്റ്റ് അറനിയന്നെതനിനസ്റ്റ് എലാം.എല.എ.-മഭാര്ക്കസ്റ്റ് പകതലകേ
യസര് ചഎ.ഡനി,  പഭാസസ്റ്റ് കവര്ഡസ്റ്റ് എന്നെനിവ നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എലാം.എല.എ.-  മഭാര്ക്കസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനഭായള്ള പരനിശതീലനവുലാം നലകേനി കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം ലഭനിച വരളചഭാ ദുരനിതഭാശശ്വഭാസലാം

66(3357)  ശതീ  .    കകേഭാവൂര്  കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വരൾചഭാ  ദുരനിതഭാശശ്വഭാസമഭായനി  കകേന്ദ്രത്തനിൽനനിനലാം  2010-11  മുതല
2017-18  വർഷലാംവചര ലഭനിച തുകേകേൾ  എത്രയഭാചണന്നെസ്റ്റ്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഓകരഭാ
വര്ഷവുലാം കകേന്ദ്രത്തനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശലചപട തുകേകേള എത്രചയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങകളഭാടസ്റ്റ്  തഭാരതമലലാം  ചചയ്യുകമ്പഭാള  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് 
ലഭനികക്കണതഭായ  തുകേ  ലഭനിക്കുനകണഭാ;  കകേരളത്തനികനഭാടസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രലാം  വനികവചനലാം
കേഭാണനിക്കുന എന്നെസ്റ്റ് കേരുതഭാകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)   വരളചഭാ  ദുരനിതഭാശശ്വഭാസവുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  2012-ല  സമര്പനിച
ചമകമ്മേഭാറഭാണലാം പകേഭാരലാം കകേന്ദ്രത്തനിലനനിനലാം ലഭനിച തുകേ ചുവചട കചര്ക്കുന:

(രൂപ കകേഭാടനിയനില)
വരളച 2012 ആവശലചപട

തുകേ
കകേന്ദ്ര മഭാനദണ്ഡലാം അനുസരനിചസ്റ്റ്

അനുവദനിച തുകേ ലഭനിച തുകേ

ഖഭാരനിഫസ്റ്റ് സതീസണ് 1995.38 62.61 18.31

റഭാബനി സതീസണ് 492.8 107.89 61.74

കകേന്ദ്ര വരളചഭാ വനിലയനിരുത്തല സലാംഘത്തനിചന്റെ  2017-ചല സനര്ശനത്തനിനസ്റ്റ്
മുകന്നെഭാടനിയഭായനി സമര്പനിച വരളചഭാ ചമകമ്മേഭാറഭാണത്തനിനുള്ള ധനസഹഭായലാം ഇതുവചര
ലഭലമഭായനിടനില.

(ബനി)    കകേരളചത്ത  മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി  വരളചയചട  കേഭാരലത്തനില
തഭാരതമലചപടുത്തുവഭാന സഭാകങ്കതനികേ കേഭാരണങ്ങളചകേഭാണസ്റ്റ് സഭാധനിക്കനില.     

മുഖലമനനിയചട ദുരനിതഭാശശ്വഭാസ നനിധനി

67(3358)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയചട  ദുരനിതഭാശശ്വഭാസ  നനിധനിയനിലനനിനലാം  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  അകപക്ഷ  നലകുന്നെ  രതീതനി  പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ.  ഉചണങ്കനില
അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇനനിമുതല  ഓണ്ഹലന  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട  മഭാത്രകമ
ധനസഹഭായത്തനിനസ്റ്റ്  (CMDRF)  അകപക്ഷനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയകള്ളഭാ
എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  മുഖലമനനിയചട  ദുരനിതഭാശശ്വഭാസ
നനിധനി  വഴനി  നലകേനിയ  ധനസഹഭായത്തനിചന്റെ  ആചകേ  തുകേ  ജനില  തനിരനിചസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് ലഭനിച CMDRF അകപക്ഷകേളനികനല
ഇനനിയലാം  തതീര്പസ്റ്റ്കേലപനിക്കഭാത്ത  അകപക്ഷകേളുകണഭാ;  ഉചണങ്കനില  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ &  ബനി)  മുഖലമനനിയചട ദുരനിതഭാശശ്വഭാസ നനിധനിയനിലനനിനലാം ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  അകപക്ഷ  നലകുന്നെതസ്റ്റ്  ഓണ്ചചലന  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂചട
മഭാത്രമഭായനി പരനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എന്നെഭാല ഓഫ് ചചലന ആയനി വരുന്നെ അകപക്ഷകേളുലാം
ഓണ്ചചലന ആക്കനി മഭാറനി നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചു വരുനണസ്റ്റ്.  ധനസഹഭായ വനിതരണലാം
കേഴനിയന്നെത്ര  കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കസ്റ്റ്  പകേരലാം  ബന്ധചപട
തഹസനിലദഭാര്മഭാചര  ചുമതലചപടുത്തനി  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറചപടുവനിച്ചു.   കൂടഭാചത  തുകേ
അനുവദനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കസ്റ്റ്
നലകുന്നെതനികനഭാചടഭാപലാം ബന്ധചപട  തഹസനിലദഭാര്മഭാര്ക്കുലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനില
നനിനലാം  നലകേനി  വരുന.   ഫണസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കസ്റ്റ്  നലകുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പകേരമഭായനി
തഹസതീലദഭാര്മഭാരുചട  കപരനിലുള്ള  ചസഷലല  ടനി.എസസ്റ്റ്.ബനി.  അക്കഉൗണനികലയസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കുന്നെതനിനഭായള്ള  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   അനുവദനിക്കുന്നെ  തുകേ
അടനിയനരമഭായനി വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.+

(ഡനി)  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  ലഭനിച  അര്ഹതയള്ള
അകപക്ഷകേളനില  തുകേ  അനുവദനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പലവനിധ
കേഭാരണങ്ങളഭാല ഇനനിയലാം തതീര്പ്പുകേലപനിക്കഭാന 699 അകപക്ഷകേള ബഭാക്കനിയണസ്റ്റ്.

മുഖലമനനിയചട ദുരനിതഭാശശ്വഭാസ നനിധനി

68(3359)  ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെതനിനുകശഷലാം  മുഖലമനനിയചട
ദുരനിതഭാശശ്വഭാസ നനിധനിയനിലനനിനലാം ഹവക്കലാം,  മതീനചനില എന്നെതീ തഭാലൂക്കുകേളനില ഒരു
ലക്ഷലാം രൂപകയഭാ അതനില കൂടുതകലഭാ ധനസഹഭായലാം ലഭനിച വലക്തനികേളുചട വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയനിലതഭാചഴ  വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനമുള്ളതുലാം  വൃക്ക
മഭാറനിവയല ശസ്ത്രക്രനിയയസ്റ്റ് വനികധയരഭാകുന്നെതുമഭായ കരഭാഗനികേളക്കസ്റ്റ് മനിനനിമലാം മൂനലക്ഷലാം
രൂപ ചനികേനിതഭാ സഹഭായലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)   പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

+ ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്
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മുഖലമനനിയചട ദുരനിതഭാശശ്വഭാസ നനിധനി

69(3360)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

മുഖലമനനിയചട  ദുരനിതഭാശശ്വഭാസ  നനിധനിയനിലനനിനലാം  അനുവദനിച  തുകേ
നലകുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനി, കേളകകറനില നനിനലാം ചകേഭാചനി തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ഓഫതീസനികലക്കസ്റ്റ്
കേഴനിഞ്ഞ  1-1-2017  മുതല  നഭാളനിതുവചര  എത്ര  തവണ  ലനിസസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്
എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഏചതലഭാലാം  തതീയതനികേളനിലഭാണസ്റ്റ്  ഈ  ലനിസ്റ്റുകേള
തഭാലൂക്കസ്റ്റ്ഓഫതീസനികലയസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുളളചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

മുഖലമനനിയചട  ദുരനിതഭാശശ്വഭാസനനിധനിയനിലനനിനലാം  അനുവദനിച  തുകേ
നലകുന്നെതനിനഭായനി  എറണഭാകുളലാം  കേളകകററനിലനനിനലാം  ചകേഭാചനി  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്
ഓഫതീസനികലയസ്റ്റ്  1-1-2017  മുതല  നഭാളനിതുവചര  4  തവണ  ലനിസസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
2-2-2017,  17-3.2017,  24-5-2017,  23-6-2017  എന്നെതീ  തതീയതനികേളനിലഭാണസ്റ്റ്
തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ഓഫതീസനികലക്കസ്റ്റ് ലനിസ്റ്റുകേള നലകേനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.

മുഖലമനനിയചട ദുരനിതഭാശശ്വഭാസ നനിധനിയനിലനനിനള്ള സഹഭായലാം

70(3361)  ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിലവന്നെകശഷലാം  മുഖലമനനിയചട  ദുരനിതഭാശശ്വഭാസ
നനിധനിയനില  നനിനള്ള  സഹഭായത്തനിനഭായനി  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലനനിനലാം  എത്ര
അകപക്ഷകേള  ലഭനിച്ചുചവന്നെസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  നഭാളനിതുവചര  എത്ര  കപര്ക്കസ്റ്റ്
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച്ചു; ആചകേ അനുവദനിച തുകേ എത്രചയന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ഇഉൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നെ കശഷലാം മുഖലമനനിയചട ദുരനിതഭാശശ്വഭാസ
നനിധനിയനില  നനിനള്ള  സഹഭായത്തനിനഭായനി  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിലനനിനലാം  3173
അകപക്ഷകേള ലഭനിക്കുകേയലാം,  ആയതനില  4-8-2017  വചര  2595  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ആചകേ
1,98,96,087 രൂപ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശബരനിമല വനിമഭാനത്തഭാവളലാം

71(3362)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചചറുവളളനി  എകസറസ്റ്റ്  ഏചറടുത്തസ്റ്റ്  ശബരനിമല  വനിമഭാനത്തഭാവളലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുചമനള്ള  കേലഭാബനിനറസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിൽ
അനനരനടപടനികേള ഏതുഘടലാംവചര ആയനി എന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഏതുസഭാപനചത്തയഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിചന്റെ  പഭാകയഭാഗനികേതഭാ

പഠനത്തനിനസ്റ്റ്  വലവസഭായവനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  ചതചരചഞ്ഞടുത്തനിരനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇവരുചട പഠനത്തനിനസ്റ്റ് എത്രമഭാസചത്ത സമയപരനിധനി നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  രഭാജലഭാനര  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനിനുളള  എലഭാവനിധ  സഭാധലതകേളുലാം

ഉളളതനിനഭാല ഈ വനിമഭാനത്തഭാവളചത്ത രഭാജലഭാനര വനിമഭാനത്തഭാവളമഭാക്കഭാന നടപടനി

സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ - സനി)  ശബരനിമല തതീര്തഭാടകേരുചട സഉൗകേരലഭാര്തലാം ഒരു ഗ്രതീന ഫതീലഡസ്റ്റ്

എയര്കപഭാര്ടസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്,  ആധനികേഭാരനികേ  ഏജനസനി  മുകഖന  സഭാധലതഭാ

പഠനലാം  നടത്തുന്നെതനിനഭായനി  കകേരള  കസറസ്റ്റ്  ഇനഡസ്ട്രേനിയല  ഡവലപ്ചമന്റെസ്റ്റ്

കകേഭാര്പകറഷചന  (ചകേ.എസസ്റ്റ്.ചഎ.ഡനി.സനി.)  ചുമതലചപടുത്തനിയനിരുന.   തുടര്ന്നെസ്റ്റ്

ഇതനിനഭായനി  ചകേ.എസസ്റ്റ്.ചഎ.ഡനി.സനി.  തഭാലപരല  പത്രലാം  ക്ഷണനിക്കുകേയലാം  3

കേമ്പനനികേള  തഭാലപരലപത്രലാം  സമര്പനിക്കുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   തുടര്നടപടനികേള

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  കേണ്സളടന്റെനിചന  നനിയമനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാര്

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  ഏജനസനി  നടത്തുന്നെ  സഭാധലതഭാപഠനലാം

പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഇഉൗ  വനിഷയലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന

സഭാധനിക്കുകേയള.

  തനിരുവമ്പഭാടനി വനിമഭാനത്തഭാവളലാം

72(3363)  ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ്  എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ്    : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി  വനിമഭാനത്തഭാവള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  സഭാധലതഭാപഠനലാം

നടത്തുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)   തനിരുവമ്പഭാടനി  വനിമഭാനത്തഭാവള  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  സഭാധലതഭാ

പഠനലാം നടത്തുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിടനില.
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വനിമഭാനയഭാത്രഭാകലനിയനില വനവര്ദന

73(3364)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അവധനിക്കഭാലങ്ങളനിലുലാം  മറസ്റ്റ്  വനികശഷ  ദനിവസങ്ങളനിലുലാം  വനികദശത്തുള്ള
ഇനലഭാക്കഭാര്  പകതലകേനിച്ചുലാം  ഗളഫസ്റ്റ്  മലയഭാളനികേള  നഭാടനികലയ്ക്കുലാം  തനിരനിചകേ
വനികദശകത്തയ്ക്കുലാം കപഭാകേന്നെ അവസരങ്ങളനില വനിമഭാനക്കമ്പനനികേള യഭാത്രഭാകലനിയനില
വന വര്ദന വരുത്തുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  അമനിത  യഭാത്രഭാകലനി  ഇഉൗടഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
എചനങ്കനിലുലാം  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനില  എനസ്റ്റ്  നടപടനിയഭാണസ്റ്റ്
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം സമയങ്ങളനില ഗളഫസ്റ്റ് കമഖലയനില നനിനലാം കകേരളത്തനികലയസ്റ്റ്
വരുന്നെ വനിമഭാനങ്ങളനിലമഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് വനചഭാര്ജ്ജസ്റ്റ് വര്ദനവസ്റ്റ് എനലാം, ഇനലയനിചല മറസ്റ്റ്
സലങ്ങള വഴനി  (മുലാംചചബ,  കഗഭാവ,  ചചഹദഭാബഭാദസ്റ്റ്)  കകേരളത്തനില എത്തുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ്
ഇഉൗ അമനിത ചഭാര്ജ്ജസ്റ്റ് നൽകകേണനിവരുന്നെനിലചയന്നെതുലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില  ഗളഫസ്റ്റ്  മലയഭാളനികേള  അനുഭവനിക്കുന്നെ  ഇഉൗ  ചൂഷണത്തനില
നനിനലാം  അവചര  രക്ഷനിക്കഭാന  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കകേരളത്തനില  സശ്വനമഭായനി  ഒരു  വനിമഭാനക്കമ്പനനി  സഭാപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിചന്റെ നനിലപഭാടസ്റ്റ് എനഭാചണന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

 (എ)   ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി  -  ഡനി)   അമനിത  യഭാത്രഭാകലനി  ഇഉൗടഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പരഭാതനി
ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഗളഫസ്റ്റ് കമഖലയനിലനനിനലാം  കകേരളത്തനികലയസ്റ്റ് വരുന്നെ വനിമഭാനങ്ങളനില
മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  വനചഭാര്ജ്ജസ്റ്റ് വര്ദനവസ്റ്റ് എനലാം ഇനലയനിചല മറസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങള വഴനി
(മുലാംചചബ,  കഗഭാവ,  ചചഹദഭാബഭാദസ്റ്റ്)  കകേരളത്തനില  എത്തുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ്  ഇഉൗ  അമനിത
ചഭാര്ജ്ജസ്റ്റ്  നലകകേണനിവരുന്നെനിലചയന്നെതുലാം  ശദയനിലചപടനിടനില.  അവധനി
കേഭാലങ്ങളനിലുലാം  മറസ്റ്റ്  വനികശഷ ദനിവസങ്ങളനിലുലാം  വനിമഭാനക്കമ്പനനികേള പവഭാസനികേളനില
നനിനലാം  ഉയര്ന്നെ  നനിരക്കുകേള  ഇഉൗടഭാക്കുന  എനലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില
ഇടചപടണചമനലാം  കകേന്ദ്രകവലഭാമയഭാന  മനഭാലയത്തനികനഭാടസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ആവശലചപടനിരുന.  എന്നെഭാല വനിമഭാന യഭാത്രഭാ നനിരക്കുകേള നനിശയനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര
കവലഭാമയഭാന  മനഭാലയമചലനലാം,  1937-ചല  എയര്ക്രഭാഫസ്റ്റ്  ചടങ്ങള  പകേഭാരലാം
സര്വതീസനിചന്റെ  പകതലകേത,  നടത്തനിപസ്റ്റ്,  ചചലവസ്റ്റ്,  മനിതമഭായ  ലഭാഭലാം,  യഭാത്രക്കഭാരുചട
തനിരക്കസ്റ്റ്  എന്നെനിവ  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  യഭാത്രഭാനനിരക്കസ്റ്റ്  നനിശയനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വനിമഭാന
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കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണ  അധനികേഭാരമുചണനമഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  കവലഭാമയഭാന  മനഭാലയലാം
അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  മഭാത്രവുമല,  കലഭാകേത്തനിചല  എലഭാ  വനിമഭാന  കേമ്പനനികേളുലാം
യഭാത്രക്കഭാരുചട  തനിരക്കനിനനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്  അവരുചട  വനിമഭാന  യഭാത്രഭാനനിരക്കുകേള
ക്രമതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് ഇഉൗ വനിഷയത്തനില
ഇടചപടുന്നെതനിനസ്റ്റ്   പരനിമനിതനികേളുണസ്റ്റ്.   എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം  വനിഷയത്തനിചന്റെ പഭാധഭാനലലാം
കേണക്കനിചലടുത്തസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രകവലഭാമയഭാന  മനഭാലയവുമഭായലാം   സനിവനില  ഏവനികയഷന
ഡയറകര്  ജനറലുമഭായലാം  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  പശപരനിഹഭാരത്തനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
ശമനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

(ഇ)   ഗളഫസ്റ്റ്  കമഖലയനില  കജഭാലനിചചയ്യുന്നെ  മലയഭാളനികേളുചട  വനിമഭാനയഭാത്ര
ചചലവസ്റ്റ്   ചുരുക്കുന്നെതനിനുലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  കവണനിയഭാണസ്റ്റ്  'എയര്  കകേരള'
ചഫബ്രുവരനി  2006-ല തുടങ്ങനിയതസ്റ്റ്.   എയര് കകേരള ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  സനിയഭാലനിചന്റെ ഒരു
അനുബന്ധ കേമ്പനനിയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് സനിയഭാല വളചര വനിശദമഭായ ഒരു
സഭാധലതഭാപഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എന്നെഭാല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പുതനിയ
കവലഭാമയഭാന  നയപകേഭാരലാം  രഭാജലഭാനര  സര്വതീസുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
20  വനിമഭാനങ്ങകളഭാ,  അചലങ്കനില ചമഭാത്തലാം സതീറ്റുകേളുചട  20  ശതമഭാനകമഭാ ആഭലനര
സര്വതീസുകേളക്കഭായനി മഭാറനിവയ്കക്കണതഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആഭലനര കമഖലയനിലുള്ള അഞസ്റ്റ്
വര്ഷചത്ത  വനിമഭാന  ഗതഭാഗത  പരനിചയലാം  എന്നെ  പഴയ  നനിബന്ധന
എടുത്തുകേളചഞ്ഞങ്കനിലുലാം 20 വനിമഭാനങ്ങള കവണചമന്നെ നനിബന്ധന നനിലനനിലക്കുന്നെതസ്റ്റ്
എയര് കകേരള പദതനി യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് തടസമഭാകുചമന്നെതനിനഭാല പദതനി
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന ശമനിച്ചു വരുന.

ചകേഭാചനി ചമകടഭായചട അനനര ഘടങ്ങള
74(3365) ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ   :

ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷസ്റ്റ്   :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടസ്റ്റ് റസഭാഖസ്റ്റ്   :
ശതീ  .   എലാം  .   സശ്വരഭാജസ്റ്റ് : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാചനി  ചമകടഭായചട  തുടർനള്ള  ഘടങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള
പവര്ത്തനത്തനിചന്റെ പുകരഭാഗതനി വനിശദനികേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  നഗരങ്ങളനില  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  ഹലറസ്റ്റ്
ചമകടഭാ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാനഭായനി  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനി
എചനലഭാമഭാചണന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനികേളക്കുകവണ സലലാം ഏചറടുക്കല, ഫണനിചന്റെ കസഭാത്രസസ്റ്റ്
തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങളനിചല നനിലവനിചല സനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  ചകേഭാചനി ചമകടഭാ ചറയനില പദതനിയചട വനിവനിധ ഘടങ്ങളുലാം ആയതനിചന്റെ
പുകരഭാഗതനിയലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)   11-9-2015-ചല  സ.ഉ.(ചചകേ)  നമ്പര്74/2015/പനി.ഡബല്യൂ.ഡനി.  നമ്പര്
ഉത്തരവസ്റ്റ് പകേഭാരലാം  6728  കകേഭാടനി രൂപ ചചലവനില തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
ചചലറസ്റ്റ് ചമകടഭാ പദതനികേള നടപഭാക്കഭാന സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നലകേനി.
ഇഉൗ  പദതനികേള  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.   ചചലറസ്റ്റ്  ചമകടഭാ
പദതനികേളക്കഭായനി  സശ്വതീകേരനിച  നടപടനികേളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ക്കുന.*

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ചചലറസ്റ്റ്  ചമകടഭാ  പദതനികേളുചട
സലകമചറടുക്കല  നനിര്മ്മേഭാണചചലവസ്റ്റ്  എന്നെനിവ  സലാംബന്ധനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

ചകേഭാചനി  ചമകടഭായചട  ആലുവ മുതല  കപട  വചരയള്ള പദതനിക്കഭാവശലമഭായ
സലലാം ഏചറടുത്തസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞു.  കപട മുതല തൃപ്പൂണനിത്തുറ എസസ്റ്റ്.എന.  ജലാംഗ്ഷന
വചരയള്ള  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  കറഭാഡസ്റ്റ്  നവതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം,  കസഷന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമഭായനി ഏകേകദശലാം  3  ഏക്കര് 65  ചസന്റെസ്റ്റ് സലലാം കവണതുണസ്റ്റ്.  ടനി
സലലാം ഏചറടുക്കുന്നെതനിനുള്ള അര്തനഭാപത്രലാം ചകേഭാചനി ചമകടഭാ,  ജനിലഭാ കേളകര്ക്കസ്റ്റ്
സമര്പനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.   ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടത്തുന്നെ  സഭാമൂഹനികേ  പതലഭാഘഭാത
പഠനലാം (Social Impact Assessment Study) അനനിമ ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  കേഭാക്കനഭാടസ്റ്റ്
വചരയള്ള ഘടലാം II കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

ചകേഭാചനി  ചമകടഭാ  ചറയനില  പദതനിയചട  ഫണനിചന്റെ  കസഭാതസസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ
കേഭാരലങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

     ചകേഭാചനിയനിചല സലാംകയഭാജനിത ജലഗതഭാഗത പദതനി

75(3366)  ശതീ  .    ഹഹബനി  ഈഡന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചകേഭാചനി ചമകടഭാ ചറയനില കകേഭാര്പകറഷന നടപനിലഭാക്കുന്നെ ചകേഭാചനിയനിചല
സലാംകയഭാജനിത ജലഗതഭാഗത പദതനി ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി ജര്മ്മേന ധനകേഭാരല സഭാപനത്തനിലനനിനലാം ധനസഹഭായലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില എത്ര തുകേചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചകേഭാചനിയചട  ടൂറനിസലാം  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  ഈ  പദതനി  എത്രമഭാത്രലാം
സഹഭായകേമഭാകുലാം എന്നെസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(എ)  പദതനിയചട  ജനറല  കേണ്സളടന്റെഭായനി  M/s.  AECOM
Consortium   -ചത്ത  നനിയമനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.   പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  ഭൂമനി
ഏചറടുക്കുന്നെതനിനുള്ള  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനിക്കുകവണ  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിച്ചു
വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.   ചചഹകഡ്രഭാഗ്രഭാഫനികേസ്റ്റ്  സര്കവ  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   ചടര്മനിനല
ചകേടനിടങ്ങളുചട  സമ്പ്രദഭായ  (Schematic)  കല  ഒഉൗട്ടുകേള,  അതനിനൂതനമഭായ
കബഭാട്ടുകേളക്കുകവണനിയള്ള  ഡനിചചസനുകേള  എന്നെനിവ  ജനറല  കേണ്സളടന്റെസ്റ്റ്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പദതനിക്കുകവണനി ജര്മ്മേന ധനകേഭാരല സഭാപനമഭായ KFW-ല നനിന്നെസ്റ്റ്
85 ദശലക്ഷലാം യകറഭാ (579.71 കകേഭാടനി രൂപ) വഭായ്പ ലഭലമഭാക്കുന്നെതുമഭായനി ബന്ധചപട
കേരഭാര് ഒപ്പുവച്ചു കേഴനിഞ്ഞു.  ഇതനില നനിനലാം 4.68 കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ചകേഭാചനി  ദശ്വതീപസമൂഹങ്ങചളയലാം,  ചകേഭാചനി  നഗരകത്തയലാം,
പഭാനപകദശങ്ങകളയലാം  ബന്ധനിപനിക്കുവഭാനുതകുന്നെവനിധത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  സലാംകയഭാജനിത
ജലഗതഭാഗത പദതനി വനിഭഭാവനലാം ചചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ചകേഭാചനി കേഭായലനിചല ദശ്വതീപുകേളനില
തഭാമസനിക്കുന്നെ  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനകേരയനികലയ്ക്കുള്ള  യഭാത്രഭാസഉൗകേരലലാം
ചമചചപടുത്തുകേയലാം ചചയ്യുകേവഴനി ഒരു വനിപ്ലവകേരമഭായ പുകരഭാഗതനിയഭാണസ്റ്റ് പദതനിയചട
പധഭാന  ഉകദ്ദേശലലാം.   അകതഭാചടഭാപലാം  ഇഉൗ  ദശ്വതീപുകേളനിലുള്ള  ദൃശലമകനഭാഹരമഭായ
വനികനഭാദസഞഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങചള  ബന്ധനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ചകേഭാചനി  ചമകടഭായചട
ജലഗതഭാഗത  പദതനി  വളചരകയചറ  ഫലപദമഭായനി  പകയഭാജനചപടുത്തഭാനഭാകുലാം.
ആഭലനര/വനികദശ വനികനഭാദസഞഭാരനികേളക്കസ്റ്റ് ഇഉൗ ദശ്വതീപ സമൂഹത്തനിചല പകൃതനിഭലാംഗനി
അതനിചന്റെ  തനനിമകയഭാചട  അനുഭവനിചഭാസശ്വദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ജലഗതഭാഗത  പദതനിയനില
വനിഭഭാവനലാം ചചയ്യുന്നെ സുരക്ഷനിതവുലാം,  നൂതനവുലാം വനിശശ്വസനതീയവുമഭായ ജലയഭാനങ്ങള
ഏചറ  സഹഭായകേരമഭാകുചമനലാം  അങ്ങചന  ഇഉൗ  പദതനി  വനികനഭാദസഞഭാര
വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ് സഹഭായകേരമഭാകുചമനലാം പതതീക്ഷനിക്കുന.

അനര്സലാംസഭാന നദതീജല കേരഭാറുകേള

76(3367)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത പധഭാനചപട അനര് സലാംസഭാന നദതീജലക്കരഭാറുകേള
ഏചതഭാചക്ക; എനമുതലഭാണസ്റ്റ് ഇവ ഓകരഭാനലാം പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയതസ്റ്റ്;  കേരഭാറനിചല
വലവസകേള എചനഭാചക്കയഭാചണന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  എചനഭാചക്ക  ആവശലങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ജലലാം
നലകുന്നെതസ്റ്റ്;  ഇതനിനസ്റ്റ്  എചനങ്കനിലുലാം  വനില  ഈടഭാക്കുനകണഭാ;  ഉചണങ്കനില
എത്രയഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പമ്പ-അചന  കകേഭാവനില-ഹവപഭാര്  നദതീസലാംകയഭാജനലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
എചനങ്കനിലുലാം നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) കകേരളത്തനിചല നദനികേളനില ജലലഭലത കുറഞ്ഞുവരുന്നെ സഭാഹചരലത്തനില
പമ്പ-അചന  കകേഭാവനില-ഹവപഭാര്  നദതീജലകേരഭാര്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
എചനങ്കനിലുലാം  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സശ്വതീകേരനിചതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) നനിലവനിലുള്ള നദതീജല കേരഭാര് പകേഭാരലാം കകേരളത്തനിനസ്റ്റ് അര്ഹമഭായ ചവള്ളലാം
വനിവനിധ  നദനികേളനിലനനിനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സശ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നദതീജലലാം പങ്കുവയ്ക്കുന്നെതുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ് കകേരളലാം തമനിഴഭാടുമഭായനി തഭാചഴ
പറയന്നെ  കേരഭാറുകേളനില  ഏര്ചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   29-5.1970-ല  കകേരളവുലാം  തമനിഴഭാടുലാം
09.11.1958  മുതല മുനകേഭാല പഭാബലലകത്തഭാചട  ഒപ്പുവച പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്
പദതനി  (പനി.എ.പനി)  കേരഭാര്,  19-8-1973-  ല  ഒപ്പുവച  ശനിരുവഭാണനി  കുടനിചവള്ള
പദതനി കേരഭാര്, 1886 ഒകകഭാബര് 29-നസ്റ്റ് തനിരുവനിതഭാലാംകൂര് മഹഭാരഭാജഭാവുലാം,  ചസക്രടറനി
ഓഫസ്റ്റ് കസറസ്റ്റ് കഫഭാര് ഇനല ഇന കേഉൗണ്സനിലുലാം ഒപ്പുചവച ചപരനിയഭാര് പഭാട കേരഭാര്,
29-5.1970-ചല മുലചപരനിയഭാര് അനുബന്ധ കേരഭാറുകേള എന്നെനിവയഭാണസ്റ്റ് അവ.  കമല
കേരഭാറുകേളനിചല വലവസകേള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന. *

(ബനി)    ജലകസചനത്തനിനുലാം,  കുടനിചവള്ളത്തനിനുലാം  ചചവദക്യുത ഉലഭാദനത്തനിനുലാം
കവണനിയഭാണസ്റ്റ്  കകേരളലാം  മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ജലലാം  നലകുന്നെതസ്റ്റ്.
ജലകസചനത്തനിനുലാം  കുടനിചവള്ളത്തനിനുമുള്ള  ജലത്തനിനസ്റ്റ്  വനില  ഇഉൗടഭാക്കുന്നെനില.
29-5-1970-ല  കകേരളവുലാം  തമനിഴഭാടുലാം  തമ്മേനില  ഒപ്പുവച  മുലചപരനിയഭാര്  അനുബന്ധ
കേരഭാര് പകേഭാരലാം ചപരനിയഭാര് ജലമുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് ചചവദക്യുതനി ഉലഭാദനിപനിക്കഭാന തമനിഴഭാടനിനസ്റ്റ്
അനുവഭാദലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതുപകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  വര്ഷവുലാം  ആദലചത്ത
350  മനിലലണ്  യണനിറസ്റ്റ്  ചചവദക്യുതനി  ഉലഭാദനത്തനിനസ്റ്റ്  പതനിവര്ഷലാം  കേനികലഭാവഭാടനിനസ്റ്റ്
12  രൂപയലാം അതനില കൂടുതലഭായനി ഉലഭാദനിപനിക്കുനചണങ്കനില അതനിനസ്റ്റ് പതനിവര്ഷലാം
കേനികലഭാവഭാടനിനസ്റ്റ് 18 രൂപയലാം ഇഉൗടഭാക്കഭാചമന്നെസ്റ്റ് വലവസ ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.



140 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 22, 2017

(സനി  &  ഡനി)   സലാംസഭാനചത്ത വളചര പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നെ പമ്പ,
അചനകകേഭാവനില,  ചചവപഭാര്  നദനി  സലാംകയഭാജന  പദതനി  സലാംസഭാനചത്ത  പമ്പ,
അചനകകേഭാവനില നദനികേചളയലാം   അവ വനപതനിക്കുന്നെ കവമ്പനഭാടസ്റ്റ്  കേഭായലനികനയലാം
ഏതുവനിധത്തനില  ബഭാധനിക്കുലാം  എന്നെതനിചനപറനി  CWRDM  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,
IIT ഡലഹനി എന്നെതീ വനിദഗ്ദ്ധ ഏജനസനികേചളചകേഭാണസ്റ്റ്  പഠനങ്ങള നടത്തനി കകേരളലാം
വലക്തത വരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  നദനി  സലാംകയഭാജന  പദതനിയനില  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ അനുമതനി ഇലഭാചതയഭാണസ്റ്റ് പമ്പ-അചനകകേഭാവനില  -  ചചവപഭാര് ലനിങ്കസ്റ്റ്
പദതനിചയ ഉളചപടുത്തനിയതസ്റ്റ്.  പമ്പ-അചനകകേഭാവനില-ചചവപഭാര് നദനി സലാംകയഭാജന
പദതനിചയ പൂര്ണ്ണമഭായനി എതനിര്ക്കുന്നെ കകേരള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ശക്തമഭായ നനിലപഭാടസ്റ്റ്
ഇഉൗ പദതനിയചട സഭാധലതഭാ പഠന റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ NWDA (നഭാഷണല
വഭാടര്  ചഡവലപസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ്  ഏജനസനി)-യചട  Technical  Advisory  Committee,
Governing  Body,  Annual  General  Meeting  എന്നെതീ കയഭാഗങ്ങളനിലുലാം  Special
Committee  on  Interlinking  of  Rivers-ചന്റെ  കയഭാഗങ്ങളനിലുലാം  പചങ്കടുത്ത
കകേരളത്തനിചന്റെ  പതനിനനിധനികേള  ആവര്ത്തനിചസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പദതനി
പൂര്ണ്ണമഭായനി  ഉകപക്ഷനിക്കണചമന്നെസ്റ്റ്  11-ാം  നനിയമസഭയചട  6-ാം  സകമ്മേളനത്തനില
6-8-2003-നസ്റ്റ് കകേരള നനിയമസഭ പകമയലാം പഭാസഭാക്കുകേയണഭായനി.  22-6-2016-ല
NWDA യചട 30-ാം മതസ്റ്റ്  വഭാര്ഷനികേ ചപഭാതുകയഭാഗത്തനില പചങ്കടുത്ത ബഹു: കകേരള
ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിയലാം  പമ്പ-അചനകകേഭാവനില-ചചവപഭാര്  ലനിങ്കസ്റ്റ്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കരുചതന്നെസ്റ്റ് ആവശലചപടനിരുന. NWDA-യചട വനിവനിധ കയഭാഗങ്ങളനിലൂചട
കകേരളത്തനിചന്റെ സമ്മേതമനിലഭാചത പമ്പ -അചനകകേഭാവനില-ചചവപഭാര് നദനി സലാംകയഭാജന
പദതനി സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് തുടര്നടപടനികേള ഒനലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയനിചലന്നെസ്റ്റ് കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്
ഉറപ്പു  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേരളത്തനിചന്റെ  ഉഉൗര്ജ്ജ,  ജല  ലഭലതയഭായലാം  സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തുകൂടനി
ഒഴുകുന്നെ  (Intra  State)   നദനികേളഭായ  പമ്പകയയലാം  അചനകകേഭാവനില  ആറനികനയലാം
ബന്ധനിപനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള്ള  'Twin  Kallar Multipurpose Project'  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള
ശമങ്ങളുലാം കകേരളസര്ക്കഭാര് നടത്തനിവരുന.

പമ്പ-അചനകകേഭാവനില-ചചവപഭാര് ലനിങ്കസ്റ്റ് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള ഏചതഭാരു
ശമവുലാം  കകേരളത്തനിചന്റെ   ഭഭാഗത്തുനനിന്നെസ്റ്റ്  തടയവഭാന  കവണ  സഭാധലമഭായ  എലഭാ
മുനകേരുതലുകേളുലാം വകുപസ്റ്റ് തലത്തനിലുലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലുലാം സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

(ഇ)   കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  പദതനി  കേരഭാറനില  നനിന്നെഭാണസ്റ്റ്
പധഭാനമഭായലാം  ജലലാം  ലഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  പദതനി
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(പനി.എ.പനി)-യനില  നനിന്നെസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  അവകേഭാശചപട  ജലലാം  കനടനിചയടുത്തസ്റ്റ്
നനിലവനിചല  ജലക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  ഉഉൗര്ജ്ജനിത  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
സശ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  നടപസ്റ്റ് ജല വര്ഷലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനു മുനപുതചന്നെ ഇഉൗ
വര്ഷചത്ത കൃഷനിക്കുലാം, ചചവദക്യുകതഭാല്പഭാദനത്തനിനുലാം കവണ ജലലാം പനി.എ.പനി.- യനില
നനിനലാം ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള തതീവ്ര ശമങ്ങള കകേരള സര്ക്കഭാരുലാം, ജലകസചന വകുപ്പുലാം,
കകേരള ചചവദക്യുതനി കബഭാര്ഡുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2016 -17  ജലവര്ഷത്തനിലുലാം  നടപസ്റ്റ്  ജലവര്ഷത്തനിലുലാം  പനി.എ.പനി  കേരഭാര്
പകേഭാരലാം   കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  അര്ഹതചപട  ജലലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചരലത്തനില
വകുപ്പുതലത്തനിലുലാം ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി തലത്തനിലുലാം മുഖലമനനി തലത്തനിലുലാം കകേന്ദ്ര
ജലവനിഭവ  വകുപസ്റ്റ്  മനനിക്കുളചപചട  നനിരവധനി  കേത്തുകേള സര്ക്കഭാര് അയചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിചല  ഗരുതരമഭായ  വരളച  കേണക്കനിചലടുത്തസ്റ്റ്  പറമ്പനിക്കുളലാം
റനിസര്കവഭായറനിചല  ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭായ  ജലലാം  കേരഭാര്  പകേഭാരലാം  ആളനിയഭാറനില
എത്തനിചസ്റ്റ് അവനിചട നനിനലാം ചനിറ്റൂര് പുഴ പകദശത്തസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കണലാം എന്നെഭാവശലചപടസ്റ്റ്
തമനിഴഭാടസ്റ്റ് മുഖലമനനിക്കസ്റ്റ് കകേരള മുഖലമനനി അയച 16-9-2016 -ചല കേത്തസ്റ്റ് പനി.എ.പനി
കേരഭാര് പകേഭാരമുള്ള ജലലാം അടനിയനരമഭായനി ലഭലമഭാക്കണലാം എന്നെഭാവശലചപടസ്റ്റ് തമനിഴഭാടസ്റ്റ്
ചപഭാതു  മരഭാമത്തസ്റ്റ്,  ചചഹകവ,  ചചറുകേനിട  തുറമുഖ  വകുപസ്റ്റ്  മനനിയഭായനിരുന്നെ  ശതീ.
എടപഭാടനി.ചകേ.  പളനനി  സശ്വഭാമനിക്കയച  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനിയചട  8-10-2016
തതീയതനിയനിചല കേത്തസ്റ്റ്, കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിചന്റെ അടനിയനര ഇടചപടല ഇക്കഭാരലത്തനില
ഉണഭാകേണചമന്നെസ്റ്റ്  അഭലര്തനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  ജലവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  അകത
തതീയതനിയനില കകേന്ദ്ര ജലവനിഭവവകുപസ്റ്റ് മനനിക്കയച കേത്തസ്റ്റ്, 2017  മഭാര്ചനില  ചനിറ്റൂര്
പുഴ പകദശത്തസ്റ്റ് കേരഭാര് പകേഭാരലാം 6.350 റനി.എലാം.സനി ജലലാം ലഭലമഭാകക്കണ സലത്തസ്റ്റ്
3.762  റനി.എലാം.സനി  ജലലാം  മഭാത്രലാം  ലഭലമഭാക്കനിയതനിചന  തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  കേരഭാര്  പകേഭാരമുള്ള
ജലലാം ലഭലമഭാക്കണചമന്നെഭാവശലചപട്ടുലാം പനി.എ.പനി. കേരഭാര് പുനനഃരവകലഭാകേനത്തനിനഭായനി
ക്ഷണനിച്ചുചകേഭാണ്ടുലാം  കകേരള  മുഖലമനനി  തമനിഴഭാടസ്റ്റ്  മുഖലമനനിക്കയച  29-4-2017
തതീയതനിയനിചല  കേത്തസ്റ്റ്  മണക്കടവസ്റ്റ്  വനിയറനില  കേരഭാര്  പകേഭാരലാം   2017  ജൂചചല
മഭാസത്തനില  260  എലാം.സനി.എഫസ്റ്റ്.റനി.  ജലലാം  ലഭലമഭാകക്കണ  സലത്തസ്റ്റ്
161  എലാം.സനി.എഫസ്റ്റ്.റനി.  ജലലാം വനിതരണലാം ചചയ്യുകേയലാം പറമ്പനിക്കുളലാം ഡഭാമനില നനിനലാം
ആളനിയഭാര് ഡഭാമനികലയസ്റ്റ് ചവള്ളലാം ലഭലമഭാക്കഭാചത കകേഭാണ്ടൂര് കേനഭാല വഴനി തനിരുമൂര്ത്തനി
ഡഭാമനികലയസ്റ്റ്  തുറനവനിട സഭാഹചരലത്തനിലുലാം ചനിറ്റൂര് പുഴ, ചഭാലക്കുടനി കബസനിനുകേളനിചല
ജലദഉൗര്ലഭലലാം പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി കേരഭാര് പകേഭാരമുള്ള വലവസകേള കേര്ശനമഭായനി
പഭാലനിക്കണചമന്നെഭാവശലചപടസ്റ്റ്  കകേരള  മുഖലമനനി  തമനിഴഭാടസ്റ്റ്  മുഖലമനനിക്കയച
9-8-2017  തതീയതനിയനിചല  കേത്തസ്റ്റ്  എന്നെനിവ  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  അടനിയനര
ഇടചപടലുകേളനില ഉളചപടുന.
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12-6-2017-നസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനചപട  മുഖലമനനിയചട  കനതൃതശ്വത്തനില
തനിരുവനനപുരത്തസ്റ്റ്  വചസ്റ്റ്  അനര്  സലാംസഭാന  ജല  വനിഷയങ്ങളുലാം  അവയമഭായനി
ബന്ധചപട  കകേസുകേളുചട  നടത്തനിപ്പുലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  നടന്നെ  കയഭാഗത്തനിചലടുത്ത
തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം  2016-2017  ജലവര്ഷത്തനില,  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്  കേരഭാര്  പകേഭാരലാം
അര്ഹതചപട  ജലലാം  പനി.എ.പനി.-യനില  നനിന്നെസ്റ്റ്  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചരലത്തനില
തമനിഴഭാടനിചന്റെ,  പനി.എ.പനി.  കേരഭാര്  വലവസഭാ  ലലാംഘനങ്ങളചക്കതനിരഭായനി  ഒരു
ഇടക്കഭാല  ഹര്ജനി  ഫയല  ചചയ്യുന്നെതനിനുകവണനിയള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള
ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.   2016-17  ജല  വര്ഷത്തനില  തമനിഴഭാടസ്റ്റ്  നടത്തനിയ  പനി.എ.പനി
കേരഭാര് വലവസഭാ ലലാംഘനങ്ങളുചട അടനിസഭാനത്തനില ആര്ബനികടഷനുള്ള വകുപ്പുലാം
കൂടനി  ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണസ്റ്റ്  ഒരു  ഇടക്കഭാല  ഹര്ജ്ജനി  ഫയല  ചചയ്യുവഭാനുലാം,
നനിലവനിചല കകേസനിചന്റെ (Orginal Suit 2 of 2013 ) കകേഭാടതനിയനിചല നടപടനിക്രമങ്ങള
കവഗത്തനിലഭാക്കഭാനകവണനി ഒരു അകപക്ഷ സമര്പനിക്കുവഭാനുമുള്ള സഭാധലത സുപതീലാം
കകേഭാടതനിയനിചല  കകേരളത്തനിചന്റെ   അഭനിഭഭാഷകേകരഭാടുലാം,  സഭാനഡനിലാംഗസ്റ്റ്
കേഉൗണ്സലനികനഭാടുലാം  കൂടനിയഭാകലഭാചന  നടത്തനി  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  കവണനടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കഭാന പനി.എ.പനി.- യചട കനഭാഡല ഓഫതീസചറ ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പറമ്പനിക്കുളലാം  ആളനിയഭാര്  പദതനി  (പനി.എ.പനി)-യനില  നനിന്നെസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിനസ്റ്റ്
അവകേഭാശചപട  ജലലാം  കനടനിചയടുത്തസ്റ്റ്  നനിലവനിചല  ജലക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള
ഉഉൗര്ജ്ജനിത നടപടനികേള കകേരള സര്ക്കഭാരുലാം, ജലകസചന വകുപ്പുലാം, കകേരള ചചവദക്യുതനി
കബഭാര്ഡുലാം തുടര്നലാം നടത്തുന്നെതഭായനിരനിക്കുലാം.

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ വഭാര്ഷനികേഭാകഘഭാഷങ്ങളുചട പരസല പചരണലാം

77(3369)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  വഭാര്ഷനികേഭാകഘഭാഷങ്ങളുചട  ഭഭാഗമഭായനി  സഭാമൂഹല
മഭാധലമങ്ങള വഴനി പചരണലാം നടത്തനിയനിരുകന്നെഭാ;  എങ്കനില ഏചതലഭാലാം തരത്തനിലുള്ള
സഭാമൂഹലമഭാധലമങ്ങള വഴനിയഭാണസ്റ്റ് പചരണലാം നടത്തനിയതസ്റ്റ്;

(ബനി) സഭാമൂഹലമഭാധലമങ്ങള വഴനി പചരണലാം നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് സഭാപനവുമഭായനി
കേരഭാറനില ഏർചപടതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ആചരങ്കനിലുലാം ആകക്ഷപമുന്നെയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഒന്നെഭാലാം  വഭാര്ഷനികേഭാകഘഭാഷങ്ങളുചട  പചരണത്തനിനഭായനി
ആചകേ എനസ്റ്റ് തുകേ ചചലവഴനിച്ചുചവന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പചരണലാം നടത്തനിയനിരുന.  കഫയ്സസ്റ്റ് ബുക്കസ്റ്റ്,  വഭാട്സസ്റ്റ് ആപസ്റ്റ് എന്നെതീ
സഭാമൂഹല മഭാധലമങ്ങള വഴനിയഭാണസ്റ്റ് പചരണലാം നടത്തനിയതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ശദയനിലചപടനിടനില.
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(സനി)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഒന്നെഭാലാം വഭാര്ഷനികേഭാകഘഭാഷങ്ങളുചട പചഭാരണത്തനിനഭായനി
ഇതുവചര ചചലവഴനിച തുകേയചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഇപകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്.

1. സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം 250 ഇനസകലഷന വര്ക്കുകേള - 31,06,785 രൂപ.

2. ചകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി. ബസസ്റ്റ് പരസലലാം - 24,15,000 രൂപ.

3. എല.ഇ.ഡനി. കഹഭാര്ഡനിലാംഗകേളനില പരസലലാം - 2,27,700 ര രൂപ.

4. കസഭാഷലല മതീഡനിയ വഴനിയള്ള പചരണലാം - 21,24,000 രൂപ.

കകേരള പവഭാസനി കക്ഷമചപനഷന

78(3370)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള പവഭാസനി കക്ഷമ ചപനഷന വര്ദനിപനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി) പവഭാസനി കക്ഷമ പദതനിയനില തകദ്ദേശതീയരഭായ എത്രകപരുലാം വനികദശത്തസ്റ്റ്
തഭാമസനിക്കുന്നെ എത്രകപരുലാം രജനിസര് ചചയനിട്ടുചണന്നെസ്റ്റ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പവഭാസനി കക്ഷമനനിധനി അലാംഗങ്ങളുചട ചപനഷന ഏകേതീകേരനിചസ്റ്റ്  2,000
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച
ഉത്തരവസ്റ്റ് ഉടന പുറചപടുവനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) പവഭാസനി കകേരളതീയ കക്ഷമനനിധനിയനില പവഭാസനി കകേരളതീയന (വനികദശലാം)
വനിഭഭാഗത്തനില  131816  കപരുലാം,  മുനപവഭാസനി കകേരളതീയന  (വനികദശലാം)  വനിഭഭാഗത്തനില
46047 കപരുലാം അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വനികദശ രഭാജലങ്ങളനില കജഭാലനി വഭാഗഭാനലാം

79(3371)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനികദശ രഭാജലങ്ങളനില  കജഭാലനി  വഭാഗഭാനലാംചചയസ്റ്റ്  വലഭാജകരഖകേള ചമചസ്റ്റ്
റനിക്രൂടനിലാംഗസ്റ്റ് നടത്തുന്നെ ഏജനമഭാചരക്കുറനിച്ചുളള പരഭാതനികേള ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കനില  ഇത്തരലാം  ഏജനസനികേളചക്കതനിചര  സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നെ
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)   വലഭാജ  റനിക്രൂടനിലാംഗസ്റ്റ്  ഏജനസനികേചളക്കുറനിചസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെ  വനിവരങ്ങള
കപഭാലതീസനിനസ്റ്റ്  ചചകേമഭാറുന.   കപഭാലതീസസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ഇവരുചട  പവര്ത്തനങ്ങള
നനിരതീക്ഷനിചസ്റ്റ്  അകനശ്വഷണലാം  നടത്തനി   ഉചനിതമഭായ  നനിയമ  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ചൂഷണങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഇരയഭാകുന്നെവര് നലകുന്നെ പരഭാതനികേള സൂപണസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്
കപഭാലതീസസ്റ്റ്,  എന.ആര്.ചഎ.  ചസല,  സലാംസഭാന കപഭാലതീസസ്റ്റ് കമധഭാവനി എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ്
ചചകേമഭാറുകേയലാം  അകപക്ഷകേള  അതതസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേള കനരനിടസ്റ്റ്  ഇടചപടസ്റ്റ്
തതീര്പഭാക്കുകേയമഭാണസ്റ്റ് നനിലവനില ചചയ്യുന്നെതസ്റ്റ്.

വലഭാജ റനിക്രൂടനിലാംഗസ്റ്റ് ഏജനസനികേളചക്കതനിചര നടപടനി

80(3372) ശതീ  .   പനി  .   ഉഹബദുള്ള : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഗളഫസ്റ്റ്  രഭാജലങ്ങളനികലക്കസ്റ്റ്  ചതഭാഴനില  ആവശലഭാര്തലാം  സ്ത്രതീകേള
ഉളചപചടയള്ളവചര റനിക്രൂടസ്റ്റ്  ചചയ്യുന്നെ വലഭാജ ഏജനസനികേള വര്ദനിച്ചുവരുന്നെതഭായനി
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവരുചട  പവര്ത്തനങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിക്കുവഭാന  എചനലഭാലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  നലകേനിയ  വഭാഗഭാനങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാചത  അവചര
ചൂഷണലാംചചയ്യുന്നെ  ഇത്തരലാം  റനിക്രൂടനിലാംഗസ്റ്റ്  ഏജനസനികേചള  നനിയമത്തനിനുമുമ്പനില
ചകേഭാണ്ടുവരഭാന കേര്ശന നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വലഭാജ ഏജനസനികേചളക്കുറനിചസ്റ്റ്   ലഭനിക്കുന്നെ വനിവരങ്ങള കപഭാലതീസനിനു
ചചകേമഭാറനി  ഇവരുചട  പവര്ത്തനങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയലാം  ഉചനിതമഭായ  നനിയമ
നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം ചചയവരുന.  കൂടഭാചത Awareness Campaign on
Illegal Recruitment & Visa Check പദതനി മുഖഭാനരലാം വനികദശ റനിക്രൂട്ടുചമനമഭായനി
ബന്ധചപട  ചൂഷണങ്ങള,  വനിസ  തടനിപസ്റ്റ്  എന്നെനിവയ്ചക്കതനിചരയള്ള
കബഭാധവത്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള,  വനിവനിധ  ദൃശല,  ശവലപത്ര  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട
നലകേനിവരുനണസ്റ്റ്.  
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(സനി)  ചൂഷണങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഇരയഭാകുന്നെവര് നലകുന്നെ പരഭാതനികേള സൂപണസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്
കപഭാലതീസസ്റ്റ്,  എന.ആര്.ചഎ.  ചസല,  സലാംസഭാന കപഭാലതീസസ്റ്റ് കമധഭാവനി എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ്
ചചകേമഭാറുകേയലാം  അകപക്ഷകേള  അതതസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേള കനരനിടസ്റ്റ്  ഇടചപടസ്റ്റ്
തതീര്പഭാക്കുകേയമഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനില  ചചയ്യുന്നെതസ്റ്റ്.

കനഭാര്ക്ക കക്ഷമപദതനികേള

81(3373) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .  കജഭാസഫസ്റ്റ്  : 

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്  : 

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  : 

ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഡലഹനി,  മുലാംഹബ,  ചചഹന്നെ,  ബലാംഗ്ലൂരു  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില  കനഭാര്ക്ക
ഓഫതീസസ്റ്റ്  പവര്ത്തനിക്കുനചവങ്കനിലുലാം  വളചര  ചുരുക്കലാം  മലയഭാളനികേള  മഭാത്രകമ
കനഭാര്ക്കയചട  കക്ഷമ  പദതനികേളനില  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള  എന്നെ  വസ്തുത
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സമൂഹത്തനിചന്റെ  അടനിത്തടനില  കേഴനിയന്നെ,  ആനുകൂലലങ്ങളുലാം
ആകരഭാഗലസുരക്ഷഭാ  പദതനികേളുലാം  ലഭലമലഭാത്ത  മറുനഭാടന  മലയഭാളനികേളനികലയസ്റ്റ്
കനഭാര്ക്കയചട  കക്ഷമ  പദതനികേള  എത്തനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  മറുനഭാടന മലയഭാളനികേള കൂടുതലഭായനി തഭാമസനിക്കുന്നെ സലാംസഭാനങ്ങളനില
കനഭാര്ക്ക ചസല്ലുകേള പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഉൗ ചസല്ലുകേളനിചല ഉകദലഭാഗസര്
അതതസ്റ്റ്  സലാംസഭാനചത്ത  മലയഭാളനികേളുചട  പശങ്ങള  മനസനിലഭാക്കുകേയലാം
അകപക്ഷകേളുലാം  പരഭാതനികേളുലാം  സശ്വതീകേരനിചസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ സഹഭായങ്ങള നലകുകേയലാം
ചചയവരുനണസ്റ്റ്.   കനഭാര്ക്ക  കക്ഷമപദതനികേചളക്കുറനിചസ്റ്റ്  വലഭാപകേമഭായ  പരസല
പചഭാരണങ്ങള  പത്ര  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട  നലകേനിവരുനണസ്റ്റ്.  മറുനഭാടന
മലയഭാളനികേളക്കനിടയനില  കകേരള  പവഭാസനി  കകേരളതീയ  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിചന്റെ
പവര്ത്തനങ്ങചളക്കുറനിചസ്റ്റ്  അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കബഭാധവത്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

450/2020
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പവഭാസനി കക്ഷമ പവര്ത്തനങ്ങള

82(3374)  ശതീ  .    അബ്ദുല  ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

പവഭാസനി  കക്ഷമ  പവര്ത്തനങ്ങള  ഫലപദമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എചനഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പവഭാസനി  കക്ഷമ  പവര്ത്തനങ്ങള  ഫലപദമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കനഭാര്ക്ക  റടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്,
കകേരള  പവഭാസനി  കകേരളതീയ  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  എന്നെനിവ  മുകഖന  തഭാചഴപറയന്നെ
കക്ഷമപദതനികേളുലാം  അവ  ഫലപദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേളുലാം
സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

സഭാനശ്വന പദതനി -

തനിരനിചകേചയത്തനിയ  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്നെ  പവഭാസനി  കകേരളതീയര്ക്കഭായള്ള
ദുരനിതഭാശശ്വഭാസ നനിധനിയഭായ സഭാനശ്വന പദതനി  2005  മുതല സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   നനിര്ദനരഭായ  പവഭാസനി  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങചള  അതലഭാവശല
ഘടങ്ങളനില  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  സഹഭായനിക്കുകേചയന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാചടയഭാണസ്റ്റ്
പസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

കേഭാരുണലലാം പദതനി -

പവഭാസനികേളഭായ  കകേരളതീയരുചട  (ഇനലയസ്റ്റ്  പുറകത്തഭാ  ഇതര
സലാംസഭാനങ്ങളനികലഭാ ഉള്ളവര്)  മൃതശരതീരലാം സശ്വകദശകത്തയസ്റ്റ് ചകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുള്ള
പദതനി,  ടനി  പദതനിയനിലൂചട,  മരണമടഞ്ഞ  പവഭാസനിയചട  നനിയമഭാനുസൃതമഭായ
അവകേഭാശനി   ക്കസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  നലകേനിവരുന.   അനലസലാംസഭാനത്തുനനിനലാം
മൃതശരതീരലാം നഭാടനിചലത്തനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് 15,000 രൂപയലാം വനികദശത്തുനനിനലാം മൃതശരതീരലാം
നഭാടനിചലത്തനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് പരമഭാവധനി 50,000 രൂപയമഭാണസ്റ്റ് നലകേനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.

ചപനഷന പദതനി -

കകേരള  പവഭാസനി  കകേരളതീയ  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  മുകഖന  2014  ചസപ്റലാംബര്
മഭാസലാം  മുതല  പവഭാസനികേളക്കുള്ള  ചപനഷന  പദതനി  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കക്ഷമനനിധനിയനില  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ളവരനിലനനിനലാം  4925  കപര്ക്കസ്റ്റ്  ചപനഷന
നലനിവരുന.
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വലഭാജ റനിക്രൂടസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ്  ,   വനിസ തടനിപസ്റ്റ് എന്നെനിവയ്ചക്കതനിചരയള്ള കബഭാധവലക്കരണലാം   -

വനികദശ  റനിക്രൂടസ്റ്റ്ചമനമഭായനി  ബന്ധചപട  ചൂഷണങ്ങള,  വനിസ  തടനിപസ്റ്റ്

എന്നെനിവചക്കതനിചരയള്ള  കബഭാധവലക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  വനിവനിധ  ദൃശല,  ശവല

പത്ര  മഭാധലമങ്ങളനിലൂചട  നലകുന്നെതനിനഭായനി,  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പനി.ആര്.ഡനി,

ചതരചഞ്ഞടുക്കചപടനിട്ടുള്ള  ഏജനസനികേള  മുകഖന  കബഭാധവലക്കരണലാം

നടത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

തനിരനിച്ചുവന്നെ പവഭാസനികേളുചട പുനരധനിവഭാസ പദതനി   - 

ചതഭാഴനില  രഹനിതരഭായനി  തനിരനിചകേ  എത്തനിയ  പവഭാസനികേളുചട  പുനരധനിവഭാസ

ത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നെ  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ്

കപഭാജകസ്റ്റ് കഫഭാര് റനികടണ് എമനിഗ്രന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  (NDPREM).  പരമഭാവധനി ഇരുപതസ്റ്റ് ലക്ഷലാം

രൂപ   അടങ്കല  മൂലധന  ചചലവസ്റ്റ്  വരുന്നെ  പദതനികേളക്കസ്റ്റ്  15%  മൂലധന

സബ്സനിഡനിയലാം ആദല നഭാലു വര്ഷലാം  3%  പലനിശ സബ്സനിഡനിയലാം നലകേനി ബഭാങ്കസ്റ്റ്

വഭായ്പ ലഭലമഭാക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ് ഇഉൗ പദതനി.

എന  .  ബനി  .  എഫസ്റ്റ്  .  സനി  .

പവഭാസനികേളനില  നനികക്ഷപലാം  നടത്തുവഭാനുലാം  സലാംരലാംഭലാം  തുടങ്ങുവഭാനുലാം

തഭാലരലമുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  സലാംരലാംഭകമഖലചയക്കുറനിചസ്റ്റ്  സമഗ്രമഭായ  സഹഭായലാം

നല്കുന്നെതനിനഭായനി ഒരു പകതലകേ ചസല രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചു

വരുന.

സശ്വപ സഭാഫലലലാം

തങ്ങളുകടതലഭാത്ത  കേഭാരണങ്ങളഭാല  ചചറനിയ  കുറങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനികദശ

ജയനിലുകേളനില  ശനിക്ഷ  അനുഭവനിചസ്റ്റ്  കമഭാചനിതരഭാകുന്നെ  മലയഭാളനികേളക്കസ്റ്റ്  സഉൗജനല

വനിമഭാന ടനിക്കറസ്റ്റ് നല്കുന്നെ പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.

കകേഭാള ചസന്റെര്

കനഭാര്ക്ക വകുപസ്റ്റ്, കനഭാര്ക്ക റടസ്റ്റ്സസ്റ്റ് ഇവയചട കേതീഴനില വരുന്നെ മറസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേള

സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള,  കസവനങ്ങള,  പദതനികേള,  പവര്ത്തനങ്ങള എന്നെനിവ

സലാംബന്ധനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള,  അതലഭാവശല  ഘടങ്ങളനില  ആവശലമഭായ

ഉപകദശങ്ങള എന്നെനിവ ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  24  മണനികറുലാം ഒരു കകേഭാള ചസന്റെര്

പവര്ത്തനിക്കുന.
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സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് അറകസഷന

വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില  ചതഭാഴനിലകതടുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ്  അവരുചട
വനിദലഭാഭലഭാസ/വനിദലഭാഭലഭാകസതര  സര്ടനിഫനിക്കറനില  എചസ്റ്റ്.ആര്.ഡനി.  അറകസഷന,
എലാം.ഇ.എ. അറകസഷന, കപഭാകുന്നെ രഭാജലത്തനിചന്റെ എലാംബസനി അറകസഷന എന്നെനിവ
കനഭാര്ക്ക റടസ്റ്റ്സനില വളചര  കുറഞ്ഞ സര്വതീസസ്റ്റ്  ചഭാര്ജ്ജനില ചചയചകേഭാടുക്കുനണസ്റ്റ്.
കൂടഭാചത ഓണ്ചചലന സലാംവനിധഭാനവുലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഓണ്ചചലന  രജനികസ്ട്രേഷന  സലാംവനിധഭാനവുലാം  ഡഭാറഭാകബസസ്റ്റ്  രൂപതീകേരണവുലാം
പദതനി 

പവഭാസനികേകളയലാം  തനിരനിചകേചയത്തുന്നെ  പവഭാസനികേകളയലാം  കുറനിച്ചുള്ള  കൃതലവുലാം
സമഗ്രവുമഭായ ഒരു ഡഭാറഭാകബസസ്റ്റ്  കനഭാര്ക്ക റടസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  മുകഖന രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
പദതനിക്കഭായനി ഭരണഭാനുമതനി നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

എന  .  ആര്  .  ചകേ  .  ചഎ  .  ഡനി കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  /  പവഭാസനി ചഎ  .  ഡനി  .    കേഭാര്ഡസ്റ്റ്    (  വനികദശത്തുള്ള
പവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  )

പവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  വനിതരണലാംചചയ്യുന്നെ   ചഎ.ഡനി.  കേഭാര്ഡനിനഭായള്ള
അകപക്ഷകേളനില  വര്ദന  ഉണഭായതുമൂലലാം   ഉണഭായ  പരഭാതനികേള
തതീര്പഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  പവഭാസനി  അകസഭാസനികയഷനുകേളവഴനി  ലഭലമഭായ  എലഭാ
അകപക്ഷകേളുലാം  കുടുലാംബശതീയചട  സഹഭായകത്തഭാചട  ഡഭാറഭാ  എനടനി  ചചയസ്റ്റ്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്
പനിന്റെസ്റ്റ് ചചയസ്റ്റ് നലനിവരുന.

കൂടഭാചത  കുടുലാംബ  ചപനഷന,  മരണഭാനനര  ധനസഹഭായലാം,  ചനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായലാം,  വനിവഭാഹ  ധനസഹഭായലാം,  പസവഭാനുകൂലലലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഗ്രഭാന്റെസ്റ്റ്,
തുടങ്ങനിയ  പദതനികേളുലാം  പദതനി  ആനുകൂലലങ്ങള  കനടനിചയടുക്കുന്നെതനിനുള്ള
കബഭാധവത്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  കകേരള  പവഭാസനി  കകേരളതീയ  കക്ഷമ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്
മുകഖന നടപഭാക്കനി വരുന.  ഗരുതരമഭായ  അസുഖങ്ങള പനിടനിചപടസ്റ്റ് നഭാടനിചലത്തുന്നെ
പവഭാസനികേചള  വനിവനിധ  എയര്കപഭാര്ട്ടുകേളനില  നനിനലാം  അവരുചട  വതീടനികലകക്കഭാ/
ആശുപത്രനികേളനികലകക്കഭാ  സഉൗജനലമഭായനി  എത്തനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ
ആലാംബുലനസസ്റ്റ്  കസവനലാം  ഏര്ചപടുത്തുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേളുലാം
സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

പവഭാസനി വകുപസ്റ്റ് മുകഖനയള്ള അപകേടമരണ ധനസഹഭായലാം

83(3375)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ്  അധനികേഭാരത്തനില  വരുകമ്പഭാള  പവഭാസനി  വകുപ്പു
മുകഖനയള്ള  അപകേടമരണ  ധനസഹഭായലാം  എത്രകപര്ക്കസ്റ്റ്  നലകേഭാന
ഉണഭായനിരുനചവന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;  ഇതനിനഭായനി എത്ര കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച്ചു
നലകേനിചയന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  പവഭാസനി വകുപ്പുമുകഖനയള്ള അപകേടമരണ ധനസഹഭായലാം വനിതരണലാം

ചചയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ

വകേയനിരുത്തനിയനിരുന;  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  നനിലവനില  എത്ര  അകപക്ഷകേള  പവഭാസനികേഭാരലവകുപനില

തതീര്പ്പുകേലപനിക്കഭാനഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്  ;  കേഴനിവതുലാം  കവഗത്തനില  ഈ  അകപക്ഷകേളനില

തതീര്പ്പു കേലപനിചസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചുചവങ്കനില അതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  -  സനി)   അപകേട  മരണത്തനിനസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭായനി  പവഭാസനികേഭാരല  വകുപസ്റ്റ്

ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നെനില.   എന്നെഭാല  സഭാനശ്വന  ധനസഹഭായ  പദതനി  പകേഭാരലാം

1,00,000  രൂപ  വചര  മരണഭാനനര  ധനസഹഭായലാം  നലനിവരുനണസ്റ്റ്.   കൂടഭാചത,

കകേരളതീയ  പവഭാസനി  കകേരളതീയ  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്,  കക്ഷമ  നനിധനിയനില  അലാംഗമഭായനിരനിചക്ക

അസുഖലാംമൂലകമഭാ അപകേടലാംമൂലകമഭാ മരണമടയന്നെ പവഭാസനി കകേരളതീയരഭായ (വനികദശലാം)

അലാംഗത്തനിചന്റെ  ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ്  50,000  രൂപയലാം  വനികദശത്തുനനിനലാം  തനിരനിച്ചു  വന്നെ

പവഭാസനി കകേരളതീയനഭായ (വനികദശലാം) അലാംഗത്തനിചന്റെ ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ് 30,000 രൂപയലാം

പവഭാസനി കകേരളതീയനഭായ  (ഭഭാരതലാം)  അലാംഗത്തനിചന്റെ ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ്  25,000 രൂപയലാം

കേലനിത  അലാംഗങ്ങളുചട  ആശനിതര്ക്കസ്റ്റ്  20,000  രൂപയലാം  മരണഭാനനര

ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിച്ചുവരുന.

പവഭാസനികേളുചട മൃതകദഹങ്ങള നഭാടനില എത്തനിക്കുന്നെതനിനുള്ള 

നടപടനിക്രമങ്ങള

84(3376)  ശതീ  .    അബ്ദുല  ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി  . :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പവഭാസനികേളുചട  മൃതകദഹങ്ങള  നഭാടനില  എത്തനിക്കുന്നെതനിനുള്ള

നടപടനിക്രമങ്ങള എചനഭാചക്കയഭാണസ്റ്റ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാകരഭാ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാകരഭാ

ചടങ്ങള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങ്കനില പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മൃതകദഹങ്ങള നഭാടനിചലത്തനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ചചയ്യുന്നെ 

സഹഭായങ്ങള എചനഭാചക്കചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   പവഭാസനികേളുചട മൃതകദഹലാം നഭാടനിചലത്തനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പൂര്ണ്ണ ചുമതല
കസഭാണ്സറനില  നനിക്ഷനിപമഭാണസ്റ്റ്.   കസഭാണ്സര്,  ഇനലന  എലാംബസനി,  വനികദശ
രഭാജലചത്ത  വനിവനിധ  ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ്  വകുപ്പുകേള  എന്നെനിവയമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്
ഇതനിനഭായള്ള  കരഖകേള  തയ്യേഭാറഭാക്കനി,  മൃതകദഹലാം  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുള്ള  ചചലവസ്റ്റ്
വഹനിചഭാണസ്റ്റ് നഭാടനികലക്കസ്റ്റ് അയയ്കക്കണതസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ എലഭാ സഹഭായവുലാം
വനിവനിധ രഭാജലങ്ങളനില പവര്ത്തനിക്കുന്നെ ഇനലന എലാംബസനികേള നലനിവരുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)   ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  പകതലകേമഭായനി  ചടങ്ങള
രൂപതീകേരനിചനിടനില.   വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനിലവചസ്റ്റ്  മരണചപടുന്നെ  ഇനലക്കഭാരുചട
മൃതകദഹലാം ചകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നെ നടപടനിക്രമങ്ങള
(കകേന്ദ്ര  വനികദശകേഭാരല  മനഭാലയത്തനിചന്റെ  ഒഉൗകദലഭാഗനികേ  ചവബ്ചചസറനില
പസനിദതീകേരനിചതസ്റ്റ്) അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) വനികദശ രഭാജലങ്ങളനിലവചസ്റ്റ് മരണചപടുന്നെ മലയഭാളനികേളുചട മൃതകദഹങ്ങള
നഭാടനിചലത്തനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  അകപക്ഷ  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളനില  നനികന്നെഭാ  മലയഭാളനി
സലാംഘടനകേളനില  നനികന്നെഭാ  വലക്തനികേളനില  നനികന്നെഭാ  പവഭാസനികേഭാരല  വകുപനില
ലഭനിചഭാലുടചന,  പസ്തുത  വനിഷയലാം  അതതസ്റ്റ്  ഇനലന  എലാംബസനികേളുചട  ശദയനില
ചകേഭാണ്ടുവരനികേയലാം  മൃതകദഹവുലാം  മറസ്റ്റ്  അനുബന്ധ  വസ്തുക്കളുലാം/കരഖകേളുലാം
അടനിയനരമഭായനി  നഭാടനിചലത്തനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഇനലന  എലാംബസനിയചട
സഹഭായകത്തഭാചട  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുകേയലാം  ചചയ്യുനണസ്റ്റ്.  മരണചപട
പവഭാസനികേളുചട  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളുമഭായനി  കനരനിടസ്റ്റ്  ബന്ധചപടഭാണസ്റ്റ്  ഇനലന
എലാംബസനികേള മൃതകദഹലാം നഭാടനിചലത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

ECR(Emigration  Clearance  Required)  രഭാജലങ്ങളനില  മരണമടയന്നെ
ഇനലഭാക്കഭാരുചട  മൃതകദഹലാം  നഭാടനിചലത്തനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  വനികദശകേഭാരല
മനഭാലയത്തനിചന്റെ www.moia.gov.in എന്നെ ചവബ്ചചസറനില ഒരു കസഭാഫസ്റ്റ് ചവയര്
കമഭാഡല്യൂള  12-08-2014  മുതല  ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.   പവഭാസനികേളുചട  മൃതകദഹലാം
നഭാടനിചലത്തനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ചചലവസ്റ്റ്  കസഭാണ്സകറഭാ,  എലാംബസനികയഭാ  വഹനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചരലങ്ങളനില  നനിബന്ധനകേളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  പരമഭാവധനി  50,000  രൂപ
വചര ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  'കേഭാരുണലലാം'  എന്നെ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
പദതനി നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കനഭാര്ക്കയചട പവര്ത്തനങ്ങള

85(3377)  ശതീ  .    അബ്ദുല  ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി.  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആവശലത്തനിനസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാരനിലഭാത്തതസ്റ്റ് കനഭാര്ക്കയചട പവര്ത്തനങ്ങചള

ബഭാധനിച്ചു  എന്നെ  തരത്തനിലുള്ള  മഭാധലമ  വഭാര്ത്തകേള  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

ഉചണങ്കനില ഇക്കഭാരലത്തനില എനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചുചവന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പവഭാസനികേളുചട  തനിരനിചറനിയല  കേഭാര്ഡനിനഭായള്ള  അകപക്ഷകേള

പരനിഗണനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുന്നെതസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാരുചട കുറവസ്റ്റ് മൂലമഭാകണഭാ;

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കനഭാര്ക്ക  റടസ്റ്റ്സനിചന്റെ  സുഗമമഭായ  പവര്ത്തനത്തനിനസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ

നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലചപടനിടനില.

(ബനി)  പവഭാസനി തനിരനിചറനിയല കേഭാര്ഡനിനുള്ള അകപക്ഷകേരുചട എണ്ണത്തനില

അഭൂതപൂര്വമഭായ  വര്ദനവുണഭായതുചകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ചനില  കകേസുകേളനില

കേഭാല തഭാമസമുണഭായതസ്റ്റ്.

(സനി)   കനഭാര്ക്ക  റടസ്റ്റ്സനിചന്റെ  സുഗമമഭായ  പവര്ത്തനലാം  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി

അലാംഗതീകൃത തസനികേകേളനികലയസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നടത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാചത

പധഭാന  പദതനികേചളലഭാലാം  പുനരഭാവനിഷ്കരനിചസ്റ്റ്  ലളനിതമഭാക്കഭാനുലാം  കേഭാലതഭാമസലാം

ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം നടപടനി സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങള

86(3378)  ശതീ  .    എലാം  .    സശ്വരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഇഉൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നെതനിനുകശഷലാം എത്ര സനി.പനി.ഐ.(എലാം.)

പവര്ത്തകേര് ചകേഭാലചചയ്യേചപട്ടു എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇഉൗ  ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങളനില  എത്ര  എണ്ണലാം  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.,

ബനി.ചജ.പനി.-ക്കഭാര് നടത്തനിയതഭാചണന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   2  സനി.പനി.ഐ.(എലാം.)  പവര്ത്തകേര്  ചകേഭാലചചയ്യേചപട്ടു.   രണസ്റ്റ്
ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങളനിലുലാം  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.,  ബനി.ചജ.പനി.  പവര്ത്തകേരഭാണസ്റ്റ്
പതനികേളഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

ചമഭാഴനിമഭാറവുലാം കൂറുമഭാറവുലാം തടയവഭാന നടപടനി

87(3379) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി 
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കപഭാലതീസസ്റ്റ് രജനിസര്ചചയസ്റ്റ് കകേഭാടതനികേള മുമ്പഭാചകേ വരുന്നെ
കകേസ്സുകേളനില  കൂറുമഭാറുന്നെ  സഭാക്ഷനികേളുകടയലാം,  ചമഭാഴനിമഭാറ്റുന്നെ  അഭനിഭഭാഷകേരുചടയലാം
എണ്ണലാം  നഭാളക്കുനഭാള  കൂടനിവരുന്നെതസ്റ്റ്  ശദയനിലചപട്ടുകവഭാ,  എങ്കനില  കേഴനിഞ്ഞ
5  വര്ഷ  കേഭാലയളവനില  ഉണഭായ  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങളുചട  വനിശദഭാലാംശലാം  വര്ഷലാം
തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നനിയകമഭാപകദശലാം  നലകകേണവരുലാം  നനിയമ
സലാംരക്ഷണലാം  ഉറപ്പുവരുകത്തണതുമഭായ  അഭനിഭഭാഷകേര്  ഇത്തരത്തനില  ചമഭാഴനിമഭാറനി
കപഭാലതീസനികനയലാം  കകേഭാടതനികേകളയലാം  കുഴക്കുന്നെതുലാം  അതുകപഭാചല  സഭാക്ഷനികേള
കൂറുമഭാറുന്നെതുലാം തടയവഭാന എന്തു നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുലാം എന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  ചപരുമഭാറചടകമഭാ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണകമഭാ
നടത്തുന്നെതസ്റ്റ് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലചപടനിടനില.  ഇത്തരലാം സലാംഭവങ്ങളുചട വനിവരങ്ങള കകേഭാടതനി
കരഖകേളുചട ഭഭാഗമഭായതനിനഭാല സര്ക്കഭാരനില ലഭലമല.

(ബനി&സനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  സലാംഭവങ്ങള  ശദയനിലചപടഭാല
ബഹുമഭാനചപട  കകേഭാടതനികേളുചട  നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരവുലാം  നനിയമപരമഭായനി  തടയഭാന
കേഴനിയന്നെതുമഭായ നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കപഭാലതീസസ്റ്റ് പനിടനിചചടുത്ത വഭാഹനങ്ങള

88(3380)     ശതീ  .    എന    .  എ  .    ചനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  പനിടനിചചടുത്ത  എത്ര  വഭാഹനങ്ങള  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷന
വളപ്പുകേളനിൽ  ഉചണനലാം  അവ  എത്രകേഭാലമഭായനി  അവനിചട  സൂക്ഷനിചനിട്ടുചണനമുള്ള
കേണക്കുകേള ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില എത്ര വഭാഹനങ്ങള എത്രകേഭാലമഭായനി കസഷന
പറമ്പുകേളനില  കേനിടക്കുനചണനലാം എചതലഭാലാം  കകേസുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  ഈ വഭാഹനങ്ങള
ഉളചപടനിട്ടുള്ളചതനലാം കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷന തനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പനിടനിചചടുക്കുന്നെ  വഭാഹനങ്ങള  കേഭാരണലാം  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനിചല
ജതീപ്പുകേളുലാം  വനിവനിധ  ആവശലങ്ങളക്കഭാചയത്തുന്നെ  ചപഭാതുജനങ്ങളുചട  വഭാഹനങ്ങളുലാം
പഭാര്ക്കസ്റ്റ് ചചയ്യേഭാന ബുദനിമുട്ടുകേയഭാചണന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങ്കനില ഈ വഭാഹനങ്ങള ഉടമകേളക്കസ്റ്റ് വനിട്ടുചകേഭാടുക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സഭാമൂഹനികേവനിരുദര്  അടക്കമുള്ളവര്  ഈ  വഭാഹനങ്ങളുചട
ചസയര്പഭാര്ടസ്റ്റ്സുകേള കമഭാഷ്ടനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  പനിടനിചചടുത്ത  വഭാഹനങ്ങള  ഉളചപട  കകേസ്സുകേള  അതനികവഗ
കകേഭാടതനികേളനികലഭാ മറസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗനികചഭാ തതീര്പ്പുകേലപനിക്കഭാനഭായഭാല
ലക്ഷങ്ങള  വനിലമതനിക്കുന്നെ  വഭാഹനങ്ങള  തുരുചമ്പടുത്തു  നശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  തടയഭാനുലാം
കലലത്തനിലൂചട  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  വനതുകേ  ലഭനിക്കഭാനുലാം  വഴനിചയഭാരുക്കുചമന്നെ  കേഭാരലലാം
ആകലഭാചനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കപഭാലതീസസ്റ്റ്  പനിടനിചചടുത്ത  36768  വഭാഹനങ്ങള കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷന
വളപ്പുകേളനില  ഉണസ്റ്റ്.   ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കുകേള  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)   കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില  1264  വഭാഹനങ്ങള കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷന
പറമ്പുകേളനില  കേനിടക്കുനണസ്റ്റ്.  ഏചതലഭാലാം  കകേസുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇഉൗ  വഭാഹനങ്ങള
ഉളചപടനിട്ടുള്ളചതന്നെസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനതനിരനിചസ്റ്റ്  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)   സലപരനിമനിതനിമൂലലാം  ചനില  കസഷനുകേളനില  പനിടനിചചടുക്കുന്നെ
വഭാഹനങ്ങള  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ചചയ്യുന്നെതുമൂലലാം  അസഉൗകേരലലാം  ഉണഭാകുനണസ്റ്റ്.   എന്നെഭാല
കേഴനിവതുലാം  ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ചമനവകേ  വഭാഹനങ്ങളുലാം  കസഷനനില  എത്തുന്നെ
ചപഭാതുജനങ്ങളുചട  വഭാഹനങ്ങളുലാം  പഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ചചയ്യേഭാന  അസഉൗകേരലമുണഭാകേഭാത്ത
വനിധത്തനില പനിടനിചചടുക്കുന്നെ വഭാഹനങ്ങള പഭാര്ക്കുചചയ്യുനണസ്റ്റ്.

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ഡനി)  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനിലചപടസ്റ്റ്  കകേസുകേളനില  ഉളചപടുന്നെ  വഭാഹനങ്ങള
നനിയമനടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയകശഷലാം  ഉടമസര്ക്കസ്റ്റ്  യഥഭാസമയലാം
വനിട്ടുനലകുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  കകേസുകേളനില  ഉളചപടനിരനിക്കുന്നെ  വഭാഹനങ്ങള
ബഹു.കകേഭാടതനികേളുചട  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണലാം  ഉടമസര്ക്കസ്റ്റ്  നലകേനിവരുന.
അലഭാത്തവ  കലലലാം  ചചയസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനില  മുതലകടുന്നെ  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

(ഇ) ശദയനിലചപടനിടനില.

(എഫസ്റ്റ്)  ഇക്കഭാരലത്തനില  ശഭാശശ്വതപരനിഹഭാരലാം  ഉണഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നെതനിചനക്കുറനിചസ്റ്റ് ആകലഭാചനിച്ചുവരുന.

കപഭാലതീസസ്റ്റ് വകുപനിചല സനി.എ.-ക്കുലാം മഭാകനജര്ക്കുചമതനിചരയള്ള
പരഭാതനികേള

89(3381)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ആസഭാനചത്ത  എ.ചഎ.ജനി.-യചട  സനി.എ.  ആയ
ശതീ.  രഭാമരഭാജനസ്റ്റ്  എതനിചര  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസുകേഭാരനി  നലകേനിയ  പരഭാതനിയനിലുലാം
എറണഭാകുളലാം സനിറനി മഭാകനജര് ശതീ. ഷഭാജു കജക്കബനിചനതനിചര വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാരനി
നലകേനിയ പരഭാതനിയനിലുലാം എനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചു;

(ബനി)  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ആസഭാനചത്ത  സനി.എ.-ക്കസ്റ്റ്  എതനിചര  മുനപസ്റ്റ്  സമഭാന
രതീതനിയനിലുള്ള  പരഭാതനിയനിലുലാം  പത്മനഭാഭസശ്വഭാമനി  കക്ഷത്രത്തനിചല  കപഭാലതീസുകേഭാരുചട
സലലാംമഭാറത്തനിചന്റെ  ഒഭാര്ഡര്  കചഭാര്ത്തനിയതഭായ  പരഭാതനിയനിലുലാം  എനസ്റ്റ്  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിച്ചു;

(സനി)  മുനപസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ആസഭാനചത്ത  ജതീവനക്കഭാചര  ഭതീഷണനിചപടുത്തനി
പണപനിരനിവസ്റ്റ് നടത്തനിയതുമഭായനി ബന്ധചപട പരഭാതനിയനില ടനിയഭാചന തനിരുവനനപുരലാം
ററലനികലക്കസ്റ്റ് സലലാം മഭാറ്റുകേയലാം തുടര്ന്നെസ്റ്റ് അകനശ്വഷണലാം നടക്കുകേയലാം ചചയനിരുകന്നെഭാ ;
പസ്തുത അകനശ്വഷണത്തനിചന്റെ തലസനിതനി എനഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ആകരഭാപണവനികധയര് തലസഭാനങ്ങളനില തുടരുന്നെതസ്റ്റ് അകനശ്വഷണചത്ത
ബഭാധനിക്കുന്നെതനിനഭാല  അകനശ്വഷണലാം  കേഴനിയലാം  വചര  തലസഭാനങ്ങളനില  നനിന്നെസ്റ്റ്
മഭാറനിനനിര്ത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ആസഭാനചത്ത  എ.ചഎ.ജനി.-യചട  സനി.എ.  ആയ
ശതീ.  രഭാമരഭാജചനതനിചര  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസുകേഭാരനി  നലകേനിയ  പരഭാതനിയനികനല
വനനിതഭാ ബറഭാലനിയന കേമഭാണന്റെസ്റ്റ് അകനശ്വഷണലാം നടത്തനി വരുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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ചകേഭാചനി  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ഓഫതീസനിചല  മഭാകനജരഭായ  ശതീ.  ഷഭാജൂ
കജക്കബനിചനതനിചര  പരഭാതനി  ലഭനിചതഭായനി  കേഭാണുന്നെനില.   എന്നെഭാല  എറണഭാകുളലാം
സനിറനി  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കമധഭാവനിയചട  ഓഫതീസനിചല  അക്കഉൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ഓഫതീസറഭായ
ശതീ.  ഷഭാജൂ കജക്കബനിചന ചചവപനിന ബതീചനിലവചസ്റ്റ് ഒരു യവതനിയമഭായനി  നഭാട്ടുകേഭാര്
പനിടനികൂടനിയ സലാംഭവുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ് ശതീ.  ഷഭാജൂ കജക്കബസ്റ്റ് ഞഭാറയല കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കസഷനനില നലകേനിയ പരഭാതനിയനില കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് ചചയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി & സനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള പരഭാതനി ലഭനിചതഭായനി കേഭാണുന്നെനില.

(ഡനി)  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസുകേഭാരനി  ആകരഭാപണവനികധയചനതനിചര  നലകേനിയ
പരഭാതനിയനികനല  പരഭാതനിക്കഭാരനിക്കസ്റ്റ്  നതീതനി  ലഭലമഭാകുചമന്നെസ്റ്റ്  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
വനനിതഭാ  ബറഭാലനിയന  കേമഭാന്റെന്റെഭാണസ്റ്റ്  അകനശ്വഷണലാം  നടത്തനി  വരുന്നെതസ്റ്റ്.
ഇക്കഭാരലത്തനില നതീതനിയക്തമഭായ അകനശ്വഷണമഭാണസ്റ്റ് നടന വരുന്നെതസ്റ്റ്.

ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്., ബനി.ചജ.പനി. സലാംഘടനകേളഭാല ചകേഭാലചപടവര്

90(3382)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  ഇതുവചര  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.,  ബനി.ചജ.പനി.,
സലാംഘപരനിവഭാര്  സലാംഘടനകേളഭാല  ചകേഭാലചപടവരുചട  എണ്ണലാം  രഭാഷതീയപഭാര്ടനി
തനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.,  ബനി.ചജ.പനി.,  സലാംഘപരനിവഭാര്  സലാംഘടനകേളുചട
കനതൃതശ്വത്തനില  നടന്നെതഭായനി  ആകക്ഷപമുള്ള  വര്ഗ്ഗതീയകേലഭാപങ്ങചള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
രൂപതീകേരനിച  വനിവനിധ  അകനശ്വഷണ  കേമ്മേതീഷനുകേളുചട  കേചണത്തലുകേള
എചനഭാചക്കയഭാചണന്നെസ്റ്റ് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  കക്ഷത്രങ്ങളനില  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ചന്റെ  ആയധ  പരനിശതീലനലാം/ശഭാഖ
തടയന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  എചനങ്കനിലുലാം  കകേഭാടതനി/സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവുകേള
നനിലവനിലുകണഭാ;  ഇചലങ്കനില  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ആരഭാധനഭാലയങ്ങളനില  ആയധ  പരനിശതീലനലാം  നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്
തടയന്നെതനിനഭായനി  കകേരള  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ആകനില  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നെ  കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.
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ദളനിതസ്റ്റ് പതീഡനലാം

91(T3383) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  ദളനിതസ്റ്റ്  പതീഡനലാം  വര്ദനിക്കുന്നെതഭായനി
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനിൽ  ഇതു  തടയഭാന  എചനഭാചക്ക  കേര്ശന  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയചമന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെകശഷലാം  ദളനിതസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനില
എത്ര കപര് ചകേഭാലചചയ്യേചപടനിട്ടുചണന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാഷണല ചചക്രലാം ചറകക്കഭാര്ഡ്സസ്റ്റ് ബല്യൂകറഭായചട  'ചചക്രലാം ഇന ഇനല'
കേണക്കസ്റ്റ്  കേഭാണനിക്കുന്നെതു  കകേരളത്തനില  കനരനിയകതഭാതനില  ദളനിതസ്റ്റ്  പതീഡനലാം
സലാംബന്ധനിച കകേചസടുക്കുന്നെതസ്റ്റ് കൂടനിയനിട്ടുചണന്നെഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)   ദളനിതസ്റ്റ്  പതീഡനലാം  സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേള  ലഭനിചഭാല  സതശ്വര
നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിചസ്റ്റ്  തതീര്പ്പുകേലപനിക്കുകേയലാം  കുറകൃതലങ്ങള  കേചണത്തനിയഭാല
കേര്ശന  നനിയമ  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിച്ചുലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കബഭാധവലക്കരണ
കഭാസ്സുകേള  നലകേനിയലാം  ഇത്തരലാം  കുറകൃതലങ്ങള  തടയന്നെതനിനുലാം  കുറവഭാളനികേചള
കേചണത്തുന്നെതനിനുലാം നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി)  ദളനിതസ്റ്റ് വനിഭഭാഗത്തനില 15 കപര് ചകേഭാല ചചയ്യേചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ചകേഭാലലാം എ.ആര്. കേലഭാമ്പനിചല കേലഭാഷസ്റ്റ് വനിഭഭാഗത്തനിചല സഭാമ്പത്തനികേ തനിരനിമറനി
92(3384) ശതീ  .   ചകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചകേഭാലലാം എ.ആര്. കേലഭാമ്പനിചല കേലഭാഷസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലാം ഹകേകേഭാരലലാം ചചയനിരുന്നെ
ഉകദലഭാഗസര്  സഭാമ്പത്തനികേ  തനിരനിമറനി  നടത്തനിചയന്നെ  സലാംഭവത്തനില
കുറക്കഭാരഭായവര്ക്കസ്റ്റ്  എതനിചര  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;
ഇത്തരലാം  സഭാഹചരലങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എചനലഭാലാം  കേരുതലുകേള  വകുപസ്റ്റ്
തലത്തനില എടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുലാം  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  വകുപനില  വനിവനിധ  സലങ്ങളനില  കേഭാഷലര്
തസനികേയനിലുള്ളവരലഭാത്തവർ  കേലഭാഷസ്റ്റ്  ചചസ്റ്റുലാം,  കേലഭാഷസ്റ്റ്  ബുക്കുലാം  ഹകേകേഭാരലലാം
ചചയ്യുന്നെതസ്റ്റ്  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങ്കനില  ഇത്തരലാം  നടപടനികേള
അടനിയനരമഭായനി വനിലക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

T മഭാറനി വച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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(സനി)  കേഭാഷലര്  തസനികേയനിലുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  അധനികേ  ചുമതലകേള  നലകേനി
കേലഭാഷസ്റ്റ്  ചചസനിലനനിനലാം  മഭാറനി  നനിയമനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  കേഭാരണലാം  കേലഭാഷസ്റ്റ്  ചചസസ്റ്റ്
ചുമതലക്കഭാരലഭാത്തവര്  ഹകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്നെ  അവസ  ഉണഭാക്കുന്നെതനിനഭാല
കേഭാഷലര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  ചുമതലകേള  നലകേഭാന  പഭാടനിലഭാചയന്നെ  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം
ബന്ധചപടവര്ക്കസ്റ്റ്  നലകേഭാകമഭാ;  ഇത്തരലാം  നടപടനികേള  കകേരള  ടഷറനി  കകേഭാഡനിനസ്റ്റ്
വനിരുദമഭാചണന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കേഭാഷലര്മഭാര്തചന്നെ  കേലഭാഷസ്റ്റ്  ബുക്കുലാം  കേലഭാഷസ്റ്റ്  ചചസ്റ്റുലാം  ഹകേകേഭാരലലാം
ചചയ്യുനചവന്നെസ്റ്റ്  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  കേലഭാഷസ്റ്റ്  ചചസ്റ്റുള്ള  സലത്തുതചന്നെ  ഹഭാജര്
കരഖചപടുത്തുനചവന്നെസ്റ്റ് ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കേഭാഷലര്മഭാര്  കേലഭാഷനിലുലാം,  ചകേ.പനി.ഡബല്യൂ.എ.  ഫണനിലുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
തനിരനിമറനി നടത്തനിയതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് എത്ര പരഭാതനികേള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്; ഇങ്ങചനയള്ള
എത്ര  കകേസ്സുകേളനില  അകനശ്വഷണലാം  നടത്തനി  കുറക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  എതനിചര  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദവനിവരലാം നലകേഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചകേഭാലലാം എ.ആര്. കേലഭാമ്പനിചല കേലഭാഷസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലാം ചചകേകേഭാരലലാം ചചയനിരുന്നെ
ഉകദലഭാഗസര്  സഭാമ്പത്തനികേ  തനിരനിമറനി  നടത്തനിചയന്നെ  സലാംഭവത്തനില
കുറക്കഭാരഭായവര്ചക്കതനിചര തഭാചഴപറയന്നെ നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്:

• കേഭാഷലറഭായനി  കജഭാലനി  ചചയനിരുന്നെ  ശതീ.  സുനനില  കുമഭാറനിചനതനിരഭായനി
വഭാചലഭാകനശ്വഷണലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പനി.  ആര്.  മനിനനിട്സനില അനനിമ
തതീര്പ്പുകേലപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള അനുവര്ത്തനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

• കേഭാഷലറുചട സഹഭായനിയഭായനി പവര്ത്തനിചനിരുന്നെ എ.ആര് സനി.പനി.ഒ  5489
ശതീകുമഭാറനിചനതനിചര  അവഭാചലഭാകനശ്വഷണത്തനിനസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതുലാം
കസവനത്തനിലനനിനലാം  സചസന്റെസ്റ്റ്  ചചയനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.   കൂടഭാചത  ചകേഭാലലാം
ഇഉൗസസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനനില  ചചക്രലാം   നമ്പര്  2302/15  u/s
406,409,380,  465,471,420  IPC  പകേഭാരലാം  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര്
ചചയനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.  പസ്തുത  കകേസനില  ഇകപഭാള  വനിജനിലനസസ്റ്റ്
അകനശ്വഷണലാം നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

ഇത്തരലാം സഭാഹചരലങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി കേലഭാഷനിചന്റെ ചുമതല കേഭാഷലര്
തചന്നെ വഹനിക്കണചമനള്ള കേര്ശന ഉത്തരവസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  കേഭാഷലര് തസനികേ നനിലവനിലനിലഭാത്ത സലങ്ങളനില സതീനനിയര് കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
കേലഭാഷസ്റ്റ്  ചചസ്റ്റുലാം  കേലഭാഷസ്റ്റ്  ബുക്കുലാം  ചചകേകേഭാരലലാം   ചചയ്യേഭാറുണസ്റ്റ്.   ഇത്തരലാം
സഭാഹചരലങ്ങളനില  പസസ്തുത  ഉകദലഭാഗസര്  ഉത്തരവഭാദനിത്തകബഭാധകത്തഭാടു  കൂടനി
കൃതലനനിര്വഹണത്തനികലര്ചപടുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)   ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള  ശദയനിലചപടുന്നെപക്ഷലാം  ആയതനിനുകവണ
നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)    കേലഭാഷസ്റ്റ്  ചചസസ്റ്റ്  ഉളള സലത്തു തചന്നെയഭാണസ്റ്റ്  കേഭാഷലര്മഭാര് ഹഭാജര്
കരഖചപടുത്തനി  വരുന്നെതസ്റ്റ്.   ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  ആകക്ഷപലാം ശദയനിലചപടുന്നെ
പക്ഷലാം പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ഉചനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം ചചകേചക്കഭാള്ളുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ഇ)   ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.+

കബഡസ്റ്റ് മഭാഫനിയഭാ ഭതീഷണനി

93 (3385)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഓപകറഷന  കുകബരയസ്റ്റ്  കശഷവുലാം  കബഡസ്റ്റ്  പലനിശ
മഭാഫനിയ നനിശബ്ദമഭായനി പവര്ത്തനിക്കുന്നെതഭായനി ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങ്കനില ഇത്തരലാം നനിശബ്ദ കബഡസ്റ്റ് മഭാഫനിയകേചള പനിടനികൂടുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര്  എചനങ്കനിലുലാം  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെകശഷലാം  കബഡസ്റ്റ്  മഭാഫനിയ
ഭതീഷണനിമൂലലാം  എത്ര  ആത്മഹതലഭാ  കകേസുകേള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇഉൗ പരനിപഭാടനിയനിചല  കുറവുകേള പരനിഹരനിചസ്റ്റ്
നടപഭാക്കുകേ വഴനി കകേസുകേളുചട എണ്ണത്തനില കുറവുണഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള പവര്ത്തനങ്ങളചക്കതനിചര നനിരതീക്ഷണലാം നടത്തനിയലാം,
സന്നെദ സലാംഘടനയചട സഹഭായകത്തഭാചട ജനചചമത്രനി ബതീറസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാര് വഴനി
വനിവരങ്ങള  കശഖരനിച്ചുലാം,  ചറയ്ഡുകേളുലാം  മറ്റുലാം  നടത്തനിയലാം  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര
ശക്തമഭായ നനിയമ നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

(സനി)   ഇഉൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെതനിനുകശഷലാം  കബഡസ്റ്റ്
മഭാഫനിയഭായചട  ഭതീഷണനിമൂലലാം  ആത്മഹതലഭാ  കകേസുകേള  ഒനലാം  തചന്നെ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ചചയനിടനില.

+ ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ആളൂര് കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷന പവര്ത്തനലാം

94(3386)  ചപഭാഫ  .    ചകേ  .    യ  .    അരുണന :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെകശഷലാം  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  പവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച  ആളൂര്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷചന്റെ
അധനികേഭാര പരനിധനി നനിശയനിക്കഭാന നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  31-3-2017-ചല  സ.ഉ(സഭാധഭാ.)  നമ്പര്.821/2017/ആഭലനരലാം
ഉത്തരവസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം   ആളൂര്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനുലാം അതനിചന്റെ അധനികേഭാരപരനിധനിയലാം
നനിര്ണ്ണയനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭാകുകേയലാം  ആയതസ്റ്റ്  3-4-2017-ചല  655-ാം  നമ്പര്
അസഭാധഭാരണ  ഗസറനില  എസസ്റ്റ്.ആര്.ഒ.  നമ്പര്172/2017  ആയനി  വനിജഭാപനലാം
പുറചപടുവനിക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അതനികവഗ കകേഭാടതനികേള

95(3387)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എത്ര  അതനികവഗ  കകേഭാടതനികേള  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കകേഭാടതനികേള  ഏതുതരലാം  കകേസ്സുകേളുചട  വനിചഭാരണയഭായനിടഭാണസ്റ്റ്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത  അതനികവഗ  കകേഭാടതനികേളനില  എത്ര  കകേസ്സുകേള
വനിചഭാരണയഭായനി അവകശഷനിക്കുന എന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഇകപഭാള  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  അതനികവഗ  കകേഭാടതനികേള
പവര്ത്തനിക്കുന്നെനില.   സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്(ചചകേ)  നമ്പര്  285/2012/ആഭലനരലാം
തതീയതനി  14-11-2012  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പവര്ത്തനിചനിരുന്നെ  38  അതനികവഗ
കകേഭാടതനികേള, അഡതീഷണല ജനിലഭാ ചസഷനസസ്റ്റ് കകേഭാടതനികേളഭായനി മഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കപഭാലതീസസ്റ്റ് കമഭാകടഭാര് ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് വനിഭഭാഗത്തനില കനരനിടസ്റ്റ് സബസ്റ്റ്
ഇനചസകര് നനിയമനലാം

96(3388) ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  19-കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില  ഒരു  ജനിലയനിലുലാം  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കമഭാകടഭാര്

ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനില  കനരനിടസ്റ്റ്  സബസ്റ്റ്  ഇനചസകര്  നനിയമനലാം  ലഭനിച

ഉകദലഭാഗസരഭാരുലാം ഇചലന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില  സബസ്റ്റ്  ഇനചസകര്  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിചനിടനിലഭാത്ത  12

കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില  അടനിയനരമഭായനി  അവ  സൃഷ്ടനിചസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നടത്തുവഭാന

കവണ നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കപഭാലതീസസ്റ്റ്  വകുപനിചല  കമഭാകടഭാര്  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനില

പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വഴനി  കനരനിടസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  ലഭനിചവരഭാരുലാം  നനിലവനില  കമഭാകടഭാര്

ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  സബസ്റ്റ്  ഇനചസകര്  തസനികേയനില  കജഭാലനിചചയ്യുന്നെനില.   എന്നെഭാല

കമഭാകടഭാര്  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്   സബസ്റ്റ്  ഇനചസകര് തസനികേയനികലയസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  നനിയമനലാം

ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  4  ഒഴനിവുകേള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ചചയ്യുകേയലാം ഇതനില

നനിന്നെസ്റ്റ് ഒരു നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിച ഉകദലഭാഗഭാര്തനിക്കസ്റ്റ്  1-3-2017  മുതല കകേരള

കപഭാലതീസസ്റ്റ്  അക്കഭാദമനിയനില  ചടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  നടന  വരനികേയമഭാണസ്റ്റ്.   ബഭാക്കനി  3

ഒഴനിവുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  ചതരചഞ്ഞടുപനിനഭായനി ചസഷലല  റളനിചല  പുതുക്കനിയ

വലവസകേളക്കസ്റ്റ്  വനികധയമഭായനി  കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  13/2016  പകേഭാരലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി

വനിജഭാപനലാം  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എന്നെഭാല  ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ബഹു.  കകേരള

അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ് ചചടബല്യൂണല മുമ്പഭാചകേ ഒരു കകേസസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ളതനിനഭാല ബഹു.

കകേഭാടതനിയചട അനനിമ ഉത്തരവസ്റ്റ് ലഭലമഭാകുന്നെമുറയസ്റ്റ് മഭാത്രകമ ടനി തസനികേയഭായനി തുടര്

ചതരചഞ്ഞടുപസ്റ്റ് നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാവുകേയള.

(ബനി)   കമഭാകടഭാര്  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനില  കമഭാകടഭാര്  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്

ഇനചസകര്, കമഭാകടഭാര് ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ് സബസ്റ്റ് ഇനചസകര്, ചഡപല്യൂടനി സൂപണസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്

കപഭാലതീസസ്റ്റ്  (കമഭാകടഭാര്  ടഭാനകസഭാര്ടസ്റ്റ്)  എന്നെതീ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെ  വനിഷയലാം

സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
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കപഭാലതീസസ്റ്റ് വഭാഹനങ്ങള റനിപയര് ചചയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് കമധഭാവനിക്കസ്റ്റ്

അനുവദനിക്കഭാവുന്നെ തുകേയചട പരനിധനി വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

97(3389)   ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 24  മണനികറുലാം ഡല്യൂടനിക്കഭായനി ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന്നെതുലാം തകേരഭാറനിലഭായഭാല
അടനിയനരമഭായനി  റനിപയര്  വര്ക്കുകേള  പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണതുമഭായ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
വകുപനിചന്റെ  വഭാഹനങ്ങള  റനിപയര്  ചചയ്യുന്നെതനിനഭായനി  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കമധഭാവനിക്കസ്റ്റ്
അനുമതനി  നല്കുവഭാന  കേഴനിയന്നെ പരമഭാവധനി  തുകേ  15,000  രൂപ  മഭാത്രമഭായതനിനഭാല
റനിപയര് വര്ക്കുകേള സമയബന്ധനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാചതവരനികേയലാം
ഇക്കഭാരണത്തഭാല  ഈ  വഭാഹനങ്ങള  തനികേച്ചുലാം  കശഭാചനതീയ  അവസയനില
നനിരത്തുകേളനില ഉപകയഭാഗനികക്കണനിവരുന്നെതഭായലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കപഭാലതീസസ്റ്റ് വകുപനിചന്റെ പഭാധഭാനലലാം പരനിഗണനിചസ്റ്റ് വകുപനിചല വഭാഹനങ്ങള
റനിപയര്  ചചയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  കമധഭാവനിക്കസ്റ്റ്  1,00,000  (ഒരു  ലക്ഷലാം)  രൂപ  വചര
അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് അധനികേഭാരലാം നല്കുന്നെ കേഭാരലലാം അടനിയനരമഭായനി പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;
ഇലഭാചയങ്കനില ഇതനിനുളള തടസലാം എനഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ശദയനിലചപടനിടനില.

(ബനി)   പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കപഭാലതീസസ്റ്റ് കേസഡനിയനില കനരനികടണനി വരുന്നെ പതീഡനങ്ങള

98(T 3390) ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദസ്റ്റ് പനി. : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കേസഡനിയനില
കനരനികടണനി  വരുന്നെ  പതീഡനങ്ങളുലാം  അവകഹളനങ്ങളുലാം  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങചള  സഭാമൂഹനികേമഭായ
ഒറചപടുത്തലുകേളനിലനനിനലാം  വനികമഭാചനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കേസഡനിയനില
പതീഡനങ്ങളുലാം അവകഹളനങ്ങളുലാം കനരനികടണനി വരുന്നെതഭായനി ശദയനിലചപടനിടനില.

T മഭാറനി വച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന
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(ബനി)   ജനചചമത്രനി  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം  മറസ്റ്റ്  കബഭാധവത്ക്കരണലാം
നടത്തനിയലാം  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  സഭാന്നെനിദലലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനിയലാം  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ
വനിഭഭാഗങ്ങളചക്കതനിചരയള്ള  അതനിക്രമങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കേര്ശന  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിച്ചുലാം
ഇഉൗ വനിഭഭാഗങ്ങചള സഭാമൂഹനികേമഭായ ഒറചപടുത്തലുകേളനിലനനിനലാം കമഭാചനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേഭാണഭാതഭായ നനിസഭാമുദ്ദേതീചന കേചണത്തുന്നെതനിനഭായള്ള അകനശ്വഷണലാം

99(3391)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അരൂര്  മണ്ഡലത്തനിചല  പഭാണഭാവള്ളനി  പഞഭായത്തനിചല  കതഭാടത്തനില
നനികേര്ത്തനില തഭാജുവനിചന്റെ കേഭാണഭാതഭായ മകേന നനിസഭാമുദ്ദേതീചന കേചണത്തുന്നെതനിനഭായനി
നനിയമനിച  ചസഷലല  ഇനചവസനികഗഷന  ടതീമനില  ആചരഭാചക്കയഭാണസ്റ്റ്
ഉളചപടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഈ  കകേസനിചന്റെ  അകനശ്വഷണ  പുകരഭാഗതനി  ഏതസ്റ്റ്  ഘടത്തനിലഭാചണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)   പസ്തുത  കകേസനിചന്റെ  അകനശ്വഷണത്തനിനഭായനി  ബഹു.  കകേരള
ചചഹകക്കഭാടതനിയചട  ഉത്തരവനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ശതീ.  ഹനികമന്ദ്രനഭാഥസ്റ്റ്,
ചഎ.പനി.എസസ്റ്റ്,  എസസ്റ്റ്.പനി,  പനി.എചസ്റ്റ്.കേല്യൂ-വനിചന്റെ  കനതൃതശ്വത്തനില  ഒരു
ഇനചവസനികഗഷന ടതീലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ടതീമനില ഉളചപടവരുചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.+

(ബനി)  അകനശ്വഷണലാം തശ്വരനിതഗതനിയനില നടനചകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാന ഭരണലാം പനിരനിച്ചുവനിടണചമന്നെ ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ചന്റെ വലഭാജ
പചരണലാം 

100(3392) ശതീ  .   ചജയനിലാംസസ്റ്റ് മഭാതക്യു  :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന  :
ശതീ  .   എലാം  .   സശ്വരഭാജസ്റ്റ്  :
ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  ഭരണലാം  പനിരനിച്ചുവനിടണചമന്നെ  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ചന്റെ
ആവശലചത്ത തുറനകേഭാടഭാന ആവശലമഭായ പചരണലാം നടത്തഭാന തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ;

+ ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  കദശതീയ  ഹക്രലാം  റനിക്കഭാര്ഡ്സസ്റ്റ്  ബല്യൂകറഭായചട  കേണക്കുപകേഭാരലാം
ചകേഭാലപഭാതകേലാം,  ചകേഭാലപഭാതകേശമലാം  തുടങ്ങനിയ  കുറകൃതലങ്ങളനില  തഭാരതകമലന
സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  നനില  എനഭാചണന്നെസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  സലാംസഭാനങ്ങളുമഭായനി
തഭാരതമലചപടുത്തനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വര്ഗ്ഗതീയശക്തനികേള  ഗജറഭാത്തനില  വലാംശഹതല  നടത്തനിയകപഭാകഴഭാ  ,
കേഭാശതീരനില കേലഭാപലാം വലഭാപകേമഭാക്കനിയകപഭാകഴഭാ, യ.പനി.യനില ദളനിതസ്റ്റ്, നലനപക്ഷ കവട
നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുകമ്പഭാകഴഭാ  ,  ആ സര്ക്കഭാരുകേചള പനിരനിച്ചുവനിടുകേകയഭാ അങ്ങചന
ചചയ്യേണചമന്നെസ്റ്റ്  ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  ആവശലചപടുകേകയഭാ  ചചയതഭായനി
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  യ.പനി.-യനില  ബനി.ചജ.പനി.  അധനികേഭാരത്തനി
ചലത്തനിയകശഷമുള്ള  ക്രമസമഭാധഭാന  നനില  കകേരളത്തനിചല  ക്രമസമഭാധഭാന
നനിലയമഭായനി  നഭാഷണല  ഹക്രലാം  റനിക്കഭാര്ഡ്സസ്റ്റ്  ബല്യൂകറഭായചട  കേണക്കുകേളുചട
അടനിസഭാനത്തനില തഭാരതമലലാംചചയസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2016-ല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അരുണഭാചല  പകദശസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിചന
പനിരനിച്ചുവനിട  കകേസനില  സുപതീലാം  കകേഭാടതനി  നടത്തനിയ  നനിരതീക്ഷണങ്ങളുലാം  വനിധനിയലാം
ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ ;എങ്കനിൽ വനിശദഭാശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   കദശതീയ ചചക്രലാം റനിക്കഭാര്ഡ്സസ്റ്റ് ബല്യൂകറഭായചട  'ചചക്രലാം ഇന ഇനഡല'
അവസഭാനമഭായനി  പസനിദതീകേരനിചതസ്റ്റ്  2015  വര്ഷചത്ത  കേണക്കുകേള  ആണസ്റ്റ്.
ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുചടയലാം  ചകേഭാലപഭാതകേ  ശമങ്ങളുചടയലാം  എണ്ണലാം  തഭാരതമലലാം
ചചയ്യുകമ്പഭാള സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ നനില 18-ാം സഭാനമഭാണസ്റ്റ്.  ചകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുചട
കേഭാരലത്തനില  ആദലചത്ത മൂന്നെസ്റ്റ്  സഭാനങ്ങള  ഉത്തര്പകദശസ്റ്റ്,  ബതീഹഭാര്,  മഹഭാരഭാഷ
എന്നെതീ  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുലാം  ചകേഭാലപഭാതകേ  ശമങ്ങളുചട  കേഭാരലത്തനില  ആദലചത്ത
മൂന്നെസ്റ്റ്  സഭാനങ്ങള  പശനിമ  ബലാംഗഭാള,  ബതീഹഭാര്,  ഉത്തര്പകദശസ്റ്റ്  എന്നെതീ
സലാംസഭാനങ്ങളക്കുമഭാണസ്റ്റ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  ഗജറഭാത്തസ്റ്റ്, യ.പനി. കേഭാശതീര് എന്നെതീ സര്ക്കഭാരുകേചള പനിരനിച്ചുവനിടതഭാകയഭാ
ഇഉൗ സര്ക്കഭാരുകേചള പനിരനിച്ചുവനിടണചമന്നെസ്റ്റ് ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  ആവശലചപടതഭാകയഭാ
ശദയനിലചപടനിടനില.   കദശതീയ  ചചക്രലാം  റനിക്കഭാര്ഡ്സസ്റ്റ്  ബല്യൂകറഭാ  2015  വചരയള്ള
കേണക്കുകേള മഭാത്രകമ പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള.  യ.പനി.  യനില ബനി.ചജ.പനി.  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനിചലത്തനിയകശഷമുള്ള കേണക്കുകേള പസനിദതീകേരനിചനിടനില.

(ഡനി)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന.

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ബഹുമഭാനചപട  സുപതീലാം  കകേഭാടതനി  Nabam  Rabia  and  ors.v.  Deputy

Speaker  and  ors  (2016)  എന്നെ  കകേസനില  13 -7-2016 -ല  പുറചപടുവനിച

വനിധനിനലഭായത്തനില  ഇനലന   ഭരണഘടനയനിചല  അനുകച്ഛദലാം  163174  എന്നെനിവ

പകേഭാരലാം  ഗവര്ണറനില  നനിക്ഷനിപമഭായ  അധനികേഭാരങ്ങള   മുഖലമനനിയചടയലാം

മനനിസഭയചടയലാം  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാചത  പുറചപടുവനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച

തടസമഭാണസ്റ്റ്  ചൂണനിക്കഭാടനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.  പസ്തുത  വനിധനിനലഭായത്തനില  ഗവര്ണറുചട

നടപടനി  ഭരണഘടനഭാവനിരുദമഭാചണന്നെസ്റ്റ്  കകേഭാടതനി  അഭനിപഭായചപടുകേയലാം

ഇതുസലാംബന്ധനിച  മഭാര്ഗ്ഗ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ബഹു.  സുപതീലാം

കകേഭാടതനിയചട അഞലാംഗ ജഡ്ജനിമഭാരടങ്ങനിയ  ഭരണഘടനഭാ ബഞഭാണസ്റ്റ് ടനി കകേസനില

383 ഖണ്ഡനികേകേളുള്ള വനിശദമഭായ വനിധനിനലഭായലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

ആഫ്ടര് ചകേയര് കഹഭാമനിചല ചപണ്കുടനികേളുചട മരണലാം

101(3393) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷസ്റ്റ് : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി 

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചകേഭാലലാം അഞഭാലുലാംമൂടസ്റ്റ് ആഫ്ടര് ചകേയര് കഹഭാമനിചല അകനവഭാസനികേളഭായ

രണസ്റ്റ്  ചപണ്കുടനികേള  മരണചപട  സലാംഭവത്തനില  അഞഭാലുലാംമൂടസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്

കസഷനനില രജനിസര് ചചയ കകേസനിചന്റെ ഇകപഭാഴചത്ത സനിതനി എനഭാണസ്റ്റ്; കകേസനിചന്റെ

ചചഫനല റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് കകേഭാടതനിയനില സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മരണചപട ചപണ്കുടനികേളുചട  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് ബഹു.  മുഖലമനനിയചട

ദുരനിതഭാശശ്വഭാസ നനിധനിയനില നനിനലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇചലങ്കനില  പസസ്തുത  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ദുരനിതഭാശശ്വഭാസനനിധനിയനിലനനിന്നെസ്റ്റ്

പരമഭാവധനി ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പസ്തുത  വനിഷയവുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  അഞഭാലുലാംമൂടസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്

കസഷനനില  രജനിസര്  ചചയനിട്ടുള്ള  ചചക്രലാം.  1504/17  നമ്പര്  കകേസസ്റ്റ്  ഇകപഭാള

അകനശ്വഷണഭാവസയനിലഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി & സനി)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.
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സജതീറനിചന കപഭാലതീസസ്റ്റ് മര്ദ്ദേനിച സലാംഭവലാം

102(3394)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  യത്തസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ഗ്രസസ്റ്റ് കനതഭാവസ്റ്റ്  ശതീ.സജതീറനിചന കനമലാം എസസ്റ്റ്.ചഎ.-യലാം
കപഭാലതീസുകേഭാരുലാം  കചര്ന്നെസ്റ്റ്  ക്രൂരമഭായനി  മര്ദ്ദേനിച  സലാംഭവത്തനിചന്റെ  അകനശ്വഷണലാം  ഏതസ്റ്റ്
ഘടത്തനിലഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുറക്കഭാരഭായ  കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര  എനസ്റ്റ്  നടപടനിയഭാണസ്റ്റ്
ഹകേചക്കഭാണതസ്റ്റ്;

(സനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന ആവശലചപട റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില റനികപഭാര്ടനിചന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)   യത്തസ്റ്റ്  കകേഭാണ്ഗ്രസസ്റ്റ്  കനതഭാവസ്റ്റ്  ശതീ.  സജതീറനിചന  കനമലാം
എസസ്റ്റ്.ചഎ.-യലാം  കപഭാലതീസുകേഭാരുലാം  കചര്ന്നെസ്റ്റ്  മര്ദ്ദേനിച  സലാംഭവത്തനില  പഭാഥമനികേ
അകനശ്വഷണലാം  നടത്തനിയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  സബസ്റ്റ്  ഇനചസകര്
ശതീ. സമ്പത്തസ്റ്റ്, സനിവനില കപഭാലതീസസ്റ്റ് ഓഫതീസര് റനി. 1532 അജയകുമഭാര് എന്നെനിവചര
സചസന്റെസ്റ്റ് ചചയനിട്ടുള്ളതുലാം കുറഭാകരഭാപണ ചമകമ്മേഭാ നലകേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)    പകേര്പസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

ഫനിലാംഗര് പനിന്റെസ്റ്റ് ചസര്ചര് തസനികേ

103(3395)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനിചല ഫനിലാംഗര് പനിന്റെസ്റ്റ്  ചസര്ചര് തസനികേയനികലക്കസ്റ്റ്
നനിയമനലാം നടത്തുന്നെതസ്റ്റ് എങ്ങചനയഭാചണന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  തസനികേയനികലക്കസ്റ്റ്  മനിനനിസതീരനിയല  സഭാഫനിനസ്റ്റ്  എത്ര
ശതമഭാനമഭാണസ്റ്റ് സലാംവരണലാം ചചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  ഈ  തസനികേയസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  കയഭാഗലത
കേചളനഭാചണന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സനിവനില  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്മഭാരനിലനനിനലാം  കയഭാഗലതയള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്
ഫനിലാംഗര്  പനിന്റെസ്റ്റ്  ചസര്ചര്  തസനികേയനികലക്കസ്റ്റ്,  മനിനനിസതീരനിയല  സഭാഫനിനസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കുന്നെതുകപഭാചല  സലാംവരണലാം  ഏർചപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തടസങ്ങളുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)   പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വഴനി  കനരനിട്ടുലാം  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  മനിനനിസതീരനിയല  സഭാഫനില

നനിനലാം വനിജനിലനസസ്റ്റ് മനിനനിസതീരനിയല സഭാഫനിലനനിനലാം തസനികേ മഭാറലാം വഴനിയലാം 10:9:1

എന്നെ അനുപഭാതത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ഫനിലാംഗര് പനിന്റെസ്റ്റ് ചസര്ചര് തസനികേയനികലക്കസ്റ്റ് നനിലവനില

നനിയമനലാം നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി)   കപഭാലതീസനിചലയലാം വനിജനിലനസനിചലയലാം കചര്ത്തസ്റ്റ്  50  ശതമഭാനമഭാണസ്റ്റ്

മനിനനിസതീരനിയല സഭാഫനിനസ്റ്റ് സലാംവരണലാം ചചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി)    ഫനിസനികനികലഭാ,  ചകേമനിസ്ട്രേനിയനികലഭാ  ഉള്ള  ബനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ബനിരുദവുലാം

കൂടഭാചത നല കേഭാഴ്ചശക്തനിയമുണഭായനിരനിക്കണലാം.

(ഡനി)   നനിലവനിചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവുകേള പകേഭാരലാം  സനിവനില കപഭാലതീസസ്റ്റ്

ഓഫതീസര്മഭാരനില  നനിനലാം  ഫനിലാംഗര്  പനിന്റെസ്റ്റ്  ചസര്ചര്  തസനികേയനികലയസ്റ്റ്  നനിയമനലാം

നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് സലാംവരണലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിടനില.

അടഭാടസ്റ്റ് ഫഭാര്കമഴസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് സഹകേരണ ബഭാങ്കസ്റ്റ്

മുനഭരണസമനിതനിചക്കതനിചരയള്ള കകേസസ്റ്റ്

104(3396)  ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിചല  അടഭാടസ്റ്റ്  ഫഭാര്കമഴസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കസ്റ്റ്

ഭരണസമനിതനി  പസനിഡന്റെഭായനിരുന്നെ  സുകുമഭാരന  ഉളചപചടയള്ള  ഭരണസമനിതനി

അലാംഗങ്ങളചക്കതനിചര ഏചതങ്കനിലുലാം കകേസസ്റ്റ് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  കകേസനിചല  പതനികേളക്കസ്റ്റ്  ജഭാമലലാം  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

കകേസനിചന്റെ നനിലവനിചല സനിതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിചല അടഭാടസ്റ്റ്  ഫഭാര്കമഴസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ് സഹകേരണ ബഭാങ്കസ്റ്റ്

ഭരണസമനിതനി പസനിഡന്റെഭായനിരുന്നെ ശതീ.  സുകുമഭാരന ഉളചപചടയള്ള ഭരണസമനിതനി

അലാംഗങ്ങളചക്കതനിചര കപരഭാമലാംഗലലാം കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷനനില  5  കകേസ്സുകേള രജനിസര്

ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)   കകേസനിചന സലാംബന്ധനിച നനിലവനിചല സനിതനി ചുവചട കചര്ക്കുന:

ചചക്രലാം നമ്പര് കകേസനിചന്റെ ഇകപഭാഴചത്ത അവസ

(1)  1611/2012 പതനികേളചക്കതനിചര  കുറപത്രലാം  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതുലാം
ആയതസ്റ്റ്  ബഹു.  കുനലാംകുളലാം  JFCM  കകേഭാടതനിയനില
വനിചഭാരണയനിലുമഭാണസ്റ്റ്.

(2)  68/2013 പതനികേളചക്കതനിചര  കുറപത്രലാം  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതുലാം
ആയതസ്റ്റ്  ബഹു.കുനലാംകുളലാം  JFCM   കകേഭാടതനിയനില
വനിചഭാരണയനിലുമഭാണസ്റ്റ്.

(3)  587/2013 പതനികേളചക്കതനിചര  കുറപത്രലാം  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതുലാം
ആയതസ്റ്റ്  ബഹു.കുനലാംകുളലാം  JFCM   കകേഭാടതനിയനില
വനിചഭാരണ  നടനവന്നെനിരുന്നെതുലാം  4-8-2015
തതീയതനിയനില  പതനികേകളഭാടസ്റ്റ്  2,000  രൂപ
പനിഴയടയ്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭായനി  കകേസസ്റ്റ്  നടപടനികേള
അവസഭാനനിപനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.

(4)  588/2013 പതനികേളചക്കതനിചര  കുറപത്രലാം  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതുലാം
ആയതസ്റ്റ്  ബഹു.കുനലാംകുളലാം  JFCM  കകേഭാടതനിയനില
വനിചഭാരണയനിലുമഭാണസ്റ്റ്.

(5)  1821/2013 പസ്തുത കകേസനിചന്റെ അകനശ്വഷണലാം നടത്തനി അനനിമ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  False  ആയനി  13-3-2014  തതീയതനിയനില
ബഹു.കുനലാംകുളലാം  JFCM  കകേഭാടതനിയനില  അനനിമ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതഭാകുന.

കപഭാലതീസസ്റ്റ് ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ് ചനികേനിതയലാം ധനസഹഭായവുലാം

105(3397)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കൃതലനനിര്വഹണത്തനിനനിചട പരനിക്കുപറ്റുകേയലാം,  അപകേടത്തനിലചപടുകേയലാം

ചചയ്യുന്നെ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്  ചനികേനിതയലാം,  ധനസഹഭായവുലാം

അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നനിലവനില എചനങ്കനിലുലാം സഉൗകേരലങ്ങള ഉകണഭാ;

(ബനി) ഇചലങ്കനില ഇതനിനഭായനി ആവശലമഭായ നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കൃതലനനിര്വഹണത്തനിനനിചട  പരനിക്കുപറ്റുകേയലാം  അപകേടത്തനില
ചപടുകേയലാം ചചയ്യുന്നെ കപഭാലനിസസ്റ്റ് ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ് കകേരള കപഭാലതീസസ്റ്റ് ചവലചഫയര്
ഫണനിലനനിനലാം  കകേരള  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ചവലചഫയര്  ബല്യൂകറഭായനിലനനിനലാം  ഗ്രഭാനലാം
പലനിശ  രഹനിത  വഭായ്പയലാം  നലകുനണസ്റ്റ്.   കൂടഭാചത  ഉകദലഭാഗസര്  ഇടചപടുന്നെ
കൃതല  നനിര്വഹണത്തനിചന്റെ  ഗഉൗരവലാം  കേണക്കനിചലടുത്തസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടസ്റ്റ്
ധനസഹഭായവുലാം ചനികേനിതഭാസഹഭായവുലാം അനുവദനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.

കടഭാടല കഫഭാര് യ തടനിപസ്റ്റ് കകേസസ്റ്റ്

106(3398)  ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കടഭാടല കഫഭാര് യ തടനിപസ്റ്റ് കകേസനിചന്റെ നനിലവനിലുള്ള സനിതനി എനഭാണസ്റ്റ്;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  കകേസുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  അകനശ്വഷണ  ഉകദലഭാഗസര്
കേചണടുത്ത  സശ്വത്തുവകേകേള  നനികക്ഷപകേര്ക്കസ്റ്റ്  നലകുവഭാനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള
ഏതുഘടലാംവചരയഭായനി; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  കകേസുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  കകേഭാടതനി  നനികയഭാഗനിച  ഒഫതീഷലല
റനിസതീവര്  ചുമതല  ഏചറടുത്ത  കശഷലാം  ഇതനികനഭാടകേലാം  എചനലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങള
ചചയ്ചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കടഭാടല കഫഭാര് യ തടനിപ്പുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ്, തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിചല
വനിവനിധ  ചപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനില  രജനിസര്ചചയ  34  കകേസുകേള
അകനശ്വഷണത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാന  ചചക്രലാംബഭാഞസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്
നലകേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.   ഇഉൗ  34  കകേസുകേളുലാം  ഇതുമഭായനി  സമഭാന  സശ്വഭഭാവമുള്ള
കകേസ്സുകേളുലാം  കബസ്റ്റ്ചചയസ്റ്റ്  10  കകേസുകേളഭായനി  ചചക്രലാംബഭാഞസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം
അകനശ്വഷനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.  ആയതനില ഒരു കകേസസ്റ്റ്  False  കകേസഭാചണന്നെസ്റ്റ് കേചണത്തനി
റഫര് ചചയനിട്ടുള്ളതുലാം ബഭാക്കനി 9 കകേസുകേളനില കുറപത്രലാം സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  ആയവ
ബഹുമഭാനചപട  തനിരുവനനപുരലാം  അഡതീഷണല  ചതീഫസ്റ്റ്  ജുഡതീഷലല  മജനികസ്ട്രേറസ്റ്റ്
കകേഭാടതനിയനില വനിചഭാരണഭാവസയനിലുമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  അകനശ്വഷണ  ഉകദലഭാഗസര്  കേചണടുത്ത  സശ്വത്തുവകേകേള
നനികക്ഷപകേര്ക്കസ്റ്റ് നലകുവഭാനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ബഹുമഭാനചപട തനിരുവനനപുരലാം
1-ാം അഡതീഷണല സബസ്റ്റ് കകേഭാടതനിയനില നടനവരുന.
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(സനി)  ഒഫതീഷലല  റനിസതീവര്  ചുമതല  ഏചറടുത്തകശഷലാം  ഗതഭാഗത
കയഭാഗലമലഭാത്ത  6  വഭാഹനങ്ങചളഭാഴനിചകേയള്ളവ  പരസലമഭായനി  കലലലാംചചയസ്റ്റ്  ബഭാങ്കസ്റ്റ്
അക്കഉൗണനില പണലാം നനികക്ഷപനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.  കകേസനിചല പതനിചയ പഭാപരഭായനി
പഖലഭാപനിചസ്റ്റ് ബഹുമഭാനചപട കകേഭാടതനി ഉത്തരവുണഭാകുന്നെമുറയസ്റ്റ് വസ്തുക്കളുലാം മറ്റുലാം കലലലാം
ചചയസ്റ്റ് പണലാം വസൂലഭാക്കുന്നെതഭാചണന്നെസ്റ്റ് ഒഫതീഷലല റനിസതീവര് അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കസഭാഷലല മതീഡനിയവഴനിയള്ള വലഭാജപചരണങ്ങള
107(3399) ശതീ  .   എ  .   പദതീപ്കുമഭാര്  : 

ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷസ്റ്റ്  : 
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്  : 
ചപഭാഫ  .    ചകേ  .    യ  .    അരുണന :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് അതനിക്രമങ്ങകളഭാ അതലഭാഹനിതങ്ങകളഭാ സലാംഭവനിക്കുകമ്പഭാള
അവയചട  യഥഭാര്ത  വസ്തുതകേള  പഠനിക്കഭാചത  കസഭാഷലല  മതീഡനിയ  വഴനി
അഭനിപഭായങ്ങള പചരനിക്കുന്നെതുമൂലലാം ജനങ്ങളനില ഉണഭാകുന്നെ ആശങ്കയലാം അഭനിപഭായ
ഭനിന്നെതയലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തതീവ്രവഭാദ  സലാംഘടനകേളുലാം  വര്ഗ്ഗതീയ  രഭാഷതീയ  സലാംഘടനകേളുലാം
കബഭാധപൂര്വലാം  നടത്തുന്നെ  ഇത്തരലാം  പചരണങ്ങള  ഉണഭാക്കഭാനനിടയള്ള  പശങ്ങള
ഗഉൗരവമഭായനിക്കഭാണുനകണഭാ;

(സനി) നനിക്ഷനിപതഭാത്പരലക്കഭാര് കബഭാധപൂര്വലാം നടത്തുന്നെ വലഭാജപചരണങ്ങള
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നനിലവനിലുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
പരലഭാപമഭാകണഭാ;

(ഡനി)  ഹസബര്  ചസല്ലുകേളുചട  പവര്ത്തനലാം  ശക്തമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം
ഹസബര്കുറങ്ങള  തടയന്നെതനിനുള്ള  നനിയമങ്ങള  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കസഭാഷലല  മതീഡനിയ  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
കബഭാധവലക്കരണവുലാം  ജഭാഗ്രതഭാനനിര്കദ്ദേശവുലാം  നലകുന്നെതനിനുലാം  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇത്തരത്തനില ഉണഭാകേഭാനനിടയള്ള പശങ്ങള ഗഉൗരവമഭായനി കേഭാണുനണസ്റ്റ്.
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(സനി&ഡനി)  സഭാമൂഹല  മഭാധലമങ്ങളനില  വലക്തനിഹതലയലാം  അപവഭാദ
പചരണങ്ങളുലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്നെതനില  6-8-2017-നസ്റ്റ്  കചര്ന്നെ സര്വകേക്ഷനി  കയഭാഗലാം
ആശങ്ക  പകേടനിപനിക്കുകേയലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില  സര്ക്കഭാര്  ഇടചപടണചമനലാം
ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിക്കണചമനലാം  സര്ക്കഭാരനികനഭാടസ്റ്റ്
അഭലര്തനിക്കുകേയമുണഭായനി.   നവമഭാധലമങ്ങളനിലൂചട  നടത്തനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന്നെ
പചരണങ്ങള  വലക്തനിഹതല  മഭാത്രമല,  ക്രനിമനിനല  കുറകൃതലങ്ങള
വര്ദനിച്ചുവരുന്നെതനിനുലാം ഇടയഭാക്കുനണസ്റ്റ്.   ഇക്കഭാരലത്തനില അഭനിപഭായ സശ്വഭാതനലലാം
നനിലനനിര്ത്തനിചക്കഭാണ്ടുതചന്നെ  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാകുചമന്നെസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഒരു  മഭാസത്തനിനകേലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കഭാന  തഭാചഴപറയന്നെ  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  ചുമതലചപടുത്തഭാന
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

1. ചപഭാതുഭരണ-ഇനഫര്കമഷന  പബനികേസ്റ്റ്  റനികലഷന  വകുപസ്റ്റ്  ചസക്രടറനി
(കേണ്വതീനര്)

2. നനിയമ വകുപസ്റ്റ് ചസക്രടറനി

3. ചഎ.ടനി. ചസക്രടറനി

4. കഡഭാ.  പനി.  വനികനഭാദസ്റ്റ്  ഭടതനിരനിപഭാടസ്റ്റ്  ചപഭാലപഭായ  മന,  തനിരുത്തനിയഭാടസ്റ്റ്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്-673 004.

കകേഭാതമലാംഗലലാം കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷനനിചല കലഭാക്കപസ്റ്റ് മര്ദ്ദേനലാം 

108(3400)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2015  ഡനിസലാംബര്  5-ാം  തതീയതനി  അമലരഭാജസ്റ്റ്  എന്നെ  ദളനിതസ്റ്റ്
വനിദലഭാര്തനിക്കസ്റ്റ് കകേഭാതമലാംഗലലാം കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷനനില കലഭാക്കപസ്റ്റ് മര്ദ്ദേനകമറതുമഭായനി
ബന്ധചപട കകേസസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ കകേസനിചന്റെ നനിലവനിചല അവസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കകേസസ്റ്റ്  പുനരകനശ്വഷനിക്കണചമന്നെസ്റ്റ്  ആവശലചപടസ്റ്റ്  അമലരഭാജനിചന്റെ
സകഹഭാദരന അരുണ്രഭാജസ്റ്റ് നലനിയ പരഭാതനി ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഈ പരഭാതനിയനില എനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചു എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ടനി കേഭാരലത്തനിനസ്റ്റ് കകേഭാതമലാംഗലലാം കപഭാലനിസസ്റ്റ് കസഷനനില ചചക്രലാം  80/16
u/s 326, 323, 324, 341, 294 (b), 506, 34 IPC & Sec.3(1), Viii, X of SC/ST
Act  പകേഭാരലാം  11-1-2016-ാം  തതീയതനി  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര്ചചയസ്റ്റ്  അകനശ്വഷണലാം
നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  അകനശ്വഷണത്തനില  പരഭാതനി  ശരനിയചലന്നെസ്റ്റ്  കേണസ്റ്റ്  ടനി  കകേസസ്റ്റ്
ഫഭാളസഭായനി ബഹു. കകേഭാടതനിയനില റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ടനി  പരഭാതനിയചട  അടനിസഭാനത്തനില  കകേസസ്റ്റ് വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  മൂവഭാറ്റുപുഴ  ഡനിചചവ.എസസ്റ്റ്.പനി  -  യസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം
ആയതസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചതനില  പരഭാതനി  വഭാസവവനിരുദമഭാചണന്നെസ്റ്റ്  കേണസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
നലകേനിയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില തുടര് നടപടനി സശ്വതീകേരനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭാണസ്റ്റ്.

അയനിരൂര് കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷനനിചല ഉകദലഭാഗസചനതനിചര നടപടനി

109(3401)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനിചല  അയനിരൂര്  ആര്.  എസസ്റ്റ്.  ഭവനനില
ശതീ.  സുനനിലകുമഭാറനിചന്റെ  മകേന  പ്ലസസ്റ്റ്.വണ്  വനിദലഭാര്തനിയഭായ  ശതീ.  അജയസ്റ്റ്-ചന
അയനിരൂര് കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനനിചല ഉകദലഭാഗസന അകേഭാരണമഭായനി  മര്ദ്ദേനിച്ചുചവന്നെ
ആകരഭാപണചത്തത്തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  പസ്തുത  ഉകദലഭാഗസചനതനിചര  എചനങ്കനിലുലാം  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ വനിഷയവുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  അയനിരൂര്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനനിചല
ഏചതങ്കനിലുലാം ഉകദലഭാഗസചന സചസന്റെസ്റ്റ് ചചയനിട്ടുകണഭാചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ ഉകദലഭാഗസചനതനിചര  വനിദലഭാര്തനിയചട  പനിതഭാവസ്റ്റ്  ശതീ.  സുനനില
കുമഭാര്  നലകേനിയ  പരഭാതനിയനികനല  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര്  ചചയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങ്കനില
ആയതനിചന്റെ കേഭാരണചമനസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ വനിഷയവുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ് പസ്തുത ഉകദലഭാഗസചനതനിചര വകുപസ്റ്റ്
തലത്തനില  എചനങ്കനിലുലാം  ശനിക്ഷഭാ  നടപടനികേള  നനിലവനിലുകണഭാ  എന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  ഉകദലഭാഗസചനതനിചര  മുനകേഭാലത്തസ്റ്റ്  സചസനഷന  തുടങ്ങനി  മറസ്റ്റ്
അചടക്ക നടപടനികേള എചനങ്കനിലുലാം സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  ഈ  ഉകദലഭാഗസചനതനിചര  വനിദലഭാര്തനിയചട  പനിതഭാവസ്റ്റ്
ശതീ. സുനനിലകുമഭാര് തനിരുവനനപുരലാം ററല എസസ്റ്റ്.പനി.-യസ്റ്റ് സമര്പനിച പരഭാതനിയനികനല
എചനങ്കനിലുലാം അകനശ്വഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ & ബനി)  ആകരഭാപണവനികധയനഭായ കഗ്രഡസ്റ്റ് എ.എസസ്റ്റ്.ചഎ. സവഭാദ്ഖഭാചന
സര്വതീസനിലനനിനലാം  സചസന്റെസ്റ്റ്  ചചയനിട്ടുള്ളതുലാം  ടനിയഭാചനതനിചര  അചടക്കനടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി അകനശ്വഷണത്തനിനസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)   കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര്  ചചയനിടനില.   അജയസ്റ്റ്-ചന  ചചവദലപരനികശഭാധനയസ്റ്റ്
വനികധയനഭാക്കഭാചത  കസഷനനികലക്കസ്റ്റ്  കൂടനിചക്കഭാണ്ടുവരനികേയലാം  നടപടനി  ക്രമങ്ങള
പഭാലനിക്കഭാചത  വനിടയച  നനിരുത്തരവഭാദപരമഭായ  പവൃത്തനിക്കഭാണസ്റ്റ്  ആകരഭാപണ
വനികധയനഭായ കഗ്രഡസ്റ്റ് എ.എസസ്റ്റ്.ചഎ.  സവഭാദ്ഖഭാചന സര്വതീസനിലനനിനലാം സചസന്റെസ്റ്റ്
ചചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  വനിദലഭാര്തനിയഭായ അജയസ്റ്റ്-ചന  മര്ദ്ദേനിച്ചുചവനള്ള ആകരഭാപണത്തനിനസ്റ്റ്
പഭാഥമനികേമഭായ  ചതളനിവസ്റ്റ്  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ്  ടനി  കഗ്രഡസ്റ്റ്  എ.എസസ്റ്റ്.ചഎ-
ചക്കതനിചര ചചക്രലാം കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് ചചയ്യേഭാതനിരുന്നെതസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ടനിയഭാചനതനിചര വകുപ്പുതല അചടക്ക നടപടനിക്കസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  ടനിയഭാന മറസ്റ്റ് അചടക്ക നടപടനികേളക്കസ്റ്റ് വനികധയനഭായനിടനില.

(എഫസ്റ്റ്)  വനിദലഭാര്തനിയചട പനിതഭാവസ്റ്റ് തനിരുവനനപുരലാം ററല ജനിലഭാ കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കമധഭാവനിക്കസ്റ്റ്  സമര്പനിച  പരഭാതനിയനികനല  അകനശ്വഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം
ആയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ആകരഭാപണവനികധയനഭായ കഗ്രഡസ്റ്റ്  എ.എസസ്റ്റ്.ചഎ.
സവഭാദ്ഖഭാചന  സര്വതീസനിലനനിനലാം  സചസന്റെസ്റ്റ്ചചയസ്റ്റ്  വകുപ്പുതല  അകനശ്വഷണലാം
നടത്തനിവരുന്നെതുമഭാകുന.

എരകഞ്ഞഭാണ അബ്ദുല കേരതീലാം ചകേഭാലചപട്ടുചവന കേരുതുന്നെ കകേസസ്റ്റ്

110(3402)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തഭാമരകശ്ശേരനി കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷന പരനിധനിയനില എരകഞ്ഞഭാണ അബ്ദുല
കേരതീലാം  ചകേഭാലചപട്ടുചവന്നെസ്റ്റ്  കേരുതുന്നെ  സലാംഭവത്തനില  ചചക്രലാംബഭാഞസ്റ്റ്  കേചണത്തനിയ
പതനികേള ആചരലഭാമഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അബ്ദുള കേരതീമനിചന്റെ മൃതകദഹലാം ഇതുവചരയലാം കേചണത്തഭാന സഭാധനിചനിടനില
എന്നെതസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പതനികേളുമഭായനി  നടത്തനിയ  തനിരചനിലനില  കേര്ണഭാടകേയനിചല  കേബനനി
കേനഭാലനിലനനിന്നെസ്റ്റ്  അബ്ദുല  കേരതീമനിചന്റെ  ശരതീരകത്തഭാടസ്റ്റ്  സഭാമലമുളള  ഒരു  മൃതശരതീരലാം
ചചക്രലാംബഭാഞസ്റ്റ് സലാംഘലാം കേചണത്തനിയനിരുനകവഭാ;
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(ഡനി)  പസ്തുത  മൃതശരതീരലാം  തനിരനിചറനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങ്കനില  ഇതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് അകനശ്വഷണലാം നടത്തഭാന എനസ്റ്റ് നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;

(ഇ)  അബ്ദുല  കേരതീലാം  വധത്തനിചല  പതനികേളക്കസ്റ്റ്  തനിരചനിലനില  മൃതശരതീരലാം
കേചണത്തനിയ  സലാംഭവവുമഭായനി  എചനങ്കനിലുലാം  ബന്ധമുകണഭാ  എന്നെതസ്റ്റ്
അകനശ്വഷണപരനിധനിയനില ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  അകനശ്വഷണ ഉകദലഭാഗസചര ചതറനിദരനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം ചതളനിവുകേള
നശനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  അബ്ദുല  കേരതീമനിനസ്റ്റ്  പകേരലാം  മചറഭാരഭാളുചട  മൃതശരതീരലാം
ചകേഭാണ്ടുകപഭായനി തളളുന്നെതനിനുളള സഭാധലത സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ജനി)  യഥഭാര്ത മൃതശരതീരലാം ഇതുവചരയലാം കേചണത്തഭാന കേഴനിയഭാത്തതനിനഭാലുലാം,
കകേസനില  ഇതുവചരയലാം  അകനശ്വഷണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  കുറപത്രലാം  സമര്പനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചരലത്തനിലുലാം  ഒരു  പകതലകേ  ടതീമനിചന  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച
അകനശ്വഷണലാം ഏലപനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ എന്നെസ്റ്റ് ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   മനിഥനിലഭാജസ്റ്റ്,  ഫനിര്ദഉൗസസ്റ്റ്,  മുഹമ്മേദസ്റ്റ്  ഫഭായനിസസ്റ്റ്,  ചചമമൂന,  റഫതീക്കസ്റ്റ്
എന്നെനിവരഭാണസ്റ്റ് കകേസനിലുളചപടതഭായനി കേചണത്തനിയനിട്ടുള്ള പതനികേള.

(ബനി)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കേചണത്തനിയനിരുന.   കകേസനിചല  ഒനലാം  രണ്ടുലാം  പതനികേളുചട
കുറസമ്മേതചമഭാഴനി  പകേഭാരലാം  അബ്ദുള  കേരതീമനിചന്റെ  ശവശരതീരലാം  ഒഴുക്കനിക്കളഞ്ഞു
എനപറയചപടുന്നെ  കേബനതീ  കേനഭാലനില  വതീണ്ടുലാം  ചതരചനില  നടത്തനിയനിരുന.
16-1-2017-ാം  തതീയതനി  കേനഭാലനില  നനിനലാം  കേചണടുത്ത  മൃതശരതീരഭാവശനിഷ്ടങ്ങള
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  കഫഭാറനസനികേസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം  അസനിസന്റെസ്റ്റ്
ചപഭാഫസര്  ആന്റെസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  സര്ജചന്റെ  പരനികശഭാധനയസ്റ്റ്  കശഷലാം
ഇനകേശ്വസസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കനി  ബഹുമഭാനചപട  കകേഭാടതനി  മുഖഭാനരലാം
27-1-2017-ാം  തതീയതനി  തനിരുവനനപുരലാം  കഫഭാറനസനികേസ്റ്റ്  സയനസസ്റ്റ്  ലഭാബനികലയസ്റ്റ്
ഡനി.എന.എ പരനികശഭാധനയഭായനി നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി) തനിരനിചറനിഞ്ഞനിടനില. പസ്തുത മൃതകദഹലാം ലഭനിച സലലാം കേര്ണഭാടകേയനിചല
ചഭാമരഭാജസ്റ്റ്  നഗര്  ഇഉൗസസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷന  പരനിധനിയനിലഭായതനിനഭാല,
മൃതശരതീരഭാവശനിഷ്ടങ്ങള  സലാംബന്ധനിച  തുടരകനശ്വഷണലാം  നടത്തുന്നെതനിനഭായനി
കേര്ണഭാടകേ  ചഭാമരഭാജസ്റ്റ്  നഗര്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  സൂപണനിനസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിക്കുകേയലാം,
തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  ചഭാമരഭാജസ്റ്റ്  നഗര് ഇഉൗസസ്റ്റ് കപഭാലനിസസ്റ്റ്  കസഷനനില  Cr;251/2016 u/s  302,
201 IPC  ആയനി കകേസസ്റ്റ് രജനിസര്ചചയസ്റ്റ് അകനശ്വഷണലാം നടത്തനി വരനികേയലാം ചചയ്യുന.
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(ഇ)  ആയതു സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് അകനശ്വഷണലാം നടത്തനി വരുന.

(എഫസ്റ്റ്) അകനശ്വഷണ പരനിധനിയനില ഇഉൗ വനിഷയവുലാം ഉളചക്കഭാള്ളുനണസ്റ്റ്.

(ജനി)  നനിലവനില ചചക്രലാംബഭാഞസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലാം ഉഉൗര്ജ്ജനിതമഭായനി കകേസകനശ്വഷണലാം

നടത്തനി  വരുന്നെതനിനഭാല  പകതലകേ  അകനശ്വഷണ  സലാംഘത്തനിചന്റെ  ആവശലകേത

ഇകപഭാള നനിലവനിലനില.

കമലബഭാര കകേഭാളനനിയനിചല ദുരൂഹമരണലാം

111(3403)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില  ഉദുമ  പഞഭായത്തനില  കമലബഭാര

കകേഭാളനനിയനിചല  ചന്ദ്രന എന്നെ വലക്തനി  2016  മഭാര്ചനില  ദുരൂഹ  സഭാഹചരലത്തനില

മരണചപട വനിഷയലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതു  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസർ  ചചയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കകേസനിചന്റെ  അകനശ്വഷണലാം  പകതലകേ  ടതീമനിചന  നനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്

നടത്തണചമന്നെ ആക്ഷന കേമ്മേനിറനിയചട നനികവദനത്തനികനല എചനങ്കനിലുലാം നടപടനി

സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് കബക്കല കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷനനില ചചക്രലാം  നമ്പര്

129/16  പകേഭാരലാം  രജനിസര്ചചയ കകേസസ്റ്റ്  സലാംസഭാന ചചക്രലാംബഭാഞസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്

ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ളതുലാം ആയതസ്റ്റ് സനി.ബനി.സനി.ചഎ.ഡനി. ചചക്രലാം  നമ്പര് 132/CR/HHW-

III/KKD/2017 ആയനി റതീ-നമ്പര്ചചയസ്റ്റ് അകനശ്വഷണലാം നടത്തനി വരുന്നെതുമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)   കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ആസഭാനചത്ത  ഉത്തരവസ്റ്റ്   നമ്പര്  D4/106944/2017

തതീയതനി  13-7-2017  പകേഭാരലാം  പസ്തുത  കകേസനിചന്റെ  അകനശ്വഷണലാം  സലാംസഭാന

ചചക്രലാംബഭാഞസ്റ്റ് വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ളതുലാം അകനശ്വഷണലാം ഉഉൗര്ജ്ജനിതമഭായനി

നടനവരുന്നെതുമഭാണസ്റ്റ്.
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ആഭലനര വനിജനിലനസസ്റ്റ് ചസല

112(3404) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസനയനിചല  ആഭലനര  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  ചസല
പുനര്ജതീവനിപനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില അതനിചന്റെ പവര്ത്തനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേസകനശ്വഷണത്തനില  വതീഴ്ചവരുത്തുകേ,  പരഭാതനികേള
അകനശ്വഷനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേ,  ഹകേകലനി  വഭാങ്ങുകേ  എന്നെതീ  കുറങ്ങള  ചചയ്യുന്നെ
കപഭാലതീസുകദലഭാഗസര്  ഈ  ചസലനിചന്റെ  അകനശ്വഷണപരനിധനിയനില  ഉളചപടുകമഭാ
എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  ചചക്രലാംസസ്റ്റ് അഡതീഷണല ഡയറകര് ജനറല ഓഫസ്റ്റ് കപഭാലതീസസ്റ്റ്
ശതീ.  നനിതനിന  അഗ്രവഭാള,  ചഎ.പനി.എസസ്റ്റ്.  ചതീഫസ്റ്റ്  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  ഓഫതീസറഭായനി
വനിജനിലനസസ്റ്റ്  ചസല പുനര്ജതീവനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ചപഭാതുജനകത്തഭാടുള്ള കപഭാലതീസനിചന്റെ
ഇടചപടല,  ചപഭാതുസലങ്ങളനിലുള്ള  കപഭാലതീസസ്റ്റ്   നടപടനി  എന്നെനിവ  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം
കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേള,  സര്ക്കനിള  ഓഫനിസുകേള,  സബസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷണല
ഓഫതീസുകേള ഉളചപചടയള്ള സലാംസഭാന കപഭാലതീസസ്റ്റ് കമധഭാവനിയചട കേതീഴനിലവരുന്നെ
എലഭാ സഭാപനങ്ങളനിലുലാം മനിന്നെല പരനികശഭാധന നടത്തുകേ, പസ്തുത സഭാപനങ്ങളനിചല
വനിവനിധ തരത്തനിലുള്ള അഴനിമതനി കേചണത്തുകേ എന്നെതുമഭാണസ്റ്റ് ചസലനിചന്റെ പഭാഥമനികേ
ലക്ഷലലാം.  കൂടഭാചത,  അതതസ്റ്റ് പരനികശഭാധന സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  വനിജനിലനസസ്റ്റ്
ചസലനിചന്റെ   തലവനഭായ ചതീഫസ്റ്റ്  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കമധഭാവനിക്കസ്റ്റ് നലകേണചമനലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  ബന്ധചപട്ടുള്ള  പസ്തുത
പരഭാതനികേചളലഭാലാം ചസലനിചന്റെ അകനശ്വഷണപരനിധനിയനില ഉളചപടുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

തഭാനൂരനില നടന്നെ സലാംഘര്ഷലാം

113(34 05)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി.  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിചല  തഭാനൂരനില നടന്നെ സലാംഘര്ഷത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
കപഭാലതീസസ്റ്റ് കേസഡനിയനില എടുത്തനിരുന്നെവചര കപഭാലതീസസ്റ്റ് മര്ദ്ദേനിചതഭായനി പരഭാതനികേള
ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  പതനികേള  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  മര്ദ്ദേനിചതഭായനി  മജനികസ്ട്രേറനിനസ്റ്റ്  മുമ്പഭാചകേ
നലകേനിയ ചമഭാഴനി പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് തുടര് നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേസഡനിയനിലവചസ്റ്റ് കപഭാലനിസസ്റ്റ് മര്ദ്ദേനിചതഭായനി പരഭാതനി ലഭനിചനിടനില

(ബനി) 'എ '-യചട അടനിസഭാനത്തനില ബഭാധകേമല.

എലത്തൂര് കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷന ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം

114(3406) ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എലാം.എല.എ.ആസനി  വനികേസന  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
ജനിലയനിചല എലത്തൂര്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനസ്റ്റ്  ചകേടനിടലാം  നനിര്മനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച
ഡനി.പനി.ആര്. ആവശലചപടസ്റ്റ് സമര്പനിച -എചസ്റ്റ്.11 -667332017 -29-4.2017-നലാംപര്
ഫയലനികനല സനിറനി  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേനിഷണര് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ എന
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇചലങ്കനില കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  എലത്തൂര്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷന   ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
കപഭാജകസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കമധഭാവനി കകേരളഭാ കപഭാലതീസസ്റ്റ് ഹഉൗസനിലാംഗസ്റ്റ് & കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന കപഭാജകസ്റ്റ്
എഞനിനതീയചറ  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഡനി.പനി.ആര് തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്  അനനിമ
ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

സ്കൂള ഹഭാജര്നനില കപഭാലതീസനിചന അറനിയനിക്കുന്നെ കസഭാഫ സ്റ്റ് ചവയര്

115(3408) ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശസ്റ്റ് : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അദലഭാപകേര്ക്കുപുറചമ  സ്ക്കൂള  ഹഭാജര്നനില  കപഭാലതീസനിചനയലാം
അറനിയനിക്കുന്നെ കസഭാഫസ്റ്റ് ചവയര് കപഭാലതീസസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇഉൗ  അദലയന  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  സ്ക്കൂളുകേളനിലുലാം  ഇഉൗ
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില ഇതനിചന്റെ ഉകദ്ദേശലലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില  ഇപകേഭാരമൂള്ള  ഒരു  കസഭാഫസ്റ്റ് ചവയര്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.
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(ബനി)   സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കകേഭാടയലാം  ജനില ഒഴനിചകേ മറസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിചലഭാനലാം  ഇഉൗ
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലനില.  കകേഭാടയലാം ജനിലയനില ചചഹസ്കൂള മുതല മുകേളനികലഭാട്ടുള്ള
എലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ഇഉൗ  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.
വനിദലഭാര്തനികേളനിചല ലഹരനി പദഭാര്തങ്ങളുചട ഉപകയഭാഗലാം പൂര്ണ്ണമഭായലാം ഇലഭാതഭാക്കനി
അവചര  കനരഭായ  ജതീവനിതത്തനികലക്കസ്റ്റ്  നയനിചസ്റ്റ്  ഉത്തമ  പഉൗരനഭാരഭാക്കനി
മഭാറ്റുകേചയന്നെതഭാണസ്റ്റ് ഇഉൗ പദതനിയചട പധഭാന ലക്ഷലലാം.

ജനചചമത്രനി കപഭാലതീസനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില സ്ത്രതീകേളക്കുള്ള സശ്വയലാം
പതനികരഭാധ പരനിശതീലന പദതനി

116(3410) ശതീമതനി യ  .   പതനിഭ ഹരനി  : 
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി  : 
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   ശശനി  : 
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി  :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സ്ത്രതീകേളക്കസ്റ്റ്  സുരക്ഷയലാം കൂടുതല ആത്മവനിശശ്വഭാസവുലാം പദഭാനലാം  ചചയ്യുകേ
എന്നെ ലക്ഷലകത്തഭാചട ജനചചമത്രനി കപഭാലനിസനിചന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില സ്ത്രതീകേളക്കുള്ള
സശ്വയലാം  പതനികരഭാധ  പരനിശതീലന  പദതനി  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാചയനലാം  ഇത്തരലാം
പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാചയനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടുലാംബശതീ,റസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  അകസഭാസനികയഷനുകേള,  സന്നെദ
സലാംഘടനകേള എന്നെനിവയചട  സഹകേരണകത്തഭാചട  പസ്തുത പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി
പഭാകദശനികേ തലത്തനിലുലാം വലഭാപനിപനിക്കഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സ്ത്രതീകേളക്കസ്റ്റ്  സുരക്ഷയലാം  ആത്മവനിശശ്വഭാസവുലാം  പദഭാനലാം  ചചയ്യുകേ  എന്നെ
ലക്ഷലകത്തഭാചട ജനചചമത്രനി കപഭാലതീസനിചന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില സ്ത്രതീകേളക്കുള്ള സശ്വയലാം
പതനികരഭാധ പരനിശതീലന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  നനിര്ഭയ കവഭാളന്റെനിയര്മഭാരുചട
കനതൃതശ്വത്തനില സ്ത്രതീകേചള സശ്വയരക്ഷയസ്റ്റ്  പഭാപരഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ചസലഫസ്റ്റ്  ഡനിഫനസസ്റ്റ്
കഭാസ്സുകേള,  സ്ത്രതീകേളുചട  പരഭാതനികേള  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പകതലകേ  അദഭാലത്തുകേള,
എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.,  എസസ്റ്റ്.പനി.ജനി.,  ജനചചമത്രനി  സമനിതനികേള,  ചറസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
അകസഭാസനികയഷനുകേള  എന്നെനിവയചട  സഹകേരണകത്തഭാചട  കബഭാധവലക്കരണ
കഭാസ്സുകേള തുടങ്ങനിയവ നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  പൂവഭാലശലലലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
വനനിതഭാ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസചര  സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ്റ്റ്,  മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്  പരനിസരങ്ങളനില
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നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തനിരക്കുള്ള സമയങ്ങളനില ബസഭാന്റെസ്റ്റ്,  ചറയനിലകവ കസഷന,  മറ്റു
തനിരകക്കറനിയ സലങ്ങള എന്നെനിവനിടങ്ങളനില പനിങ്കസ്റ്റ് കപഭാലതീസസ്റ്റ് പകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ് നടത്തനി
വരുനണസ്റ്റ്.  സ്ത്രതീ സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനഭായനി  24  മണനികര് പവര്ത്തനിക്കുന്നെ
പനിങ്കസ്റ്റ്  പകടഭാള  സലാംവനിധഭാനവുലാം,  വനനിതഭാ  ചഹലപസ്റ്റ് ചചലനുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   സ്ത്രതീകേളക്കുള്ള  സശ്വയലാം  പതനികരഭാധ  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള
എലഭാ ജനിലയനിലുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കുടുലാംബശതീ,  ചറസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  അകസഭാസനികയഷനുകേള,  സന്നെദ
സലാംഘടനകേള  എന്നെനിവയചട  സഹകേരണകത്തഭാചട  പഭാകദശനികേ  തലത്തനില
സ്ത്രതീകേളക്കഭായനി സശ്വയലാം രക്ഷഭാ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

കപഭാലതീസനില ക്രമസമഭാധഭാനവുലാം ഇനചവസനികഗഷനുലാം കവര്തനിരനിക്കല

117(3411)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    അബ്ദു റബസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസനില  കലഭാ  &  ഓര്ഡറുലാം  ഇനചവസനികഗഷനുലാം
കവര്തനിരനിചസ്റ്റ് നടപഭാക്കുന്നെതനിചന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള എചനലഭാമഭായനി;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  ഏചതങ്കനിലുലാം  കസഷനനില  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കനില
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇചലങ്കനില തടസലാം എനഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസനിചന്റെ  കജഭാലനിഭഭാരലാം  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പവൃത്തനിസമയലാം
8  മണനികര്  ആയനി  നനിജചപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ,
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  -  സനി)   സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സജതീവ  പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.   പസ്തുത
കേഭാരലത്തനില നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം  ചചകേചക്കഭാകള്ളണതുണസ്റ്റ്.   ആയതനിനഭായള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള അനനിമഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)   പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.   ഇതനികനഭാടകേലാം  കകേരളത്തനിചല  51  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കസഷനുകേളനില 8 മണനികര് ഡല്യൂടനി സമ്പ്രദഭായലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കസനയനിചല
അലാംഗബലലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനനുസരനിചസ്റ്റ്  ബഭാക്കനിയള്ള  കസഷനുകേളനിലുലാം  പസ്തുത
കേഭാരലലാം നടപനിലഭാക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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കേളമകശ്ശേരനി കകേന്ദ്രമഭായള്ള എന.എസസ്റ്റ്.ജനി. ചടയനിനഡസ്റ്റ് കകേരള കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കേമഭാനകഡഭാ വനിലാംഗസ്റ്റ്

118(3412) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ്റ്റ്  :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  Order  No-4/2010  dated  14-7.2010/ADGP(Ind)  പകേഭാരലാം
എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിചല  കേളമകശ്ശേരനി  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  തതീവ്രവഭാദ  ഭതീഷണനി
കനരനിടുന്നെതനിനുലാം  വനി.വനി.ഐ.പനി.  സുരക്ഷ  ഒരുക്കുന്നെതനിനുലാംകവണനി  രൂപതീകേരനിച
എന.  എസസ്റ്റ്.  ജനി.  ചടയനിനഡസ്റ്റ്  കകേരള  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കേമഭാനകഡഭാ  വനിലാംഗസ്റ്റ്  നനിലവനില
അവനിചട പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; ഇചലങ്കനില കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; എന എസസ്റ്റ്
ജനി  കകേരള  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കേമഭാനകഡഭാ  ചടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  കനടനിയവചര  വനിനലസനിചസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്
പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ചമകടഭാ  ചറയനില  സുരക്ഷയമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  എന  എസസ്റ്റ്  ജനി
ചടയനിനഡസ്റ്റ്  കകേരള  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കേമഭാനകഡഭാ  വനിലാംഗസ്റ്റ്-ചന്റെ  കസവനലാം
ഉപകയഭാഗചപടുത്തുനകണഭാ;

(സനി)  Order  No.P1/7143/2012  SB  dated  01-8.2012  പകേഭാരലാം  പുനര്
വനിനലസനിചനിരുന്നെ  എറണഭാകുളലാം  കേമഭാനകഡഭാ  വനിലാംഗനിചന്റെ  പഭാര്ടനി  കേമഭാനഡര്
നനിലവനില  കേമഭാനകഡഭാ  വനിലാംഗനില  കജഭാലനി  ചചയ്യുനകണഭാ;  ഇചലങ്കനില  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  DGO  No.1897/2016  പകേഭാരലാം  അചടക്ക  നടപടനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി
ചസഷലല  ഡല്യൂടനികേളനില  നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കനിയ  ഓഫതീസര്  നനിലവനില  കകേരള
കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കേമഭാനകഡഭാ  വനിങ്ങനില  കജഭാലനി  ചചയ്യുനകണഭാ;  എങ്കനില  വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ;

(ഇ) എന.എസസ്റ്റ്.ജനി.-ല നനിനലാം കേമഭാനകഡഭാ കകേഭാഴസ്റ്റ് (PCIC) പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
എത്ര ഇനചസകര്മഭാര് (CI, RI, API) നനിലവനില ഉണസ്റ്റ്; വനിശദവനിവരലാം നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എന.എസസ്റ്റ്.ജനി.  പരനിശതീലനലാം  കനടനിയ  കകേരള  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കേമഭാനകഡഭാകേചള  തനിരുവനനപുരത്തസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ചടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാകളജസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രമഭാക്കനിയലാം,  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിചല  കേളമകശ്ശേരനി  കകേന്ദ്രമഭാക്കനിയലാം  രണസ്റ്റ്
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വനിലാംഗകേളഭാക്കനി വനിനലസനിചനിരുന.  സുരക്ഷഭാ ഭതീഷണനി കനരനിടുന്നെ കക്ഷത്രങ്ങളുചടയലാം
വലക്തനികേളുചടയലാം സുരക്ഷഭാ ഡല്യൂടനികേളക്കസ്റ്റ് നനികയഭാഗനിക്കുവഭാന കവണത്ര അലാംഗബലലാം
തനിരുവനനപുരലാം  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  വനിനലസനിചനിരുന്നെ  കകേരളഭാ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കേമഭാനകഡഭാ
വനിലാംഗനിനസ്റ്റ് ഇലഭാതനിരുന്നെ സഭാഹചരലത്തനില 3-7-2012 തതീയതനിയനിചല ഉത്തരവസ്റ്റ് നമ്പര്
P1-7143/2012/SB  പകേഭാരലാം  കേളമകശ്ശേരനി  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  രൂപതീകേരനിച  കകേരള
കേമഭാനകഡഭാ വനിലാംഗനിചന തനിരുവനനപുരലാം കേമഭാനകഡഭാ വനിലാംഗമഭായനി കൂടനികചര്ക്കചപട്ടു.

എന.എസസ്റ്റ്.ജനി.  പരനിശതീലനലാം കനടനിയ കകേരള  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കേമഭാനകഡഭാകേളുചട
അലാംഗബലലാം  വര്ദനിയ്ക്കുന്നെ  മുറയസ്റ്റ്  കേളമകശ്ശേരനി  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  രൂപതീകേരനിച  കകേരള
കപഭാലതീസസ്റ്റ് കേമഭാനകഡഭാ വനിലാംഗനിചന പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ചമകടഭാ  ചറയനില  സുരക്ഷയമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  കകേരള  കപഭാലനിസസ്റ്റ്
കേമഭാനകഡഭാകേളുചട കസവനലാം നനിലവനില ഉപകയഭാഗചപടുത്തുന്നെനില.

(സനി)   എറണഭാകുളലാം  കേമഭാനകഡഭാ വനിലാംഗനിചന്റെ പഭാര്ടനി  കേമഭാനഡര് നനിലവനില
കേമഭാനകഡഭാ വനിലാംഗനില കജഭാലനി ചചയ്യുന്നെനില.  ടനിയഭാചന കേമഭാനകഡഭാ വനിലാംഗനില അറഭാചസ്റ്റ്
ചചയനിരുന്നെ  ഡനി.ജനി.ഒ.-യചട  കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ്ഞതനിനഭാല  കേമഭാനകഡഭാ  വനിലാംഗനില
നനിനലാം വനിടുതല ചചയനിട്ടുള്ളതഭാകുന.

(ഡനി)  DGO  No.1897/2016  പകേഭാരലാം  ടനിയഭാചന  മഭാതൃയണനിറനികലക്കസ്റ്റ്
മടക്കനി  അയ്ക്കുകേയലാം  ചുമതലചപടുത്തനിയനിരുന്നെ  പകതലകേ  ഡല്യൂടനികേളനിലനനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കനിയതഭായനി  കരഖചപടുത്തനിയനിട്ടുചണങ്കനിലുലാം  ഏചതങ്കനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള
അചടക്കനടപടനിയചട  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണസ്റ്റ്  കേമഭാനകഡഭാ  വനിലാംഗനിലനനിനലാം  വനിടുതല
ചചയചതന്നെസ്റ്റ്  കരഖചപടുത്തനിയനിടനില.    DGO.No.1252/2017  dated.  17-5-2017
പകേഭാരലാം ടനിയഭാള കകേരള കപഭാലതീസസ്റ്റ് കേമഭാനകഡഭാ വനിലാംഗനില കജഭാലനി ചചയ വരുനണസ്റ്റ്.

(ഇ)   എന.എസസ്റ്റ്.ജനി-ലനനിനലാം  കേമഭാനകഡഭാ  കകേഭാഴസ്റ്റ്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
ഇനചസകര് റഭാങ്കനിലുള്ള ആരുലാം തചന്നെ നനിലവനില കകേരളഭാ കപഭാലനിസസ്റ്റ്  കേമഭാനകഡഭാ
വനിലാംഗനില കജഭാലനി ചചയ്യുന്നെനില.

കപഭാലതീസനിചന്റെ ചപരുമഭാറലാം

119(3413)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വഭാഹനപരനികശഭാധനയനിചട  കപഭാലതീസനിചനകേണസ്റ്റ്  സ്ക്കൂടര്  തനിരനിച
യഭാത്രക്കഭാരചന്റെ  കകേഭാളറനില  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസൻ  പനിടനിചതുമൂലലാം  ഉണഭായ
അപകേടത്തനില  അണപഭാടസ്റ്റ്  പൂവനപറമ്പസ്റ്റ്  വനിനഭായകേയനില  വനിക്രമനനഭായര്
മരണചപടുകേയണഭാകയഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിചന്റെ അകനശ്വഷണലാം ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;  കുറക്കഭാരഭായ കപഭാലതീസസ്റ്റ്
ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര ചകേഭാലക്കുറത്തനിനസ്റ്റ് കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് ചചയ്യുകമഭാ;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില വന്നെകശഷലാം കപഭാലതീസനിചന്റെ ഇത്തരത്തനിലുള്ള
ചപരുമഭാറലാംമൂലമുണഭായ  അപകേടത്തനില  എത്രകപര്  മരണചപട്ടുചവന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇപകേഭാരലാം  മരണമടഞ്ഞവര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങ്കനില  നലകുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നെസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   വനിക്രമന  നഭായര്  ഓടനിച്ചുവന്നെ  വഭാഹനലാം  ഏകതഭാ  വനികധന
ഇലകനികേസ്റ്റ്  കപഭാസനില  ചകേഭാണനിടനിച്ചു  മരണചപടതനികലയസ്റ്റ്  മഭാറനല്ലൂര്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കസഷനനില  841/17  U/s  Motor  Occurrence  പകേഭാരലാം  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര്  ചചയസ്റ്റ്
അകനശ്വഷണലാം നടത്തനിവരുന.

(സനി  &  ഡനി)  ഇഉൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നെതനിനസ്റ്റ്  കശഷലാം ഇത്തരലാം
സലാംഭവലാം ശദയനിലചപടനിടനില.

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് സനി. പനി. ഐ. (എലാം.) ജനിലഭാ ഓഫതീസസ്റ്റ് ആക്രമനിച കകേസസ്റ്റ്

120(3414)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2017 ജൂണ് 9-ാം തതീയതനി അര്ദരഭാത്രനി കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് സനി. പനി. എലാം.(ഐ)
ജനിലഭാ  ഓഫതീസസ്റ്റ്  ആക്രമനിച  കകേസനിചന്റെ  അകനശ്വഷണലാം  ഏതസ്റ്റ്  ഘടത്തനിലഭാചണന്നെസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ആചരയങ്കനിലുലാം പതനി കചര്ത്തനിട്ടുകണഭാചയനലാം പതനികേളനില എത്ര കപചര
അറസസ്റ്റ്  ചചയചവനലാം  പതനികേള  ഏതസ്റ്റ്  രഭാഷതീയ  കേക്ഷനിയനിലചപടവരഭാചണനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   9-6-2017  തതീയതനിയനില,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  സനി.പനി.ഐ.(എലാം.)  ജനിലഭാ
കേമ്മേനിറനി  ഓഫതീസസ്റ്റ്  വളപനികലയസ്റ്റ്  കേണഭാലറനിയഭാവുന്നെ  5  കപര്  അതനിക്രമനിച്ചു  കേയറനി
ജനിലഭാ  ചസക്രടറനി  ശതീ.  കമഭാഹന  മഭാസര്ക്കുകനചര  കബഭാലാംചബറനിഞ്ഞതുമഭായനി
ബന്ധചപടസ്റ്റ് നടക്കഭാവസ്റ്റ് കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷനനില  Cr.No.444/17 ആയനി രജനിസര്ചചയ
കകേസസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  ചചക്രലാംബഭാഞസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  പസ്തുത
കകേസസ്റ്റ്  ചചക്രലാംബഭാഞനില,  Cr.No.120/CR/HHW-III/17  ആയനി  റതീനമ്പര്  ചചയസ്റ്റ്,
CBCID  HHW-III,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  DySp.-യചട  കനതൃതശ്വത്തനില  അകനശ്വഷനിച്ചു
വരുന്നെതുമഭാകുന.

(ബനി)  നഭാളനിതുവചരയള്ള  അകനശ്വഷണത്തനില  പതനികേചള  തനിരനിചറനിഞ്ഞനിടനി
ലഭാത്തതഭാകുന.
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കനഭാക്കുകൂലനി തടയഭാന കപഭാലതീസസ്റ്റ് നടപടനി

121(T 3415) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കനഭാക്കുകൂലനി വലഭാപകേമഭായനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  കനഭാക്കുകൂലനി  തടയന്നെതനിനസ്റ്റ്  കപഭാലതീസനിചന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിന്നെസ്റ്റ്
വലഭാപകേമഭായനി  വതീഴ്ച  സലാംഭവനിചനിട്ടുകണഭാ;ഉചണങ്കനില  ഇത്തരത്തനില  വതീഴ്ചവരുത്തനിയ
ഉകദലഭാഗസര്ചക്കതനിചര നടപടനി സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വലഭാപകേമഭായനി ശദയനിലചപടനിടനില.

(ബനി) കനഭാക്കുകൂലനി തടയന്നെതനിനസ്റ്റ് കപഭാലതീസനിചന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിന്നെസ്റ്റ് വലഭാപകേമഭായനി
വതീഴ്ച  സലാംഭവനിചനിടനില.   എന്നെഭാല  ആലപ്പുഴ  സഉൗത്തസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനനിചല
എസസ്റ്റ്.എചസ്റ്റ്.ഒ., എലാം.ചകേ. രഭാകജഷസ്റ്റ്, കഗ്രഡസ്റ്റ് എസസ്റ്റ്.ചഎ. മുകകേഷസ്റ്റ്, സനിവനില കപഭാലതീസസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്  റനിഷനിലഭാല  എന്നെനിവചരയലാം  ഇഉൗ  കേഭാരലത്തനിനസ്റ്റ്  ആലപ്പുഴ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കേണ്കടഭാള  റമനില  ലഭനിച  കഫഭാണ്  കകേഭാള  ചചകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വതീഴ്ച
വരുത്തനിയ  സതീനനിയര്  സനിവനില  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  പുഷ്പകുമഭാറനിചനതനിചരയലാം
ആലപ്പുഴ  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കമധഭാവനിയചട  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം
അവഭാചലഭാകനശ്വഷണത്തനിനസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതുലാം  കഗ്രഡസ്റ്റ്  എസസ്റ്റ്.ചഎ.  മുകകേഷസ്റ്റ്,
സനിവനില  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  റനിഷനിലഭാല,  സതീനനിയര്  സനിവനില  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്  പുഷ്പകുമഭാര്  എന്നെനിവചര  യഥഭാക്രമലാം  തൃക്കുന്നെപ്പുഴ,  വതീയപുരലാം,  രഭാമങ്കരനി
എന്നെതീ കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷനനികലയസ്റ്റ് ടഭാനസ്ഫര് ചചയനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.

മലക്കപഭാറ കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷനസ്റ്റ് പുതനിയ ചകേടനിടലാം

122(3416)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചഭാലക്കുടനി  മണ്ഡ ലത്തനിലചപട  അതനിരപനിള്ളനി  പഞഭായത്തനിചല
മലക്കപഭാറയനില  ജതീര്ണ്ണഭാവസയനിലഭായ  വഭാടകേചക്കടനിടത്തനില  പരനിമനിതമഭായ
സഉൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനി  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നെ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനുകവണനി  അകത
സലത്തസ്റ്റ്  പുതനിയ  ചകേടനിടലാം  പണനിയന്നെതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷയനില
നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില നടപടനികേള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  വനകമഖലയനിലുള്ള  ഈ  സലത്തസ്റ്റ്  നനിർദ്ദേനിഷ്ട  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനസ്റ്റ്
കവണനി  പുതനിയ  ചകേടനിടലാം  പണനിയന്നെതനിനസ്റ്റ്  വനലാം  വകുപനിചന്റെ  ഉളചപചടയള്ള
അനുമതനി ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

T മഭാറനി വച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  മലക്കപഭാറ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനസ്റ്റ്  പുതനിയ  ചകേടനിടലാം
പണനിയന്നെതനിനുള്ള  സലലാം  അനുവദനിചസ്റ്റ്  കേനിട്ടുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ടഭാറഭാ  കകേഭാഫനി  ലനിമനിറഡനില
നനിനലാം  NOC  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.   ടനി  ഭൂമനി  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  വകുപനിനസ്റ്റ്  ചചകേമഭാറനി
ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  അനനര  നടപടനികേള  തൃശ്ശൂര്  ജനിലഭാ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കമധഭാവനി
തലത്തനില സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

 കകേഭാടതനിയനിലനനിനലാം പരനിപൂര്ണ്ണ ജഭാമലലാം

123  (3417)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് അകനശ്വഷണത്തനിലനിരനിക്കുന്നെ ചകേഭാലപഭാതകേ കകേസുകേളനില
പതനികചര്ക്കചപടവരനില ആര്ചക്കങ്കനിലുലാം  കകേഭാടതനിയനിലനനിനലാം പരനിപൂര്ണ്ണ ജഭാമലലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  വര്ഷങ്ങളഭായനി  സശ്വനലാം  നഭാടനിലുലാം  വതീടനിലുലാം  കേടക്കഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്തതഭായനി ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങ്കനില  അവര്  ആചരലഭാമഭാചണനലാം  ഏതസ്റ്റ്  കകേസനിലഭാണസ്റ്റ്
പതനികചര്ക്കചപടചതനലാം  സശ്വനലാം  നഭാടനിലുലാം  വതീടനിലുലാം  കേടക്കഭാന  കേഴനിയഭാതഭായനിടസ്റ്റ്
എത്രനഭാളഭാചയനലാം ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  കകേസനില  പതനി  കചര്ക്കചപടവര്  നഭാടനില  പകവശനിക്കഭാചത
കേഴനികയണനിവരുകമ്പഭാള അവരുചട തഭാമസവുലാം ഭക്ഷണവുലാം ഉളചപചടയള്ള പരനിരക്ഷ
സര്ക്കഭാര് നലകുനകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസസ്തുത  കകേസുകേളനില  ഇതുവചരയണഭായനിട്ടുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ഇ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഈ സർക്കഭാർ കേഭാലയളവനില ഏചതങ്കനിലുലാം ചകേഭാലപഭാതകേ
കകേസുകേളനില  പതനികചര്ക്കചപടവര്ക്കസ്റ്റ്  സമഭാനമഭായ  ജഭാമലവലവസകേളക്കസ്റ്റ്
വനികധയരഭാകകേണനി വന്നെനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങ്കനില ആചരഭാചക്കചയന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ &  ബനി)  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല തലകശ്ശേരനി കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷനനില രജനിസര്
ചചയതുലാം  (ഹക്രലാം  നമ്പര്  442/2006)  ഇകപഭാള  സനി.ബനി.ഐ.  അകനശ്വഷനിച്ചു
ചകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതുമഭായ  ഹക്രലാം  നമ്പര്  RC(2)S/2008/CBI/SCB,  Chennai  u/s
143, 147, 148, 302, 341, 120B r/w 149 IPC and sec. 27 of the  Arms Act
എന്നെ  ചകേഭാലപഭാതകേ  കകേസനില  7,  8  ആയനി  പതനികചര്ക്കചപട  കേഭാരഭായനി
ചന്ദ്രകശഖരന,  കേഭാരഭായനി  രഭാജന  എന്നെനിവര്  ബഹുമഭാനചപട  കകേരള
ഹഹകക്കഭാടതനിയചട ജഭാമലവലവസ പകേഭാരലാം കകേസസ്റ്റ് ഡനികസഭാസല ആകുന്നെതുവചര
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എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില  തങ്ങണലാം  (Stay  within  Ernakulam  District)  എനലാം
ബഹുമഭാനചപട  എറണഭാകുളലാം  4th അഡതീഷണല  ചസഷനസസ്റ്റ്  കകേഭാടതനിയചടകയഭാ
അചലങ്കനില പസ്തുത കകേഭാടതനിയചട ചഭാര്ജസ്റ്റ് വഹനിക്കുന്നെ കകേഭാടതനിയചടകയഭാ  അനുമതനി
ഇലഭാചത എറണഭാകുളലാം ജനില വനിട്ടുകപഭാകേഭാന പഭാടനിലഭാത്തതുമഭാണസ്റ്റ് എനലാം 7-11-2013
തതീയതനിയനിചല ജഭാമലഉത്തരവനില നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  തഭാമസവുലാം  ഭക്ഷണവുലാം  ഉളചപചടയള്ള  പരനിരക്ഷ  സര്ക്കഭാര്
നലകുന്നെനില.

(ഡനി) സനി.ബനി.ഐ. അകനശ്വഷനിക്കുന്നെ കകേസഭായതനിനഭാല വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില.

(ഇ)   ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില  ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷന  ഹക്രലാം  നമ്പര്
237/17  പകേഭാരലാം  രജനിസര്ചചയ  കകേസനിചല  5  പതനികേളചക്കതനിചര  രണസ്റ്റ്
മഭാസകത്തയസ്റ്റ്  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനില  പകവശനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ബഹുമഭാനചപട  കകേരള
ഹഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  വനിലക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വനിശദഭാലാംശലാം  ചുവചട
കചര്ക്കുന:

(1) അഖനില അകശഭാകേസ്റ്റ് 

(2) കഗഭാകുല

(3) സജതീര്

(4) മനു @ പഭാര മനു

(5) ശതീജനിത്തസ്റ്റ്.

കേള്ളകനഭാടസ്റ്റ് ചചകേമഭാറലാം  ചചയതുമഭായനി ബന്ധചപട കകേസ്സുകേള

124(3418) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഈ  വര്ഷലാം  കേള്ളകനഭാടസ്റ്റ്  അചടനിക്കല,സൂക്ഷനിക്കല,
ഹകേമഭാറലാം  ചചയ്യേല  തുടങ്ങനിയ  കുറകൃതലങ്ങളനിലഭായനി  എത്ര  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്
ചചയചവന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില ഏചതങ്കനിലുലാം രഭാഷതീയപഭാര്ടനി കനതഭാക്കകളഭാ ഭഭാരവഭാഹനികേകളഭാ
പവര്ത്തകേകരഭാ പതനിപടനികേയനില ഉളചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില അവയചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകേഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തൃശൂര്  ജനിലയനിചല  ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂരനില  കേള്ളകനഭാടസ്റ്റ്  അചടനിചതുമഭായനി
ബന്ധചപട  കകേസനില  പതനികേളുചടകമല  ചുമത്തനിയ  വകുപ്പുകേളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 185

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഇഉൗ വര്ഷലാം കേള്ളകനഭാടസ്റ്റ് അചടനിക്കലുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ്
3  കകേസുകേളുലാം കേള്ളകനഭാടസ്റ്റ് സൂക്ഷനിക്കലുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ്  2  കകേസുകേളുലാം കേള്ളകനഭാടസ്റ്റ്
ചചകേമഭാറവുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ് 11 കകേസുകേളുലാം രജനിസര് ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  ഒരു കകേസസ്റ്റ്  മതനിലകേലാം  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കസഷനനില ചചക്രലാം  നമ്പര് 962/2017 ആയനി രജനിസര് ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ടനി  കകേസനിചല  1-ാം  പതനിയഭായ  രഭാകകേഷസ്റ്റ്,  ബനി.ചജ.പനി.,  എസസ്റ്റ്.എന.
പുരലാം  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  6-ാം  വഭാര്ഡസ്റ്റ്  പസനിഡന്റെഭായനി  സഭാനലാംവഹനിചനിരുന്നെ  ആളുലാം
2-ാം പതനിയഭായ രഭാജതീവസ്റ്റ് ബനി.ചജ.പനി.-യചട OBC കമഭാര്ച കേയ്പമലാംഗലലാം നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില  ജനറല  ചസക്രടറനിയഭായനി  സഭാനലാംവഹനിചനിരുന്നെ  ആളുമഭാണസ്റ്റ്.
ഇരുവരുലാം  കമലകകേസനില  ബഹു.  JFCM ചകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  കകേഭാടതനിയചട  ജുഡതീഷലല
കേസഡനിയനില  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട  സബസ്റ്റ്  ജയനിലനില  റനിമഭാന്റെനില  കേഴനിഞ്ഞുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
പസ്തുത കകേസസ്റ്റ് ഇകപഭാള സലാംസഭാന ചചക്രലാംബഭാഞസ്റ്റ്  അകനശ്വഷനിചസ്റ്റ് വരുന.

(ഡനി)  ഇഉൗ കകേസ്സുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ് പതനികേളുചടകമല u/s 489 A,B,C 212
r/w  34 IPC  &  17 of Kerala Money  Lenders  Act,  1958  എന്നെതീ വകുപ്പുകേള
ചുമത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മസ്കറസ്റ്റ് കഹഭാടലനില നടന്നെ സമവഭായ ചര്ച
125(3419) ശതീ  .   ഹഹബനി ഈഡന  :

ശതീ  .   സണ്ണനി കജഭാസഫസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്  :
ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) രഭാഷതീയസലാംഘര്ഷത്തനിചന്റെ പശഭാത്തലത്തനില മുഖലമനനി 31-7-2017-ല
മഭാസ് കേറസ്റ്റ്  കഹഭാടലനില സമവഭായ ചര്ചയസ്റ്റ് വനിളനിച്ചുകചര്ത്ത കയഭാഗലാംനടന്നെ ഹഭാളനിചല
പഭാരലാംഭ  ദൃശലങ്ങള  പകേര്ത്തഭാചനത്തനിയ  മഭാധലമപവര്ത്തകേചര  കയഭാഗഹഭാളനില
നനിന്നെസ്റ്റ് പുറത്തഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കയഭാഗങ്ങള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചയ്യുന്നെതനിലനനിന്നെസ്റ്റ്
മഭാധലമപവര്ത്തകേചര  വനിലക്കനിചക്കഭാണ്ടുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;
31-7-2017-ചല കയഭാഗലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചയ്യുവഭാന പഭാടനിചലന്നെസ്റ്റ്  മഭാധലമപവര്ത്തകേചര
കനരചത്ത അറനിയനിചനിട്ടുണഭായനിരുകന്നെഭാ;

(സനി)  രഭാഷതീയസലാംഘര്ഷങ്ങള ഇലഭാതഭാക്കുവഭാന വനിളനിച്ചുകചര്ക്കുന്നെ ഇത്തരലാം
കയഭാഗങ്ങള  മഭാധലമപവര്ത്തകേര്  കേവര്ചചയ്യുന്നെതസ്റ്റ്അനുവദനിക്കഭാതനിരനിക്കുവഭാനുള്ള
കേഭാരണചമചനന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  –സനി)   മഭാധലമപവര്ത്തകേര്ക്കസ്റ്റ്  പകവശനമുള്ളതുലാം  അവര്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ചചകയ്യേണതുചണന്നെസ്റ്റ്  കേരുതുന്നെതുമഭായ  പരനിപഭാടനികേള  അവചര  കനരചത്ത
അറനിയനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.  ഇഉൗ  കയഭാഗലാം  പരസലസശ്വഭഭാവത്തനിലുള്ളതഭായനിരുന്നെനില.
അതുചകേഭാണ്ടുതചന്നെ,  അവനികടക്കസ്റ്റ്  മഭാധലമപവര്ത്തകേചര  ആരുലാം  ക്ഷണനിചനിരുന്നെനില.
കയഭാഗതതീരുമഭാനങ്ങള പനിന്നെതീടസ്റ്റ് മഭാധലമ പവര്ത്തകേചര അറനിയനിചനിരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില പുതനിയ കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷനുകേള

126(3420)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബജറനില കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനില
പുതനിയ കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷനുകേള അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില ഇതസ്റ്റ് യഭാഥഭാര്ഥലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് എചനങ്കനിലുലാം തുടര്നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) പകതലകേമഭായനി തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.  2017-18 വര്ഷചത്ത
ബജറനില  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിചല  കമലപറമ്പസ്റ്റ്  എന്നെ  സലത്തസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കസഷന  ആരലാംഭനിക്കുലാം  എന്നെസ്റ്റ്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതു  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാന
കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കമധഭാവനി  സമര്പനിച  ശനിപഭാര്ശ  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.

വനിനഭായകേചന്റെ കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം

127(3421) ശതീ  .   അനനില അക്കര : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

തൃശ്ശൂര് പഭാവറടനി  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷന പരനിധനിയനില കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കേസഡനിയനിൽ
നനിന്നെസ്റ്റ് വനിടയച കശഷലാം ജതീവചനഭാടുക്കനിയ വനിനഭായകേചനറ കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ് പത്തുലക്ഷലാം
രൂപയനില കുറയഭാത്ത തുകേ ധനസഹഭായലാം നലകുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ധനസഹഭായലാം നലകുന്നെ കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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സ്റ്റുഡന്റെസ്റ്റ് കപഭാലതീസസ്റ്റ് കകേഡറസ്റ്റ്

128(3422)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എത്ര  സ്കൂളുകേളനില  സ്റ്റുഡന്റെസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കകേഡറസ്റ്റ്
സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനില  ഏചതലഭാലാം  സ്കൂളുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  പസ്തുത
സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  സ്കൂളുകേളനില പസ്തുത
സലാംവനിധഭാനലാം അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം എചനന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കൂടുതല  സ്കൂളുകേളനില  പസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുകമഭാ  എന്നെസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നനിലവനില 573 സ്കൂളുകേളനില എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.  യണനിറ്റുകേള
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി) കകേഭാതമലാംഗലലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല 2 സ്കൂളുകേളനില എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.
യണനിറ്റുകേള പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(1) മഭാര് കബസനിലസസ്റ്റ് എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്. കകേഭാതമലാംഗലലാം

(2)ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് എചസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്. ചപഭായ

എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.  സലാംവനിധഭാനലാം  സ്കൂളുകേളനില  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡലാം
ഇകതഭാചടഭാപലാം അനുബന്ധമഭായനി ഉളചക്കഭാള്ളനിക്കുന.+

  (സനി)  ബഹു.  ഗവര്ണറുചട  നയപഖലഭാപന  പസലാംഗത്തനില  നടപസ്റ്റ്  അധലയന
വര്ഷലാം  100  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലകടനി എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.  പദതനി വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശലമുചണന്നെസ്റ്റ് പഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കമനലാംകുളത്തസ്റ്റ് അശശ്വതനി ഗഭാര്ഡനസനില വനില വഭാങ്ങനിയ സലാംഭവലാം

129(3423)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴകടലാം  കമനലാംകുളത്തസ്റ്റ്  അശശ്വതനി  ഗഭാര്ഡനസനില  വനില  വഭാങ്ങനിയ
സനി.പനി.എലാം.  കേനിളനിമഭാനൂര് ഏരനിയ കേമ്മേനിറനി അലാംഗലാം ചകേ.  വനിജയന മുഴുവന തുകേയലാം

+ ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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നലകേഭാചത വതീടസ്റ്റ് സശ്വനമഭാക്കനി വഞനിചതഭായനി അശശ്വതനി ഗഭാര്ഡനസസ്റ്റ് എലാം.ഡനി.  ശതീ.
അലകഭാണര്  വടകക്കടത്തസ്റ്റ്  മുഖലമനനിക്കസ്റ്റ്  പരഭാതനി  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില
പരഭാതനിയനിചല വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പരഭാതനി  വനിഷയത്തനില  ഇടചപടസ്റ്റ്  മനുഷലവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന
കപഭാലതീസനിചന വനിമര്ശനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എചനലഭാലാം;

(സനി)  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  എചനലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്
ഗവണ്ചമന്റെനികനഭാടസ്റ്റ് ആവശലചപടതസ്റ്റ്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ശതീ.  അലകഭാണര്  വടകക്കടത്തനിചന്റെ  പരഭാതനിയനിലുലാം  മനുഷലഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷചന്റെ  ഇടചപടലുകേളനിലുലാം  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ്
സശ്വതീകേരനിചതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ശതീ.  അലകഭാണര്  വടകക്കടത്തനിചന്റെ  പരഭാതനിയനില  അടനിയനരമഭായനി
നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പരഭാതനിക്കഭാരനഭായ  ശതീ.  അലകഭാണര്  വടകക്കടലാം
എന്നെയഭാളനിചന്റെവകേ അശശ്വതനി ഗഭാര്ഡനസനിചല യ-100-ാം നമ്പര് വതീടസ്റ്റ് ഒരു കകേഭാടനി
ഇരുപത്തനിയഞസ്റ്റ്  ലക്ഷലാം  രൂപ  വനില  സമ്മേതനിചസ്റ്റ്  വഭാങ്ങഭാന  തനിരുമഭാനനിക്കുകേയലാം
ആയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില 38 ലക്ഷലാം രൂപ എതനിര്കേക്ഷനി മുനകൂറഭായനി പരഭാതനി
കേക്ഷനിയസ്റ്റ്  നല്കുകേയലാം  ബഭാക്കനി  തുകേ  36  തവണകേളഭായനി  നലകേഭാചമന്നെസ്റ്റ്  പരസരലാം
സമ്മേതനിചസ്റ്റ്  കേരഭാറനില  ഏര്ചപടനിട്ടുള്ളതുലാം  എന്നെഭാല  കേരഭാര്  പകേഭാരമുള്ള  പണലാം
യഥഭാസമയലാം നലകേഭാചത വനിശശ്വഭാസവഞന നടത്തനി എനള്ളതുമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പരഭാതനി  വനിഷയത്തനില  ഇടചപടസ്റ്റ്  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന
കപഭാലതീസനിചന വനിമര്ശനിചതഭായനി ശദയനിലചപടനിടനില.

(സനി  -  ഇ)   മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷനസ്റ്റ്  നലകേനിയ  പരഭാതനിയനികനല
കേമ്മേതീഷനനിലനനിനലാം  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഒനലാം ലഭനിചനിടനില.   കപഭാലതീസസ്റ്റ്
വകുപനിനസ്റ്റ്  ലഭനിച  പരഭാതനിയനികനല  അകനശ്വഷണലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ചചസബര്  സനിറനി  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണര്ക്കുലാം
തനിരുവനനപുരലാം  സനിറനി  ജനിലഭാ  ചചക്രലാംബഭാഞസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്
കേമ്മേതീഷണര്ക്കുലാം  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കമധഭാവനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അകനശ്വഷണ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെമുറയസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  ഉചനിത  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്
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ചസനടല കപഭാലതീസസ്റ്റ് കേഭാന്റെതീനുകേളക്കസ്റ്റ് നനികുതനിയനിളവുകേള നനിലനനിര്ത്തഭാന

നടപടനി

130(3424)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.റനി.  നനികുതനി  സലാംമ്പ്രദഭായലാം  നനിലവനില  വന്നെകതഭാചട

സലാംസഭാനത്തനിചല  സബ്സനിഡനിയറനി  ചസനടല  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കേഭാന്റെതീനുകേളക്കസ്റ്റ്

അനുവദനിചനിരുന്നെ  നനികുതനി  ഇളവുകേള  ഇലഭാതഭായനിരനിക്കുനചവന്നെ  വനിവരലാം

ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വഭാറസ്റ്റ്  നനികുതനി  സമ്പ്രദഭായലാം  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  പസ്തുത

കേഭാന്റെതീനുകേളക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിരുന്നെ നനികുതനിയനിളവുകേള തുടര്നലാം ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്

ആവശലമഭായ നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അതസ്റ്റ്  സഭാധലമഭായനിചലങ്കനില  ജനി.എസസ്റ്റ്.റനി.യനിചല  സലാംസഭാന  നനികുതനി

വനിഹനിതമഭായ  എസസ്റ്റ്.ജനി.എസസ്റ്റ്.റനി.-യനില  പൂര്ണ്ണമഭാകയഭാ,  ഭഭാഗനികേമഭാകയഭാ  ഇളവുകേള

അനുവദനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  ഈ  കേഭാന്റെതീനുകേളുചട  പവര്ത്തനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ

നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി & സനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കകേരളത്തനില ആത്മഹതലഭാനനിരക്കസ്റ്റ് വര്ദനിക്കുന്നെതഭായനിട്ടുള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേള

131(3425)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  ആത്മഹതലഭാനനിരക്കസ്റ്റ്  വര്ദനിക്കുന്നെതഭായനിട്ടുള്ള

റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) 2010 മുതൽ 2016 വചര ആചകേ ആത്മഹതല ചചയവരുചട കേണക്കുകേള

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില  സ്ത്രതീകേളുചടയലാം  കുടനികേളുചടയലാം  കേണക്കുകേള  പകതലകേലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാഷണല ചചക്രലാം റനിക്കഭാര്ഡ്സസ്റ്റ് ബല്യൂകറഭാ പസനിദതീകേരനിച കേണക്കുകേള
പകേഭാരലാം കേഴനിഞ്ഞ 3 വര്ഷലാം കകേരളത്തനില റനികപഭാര്ടഭായ ആത്മഹതലഭാ കകേസുകേളുചട
വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

2014 2015 2016

8446 7692 7705

ഇതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  2 014  വര്ഷചത്ത  അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്  2015-ലുലാം
2016-ലുലാം  ആത്മഹതലകേളുചട  എണ്ണലാം കുറയകേയലാം  2015  വര്ഷചത്ത അകപക്ഷനിചസ്റ്റ്
2016-ല കനരനിയ വര്ദനവുലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2010  മുതല  2016  വചരയള്ള  ആത്മഹതലകേളുചട  കേണക്കസ്റ്റ്
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

(സനി)  ഇതനില എന.സനി.ആര്.ബനി പസനിദതീകേരനിച കേണക്കുകേള പകേഭാരലാം 14
വയസനില  തഭാചഴയള്ള  447  കുടനികേളുലാം  13938  സ്ത്രതീകേളുലാം  (15  വയസനിനുമുകേളനില)
ആത്മഹതല  ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വര്ഷലാംതനിരനിച്ചുലാം  വയസസ്റ്റ്  തനിരനിച്ചുമുള്ള  വനിശദഭാലാംശലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. +

കറഭാഡപകേടങ്ങള

132(3426)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  2016  വര്ഷത്തനില  വനിവനിധ  കറഭാഡപകേടങ്ങളനില  മരനിചവര്,
പരനികക്കറവര്  എന്നെനിവരുചട  കേണക്കുകേള  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില
ഇരുചക്രവഭാഹനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപട  അപകേടത്തനിൽചപടവരുചട  വനിവരലാം
പകതലകേലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  2016  വര്ഷത്തനില വനിവനിധ കറഭാഡപകേടങ്ങളനില 4287  കപര്
മരണമടയകേയലാം  44108  കപര്ക്കസ്റ്റ് പരനികക്കലക്കുകേയലാം ചചയ.  ഇതനില  1965  കപര്
ഇരുചക്രവഭാഹനങ്ങള  ഉളചപട  അപകേടങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  മരണമടയകേയലാം
22828 കപര്ക്കസ്റ്റ് പരനികക്കലക്കുകേയലാം ചചയ.

+ ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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സ്റ്റുഡന്റെസ്റ്റ് കപഭാലതീസസ്റ്റ് കകേഡറസ്റ്റ് പദതനി

133(3427)  ചപഭാഫ  .    ചകേ  .    യ  .    അരുണന :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  സ്കൂളുകേളനില  വളചര  വനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നെ സ്റ്റു ഡന്റെസ്റ്റ് കപഭാലതീസസ്റ്റ് കകേഡറസ്റ്റ് പദതനിയനില തഭാലരലമുള്ള മുഴുവന കുടനികേളക്കുലാം
നനിലവനില  കചരഭാന  സഭാഹചരലമനിലഭാത്തതനിനഭാല  ഈ  പദതനി  കുകറകടനി
വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയനില  വനിജയകേരമഭായനി  പരനിശതീലനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെ
കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  സലാംസഭാനചത്ത  വനിവനിധ  കസനകേളനികലയ് ക്കുള്ള  ചതരചഞ്ഞടുപനില
നനിശനിത ശതമഭാനലാം സലാംവരണലാം ഏര്ചപടുത്തഭാന ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില
വനിശദവനിവരങ്ങള നലഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ബഹുമഭാനചപട  ഗവര്ണറുചട  നയപഖലഭാപന  പസലാംഗത്തനില  നടപസ്റ്റ്
അധലയന  വര്ഷലാം  100  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലകടനി  എസസ്റ്റ്.പനി.സനി.  പദതനി
വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശലമുചണന്നെസ്റ്റ്  പഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അതനിനപകേഭാരലാം  കൂടുതല
സ്കൂളുകേളനില ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശലമുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇഉൗ വനിഷയലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണയനിലനില

ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട എസസ്റ്റ്.ചഎ. യചട വതീടനിനുകനര്ക്കസ്റ്റ് നടന്നെ ആക്രമണലാം

134(3428)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട  എസസ്റ്റ്.ചഎ.  ആയനിരുന്നെ  ശതീ.  ജനികജഭായചട
ചവറനിലപഭാറയനിചല വതീടസ്റ്റ് ആക്രമനിക്കുകേയലാം വതീടനിചന്റെ കപഭാര്ചനിലുണഭായനിരുന്നെ ചചബക്കസ്റ്റ്
പൂര്ണ്ണമഭായലാം കേത്തനിചസ്റ്റ് നശനിപനിക്കുകേയലാം ചചയ സലാംഭവത്തനിചല ഗൂഢഭാകലഭാചനയടക്കലാം
നടത്തനിയ  മുഴുവന  പതനികേചളയലാം  നനിയമത്തനിചന്റെമുനപനില  ചകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനസ്റ്റ്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കേത്തനി നശനിച ചചബക്കനിനുപകേരലാം പുതനിയ ചചബക്കസ്റ്റ് നലകുന്നെതനിനഭായനി
നടപടനി സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഏങ്കനില  ആയതസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട  എസസ്റ്റ്.ചഎ  ആയനിരുന്നെ  ശതീ.  ജനികജഭായചട
ചവറനിലപഭാറയനിചല  വതീടസ്റ്റ്  ആക്രമനിക്കുകേയലാം  വതീടനിചന്റെ   കപഭാര്ചനിലുണഭായനിരുന്നെ
ചചബക്കസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  കേത്തനി  നശനിക്കുകേയലാം  ചചയ  സലാംഭവത്തനില   മുഴുവന
പതനികേചളയലാം അറസസ്റ്റ് ചചയസ്റ്റ് കുറപത്രലാം ബഹു.കകേഭാടതനിയനില സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി  &  സനി)   ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട  എസസ്റ്റ്.ചഎ  ശതീ.  ജനികജഭാ  എലാം.  ചജ  യചട
അഗനിക്കനിരയഭായ ചചബക്കനിനുപകേരലാം ചചബക്കനിചന്റെ കേഭാലപഴക്കലാം കേണക്കഭാക്കനിയള്ള
തുകേയഭായ  20,000  രൂപയനിലനനിനലാം ഇനഷശ്വറനസസ്റ്റ് ചകയനിലാം ആയ  11,000  രൂപ
കുറവസ്റ്റ് ചചയസ്റ്റ്  9,000 (ഒനപതനിനഭായനിരലാം രൂപ മഭാത്രലാം)  നനിലവനിലുള്ള ചടങ്ങളക്കുലാം
ഫണനിചന്റെ ലഭലതയലാം അനുസരനിചസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് അനുമതനി നലകേനിചക്കഭാണസ്റ്റ്
ഉത്തരവസ്റ്റ് പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ആയകഞരനിയനില കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷന

135(3429)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  ആയകഞരനി,  തനിരുവളര്  എന്നെതീ
പഞഭായത്തുകേളുലാം,  കവളലാം  പഞഭായത്തനിചല  കചരഭാപുരലാം,  പൂളക്കല  പകദശവുലാം
നനിലവനില  വടകേര,  നഭാദഭാപുരലാം,  കുറലഭാടനി  എന്നെതീ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളുചട
പരനിധനിയനിലഭാണസ്റ്റ് ഉളചപടുന്നെചതന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുകേളനില  സൂചനിപനിച  പകദശങ്ങളനിലനനിന്നെസ്റ്റ്  ബന്ധചപട  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കസഷനനിചലത്തഭാന  20  കേനികലഭാമതീററുലാം  അതനിലധനികേവുലാം  യഭാത്ര  ചചയ്യേണചമന്നെ
സഭാഹചരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ചപഭാതുചവ സലാംഘര്ഷഭരനിതമഭായ പസ്തുത പകദശങ്ങളനില കപഭാലതീസനിനസ്റ്റ്
അടനിയനരമഭായനി  എത്തനികചരുന്നെതനിനുലാം  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കസഷനനില എത്തനികചരുന്നെതനിനുലാം കനരനിടുന്നെ പയഭാസങ്ങള ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില ആയതനിനസ്റ്റ് പരനിഹഭാരമഭായനി ആയകഞരനി ആസഭാനമഭായനി ഒരു
കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷന ആരലാംഭനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ഇ)  എങ്കനില  ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപട  കേഭാരലങ്ങള  ഇകപഭാള  ഏതസ്റ്റ്
ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ - സനി) ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി  &  ഇ)  ആയതനിനുള്ള  ചപഭാകപഭാസലുകേള  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  ലഭനിചനിടനില.
സലാംസഭാന കപഭാലതീസസ്റ്റ് കമധഭാവനിതലത്തനില നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ചചക്രലാംബഭാഞസ്റ്റ് അകനശ്വഷണലാം

136(3430)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ശതീ. കടഭാണനി മഭാതക്യു കകേഭാതമലാംഗലലാം തകടക്കഭാടസ്റ്റ് വനത്തനിലവചസ്റ്റ് ചവടനികയറസ്റ്റ്
മരനിച സലാംഭവത്തനിലുളള അകനശ്വഷണലാം എനഭായനി എന്നെസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത സലാംഭവലാം ഹക്രലാംബഭാഞസ്റ്റ് അകനശ്വഷനിക്കണചമന്നെസ്റ്റ് ആവശലചപടസ്റ്റ്
മരണചപട കടഭാണനി മഭാതക്യുവനിചന്റെ പനിതഭാവസ്റ്റ് അകപക്ഷ നലനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉചണങ്കനില  അകപക്ഷയനില  എനസ്റ്റ്  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിച്ചു  എന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ശതീ.  കടഭാണനി  മഭാതക്യു  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തകടക്കഭാടസ്റ്റ്  വനത്തനില  വചസ്റ്റ്
ചവടനികയറസ്റ്റ് മരനിച സലാംഭവുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ് കുടമ്പുഴ കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷനനില ചചക്രലാം
നമ്പര്  10/17  ആയനി  രജനിസര്  ചചയ കകേസസ്റ്റ്  മൂവഭാറ്റുപുഴ  ഡനിചചവ.എസസ്റ്റ്.പനി.  യചട
കനതൃതശ്വത്തനില അനശ്വഷണലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി)   പരഭാതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  പസ്തുത പരഭാതനിയനികനല ചചക്രലാംബഭാഞനിചന്റെ  HHW-II  എറണഭാകുളലാം
യണനിറനില  അകനശ്വഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  കടഭാണനി  മഭാതക്യു  മരണചപടതനികലയസ്റ്റ്
കുടമ്പുഴ കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനനില രജനിസര് ചചയ ചചക്രലാം   നമ്പര്  10/17  കകേസനില
കപഭാസസ്റ്റ്കമഭാര്ടലാം  നടത്തനിയ  കഡഭാകകറയലാം  ബഭാലനിസനികേസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയ
വനിദഗ്ദ്ധകനയലാംകേണസ്റ്റ്  കചഭാദനിചസ്റ്റ്  വനിശദമഭായ  അകനശ്വഷണലാം  നടത്തുന്നെതനിനുലാം  നഭായഭാടസ്റ്റ്
സലാംഘത്തനിലുണഭായനിരുന്നെവരുചട  സലാംഭവ  ദനിവസങ്ങളനിചല  CDR  പരനികശഭാധനി
ക്കുന്നെതനിനുലാം സലാംഘത്തനിലുണഭായനിരുന്നെ ചചഷറ്റുലാം മരണചപട കടഭാണനിയലാം തമ്മേനിലുള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ  ഇടപഭാടുകേചളക്കുറനിചസ്റ്റ്  വനിശദമഭായ  അകനശ്വഷണലാം  നടത്തുന്നെതനിനുമുള്ള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നനിലവനിചല  അകനശ്വഷണ  ഉകദലഭാഗസനഭായ  മൂവഭാറ്റുപുഴ
ഡനിചചവ.എസസ്റ്റ്.പനി.-ക്കസ്റ്റ് നലകുന്നെതനിനസ്റ്റ് ശനിപഭാര്ശ ചചയ്യുകേയമുണഭായനി.

450/2020
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പസലാംഗകവദനിക്കസ്റ്റ് സമതീപലാം കബഭാലാംബസ്റ്റ് ചപഭാടനിയ സലാംഭവത്തനികനലുള്ള
അകനശ്വഷണലാം

137(3431)  ശതീ  .    അനനില  അക്കര  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2017  ജനുവരനി  26-നസ്റ്റ്  തലകശ്ശേരനിയനില  സനി.പനി.എലാം.  സലാംസഭാന
ചസക്രടറനി,  ശതീ.  കകേഭാടനികയരനി ബഭാലകൃഷ്ണചന്റെ പസലാംഗകവദനിക്കസ്റ്റ് സമതീപലാം കബഭാലാംബസ്റ്റ്
ചപഭാടനിയ സലാംഭവത്തനിചന്റെ അകനശ്വഷണലാം ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എത്രകപചര പതനികേളഭാക്കനി കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്; പതനികേള ഏതസ്റ്റ്
രഭാഷതീയ കേക്ഷനിയനിചല അലാംഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  പതനികേളനില  എത്രകപചര  അറസസ്റ്റ്  ചചയചവനലാം,  ഇചലങ്കനില
എന്തുചകേഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തലകശ്ശേരനിയനില സനി.പനി.എലാം.  സലാംസഭാന ചസക്രടറനി ശതീ.  കകേഭാടനികയരനി
ബഭാലകൃഷ്ണചന്റെ  പസലാംഗകവദനിക്കുസമതീപലാം  കബഭാലാംബസ്റ്റ്  ചപഭാടനിയ  സലാംഭവുമഭായനി
ബന്ധചപടസ്റ്റ് നല്യൂമഭാഹനി കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷനനില രജനിസര്ചചയ ചചക്രലാം നമ്പര്  69/17
എന്നെ  കകേസസ്റ്റ്,  സലാംസഭാന  ചചക്രലാംബഭാഞസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  ടനി
കകേസസ്റ്റ്  ചചക്രലാം  നമ്പര്  121/CR/HHW-III/KKD/17  ആയനി  റതീ  നമ്പര്  ചചയസ്റ്റ്
6-7-2017 തതീയതനി മുതല ചചക്രലാംബഭാഞസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലാം അകനശ്വഷനിച്ചുവരുന.  ടനി കകേസസ്റ്റ്
അകനശ്വഷണഭാവസയനിലഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  FIR  പകേഭാരലാം ആറുകപരഭാണസ്റ്റ് പതനികേളഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   പതനികേള  BJP-
RSS പവര്ത്തകേരഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ആകരയലാം  അറസ്റ്റുചചയനിടനില.   അകനശ്വഷണലാം  ഉഉൗര്ജ്ജനിതമഭായനി
നടന വരുന.

ചപരുവനഭാനചത്ത അനധനികൃത മരലാംമുറനി സലാംബന്ധനിച കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കകേസ്സുകേള 

138(3432)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി ജനിലയനിചല ചപരുവനഭാനലാം ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുവകേ കേരണനിക്കഭാടസ്റ്റ്
ഉള്ള  മൂകന്നെക്കകറഭാളലാം  വസ്തുവനിചല  നൂറനിലപരലാം  മരങ്ങള  അനധനികൃതമഭായനി
മുറനിച്ചുചകേഭാണ്ടുകപഭായതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഏചതങ്കനിലുലാം  കകേസ്സുകേള  ചപരുവനഭാനലാം
കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനനില  രജനിസര്  ചചയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  കകേസസ്റ്റ്  ആരുചട
കപരനിലഭാചണനലാം ഇതനികനല സശ്വതീകേരനിച നടപടനി എചനനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  എചനങ്കനിലുലാം  പരഭാതനി

നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലഭാകമഭാ;

(സനി)  ബന്ധചപട  പതനികേചള  അറസസ്റ്റ്  ചചയസ്റ്റ്  ചതഭാണനിമുതല

കേചണടുത്തനിട്ടുകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇപകേഭാരലാം  മുറനിചചടുത്ത  തടനി  എപകേഭാരലാം  ഏതസ്റ്റ്  വഭാഹനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്

ചകേഭാണ്ടുകപഭായചതനലാം  ഈ  വഭാഹനലാം  ആരുചട  ഉടമസതയനില  ഉള്ളതഭാചണനലാം

തടനി കേടത്തനിചക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന കൂട്ടുനനിന്നെവര് ആചരലഭാചമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചപരുവനഭാനലാം കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനനില ചചക്രലാം  272/2017 U/s  379

IPC  പകേഭാരലാം  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര്ചചയസ്റ്റ്  അകനശ്വഷണലാം  നടത്തനിവരുന.   പതനികേചള

ഇതുവചര തനിരനിചറനിഞ്ഞനിടനില.

(ബനി)   ചപരുവനഭാനലാം  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ചസക്രടറനി  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷനനില

ഹഭാജരഭായനി  ചമഭാഴനി  നലകേനിയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര്

ചചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി)  പതനികേചള  തനിരനിചറനിഞ്ഞനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല  അറസസ്റ്റ്

ചചയനിടനിലഭാത്തതുലാം  ചതഭാണനിമുതല  കേചണത്തനിയനിടനിലഭാത്തതുമഭാണസ്റ്റ്.   ഇതു

സലാംബന്ധനിച അകനശ്വഷണലാം നടനവരുന.

മുഖലവനിവരഭാവകേഭാശകേമ്മേതീഷണറുചട  ഉത്തരവസ്റ്റ്

139(3433)  ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ആസഭാനചത്ത  റനി  ബഭാഞനില  നനിനള്ളതടക്കലാം  എലഭാ

കരഖകേളുലാം  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമപകേഭാരലാം  നലകേണചമന്നെ  മുഖലവനിവരഭാവകേഭാശ

കേമ്മേതീഷണറുചട  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇചലങ്കനില  കേഭാരണചമചനന്നെസ്റ്റ്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കപഭാലതീസുകദലഭാഗസരുചട  സഭാനക്കയറലാം  ഉളചപചടയള്ള  കരഖകേള

നലകേഭാചത  അകപക്ഷകേള  നനിരസനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമത്തനിചന്റെ

അനനഃസത്തയസ്റ്റ്  വനിരുദമഭാകണഭാ;  എങ്കനില  മുഖലവനിവരഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷണറുചട

ഉത്തരവസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കുവഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മുഖലവനിവരഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷണറുചട ഉത്തരവസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)   വനിവരഭാവകേഭാശ നനിയമത്തനിചല വകുപസ്റ്റ്  8,  9,  24  എന്നെനിവ പകേഭാരലാം
വനിവരലാം  നലകുന്നെതനിലനനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കചപടനിട്ടുള്ളവ  ഒഴനിചസ്റ്റ്  ലഭലവുലാം
അനുവദനതീയവുമഭായ  എലഭാ  വനിവരലാം/കരഖകേളുലാം  വനിവരഭാവകേഭാശ  നനിയമ  പകേഭാരലാം
അകപക്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കനി  വരുന.   ഇതുസലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  മുഖല  വനിവരഭാവകേഭാശ
കേമ്മേതീഷണറുചട ഉത്തരവസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സ്ത്രതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം എതനിചരയള്ള അക്രമങ്ങള

140 (3434)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  എതനിചരയള്ള  അക്രമങ്ങളുലാം  പതീഡനങ്ങളുലാം
ഇലഭായ ചചയ്യുന്നെതനിനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചു എന്നെസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സ്ത്രതീകേചളയലാം  കുടനികേചളയലാം  ആക്രമനിക്കുകേയലാം  പതീഡനിപനിക്കുയലാം  ചചയ
എന്നെ പരഭാതനിയനികനല 1-6-2016 മുതല 31-7-2017 വചരയള്ള കേഭാലയളവനില എത്ര
കകേസുകേള രജനിസര് ചചയ്യേചപട്ടു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സ്ത്രതീകേളുചടയലാം  കുടനികേളുചടയലാം  സുരക്ഷയഭായനി  വനനിതഭാ
ചസല്ലുലാം,  24  മണനികറുലാം  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നെ  വനനിതഭാ  ചഹലപസ്റ്റ് ചചലനുലാം
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  ചപഭാതുസലങ്ങളനില സ്ത്രതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുകേ,
പൂവഭാലശലലലാം  ഒഴനിവഭാക്കുകേ,  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  ആവശലമഭായ  അടനിയനര
സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നെ  ഉകദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനി  പനിങ്കസ്റ്റ്  ബതീറസ്റ്റ്,  പനിങ്കസ്റ്റ്  പകടഭാള,
Woman  Self  Defence  Training  Programme  എന്നെനിവ നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.
പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനിയനില  സ്കൂള/കകേഭാകളജസ്റ്റ്  വനിദലഭാര്തനിനനികേള,  വതീടമ്മേമഭാര്,
പലവനിധ  ഓഫതീസനില  നനിനള്ള  സ്ത്രതീകേള,  കുടുലാംബശതീ  യണനിറസ്റ്റ്  ചമമ്പര്മഭാര്
എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ്  പരനിശനിലനലാം  നലകേനിവരുന.   കുടുലാംബശതീ,  ചറസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്
അകസഭാസനികയഷനുകേള,  സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  എന്നെതീ  തലങ്ങളനില  കബഭാധവത്കേരണ
കഭാസ്സുകേള നടത്തനിവരുകേയലാം ചചയ്യുനണസ്റ്റ്.

ചറയനിലകവ  കസഷനുകേളനിലുലാം  പരനിസരങ്ങളനിലുലാം  എലഭാ  ചടയനിനുകേളനിലുലാം
സ്ത്രതീകേളുകടയലാം  കുടനികേളുകടയലാം  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  പരഭാതനികേള
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കുറകൃതലങ്ങള  തടയന്നെതനിനുലാം  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്
ഉളചപചടയള്ള  ഉകദലഭാഗസചര  ബതീറസ്റ്റ്  ഡല്യൂടനിക്കുലാം,  പകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്  ഡല്യൂടനിക്കുലാം
നനികയഭാഗനിച്ചുലാം,  ചടയനിനുകേളനിചല  വനനിതഭാ  കകേഭാച്ചുകേളനില  പകതലകേലാം  വനനിതഭാ
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കപഭാലതീസുകേഭാചര ഡല്യൂടനിക്കഭായനി  നനികയഭാഗനിച്ചുലാം വനനിതഭാ കകേഭാച്ചുകേളക്കസ്റ്റ്  സമതീപമുള്ള
മറസ്റ്റ്  കകേഭാച്ചുകേളനില   പകതലകേ  ഡല്യൂടനിക്കഭാചര  നനികയഭാഗനിച്ചുലാം,  ചറയനിലകവ
കസഷനുകേളനില ചടയനിനുകേള എത്തനികചരുകമ്പഭാള കേമ്പഭാര്ടസ്റ്റ്ചമന്റെനിചന്റെ സമതീപചമത്തനി
നനിരതീക്ഷനിച്ചുലാം നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

ചപഭാതുജനങ്ങളനിലനനിനലാം  1515  എന്നെ  കടഭാളഫതീ  നമ്പര്  വഴനി  കേണ്കടഭാള
റമനില പരഭാതനി സശ്വതീകേരനിചസ്റ്റ് പകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്  വഭാഹനത്തനില ഘടനിപനിചനിട്ടുള്ള ടഭാബസ്റ്റ് വഴനി
വനിവരലാം  നലകേനി  സലാംഭവസലത്തസ്റ്റ്  പകടഭാളനിലാംഗസ്റ്റ്  വഭാഹനലാം  എത്തനി,
ചപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പകതലകേനിചസ്റ്റ്  സ്ത്രതീകേളക്കഭാവശലമഭായ  സഹഭായലാം  നലകേനിയലാം,
കൂടഭാചത പകടഭാളനിലാംഗനിനനിടയനില സ്കൂളനില കേയറഭാചതയലാം മറ്റുലാം അലക്ഷലമഭായനി നടക്കുന്നെ
കുടനികേളുചട രക്ഷനിതഭാക്കചള വനിവരലാം അറനിയനിച്ചുലാം, വഴനിയനില അശരണരഭായനി കേനിടക്കുന്നെ
സ്ത്രതീകേചളയലാം  മറ്റുലാം  ആശുപത്രനിയനില  എത്തനിചസ്റ്റ്  ആതുരകസവനലാം  ലഭലമഭാക്കനിയലാം
ജകനഭാപകേഭാരപദമഭായ പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.

(ബനി) 1-6-2016 മുതല 31-7-217 വചരയള്ള കേഭാലയളവനില സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചര
നടന്നെ  അതനിക്രമങ്ങളുലാം  പതീഡനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  17031  കകേസ്സുകേളുലാം,
കുടനികേളചക്കതനിചര  നടന്നെ  അതനിക്രമങ്ങളുലാം  പതീഡനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  3818
കകേസ്സുകേളുലാം രജനിസര് ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ശതീപത്മനഭാഭ സശ്വഭാമനികക്ഷത്രത്തനിചല നഷ്ടചപട രതങ്ങള

141(3435) ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന: തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ശതീപത്മനഭാഭസശ്വഭാമനി  കക്ഷത്രത്തനിചല  അമൂലലങ്ങളഭായ  രതങ്ങള
നഷ്ടചപടതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്തല  അകനശ്വഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ബഹു.  സുപതീലാം  കകേഭാടതനി  നനികയഭാഗനിച  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിയചട
കേണചക്കടുപ്പുലാം  ചകേലകടഭാണനിചന്റെ  മൂലലനനിര്ണ്ണയവുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനസ്റ്റ്
കശഷമഭാകണഭാ രതങ്ങള നഷ്ടചപടതസ്റ്റ് എനളള കേഭാരലലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നഷ്ടചപട  രതങ്ങളുലാം  സശ്വര്ണ്ണഭാഭരണങ്ങളുലാം  വതീചണടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
എചനഭാചക്ക നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ശതീപത്മനഭാഭസശ്വഭാമനി  കക്ഷത്രത്തനിചല  ശതീകകേഭാവനിലനില  പധഭാന
വനിഗ്രഹത്തനില  ചഭാര്ത്തനിയനിരുന്നെ  ആഭരണങ്ങളനിചല   അമൂലലങ്ങളഭായ  രതങ്ങള
നഷ്ടചപടതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  മുനകക്ഷത്ര  മഭാകനജര്  ശതീ.  ഡനി.  കവണുകഗഭാപഭാല
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നലകേനിയ പരഭാതനിയചട അടനിസഭാനത്തനില തനിരുവനനപുരലാം സനിറനിയനിചല കഫഭാര്ടസ്റ്റ്
കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷനനില ചചക്രലാം നമ്പര് 1990/2016 u/s 381 IPC  പകേഭാരലാം രജനിസര്
ചചയ  കകേസസ്റ്റ്  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  ആസഭാനചത്ത  ഉത്തരവസ്റ്റ്  നമ്പര്.ഡനി.  1/185774/2016
തതീയതനി  9-11-2016  പകേഭാരലാം  സലാംസഭാന  ചചക്രലാംബഭാഞസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്
ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  CBCID  Crime No.155/സനി.ആര്./എസസ്റ്റ്.എ.റനി./2016  ആയനി
റതീ-നമ്പര് ചചയസ്റ്റ് അകനശ്വഷണലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി)  ശതീ പത്മനഭാഭസശ്വഭാമനി കക്ഷത്രത്തനിചല നനികതലഭാപകയഭാഗത്തനിലനിരനിക്കുന്നെ
ആഭരണങ്ങളനിലനനിനലാം ചചവരക്കല്ലുകേളുലാം സശ്വര്ണ്ണ ആലനിലകേളുലാം നഷ്ടചപടതസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ്
കേഭാലയളവനിലഭാചണന്നെസ്റ്റ് അറനിവഭായനിടനില.

(സനി)   അകനശ്വഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി  കമഭാഷണലാം  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  നഷ്ടചപട
വസ്തുക്കള  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  വലക്തത  വന്നെതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  മറസ്റ്റ്  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയകേയള.                             

കേഭാര്ഷനികേ കേടബഭാധലതചയത്തുടര്ന്നെസ്റ്റ് ആത്മഹതലകേള

142(T3436)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെതനിനുകശഷലാം
കേഭാര്ഷനികേകേടബഭാധലതചയ  തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എത്ര  ആത്മഹതലകേള
നടന്നെനിട്ടുചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില എത്ര ആത്മഹതലകേള നടന;

(സനി) ഇങ്ങചന മരണചപടവരുചട കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് നലകേനിയ ആനുകൂലലങ്ങള
എചനലഭാമഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ  -  സനി)   ഇഉൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെതനിനുകശഷലാം  കേര്ഷകേ

ആത്മഹതലകേള (ഫഭാലാം സൂയനിചചസഡസ്റ്റ്) റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ചചയനിടനില.
അതനികവഗ വനിജനിലനസസ്റ്റ് കകേഭാടതനികേള

143(T3437)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

അഴനിമതനികക്കസുകേള  കവഗത്തനില  തതീര്പഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  സലാംസഭാനചത്ത
പധഭാന സലങ്ങളനില അതനികവഗ വനിജനിലനസസ്റ്റ് കകേഭാടതനികേള തുടങ്ങുവഭാന നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

T മഭാറനി വച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

തനിരുവനനപുരലാം, ചകേഭാലലാം, എറണഭാകുളലാം, മലപ്പുറലാം, കേണ്ണൂര് എന്നെനിവനിടങ്ങളനില
അതനികവഗ  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  കകേഭാടതനികേള  തുടങ്ങുന്നെതനിനഭായനി  വനിജനിലനസസ്റ്റ്
ആന്റെസ്റ്റ്  ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബല്യൂകറഭാ  സമര്പനിച നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു
വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

അടഭാടസ്റ്റ് സര്വതീസസ്റ്റ് സഹകേരണ ബഭാങ്കസ്റ്റ് ഭരണ സമനിതനിക്കസ്റ്റ് എതനിചരയള്ള
അകനശ്വഷണലാം

144(3438)  ശതീ  .    അനനില  അക്കര  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂരനിചല  അടഭാടസ്റ്റ്  ഫഭാര്കമഴസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കനില
നനിലവനിലുള്ള  ഭരണസമനിതനിക്കസ്റ്റ്  എതനിരഭായള്ള  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  അകനശ്വഷണലാം  ഏതസ്റ്റ്
ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഏചതങ്കനിലുലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  വനിജനിലനസസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാരനികലയസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങ്കനില പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിജനിലനസസ്റ്റ് അകനശ്വഷണലാം (വനി.3/2017 ടനി.എസസ്റ്റ്.ആര്) നടനവരുന.

(ബനി)  ഇല.

അഴനിമതനിരഹനിത കകേരളലാം

145(3439)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അഴനിമതനിരഹനിത  കകേരളലാം  എന്നെ  ലക്ഷലലാം  ഹകേവരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
ഈ സര്ക്കഭാര് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേഭാലത്തസ്റ്റ്  നടന്നെ  അഴനിമതനികേള  ചവളനിചത്തസ്റ്റ്
ചകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനഭായനി  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിച്ചു  എന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  എത്ര അകനശ്വഷണങ്ങള നടത്തനിചയനലാം ആര്ചക്കതനിചരചയലഭാലാം
കകേസസ്റ്റ് രജനിസര് ചചയചവനമുളള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സലാംസഭാന  സനിവനില  സര്വതീസനിചല  അഴനിമതനിയലാം  ചചകേകലനിയലാം
അവസഭാനനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ആന്റെനികേറപ്ഷന  ബല്യൂകറഭായചട
കനതൃതശ്വത്തനില പല പകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  പരഭാതനികേളനികനല
അകനശ്വഷണലാം,  മനിന്നെല  പരനികശഭാധന,  തശ്വരനിത  പരനികശഭാധന,  വനിജനിലനസസ്റ്റ്
അകനശ്വഷണലാം,  ഓഫതീസസ്റ്റ്  സനര്ശനങ്ങള,  കബഭാധവലക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള
എന്നെനിവ നടത്തുനണസ്റ്റ്.
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(ബനി)   ഇഉൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെതനിനുകശഷലാം  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനില  2011-2016  കേഭാലയളവനിചല  അഴനിമതനിയമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്
വനിജനിലനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ആന്റെനികേറപ്ഷന  ബല്യൂകറഭായനില  അകനശ്വഷണലാം  നടത്തനിയ
വനിജനിലനസസ്റ്റ്  അകനശ്വഷണലാം/വനിജനിലനസസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്  എന്നെനിവയചട  വനിവരങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

വനിജനിലനസസ്റ്റ് അകനശ്വഷണലാം കനരനിടുന്നെ സഹകേരണ ബഭാങ്കസ്റ്റ് ഭരണസമനിതനികേള

146(3440)  ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല  ഏചതലഭാലാം  സഹകേരണ  ബഭാങ്കുസ്റ്റ്  ഭരണ
സമനിതനികേളചക്കതനിചര  വനിജനിലനസസ്റ്റ്  അകനശ്വഷണലാം  നടക്കുനചണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില  എഫസ്റ്റ്.ഐ.ആര്.  രജനിസര്  ചചയസ്റ്റ്  അകനശ്വഷണലാം  കനരനിടുന്നെ
സലാംഘങ്ങള ഏചതലഭാചമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വനിജനിലനസസ്റ്റ് അകനശ്വഷണലാം കനരനിടുന്നെ സലാംഘങ്ങളനില ഭരണസമനിതനിചയ
സചസന്റെസ്റ്റ്ചചയസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിചയ  നനികയഭാഗനിചസ്റ്റ്  ഭരണലാം
നടത്തുന്നെവ ഏചതലഭാചമന്നെസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

ബഭാര്കക്കഭാഴകക്കസനിചല രണഭാലാം തുടരകനശ്വഷണ നടപടനികേള

147(3441)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ബഭാര്കക്കഭാഴകക്കസനിചന്റെ  രണഭാലാം  തുടരകനശ്വഷണ  നടപടനികേള
ഏതുവചരയഭായനി എന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിചല  കുറഭാകരഭാപനിതര്  ആചരലഭാചമന്നെസ്റ്റ്  കപരസ്റ്റ്  സഹനിതലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അകനശ്വഷണലാം  എത്രയലാംകവഗലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചസ്റ്റ്  നനിയമനടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(എ)  ബഭാര്കക്കഭാഴകക്കസനില  (വനി.സനി.6/2014/എസസ്റ്റ്.ചഎ.യ-1)  രണഭാലാം
തുടരകനശ്വഷണത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സഭാക്ഷനികേളുചട ചമഭാഴനി കരഖചപടുത്തല, കരഖകേള
കശഖരനിക്കല,  ശഭാസ്ത്രതീയ പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള അടക്കമുള്ള ചതളനിവുകേളുചട
പരനികശഭാധന തുടങ്ങനിയ പവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന.

(ബനി)   വനി.സനി.6/2014/എസസ്റ്റ്.ചഎ.യ-1 കകേസനില  1988- ചല  അഴനിമതനി
നനികരഭാധന നനിയമത്തനിചല 7, 13 (1) (ഡനി) പകേഭാരലാം പഥമ വനിവര റനികപഭാര്ടനില മുന
സര്ക്കഭാരനിചല  ധനകേഭാരലമനനി  ശതീ.  ചകേ.  എലാം.  മഭാണനിയഭാണസ്റ്റ്  കുറഭാകരഭാപനിതനഭായനി
ഉളചപടനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി)   ടനി  കകേസനികലയ്ക്കുള്ള  എലഭാ  വസ്തുതകേളുലാം  വനിശദമഭായലാം  വലക്തമഭായലാം
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  എത്രയലാം  ചപടന്നെസ്റ്റ്  അകനശ്വഷണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

മുനമനനിമഭാര്ചക്കതനിചരയള്ള അഴനിമതനി കകേസുകേള

148(3442) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ് മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

മുനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ ഭരണ കേഭാലത്തസ്റ്റ് മുഖലമനനി, ധനകേഭാരല ,  എഹകസസ്റ്റ് വകുപ്പു
മനനിമഭാര്  എന്നെനിവരുചട  കപരനില  ഉന്നെയനിക്കചപട  അഴനിമതനി  ആകരഭാപണങ്ങളുചട
അടനിസഭാനത്തനില രജനിസര് ചചയ കകേസുകേളനില ഈ സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച തുടര്
നടപടനികേള എചനലഭാചമന്നെസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മുനസര്ക്കഭാരനിചന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തസ്റ്റ്  അന്നെചത്ത  മുഖലമനനി,  ധനകേഭാരല,
എചചകസസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനനിമഭാര്  എന്നെനിവരുചട  കപരനില  ഉന്നെയനിക്കചപട  അഴനിമതനി
ആകരഭാപണങ്ങളുചട  അടനിസഭാനത്തനില രജനിസര്ചചയ കകേസുകേളുകടയലാം  അവയനില
സശ്വതീകേരനിച്ചു വരുന്നെ നടപടനികേളുകടയലാം വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

മലപ്പുറലാം ചകേഭാകണഭാടനിയനില പുതനിയ കകേഭാടതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

149(T 3443)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പുതനിയ  കകേഭാടതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
ഏചതങ്കനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള ശനിപഭാര്ശകേകളഭാ റനികപഭാര്ട്ടുകേകളഭാ  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ
എന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  കകേഭാടതനികേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ:  എങ്കനില

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
T മഭാറനി വച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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ഏചതലഭാലാം കകേഭാടതനികേള എവനിചടചയലഭാലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിചല  ചകേഭാകണഭാടനിയനില  ഏചതങ്കനിലുലാം  കകേഭാടതനി
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപട  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  എചനങ്കനിലുലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ  &  ബനി)   സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (ചചകേ)  നമ്പര്  79/2016/ആഭലനരലാം

തതീയതനി  2-3-2016  പകേഭാരലാം  കകേഭാടതനി  രൂപതീകേരണത്തനിനഭായനി  മുനഗണനഭാ ലനിസസ്റ്റ്
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.   അതസ്റ്റ് പകേഭാരലാം മൂന്നെസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  68  കകേഭാടതനികേള വനിവനിധ
സലങ്ങളനില  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  തരലാംതനിരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  (ഉത്തരവനിചന്റെ  പകേര്പസ്റ്റ്
അനുബന്ധലാം  ചചയ്യുന).+ മുനഗണന  അനുസരനിച്ചുമഭാത്രകമ  കകേഭാടതനികേള
രൂപതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയള.   നനിലവനില  മുനസനിഫസ്റ്റ്   മജനികസ്ട്രേറസ്റ്റ്  കകേഭാടതനി
രൂപതീകേരണ വനിഭഭാഗത്തനിചല ഒന്നെഭാലാം സഭാനത്തുള്ള അടപഭാടനി മുനസനിഫസ്റ്റ് മജനികസ്ട്രേറസ്റ്റ്
കകേഭാടതനി  രൂപതീകേരണ വനിഭഭാഗത്തനിചല ഒന്നെഭാലാം  സഭാനത്തുള്ള അടപഭാടനി  മുനസനിഫസ്റ്റ്
മജനികസ്ട്രേറസ്റ്റ്  കകേഭാടതനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
സശ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(സനി  &  ഡനി)  കകേഭാടതനി  രൂപതീകേരണ  മുനഗണനഭാലനിസനില  45-ാംമതഭായനി
ചകേഭാകണഭാടനിയനിചല ജുഡതീഷലല ഫസസ്റ്റ് കഭാസസ്റ്റ് മജനികസ്ട്രേറസ്റ്റ് കകേഭാടതനി ഉളചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ചനയ്യേഭാറനിനകേരയനില ആരലാംഭനിക്കുന്നെ കുടുലാംബകകേഭാടതനി

150(3444)  ശതീ  .    ചകേ  .    ആനസലന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചനയ്യേഭാറനിനകേരയനില കുടുലാംബകകേഭാടതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നെതുമഭായനി ബന്ധചപട
നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാചണന്നെസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ചനയ്യേഭാറനിനകേരയനില  ആരലാംഭനിക്കുന്നെ  കുടുലാംബ  കകേഭാടതനിയനില  എത്ര
തസനികേകേള സൃഷ്ടനിച്ചു എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കുടുലാംബ കകേഭാടതനിക്കഭായനി  പഴയ കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷന നനിലനനിന്നെനിരുന്നെ
സഭാലലാം ഏചറടുക്കുന്നെതുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കേളകര്ക്കസ്റ്റ്  നലകേനിയ കേത്തനിചന്റെ
മറുപടനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  ചനയ്യേഭാറനിനകേര  കുടുലാംബ  കകേഭാടതനി  2017-ല  ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴനിയകമഭാചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

+ ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(എ&ബനി)  30  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  ചനയ്യേഭാറനിനകേരയനില
കുടുലാംബകകേഭാടതനി  അനുവദനിക്കണചമന്നെസ്റ്റ്  ചചഹകക്കഭാടതനി  രജനിസ്ട്രേഭാര്  29-9-2015-ല
സര്ക്കഭാരനില  ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിചനിരുന.   ഇക്കഭാരലലാം  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമഭായനി
കൂടനിയഭാകലഭാചനിക്കുകേയലാം  കുടുലാംബകകേഭാടതനിക്കസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  സലലാം,  ചകേടനിടലാം,
മറടനിസഭാന  സഉൗകേരലങ്ങള  എന്നെനിവയചട  വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാക്കണചമന്നെസ്റ്റ്
ആവശലചപട്ടു.    ചനയ്യേഭാറനിനകേര  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  സര്ക്കനിള  ഇനചസകറുചട  പഴയ
ഓഫതീസസ്റ്റ്  ചകേടനിടലാം  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയഭാചണനലാം  ഇഉൗ  ചകേടനിടലാം  കകേഭാടതനി
പവര്ത്തനിക്കുവഭാന അനുകയഭാജലമഭാചണനലാം കൂടഭാചത ഇതനികനഭാടസ്റ്റ് കചര്നകേനിടക്കുന്നെ
വനനിതഭാ കപഭാലതീസനിചന്റെ ചസല മചറഭാരു ചകേടനിടത്തനികലയസ്റ്റ് മഭാറ്റുകേയലാം ഇഉൗ ചകേടനിടലാം
ജുഡതീഷലല ഡനിപഭാര്ടസ്റ്റ്ചമന്റെനിനസ്റ്റ്  ചചകേമഭാറുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കണചമനലാം
ചചഹകക്കഭാടതനി  രജനിസ്ട്രേഭാര്  അറനിയനിചനിരുന.   തനിരുവനനപുരലാം  ററല  എ.ആര്.
കേലഭാപനിചന്റെ  രണസ്റ്റ്  കസനഭാവനിഭഭാഗലാം  ഇകപഭാള ചനയ്യേഭാറനിനകേര കപഭാലതീസസ്റ്റ്  സര്ക്കനിള
ഇനചസകറുചട  പഴയ  ഓഫതീസസ്റ്റ്  ചകേടനിടത്തനില  പവര്ത്തനിക്കുന്നെതനിനഭാല  ചകേടനിടലാം
കുടുലാംബകകേഭാടതനിക്കഭായനി വനിട്ടു നല്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയനിചലന്നെസ്റ്റ് സലാംസഭാന കപഭാലതീസസ്റ്റ്
കമധഭാവനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് നലനി.  ഇക്കഭാരലലാം ചചഹകക്കഭാടതനി രജനിസ്ട്രേഭാചറ അറനിയനിക്കുകേയലാം
മചറഭാരു ചകേടനിടലാം കേചണത്തനി നലണചമന്നെസ്റ്റ് ആവശലചപടുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)   ജനിലഭാ കേളകര്ക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം കേത്തസ്റ്റ് നലനിയനിടനില.

(ഡനി)  ധനകേഭാരല  വകുപസ്റ്റ്  ആവശലചപട  സലലാം,  ചകേടനിടലാം,  മറടനിസഭാന
സഉൗകേരലങ്ങള  എന്നെനിവയചട  വനിവരങ്ങള  ലഭലമഭാകുന്നെമുറയസ്റ്റ്  അക്കഭാരലലാം  ആ
വകുപനിചന  അറനിയനിക്കുകേയലാം  കുടുലാംബകകേഭാടതനി  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി
നല്കുകേയലാം കവണലാം.

സ്ത്രതീപതീഡനകകേസുകേളക്കഭായനി അതനികവഗ കകേഭാടതനികേള

151(3445)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  സ്ത്രതീപതീഡനകകേസ്സുകേള  തഭാമസലാംവനിനഭാ  വനിചഭാരണ  ചചയസ്റ്റ്
കുറവഭാളനികേചള  ശനിക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  അതനികവഗകകേഭാടതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെ
കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എത്ര സ്ത്രതീപതീഡനകകേസ്സുകേള വനിചഭാരണ
കേഭാത്തസ്റ്റ് വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനില നനിലവനിലുണസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
സലാംസഭാനചത്ത  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നെതീ

3  ജനിലകേളനിചല  ഒരു  അഡതീഷണല  ജനിലഭാ  ചസഷനസസ്റ്റ്  കകേഭാടതനി  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം
കുടനികേളക്കുലാം എതനിചരയള്ള അതനിക്രമങ്ങള വനിചഭാരണ ചചയ്യുനണസ്റ്റ്.  30-6-2017
വചരയള്ള  കേണക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  26375  കകേസുകേള  തതീര്പഭാക്കഭാനുണസ്റ്റ്.   അതനികവഗ
കകേഭാടതനികേള പുതുതഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഫയര് ആന്റെസ്റ്റ് ചറസ്കല്യൂ കസഷനുകേളുചട ചഭാര്ജ്ജസ്റ്റ് നലകുന്നെതനിചല
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ആശയക്കുഴപലാം പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

152(3446)  ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മഭാകനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഫയര്  ആന്റെസ്റ്റ്  ചറസ്കല്യൂ  കസഷനുകേളുചട  ചുമതലയളള  കമധഭാവനികേളുചട
അഭഭാവത്തനില  ചഭാര്ജ്ജസ്റ്റ്  നലകുന്നെതു  സലാംബന്ധനിച്ചുളള  ആശയക്കുഴപലാം
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഡയറകര് ജനറലനിചന്റെ 7-6-2017 ചല E2-17210/16- ാംനമ്പര്
കേത്തനിനകമല 4/2017- ാം നമ്പര് സഭാനഡനിലാംഗസ്റ്റ് ഓര്ഡര് പുറചപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങ്കനില  പസസ്തുത  സഭാനഡനിലാംഗസ്റ്റ്  ഓര്ഡര്  എലഭാ  ഫയര്
കസഷനുകേളനിലുലാം എത്തനിയനിടനിചലന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില  പസ്തുത  സഭാനഡനിലാംഗസ്റ്റ്  ഓര്ഡറനിചന്റെ  പകേര്പസ്റ്റ്  എലഭാ
കസഷനുകേളനിലുലാം  എത്തനിച്ചുചകേഭാടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി  &  സനി)   എലഭാ  നനിലയങ്ങളനിലുലാം  ടനി  സഭാനഡനിലാംഗസ്റ്റ്  ഓര്ഡര്
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അരൂര് ഫയര് കസഷനസ്റ്റ് ചകേടനിടലാം

153(3447)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2016-17 വര്ഷചത്ത ബജറനില പഖലഭാപനിച അരൂര് ഫയര് കസഷചന്റെ
ചകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി സശ്വതീകേരനിച നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  ഫയര്  കസഷന  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കനി
വരുന്നെ  വനിശദമഭായ  എസനികമറനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ  എന്നെസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  അരൂര്  ഫയര്  ആന്റെസ്റ്റ്  ചറസ്കല്യൂ  കസഷന  ചകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  വകുപനിനസ്റ്റ്  ചചകേമഭാറനി  ലഭനിച സലലാം വകുപസ്റ്റ്  ഏചറടുക്കുകേയലാം
പസ്തുത  സലത്തസ്റ്റ്  സനിതനിചചയ്യുന്നെ  വളചര  കേഭാലപഴക്കലാം  ചചന്നെതുലാം
ജതീര്ണ്ണഭാവസയനിലുള്ളതുമഭായ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  കസഷന  ചകേടനിടലാം  ചപഭാളനിച്ചുമഭാറ്റുകേയലാം
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ചചയ.  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട സലത്തസ്റ്റ് മണ്ണസ്റ്റ് പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുചണങ്കനിലുലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലഭനിചനിടനില.   റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭലമഭായതനിനുകശഷലാം  ചപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്
അധനികേഭാരനികേള നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട പ്ലഭാനുലാം എസനികമറ്റുലാം തയ്യേഭാറഭാക്കനി ലഭലമഭാക്കുന്നെ മുറയസ്റ്റ് ഫയര്
കസഷന  ചകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്നെ  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

എരുകമലനി ഫയര് കസഷന

154(3448)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  മകേര  മണ്ഡല  പൂജക്കഭാലത്തസ്റ്റ്  എരുകമലനി  ഫയര്  കസഷന
തഭാലഭാലനികേമഭായനി പവര്ത്തനിക്കുന്നെ കദവസശ്വലാം കബഭാര്ഡുവകേ സലലാം,  സനിരലാം ഫയര്
കസഷനഭായനി വനിട്ടു നലകുവഭാന ആവശലമഭായ നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016-17  -ചല  എലാം.എല.എ.  ആസനി  വനികേസന  ഫണനിലനനിനലാം
40 ലക്ഷലാം രൂപ പുതനിയ എരുകമലനി ഫയര് കസഷന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് നലകുവഭാന
ധനകേഭാരല  വകുപനില  കേത്തസ്റ്റ്  നലകേനിയ  പകേഭാരലാം  ഇഉൗ  സലലാം  എത്രയലാം  കവഗലാം
കദവസശ്വലാം  വകുപനിലനനിനലാം വനിട്ടുനലകുവഭാന ബഹു.  മുഖലമനനി ഇടചപടസ്റ്റ്  അനുകൂല
നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫയര്  &  ചറസ്കക്യു  ഡയറകര്  ജനറല  ഇതനികലയഭായനി  എചനങ്കനിലുലാം
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  /  കേത്തസ്റ്റ്  കദവസശ്വത്തനിനസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില ഇതനിചന്റെ പകേര്പസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   കദവസശ്വലാംവകേ  സലലാം  ഫയര്  ആന്റെസ്റ്റ്  ചറസ്കല്യൂ  കസഷന
പവര്ത്തനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജലമഭായതനിനഭാലുലാം  എരുകമലനിയനില  ഫയര്  ആന്റെസ്റ്റ്
ചറസ്കല്യൂ കസഷന ആരലാംഭനികക്കണതനിചന്റെ അടനിയനര പഭാധഭാനലലാം  കേണക്കനിചലടുത്തസ്റ്റ്
പസ്തുത സലലാം വകുപനിനസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് റവനല്യൂ കദവസശ്വലാം വകുപ്പുമഭായനി കചര്ന്നെസ്റ്റ്
നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഫയര്  ആന്റെസ്റ്റ്  ചറസ്കല്യൂ  ഡയറകര്  ജനറല  കേത്തസ്റ്റ്  നലകേനിയനിടനില.
കകേഭാടയലാം ഫയര് ആന്റെസ്റ്റ് ചറസ്കല്യൂ സര്വതീസസസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് ഡനിവനിഷണല ഓഫതീസര്
തനിരുവനിതഭാലാംകൂര്  കദവസശ്വലാം  കബഭാര്ഡസ്റ്റ്  പസനിഡന്റെനിനസ്റ്റ്  കേത്തസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ആയതനിചന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഹരനിപഭാടസ്റ്റ് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ഫയര് കസഷന

155(3449)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഹരനിപഭാടസ്റ്റ് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ഫയര് കസഷനസ്റ്റ് പുതനിയ ചകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനി ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പസ്തുത ഫയര് കസഷനസ്റ്റ് കവണനിയള്ള എസനികമറസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഫയര്  കഫഭാഴസ്റ്റ്  യണനിറ്റുകേളക്കസ്റ്റ്  പുതനിയ  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ബജറനില തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   ഹരനിപഭാടസ്റ്റ്  ഫയര്  കസഷന  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനു
കവണനിയള്ള എസനികമറസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള ചപഭാകപഭാസല ആലപ്പുഴ അസനിസന്റെസ്റ്റ്
എകനികേല്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്,  ചപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ചകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)   സലാംസഭാനചത്ത  വനിവനിധ  ഫയര്കസഷനുകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുമഭായനി  2017-18  വര്ഷചത്ത  ബജറനില  5  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാചത  ബജറസ്റ്റ്  സതീചനില  പഖലഭാപനിച  പുതനിയ
ഫയര്കസഷനുകേളുചട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ്  നല്യൂ  സര്വതീസസ്റ്റ്  നടപടനിക്രമലാം
പഭാലനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  2017-18-ചല  ആദല  ഉപധനഭാഭലര്തനയനില  കടഭാക്കണ്
വനിഹനിതവുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ബദനിയഡുക്കയനില അഗനിശമനകസനഭാ യണനിറസ്റ്റ് തുടങ്ങഭാന
നടപടനി

156(3450)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ചനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  അഗനിശമനകസനഭാ  ഡനിവനിഷന  പരനിധനിയനില  ഏറവുലാം
കൂടുതല അപഭായങ്ങള ഉണഭാകുന്നെതസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് യണനിറനിലഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു  വര്ഷത്തനിനനിടയനില  എത്ര  അപഭായ  വനിളനികേളഭാണസ്റ്റ്
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  അഗനിശമനകസനഭാ  യണനിറനില  എത്തനിയചതനലാം  ഏചതലഭാലാം
കേഭാരലങ്ങളക്കഭായനിരുന ഈ വനിളനികേചളനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  അഗനിശമനകസനയസ്റ്റ്  രക്ഷഭാപവര്ത്തനത്തനിനസ്റ്റ്  എത്ര
കേനികലഭാമതീറര് ദൂരലാംവചര സഞരനികക്കണനിവരുനചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് യണനിറനില എത്ര തസനികേകേളഭാണസ്റ്റ് ഉള്ളചതനലാം ഇതനില
ഏചതലഭാലാം തസനികേകേള ഒഴനി ഞ്ഞുകേനിടക്കുനചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ബദനിയടുക്കയനില  അഗനിശമന  കസനഭാ  യണനിറസ്റ്റ്  തുടങ്ങുന്നെതനിനുകവണനി
സലലാം  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നെസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  എങ്കനില  ഇതുസലാംബന്ധനിച
തുടര്നടപടനികേള ഏതുഘടലാംവചരയഭാചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്.

(ബനി)   15-8-2016  മുതല  15-8.2017  വചര  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  നനിലയത്തനില
നനിനലാം ആചകേ 550 അപഭായ വനിളനികേള (ഫയര്കേഭാള 362, ഇനസനിഡന്റെസ്റ്റ് കേഭാള 188)
അറനഡസ്റ്റ്  ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിവനിധതരലാം  തതീപനിടുത്തങ്ങള,  ജലഭാശയങ്ങളനിചല
അപകേടങ്ങള (കേനിണര്, കുളലാം, പുഴ, കേടല എന്നെനിവയനില മനുഷലര്, വളര്ത്തുമൃഗങ്ങള
അകേചപടുന്നെതസ്റ്റ്)  കറഭാഡപകേടങ്ങള, പഭാചകേവഭാതകേ കചഭാര്ചയലാം തതീപനിടുത്തവുലാം,  മരലാം
വതീണസ്റ്റ്  ഉണഭാകുന്നെ  അപകേടങ്ങള  മുതലഭായവയമഭായനി  ബന്ധചപട  വനിളനികേളഭാണസ്റ്റ്
നനിലയത്തനില എത്തുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി) 50 കേനികലഭാമതീറര് വചര സഞരനികക്കണനി വരഭാറുണസ്റ്റ്.  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്
നനിലയത്തനില ആചകേ 47 തസനികേകേളഭാണുള്ളതസ്റ്റ്:

തസനികേയചട 
കപരസ്റ്റ്

നനിലവനിലുള്ള 
തസനികേകേളുചട 

എണ്ണലാം

ഒഴനിഞ്ഞു 
കേനിടക്കുന്നെ 

തസനികേകേളുചട 
എണ്ണലാം

കസഷന ആഫതീസര് 1 -

അസനിസന്റെസ്റ്റ് കസഷന ഓഫതീസര് 1 -

ചചഡ്രവര് ചമക്കഭാനനിക്കസ്റ്റ് 1 1

ലതീഡനിലാംഗസ്റ്റ് ഫയര്മഭാന 4 -

ഫയര്മഭാന 
ചചഡ്രവര്

11 7

ഫയര്മഭാന 28 4

പഭാര്ടസ്റ്റ് -ചചടലാം സശ്വതീപര് 1 -

ആചകേ 47 12
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 (ഇ)   ബദനിയടുക്കയനില  ഫയര്  കസഷന  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കബള
വനികലജനിചല നതീര്ചഭാല എന്നെ സലത്തസ്റ്റ് റതീ സര്കവ നമ്പര് 348 -ല 2 ഏക്കര് റവനക്യു
വകുപസ്റ്റ് ഫയര്  &  ചറസ്കക്യു വകുപനിനസ്റ്റ് ചചകേമഭാറഭാന കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലഭാ കേളകകറഭാടസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  ജനിലഭാ  കേളകറുചട  നനിര്കദ്ദേശചത്ത  തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  ഭൂമനി
ചചകേമഭാറത്തനിനുള്ള റനികേശ്വസനിഷന കഫഭാലാം  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം ഇഉൗ സലത്തനിചന്റെ
അനുകയഭാജലത വകുപ്പുതലത്തനില പരനികശഭാധനിച്ചുവരുകേയലാം ചചയ്യുന.

കകേഭാതമലാംഗലത്തസ്റ്റ് ഫയര് കഫഭാഴനിനസ്റ്റ് ചചറനിയ ടഭാങ്കര് വഭാഹനലാം

157(3451)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനകമഖലയനിലൂചടയലാം  ദുര്ഘടലാംപനിടനിച  വഴനികേളനിലൂചടയലാം  യഭാത്ര
ചചകയ്യേണതഭായ സഭാഹചരലമുളളതനിനഭാല കകേഭാതമലാംഗലത്തസ്റ്റ് ഫയര് കഫഭാഴനിനസ്റ്റ് ചചറനിയ
ടഭാങ്കര് വഭാഹനലാം അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് കവണ നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുടമ്പുഴ  പഞഭായത്തനിചല  വനകമഖലയനിചല  ദുര്ഘടലാം  പനിടനിച
വഴനിയനിലൂചട  ഫയര്  കഫഭാഴനിചന്റെ  വലനിയ  ടഭാങ്കര്  കലഭാറനി  കപഭാകുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ബുദനിമുട്ടുളളതനിനഭാല,  പുതനിയ  വഭാഹനലാം  വഭാങ്ങുന്നെ  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി
നനിലവനില ഫയര് കഫഭാഴനിനുളള ചചറനിയ ടഭാങ്കര് കലഭാറനികേളനില ഒന്നെസ്റ്റ് കകേഭാതമലാംഗലലാം
ഫയര് കഫഭാഴസ്റ്റ് കസഷനനികലക്കസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാതമലാംഗലലാം ഫയര് & ചറസ്കല്യൂ കസഷനനില ലഭനിക്കുന്നെ കേഭാളുകേള അറന്റെസ്റ്റ്
ചചയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്,  വനകമഖലയനിലൂചടയലാം  ദുര്ഘടലാംപനിടനിച  വഴനികേളനിലൂചടയലാം
സഞരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് പരലഭാപമഭായ ചചറനിയ ടഭാങ്കര് വഭാഹനലാം വകുപനില ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്
ലഭലമഭാകുന്നെമുറയസ്റ്റ്  കകേഭാതമലാംഗലലാം  നനിലയത്തനിനസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കുന്നെ  കേഭാരലവുലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്

(ബനി)  പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കുറനികക്കഭാല ഫയര് കസഷന

158(3452)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിചല  കുറനികക്കഭാല  ഫയര്  കസഷന  എന്നെഭാണസ്റ്റ്
പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  മലകയഭാര  കമഖലയനിലുളള  ഈ  സഭാപനത്തനില  ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്
ഉപകേരണങ്ങളുലാം  വഭാഹനങ്ങളുലാം  ഇലഭാചത  ബുദനിമുട്ടുന്നെ  സനിതനി
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില  ജനിലയനിചല  മലകയഭാര  കമഖലയനിചല  സഭാപനലാം  എന്നെ
പരനിഗണന  നലകേനി  ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്  സുരക്ഷഭാ  ഉപകേരണങ്ങള  നലകുന്നെ  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനിചല കുറനികക്കഭാല നനിലയലാം 30-1-2011-നസ്റ്റ് സശ്വനലാം
ചകേടനിടത്തനില തുറന്നെസ്റ്റ് പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച്ചു.

(ബനി) ശദയനിലചപടനിടനില.

(സനി)  കുറനികക്കഭാല നനിലയത്തനില വഭാടര് ചടണര്-2  എണ്ണലാം,  ജതീപസ്റ്റ്-1  എണ്ണലാം
എന്നെതീ  വഭാഹനങ്ങളുലാം  ആസ്കഭാ  ചചലറസ്റ്റ്,  ഫ്കളഭാടസ്റ്റ്  പമ്പസ്റ്റ്,  ചചയനിന  കസഭാ  എന്നെതീ
ഉപകേരണങ്ങളുലാം നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  പദതനി വനിഹനിതലാം ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് മതനിയഭായ സുരക്ഷഭാ
ഉപകേരണങ്ങളുലാം വഭാഹനങ്ങളുലാം ലഭലമഭാകുന്നെമുറയസ്റ്റ് കുറനികക്കഭാല നനിലയത്തനിനസ്റ്റ് കൂടുതല
സുരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള അനുവദനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

വയനഭാടസ്റ്റ് ജനിലഭാ ജയനിലനിചന്റെ വനികേസനലാം

159(3453)  ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  ജയനില  വനികേസനിപനിക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിചല  നനിലവനിലുള്ള  ജയനിലുകേളുചട  നവതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്
എചനങ്കനിലുലാം പദതനികേള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില  ചചവത്തനിരനിയനിലുലാം  (ചസഷലല  സബസ്റ്റ്  ജയനില),
മഭാനനവഭാടനി  (ജനിലഭാ  ജയനില)-യനിലുമഭായനി  രണസ്റ്റ്   ജയനിലുകേള  നനിലവനില
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   പസ്തുത  ജയനിലുകേള  വനികേസനിപനിക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ജയനിലുകേളുചട നവതീകേരണലാം
വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  തുകേ  (2  കകേഭാടനി  രൂപ)  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേള  സലാംബന്ധമഭായ  തുടര്നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ചപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ് വകുപനിനസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

450/2020
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ജയനില പരനിഷ്കരണ കേമ്മേതീഷന
160(3454) ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന  : 

ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശസ്റ്റ്  : 
ശതീ  .    ഹഹബനി  ഈഡന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കഡഭാ.  അലകഭാണര്  കജക്കബസ്റ്റ്  അദലക്ഷനഭായ  ജയനില  പരനിഷ്കരണ
കേമ്മേതീഷന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഏങ്കനില  എചനഭാക്കയഭാണസ്റ്റ്  പധഭാന
ശനിപഭാര്ശകേചളന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) തടവുകേഭാരുചട ബഭാഹുലലലാം കേഭാരണലാം മൂന്നെസ്റ്റ് പുതനിയ ചസനടല ജയനിലുകേള
കൂടനി ആരലാംഭനിക്കണചമന്നെസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷന ശനിപഭാര്ശ ചചയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേമ്മേതീഷചന്റെ  ശനിപഭാര്ശകേള  എന്നെകത്തയസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണസ്റ്റ്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.  

ജയനില  പരനിഷ്കരണ  കേമ്മേതീഷന  നലകേനിയ  പധഭാന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ചുവചട
കചര്ക്കുന:-

1. 1983 -ചല  എ.എലാം.  മുള്ള കേമ്മേതീഷനനില പതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ള  കേഭാരലങ്ങളനില
നടപനിലഭാക്കഭാന ബഭാക്കനി നനിലക്കുന്നെവ വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില നടപനിലഭാക്കഭാന
ശമനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

2. 1986-ചല  കമഭാഡല  പനിസണ്  മഭാനുവലനിചല  നടപഭാക്കഭാനുള്ള  ഭഭാഗങ്ങള
കകേരള  നനിയമസഭ  കഭദഗതനി  വരുത്തനി  കകേരള  പനിസണ്  നനിയമത്തനികലഭാ
ചടത്തനികലഭാ ഉളചപടുകത്തണതഭാണസ്റ്റ്.

3. 1992-ചല ജസനിസസ്റ്റ് ഉദയഭഭാനു കേമ്മേതീഷന റനികപഭാര്ടനിചല നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില
നടപഭാക്കഭാന  ബഭാക്കനിയള്ളതസ്റ്റ്  വരുലാം  വര്ഷങ്ങള  ചകേഭാണസ്റ്റ്
നടപഭാകക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

4. സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേസനിതനി  ചമചചപടുത്തുവഭാനഭായനി  ജയനില
വകുപനില  നടപഭാക്കഭാവുന്നെ  കേഭാരലങ്ങള  (ഭക്ഷണ  പദഭാര്തങ്ങളുചട
നനിര്മ്മേഭാണലാം, ചവട്ടുകേലസ്റ്റ് മ്പ്ല നനിര്മ്മേഭാണലാം, ഒഉൗഷധസസലലാം വളര്ത്തല, മനിനറല
വഭാടര്  പദതനി തുടങ്ങനിയവ) പരമഭാവധനി നടപഭാക്കനി വകുപനിചന്റെ വരുമഭാനലാം
10 കകേഭാടനിരൂപചയങ്കനിലുലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന ശമനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.
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5. അധനികേ  ചചലവനിലഭാചത  വകുപനില  നടപഭാക്കഭാന  പറ്റുന്നെ  കേഭാരലങ്ങള
പരമഭാവധനി നടപഭാക്കഭാന ശമനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

6. അധനികേ  ചചലകവഭാടുകൂടനി  നടപഭാക്കണലാം  എന്നെസ്റ്റ്  ജയനില  ജതീവനക്കഭാര്
ആവശലചപടുന്നെ  കേഭാരലങ്ങള  സഭാധലതഭാപഠനവുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ
വനിശകേലനവുലാം  നടത്തനി  നടപഭാക്കഭാന  അനുകയഭാജലമഭായവ
നടപഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് പരമഭാവധനി ശമനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

7. ജയനില വകുപനില നനിലവനില 3 കറഞ്ചുകേള മഭാത്രമുള്ളതനിനഭാല പഭാകയഭാഗനികേ
ബുദനിമുട്ടുകേള  ഉണഭാകുന്നെതസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനികലയഭായനി  വകുപനിചന
4 കറഞ്ചുകേളനിലഭായനി പരനിവര്ത്തനലാം ചചകയ്യേണതഭാണസ്റ്റ്.

8. കകേരളത്തനില  നനിലവനിലുള്ള  3  ചസനടല  ജയനിലുകേളക്കുപരനിയഭായനി
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,  എറണഭാകുളലാം,  മുടലാം എന്നെതീ സലങ്ങളനിലകടനി ചസനടല
ജയനിലുകേള സഭാപനിചചടുകക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

9. എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ജനിലഭാ  ജയനിലുകേള  സഭാപനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

10. നനിര്കദ്ദേശനിക്കചപടനിട്ടുള്ള  4  കറഞ്ചുകേളനില  2  കറഞ്ചുകേളനില  മഭാത്രകമ  തുറന്നെ
ജയനില നനിലവനിലുള.  ആയതനിനഭാല 2 കറഞ്ചുകേളനിലകടനി തുറന്നെ ജയനില
ഉണഭാകക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

11. അതതീവ  സുരക്ഷഭാ  ജയനില  ബഭാക്കനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  ടനി
ജയനിലനികലയസ്റ്റ് മഭാറനിപഭാര്പനികക്കണ തടവുകേഭാചര ഉടനടനി മഭാറനി പവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനികക്കണതഭാണസ്റ്റ്.

12. ഓകരഭാ  കപഭാലതീസസ്റ്റ്  സബസ്റ്റ്  ഡനിവനിഷനുകേളനിലുലാം  ഒരു  ജയനിചലങ്കനിലുലാം
ഉണഭാകകേണതഭാണസ്റ്റ്. 

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി) കേമ്മേതീഷചന്റെ ശനിപഭാര്ശകേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കുറലഭാടനി മണ്ഡലത്തനിചല കുനമ്മേല സബസ്റ്റ് ജയനില ആരലാംഭനിക്കഭാന
നടപടനി

161(3455)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലപഴക്കലാംചകേഭാണസ്റ്റ്  ജതീര്ണ്ണനിച  വടകേര  സബസ്റ്റ്  ജയനിലനിചന്റെ
കശഭാചലഭാവസ ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  കേഭാസര്കകേഭാഡസ്റ്റ്  മുതല  തൃശ്ശൂര്  വചരയള്ള  നഭാര്കക്കഭാടനികേസ്റ്റ്  കകേസസ്റ്റ്
പതനികേള,  രഭാഷതീയ  സലാംഘടനങ്ങളനില  ഉളചപചടയള്ള  റനിമഭാനഡസ്റ്റ്  തടവുകേഭാര്
എന്നെനിങ്ങചന ഉളചക്കഭാള്ളഭാവുന്നെതനിചന്റെ ഇരടനിയനിലധനികേലാംകപചര ഉളചക്കഭാള്ളുന്നെതനില
ജയനിലനിചന്റെ പരനിമനിതനികേള പരനികശഭാധനിക്കുകേയണഭാകയഭാ;

(സനി)  ഇതസ്റ്റ്  ജയനിലനിചന്റെ  സുരക്ഷയ്ക്കുതചന്നെ  ഭതീഷണനിയഭാകുനകണഭാ;
തടവുകേഭാര്ക്കുലാം  ജയനില  അധനികൃതര്ക്കുലാം  ഇതസ്റ്റ്  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെ  പയഭാസങ്ങള
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില  ഇതനിനു  പരനിഹഭാരമഭായനി  കുറലഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിചല  കുനമ്മേല
പഞഭായത്തനില ഒരു സബസ്റ്റ്  ജയനില ആരലാംഭനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;
എങ്കനില  ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപട  കേഭാരലങ്ങള  ഇകപഭാള  ഏതുഘടത്തനിലഭാചണന്നെസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  മുതല  തൃശ്ശൂര്  വചരയള്ള  27  ജയനിലുകേളനില
6  ജയനിലുകേളനില  അലാംഗതീകൃത  കശഷനികയക്കഭാള  ഇരടനിയനിലധനികേലാം  തടവുകേഭാചര
പഭാര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അലാംഗതീകൃത  കശഷനികയക്കഭാള  കൂടുതല  തടവുകേഭാചര
പഭാര്പനികക്കണനിവരുന്നെ ജയനിലനിചന്റെ പരനിമനിതനികേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  പരനിഗണനയനിലനില.  വടകേരയനില  പുതനിയ ജയനില  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
കവണനി സലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിചസ്റ്റ് വരുന.

ടനി. എസസ്റ്റ്. കേനഭാല

162(3456)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  ജലപഭാതയഭായനി  വനികേസനിപനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നെ  ടനി.എസസ്റ്റ്.
കേനഭാലനിചന്റെ  ഇരുകേരകേളനിചലയലാം  സലാംരക്ഷണ  ഭനിത്തനി  തകേര്ന്നെസ്റ്റ്  കേരയനികലയസ്റ്റ്
ഉപ്പുചവളളലാം  കേയറുന്നെതുലാം  വനിവനിധ  കേഭാര്ഷനികേ  വനിളകേളക്കസ്റ്റ്  നഭാശമുണഭാകുന്നെതുലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടനി.എസസ്റ്റ്.  കേനഭാലനിചന്റെ  കേരകേള  ഇടനിഞ്ഞസ്റ്റ്  മണലുലാം  എക്കലുലാം
ജലപഭാതയചട  ആഴത്തനിനസ്റ്റ്  വലതനിയഭാനമുണഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇരുകേരകേളനിചലയലാം സലാംരക്ഷണഭനിത്തനി ചകേടനി കേനഭാലനിചനയലാം കേരചയയലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  -  സനി)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ടനി.എസസ്റ്റ്.  കേനഭാല കദശതീയജലപഭാത  -3-  ചന്റെ
ഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ്.   കദശതീയ  ജലപഭാതയമഭായനി  ബന്ധചപട  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേളുലാം
നവതീകേരണവുലാം  നടത്തനിപ്പുലാം  സലാംരക്ഷണവുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ
ഇനലഭാന്റെസ്റ്റ്  വഭാടര്കവയ്സസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനല  (IWAI)  ആണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

കദശതീയ ജലപഭാതഭാ വനികേസനലാം
163(3457) ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര്  : 

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  : 
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫസ്റ്റ്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേഭാവളലാം മുതല നതീകലശശ്വരലാം വചരയള്ള കദശതീയ ജലപഭാതഭാ വനികേസനലാം
എതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്; പസ്തുത പഭാതയചട ഹദര്ഘലലാം എത്രയഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ജലപഭാതഭാ  നനിര്മ്മേഭാണലാം എകപഭാള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന  കേഴനിയചമനലാം
എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയചട  പദതനിക്കഭാണസ്റ്റ്  അനുമതനി  നലകേനിയചതനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം പസ്തുത കദശതീയ ജലപഭാതഭാ വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്
ഇതനിനകേലാം  എത്ര  തുകേ  ലഭലമഭാചയനലാം  അതനിൽ  എത്ര  തുകേ  ഇതനിനകേലാം
ചനിലവഴനിച്ചുചവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തനിരുവനനപുരചത്ത  പഭാര്വതനിപുത്തനഭാര്,  ചകേഭാലലാം  കതഭാടസ്റ്റ്,  മഭാഹനി
വളപടണലാം  കമഖലകേളനിചല  കദശതീയ  ജലപഭാത  എന്നെനിവയചട  ഓരചത്ത  കേകയ്യേറലാം
ഒഴനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനിൽ  ഒഴനിപനിക്കചപടുന്നെവചര
എപകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് പുനരധനിവസനിപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരളത്തനിചന്റെ തതീരപകദശത്തനിനസ്റ്റ് സമഭാനരമഭായനി കേഭായലുകേചള പരസരലാം
ബന്ധനിപനിച്ചുലാം  നനിരവധനി  കേനഭാലുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  രൂപചപടുത്തനിയതഭാണസ്റ്റ്  ചവസസ്റ്റ്
കകേഭാസസ്റ്റ് കേനഭാല എന്നെറനിയചപടുന്നെ തതീരകദശജലപഭാത.  ഇതനില കകേഭാവളലാം മുതല
ചകേഭാലലാം വചരയള്ള  74.18  കേനി.മതീ-  ഉലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് മുതല നതീകലശശ്വരലാം വചരയള്ള
188  കേനി.മതീ.  ഉലാം  സലാംസഭാന  ജലപഭാതയഭാണസ്റ്റ്.   സലാംസഭാന  ജലപഭാതയചട
വനികേസനപവര്ത്തനങ്ങള  ജലകസചന  വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള  ഉളനഭാടന
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ജലഗതഭാഗത  വകുപഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നെതസ്റ്റ്.   കകേഭാവളലാം  മുതല  ചകേഭാലലാം
വചരയള്ള  74.18  കേനി.മതീ.  ജലപഭാതയനില  27.50  കേനി.മതീ.  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാണസ്റ്റ്.
11.30  കേനി.മതീ.  ഭഭാഗനികേമഭായനി ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാണസ്റ്റ്.  കശഷനിച  16.14  കേനി.മതീ.  നതീളലാം
വരുന്നെ  പഭാര്വതനിപുത്തനഭാറനിചന്റെ  സമഗ്രവനികേസനലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനിയള്ള
പവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.   അനധനികൃത  കേകയ്യേറങ്ങള  ഒഴനിപനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്
കേനഭാലനിചന്റെ  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണ്ണയനിക്കല  യദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില  റവനല്യൂ
അധനികൃതരുചട  കനതൃതശ്വത്തനില  നടനവരുന.   പഭാര്വതനിപുത്തനഭാര്  ശുചതീകേരനിചസ്റ്റ്
നഭാവനികഗഷന  കേനഭാലഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  80  കകേഭാടനി  രൂപയചട
പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലുള്ളതസ്റ്റ്.  വര്ക്കല  തുരങ്കങ്ങള  14  മതീറര്
വതീതനിയനില വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പഠനങ്ങള നടന വരുന.  കകേഭാഴനികക്കഭാടനിനുലാം
വടകേരയ്ക്കുമനിടയനില  38.3  കേനി.മതീ.  ജലപഭാതയനിചല  ആഴലാംകുറഞ്ഞ  ഭഭാഗങ്ങളഭായ
ഇരഞ്ഞനിക്കല,  കകേഭാരപ്പുഴ  കേനഭാല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  6  കകേഭാടനി  രൂപയചടയലാം
പകയ്യേഭാളനി കേനഭാലനിചന്റെ വനികേസനത്തനിനഭായനി 6.50 കകേഭാടനി രൂപയചടയലാം ഭരണഭാനുമതനി
നലനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വടകേര  മഭാഹനി  കേനഭാല  കദശതീയ  ജലപഭാതഭാ  നനിലവഭാരത്തനില
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  5  റതീച്ചുകേളഭായനി  തനിരനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേള
നടനവരുന.  മഭാഹനിയ്ക്കുലാം  വളപടണത്തനിനുലാം  ഇടയനിചല  3  അണ്ചകേടസ്റ്റ്  ഭഭാഗങ്ങളുലാം
നതീകലശശ്വരലാം  മുതല  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  വചരയള്ള  അണ്ചകേടസ്റ്റ്  ഭഭാഗവുലാം  സലലാം
ഏചറടുത്തസ്റ്റ് പുതുതഭായനി കേനഭാല നനിര്മ്മേനികക്കണതുണസ്റ്റ്. 

ജലപഭാതകേള  വനികേസനിപനിചസ്റ്റ്  യഭാത്രയ്ക്കുലാം  ചരക്കസ്റ്റ്  ഗതഭാഗതത്തനിനുലാം  വനികനഭാദ
സഞഭാരത്തനിനുലാം  പകയഭാജനചപടുത്തുവഭാനുള്ള  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുലാം വനികേസന,  പരനിപഭാലന പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നെ വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുചട  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം
സഭാകങ്കതനികേ  ചചവദഗ്ദ്ധലമുള്ള  ഒരു  സഭാപനലാം  അനനിവഭാരലമഭായ  സഭാഹചരലത്തനില
എസസ്റ്റ്.  പനി.വനി.  യഭായനി ഒരു പകതലകേ പബനികേസ്റ്റ് ലനിമനിറഡസ്റ്റ് കേമ്പനനി രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന
ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ്റ്റ്.) 02/17  സനി.എസസ്റ്റ്.ചഎ.എന.ഡനി. 17-6-2017  തതീയതനി പകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ചകേഭാലലാം  മുതല  കകേഭാടപ്പുറലാം  വചരയള്ള  168  കേനി.മതീറര്  കദശതീയ  ജലപഭാത
ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാണസ്റ്റ്.  2016-ചല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് വനിജഭാപന പകേഭാരലാം കദശതീയ
ജലപഭാത കകേഭാഴനികക്കഭാടു വചര നതീടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതുകൂടഭാചത  6  ഫതീഡര് കേനഭാലുകേള
കൂടനി കദശതീയ ജലപഭാതയഭായനി പഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കദശതീയ ജലപഭാതയചട നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങളുലാം സലാംരക്ഷണവുലാം നവതീകേരണവുലാം കകേന്ദ്ര ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് സഭാപനമഭായ
ഇനലഭാന്റെസ്റ്റ്  വഭാടര്കവയ്സസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനല  (IWAI)  യചട  കേതീഴനിലഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നെതസ്റ്റ്.
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(ബനി)  2020-ഓടുകൂടനി  പസ്തുത  ജലപഭാതയചട  പവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന
കേഴനിയചമന്നെഭാണസ്റ്റ്  പതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   13-ാം  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷനനിലനനിനലാം
നനിലവനില  97-1  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുലാം  നബഭാര്ഡനിലനനിനലാം  38.98  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുലാം
സലാംസഭാന  ഫണനിലനനിനലാം  227.5625  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുലാം  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിരുന.  ഇതനില  146.77  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള  പവൃത്തനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  കദശതീയ ജലപഭാതഭാ വനികേസനലാം ഇനലഭാന്റെസ്റ്റ് വഭാടര്കവയ്സസ്റ്റ് അകതഭാറനിറനി
ഓഫസ്റ്റ്  ഇനല  (IWAI)  ആണസ്റ്റ്  നടത്തനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.   ആയതനിനഭാല  ചചലവഴനിച
തുകേയചട  കേണക്കുകേള  ലഭലമല.   സലാംസഭാന  ജലപഭാതഭാ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം  12-ാം  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷനനില  225  കകേഭാടനി  രൂപ
ലഭനിക്കുകേയലാം  അതനില  101-00  കകേഭാടനി  രൂപ  ചചലവഴനിക്കുകേയലാം  ചചയ.   13-ാം
ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷനനിലനനിനലാം 100 കകേഭാടനി രൂപയസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനി.  അതനില
97-1  കകേഭാടനി രൂപയസ്റ്റ് സനിവനില പവൃത്തനികേളക്കസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുകേയലാം അതനില
57.88 കകേഭാടനി രൂപ ചചലവഴനിക്കുകേയലാം ചചയ.  നബഭാര്ഡനില നനിനലാം 38.98 കകേഭാടനി
രൂപ ലഭനിക്കുകേയലാം അതനില 18.28 കകേഭാടനി രൂപ ചചലവഴനിക്കുകേയലാം ചചയ.

(ഡനി)  തനിരുവനനപുരചത്ത  പഭാര്വതനിപുത്തനഭാറനിചന്റെ  (റനി.എസസ്റ്റ്.കേനഭാലനിചന്റെ)
അതനിര്ത്തനി നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നെ സര്കവ പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.  2718
കേകയ്യേറങ്ങള  ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇവചര  ചചലഫസ്റ്റ്  മനിഷന  കപഭാചലയള്ള
പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
ചകേഭാലലാം  ജനിലയനിചല  ചകേഭാലലാം  കതഭാടനിചന്റെ  ഓരചത്ത  കേകയ്യേറങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കുകേയലാം
സുനഭാമനി ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് ഇരവനിപുരത്തസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിച ഫ്ളഭാറ്റുകേളനില എലഭാവചരയലാം
പുനരധനിവസനിപനിക്കുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   മഭാഹനി-വളപടണലാം  ഭഭാഗചത്ത  കേനഭാല
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനസ്റ്റ് ഭൂമനി ഏചറടുകക്കണതഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ  എത്ര
കുടുലാംബങ്ങചള പുനരധനിവസനിപനിക്കണചമന്നെസ്റ്റ്  അറനിയഭാന കേഴനിയകേയള. 

കേലകഞരനി കേഭായല മതലചത്തഭാഴനിലഭാളനി സമനിതനി സമര്പനിച നനികവദനലാം

164(3458)  ശതീ  .    കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

പശനിമ  ചകേഭാചനിയനിചല  കേലകഞരനി  കേഭായല  ഡ്രഡ്ജസ്റ്റ്  ചചയസ്റ്റ്
മതലബന്ധനത്തനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജലമഭാക്കണചമന്നെഭാവശലചപടസ്റ്റ്  കേലകഞരനി  കേഭായല
മതലചത്തഭാഴനിലഭാളനി  സമനിതനി  ബഹു.  മുഖലമനനിക്കസ്റ്റ്  സമര്പനിച നനികവദനത്തനികനല
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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കേലകഞരനി  കേഭായലനിചല  നതീചരഭാഴുക്കസ്റ്റ്  സുഗമമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  കേഭായലനില
അടനിഞ്ഞുകൂടനിയനിരനിക്കുന്നെ  എക്കലുലാം  പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്  ഉളചപചടയള്ള  മറസ്റ്റ്  മഭാലനിനലങ്ങളുലാം
ഡ്രഡ്ജ്ചചയസ്റ്റ്  നതീക്കലാംചചകയ്യേണതുണസ്റ്റ്.   ഡ്രഡ്ജനിലാംഗനിചന്റെ  ഫലമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നെ
ഡ്രഡ്ജ്ഡസ്റ്റ്  ചമറതീരനിയലസസ്റ്റ്  നനികക്ഷപനിക്കഭാനുള്ള  സലലാം  കുമ്പളങ്ങനി  പഞഭായത്തസ്റ്റ്
അധനികൃതകരഭാടസ്റ്റ്  ആവശലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   മറുപടനി  ലഭലമഭാകുന്നെമുറയസ്റ്റ്  തുടര്നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

തനിരുവനനപുരലാം മുതല കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് വചര ജലപഭാത
165(3459) ശതീ  .   പനി  .   ചകേ  .   അബ്ദു റബസ്റ്റ്   :

ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസഭാക്കസ്റ്റ്   :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ്   :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത ജലപഭാതകേള വനികേസനിപനിചസ്റ്റ്  തനിരുവനനപുരലാം  മുതല
കേഭാസര്കഗഭാഡുവചര  ജലഗതഭാഗതലാം  സഭാധലമഭാക്കുന്നെ  പദതനിയചട  സനിതനി
എനഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില സമഗ്രമഭായ പദതനി റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില അതനിചന്റെ വനിശദവനിവരലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  മുനരഭാഷപതനി  എ.  പനി.  ചജ.  അബ്ദുളകേലഭാലാം  ജലപഭാതഭാ
വനികേസനക്കഭാരലത്തനില  നനിയമസഭ  മുമ്പഭാചകേവച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  അകദ്ദേഹത്തനിചന്റെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എത്രകത്തഭാളലാം
പരനിഗണനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നെതനിചന്റെ വനിശദവനിവരലാം നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിചല കകേഭാവളലാം മുതല കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനിചല
നതീകലശശ്വരലാം വചരയള്ള 590 കേനി.മതീ. നതീളലാം വരുന്നെ ചവസസ്റ്റ് കകേഭാസസ്റ്റ് കേനഭാലനിചന്റെ നനിലവനില
കേനഭാലുള്ള  ഭഭാഗങ്ങള  നവതീകേരനിച്ചുലാം   പുതുതഭായനി  കേനഭാല  നനിര്മ്മേനികക്കണ  ഭഭാഗങ്ങളനില
സലലാം  ഏചറടുത്തസ്റ്റ്  കേനഭാല  നനിര്മ്മേനിച്ചുലാം  ജലപഭാത  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ചകേഭാലലാം മുതല കകേഭാടപ്പുറലാം വചരയള്ള 168 കേനി. മതീറര് കദശതീയ ജലപഭാത
ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാണസ്റ്റ്.   2016-ചല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  വനിജഭാപന  പകേഭാരലാം  കദശതീയ
ജലപഭാത കകേഭാഴനികക്കഭാടു വചര നതീടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതു കൂടഭാചത 6 ഫതീഡര് കേനഭാലുകേള കൂടനി
കദശതീയ  ജലപഭാതയഭായനി  പഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കദശതീയ  ജലപഭാതയചട  നനിര്മ്മേഭാണ
പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  സലാംരക്ഷണവുലാം  നവതീകേരണവുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ്  സഭാപനമഭായ
ഇനലഭാന്റെസ്റ്റ്  വഭാടര്കവയ്സസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനല  (IWAI)  -യചട  കേതീഴനിലഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നെതസ്റ്റ്.

കകേഭാവളലാം മുതല ചകേഭാലലാം വചരയള്ള  74.18  കേനി.മതീ.-ഉലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  മുതല
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നതീകലശശ്വരലാം  വചരയള്ള  188  കേനി.മതീ.-ഉലാം  സലാംസഭാന ജലപഭാതയഭാണസ്റ്റ്.   സലാംസഭാന
ജലപഭാതയചട വനികേസനപവര്ത്തനങ്ങള സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന്നെതസ്റ്റ്.   കകേഭാവളലാം  മുതല  ചകേഭാലലാം  വചരയള്ള  74.18  കേനി.  മതീ.  ജലപഭാതയനില
27.50  കേനി.മതീ.  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാണസ്റ്റ്.  11.30  കേനി.മതീ  ഭഭാഗനികേമഭായനി  ഗതഭാഗത
കയഭാഗലമഭാണസ്റ്റ്.   കശഷനിച  16.14  കേനി.മതീ.  നതീളലാം  വരുന്നെ പഭാര്വതനി  പുത്തനഭാറനിചന്റെ
സമഗ്രവനികേസനലാം ലക്ഷലമഭാക്കനിയള്ള പവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.  അനധനികൃത
കേകയ്യേറങ്ങള  ഒഴനിപനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  കേനഭാലനിചന്റെ  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണ്ണയനിക്കല
യദകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില  റവനല്യൂ  അധനികൃതരുചട  കനതൃതശ്വത്തനില  നടനവരുന.
പഭാര്വതനി പുത്തനഭാര് ശുചതീകേരനിചസ്റ്റ് നഭാവനികഗഷന കേനഭാലഭായനി വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
80  കകേഭാടനി  രൂപയചട  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലുള്ളതസ്റ്റ്.   വര്ക്കല
തുരങ്കങ്ങള  14  മതീറര്  വതീതനിയനില  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  പഠനങ്ങള
നടനവരുന.  കകേഭാഴനികക്കഭാടനിനുലാം വടകേരയ്ക്കുമനിടയനില  38.3  കേനി.മതീ.  ജലപഭാതയനിചല
ആഴലാം കുറഞ്ഞ ഭഭാഗങ്ങളഭായ ഇരഞ്ഞനിക്കല, കകേഭാരപ്പുഴ കേനഭാല വനികേസനത്തനിനഭായനി
6  കകേഭാടനി  രൂപയചടയലാം  പകയ്യേഭാളനി  കേനഭാലനിചന്റെ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  6.50  കകേഭാടനി
രൂപയചടയലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വടകേര  മഭാഹനി  കേനഭാല  കദശതീയ
ജലപഭാതഭാ  നനിലവഭാരത്തനില  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  5  റതീച്ചുകേളഭായനി  തനിരനിചസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേള നടനവരുന.   മഭാഹനിയ്ക്കുലാം  വളപടണത്തനിനുലാം  ഇടയനിചല
3  അണ്ചകേടസ്റ്റ് ഭഭാഗങ്ങളുലാം നതീകലശശ്വരലാം മുതല കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് വചരയള്ള അണ്ചകേടസ്റ്റ്
ഭഭാഗവുലാം സലലാം ഏചറടുത്തസ്റ്റ് പുതുതഭായനി കേനഭാല നനിര്മ്മേനികക്കണതുണസ്റ്റ്.

ജലപഭാതകേള  വനികേസനിപനിചസ്റ്റ്  യഭാത്രയ്ക്കുലാം  ചരക്കസ്റ്റ്  ഗതഭാഗതത്തനിനുലാം
വനികനഭാദസഞഭാരത്തനിനുലാം  പകയഭാജനചപടുത്തുവഭാനുള്ള  പദതനികേള
സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  വനികേസന,  പരനിപഭാലന
പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുന്നെ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുചട  പവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  സഭാകങ്കതനികേചചവദഗ്ദ്ധലമുള്ള  ഒരു
സഭാപനലാം അനനിവഭാരലമഭായ സഭാഹചരലത്തനില എസസ്റ്റ്.പനി.വനി.-  യഭായനി ഒരു പകതലകേ
പബനിക്കസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡസ്റ്റ്  കേമ്പനനി  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന  ജനി.ഒ  (എലാം.എസസ്റ്റ്.)  02/17/
സനി.എസസ്റ്റ്.ചഎ.എന.ഡനി.  17-6-2017 തതീയതനി പകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ജലപഭാതകേളുചട  വനികേസനവുമഭായനി  ബന്ധചപട  പവൃത്തനികേള
NATPAC  കപഭാചലയള്ള  ഏജനസനികേള  മുകഖന  വനിശദമഭായ  പഠനലാം  നടത്തനി
കപഭാജകസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കനി  ആവശലമഭായ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയഭാണസ്റ്റ്
നടപഭാക്കനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി)   ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.    കകേരളത്തനിചന്റെ  സുസനിര  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്
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മുന  രഭാഷപതനി  എ.  പനി.  ചജ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം  കകേരള  നനിയമസഭ  മുമ്പഭാചകേ
അവതരനിപനിച  വനിഷന  2020-ല  പത്തനിന  കേര്മ്മേ  പദതനികേള
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയണഭായനി.  അതനില രണഭാമചത്ത ഇനമഭായ Development of smart
Waterways-  യനില  ഉളചപടുന്നെതഭാണസ്റ്റ്  ജലപഭാതയചട  നവതീകേരണവുലാം
വനികേസനവുമഭായനി ബന്ധചപട പവൃത്തനികേള.

തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനിചല  കകേഭാവളലാം  മുതല  ചകേഭാലലാം  വചരയലാം  തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനിചല  കകേഭാടപ്പുറലാം  മുതല  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനിചല  നതീകലശശ്വരലാം  വചരയള്ള
422 കേനി.മതീ.  ജലപഭാതയഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാന ജലപഭാതയഭായനി അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
ചകേഭാലലാം  മുതല  തൃശ്ശൂര്  കകേഭാടപ്പുറലാം  വചരയള്ള  168  കേനി.മതീ.  കദശതീയപഭാതയലാം
ഉളചപടതഭാണസ്റ്റ് ചവസസ്റ്റ് കകേഭാസസ്റ്റ് കേനഭാല.  2016-ചല കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് വനിജഭാപനലാം
പകേഭാരലാം കദശതീയ ജലപഭാത കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് വചര ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ചവസസ്റ്റ്  കകേഭാസസ്റ്റ്  കേനഭാല  കകേഭാവളലാം  മുതല  നതീകലശശ്വരലാം  വചരയലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നെതനികലയസ്റ്റ്  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില  കേനഭാല  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആവശലമഭായനി  വന്നെനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വടകേര  മുതല  മഭാഹനിവചരയള്ള  ഭഭാഗചത്ത  കേനഭാല
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  മഭാഹനിയ്ക്കുലാം വളപടണത്തനിനുലാം ഇടയനിലുള്ള ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്
കേനഭാല നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള പരലകവക്ഷണ പവര്ത്തനങ്ങള നടക്കുന.  കൂടഭാചത
വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനിചല  നവതീകേരണ  പവര്ത്തനങ്ങള,  ആഴലാം  വര്ദനിപനിക്കല,
വശങ്ങളനിചല സലാംരക്ഷണ പണനികേള,  കബഭാടസ്റ്റ്ചജടനികേളുചട നനിര്മ്മേഭാണലാം മുതലഭായവ
പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണസ്റ്റ്.

കകേഭാടപ്പുറലാം-നതീകലശശ്വരലാം  ജലപഭാത  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  വചര  നതീട്ടുന്നെതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗസ്റ്റ് വചരയള്ള പരലകവക്ഷണ പവൃത്തനികേള നടപഭാക്കനിവരുന.
കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗസ്റ്റ്  മുതല  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  വചരയള്ള  ഭഭാഗത്തനിചന്റെ  വനികേസനവുമഭായനി
ബന്ധചപട പരലകവക്ഷണ പവൃത്തനികേള നടനവരുന.

ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷചന്റെ വനികേസനദഉൗതലലാം
166(T 3460) ശതീ  .  ഇ  .  പനി  .  ജയരഭാജന  :

ശതീ  .  ബനി  .  ഡനി  .   കദവസനി  :
ശതീ  .  സനി  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  :
ശതീമതനി  യ  .    പതനിഭ  ഹരനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷചന്റെ  വനികേസനദഉൗതലലാം  അവകലഭാകേനലാം

ചചയനിട്ടുകണഭാ;  ശുചനിതശ്വകകേരള  നനിര്മ്മേനിതനിയനില  ഈ  മനിഷന  എത്രമഭാത്രലാം
വനിജയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

T മഭാറനി വച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  പസ്തുത  പദതനിയചട  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിചല  കേര്മ്മേകസനകേളുചട
പവര്ത്തനലാം  വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ടരതീതനിയനില  ഇവയചട  പവര്ത്തനലാം
പുകരഭാഗതനി കനടനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഷനികേവനികേസനലാം,  ജലസലാംരക്ഷണലാം,  മഭാലനിനലസലാംസ്കരണലാം,
പചക്കറനിയനില  സശ്വയലാംപരലഭാപത  തുടങ്ങനിയ  ലക്ഷലങ്ങള  സമയബന്ധനിതമഭായനി
കനടുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  കനതൃതശ്വലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനുകവണ ഇടചപടല നടത്തുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണസ്റ്റ്.   ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷന  നനിശനിത  കേഭാലയളവനില  വനിവനിധ
തലങ്ങളനില അവകലഭാകേനലാം ചചയ്യേഭാറുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി ഓകരഭാ ഉപമനിഷനുലാം പകതലകേലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.   മുഖലമനനി  തചന്നെ  ഇതസ്റ്റ്  പകതലകേലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുനണസ്റ്റ്.

ശുചനിതശ്വ-മഭാലനിനല സലാംസ്കരണ  ഉപമനിഷചന്റെ ഇതുവചരയള്ള പവര്ത്തനങ്ങളുചട
ചുരുക്കലാം തഭാചഴ കചര്ക്കുന:

1. പരനിപഭാടനിയചട ഭഭാഗമഭായനി 2017 ജൂചചല മുതല 2018 ഏപനില വചരയള്ള
പവര്ത്തനങ്ങളുചട  സമയക്രമ  പടനികേ  തയ്യേഭാറഭാക്കനി.    ഇതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില പവര്ത്തനങ്ങള ചനിടചപടുത്തനി നടപഭാക്കുനണസ്റ്റ്.

2. മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  പനിന്റെസ്റ്റ്  ചചയ.   ഒരു തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ സഭാപനത്തനില  3
വതീതലാം  കകേഭാപനികേള  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ആഗസസ്റ്റ്  22  മുതല  26  വചര
തതീയതനികേളനില  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  അദലക്ഷനഭാര്,
ഉപഭാദലക്ഷനഭാര്,  ആകരഭാഗലലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  വനികേസനലാം  സഭാന്റെനിങ്ങസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനി  ചചയര്മഭാനഭാര്,  ചസക്രടറനി,  വര്ക്കനിങ്ങസ്റ്റ്  ഗ്രൂപസ്റ്റ്  കേണ്വതീനര്,
ആസൂത്രണസമനിതനി  ചചവസസ്റ്റ്  ചചയര്കപഴണ്  എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ്  കേനിലയചട
കനതൃതശ്വത്തനില  പരനിശതീലനലാം  ആസൂത്രണലാം  ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇവര്ക്കുലാം
മഭാര്ഗ്ഗകരഖ നലകുലാം.

3. മനനിമഭാര് പചങ്കടുത്ത ജനിലഭാ മനിഷന കയഭാഗലാം എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം നടന.
തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണസഭാപനങ്ങളുചട  അദലക്ഷനഭാരുകടയലാം
ചസക്രടറനിമഭാരുകടയലാം കയഭാഗലാം എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം നടന.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്. *

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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4. കേലഭാമ്പയനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചുവചട  കചര്ത്ത  പരനിശതീലന  ഹകേപുസകേലാം
തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയലാം  കേനിലയചട  കനതൃതശ്വത്തനില  അചടനിചസ്റ്റ്  വനിതരണലാം
ചചയ്യുകേയലാം ചചയ.

(a) മഭാലനിനലത്തനിലനനിനലാം സശ്വഭാതനലലാം - പരനിശതീലന ചചകേപുസകേലാം

(b) മഭാലനിനലമുക്തകകേരളലാം   -  പവര്ത്തനങ്ങള  വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി - പധഭാന നഭാഴനികേക്കല്ലുകേള

(c) ഗഭാര്ഹനികേമഭാലനിനലസലാംസരണലാം വനിലയനിരുത്തല കഫഭാറലാം.

(d) നമ്മുചട വതീടുലാം സഭാപനവുലാം ശുചനിയഭാക്കഭാലാം - കുറനിപസ്റ്റ്

5. പരനിശതീലനങ്ങള:  സലാംസഭാനതല  പരനിശതീലനലാം  15-7-2017-നസ്റ്റ്  നടന.
തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  ബ്കളഭാക്കസ്റ്റ്/മുനനിസനിപല  തല  പരനിശതീലനങ്ങളുലാം  വഭാര്ഡസ്റ്റ്
തല പരനിശതീലനങ്ങളുലാം  സലാംഘടനിപനിച്ചു.   കബഭാക്കസ്റ്റ്തല പരനിശതീലനത്തനില
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില നനിനള്ള റനികസഭാഴസ്റ്റ് കപഴണഭാരുലാം ഉകദലഭാഗസരുമഭാണസ്റ്റ്
പചങ്കടുത്തതസ്റ്റ്.

ജനിലഭാതല  പരനിശതീലനത്തനില  1425  കപരുലാം,  കബഭാക്കസ്റ്റ്  തലത്തനില
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളക്കസ്റ്റ്  നടത്തനിയ  പരനിശതീലനത്തനില  11,344  കപരുലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനി കകേഭാര്പകറഷനുകേളുചട പരനിശതീലനത്തനില  14276  കപരുലാം
പചങ്കടുത്തു.  വഭാര്ഡുതല  പരനിശതീലനങ്ങളനില  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തുകേളനില
265339  കപരുലാം   നഗരസഭകേളനില  53,525  കപരുലാം  കചര്ന്നെസ്റ്റ്  ആചകേ
318864  കപര്  പചങ്കടുത്തു.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

6. ഗൃഹസനര്ശനത്തനിനുള്ള ലഘുകലഖ കുറനിപ്പുകേള ആഗസസ്റ്റ് 6 മുതല 13 വചര
കവഭാളണനിയര്മഭാരുചട  കനതൃതശ്വത്തനില  നടന്നെ  കേഭാമ്പയനിനനിലൂചട
ഗൃഹസനര്ശനലാം  നടത്തുകേയലാം  അതനിനഭാവശലമഭായ  കുറനിപസ്റ്റ്,  വതീടുകേളനിചല
ശുചനിതശ്വ-മഭാലനിനല  അവസഭാനനിര്ണ്ണയകഫഭാറലാം,   അവസഭാനനിര്ണ്ണയ
കക്രഭാഡതീകേരണകഫഭാറലാം, മഭാലനിനല സലാംസ്കരണത്തനിനുള്ള വനിവനിധ രതീതനികേള
പരനിചയചപടുത്തുന്നെ ലഘുകലഖ തുടങ്ങനിയവയചട  50  ലക്ഷലാം കകേഭാപനികേള
അചടനിചസ്റ്റ് ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം നഗരസഭകേളനിലുലാം എത്തനിച്ചു.  കൂടുതല
കകേഭാപനികേള  ആവശലമുചണങ്കനില  അവ  അതതസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില അചടനിക്കുന്നെതനിനഭായനി നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനി.

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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7. ജനിലകേളനിചല പവര്ത്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനുലാം ജനിലഭാ പഞഭായത്തസ്റ്റ്

പസനിഡന്റെസ്റ്റ്,  കേളകര്,  ജനിലഭാതല  ഉകദലഭാഗസര്  തുടങ്ങനിയവരുമഭായനി

പവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  ഹരനിത  കകേരളലാം

മനിഷകന്റെയലാം  ശുചനിതശ്വ  മനിഷകന്റെയലാം  ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ്റ്റ്  പകതലകേ  ചുമതല

നലകുകേയലാം  ജൂചചല  30  മുതല  ആഗസസ്റ്റ്  4  വചര  തതീയതനികേളനില

ജനിലകേളനില സനര്ശനലാം നടത്തുകേയലാം ചചയ.  തുടര്ന്നെസ്റ്റ് 5-8-2017-നസ്റ്റ് ഇഉൗ

പവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാംചചയസ്റ്റ്  പവര്ത്തനങ്ങള

ഉഉൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചു.

8. 31-7.2017-നസ്റ്റ് തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ വകുപനിചല വകുപസ്റ്റ് കമധഭാവനികേളുചടയലാം
പധഭാന  ഉകദലഭാഗസരുചടയലാം  കയഭാഗലാം  കചരുകേയലാം  പവര്ത്തനങ്ങള
അവകലഭാകേനലാം  ചചയ്യുകേയലാം  ചചയ.   അതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
ഉകദലഭാഗസരുചട ചുമതലകേള സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ വകുപസ്റ്റ്
ചസക്രടറനി  പകതലകേ സര്ക്കുലര്  പുറത്തനിറക്കനി.   കൂടഭാചത  3-8-2017-നസ്റ്റ്
തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുമനനിയലാം  ചസക്രടറനിയലാം  ബന്ധചപട  വകുപ്പു
കമധഭാവനികേകളയലാം  ഉളചപടുത്തനി  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണസഭാപനങ്ങളുചട
ചസക്രടറനിമഭാരുമഭായനി വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തനി.  പസ്തുത
കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗനില  'മഭാലനിനലത്തനില  നനിന്നെസ്റ്റ്  സശ്വഭാതനലലാം'  എന്നെ
കേലഭാമ്പയനിനുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനികക്കണ  നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കുകേയലാം  ഉത്തരവഭാദനിത്തങ്ങള  നനിര്വചനിചസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നലകുകേയലാം ചചയ.

9. ആഗസസ്റ്റ്  6  മുതല  15  വചര  തതീയതനികേളനിലഭായനി  വഭാര്ഡസ്റ്റ്  സനര്ശനലാം
നടത്തനി.  ശുചനിതശ്വ  മനിഷന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗചപടുത്തനി  കശഖരനിച
പഭാഥമനികേ  കേണക്കുകേള  പകേഭാരലാം  ഇതനിനകേലാം  882820  വതീടുകേള
നഗരസഭകേളനിലുലാം  4282927  വതീടുകേള  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുമഭായനി
5165747  വതീടുകേള  സനര്ശനിക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞു.   വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.*

 ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ചനിടയഭായ  പവര്ത്തനങ്ങളനിലൂചട  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ശുചനിതശ്വ
മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  കനടലാം  ചചകേവരനിക്കുവഭാന  കേഴനിയചമന്നെസ്റ്റ്
പതതീക്ഷനിക്കുന.

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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 (ബനി)  സലാംസഭാനതല കേര്മ്മേകസനകേളുചട ചുമതലകേള.

 ചപഭാതുചുമതലകേള  :

1. മനിഷചന്റെ ലക്ഷലങ്ങള ചചകേവരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനികക്കണ നടപടനികേള
നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേ.   പവര്ത്തന മഭാര്ഗ്ഗകരഖ തയ്യേഭാറഭാക്കുകേ,  സഭാകങ്കതനികേ
സഹഭായലാം നലകുകേ മുതലഭായവ.

2. ദഉൗതലകരഖ (Mission document) തയ്യേഭാറഭാക്കുകേ.

3. സലാംസഭാന മനിഷചന്റെ കമലകനഭാടത്തനില ചചദനലാംദനിന പവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കനതൃതശ്വലാം നലകുകേ.

4. വനിവനിധ  തലങ്ങളനിലുള്ള  മനിഷന  പവര്ത്തനങ്ങള  തുടര്ചയഭായനി
നനിരതീക്ഷനിചസ്റ്റ്  സുഗമമഭായ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണ  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കുകേ.

5. മനിഷചന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നനികയഭാഗനികക്കണതഭായ  സഭാകങ്കതനികേ
വനിദഗ്ദ്ധര്,  കേണ്സളടനമഭാര്,  റനികസഭാഴസ്റ്റ്  കപഴണ്മഭാര്  എന്നെനിവചര
കേചണത്തനി  നനികയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ശനിപഭാര്ശ  നലകുകേ  (ഇപകേഭാരലാം
നനികയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എലാംപകവര്ഡസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയചട  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ആവശലമഭാണസ്റ്റ്).

6. ജനിലഭാതല  കേര്മ്മേകസനകേളുചടയലാം  റനികസഭാഴസ്റ്റ്  കപഴണ്മഭാരുകടയലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായ പവര്ത്തനലാം ഉറപഭാക്കുകേ, അവചയ ശഭാക്തതീകേരനിക്കുകേ.

7. കൃതലമഭായ ഇടകവളകേളനില സലാംസഭാന മനിഷന കയഭാഗങ്ങള കചരുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകേ.

8. സലാംസഭാന  മനിഷചന്റെ/എലാംപകവര്ഡസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയചട/സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
അനുമതനി  ആവശലമഭായ  സലാംഗതനികേളനില  ചപഭാകപഭാസല  തയ്യേഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിക്കുകേ.

9. മനിഷന  പവര്ത്തനങ്ങള  പൂര്ണ്ണമഭായനി  കഡഭാകേക്യുചമകന്റെഷന  നടത്തുകേ,
ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനതലത്തനിലുലാം
പവര്ത്തനങ്ങള കഡഭാകേക്യുചമന്റെസ്റ്റ് ചചയ്യുനചണന്നെസ്റ്റ് ഉറപഭാക്കുകേ.

10. ഗകവഷണ-വനികേസന,  ചപഭാഫഷണല  സഭാപനങ്ങളുചട  സഭാകങ്കതനികേ
സഹഭായലാം  തകദ്ദേശ സശ്വയലാംഭരണസഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുകേ.

11. സഭാകങ്കതനികേ സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള വനിദഗ്ദ്ധരുചട  സലാംഘചത്ത
സലാംസഭാനതലത്തനിലുലാം  ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  കേചണത്തനി  ചുമതല
നനിറകവറ്റുന്നെതനിനസ്റ്റ് പഭാപരഭാക്കുകേ.
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12. തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നെ
പവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  അനുകയഭാജലമഭായ  സമനശ്വയവുലാം  ഏകകേഭാപനവുലാം
സഭാധലമഭാക്കുകേ.

13. മനിഷന  പവര്ത്തനങ്ങളുചട  പുകരഭാഗതനി  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  നടത്തനിപ്പു
കേഭാരലങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം  ക്രമമഭായ  ഇടകവളകേളനില  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം
അവകലഭാകേന  വനിവരങ്ങളുലാം  സലാംസഭാന  മനിഷനുലാം  എലാംപകവര്ഡസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനിക്കുലാം മനിഷന കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് ടതീമനിനുലാം സമര്പനിക്കുകേ.

ഹരനിത കകേരള മനിഷന കേര്മ്മേകസനയചട പകതലകേ ചുമതലകേള  :

1. ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷചന്റെ ലക്ഷലങ്ങള കനടനിചയടുക്കുന്നെതനിനുകവണ
നടപടനികേചളടുക്കുകേ.

2. പഭാരനിസനിതനികേ  പുനനഃസഭാപനത്തനിനുലാം  ഉത്പഭാദനക്ഷമതഭാ  വര്ദനക്കുലാം
നൂതന  കമഖലഭാ  വനികേസനത്തനിനുലാം  അനുകയഭാജലമഭായ  വനിവനിധതല
പദതനികേളക്കുള്ള  പഠന  ആസൂത്രണ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  പദതനികരഖ
തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെതനിലുലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായവുലാം ഉന്നെത ഗണനനിലവഭാരമുള്ള
സഭാകങ്കതനികേ സഹഭായവുലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

3. തകദ്ദേശ  സശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പദതനികേളുചട
സഭാകങ്കതനികേ തര്ക്കങ്ങള തതീര്പഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സഹഭായനിക്കുകേ.

4. പദതനികേളക്കസ്റ്റ് പകതലകേ സഭാകങ്കതനികേ സഹഭായലാം ആവശലചമങ്കനില അതസ്റ്റ്
ലഭലമഭാക്കുകേ.

5. നൂതനവുലാം  അനുകയഭാജലവുമഭായ  സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേളുചട  പകയഭാഗലാം
തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ സഭാപനതലത്തനില സഭാധലമഭാക്കുകേ.

6. മൂന്നെസ്റ്റ് ഉപമനിഷനുകേളുചടയലാം കേര്മ്മേകസനഭാ പവര്ത്തനങ്ങളനിചല ഏകകേഭാപന
സഭാധലതകേള വനിലയനിരുത്തനി സലാംകയഭാജനവുലാം ഏകകേഭാപനിത പവര്ത്തനവുലാം
ഉറപഭാക്കുകേ.

 ജനിലഭാതല കേര്മ്മേ കസനകേളുചട ചുമതലകേള

 (1) ചപഭാതു ചുമതലകേള  :

1. ജനിലഭാ  മനിഷചന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില  ചചദനലാംദനിന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കനതൃതശ്വലാം നലകുകേ.

2. തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണസഭാപനങ്ങളുചട  പദതനികേള  കക്രഭാഡതീകേരനിചസ്റ്റ്  ജനിലഭാ
ദഉൗതലകരഖ തയ്യേഭാറഭാക്കുകേ.



224 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 22, 2017

3. ജനിലയനിചല  മനിഷന  പവര്ത്തനങ്ങള  കൃതലമഭായനി  അവകലഭാകേനലാം  ചചയസ്റ്റ്
സുഗമമഭായ പവര്ത്തനങ്ങളക്കുകവണ നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകേ.

4. സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  വനിദഗ്ദ്ധരുചട  ജനിലഭാതല
സലാംഘചത്ത കേചണത്തനി ചുമതല നനിറകവറ്റുന്നെതനിനസ്റ്റ് പഭാപരഭാക്കുകേ.

5. തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായലാം
ആവശലമഭായനി വരുന്നെ സനര്ഭത്തനില വനിദഗ്ദ്ധരുചട സലാംഘത്തനില നനികന്നെഭാ
ഗകവഷണ  വനികേസന,  ചപഭാഫഷണല  സഭാപനങ്ങളനില  നനികന്നെഭാ
അനുകയഭാജലരഭായവരുചട കസവനലാം യഥഭാസമയലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

6. ജനിലഭാ  മനിഷചന്റെ  ജനിലഭാ  ആസൂത്രണ  സമനിതനിയചട/ജനിലഭാ  കേളകറുചട
ഇടചപടല  ആവശലമഭായനി  വരുന്നെ  ഘടങ്ങളനില  വനിഷയലാം
ശദയനിലചപടുത്തനി പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുകേ.

7. സലാംസഭാനതലത്തനില  തതീരുമഭാനലാം  ആവശലമഭായ  സലാംഗതനികേളനില
അതനിനുകവണ ചപഭാകപഭാസല തയ്യേഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കുകേ.

8. മനിഷന  പവര്ത്തനങ്ങള  നനിരതീക്ഷനിചസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണമഭായനി  കഡഭാകേക്യുചമന്റെസ്റ്റ്
ചചയ്യുനചണന്നെസ്റ്റ് ഉറപഭാക്കുകേ.

9. തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  ഗ്രൂപ്പുകേളുചടയലാം
റനികസഭാഴസ്റ്റ്  കപഴണ്മഭാരുചടയലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  പവര്ത്തനലാം  ഉറപഭാക്കുകേ.
അവചയ ശഭാക്തതീകേരനിക്കുകേ.

10. മനിഷന  പവര്ത്തനങ്ങളുചട  പുകരഭാഗതനി  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം  നടത്തനിപസ്റ്റ്
കേഭാരലങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം  ക്രമമഭായ  ഇടകവളകേളനില  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം
അവകലഭാകേന വനിവരങ്ങളുലാം ജനിലഭാ മനിഷനുലാം ജനിലഭാ ആസൂത്രണ സമനിതനിക്കുലാം
സലാംസഭാനതല  കേര്മ്മേകസനക്കുലാം  മനിഷന  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  ടതീമനിനുലാം
സമര്പനിക്കുകേ.

 (2) ഹരനിതകകേരളലാം ജനിലഭാതല കേര്മ്മേകസനയചട പകതലകേ ചുമതലകേള  :

1.ജനിലഭാതല  കേര്മ്മേകസനയചട  ഉപസമനിതനികേള  (കൃഷനി,  ജലവനിഭവലാം,
ശുചനിതശ്വ-മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണലാം)  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ശനിപഭാര്ശ
നലകുകേ, ഉപസമനിതനികേളുചട പവര്ത്തനലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേ.

2.കൃഷനി,  ജലവനിഭവലാം,  ശുചനിതശ്വ-മഭാലനിനല സലാംസ്കരണലാം എന്നെതീ കമഖലകേളനില
സലാംസഭാന  തല  കേര്മ്മേ കസനയചട  കനതൃതശ്വത്തനില  പഠന  ആസൂത്രണ
പദതനി രൂപതീകേരണ സഹഭായലാം ആവശലചമങ്കനില അതനിനുള്ള ശനിപഭാര്ശ
നലകുകേ.
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(കേര്മ്മേ  കസനയചട  ചുമതലകേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായലാം  സമയബന്ധനിതമഭായലാം
നനിറകവറ്റുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കനതൃതശ്വപരമഭായ  പങ്കസ്റ്റ്  വഹനിക്കുകേ  എന്നെതഭാണസ്റ്റ്  ജനിലഭാ  കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനററുചട പധഭാന ചുമതല).

ഗ്രഭാമ  /  കബഭാക്കസ്റ്റ്  /  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിചലയലാം  നഗരസഭകേളനികലയലാം
കേര്മ്മേകസനകേളുചട ചുമതലകേള  :

1. വനിവരകശഖരണത്തനിനസ്റ്റ് കവണ സഭാകങ്കതനികേ സഹഭായലാം നലകുകേ.

2. മനിഷനുകേളുചട ഹ്രസശ്വകേഭാല, ദതീര്ഘകേഭാല ലക്ഷലങ്ങള (targets) വലക്തമഭായനി
നനിര്ണ്ണയനിക്കുകേ.

3. ഗ്രഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ് പകദശത്തനിനുലാം നഗരസഭഭാ പകദശത്തനിനുലാം കവണനിയള്ള
പദതനി തയ്യേഭാറഭാക്കുകേ.  (ഗ്രഭാമപഞഭായത്തുകേളനിചലയലാം നഗരസഭകേളനികലയലാം
വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പുകേളഭാണസ്റ്റ് ഇഉൗ ചുമതല നനിറകവകറണതസ്റ്റ്)

4. തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  നനിയനണത്തനിലുള്ള
ആശുപത്രനികേളക്കുലാം  സ്കൂളുകേളക്കുലാം  സഭാപനതല  പദതനി  തയ്യേഭാറഭാക്കനി
അവചയ തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ സഭാപനതലത്തനില കക്രഭാഡതീകേരനിക്കുകേ.

5. സലാംകയഭാജനിത പദതനിചയ അടനിസഭാനമഭാക്കനിയള്ള കപഭാജക്ടുകേള അതതസ്റ്റ്
തലങ്ങളനിചല  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുചട  പതനിമൂന്നെഭാലാം
പഞവതര  പദതനികേളുചടയലാം  വഭാര്ഷനികേ  പദതനികേളുചടയലാം
ഭഭാഗമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള ശനിപഭാര്ശ നലകുകേ.

6. തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനത്തനിനസ്റ്റ്  സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായലാം
ആവശലമഭായനി  വരുന്നെ  സനര്ഭങ്ങളനില  ജനിലഭാതല  കേര്മ്മേകസന  മുകഖന
കസവനലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

7. മനിഷചന്റെ/തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ സഭാപനത്തനിചന്റെ ഇടചപടല ആവശലമഭായനി
വരുന്നെ  വനിഷയത്തനില  പരനിഹഭാര  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ബന്ധചപട
സമനിതനികേളുചട പരനിഗണനയസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുകേ.

8. ജനിലഭാ/സലാംസഭാനതലങ്ങളനില  തതീരുമഭാനലാം  ആവശലമഭായനി  വരുന്നെ
സലാംഗതനികേളനില  അതനിനുള്ള  ചപഭാകപഭാസല  തയ്യേഭാറഭാക്കനി
തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണസഭാപനലാം മുകഖന സമര്പനിക്കുകേ.

9. മനിഷന പവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ണ്ണമഭായനി കഡഭാകേക്യുചമന്റെസ്റ്റ് ചചയ്യുകേ.

10. മനിഷന  സലാംബന്ധമഭായ  വനിവരങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  ഭരണസമനിതനിയസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ചചയ്യുകേ.
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11. മനിഷന  പവര്ത്തനങ്ങളുചട  പുകരഭാഗതനി  സലാംബന്ധനിച്ചുലാം
നടത്തനിപ്പുകേഭാരലങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം  ക്രമമഭായ  ഇടകവളകേളനില  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം
അവകലഭാകേന  വനിവരങ്ങളുലാം  ജനിലഭാതല  കേര്മ്മേകസനയ്ക്കുലാം  ജനിലഭാ
ആസൂത്രണസമനിതനിയ്ക്കുലാം സമര്പനിക്കുകേ.

(സനി)  ഇടചപടല നടത്തുനണസ്റ്റ്.

തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണസഭാപനങ്ങളുചട  പൂര്ണ്ണമഭായ  കനതൃതശ്വത്തനില
ജനപങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാചട  ആയനിരനിക്കുലാം  മനിഷനുകേളുചട  പവര്ത്തനങ്ങള  നടക്കുകേ.
ഇതനിനഭായനി  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിചല  അലാംഗങ്ങചള  പഭാപരഭാ
ക്കുന്നെതനിനുള്ള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടക്കുനണസ്റ്റ്.
പദതനികേള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനുലാം
തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണസഭാപനങ്ങചള  പഭാപരഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഇനനിയലാം
തുടരുലാം.   ഇതനിനഭായനി  വനിദഗ്ദ്ധരുചട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുലാം.   ശുചനിതശ്വ-മഭാലനിനല
സലാംസരണവുമഭായനി  ബന്ധചപട  പവര്ത്തനങ്ങള  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില  നടത്തുന്നെതനിനുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറചപടുവനിക്കുകേയലാം
അതനിനഭാവശലമഭായ  പവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ജലവനിഭവ
സലാംരക്ഷണവുമഭായനി  ബന്ധചപട  പവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പഭാകദശനികേ  ജലകസഭാതസ്സുകേളുചട
പുനരുജ്ജതീവന പവര്ത്തനങ്ങള ഇതനിനകേലാം തചന്നെ നടപനിലഭാക്കനി വരുനണസ്റ്റ്.

വനികേസന പദതനികേളക്കസ്റ്റ് ഭൂമനി ഏചറടുക്കുന്നെതനിനുള്ള തടസലാം

167(3461)  ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയപഭാതഭാ  വനികേസനലാം,  പകൃതനിവഭാതകേ  ഹപപസ്റ്റ്  ഹലന  ,
ചറയനിലപഭാത ഇരടനിപനിക്കല എന്നെതീ പദതനികേള ഭൂമനി ഏചറടുക്കുന്നെതനിനുള്ള തടസലാം
കേഭാരണലാം മനതീഭവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കദശതീയ  പഭാതഭാ  വനികേസനത്തനിനസ്റ്റ്  സലകമചറടുത്തസ്റ്റ്  നലകേണചമനലാം
നടപടനികേള  കവഗത്തനിലഭാക്കനിയനിചലങ്കനില  കകേന്ദ്ര  ഫണസ്റ്റ്  നഷ്ടമഭാകുചമനലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  സലാംസഭാനചത്ത  അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;  ആയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
ഭൂമനികയചറടുക്കല  തശ്വരനിതചപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എചനഭാചക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  ചപഭാതുആവശലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനികയചറടുക്കുകമ്പഭാള  നലഭായമഭായ
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ഉറപഭാക്കണചമനലാം  2013  ചല  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കല  നനിയമത്തനിചല
വലവസകേള  പഭാലനിക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  ബഭാധലതയചണനമുള്ള  കകേരള
ഹഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിയചട  അടനിസഭാനത്തനില  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കല  നടപടനികേള
തശ്വരനിതചപടുത്തുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയപഭാത  വനികേസനലാം,  ചറയനിലപഭാത  ഇരടനിപനിക്കല എന്നെനിവയ്ക്കുള്ള
ഭൂമനി  ഏചറടുക്കലുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  സഭാമൂഹനികേ  ആഘഭാത  പഠനലാം  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ചനില സലങ്ങളനില തകദ്ദേശനിയരുചട എതനിര്പസ്റ്റ് കേഭാരണലാം
ഭൂമനി  ഏചറടുക്കല  നടപടനികേള  മനഗതനിയനിലഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പകൃതനി  വഭാതകേ  ചചപപസ്റ്റ്
ചചലനുമഭായനി ബന്ധചപ്പെൃട ഭൂമനി ഏചറടുക്കല നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) അപകേഭാരലാം അറനിയനിപ്പുകേചളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.  കമലപറഞ്ഞ വനികേസന
പവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  തശ്വരനിതഗതനിയനില  ഏചറടുക്കുന്നെതനികലയഭായനി
ചഎ.എ.എസസ്റ്റ്.  കകേഡറനിലുള്ള ഒരു കനഭാഡല ഓഫതീസചറ നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാചത
മുഖലമനനി,  ചപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്  വകുപ്പുമനനി,  റവനല്യൂ  വകുപ്പുമനനി  എന്നെനിവരുചട
സഭാന്നെനിദലത്തനില  ബന്ധചപട  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  സലകമചറടുക്കല
നടപടനികേളക്കഭായനി  തുടര്ചയഭായ  ചര്ചകേളുലാം  അവകലഭാകേനവുലാം  നടത്തനി  വരുന.
സലലാം നലഭാവുന്നെ സലങ്ങളനിലകപഭാലുലാം NHAI ഏചറടുക്കഭാന ചചവകുന.

(സനി)  ചപഭാതുആവശലങ്ങളക്കഭായനി  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കുകമ്പഭാള  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുനണസ്റ്റ്.   വനികേസന  പവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  വനിട്ടുനലകുന്നെവരുചട
തഭാലരലങ്ങള  ബന്ധചപട  നനിയമങ്ങളക്കസ്റ്റ്  അനുസൃതമഭായനി  പരമഭാവധനി
സലാംരക്ഷനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  ഭൂമനി  ഏചറടുക്കല  നടപടനികേള  തശ്വരനിതഗതനിയനില
നടത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേചര കപഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള

168(3462) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് 
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പകൃതനിവഭാതകേക്കുഴല പദതനിക്കഭായനി ചഗയനില  ഏചറടുത്ത സലത്തനിനസ്റ്റ്
നഷ്ടലാം പരനിഹഭാര വനിതരണലാം തുടങ്ങനികയഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  എന്നെഭാണസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  തുടങ്ങനിയചതനലാം  ഇതുവചര
എത്രകപര്ക്കസ്റ്റ് എത്ര തുകേ നലകേനിചയനലാം ജനിലതനിരനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനില  വഭാതകേക്കുഴല  കേടനകപഭാകുന്നെ  സലത്തനിനസ്റ്റ്
ഭൂവുടമകേളക്കസ്റ്റ്  നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  എന്തുതുകേയഭാണസ്റ്റ്  നലകകേണചതന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി) ഈ തുകേ ചകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുവഭാന അനനിമ തതീയതനി നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങ്കനില  ഈ  തതീയതനിക്കുള്ളനില  ചകേഭാടുത്തുതതീര്ത്തനിചലങ്കനില  തുകേ
പഭാഴഭാകുന്നെ സഭാഹചരലമുകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്) ഭൂവുടമകേളക്കസ്റ്റ് നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി നൽകുന്നെ തുകേയചട വനിശദവനിവരലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ  വനിതരണലാംചചയസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പദതനിയചട  പുകരഭാഗതനിക്കനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ  നലകേനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.
2012 മുതല നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ നലകേനിത്തുടങ്ങനി.

ക്രമ
 നമ്പര്

ജനില ഭൂവുടമ
കേളുചട
എണ്ണലാം

(ഏകേകദശലാം)

നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ
(വനിളകേളക്കുലാംഭൂമനിയചട
ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശത്തനി

ചന്റെ തുകേയലാം
ഉളചപചട)

1 എറണഭാകുളലാം 125 1,82,82,659-00

2 തൃശ്ശൂര് 860 5,68,52,741-00

3 പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് 338 1,62,68,201-00

4 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് 50 1,39,04,801-00

5 കേണ്ണൂര് 203 83,62,750-00

6 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് 398 9,27,17,265-00

ആചകേ 1974 20,63,88,417-00

(സനി)  ചഗയനില   വഭാതകേ ചചപപസ്റ്റ്  ചചലന പദതനിക്കുകവണനി സലത്തനിചന്റെ
ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശലാം മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ് ചഗയനില  ഏചറടുക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം രണസ്റ്റ്
ഘടങ്ങളനിലഭായഭാണസ്റ്റ് നലകുന്നെതസ്റ്റ്.

1. വനിളകേളുചട നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം.

2. സലത്തനിചന്റെ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം.

 വനിളകേളക്കസ്റ്റ്  competent  authority  നനിശയനിക്കുന്നെ  വനിലയലാം  ഭൂമനിയചട
ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശത്തനിനഭായനി  സലത്തനിനസ്റ്റ്  നലഭായവനിലയചട  50%
നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി നലകുന്നെതനിനുള്ള വലവസ നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.
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(ഡനി)  ചചപപസ്റ്റ് ചചലന വനിനലസനിക്കുന്നെതനിനനുസരനിചഭാണസ്റ്റ് നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ
നലകുന്നെതസ്റ്റ്.  എന്നെതനിനഭാല  സമയപരനിധനി  നനിശയനിചനിടനില.  എങ്കനിലുലാം
2018 മഭാര്ചസ്റ്റ് 31-നസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് ചകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ചഗയനില  ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(ഇ)   നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ  പൂര്ണ്ണമഭായലാം  നലകുന്നെതസ്റ്റ്  ചഗയനില  (ഇനല)
ലനിമനിറഡസ്റ്റ് ആണസ്റ്റ്. തുകേ പഭാഴഭാകുന്നെ സഭാഹചരലലാം നനിലനനിലക്കുന്നെനില.

(എഫസ്റ്റ്)  ചമയങ്ങളക്കസ്റ്റ് ജനിലഭാ കൃഷനി ഓഫതീസര് നനിശയനിക്കുന്നെ ആയഷ്കഭാല
വനിളവനിചന്റെ  പശഭാത്തലത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  വനിളകേളുചട  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നനിശയനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
നഭാണലവനിളകേളുചട  വനില  കേണക്കഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്  Kerala  Economics  &  Statistics
Department-ചന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  വനിലനനിലവഭാര  കേണക്കുകേള  അനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്.
വനിളകേളക്കസ്റ്റ്  തഭാരതകമലന  നലഭായമഭായ  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭനിക്കുനണസ്റ്റ്.   Rou
സലവനിലയചട നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം, 1962-ചല  P &  MP Act  അനുസരനിചസ്റ്റ് മഭാര്ക്കറസ്റ്റ്
വനിലയചട  10%  ആണസ്റ്റ്  നലകകേണതസ്റ്റ്.   എന്നെഭാല  ഇതസ്റ്റ്  തഭാരതകമലന
തുച്ഛമഭായതനിനഭാല നലഭായവനിലയചട 50% നലകുവഭാനഭാണസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

ബഭാലസഭാനശ്വനലാം പദതനി

169(3463)  ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ധനകേഭാരലവുലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുടനികേളനിചല  കേഭാനസര്  ചനികേനിതഭാ  സഹഭായ  പദതനിയഭായ
'ബഭാലസഭാനശ്വനലാം' പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബഭാലസഭാനശ്വനലാം പദതനിയനില സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട പങ്കഭാളനിത്തലാം
എത്രയഭാചണന്നെസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഭൂരനിപക്ഷലാം സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാചരയലാം പദതനിയനില പങ്കഭാളനികേളഭാക്കനി
ബഭാലസഭാനശ്വനലാം പദതനി വനിപുലചപടുത്തുന്നെ കേഭാരലലാം ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുടനികേളനിചല  കേഭാനസര്  ചനികേനിതഭാപദതനിയഭായ  'ബഭാലസഭാനശ്വനലാം'
23-12-2014-ചല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്575/2014/ധന  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  രൂപലാം
നലകേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ടനി പദതനി ഇകപഭാഴുലാം നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുചട  ശമ്പളത്തനിലനനിനലാം  നനിശനിതതുകേ
സശ്വകമധയഭാ  സലാംഭഭാവനയഭായനി  സശ്വരൂപനിച്ചുചകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  പങ്കഭാളനിത്തലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി)  ഭൂരനിപക്ഷലാം  ജതീവനക്കഭാചരയലാം  'ബഭാലസഭാനശ്വനലാം'  പദതനിയനില
പങ്കഭാളനികേളഭാക്കനി നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.
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സശ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളുചട ചൂഷണലാം

170(3464)  ശതീ  .    ചകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഴക്കഭാല കരഭാഗങ്ങളുചട മറവനില സശ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേള ജനങ്ങചള
ചൂഷണലാം ചചയ്യുന്നെതഭായനി ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അനഭാവശലമഭായ ലഭാബസ്റ്റ് പരനികശഭാധനകേള ,  സ്കഭാനനിലാംഗസ്റ്റ് എന്നെനിവ നടത്തനി
കരഭാഗനികേളനില  നനിനലാം  അമനിത  ഫതീസസ്റ്റ്  ഈടഭാക്കുന്നെ  പവണതയ്ചക്കതനിചര
എചനങ്കനിലുലാം നനിയനണലാം ചകേഭാണ്ടുവരുവഭാന ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) കനിനനിക്കല എസഭാബനിഷസ്റ്റ് ചമന്റെസ്റ്റ് നനിയമലാം നടപസ്റ്റ് സകമ്മേളനകേഭാലയളവനിൽ 
സഭയനിൽ അവതരനിപനിക്കുന്നെതനിനു നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-  സനി)   ഉണസ്റ്റ്.   സശ്വകേഭാരല  ചനികേനിതഭാ  സഭാപനങ്ങളുചട  പവര്ത്തനലാം
നനിയനനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നനിലവനില ആകരഭാഗല  വകുപനിനസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനമനില.   എന്നെഭാല
സശ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സ്കഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്  ചസന്റെറുകേള  തുടങ്ങനിയ  എലഭാ
ചനികേനിതഭാ സഭാപനങ്ങളുചടയലാം പവര്ത്തനലാം വലവസഭാപനിതമഭായ നനിയമലാം മുകഖന
നനിയനനിക്കുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാചട  "കകേരള  കനിനനിക്കല  എസഭാബനിചഷ്മെന്റെസ്റ്റ്
(രജനികസ്ട്രേഷന  &  റഗകലഷന)  ബനില  2017”  നസ്റ്റ്  രൂപലാംനലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പസ്തുത
ബനില  നനിയമസഭയനില  10-8-2017 -നസ്റ്റ്  അവതരനിപനിക്കുകേയണഭായനി.   ബനില
നനിയമമഭാകുന്നെ  മുറയസ്റ്റ്  ലഭാബുകേളുചട  പവര്ത്തനനനിലവഭാരവുലാം  പരനികശഭാധന
നനിലവഭാരവുലാം കുറമറതുലാം നനിയനണ വനികധയവുമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ചചവക്കലാം തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയചട വനികേസന പവര്ത്തനങ്ങള

171(3465)   ശതീമതനി  സനി  .    ചകേ  .    ആശ :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2017-18 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ബജറനില  ആര്ദലാം  പദതനിയനില
ഉളചപടുത്തനി  പഖലഭാപനിച  ഹവക്കലാം  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയചട
വനികേസന പദതനി  സലാംബന്ധനിച നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതസ്റ്റ്  ഘടത്തനിലഭാചണന്നെസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഹവക്കലാം  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില  ഡയഭാലനിസനിസസ്റ്റ്  യണനിറസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ എന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഡയഭാലനിസനിസസ്റ്റ്  യണനിറനിചന്റെ  പവര്ത്തനലാം  എന്നെസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കഭാന
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കേഴനിയചമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  ആശുപത്രനിയനില  ഇകപഭാള  ഏചതലഭാലാം  പദതനിയനിലചപട
നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേളഭാണസ്റ്റ് നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്
ആശുപത്രനികേളുചട  പടനികേയനില  ചചവക്കലാം  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയലാം  ഉളചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ചമചചപട ചനികേനിതഭാ സഉൗകേരലലാം ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി ലഭാബസ്റ്റ് ചടകതീഷലചന്റെ ഒരു
തസനികേ  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേളുചട  ഭഉൗതനികേ  സഉൗകേരലലാം
ചമചചപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  മുനഗണന  നലകേനിയ
ആശുപത്രനികേളുചട  പടനികേയനില  ചചവക്കലാം  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിചയ
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില 50 കകേഭാടനി രൂപയചട മഭാസര്
പ്ലഭാന തയ്യേഭാറഭാക്കനിവരുന.

(ബനി & സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  ടനി  ആശുപത്രനി  കകേഭാമ്പഉൗണനില  സ്ത്രതീകേളുകടയലാം  കുടനികേളുകടയലാം
ആശുപത്രനിയചട നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ആകരഭാഗല അടനിയനരഭാവസ

172(3466)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പകേര്ചപനനി  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  പതനികരഭാധ  പവര്ത്തനങ്ങള
പഭാതനി വഴനിയനില ഉകപക്ഷനിക്കുകേകയഭാ കപരനിനസ്റ്റ് മഭാത്രമഭാകുകേകയഭാ ചചയകതഭാചട പനനി
ബഭാധനിതരുചട എണ്ണത്തനില കുതനിച്ചു ചഭാടലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പതനിദനിനലാം പനി ഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങള ഉളചപചട പകത്തഭാളലാം കപര് പനനിമൂലലാം
മരനിക്കുന്നെ  ഗരുതര  സഭാഹചരലലാം  ഉണഭായതനിനു  കേഭാരണലാം  ആകരഭാഗല  വകുപസ്റ്റ്
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി പവര്ത്തനിക്കഭാത്തതഭാചണന കേരുതുനകണഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  ഏഴുമഭാസത്തനിനകേലാം  19  ലക്ഷത്തനിലധനികേലാംകപര്  വനിവനിധ
പകേര്ചപനനി ബഭാധനിചസ്റ്റ് ആശുപത്രനികേചള ശരണലാംപഭാപനിക്കുകേയലാം 400 -ലധനികേലാം കപര്
മരണചപടുകേയലാം ചചയ അടനിയനര സഭാഹചരലലാം കേണക്കനിചലടുത്തസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
ആകരഭാഗല അടനിയനരഭാവസ പഖലഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശമുകണഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) പകേര്ചവലഭാധനി പതനികരഭാധ പവര്ത്തനലാം പഭാതനിവഴനിയനില ഉകപക്ഷനിക്കുന്നെ
ഒന്നെല.  ഒരു വര്ഷലാം നതീണ്ടുനനിലക്കുന്നെ കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ് ആകരഭാഗല വകുപസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇതര  വകുപ്പുകേളുചട  സഹകേരണ  കത്തഭാചടയലാം  ചപഭാതുജന
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാചടയമഭാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   കേഭാലഭാവസഭാ
വലതനിയഭാനങ്ങളുലാം  അനരതീക്ഷ  തഭാപനനിലയനിചല  വര്ദനവസ്റ്റ്,  ഇടവനിട്ടുള്ള  മഴ,
ജലദഉൗര്ലഭലലാം,  മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിലുള്ള കപഭാരഭായ എന്നെനിവയലാം കേഴനിഞ്ഞ
വര്ഷചത്ത അകപക്ഷനിചസ്റ്റ് പകേര്ചപനനി വര്ദനിക്കുവഭാന കേഭാരണമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇല.   പനനിമരണങ്ങള  കൂടനിയ  സഭാഹചരലത്തനില  ആകരഭാഗല  വകുപസ്റ്റ്
ഓകരഭാ ജനിലകേളനിചലയലാം ചനികേനിതഭാ സഉൗകേരലങ്ങള ചമചചപടുത്തുവഭാനുലാം നനിയനണ
പവര്ത്തനങ്ങള  ഉഉൗര്ജ്ജനിതചപടുത്തുവഭാനുലാം  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിചനിരുന.
മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേളക്കനുസൃതമഭായനി  ശരനിയഭായ  ചനികേനിത  സശ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള
അടക്കമുള്ള  എലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ഉറപഭാക്കഭാനകവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നലകുകേയണഭായനി.  ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്  കഡഭാകര്മഭാരുചടയലാം  അനുബന്ധ
ഉകദലഭാഗസരുകടയലാം ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുകേയണഭായനി.  സശ്വയലാം ചനികേനിത നടത്തനിയലാം
സശ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള  മഭാറനി  മഭാറനി  സനര്ശനിക്കുന്നെതുചമഭാചക്ക  മരണ  നനിരക്കസ്റ്റ്
കൂടുവഭാന കേഭാരണമഭായതഭായനി കേരുതുന.

(സനി) തത്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

ചമഡനിക്കല ലകബഭാടറനികേളക്കസ്റ്റ് ഫലപദമഭായ നനിയനണലാം

173(3467) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ്റ്റ് കേബതീര്  :
ചപഭാഫ  .   ആബനിദസ്റ്റ് ഹുഹസന തങ്ങള  :
ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  യഭാചതഭാരു  നനിയനണവുലാം  ഇലഭാചത  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  ചമഡനിക്കല
ലകബഭാറടറനികേളക്കസ്റ്റ് ഫലപദമഭായ നനിയനണലാം ഏര്ചപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ
എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അടനിസഭാന സഉൗകേരലങ്ങളുചട കുറവുലാം നനിശനിത കയഭാഗലതയനിലഭാത്തവര്
ഈ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെതുമൂലലാം  ഇവര്  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില
ഗരുതരമഭായ ചതറ്റുകേള കേടനകൂടുന്നെതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  ചടസനിനുലാം  വലതലസത  നനിരക്കനില  ഫതീസസ്റ്റ്  ഈടഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്
തടയഭാന എചനലഭാലാം നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം
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(എ  -  സനി)  ഉണസ്റ്റ്.  സശ്വകേഭാരല  ചനികേനിതഭാ  സഭാപനങ്ങളുചട  പവര്ത്തനലാം
നനിയനനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ആകരഭാഗല  വകുപനിനസ്റ്റ്  നനിലവനില സലാംവനിധഭാനമനില.   എന്നെഭാല
സശ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സ്കഭാനനിലാംഗസ്റ്റ്  ചസന്റെറുകേള  തുടങ്ങനിയ  എലഭാ
ചനികേനിതഭാ സഭാപനങ്ങളുചടയലാം പവര്ത്തനലാം വലവസഭാപനിതമഭായ നനിയമലാം മുകഖന
നനിയനനിക്കുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാചട  "കകേരള  കനിനനിക്കല  എസഭാബനിചഷ്മെന്റെസ്റ്റ്
(രജനികസ്ട്രേഷന  &റഗകലഷന)  ബനില  2017”-നസ്റ്റ്  രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പസ്തുത
ബനില  നനിയമസഭയനില  10-8-2017-നസ്റ്റ്  അവതരനിപനിക്കുകേയണഭായനി.  ബനില
നനിയമമഭാകുന്നെ  മുറയസ്റ്റ്  ലഭാബുകേളുചട  പവര്ത്തന  നനിലവഭാരവുലാം  പരനികശഭാധനഭാ
നനിലവഭാരവുലാം കുറമറതഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

എ.സനി.ഷണ്മുഖദഭാസസ്റ്റ് ചമകമ്മേഭാറനിയല ആയര്കവദനികേസ്റ്റ് ചചചലഡസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ്
അകഡഭാളചസന്റെസ്റ്റ് ചകേയര് ചസന്റെര്

174(3468)  ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പുറക്കഭാചടരനി  എ.സനി.ഷണ്മുഖദഭാസസ്റ്റ്  ചമകമ്മേഭാറനിയല  ആയര്കവദനികേസ്റ്റ്
ഹചലഡസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  അകഡഭാളചസചന്റെ  ചകേയര്  ചസന്റെര്  വനികേസനലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
മനനിതല  കയഭാഗ  തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം  കപഭാജകസ്റ്റ്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നെസ്റ്റ്
ചവളനിചപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ ആശുപത്രനി വനികേസനവുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ് ഇതുവചര എചനഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിചചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മനനിതല  കയഭാഗതതീരുമഭാന  പകേഭാരലാം  50  കേനിടക്കകേളുള്ള  ആയര്കവദ
സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി  ആശുപത്രനിയഭാക്കനി  ഉയര്ത്തഭാനുള്ള  പുതുക്കനിയ  കപഭാജകസ്റ്റ്
തയ്യേഭാറഭാക്കനി വരുന.

(ബനി) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പ്ലഭാന ഫണനിലനനിന്നെസ്റ്റ് 1,00,58,554 (ഒരു
കകേഭാടനി  അനപചത്തടഭായനിരത്തനി  അഞ്ഞൂറനി  അനപത്തനിനഭാലസ്റ്റ്  രൂപ  മഭാത്രലാം)  രൂപ
കൂടഭാചത  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തനിലനനിനലാം  ലഭനിച  46  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
പഞകേര്മ്മേ  തനികയറര്  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം,  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്
കകേഭാമ്പഉൗണനിനകേത്തസ്റ്റ് കറഭാഡസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ആശുപത്രനി  പവര്ത്തനത്തനിനഭായനി  പ്ലഭാന
ഫണനിലനനിനലാം ഒരു കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാചത ജനിലഭാ പഞഭായത്തനില
നനിനലാം 10 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പനനി വലഭാപനലാം തടയഭാന നടപടനി
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175(3470)  ശതീ  .    ചകേ  .  സുകരഷസ്റ്റ്  കുറുപസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ,  പകതലകേനിചസ്റ്റ്  തലസഭാനത്തസ്റ്റ്  പനനി
വലഭാപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  തടയഭാന  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സശ്വതീകേരനിചതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഭഭാവനിയനില ഇത്തരത്തനില പനനി വലഭാപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് തടയഭാന സലാംസഭാന
തലത്തനില  വനിവനിധ  ഏജനസനികേചള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  ഒരു  മഭാസര്പ്ലഭാന
തയ്യേഭാറഭാക്കനി പതനികരഭാധ പവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പനനി  വലഭാപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  തടയവഭാനഭായനി  തഭാചഴപറയന്നെ  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിച്ചു:

1. ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് ആശുപത്രനികേളനില പകതലകേ പനനി കനിനനിക്കസ്റ്റ് ആരലാംഭനിച്ചു.

2. ആശുപത്രനികേളനില ഒ.പനി. സമയലാം ദതീര്ഘനിപനിച്ചു.

3. പനനി  പകതലകേനിചസ്റ്റ്  ഡങ്കനിപനനിയഭായനി  ചഎ.പനി.  ആയ  കരഭാഗനികേചള
ചകേഭാതുകുവലകേളനില കേനിടത്തനി.

4. ആവശലമഭായ മരുനകേളുചട ലഭലത ഉറപസ്റ്റ് വരുത്തനി.

5. ചകേഭാതുകുനനിയനണത്തനിനഭായള്ള  കേതീടനഭാശനിനനികേളുചട  ലഭലത  ഉറപസ്റ്റ്
വരുത്തനി.

6. പ്ലഭാന ഫണ്ടുലാം, എന.വനി.ബനി.ഡനി.സനി.പനി. ഫണ്ടുകേള ചചലവഴനിച്ചു.

7. നഭാഷണല  ചഹലത്തസ്റ്റ്  മനിഷന  (എന.എചസ്റ്റ്.എലാം.)  വഴനി  ഓകരഭാ
വഭാര്ഡുകേളക്കുലാം 10,000 രൂപ വതീതലാം അനുവദനിച്ചു വരുന.

8. പകതലകേ അവകലഭാകേന മതീറനിലാംഗസ്റ്റ് വനിളനിച്ചുകൂടനി.

9. ഉറവനിട  നശതീകേരണപവര്ത്തനങ്ങള  ആശ,  അങ്കണവഭാടനി,  ആകരഭാഗല
പവര്ത്തകേര്  തുടങ്ങനിയവര്വഴനി നടത്തനി.

10. ഫനിവര് സര്ചവയനിലനസസ്റ്റ് (നനിരതീക്ഷണലാം നടത്തനി)

11. ചകേഭാതുകേസ്റ്റ്  നനിയനണ  പവര്ത്തനങ്ങളഭായ  കസ്പ്രേയനിലാംഗസ്റ്റ്,  കഫഭാഗനിലാംഗസ്റ്റ്,
ചഎ.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്. എന്നെനിവ നടത്തനി.

12. ചകേഭാതുകേനിചന്റെ സഭാന്ദ്രതഭാപഠനലാം നടത്തനി.

13. ആകരഭാഗല  കബഭാധവലക്കരണ കപഭാസറുകേള,  കനഭാടതീസസ്റ്റ്,  ലഘുകലഖകേള,
ബനിറസ്റ്റ്കനഭാടതീസസ്റ്റ് എന്നെനിവ തയ്യേഭാറഭാക്കനി വനിതരണലാംചചയ.
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14. വഭാഹന പചരണലാം, ആകരഭാഗല സകനശയഭാത്ര, ചചമക്കസ്റ്റ് പചരണലാം എന്നെനിവ
നടത്തനി.

(ബനി) ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജസ്റ്റ് കേമ്മേല്യൂണനിറനി ചമഡനിസനിന വനിഭഭാഗലാം, ചഎ.എലാം.എ
ചറസനിഡന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  അകസഭാസനികയഷന,  സശ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനി  മഭാകനജ് ചമനകേള,
രഭാജതീവസ്റ്റ്  ഗഭാന്ധനി ബകയഭാചടകകഭാളജനി  എന്നെതീ സഭാപനങ്ങചള ഉളചപടുത്തനിചക്കഭാണസ്റ്റ്
മഭാസര്പ്ലഭാന തയ്യേഭാറഭാക്കനി പതനികരഭാധ പവര്ത്തനങ്ങള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പനനി പടര്നപനിടനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് തടയവഭാന ശഭാസ്ത്രതീയ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള

176(3471)  ചപഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുഹസന  തങ്ങള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പനനി ബഭാധനിചസ്റ്റ് മരണമടഞ്ഞവരുചട വനിശദമഭായ വനിവരലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഴക്കഭാല  കരഭാഗങ്ങള  തടയവഭാനുലാം  മഭാലനിനലങ്ങള  നതീക്കലാംചചയ്യുവഭാനുലാം
ആകരഭാഗല വകുപനിനസ്റ്റ് സനിരലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭായനിരുന്നെനിട്ടുലാം പനനി പടര്ന പനിടനിചസ്റ്റ്
കഡഭാകര്മഭാര്  ഉളചപചട  ആകരഭാഗല  പവര്ത്തകേര്  മരണമടഞ്ഞ  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ചഡങ്കനിപനനി  കപഭാലുളള  കരഭാഗങ്ങള  പടര്നപനിടനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  തടയവഭാന
എചനങ്കനിലുലാം ശഭാസ്ത്രതീയ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പനനി ബഭാധനിക്കുന്നെവരുചട പരനികശഭാധനയ്ക്കുളള ലഭാബുകേള സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
കവണത്ര ഇചലനളള പരഭാതനി പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) സലാംസഭാനചത്ത നഗരസഭകേളനിചല ചഹലത്തസ്റ്റ് ഇനചസകര്മഭാരുചടയലാം മറസ്റ്റ്
ആകരഭാഗല  പവര്ത്തകേരുചടയലാം കയഭാജനിച്ചുളള  പവര്ത്തനത്തനിനസ്റ്റ്  ആകരഭാഗല  വകുപസ്റ്റ്
കനതൃതശ്വലാം നലകുന്നെതനിനുളള നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ

ഉത്തരലാം

(എ) അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന. +

(ബനി) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ചഡങ്കനിപനനി തടയന്നെതനിനസ്റ്റ് ശഭാസ്ത്രതീയ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ആകരഭാഗല വകുപസ്റ്റ്

+ ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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നടത്തനി വരുന്നെതസ്റ്റ്.  ചഡങ്കനിപനനി കരഭാഗ നനിരതീക്ഷണത്തനിനുലാം സനിരതീകേരണത്തനിനുലാം
അലാംഗതീകൃത  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  അനുസരനിച്ചുള്ള  ചനികേനിതയ്ക്കുലാം  കവണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  ചഡങ്കനിപനനി  പരത്തുന്നെ  ഇഉൗഡനിസസ്റ്റ്  ചകേഭാതുകുകേചള
നനിയനനിക്കുവഭാനുള്ള  ഫലപദമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗലാം  ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം  തചന്നെയഭാണസ്റ്റ്.
ഇതനിനുള്ള  അവകബഭാധലാം  എലഭാ  തലത്തനിലുലാം  വകുപസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാചത
ചടമനികഫഭാസസ്റ്റ്  മുതലഭായ  കൂത്തഭാടനി  നഭാശനിനനികേളുലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുനണസ്റ്റ്.
ജലഭാശയങ്ങളനിലുലാം വഭാടര് ടഭാങ്കുകേളനിലുലാം കൂത്തഭാടനി നഭാശനിനനികേളഭായ മതലങ്ങചള (ഗപനി)
നനികക്ഷപനിയ്ക്കുനണസ്റ്റ്.പൂര്ണ്ണ വളര്ചചയത്തനിയ ചകേഭാതുകുകേചള  നശനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
രഭാസ നനിയനണ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭായ ഇനകഡഭാര് കസസസ്റ്റ് കസ്പ്രേ,  കഫഭാഗനിലാംഗസ്റ്റ്  മുതലഭായവ
കരഭാഗലാം  വലഭാപകേമഭാകുന്നെ  സഭാഹചരലങ്ങളനില  നടത്തുനണസ്റ്റ്.   ഇവ  കൂടഭാചത
വലക്തനിഗത  സുരക്ഷഭാ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനുള്ള  അവകബഭാധവുലാം
നലകുനണസ്റ്റ്.   കരഭാഗ  പതനികരഭാധത്തനിനസ്റ്റ്  ചകേഭാതുകേസ്റ്റ്  ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം
ഉളചപചടയള്ള  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ചകേഭാതുകു  നനിയനണത്തനിനസ്റ്റ്  കഫഭാഗനിലാംഗസ്റ്റ്,
ഇനകഡഭാര്  കസ്പ്രേയനിലാംഗസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയവ നടത്തനിവരുന.

(ഡനി)  ഡങ്കനി,  ചനിക്കനഗനനിയ  മുതലഭായവ  സനിരതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
26 ചസന്റെനിനല സര്കവലനസസ്റ്റ് ലഭാബുകേള, 14 ജനിലകേളനിലഭായനി പവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.
കൂടഭാചത  ജനില/ജനറല  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേള  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള
എന്നെനിവനിടങ്ങളനിചല ലഭാബുകേളനിലുലാം  രക്തപരനികശഭാധനയ്ക്കുള്ള സലാംവനിധഭാനമുണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്
കൂടഭാചത  എചവകസ്റ്റ്  റഫറല  ലഭാബഭായ  കസറസ്റ്റ്  പബനികേസ്റ്റ്  ചഹലത്തസ്റ്റ്  ലഭാബനില
പനി.സനി.ആര് അടക്കമുള്ള എലഭാ പരനികശഭാധനകേളുലാം നടത്തുനണസ്റ്റ്.  ആലപ്പുഴയനിചല
എന.ചഎ.വനി. യണനിറസ്റ്റ്, മണനിപഭാല ചചവകറഭാളജനി റനിസര്ചസ്റ്റ് ചസന്റെര്, രഭാജതീവസ്റ്റ് ഗഭാന്ധനി
ചസന്റെര് കഫഭാര് ബകയഭാചടകകഭാളജനി,  തനിരുവനനപുരലാം തുടങ്ങനിയ ലഭാബുകേള വഴനിയലാം
വനിവനിധതരലാം പനനികേളക്കഭായള്ള പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുന.

(ഇ)   നഗരസഭകേളനിചല  ചഹലത്തസ്റ്റ്  ഇനചസകര്മഭാര്  ആകരഭാഗലവകുപനിനസ്റ്റ്
കേതീഴനില  അലഭാത്തതുചകേഭാണസ്റ്റ്  ആകരഭാഗല  വകുപനിനസ്റ്റ്  കനതൃതശ്വലാം  നലകുന്നെതനിനസ്റ്റ്
പഭാകയഭാഗനികേ വനിഷമതകേള ഉണസ്റ്റ്.

ജനനതീ ശനിശു സുരക്ഷ കേഭാരലക്രമലാം

177(3472)  ശതീ  .    ചകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഗര്ഭനിണനികേളഭായ  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  കുഞ്ഞുങ്ങളക്കുമഭായനിട്ടുളള  ആകരഭാഗല
പരനിപഭാലന പദതനിയഭായ  'ജനനതീ ശനിശു സുരക്ഷ കേഭാരലക്രമനിലൂചട സലാംസഭാനചത്ത
എലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  സഉൗജനല  ചനികേനിത  നൽകുനകണഭാ  ;  എങ്കനില  ഇഉൗ
പദതനിയചട നടത്തനിപസ്റ്റ് എങ്ങചനയഭാചണന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനിചല ചനടുമങ്ങഭാടസ്റ്റ് ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയനില ഇഉൗ
പദതനിയചട  ഗണഫലലാം  കരഭാഗനികേളക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെനിലഭാചയനളള  പരഭാതനി
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനിൽ  കരഭാഗനികേളക്കസ്റ്റ്  സഉൗജനല  ചനികേനിതകയഭാ,  പുറകമനനിനലാം
വഭാങ്ങുന്നെ മരുനകേളക്കസ്റ്റ് തുകേ തനിരനിചകേ നലകുന്നെതനികലഭാ കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നെതസ്റ്റ്
ഒഴനിവഭാക്കഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഗര്ഭനിണനികേളഭായ  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  കുഞ്ഞുങ്ങളക്കുമഭായനിട്ടുള്ള  ആകരഭാഗല
പരനിപഭാലന പദതനിയഭായ 'ജനനതീ ശനിശു സുരക്ഷ കേഭാരലക്രമലാം' നടപനിലഭാക്കുന്നെ എലഭാ
ആശുപത്രനികേളനിലുലാം സഉൗജനല ചനികേനിത നലകുനണസ്റ്റ്.  ഗര്ഭനിണനിയഭായ ഒരു സ്ത്രതീക്കസ്റ്റ്
അവരുചട  ആന്റെനി  ചനഭാനറല  ചകേയര്  മുതല  പസവലാം  കേഴനിഞ്ഞസ്റ്റ്  48  ദനിവസലാം
വചരയള്ള  മരുനകേളുലാം  ചടസസ്റ്റ്  സ്കഭാന  തുടങ്ങനിയവയലാം  അതതസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനില നനിനലാം സഉൗജനലമഭായനി നലകേനിവരുന. ഇവ ഉറപ്പുവരുകത്തണതസ്റ്റ്
അതതസ്റ്റ് ആശുപത്രനികേളനിചല കമലധനികേഭാരനികേളഭാണസ്റ്റ്. ഇഉൗ കസവനലാം നലകുന്നെതനിനഭായനി
ആവശലമഭായ  സഉൗകേരലങ്ങള  ഏചതങ്കനിലുലാം  സഭാഹചരലത്തനില  ആശുപത്രനികേളനില
ലഭലമലഭാതഭായനി വരുന്നെ ഘടത്തനില അധനികൃതര്ക്കസ്റ്റ്  പുറത്തുള്ള സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകൃത
സശ്വകേഭാരല സഭാപനങ്ങളുമഭായനി (മരുനകേളക്കുലാം ചടസസ്റ്റ്, സ്കഭാന എന്നെനിവയ്ക്കുലാം) കേരഭാറനില
ഏര്ചപടഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഇത്തരലാം ഒരു പരഭാതനി ശദയനിലചപടനിടനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.

കകേഭാളറ പടരഭാതനിരനിക്കഭാന നടപടനി

178(3473)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസഭാക്കസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തു  പടര്നപനിടനിച  പകേര്ചപനനിക്കു  പനിന്നെഭാചല  കകേഭാളറ
കരഭാഗലാം  പടര്നപനിടനിക്കഭാന  സഭാധലതയചണന്നെസ്റ്റ്  ആകരഭാഗല  വകുപസ്റ്റ്  മുന്നെറനിയനിപസ്റ്റ്
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) അടുത്തകേഭാലത്തസ്റ്റ് കകേഭാളറമൂലമുള്ള മരണലാം റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ചചയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കകേഭാളറ  പടരഭാതനിരനിക്കഭാന  സശ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എചനലഭാചമന്നെസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാളറ  നനിയനനിക്കുവഭാന  സമഗ്രമഭായ  കബഭാധവലക്കരണ  പരനിപഭാടനി
ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.  പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില വള്ളനികക്കഭാടസ്റ്റ് പഞഭായത്തനില ഒരു ഇതര
സലാംസഭാന ചതഭാഴനിലഭാളനി മരണചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  കരഭാഗബഭാധനിത  പകദശങ്ങളനില  എലഭാ  കുടനിചവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളുലാം
തുടര്ചയഭായനി സൂപര് കകഭാറനികനഷന നടത്തനി വരുന. പഞഭായത്തസ്റ്റ് പതനിനനിധനികേളുചട
കനതൃതശ്വത്തനില  ചപഭാതുജനകയഭാഗലാം  നടത്തനി  പതനികരഭാധ  പവര്ത്തനങ്ങള
ആസൂത്രണലാം  ചചയ  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.   കൂടഭാചത  ഇഉൗ  പകദശങ്ങളനില
തഭാമസനിക്കുന്നെ  മുഴുവന  ഇതര  സലാംസഭാന  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  അവരുചട
മഭാതൃഭഭാഷയനില  ആകരഭാഗലവനിദലഭാഭലഭാസ  കഭാസ്സുകേള  നടത്തനി.   കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്
ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിചന്റെ  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  കരഭാഗബഭാധനിത  പകദശത്തസ്റ്റ്
ചപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലകബഭാധവലക്കരണ  കഭാസസ്റ്റ്  അടക്കമുള്ള  പതനികരഭാധ
പവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.   വയറനിളക്കമുള്ളവചര  എത്രയലാംചപചടന്നെസ്റ്റ്
കേചണത്തനി  ആവശലമഭായ  ചനികേനിത  നലകുവഭാനുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള  ചചറുപ
എലാം.സനി.എചസ്റ്റ്.  യണനിറനിചന്റെ കനതൃതശ്വത്തനില നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.  ജനിലഭാ ദ്രുതകേര്മ്മേ
കസനയലാം ആഗസസ്റ്റ് 10,11 തതീയതനികേളനില സലാംസഭാനതല ദ്രുതകേര്മ്മേ കസനഭാലാംഗങ്ങളുലാം
സലലാം സനര്ശനിചസ്റ്റ് ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ജനിലഭാ ചമഡനിക്കല ആഫതീസര്ക്കസ്റ്റ്
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില  25-7-2017  തതീയതനിയനില  ജനിലഭാ  ദ്രുതകേര്മ്മേ
കസനഭാകയഭാഗലാംകൂടനി  കരഭാഗബഭാധനിത  പകദശങ്ങള  സനര്ശനിചസ്റ്റ്  കവണ  പതനികരഭാധ
നനിയനണ പവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനി കരഭാഗബഭാധനിത പകദശത്തസ്റ്റ് 55 കേനിണറുകേളനില
ദനിവസവുലാം  സൂപര്  കകഭാറനികനഷന  നടത്തുകേയലാം  വഭാര്ഡസ്റ്റ്  ചഹലത്തസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയചട
കനതൃതശ്വത്തനില ആ വഭാര്ഡനിചല ആചകേയള്ള  485  കേനിണറുകേളനിലുലാം കകഭാറനികനഷന
നടത്തുവഭാന  ആകരഭാഗല  വകുപനിചല  ഫതീലഡസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാചരയലാം  സന്നെദ
പവര്ത്തകേചരയലാം ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തനിളപനിചഭാറനിയ ചവള്ളലാം കുടനിക്കുവഭാനുലാം
ചചകേകേള കസഭാപ്പുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കേഴുകുവഭാനുലാം വലക്തനിശുചനിതശ്വവുലാം പരനിസരശുചനിതശ്വവുലാം
പഭാലനിക്കുവഭാനുലാം  ആകരഭാഗല  കബഭാധവലക്കരണ  പവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.
കരഭാഗബഭാധനിത  പകദശത്തസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീ  പവര്ത്തകേചര  ഉളചപടുത്തനി
ചപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കബഭാധവലക്കരണ  കഭാസ്സുകേള  എടുക്കുകേയലാം  ഒ.ആര്.എസസ്റ്റ്.
വനിതരണലാം  നടത്തുകേയലാം  ചചയ.   2300  കബഭാധവലക്കരണ  കനഭാടതീസുകേള
പഞഭായത്തുകേളനില വനിതരണലാം ചചയ്യുകേയണഭായനി.  പഞഭായത്തുതലത്തനില മതീറനിലാംഗസ്റ്റ്
നടത്തുകേയലാം  പതനികരഭാധ  പവര്ത്തനങ്ങള  ശക്തനിചപടുത്തുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില  കകേഭാളറ  അലര്ടസ്റ്റ്  നലകുകേയലാം  പതനികരഭാധ
പവര്ത്തനങ്ങള ഉഉൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കകേഭാളറ നനിയനനിക്കഭാന സമഗ്രമഭായ കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനികേള
നടനവരുനണസ്റ്റ്
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ആര്.എസസ്റ്റ്.ബനി.ചചവ. ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള

179(3474)  ശതീ  .    സനി  .    എഫസ്റ്റ്  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആര്.എസസ്റ്റ്.ബനി.ഹവ.  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  എചനഭാചക്ക
പവര്ത്തനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില  ചചയ്യേഭാന  സഭാധനിക്കുകേചയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആശുപത്രനി  കകേഭാമ്പഉൗണനിനുള്ളനിചല  കറഭാഡസ്റ്റ്,  കടഭായ് ചലറസ്റ്റ്,  കുടനിചവള്ള
വനിതരണ  ഹപപസ്റ്റ്  ഹലനുകേള  എന്നെനിവയചട  പുനരുദഭാരണ  കജഭാലനികേള  പസ്തുത
ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് ചചയ്യേഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്.എസസ്റ്റ്.ബനി.ചചവ.  ഫണനിചന്റെ  40%-വചര കരഭാഗനികേളക്കഭാവശലമഭായ
അതനികവഗ കസവനങ്ങള ചകേഭാടുക്കുന്നെതനിനു കവണനി കഡഭാകര്മഭാര്,  നഴ്സുമഭാര്,  നഴനിലാംഗസ്റ്റ്
അസനിസനമഭാര്,  ലഭാബസ്റ്റ്  ചടകതീഷലനഭാര്  തുടങ്ങനിയവചര  നനിയമനിക്കുന്നെതനിനുലാം  20%
വചര  കരഭാഗനികേളക്കസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  മരുനകേള  വഭാങ്ങുന്നെതനിനുലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ആശുപത്രനി  കകേഭാമ്പഉൗണനിനുള്ളനിചല  കറഭാഡസ്റ്റ്,  കടഭായ് ചലറസ്റ്റ്,  കുടനിചവള്ള
വനിതരണ  ചചപപസ്റ്റ്  ചചലനുകേള  എന്നെനിവയചട  പുനരുദഭാരണ  കജഭാലനികേള
എചസ്റ്റ്.എലാം.സനി/എചസ്റ്റ്.ഡനി.സനി. ഫണ്ടുകേള ഉപകയഭാഗനിചഭാണസ്റ്റ് ചചകയ്യേണതസ്റ്റ്.

ആര്.എസസ്റ്റ്.ബനി.ചചവ  ഫണസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തഭാന വലവസയനില.

എന.എചസ്റ്റ്.എലാം ആയര്കവദ, കഹഭാമനികയഭാ കഡഭാകര്മഭാരുചട ടഭാനസ്ഫര് &
കപഭാസനിലാംഗസ്റ്റ്

180(3475)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില എന.എചസ്റ്റ്.എലാം.  ആയര്കവദ,  കഹഭാമനികയഭാ
കഡഭാകര്മഭാരുചട  സലലാംമഭാറവുലാം  നനിയമനവുലാം  നടപഭാക്കഭാത്തതസ്റ്റ്  എന്തു
ചകേഭാണഭാചണന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലലാംമഭാറവുലാം നനിയമനവുലാം നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് അധനികേഭാരമുള്ള ഡനി.പനി.എലാം,
കഹഭാമനികയഭാ  കഡഭാകര്മഭാരുചട  ടഭാനസ്ഫര്  ലനിസസ്റ്റ്  നലകുന്നെതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം
കഹഭാമനികയഭാ  ഡനി.എലാം.ഒ.- യസ്റ്റ് നലകേഭാത്തതസ്റ്റ് എന്തുചകേഭാണഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ജനിലയനില  സമതീപകേഭാലത്തു  പടര്നപനിടനിച  സഭാലാംക്രമനികേ

കരഭാഗങ്ങളുചട  ഫലപദമഭായ  നനിയനണലാം  തടയന്നെതനില  സലലാംമഭാറ  നടപടനി

ബഭാധനിക്കുചമന്നെസ്റ്റ്  പല  തകദ്ദേശ  സശ്വയലാംഭരണ  സഭാപന  കമധഭാവനികേളുലാം

അറനിയനിചതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ് സലലാം മഭാറലാം നടപടനികേള ചചവകേഭാന കേഭാരണമഭായതസ്റ്റ്.

ആസനി വനികേസന ഫണസ്റ്റ്

181(3476)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

2016-17  വര്ഷചത്ത  എലാം.എല.എ.-യചട  ആസനി  വനികേസന  ഫണസ്റ്റ്

ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് തനികയറര് കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ്-  ജനറല കഹഭാസനിറല തലകശ്ശേരനി  (150  ലക്ഷലാം)

എന്നെ  പവൃത്തനിക്കസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാകയഭാ;  ഇചലങ്കനില  ഭരണഭാനുമതനി

ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇല.  എസനികമറനില  നല്യൂനതകേള  ഉള്ളതനിനഭാല  ആയതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിച്ചു

സമര്പനിക്കുവഭാന ആകരഭാഗല വകുപസ്റ്റ് ഡയറകര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേഭാളറ കരഭാഗബഭാധ

182(3477) ശതീമതനി ഇ  .  എസസ്റ്റ്  .   ബനിജനികമഭാള  :

ശതീ  .   ജനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ജയലഭാല  :

ശതീ  .   എലകദഭാ എബഹഭാലാം  :

ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കകേഭാളറ  കരഭാഗബഭാധ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചയനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജലത്തനിലൂചട  പകേരുന്നെ  കരഭാഗമഭായ  കകേഭാളറ  തടയന്നെതനിനസ്റ്റ്

ചപഭാതുജനങ്ങള എചനലഭാലാം മുനകേരുതലുകേള സശ്വതീകേരനിക്കണചമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാളറ  കരഭാഗബഭാധചയ  പതനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എചനഭാചക്ക

നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുചമന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.   പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില  വള്ളനികക്കഭാടസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനില  ഇതര
സലാംസഭാന  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കനിടയനിലുലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില  ചചറുപ
എലാം.സനി.എചസ്റ്റ്.  യണനിറനിചന്റെ ചതങ്ങനിലക്കടവസ്റ്റ് എന്നെ സലത്തസ്റ്റ്  3  ഇതര സലാംസഭാന
ചതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുമഭാണസ്റ്റ് കകേഭാളറ കരഭാഗബഭാധ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ചചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേഭാളറ കരഭാഗബഭാധ തടയന്നെതനിനസ്റ്റ് തനിളപനിചഭാറനിയ ചവള്ളലാം കുടനിക്കുകേ,
ചചകേകേള  കസഭാപ്പുപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കേഴുകുകേയലാം  വലക്തനിശുചനിതശ്വവുലാം  പരനിസരശുചനിതശ്വവുലാം
പഭാലനിക്കുകേ,  തണുത്തതുലാം  തുറനചവചനിരനിക്കുന്നെതുമഭായ  ഭക്ഷണ  പദഭാര്തങ്ങള
കേഴനിക്കഭാതനിരനിക്കുകേ.   ചപഭാതുസലങ്ങളനില  മലമൂത്ര  വനിസര്ജ്ജനലാം  ഒഴനിവഭാക്കുകേ
എന്നെതീ മുനകേരുതലുകേള സശ്വതീകേരനിക്കണലാം.

(സനി)  കകേഭാളറ കരഭാഗബഭാധനിതര്ക്കസ്റ്റ് ആവശലമഭായ ചനികേനിത നലകുന്നെതനിനുള്ള
കഡഭാകനിചചസകനിന,  ഒ.ആര്.എസസ്റ്റ്.  ഉളചപചടയള്ളവ  ജനിലകേളനില
ഉറപ്പു വരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേഭാളറ ബഭാധനിത പകദശചത്ത കുടനിചവള്ള കസഭാതസ്സുകേള
ദനിവകസന  സൂപര്  കകഭാറനികനഷന  നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.  മറസ്റ്റ്  പകദശങ്ങളനില
ആഴ്ചയനിചലഭാരനിക്കല കകഭാറനികനഷന നടത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.
ആകരഭാഗല വകുപനിചല ഫതീലഡസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുലാം മറസ്റ്റ് സന്നെദ പവര്ത്തകേരുലാം
ഭവന  സനര്ശനലാം  നടത്തനി  ആവശലമഭായ  കബഭാധവലക്കരണലാം  നലകേനിവരുന.
ചചകേകേള കസഭാപസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  കേഴുകുവഭാനുലാം വലക്തനിശുചനിതശ്വലാം,  പരനിസരശുചനിതശ്വലാം
പഭാലനിക്കഭാനുമുള്ള  കബഭാധവലക്കരണലാം  ചപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നലകുന.   കനഭാടതീസസ്റ്റ്
വനിതരണലാം, ആകരഭാഗലവനിദലഭാഭലഭാസ കഭാസ്സുകേള എന്നെനിവയലാം നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാചത
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  കകേഭാളറ  അലര്ടസ്റ്റ്  നലകുകേയലാം  കകഭാറനികനഷന
ഉളചപചട  പതനികരഭാധ  പവര്ത്തനലാം  ഉഉൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കകേഭാളറബഭാധനിത പകദശങ്ങളനില കഡഭാകനിചചസകനിന ഗളനികേ വനിതരണലാം ചചയ.

കദശതീയ ആകരഭാഗല ദഉൗതലത്തനില പവര്ത്തനിക്കുന്നെവരുചട കവതനലാം

183(3478) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ചനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് 
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സർക്കഭാർ  പദതനിയഭായ  കദശതീയ  ആകരഭാഗല  ദഉൗതലത്തനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനില  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  തുച്ഛമഭായ
കവതനമഭാചണന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എന.എചസ്റ്റ്.എലാം-ല എത്ര നഴ്സുമഭാര് കജഭാലനി ചചയ്യുനചണനലാം ഇവരുചട
ശമ്പളലാം എത്രയഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  എന.എചസ്റ്റ്.എലാം-ല ഉള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില ഇകത കജഭാലനി
ചചയ്യുന്നെവരുചട  അടനിസഭാന  ശമ്പളത്തനിചന്റെ  അത്രകപഭാലുലാം  പതനിഫലലാം
ലഭനിക്കുന്നെനിലഭാചയനള്ളതസ്റ്റ് വഭാസവമഭാകണഭാ;

(ഡനി) സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളനിചല ജൂനനിയര് പബനികേസ്റ്റ് ചഹലത്തസ്റ്റ് നഴ്സുമഭാരുചട
പരമഭാവധനി കവതനലാം എത്രയഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  എന.എചസ്റ്റ്.എലാം.-ല  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  ജൂനനിയര്  പബനികേസ്റ്റ്  ചഹലത്തസ്റ്റ്
നഴ്സുമഭാരുചട പരമഭാവധനി കവതനലാം എത്രയഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫസ്റ്റ്)  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ
കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുലാം  ഇകതകജഭാലനി  ചചയ്യുന്നെ  എന.എചസ്റ്റ്.എലാം.-നസ്റ്റ്  കേതീഴനില
പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കുലാം  ലഭനിക്കുന്നെ  കവതനലാം  എത്രയഭാണസ്റ്റ്;  സലാംസഭാന
ജതീവനക്കഭാരുചട കവതനത്തനിനു തുലലമഭായനി കവതനലാം ആകരഭാഗല കകേരളലാം പദതനിക്കസ്റ്റ്
കേതീഴനില  പവര്ത്തനിക്കുന്നെവര്ക്കുലാംകൂടനി  നലകേഭാന  പദതനിയകണഭാ  എന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.  നഭാഷണല ചഹലത്തസ്റ്റ് മനിഷനനിചല ഓകരഭാ തസനികേയ്ക്കുലാം കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിച്ചു  തന്നെനിട്ടുള്ള കതഭാതനുസരനിച്ചു  മഭാത്രകമ   ശമ്പളലാം  നലകേഭാന
കേഴനിയ.  

(ബനി)  നനിലവനില എന.എചസ്റ്റ്.എലാം.-ല 1140  സഭാഫസ്റ്റ് കനഴ്സുമഭാര് കജഭാലനി കനഭാക്കനി
വരുനണസ്റ്റ്.  അതനില 358 കപര് 16,050 രൂപയലാം 208 കപര് 15,290 രൂപയലാം 574
കപര് 13,900 രൂപയമഭാണസ്റ്റ് കേണ്കസഭാളനികഡറഡസ്റ്റ് കപ ആയനി വഭാങ്ങുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി)  എന.എചസ്റ്റ്.എലാം.-ചല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില  ഇകത
കജഭാലനി   ചചയ്യുന്നെവരുചടയലാം  ശമ്പളത്തനില  കേഭാതലഭായ  വലതലഭാസമുണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് മഭാത്രമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാന കേഴനിയനില.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനിചല  സനിരലാം  ജതീവനക്കഭാരഭായ  പബനികേസ്റ്റ്
ചഹലത്തസ്റ്റ് കനഴ്സുമഭാരുചട പരമഭാവധനി കവതനലാം  26500-56700  ശമ്പള ചസ്കയനിലനില
ആണസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(ഇ)  എന.എചസ്റ്റ്.എലാം-ല ജൂനനിയര്  പബനികേസ്റ്റ്  ചഹലത്തസ്റ്റ്  നഴ്സുമഭാരുചട  കുറഞ്ഞ
കവതനലാം  11,620  രൂപയലാം  ഇകപഭാള ലഭനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നെ പരമഭാവധനി  കവതനലാം
13,420 രൂപയമഭാണസ്റ്റ്.
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(എഫസ്റ്റ്) സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ
കഡഭാകര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെ  കവതനത്തനില  അടനിസഭാന  ശമ്പളലാം,  ഡനി.എ.
അലവനസസ്റ്റ്  എന്നെനിവ ഉളചപടുന.  എന.എചസ്റ്റ്.എലാം.-നു കേതീഴനില പവര്ത്തനിക്കുന്നെ
എലാം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്  കഡഭാകര്മഭാരുചട  നനിലവനിചല  ശമ്പളലാം  36,250   രൂപയഭാണസ്റ്റ്.
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുചട കവതനത്തനിനസ്റ്റ് തുലലമഭായ കവതനലാം ആകരഭാഗല
കകേരളത്തനിനു  കേതീഴനില  പവര്ത്തനിക്കുന്നെവര്ക്കുലാം  കൂടനി  നലകുന്നെ  വനിഷയലാം  കദശതീയ
ആകരഭാഗല ദഉൗതലത്തനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തതീരുമഭാനനിക്കചപകടണതഭാണസ്റ്റ്.

അസനി സലാംബന്ധമഭായ ചനികേനിതയ്ക്കുലാം ഗകവഷണങ്ങളക്കുമഭായനി  സശ്വയലാംഭരണ
ഇനസനിറല്യൂടസ്റ്റ്

184(3479) ശതീ  .    കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസസ്റ്റ്  :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

അസനി സലാംബന്ധമഭായ ചനികേനിതയ്ക്കുലാം ഗകവഷണങ്ങളക്കുമഭായനി  സശ്വയലാംഭരണ
സശ്വഭഭാവകത്തഭാടസ്റ്റ്  കൂടനിയ  ഇനസനിറല്യൂടസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സമര്പനിച
നനികവദനത്തനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ആകരഭാഗല വകുപനിലനനിനലാം  377/FW1/2017
നമ്പര്ഫയല  പകേഭാരലാം  ആകരഭാഗല  വകുപസ്റ്റ്  ഡയറകര്ക്കസ്റ്റ്  നലകേനിയ  കേത്തനികനല
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എചനന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഇഉൗ വനിഷയലാം ആകരഭാഗല വകുപസ്റ്റ് ഡയറകര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ഉണക്കമതലങ്ങളുചട അശഭാസ്ത്രതീയസലാംസ്കരണലാം

185(T3480)  ചപഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുഹസന  തങ്ങള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വനിലനയസ്റ്റ് എത്തുന്നെ ഉണക്കമലസലങ്ങളുചട സലാംസ്കരണലാം
ശഭാസ്ത്രതീയരതീതനിയനിലചലന്നെ പരഭാതനി പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉണക്കമതീനുകേളുചട  ഗണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുള്ള
എചനങ്കനിലുലാം സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ;  ഇചലങ്കനില ആയതസ്റ്റ് ഏര്ചപടുത്തുവഭാന
നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആയതനിനസ്റ്റ്  ആചരചയങ്കനിലുലാം  ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

T മഭാറനി വച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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(ഡനി)  വൃത്തനിഹതീനമഭായ  അനരതീക്ഷത്തനില  രഭാസപദഭാര്തങ്ങള  കചര്ത്തസ്റ്റ്
ഉണക്കനിചയടുക്കുന്നെ  മലസലങ്ങള  ഭക്ഷലകയഭാഗലമചലങ്കനില  അവ  നനികരഭാധനിക്കുവഭാന
നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഭക്ഷലസുരക്ഷ  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  ഇക്കഭാരലങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരഭാതനി ലഭനിചഭാല പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി- ഇ)  ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വകുപനിചന്റെ നനിയനണത്തനിലുള്ള തനിരുവനനപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നെതീ  അനലനിറനിക്കല  ലഭാബുകേളനില  പരനികശഭാധന
സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.   നഭാളനിതുവചരയള്ള  പരനികശഭാധനയനില
രഭാസപദഭാര്തങ്ങള കചര്ത്തസ്റ്റ് ഉണക്കനിചയടുക്കുന്നെ മതലങ്ങള കേചണത്തനിയനിടനില.

ജനിലഭാ ടനി.ബനി. ആശുപത്രനിയചട കശഭാചനതീയഭാവസ

186(3481) ശതീ  .   കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് 
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിചല  ജനിലഭാ  ടനി.ബനി.  ആശുപത്രനിയചട
കശഭാചനതീയഭാവസ ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  18-5-2017-ല  ആശുപത്രനിയചട  കശഭാചനതീയഭാവസ  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
ആകരഭാഗല  വകുപനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിച  കേത്തനില  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനി  എചനന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  എറണഭാകുളലാം  ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല  ഓഫതീസര്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില പസ്തുത റനികപഭാര്ടനികനല സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനി എചനന്നെസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി-ഡനി)  നനിലവനിലുള്ള  ചകേടനിടങ്ങളനില  കശഭാചലഭാവസ  പരനിഹരനിക്കുവഭാന
കേഴനിയന്നെവ  അറകുറപണനികേള  നടത്തനിയലാം  അടനിയനരമഭായനി  ചപഭാളനിച്ചുമഭാകറണ്ടുന്നെ
ചകേടനിടങ്ങള ചപഭാളനിച്ചുമഭാറനി  പുതനിയവ പണനിഞ്ഞുലാം മഭാത്രകമ  ഇഉൗ ആശുപത്രനിയനില
ചമചചപട  സഉൗകേരലലാം  ഏര്ചപടുത്തഭാന  കേഴനിയ.   ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ജനിലഭാ
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ചമഡനിക്കല ഓഫതീസര് (ആകരഭാഗലലാം), എറണഭാകുളലാം, ആകരഭാഗല വകുപസ്റ്റ് ഡയറകര്ക്കസ്റ്റ്
നലകേനിയനിരുന്നെ റനികപഭാര്ടനില ചകേടനിടലാം ചപഭാളനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ 'ഡനിസഭാന്റെനിലനിങസ്റ്റ്
എസനികമറസ്റ്റ്' ഉളചക്കഭാളളനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല ആയതുകൂടനി ഉളചക്കഭാള്ളനിചസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
സമര്പനിക്കഭാന ആകരഭാഗല വകുപസ്റ്റ് ഡയറകര് ആവശലചപടനിരുന.  പസ്തുത റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ലഭലമഭാകുന്നെ മുറയസ്റ്റ്  അനനര നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ആശനിത നനിയമനലാം

187(3482) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ആകരഭാഗലവുലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ആശനിത നനിയമനലാം ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ശതീമതനി സുനനിജ സുനനില, എ.ബനി.
കകേഭാകടജസ്റ്റ്,  കേടയഭാവൂര്,  തനിരുവനനപുരലാം സമര്പനിച അകപക്ഷയനികനല സശ്വതീകേരനിച
നടപടനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആകരഭാഗല  വകുപനിചല  എചസ്റ്റ്1/134/എചസ്റ്റ്&എഫസ്റ്റ്  നമ്പര് കേത്തുപകേഭാരലാം
തനിരുവനനപുരലാം  കേളകകറഭാടസ്റ്റ്  ആവശലചപട  ആശനിത  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം  വരുമഭാന
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം സര്ക്കഭാരനില ലഭനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആയതസ്റ്റ്  ലഭനിചനിടനിചലങ്കനില  അടനിയനരമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആശനിത  നനിയമന  പദതനി  പകേഭാരലാം  ആകരഭാഗല  വകുപനില
എല.ഡനി.കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  തസനികേയനികലയസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കുന്നെതനികലയഭായനി  ശതീമതനി.
സുനനിജ സുനനില,  ആകരഭാഗല വകുപസ്റ്റ് ഡയറകര് മുഖഭാനരലാം ലഭലമഭാക്കനിയ അകപക്ഷ
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ബഭാധകേമല.

ആയര് ദതീപലാം പദതനി

188(3483)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നെതനിനു കശഷലാം കേഭാനസര് കരഭാഗചനികേനിത
ചമചചപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എചനലഭാചമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

മലബഭാര് കേഭാനസര് ചസന്റെറനില ആയര്ദതീപലാം പദതനി ആരലാംഭനിക്കുകേയണഭായനി.
ഇഉൗ പദതനി പകേഭാരലാം കേണ്ണൂര് ജനിലയനിചല കുറലഭാട്ടൂരസ്റ്റ്,  കേണ്ണപുരലാം എന്നെനിവനിടങ്ങളനില
പനി.എചസ്റ്റ്.സനി.-കേളനില  പഭാരലാംഭ  ഘടത്തനില  ചനില  കേലഭാനസറുകേള
കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നെതനിനുള്ള ഏര്ലനി കേഭാനസര് ഡനിറക്ഷന കനിനനിക്കുകേള തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
മറ്റു ചനില സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ഇത്തരത്തനിലുള്ള കനിനനിക്കുകേള തുടങ്ങഭാനുള്ള
പരനിശതീലനലാം  മലബഭാര്  കേഭാനസര്  ചസന്റെറനില  നടനവരുന.   ഇഉൗ  പദതനി  ഒരു
ചചപലറസ്റ്റ് കപഭാഗ്രഭാമഭായഭാണസ്റ്റ് നടത്തനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.

എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഒരു  കേഭാനസര്  ചനികേനിതഭാകകേന്ദ്രചമന്നെ  ആശയകത്തഭാചട
ആരലാംഭനിച ജനിലഭാ  കേഭാനസര് ചകേയര് ചസന്റെറുകേള വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം പുതനിയ
ചസന്റെറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതനിനഭായള്ള
പരനിശതീലനവുലാം മറ്റു മുചന്നെഭാരുക്കങ്ങളുലാം കേഭാനസര് ചകേയര് ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് നടത്തനി
വരുന.   2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ജനിലഭാ
ആശുപത്രനികയഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  പഭാലനികയറതീവസ്റ്റ്  കേതീകമഭാചതറഭാപനി  ചസന്റെര്
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയലാം  ഫണസ്റ്റ് ജനിലകേളക്കസ്റ്റ് ചചകേമഭാറുകേയലാം
ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കേഭാനസര്  കരഭാഗ  പതനികരഭാധ  പവര്ത്തനത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാര്
ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനില  കരഭാഗനനിര്ണ്ണയ  കേലഭാമ്പുകേളുലാം  കബഭാധവലക്കരണ
കഭാസ്സുകേളുലാം  നടത്തനിവരുന.   ചനികേനിതഭാ  സഉൗകേരലങ്ങള  ചമചചപടുത്തുന്നെതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില  ലതീനനിയര്
ആകനിലകറററുലാം  കകേഭാബഭാളടസ്റ്റ്  ചമഷതീനുലാം  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ആലപ്പുഴ  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില
സനി.റനി.സനിമുകലറര് സഭാപനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  കകേഭാടയലാം സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില
ലതീനനിയര്  ആകനികലറര്/എചസ്റ്റ്.ഡനി.ആര്  ചമഷതീന  എന്നെനിവവഴനി  ചനികേനിത
നടത്തുനണസ്റ്റ്.  തൃശ്ശൂര് സര്ക്കഭാര് ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിലുലാം ലതീനനിയര് ആകനികലറര്
വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്
ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിചല കേഭാനസര് ചസന്റെറുകേളനിചല ചനികേനിതഭാ സഉൗകേരലലാം കൂടുതല
ചമചചപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെ  ചടര്ഷലറനി  കേഭാനസര്  ചകേയര്
ചസന്റെറനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.

കേഭാനസര്  ചനികേനിത  ചമചചപടുത്തുന്നെതനിനുകവണനി  നനിലവനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില വന്നെതനിനുകശഷലാം റതീജനിയണല  കേഭാനസര് ചസന്റെറനില സശ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള തഭാചഴപറയന്നെവയഭാണസ്റ്റ്.
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• പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിച  പത്തു  നനിലചക്കടനിടത്തനില  ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗലാം
കഡചകേയര്  കേതീകമഭാചതറഭാപനി  വഭാര്ഡസ്റ്റ്,  ലകബഭാറടറനി  സഉൗകേരലങ്ങള,
ഭരണവനിഭഭാഗലാം,  നല്യൂകനിയര്  ചമഡനിസനിന,  ചഎ.ടനി.  വനിഭഭാഗലാം  എന്നെതീ
സുപധഭാന വകുപ്പുകേള പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച്ചു.

• അക്കഭാഡമനികേസ്റ്റ്  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി  ഇനകഫഭാസനിസനിചന്റെ
സഹഭായകത്തഭാചട  5  കകേഭാടനി  രൂപയചട  ഇനകഫഭാസനിസസ്റ്റ്  ചചയര്
ആര്.സനി.സനി.-യനില സഭാപനിച്ചു.

• ആര്.സനി.സനി.-  യനിചല തനിരക്കു നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുലാം കൂടുതല ആധുനനികേ
സഉൗകേരലങ്ങള ഏര്ചപടുത്തുന്നെതനിനുമഭായനി  187  കകേഭാടനി  രൂപ ചചലവനില
14 നനിലചക്കടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

• ആര്.സനി.സനി.-യചട  ഉപകകേന്ദ്രമഭായ  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  മുനകൂര്  കേഭാനസര്
നനിര്ണ്ണയ കകേന്ദ്രത്തനിനസ്റ്റ് പുതനിയ ചകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ് കൂടുതല സഭാകങ്കതനികേ
സഉൗകേരലങ്ങള ഏര്ചപടുത്തഭാന കേഴനിഞ്ഞു.

• ഡനിജനിറല  കനര്വസ്റ്റ്  ചസന്റെര്  എന്നെ  കപരനില  ആര്.സനി.സനി-ചയ  പമുഖ
കേഭാനസര്  ചനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധനിപനിക്കുന്നെ  പദതനി  ടഭാറഭാ
കേണ്സളടനസനി  സര്വതീസനിചന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാചട
പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച്ചു.

• ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജസ്റ്റ് കേലഭാമ്പസനിചല സല ദഉൗര്ലഭലലാം കേണക്കനിചലടുത്തസ്റ്റ്
ആര്.സനി.സനി-യചട  2-ാം  കേലഭാമ്പസസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പുലയനഭാര്
കകേഭാടയനില ഭൂമനി നലകുന്നെ കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.
സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുമുള്ള  കേഭാനസര്  ചസന്റെര്,  നല്യൂകറഭാ  ഓകങ്കഭാളജനി
ചസന്റെര്,  ഗകവഷണ  വനിഭഭാഗലാം,  കരഭാഗനികേളക്കുലാം  കൂടനിരനിപ്പുകേഭാര്ക്കുമുള്ള
കഡഭാര്ചമററനി സഉൗകേരലലാം,  കഹഭാലാം എചവ കഹഭാലാം,  കേമ്മേല്യൂണനിറനി ഓകങ്കഭാളജനി
ചസന്റെര്  തുടങ്ങനി  വനിവനിധ  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  പുലയനഭാര്കകേഭാടയനില
ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ്റ്റ്.

• റതീജനിയണല കേഭാനസര് ചസന്റെറനില പതീഡനിയഭാടനികേസ്റ്റ് ഓകങ്കഭാളജനിയനില ഒ.പനി.
വനിഭഭാഗലാം നവതീകേരനിച്ചു.

• കൂടഭാചത  ഇക്കഭാലയളവനില  ആര്.സനി.സനി -യനില  തഭാചഴപറയന്നെ
ഉപകേരണങ്ങള സഭാപനിചസ്റ്റ് പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് :

1. ചപറസ്റ്റ് സനി.ടനി. സഭാനര്

2. ചസകസ്റ്റ് സനി.ടനി. ഗഭാമഭാകേലഭാമറ  (പവര്ത്തനക്ഷമമഭായനിചക്കഭാണനിരനിക്കുന)

3. വതീഡനികയഭാ എനകഡഭാകസഭാപനി യണനിറസ്റ്റ്

4. ചചഹ ചഡഫനിനനിഷന ലഭാകപഭാകസഭാപനി യണനിറസ്റ്റ്

5. കഡറഭാകബസസ്റ്റ് മഭാകനജ് ചമന്റെസ്റ്റ് സനിസലാം അപ്ഗ്രകഡഷന
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ഭക്ഷല സുരക്ഷ പരനികശഭാധന ലകബഭാറടറനികേളനിചല ചടകനിക്കല അസനിസന്റെസ്റ്റ്
തസനികേയനിചല നനിയമനലാം

189(3484)   ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ഭക്ഷല  സുരക്ഷ  പരനികശഭാധനഭാ  ലകബഭാറടറനികേളനിചല
ചടകനിക്കല  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  തസനികേയചട  ചുമതലകേള,  നനിയമന  കയഭാഗലത,
അഭനിലഷണതീയ കയഭാഗലത ഇവ എചനലഭാമഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളത്തനിചല  ഏചതലഭാലാം  സഭാപനങ്ങളനിൽനനിനലാം  പസ്തുത
കയഭാഗലതകേൾ കനടുവഭാന സഭാധനിയ്ക്കുലാം എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)ചചമസൂരനിചല കകേന്ദ്രപതനികരഭാധ മനഭാലയത്തനിചന്റെ ഡനി.എഫസ്റ്റ്.ആര്.എല.
എന്നെ  സഭാപനവുലാം  ചചമസൂര്  യണനികവഴനിറനിയലാം  അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെതുലാം
ചകേമനിസ്ട്രേനിയനികലഭാ  ബകയഭാചകേമനിസ്ട്രേനിയനികലഭാ  ഉളള  ബനിരുദത്തനിനുകശഷലാം
കചരഭാവുന്നെതുമഭായ ഭക്ഷലപരനികശഭാധനയഭായളള പനി.ജനി. ഡനികപ്ലഭാമ കകേഭാഴസ്റ്റ്, സലാംസഭാന
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  പസ്തുത തസനികേയനികലക്കുള്ള നനിയമനത്തനിനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില ഉത്തരവനിചന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ആയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില പസ്തുത കകേഭാഴസ്റ്റ് അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ചപഭാകപഭാസല  നലകേഭാന  ആകരഭാഗല  വകുപസ്റ്റ്  ചസക്രടറനി  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷണര്ക്കസ്റ്റ്  2013-ല  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുലാം  നഭാളനിതുവചരയഭായനി  ആയതസ്റ്റ്
നലകേഭാത്തതനിനസ്റ്റ് കേഭാരണചമനഭാണസ്റ്റ്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ഭക്ഷലസുരക്ഷ  പരനികശഭാധന  ലകബഭാറടറനികേളനിചല
ചടകനിക്കല  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  തസനികേയചട  ചുമതലകേള  റനിസര്ചസ്റ്റ്  ഓഫതീസറനിചന്റെ
നനിര്കദ്ദേശപകേഭാരമുള്ള അനഭാലനിസനിസസ്റ്റ്  നടത്തുകേ.  റനികപഭാര്ട്ടുകേള ജൂനനിയര് റനിസര്ചസ്റ്റ്
ഓഫതീസര്കക്കഭാ,  റനിസര്ചസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്കക്കഭാ  നലകുകേ  എന്നെനിവയഭാണസ്റ്റ്  ചടകനിക്കല
അസനിസന്റെസ്റ്റ്  തസനികേയചട  നനിയമന  കയഭാഗലത  ബനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ചകേമസ്ട്രേനി,  ഫുഡസ്റ്റ്
ചടകകഭാളജനി ഡനികപ്ലഭാമയനിലുള്ള രണഭാലാം കഭാസസ്റ്റ് ബനിരുദവുമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേരള സര്വകേലഭാശഭാല അലാംഗതീകൃത സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം പസ്തുത
കയഭാഗലതകേള കനടുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

(സനി)നനിലവനില ടനി കകേഭാഴസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിചനിടനില.
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(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  പതനികരഭാധ  മനഭാലയത്തനിചന്റെകേതീഴനിലുള്ള  ചചമസൂരനിചല
ഡനി.എഫസ്റ്റ്.ആര്.എല എന്നെ സഭാപനവുലാം ചചമസൂര് യണനികവഴനിറനിയലാം അലാംഗതീകേരനിചസ്റ്റ്
നടത്തുന്നെ പനി.ജനി. ഡനികപ്ലഭാമ കകേഭാഴനിചന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി
തതീരുമഭാനപകേഭാരലാം  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണര്  ടനി  കകേഭാഴനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ചചമസൂര്  യണനികവഴനിറനിയനില  നനിനലാം  ആരഭാഞ്ഞനിരുന.   എങ്കനിലുലാം  ആയതസ്റ്റ്
ലഭലമഭാകേഭാത്ത  സഭാഹചരലത്തനില  എലാം.ജനി.  യണനികവഴനിറനിയനിചല  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധചന
ഉളചപടുത്തനി  മൂന്നെലാംഗ  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  എലാം.ജനി.  യണനികവഴനിറനി  ഒരു
വനിദഗ്ദ്ധചന  നനിയമനിക്കുകേയലാം  ചചയനിരുന.   തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  ചചമസൂര്  യണനികവഴനിറനി
സനര്ശനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ഫണസ്റ്റ്  ലഭനിക്കഭാനുണഭായ  കേഭാലതഭാമസലാംമൂലലാം  സനര്ശനലാം
ചചവകേനിയതനിനഭാല  ചപഭാകപഭാസല  യഥഭാസമയലാം  സര്ക്കഭാരനില  ലഭനിചനിരുന്നെനില.
എന്നെഭാല  കജഭായനിന്റെസ്റ്റ്  ഫുഡ്കസഫനി  കേമ്മേതീഷണചറ  (അഡനിനനികസ്ട്രേഷന  &  ലതീഗല)
പകതലകേമഭായനി ചുമതലചപടുത്തനിയതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ടനി ഒഭാഫതീസര് ചചമസൂര്
യണനികവഴനിറനി സനര്ശനിക്കുകേയലാം അനുബന്ധകരഖകേള കശഖരനിക്കുകേയലാം ചചയതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില കകേഭാഴസ്റ്റ് അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള ചപഭാകപഭാസല  18-8-2017-ല
സര്ക്കഭാരനില ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

രഭാജതീവസ്റ്റ് ഗഭാന്ധനി ഇനസനിറല്യൂടനിചന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില കനിനനിക്കല ലഭാബുകേള
190(3485) ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര്  :

ശതീ  .   ഹഹബനി ഈഡന  :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേകളഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  രഭാജതീവസ്റ്റ്
ഗഭാന്ധനി ഇനസനിറല്യൂടനിചന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില കനിനനിക്കല ലഭാബുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
പദതനിയകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുവഴനി  ലഭാബസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനകേളുചട  കപരനില  നടക്കുന്നെ  തടനിപ്പുകേള
തടയഭാനഭാവുലാം എന്നെസ്റ്റ് കേരുതുനകണഭാ;

(സനി)  എലഭാ  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്/ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  രഭാജതീവസ്റ്റ്  ഗഭാന്ധനി
ഇനസനിറല്യൂടനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില  കനിനനിക്കല  ലഭാബുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 29-5-2017-ചല സ.ഉ. (സഭാധഭാ.) നമ്പര് 1515/2017/ആ.കു.വ. സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവസ്റ്റ് പകേഭാരലാം കഹഭാസനിറല ചഡവലപ്ചമന്റെസ്റ്റ്  ചസഭാചചസറനിയലാം രഭാജതീവസ്റ്റ് ഗഭാന്ധനി
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ചസന്റെര്  കഫഭാര്  ബകയഭാചടകകഭാളജനിയലാം  കചര്ന്നെസ്റ്റ്  മളടനിഡനിസനിപ്ലനിനറനി  കനിനനിക്കല
ലകബഭാറടറനി   &  റനിസര്ചസ്റ്റ്  ചഫസനിലനിറനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തനിരുവനനപുരലാം
ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിചല  പഴയ  ഹഉൗസസ്റ്റ്  സര്ജന്റെസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  കേശ്വഭാര്കടഴനിചല  മുറനികേള
അനുവദനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  മറസ്റ്റ്  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേകളഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്
രഭാജതീവസ്റ്റ്  ഗഭാന്ധനി  ഇനസനിറല്യൂടനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില  കനിനനിക്കല  ലഭാബുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച ചപഭാകപഭാസലുകേള ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇതുവഴനി  കൂടുതല  ശഭാസ്ത്രതീയ വനിശകേലനലാം  നടത്തനി ആധനികേഭാരനികേമഭായ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴനിയന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  രഭാജതീവസ്റ്റ്  ഗഭാന്ധനി  ചസന്റെര്  കഫഭാര്  ബകയഭാചടകകഭാളജനിയചട  ഭഭാഗമഭായ
ഇനസനിറല്യൂടനിചന്റെ ഉകദ്ദേശലക്ഷലങ്ങളക്കുപരനിയഭായനി വലഭാവസഭായനികേ അടനിസഭാനത്തനില
എലഭാ  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്/ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  രഭാജതീവസ്റ്റ്  ഗഭാന്ധനി  ഇനസനിറല്യൂടനിചന്റെ
ആഭനിമുഖലത്തനില  കനിനനിക്കല  ലഭാബുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി  നലകുകേ
എന്നെതനിലുപരനി  നനിലവനിലുള്ള  സര്ക്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടുതല  ആധുനനികേവുലാം
കുറമറതുലാം കസവകനഭാന്മുഖവുമഭാക്കുകേ എന്നെതഭാണസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് നയലാം.  എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം
സലവുലാം  സഉൗകേരലവുലാം  സഭാമ്പനിള  പരനികശഭാധനകേള  കൂടുതലഭായനി  നടത്തഭാന
ആവശലമുള്ളതഭായ  ആശുപത്രനികേളനില  ഇത്തരലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഉണഭാകുന്നെതനികനഭാടസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് എതനിര്പനില.

ആകരഭാഗല കമഖലയനില നടപനിലഭാക്കനിയ പുതനിയ പദതനികേള

191(3486)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെകശഷലാം  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില
നടപനിലഭാക്കനിയ  പുതനിയ  പദതനികേളനില  കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല
പദതനികേളുചട വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കദവനികുളലാം  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിചല അടനിമഭാലനി  കബഭാക്കസ്റ്റ്  പഞഭായത്തനിനസ്റ്റ്
കേതീഴനിലുള്ള അടനിമഭാലനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിചയ ആര്ദലാം മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചസ്റ്റ്  അധനികേ
തസനികേ  സൃഷ്ടനിച്ചുചകേഭാണ്ടുലാം  ആവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടുലാം
ചനികേനിതഭാസഉൗകേരലലാം  ചമചചപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  ചതരചഞ്ഞടുക്കുകേയലാം  ആര്ദലാം
മഭാനദണ്ഡപകേഭാരമുള്ള  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനഭായള്ള  സമഭാഹൃത
ചപഭാകപഭാസലനില ടനി  ആശുപത്രനിചയ ഉളചപടുത്തുകേയലാം ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ആയതനിചന്റെ
ആദലഘടചമന്നെ  നനിലയനില  ടനി  ആശുപത്രനിയനില  2  സഭാഫസ്റ്റ്  നഴനിചന്റെയലാം  2  ലഭാബസ്റ്റ്
ചടകതീഷലചന്റെയലാം തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 251

ഇഉൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെകശഷലാം  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില
നടപനിലഭാക്കനിയ പുതനിയ പദതനിയഭായ ആര്ദലാം പദതനിയനില കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിചല  വടവട  പനി.എചസ്റ്റ്.സനി-ചയ  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  അതനിനപകേഭാരലാം  ആര്ദലാം  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചസ്റ്റ്  ഒരു
അസനിസന്റെസ്റ്റ് സര്ജന, 2  സഭാഫസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ്,  ഒരു ലഭാബസ്റ്റ് ചടകതീഷലന എന്നെതീ തസനികേകേളുലാം
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ചതരചഞ്ഞടുത്ത പനി.എചസ്റ്റ്.സനി.-കേളനില അടനിസഭാന സഉൗകേരലങ്ങള
ചമചചപടുത്തുന്നെതനിനുലാം  ലകബഭാറടറനി  സഉൗകേരലലാം  ഏര്ചപടുത്തുന്നെതനിനുലാം  പ്ലഭാന
ഫണനില  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അതനുസരനിച്ചുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങള
NHM-വഴനിയലാം KMSCL -വഴനിയലാം നടനവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

വയനഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില വനിദഗ്ദ്ധ ചനികേനിതഭാ സഉൗകേരലങ്ങള

192(3487)  ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

വനിദഗ്ദ്ധ  ചനികേനിതഭാ  സഉൗകേരലങ്ങളുചട  കുറവസ്റ്റ്  അനുഭവചപടുന്നെ  വയനഭാടസ്റ്റ്
ജനിലയനില പുതനിയ ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജസ്റ്റ് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതുവചര സൂപര് ചസഷലഭാലനിറനി
വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ  ഓകങ്കഭാളജനി,  കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി,  നല്യൂകറഭാളജനി,  ചനകഫഭാളജനി
തുടങ്ങനിയവയചട ഒ.പനി.  കനിനനിക്കുകേള കേലപറ ജനറല ആശുപത്രനി കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേലപറ ജനറല ആശുപത്രനിയനില സൂപര് ചസഷലഭാലനിറനി ഒ.പനി.-കേള തുടങ്ങുന്നെ
കേഭാരലലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനില.

എന്നെഭാല  ആര്ദലാം  മനിഷചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചതരചഞ്ഞടുത്ത  ആശുപത്രനികേളുചട
പടനികേയനില  കേലപറ  ജനറല  ആശുപത്രനിചയ  ഉളചപടുത്തുകേയലാം  ഇതനിചന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില 10  സഭാഫസ്റ്റ് നഴനിചന്റെയലാം  4  ലഭാബസ്റ്റ് ചടകതീഷലചന്റെയലാം തസനികേകേള
ഇതനിനകേലാം സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  തുടര് പവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ണ്ണകതഭാതനില ആകുന്നെകതഭാചട
ഇഉൗ ആശുപത്രനിയനില കൂടുതല മനികേച കസവനലാം ലഭലമഭാകുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കകേന്ദ്ര ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം

193(3490)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ബഷതീര്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്  മുതലഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം
നനിലവനില  വന്നെതസ്റ്റ്;  പസ്തുത  നനിയമത്തനിനസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  ചടങ്ങള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇചലങ്കനില  എന്തുചകേഭാണഭാണസ്റ്റ്  ചടങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന  ഇത്രയലാം
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇനനിയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള  ചടങ്ങള  ഏചതലഭാമഭാചണനലാം  അവ
അടനിയനരമഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  അവയനുസൃതമഭായനി  നടപടനികേള
ഹകേചക്കഭാള്ളുന്നെതനിനുലാം നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2011  ആഗസസ്റ്റ്  15  മുതലഭാണസ്റ്റ്  2006-ചല  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം
ഇനലചയഭാടഭാചകേ  പഭാബലലത്തനില  വന്നെതസ്റ്റ്.   പസ്തുത  നനിയമത്തനിനഭാവശലമഭായ
ചടങ്ങള 2011-ലഭാണസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

(സനി)  സലാംസഭാന  ചടങ്ങള  രൂപതീകേരനിചനിടനില.   ഇതു  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഫുഡസ്റ്റ്
കസഫനി  &  സഭാനകഡര്ഡ്സസ്റ്റ്  അകതഭാറനിറനി  ഓഫസ്റ്റ്  ഇനലയനിലനനിന്നെസ്റ്റ്
മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ലഭനിചനിടനില.

ചചവകറഭാളജനി ലഭാബുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

194(3491)  ശതീ  .    പനി  .    ചജ  .    കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പകേര്ചപനനിയലാം  മറസ്റ്റ്  അനുബന്ധകരഭാഗങ്ങളുലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്നെ
സഭാഹചരലത്തനില  സഭാലാംപനിള  പരനികശഭാധനയഭായനി  ചപഭാതുജനങ്ങള  കനരനിടുന്നെ
ബുദനിമുടസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം
തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ഹവകറഭാളജനി  ലഭാബുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  ഏചതലഭാലാം  ആശുപത്രനികേളനിലഭാണസ്റ്റ്  ഹവകറഭാളജനി  ലഭാബസ്റ്റ്
സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സശ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില  ലഭാബസ്റ്റ്  ചടസനിങ്ങനിനസ്റ്റ്  അമനിത  ചഭാര്ജസ്റ്റ്
ഈടഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഈ  രലാംഗത്തസ്റ്റ്  ഏകേതീകൃത  നനിരക്കസ്റ്റ്
ഏര്ചപടുത്തുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)    സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ചചവകറഭാളജനി  ലഭാബുകേള  സഭാപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
വലക്തമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുചട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.   ആയതനിനഭാല  എലഭാ
ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ചചവകറഭാളജനി ലഭാബുകേള
സഭാപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  പഭാകയഭാഗനികേമഭായ  നടപടനി  അല.   തനിരുവനനപുരലാം,  തൃശ്ശൂര്,
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കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് എന്നെതീ ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില “Setting up of Network of
Laboratories  for  Managing  Epidemics  and  Natural  Calamities
VRDL”എന്നെ  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി  പകേഭാരമുള്ള  ചചവറല  ഡയകഗഭാസനികേസ്റ്റ്
റനിസര്ചസ്റ്റ് ലകബഭാറടറനികേള ഏര്ചപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജസ്റ്റ്  ,   തനിരുവനനപുരലാം  :

തനിരുവനനപുരലാം ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിചന, കകേഭാകളജസ്റ്റ് ചലവല പദതനിയനില
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിക്കസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പദതനിയചട ആചകേ തുകേയഭായ 1.44 കകേഭാടനി രൂപയനില (കനഭാണ് ചറക്കറനിലാംഗസ്റ്റ്) കകേന്ദ്ര
വനിഹനിതമഭായനി 129 ലക്ഷലാം രൂപ ഇതനികനഭാടകേലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജസ്റ്റ്  ,   കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  :

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയനില കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിചന കസറസ്റ്റ്
ചലവല ചചവകറഭാളജനി ലഭാബസ്റ്റ് പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനി അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പദതനിയചട ആചകേ തുകേയഭായ  (കകേന്ദ്ര വനിഹനിതവുലാം കസറസ്റ്റ് വനിഹനിതവുലാം ഉളചപചട)
6.58  കകേഭാടനി  രൂപയനില  (കനഭാണ്  ചറക്കറനിലാംഗസ്റ്റ്)  329  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഒന്നെഭാലാംഘട
കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജസ്റ്റ്  ,   തൃശ്ശൂര്  :

തൃശ്ശൂര്  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിചന,  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  ചലവല  പദതനിയനില
ഉളചപടുത്തനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനിയചട  ഒന്നെഭാലാംഘട
കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി  173.9  ലക്ഷലാം രൂപ ലഭനിക്കുകേയണഭായനി.  (കനഭാണ് ചറക്കറനിലാംഗസ്റ്റ്
1,43,90,000 + ചറക്കറനിലാംഗസ്റ്റ് 30,00,000)

(സനി)  2017-ചല  'കകേരള  കനിനനിക്കല  എസഭാബനിചഷ്മെന്റെസ്റ്റ്  (രജനികസ്ട്രേഷന  &
റഗകലഷന)  ബനില  2017'  നനിയമമഭാകുന്നെകതഭാചട  ഇക്കഭാരലത്തനില  പരനിഹഭാര
മുണഭാകുചമന്നെസ്റ്റ് കേരുതുന.

നഭാഷണല ചഹലത്തസ്റ്റ് മനിഷന (എന.എചസ്റ്റ്.എലാം.)

195(3492)  ശതീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നഭാഷണല  ചഹലത്തസ്റ്റ്  മനിഷന  (എന.എചസ്റ്റ്.എലാം.)  മുകഖന  ആകരഭാഗല
വകുപനിനസ്റ്റ്  2016-17  കേഭാലയളവനില  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയചട  പദതനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനനനിനലാം  അനുമതനി  ലഭനിചചതന്നെസ്റ്റ്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  പദതനികേളുചട
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വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതനില  ഏചതലഭാലാം  പദതനികേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; 2016-17-ചല യടനിഹലകസഷന സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016-17-ല  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലനനിന്നെസ്റ്റ്
നഭാഷണല ചഹലത്തസ്റ്റ് മനിഷനസ്റ്റ് അനുവദനിചതസ്റ്റ്; ഇതനില കകേന്ദ്രവനിഹനിതവുലാം സലാംസഭാന
വനിഹനിതവുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി എത്ര രൂപയഭാണസ്റ്റ് ലഭനിചചതനലാം
സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭായനി എത്ര രൂപയഭാണസ്റ്റ് ലഭനിചചതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  31-3-2017-ല  എത്ര  ശതമഭാനലാം  എന.എചസ്റ്റ്.എലാം  വനിനനികയഭാഗനിച്ചു;
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാത്ത  തുകേചയത്രയഭാണസ്റ്റ്;  ഇപകേഭാരലാം  ചചലവഴനിക്കഭാത്ത
തുകേയചണങ്കനില  ആയതസ്റ്റ്  2017-18  ല  കുറവസ്റ്റ്  ചചയഭാകണഭാ  അനുവദനിചചതന്നെസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  2017-18 കേഭാലയളവനില  ആകരഭാഗല  വകുപനില  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ് സമര്പനിച പദതനി നനിര്കദ്ദേശങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016 -17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  521.87  കകേഭാടനി  രൂപയചട
പദതനികേളക്കഭാണസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം അനുമതനി ലഭനിചതസ്റ്റ്.  പദതനികേളുചട
വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന.  എലഭാ പദതനികേളുലാം തുടര് പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് 2016-17
ചപഭാവനിഷണല വനിനനികയഭാഗ സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ് സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ക്രമ
നമ്പര്

കപഭാഗ്രഭാമനിചന്റെ കപരസ്റ്റ് അനുവദനിച തുകേ
(കകേഭാടനിയനില)

(1) (2) (3)

1 ആര്.സനി.എചസ്റ്റ് ഫ്ലകനിബനിള പൂള 163.88

 
2

മനിഷന ഫ്ലകനിബനിള പൂള (എന.ഒ.എചസ്റ്റ്.പനി, 
എന.പനി.പനി.സനി.ഡനി, എന.പനി.പനി.സനി.എഫസ്റ്റ്)

168.84

3 ഇമ്മേല്യൂചചണകസഷന കപഭാഗ്രഭാലാം
(ആര്.സനി.എചസ്റ്റ്.ഫ്ലകനിബനിള പൂള)

10.83

4 പനി.പനി.ചഎ.ഓപകറഷണല കകേഭാസസ്റ്റ് 3.74

5 നഭാഷണല അയഡനിന 
ചഡഫനിഷലനസനി ഡനിസതീസസ്റ്റ് 
കേണ്കടഭാള കപഭാഗ്രഭാലാം

1.17
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(1) (2) (3)

6 നഭാഷണല അര്ബന ചഹലത്തസ്റ്റ് 
മനിഷന

38.82

7 ഇന്റെകഗ്രറഡസ്റ്റ് ഡനിസതീസസ്റ്റ് 
സര്ചചവലനസസ്റ്റ് കപഭാഗ്രഭാലാം

1.76

8 നഭാഷണല ചവകര് കബഭാണ് 
ഡനിസതീസസ്റ്റ് കേണ്കടഭാള കപഭാഗ്രഭാലാം

7.55

9 നഭാഷണല ചലപസനി 
ഇറഭാഡനികക്കഷന കപഭാഗ്രഭാലാം

0.60

10 റനിചചവസ്ഡസ്റ്റ് നഭാഷണല 
ടല്യൂബര്കുകലഭാസനിസസ്റ്റ് കേണ്കടഭാള 
കപഭാഗ്രഭാലാം

19.62

11 നഭാഷണല കപഭാഗ്രഭാലാം കഫഭാര് 
കേണ്കടഭാള ഓഫസ്റ്റ് 
ചചബനഡ്ചനസസ്റ്റ്

7.34

12 നഭാഷണല കപഭാഗ്രഭാലാം കഫഭാര് 
പനിവനഷന ആന്റെസ്റ്റ് കേണ്കടഭാള 
ഓഫസ്റ്റ് കേഭാനസര്, ഡയബറതീസസ്റ്റ്, 
കേഭാര്ഡനികയഭാ വഭാസ്കലര് ഡനിസതീസസ്റ്റ് 
ആന്റെസ്റ്റ് കസ്ട്രേഭാക്കസ്റ്റ്

10.54

13 നഭാഷണല ടുബഭാകക്കഭാ കേണ്കടഭാള 
കപഭാഗ്രഭാലാം

0.53

14 നഭാഷണല ചമന്റെല ചഹലത്തസ്റ്റ് 
കപഭാഗ്രഭാലാം

1.03

15 നഭാഷണല കപഭാഗ്രഭാലാം കഫഭാര് 
ചഹലത്തസ്റ്റ് ചകേയര് കഫഭാര് എലകഡര്ലനി

2.24

16 ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചര് ചമയനിന്റെനനസസ്റ്റ് 
(ഡയറക്ഷന അഡനിനനികസ്ട്രേഷന)

83.37

ആചകേ 521.61

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായനി
275.31  കകേഭാടനി  രൂപയലാം സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭായനി  302.80  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  (മുന
വര്ഷചത്ത കുടനിശ്ശേനികേ ഉളചപചട) അനുവദനിച്ചു.

(സനി) എന.എചസ്റ്റ്.എലാം.-നസ്റ്റ് നലകേനിയ തുകേയചട 80% വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.  ബഭാക്കനി
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116  കകേഭാടനി രൂപ ചചലവഴനിചനിടനില.  പസ്തുത തുകേയനില  106  കകേഭാടനി രൂപ അടുത്ത
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത പദതനികേളനില അധനികേ പദതനിയഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
10 കകേഭാടനി രൂപ ഇഉൗ വര്ഷചത്ത പദതനികേളനില ഉളചപടുത്തനിയലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  2017 -18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  713.03  കകേഭാടനി  രൂപയചട
പദതനികേളഭാണസ്റ്റ് സമര്പനിചതസ്റ്റ്.  വനിശദഭാലാംശലാം തഭാചഴ കചര്ക്കുന:

ക്രമ 
നമ്പര്

കപഭാഗ്രഭാമനിചന്റെ കപരസ്റ്റ് അനുവദനിച തുകേ
(കകേഭാടനിയനില)

(1) (2) (3)

1 ആര്.സനി.എചസ്റ്റ് ഫ്ലകനിബനിള പൂള 99.2709

2 മനിഷന ഫ്ലകനിബനിള പൂള 
(എന.ഒ.എചസ്റ്റ്.പനി,

എന.പനി.പനി.സനി.ഡനി,
എന.പനി.പനി.സനി.എഫസ്റ്റ്)

362.5378

3 ഇമ്മേല്യൂചചണകസഷന ഫലാം
ആര്.സനി.എചസ്റ്റ്.ഫ്ലകനിബനിള പൂള

പനി.പനി.ചഎ ഓപകറഷണല കകേഭാസസ്റ്റ്

15.680

4 നഭാഷണല അയഡനിന 
ചഡഫനിഷലനസനി ഡനിസതീസസ്റ്റ് 

കേണ്കടഭാള കപഭാഗ്രഭാലാം

0.6358

5 നഭാഷണല അര്ബന ചഹലത്തസ്റ്റ്
മനിഷന

58.1562

6 ഇന്റെകഗ്രറഡസ്റ്റ് ഡനിസതീസസ്റ്റ് 
സര്ചചവലനസസ്റ്റ് കപഭാഗ്രഭാലാം

2.2744

7 നഭാഷണല ചവകര് കബഭാണ്
ഡനിസതീസസ്റ്റ് കേണ്കടഭാള കപഭാഗ്രഭാലാം

5.9277

8 നഭാഷണല ചലപസനി
 ഇറഭാഡനികക്കഷന കപഭാഗ്രഭാലാം

1.0059

9 റനിചചവസ്ഡസ്റ്റ് നഭാഷണല 
ടല്യൂബര്കുകലഭാസനിസസ്റ്റ് കേണ്കടഭാള 

കപഭാഗ്രഭാലാം

14.7256

10 നഭാഷണല കപഭാഗ്രഭാലാം കഫഭാര്
കേണ്കടഭാള ഓഫസ്റ്റ്
ചചബനഡ്ചനസസ്റ്റ്

6.8754
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(1) (2) (3)

11 നഭാഷണല കപഭാഗ്രഭാലാം കഫഭാര് 
പനിവനഷന ആന്റെസ്റ്റ് കേണ്കടഭാള 
ഓഫസ്റ്റ് കേഭാനസര്, ഡയബറതീസസ്റ്റ്, 

കേഭാര്ഡനികയഭാ വഭാസ്കുലര് ഡനിസതീസസ്റ്റ് 
ആന്റെസ്റ്റ് കസ്ട്രേഭാക്കസ്റ്റ്

8.1677

12 നഭാഷണല ടുബഭാകക്കഭാ കേണ്കടഭാള 
കപഭാഗ്രഭാലാം

0.9086

13 നഭാഷണല ചമന്റെല ചഹലത്തസ്റ്റ് 
കപഭാഗ്രഭാലാം

2.1084

14 നഭാഷണല കപഭാഗ്രഭാലാം കഫഭാര് 
ചഹലത്തസ്റ്റ് ചകേയര് കഫഭാര് 

എലകഡര്ലനി

1.5000

15 ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചര് ചമയനിന്റെനനസസ്റ്റ് 
(ഡയറക്ഷന അഡനിനനികസ്ട്രേഷന)

83.3700

16 കസറസ്റ്റ് ഇനനികഷലറതീവസ്റ്റ് 50.00

ആചകേ 713.03242

ആകരഭാഗല കമഖലയനില നനിനലാം പനി.എസസ്റ്റ്.സനി-യസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ചചയ
ഒഴനിവുകേള

196(3493)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇഉൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നെകശഷലാം ആകരഭാഗല  കമഖലയനില
നനിനലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി  -യസ്റ്റ്  എത്ര  ഒഴനിവുകേള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചയനിട്ടുചണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; കേഭാറഗറനി തനിരനിച്ചുളള വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില  എത്ര  കപര്  നനിയമനിക്കചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്;  കേഭാറഗറനി  തനിരനിച്ചുളള
വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നെകശഷലാം ആകരഭാഗല കമഖലയനില നനിനലാം

പനി.എസസ്റ്റ്.സനി-യസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചയനിട്ടുള്ള  ഒഴനിവുകേള  സലാംബന്ധനിച  വനിവരലാം
അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെകശഷലാം  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില
നനിയമനിക്കചപടവചര സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന. *

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

450/2020
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മരുന്നെസ്റ്റ് സഉൗജനലമഭായനി നലകുന്നെതനിനുള്ള പദതനി
197(3494) ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര്  :

ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഡയബറതീസസ്റ്റ്, ചകേഭാളകസ്ട്രേഭാള, പഷര് കരഭാഗനികേളക്കസ്റ്റ് ചചപമറനി ചഹലത്തസ്റ്റ്
ചസന്റെറുകേള  വഴനി  മരുന്നെസ്റ്റ്  സഉൗജനലമഭായനി  നലകുന്നെതനിനുളള  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;  ഇഉൗ
പദതനിക്കസ്റ്റ് കകേന്ദ്രസഹഭായലാം ലഭലമഭാകണഭാ;  എങ്കനില കകേന്ദ്രസഹഭായമഭായനി എനസ്റ്റ് തുകേ
ലഭനിക്കുചമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജതീവനിതചചശലതീ  കരഭാഗങ്ങളഭായ  ഡയബറതീസസ്റ്റ്,  ചകേഭാളകസ്ട്രേഭാള,
രക്തഭാതനിസമ്മേര്ദ്ദേലാം തുടങ്ങനിയ കരഭാഗങ്ങളക്കുള്ള മരുനകേള വനിദഗ്ദ്ധര് തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ
കപഭാകടഭാകക്കഭാളനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  എലഭാ  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലതലലാം  വചര
സഉൗജനലമഭായനി  നലകുന്നെതനിനുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ജതീവനിതചചശലതീ
കരഭാഗ  കബഭാധന  നനിയനണ  പദതനിയഭായ  'അമൃതലാം  ആകരഭാഗല'ത്തനിലൂചടയഭാണസ്റ്റ്
ഇനസുലനിന  ഉളചപചടയള്ള  മരുനകേള  കകേരള  ചമഡനിക്കല  സര്വതീസസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷനവഴനി സലാംഭരനിചസ്റ്റ് വനിതരണലാം ചചയവരുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി)  2016-17  വര്ഷത്തനില  100  ലക്ഷലാം രൂപ പദതനി ആകരഭാഗല  വകുപസ്റ്റ്
കനരനിട്ടുലാം,  ആശുപത്രനികേളക്കസ്റ്റ് ആവശലമുള്ളതസ്റ്റ് വഭാര്ഷനികേ ഇനഡന്റെനിലൂചട സലാംസഭാന
ആകരഭാഗല  വകുപ്പുവഴനി  കകേരള  ചമഡനിക്കല  സര്വതീസസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനനിലൂചടയലാം
സലാംഭരനിചസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ചചയവരുന.   കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  NPCDCS
(National program for control of Diabetes, Cardiovascular Diseases, Cancer
and  Stroke)-ലൂചടയലാം  179  ലക്ഷലാം  രൂപ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ജതീവനിതചചശലതീ
കരഭാഗങ്ങളക്കുള്ള മരുനകേള വഭാങ്ങുന്നെതനിനഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനില ഫുഡസ്റ്റ് കസഫനി ഓഫതീസസ്റ്റ്

198(3495)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനില  ഫുഡസ്റ്റ്  കസഫനി  ഓഫതീസസ്റ്റ്  പവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പസ്തുത  ഓഫതീസനില  നനിനലാം  ലഭലമഭാകുന്നെ  കസവനങ്ങള
എചനഭാചക്കയഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏചതലഭാലാം  തസനികേകേളഭാണസ്റ്റ്  ഇഉൗ  ഓഫതീസനില  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മണലൂര് സര്ക്കനിള ഓഫതീസുലാം ഗരുവഭായര് സര്ക്കനിള
ഓഫതീസുലാം ഒരുമനിചസ്റ്റ് ചഭാവക്കഭാടഭാണസ്റ്റ് പവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി) പസ്തുത ഓഫതീസനില ഫുഡസ്റ്റ് ബനിസനിനസസ്റ്റ് ഓപകററര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് രജനികസ്ട്രേഷന
നലകുകേ,  ഭക്ഷല സുരക്ഷയമഭായനി  ബന്ധചപട പരഭാതനികേള അകനശ്വഷനിക്കുകേ,  ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാ  സലാംബന്ധമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  നടത്തനി  സഭാമ്പനിളുകേള  കശഖരനിചസ്റ്റ്
ലഭാബുകേളനികലയസ്റ്റ് പരനികശഭാധനയഭായനി അയയ്ക്കുകേ തുടങ്ങനിയ കസവനങ്ങള ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഇഉൗ  ഓഫതീസനില  ഒരു  ഫുഡസ്റ്റ്  കസഫനി  ഓഫതീസറുചടയലാം  ഒരു
കഭാര്ക്കനിചന്റെയലാം  ഒരു  ഓഫതീസസ്റ്റ്  അറനഡന്റെനിചന്റെയലാം  തസനികേയഭാണസ്റ്റ്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

ആശുപത്രനി തസനികേകേളനിചല ഒഴനിവസ്റ്റ്

199(3496)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചനിറ്റൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേള,
സനി.  എചസ്റ്റ്.  സനി.-  കേള,  പഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില
നനിലവനില  എത്ര  കഡഭാകര്,  കനഴസ്റ്റ്,  പഭാരഭാചമഡനിക്കല  ജതീവനക്കഭാര്  എന്നെനിവരുചട
തസനികേകേള  ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടക്കുനചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസ്തുത  ആശുപത്രനിയനിൽ  ലതീൻ  നനിലനനിര്ത്തനി  എത്ര  കഡഭാകര്മഭാര്
ജനിലയനിചല മറസ്റ്റ് ആശുപത്രനികേളനില കജഭാലനി ചചയ്യുനചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചനിറ്റൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേള,
സനി.എചസ്റ്റ്.സനി -കേള,  പഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനിചല
ജതീവനക്കഭാരുചട വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കൂടഭാചത ചനിറ്റൂര് തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ആസഭാന ആശുപത്രനിയനിചല 2 ചചഗനകക്കഭാളജനിസസ്റ്റ്
തസനികേയനില ഒന്നെസ്റ്റ്  1-9-2016  മുതല ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടക്കുന.  ടനി ഒഴനിവനില കഡഭാകചറ
നനിയമനിചനിരുനചവങ്കനിലുലാം കജഭാലനിയനില പകവശനിചനിടനില.

(ബനി)  ചനിറ്റൂര് തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ആസഭാന ആശുപത്രനിയനിചല ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെസ്റ്റ്
(സര്ജറനി)  കഡഭാ.  ടനി.  ദതീപുവനിചന പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയനികലയസ്റ്റ് ആഴ്ചയനില
4  ദനിവസകത്തക്കുലാം  വണ്ണഭാമട  പനി.എചസ്റ്റ്.സനി-യനിചല  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  സര്ജനഭായ
കഡഭാ.  ഉണ്ണനികൃഷ്ണചന  ചകേഭാഴനിഞ്ഞഭാമ്പഭാറ  സനി.എചസ്റ്റ്.സനി-യനിലുലാം  നനികയഭാജന
വലവസയനില നനിയമനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ആര്ദലാം പദതനി

200(3497)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില
നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെ പവര്ത്തനങ്ങള ഏചതലഭാലാം;

(ബനി) ആയതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ആര്ദലാം  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട
പനി.എചസ്റ്റ്.സനി-കേളുചട  പടനികേയനില  ആലത്തൂര്  മണ്ഡലത്തനിചല  വണഭാഴനി,
കേനിഴക്കഭാകഞരനി  എന്നെതീ  പനി.എചസ്റ്റ്.സനി -കേചളയലാം  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  തല  ആശുപത്രനികേളുചട
പടനികേയനില ആലത്തൂര് തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപത്രനികയയലാം ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനി
പകേഭാരലാം  ടനി  പനി.എചസ്റ്റ്.സനി-കേളനില  ഓകരഭാ  കഡഭാകര്മഭാരുചടയലാം  ഓകരഭാ  ലഭാബസ്റ്റ്
ചടകതീഷലനഭാരുചടയലാം  രണസ്റ്റ്  സഭാഫസ്റ്റ്  നഴ്സുമഭാരുകടയലാം  അധനികേ  തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   അകതഭാചടഭാപലാം  ടനി  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില  ഒരു  ലഭാബസ്റ്റ്
ചടകതീഷലചന്റെയലാം  രണസ്റ്റ് സഭാഫസ്റ്റ് നഴ്സുമഭാരുകടയലാം തസനികേകേളുലാം സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കുടുലാംബ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  കേമ്പല്യൂടചചറസ്ഡസ്റ്റ്  ഒ.പനി  രജനികസ്ട്രേഷന,
കരഭാഗനികേളക്കസ്റ്റ്  ചമചചപട  ഇരനിപനിട  സഉൗകേരലങ്ങള,  കുടനിചവള്ളലാം,  കടഭായ് ചലറസ്റ്റ്
സഉൗകേരലങ്ങള,  എന്നെനിവയ്ക്കുലാം  കകേന്ദ്രത്തനികലയഭാവശലമഭായ  'ചചസകനജുകേള'
സശ്വകേഭാരലതകയഭാടുകൂടനിയ  കേണ്സളകടഷന  സഉൗകേരലങ്ങള,  പബനികേസ്റ്റ്  അഡ്രസനിലാംഗസ്റ്റ്
സനിസലാം,  ആകരഭാഗല  കബഭാധവലക്കരണത്തനിനുള്ള  ചമചചപട  സഉൗകേരലങ്ങള
തുടങ്ങനിയവ ക്രമതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള എന്നെനിവ നടനവരുന. 
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ടനി ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില ആകരഭാഗലകകേരളലാം സനിവനില എഞനിനതീയര് ബകയഭാ
ചമഡനിക്കല  എഞനിനതീയര്,  എന്നെനിവരടങ്ങുന്നെ  സലാംഘലാം  സനര്ശനിചസ്റ്റ്
സഉൗകേരലങ്ങചളക്കുറനിച്ചുള്ള  വനിശകേലനലാം  (ചഫസനിലനിറനി  സര്ചവ/ഗലഭാപസ്റ്റ്
അനഭാലനിസനിസസ്റ്റ്)  നടത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില പ്ലഭാന,  എസനികമറസ്റ്റ്
ഇവ തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   സനിവനില കജഭാലനികേള ചചയ്യുന്നെതനികലയഭായനി  നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രത്തനിചന എലപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കേതീഴഭാകഞരനി  പഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില
8  ലക്ഷലാം  രൂപയകടയലാം  വണഭാഴനി  പഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില  13  ലക്ഷലാം
രൂപയകടയലാം പവര്ത്തനികേളഭാണസ്റ്റ് നടക്കുകേ. കേതീഴഭാകഞരനി പഭാഥമനികേ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം
2017  ചസപ്റലാംബറനിലുലാം  വണഭാഴനി  പഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം  2017
ഒകകഭാബര് 31-നകേവുലാം നനിര്മ്മേഭാണ പവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
കേതീഴഭാകഞരനി  പഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രത്തനില  വനിഷഭാദ  കരഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്
ചനികേനിതനിക്കഭാന  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പരനിശതീലനലാം  നലകേനി.   ആശശ്വഭാസസ്റ്റ്  കനിനനിക്കസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഉൗ രണസ്റ്റ് സഭാപനങ്ങളനിലുലാം കുടുലാംബ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനിചല
സൂഷ്മെതല ആകരഭാഗലപവര്ത്തനങ്ങള ജനങ്ങളുചട പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാചട ഏചറടുക്കുകേ
എന്നെ ലക്ഷലകത്തഭാചട ആകരഭാഗലകസന രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ആര്ദലാം മനിഷന
201(3498) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസസ്റ്റ്  : 

ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ്റ്റ് കകേഭായ  : 
ശതീ  .   എന  .   വനിജയന പനിള്ള  : 
ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില  ഒരു  സുപധഭാന
ചുവടുവയ്പഭായനി  മഭാറനിയ  ആര്ദലാം  മനിഷചന്റെ  രൂപതീകേരണകത്തഭാചട  ഓകരഭാ  പഉൗരനുലാം
തുടര്ചയഭായ  ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുലാം  ഉന്നെതനനിലവഭാരമുള്ള
ആതുര  കസവനത്തനിചന്റെ  ലഭലത  ഉറപഭാക്കനിചക്കഭാണസ്റ്റ്  ജനങ്ങളുചട  ശഭാരതീരനികേവുലാം
മഭാനസനികേവുലാം  സഭാമൂഹലവുമഭായ  പരനിപൂര്ണ്ണ  സുസനിതനി  പദഭാനലാം  ചചയ്യുന്നെതനിനുലാം
എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില വലഭാപകേമഭായ ആകരഭാഗല  ശലാംഖല ഉണഭായനിട്ടുലാം
ചനികേനിതയഭായനി  ജനങ്ങള  സശ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേചള  ആശയനികക്കണനി  വരുന്നെ
അവസ  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ആര്ദലാം  മനിഷന  എപകേഭാരചമലഭാലാം  സഹഭായനിക്കുന
എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആര്ദലാം മനിഷചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ആശുപത്രനികേളനില നടനചകേഭാണനിരനിക്കുന്നെ
ഒ.പനി. കബഭാക്കസ്റ്റ് പരനിഷ്ക്കരണലാം ഏതസ്റ്റ് ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
(എ&ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  ആകരഭാഗലകമഖലയനിചല  ചനികേനിതഭാ

സലാംവനിധഭാനങ്ങചള എലഭാ രതീതനിയനിലുലാം കരഭാഗതീസഉൗഹൃദമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള സലാംരലാംഭമഭാണസ്റ്റ്
ആര്ദലാം മനിഷന.  ഒഉൗടസ്റ്റ് കപഷലന്റെസ്റ്റ് വനിഭഭാഗങ്ങളനില ആവശലമഭായ മഭാറങ്ങള വരുത്തനി
കരഭാഗതീസഉൗഹൃദമഭായ  രതീതനിയനില  ചനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുകേ,  ജനില/തഭാലൂക്കസ്റ്റ്/ജനറല
ആശുപത്രനികേളനില  നനിശനിത  മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാചട,  അടനിസഭാന  സഉൗകേരലങ്ങളുലാം
ആശുപത്രനി  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടുലാം  ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാചര
നനിയമനിച്ചുചകേഭാണ്ടുലാം സഉൗകേരലങ്ങള ക്രമതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചു
വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുടുലാംബ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
ചതരചഞ്ഞടുത്ത  170  പനി.എചസ്റ്റ്.സനി.-കേളനില  680  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുകേയലാം
ചചപമറനി  ചഹലത്തസ്റ്റ്  ചസന്റെറുകേചള  കുടുലാംബ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
ഉയര്ത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് 23 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനിയലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  5 കകേഭാടനി
രൂപയചട  ലകബഭാറടറനി  ഉപകേരണങ്ങള  ചകേ.എലാം.എസസ്റ്റ്.സനി.എല.  വഴനി
വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ആര്ദലാം  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കസ്റ്റ്/ജനറല  തല
ആശുപത്രനികേളനികലയസ്റ്റ്  ആദലഘടചമന്നെ നനിലയനില  280  തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
മറസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാരുചട അധനികേ തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതു സലാംബന്ധനിച ചപഭാകപഭാസല
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.   ഇവ  കൂടഭാചത  ഇഉൗ  സഭാപനങ്ങളനില
അടനിസഭാന  സഉൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കേഭാത്തസ്റ്റ്  ലഭാബസ്റ്റ്
സഉൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി  യണനിറ്റുകേള  ഉളചപചടയള്ള  സൂപര്
ചസഷലഭാലനിറനി  യണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
KIIFB-യനില  ഉളചപടുത്തനി  8  ജനിലഭാതല  ആശുപത്രനികേളനില  കേഭാത്തസ്റ്റ്  ലഭാബസ്റ്റ്
സഉൗകേരലവുലാം  44  തഭാലുക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേളനില  ഡയഭാലനിസസസ്റ്റ്  യണനിറ്റുലാം
സജ്ജമഭാക്കുവഭാനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള ചകേ.എലാം.എസസ്റ്റ്.സനി.എല വഴനി നടനവരുന.
ജനിലഭാ  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  തല  ആശുപത്രനികേളുചട  മഭാസര്  പ്ലഭാന  അടനിസഭാനമഭാക്കനിയള്ള
KIIFB  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങള  KIIFB,  പ്ലഭാന  ഫണസ്റ്റ്,  നബഭാര്ഡസ്റ്റ്  സ്കതീലാം
തുടങ്ങനിയ വഴനി നടനവരുന.

8  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനിചല  ഒ.പനി.  സഉൗകേരലങ്ങള
ചമചചപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  “Patient  Friendly  Transformation  of  outpatient
services  to  ensure  quality  of  care”  എന്നെ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
51.8184  കകേഭാടനി രൂപയചട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില,  മഭാര്ചനിചല  ഉപധനഭാഭലര്തന  പകേഭാരലാം,  12.92  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിക്കുകേയലാം ഇഉൗ തുകേ പദതനിയചട  ആദലഘട നടത്തനിപനിനഭായനി  ഡയറകര്,
നഭാഷണല ചഹലത്തസ്റ്റ് മനിഷനസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില ചചകേമഭാറുകേയലാം
ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേളനിചല  ഒ.പനി.  കബഭാക്കസ്റ്റ്  പരനിഷ്ക്കരണലാം  വലതലസ
ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ് നടന വരുന്നെതസ്റ്റ്.
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മലപ്പുറലാം പബനികേസ്റ്റ് ചഹലത്തസ്റ്റ് ലഭാബസ്റ്റ്

202(3499)  ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള്ള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം പബനികേസ്റ്റ് ചഹലത്തസ്റ്റ് ലഭാബനിനസ്റ്റ് ആവശലമഭായ തസനികേ സൃഷ്ടനിചനിട്ടുലാം
തഭാലക്കഭാലനികേ  ചകേടനിടലാം  അനുവദനിചനിട്ടുലാം  ഇകപഭാഴുലാം  പവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പകേര്ച  വലഭാധനികേള  പടര്നപനിടനിക്കുന്നെ  സഭാഹചരലത്തനില,  കൂടുതല
ജനസലാംഖലയളള  മലപ്പുറത്തസ്റ്റ്  2012-ല  അനുവദനിച  പബനികേസ്റ്റ്  ചഹലത്തസ്റ്റ്  ലഭാബസ്റ്റ്
എന്നെകത്തക്കസ്റ്റ് പവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുചമന്നെസ്റ്റ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ& ബനി)  മലപ്പുറലാം പബനികേസ്റ്റ് ചഹലത്തസ്റ്റ് ലഭാബനിനഭാവശലമഭായ ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള  ഫണസ്റ്റ്  ചകേ.എലാം.എസസ്റ്റ്.സനി.എല.-നസ്റ്റ്  ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഉപകേരണങ്ങള  സചചപ്ല  ചചയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  മുകന്നെഭാടനിയഭായനി  ചകേടനിടലാം
സജ്ജമഭാകക്കണതനിനഭാവശലമഭായ  അറകുറപണനികേളുലാം  എ.സനി.  സലാംവനിധഭാനവുലാം
കടഭായ് ചലറസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാണവുലാം  എന.എചസ്റ്റ്.എലാം.  മുകഖന  നടത്തനി  വരുന.   പസ്തുത
നനിര്മ്മേഭാണവുലാം  അറകുറപണനികേളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയലാം  ചചവദക്യുതനി  കേണക്ഷന,
ഉപകേരണങ്ങള  എന്നെനിവ  ലഭലമഭാക്കുകേയലാം  ചചയ്യുന്നെമുറയസ്റ്റ്  ലഭാബനിചന്റെ
പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.   സ.ഉ(ചചകേ)  നമ്പര്  22/2017/ആകുവ.  തതീയതനി
9-2-2017  പകേഭാരലാം  ഇഉൗ  ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെതനിനുകശഷമഭാണസ്റ്റ്
ലഭാബനികലയസ്റ്റ് 10 തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചസ്റ്റ് ഉത്തരവഭായതസ്റ്റ്.

ജൂനനിയര് പബനികേസ്റ്റ് ചഹലത്തസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ്

203(3500)  ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല  റസഭാക്കസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) ആകരഭാഗല വകുപനില 25 , 30 വർഷലാം സര്വതീസുളള ജൂനനിയര് പബ്ളനികേസ്റ്റ്
ചഹലത്തസ്റ്റ്  നഴ്സുമഭാര്  അകത  തസനികേകേളനിലത്തചന്നെ  തുടരുന്നെ  വസ്തുത
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  ലഭനികക്കണ  ചപഭാകമഭാഷനുകേള  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാചത
നലകുന്നെതനിനുളള നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കഗ്രഡസ്റ്റ്  -  I  ജൂനനിയര്  പബനികേസ്റ്റ്  ചഹലത്തസ്റ്റ്  നഴസ്റ്റ്മഭാരുചട  ചടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്
യഥഭാസമയലാം  നടത്തഭാറുകണഭാ;  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാചത  ചടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്
നടത്തുന്നെതനിനുളള നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി) കഗ്രഡസ്റ്റ് - II ജൂനനിയര് പബനികേസ്റ്റ് ചഹലത്തസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ്മഭാരുചട ചപഭാകമഭാഷനുകേള
1:1 അനുപഭാതത്തനില ആകണഭാ നടത്തുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ജൂനനിയര്  പബ്ളനികേസ്റ്റ്  ചഹലത്തസ്റ്റ്  നഴസ്റ്റ്മഭാരുചട  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസസ്റ്റ്
പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലചപടനിടനില.

(ബനി)  ഒഴനിവുകേള  ഉണഭാകുന്നെമുറയ്ക്കുസ്റ്റ്  ചപഭാകമഭാഷന  നലകുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കഗ്രഡസ്റ്റ്  - 1  ജൂനനിയര് പബനികേസ്റ്റ് ചഹലത്തസ്റ്റ് നഴ്സുമഭാരുചട കേഴനിഞ്ഞ ബഭാചസ്റ്റ്
ചടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  3-10-2016-നസ്റ്റ്  അവസഭാനനിച്ചു.  സതീനനികയഭാറനിറനി  സലാംബന്ധനിച
വനിഷയവുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  കകേസുകേള  നനിലനനിലക്കുന്നെതനിനഭാല  അടുത്ത  ബഭാചസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിടനില.   കകേസനിചന്റെ  വനിധനി  വന്നെഭാലുടന  അടുത്ത  ബഭാചസ്റ്റ്
ചടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.   കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാചത  ചടയനിനനിലാംഗസ്റ്റ്
നടത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) കഗ്രഡസ്റ്റ് - II ജൂനനിയര് പബനികേസ്റ്റ് ചഹലത്തസ്റ്റ് നഴ്സുമഭാരുചട ചപഭാകമഭാഷനുകേള
1:1 അനുപഭാതത്തനിലഭാണസ്റ്റ് നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്.

(ഇ) 31-12-2006 വചരയള്ള സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസസ്റ്റ് പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കപഭാസസ്റ്റ് കമഭാര്ടലാം അലവനസസ്റ്റ്

204(3501)  ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിചല  കഹഭാസനിറലുകേളനിലുലാം  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം
കപഭാസസ്റ്റ്കമഭാര്ടലാം  പരനികശഭാധനയസ്റ്റ്  സഹഭായനിക്കുന്നെ  ലഭാബസ്റ്റ്  ചടകതീഷലന/കമഭാര്ചറനി
ചടകതീഷലന/ജൂനനിയര്  ലഭാബസ്റ്റ്  അസനിസനറസ്റ്റ്,  കമഭാര്ചറനി  മഭാന/വുമണ്,  ഹടപനിസസ്റ്റ്
എന്നെനിവരുചടകപഭാസസ്റ്റ് കമഭാര്ടലാം അലവനസസ്റ്റ് എത്ര രൂപയഭാണസ്റ്റ് ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിനുലാം  ലഭനിക്കുന്നെ  അലവനസസ്റ്റ്  ഇനലാംതനിരനിചസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  10  വര്ഷമഭായനി  കകേരളത്തനിചല  കഹഭാസനിറലുകേളനിലുലാം
ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം കപഭാസസ്റ്റ്കമഭാര്ടലാം പരനികശഭാധനയസ്റ്റ് സഹഭായനിക്കുന്നെ കമല
വനിഭഭാഗത്തനിലചപടവരുചട  കപഭാസസ്റ്റ്കമഭാര്ടലാം  അലവനസനില  മഭാറലാം  എചനങ്കനിലുലാം
വന്നെനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇചലങ്കനിൽ ആയതസ്റ്റ് മഭാറലാം വരുത്തഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ചമഡനിക്കല വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിചന്റെകേതീഴനില കപഭാസസ്റ്റ്  കമഭാര്ടലാം
പരനികശഭാധനയസ്റ്റ് ചകേഭാടുക്കുന്നെ അലവനസസ്റ്റ് തസനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് ചുവചട കചര്ക്കുന:

ലഭാബസ്റ്റ് ചടകതീഷലന - 60 രൂപ

കമഭാര്ചറനി ചടകതീഷലന - 60 രൂപ

ജൂനനിയര് ലഭാബസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് -  60 രൂപ

കമഭാര്ചറനി മഭാന /വുമണ് -  75 രൂപ

ചചടപനിസസ്റ്റ് -   15 രൂപ

ആകരഭാഗല വകുപനിനുകേതീഴനിചല 

കഹഭാസനിറലുകേളനില കപഭാസസ്റ്റ്കമഭാര്ടലാം 

പരനികശഭാധനയസ്റ്റ് ചകേഭാടുക്കുന്നെ അലവനസസ്റ്റ്

തസനികേ തനിരനിചസ്റ്റ് ചുവചട കചര്ക്കുന:

നഴനിലാംഗസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് - 60 രൂപ

കഹഭാസനിറല അറനഡന്റെസ്റ്റ് കഗ്രഡസ്റ്റ് 1 & കഗ്രഡസ്റ്റ് 2 - 75 രൂപ

ചചടപനിസസ്റ്റ് - 15 രൂപ

(സനി)ഇല

(ഡനി)  വകുപസ്റ്റ്  കമലധനികേഭാരനിയനില  നനിനലാം  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിക്കുന്നെ  മുറയസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ആര്ദലാം പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനി ഫഭാര്മസനിസസ്റ്റ് തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനി

205(3502)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെതനിനുകശഷലാം  എത്ര  പനി.എചസ്റ്റ്.സനി.-കേചള
ആര്ദലാം പദതനിയനില ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ് ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുചട തസനികേ സൃഷ്ടനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി) ഇചലങ്കനില ആകരഭാഗലകമഖലയനില ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുചട അധനികേ തസനികേ
അടനിയനരമഭായനി സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഫഭാര്മസനിസസ്റ്റ്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  II  -ചന്റെ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  ചുരുക്കപടനികേയനിലചപട
പരമഭാവധനി ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് നനിയമനലാം ലഭനിക്കഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  170  പഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചള  ആര്ദലാം  പദതനിയനില
ഉളചപടുത്തനി കുടുലാംബ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി-ഡനി)  ആര്ദലാം പദതനിയചട ഭഭാഗമഭായനി തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനികലക്കഭായനി
ആകരഭാഗല വകുപസ്റ്റ് ഡയറകര് സമര്പനിച സമഭാഹൃത ചപഭാകപഭാസലനില ഫഭാര്മസനിസസ്റ്റ്
കഗ്രഡസ്റ്റ് II തസനികേ ഉളചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

രക്തജനല കരഭാഗങ്ങളക്കഭായള്ള പകതലകേ ചനികേനിതഭാ പദതനി

206(3503)  ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  രക്തജനല  കരഭാഗങ്ങളക്കഭായള്ള  പകതലകേ  ചനികേനിതഭാ  പദതനിയനില
സനിക്കനിളചസല  അനതീമനിയ  കരഭാഗബഭാധനിതചര  ഉളചപടുത്തുന്നെ  കേഭാരലത്തനില
തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പദതനികേളക്കസ്റ്റ് രൂപലാംചകേഭാടുക്കുന്നെ ഘടത്തനില സനിക്കനിളചസല
അനതീമനിയ  കരഭാഗബഭാധനിതര്  കൂടുതലുള്ള  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില  നനിനള്ള
ജനപതനിനനിധനികേചളയലാം  ആകരഭാഗലപവര്ത്തകേചരയലാം  പചങ്കടുപനിക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം
ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  രക്തജനലകരഭാഗ  ചനികേനിത  പദതനിയചട  കമഖലഭാ  ചനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രലാം
വയനഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനില ആരലാംഭനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-  സനി)  തലഭാലലാം  പരനിഗണനയനിലനില.   എന്നെഭാല  ഭനിന്നെകശഷനിയള്ള
വലക്തനികേളുചട  അവകേഭാശങ്ങളക്കഭായള്ള  കകേന്ദ്രഗവണ്ചമന്റെനിചന്റെ  2016-ചല  49-ാം
നമ്പര് ആകനില (The rights of persons with Disabilities Act No.49 of 2016)
സനിക്കനിള ചസല അനതീമനിയ കരഭാഗലാം ഒരു ചചവകേലലമഭായനി ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കകേരളത്തനില  പകതലകേനിചസ്റ്റ്  വയനഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിചല  അരനിവഭാള

കരഭാഗബഭാധനിതരഭായവര്ക്കസ്റ്റ്  കകേരള  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാമനിഷന  മുകഖന  പതനിമഭാസലാം

1,000  രൂപ  നനിരക്കനില  ചപനഷന  നലകേനിയനിരുന.   ആയതസ്റ്റ്  1000-ല  നനിനലാം

2,000 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചസ്റ്റ് നലനി വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.  നനിലവനില 173 കരഭാഗനികേളക്കസ്റ്റ്

ചപനഷന നലകേനിവരുനണസ്റ്റ്.

ടഭാനസ്ചജനഡര് നയവുലാം അവകേഭാശവുലാം

207(3504)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജസ്റ്റ് :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  പഖലഭാപനിച  ടഭാനസ്ചജനഡര്  നയവുലാം

അവകേഭാശവുലാം സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില  ലനിലാംഗമഭാറ  ശസ്ത്രക്രനിയകേള

നടത്തുന്നെതനിനുളള  സഉൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില

ഏചതലഭാലാം  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനിലഭാചണനലാം  എനമുതല  ശസ്ത്രക്രനിയകേള

ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുചമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലനിലാംഗമഭാറ ശസ്ത്രക്രനിയക്കസ്റ്റ് ആവശലമഭായ ചചലവുകേളക്കഭായനി സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായലാം പഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില അതനിചന്റെ വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  പസസ്തുത  ശസ്ത്രക്രനിയ  കേഴനിഞ്ഞവര്ക്കസ്റ്റ്  തുടര്  ചനികേനിതഭാസഉൗകേരലവുലാം

സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  എചനങ്കനിലുലാം  പദതനികേളുകണഭാ;

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ടഭാനസ്ചജനഡര്മഭാര്  കനരനിടുന്നെ വനികവചനവുലാം പതീഡനവുലാം സഭാമൂഹനികേ

സഭാമ്പത്തനികേ  രഭാഷതീയ  കമഖലകേളനില  നനിനള്ള  അകേറനിനനിര്ത്തലുലാം  ഇലഭാതഭാക്കനി

അവരുചട  അവകേഭാശങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേചയന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാചടയഭാണസ്റ്റ്  2014-ചല

സുപതീലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനിയചടയലാം  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  ടഭാനസസ്റ്റ്  ചജനഡര്

സര്കവയനിചലയലാം കേചണത്തലുകേളുചടയലാം അടനിസഭാനത്തനില സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്

ടഭാനസ്ചജനഡര് നയലാം രൂപതീകേരനിചതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനിചല വനികേസന ഇടചപടലുകേളനില

ടഭാനസസ്റ്റ്  ചജനഡര്  പങ്കഭാളനിത്തലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുള്ള  ഒരു  നയലാം  കൂടനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.
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ഇതു സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് വനിശദവനിവരലാം ചുവചട ചകേഭാടുക്കുന:

1. സമതശ്വത്തനിനുള്ള അവകേഭാശലാം  :-

(a) തുലലമഭായ  സഭാമൂഹനികേ-സഭാമ്പത്തനികേ  അവസരങ്ങളുലാം  

കസവനങ്ങളുലാം വനിഭവങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

(b) വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  സര്ക്കഭാര്  നനിയമനങ്ങള  

എന്നെനിവയനില സലാംവരണലാം നലകുകേ.

2. ആവനിഷ്ക്കഭാര സശ്വഭാതനലത്തനിനുള്ള അവകേഭാശലാം  :-

(a) സശ്വയലാംതനിരനിചറനിയഭാനുള്ള/ചവളനിചപടുത്തഭാനുള്ള അവകേഭാശലാം

(b) ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രലാം ധരനിക്കഭാനുള്ള അവകേഭാശലാം

(c) മതങ്ങളനില  വനിശശ്വസനിക്കുന്നെതനിനുലാം  പചരനിപനിക്കഭാനുമുള്ള  

അവകേഭാശലാം.

3. അനകസഭാചട പതീഡന വനിമുക്തമഭായനി ജതീവനിക്കഭാനുള്ള അവകേഭാശലാം  :-

(a) നനിയമത്തനിന കേതീചഴ തുലല പരനിചരണത്തനിനുള്ള അവകേഭാശലാം

(b) ഹനിലാംസകേളനില നനിന്നെസ്റ്റ് വനിമുക്തമഭായനി ജതീവനിക്കഭാനുള്ള അവകേഭാശലാം

4. വനികേസന കേഭാരലങ്ങളനില തുലല ശബ്ദവുലാം പങ്കഭാളനിത്തവുലാം

(a) എലഭാ വനികേസന കേഭാരലങ്ങളനിലുലാം  പങ്കഭാളനികേളഭാകേഭാനുലാം അതനില  

നനിനലാം പകയഭാജനലാം/ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കഭാനുള്ള അവകേഭാശലാം.

(b) തതീരുമഭാനങ്ങചളടുക്കുന്നെ എലഭാ കവദനികേളനിലുലാം തുലല അവകേഭാശലാം

 (ബനി-ഡനി) ഇല.

1-7-2017-ല  കചര്ന്നെ  സലാംസഭാനതല  ടഭാനസ്ചജനഡര്  ജസനിസസ്റ്റ്

കബഭാര്ഡനിചന്റെ  ആദല  കയഭാഗത്തനില  ടഭാനസ്ചജനഡര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ലനിലാംഗമഭാറ  സര് ജറനി

നടത്തുന്നെതനിനുള്ള  ചചലവുകേളക്കഭായനി  കകേരള  സഭാമൂഹലസുരക്ഷ  മനിഷന  മുകഖന

ഒറത്തവണ  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നെതനിനുലാം  തുടര്  ചനികേനിതയഭായനി  ആകരഭാഗല

ഇനഷറനസസ്റ്റ്  പരനിരക്ഷണലാം  നലകുന്നെതനിനുലാം  ഇനഷശ്വറനസസ്റ്റ്  പതീമനിയലാം  അടയഭാന

നനിവൃത്തനിയനിലഭാത്ത  ടഭാനസ്ചജനഡര്മഭാരുചട  പതീമനിയലാം  തുകേ  അടയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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തൃശ്ശൂര് ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിചല ഒഴനിവുകേള

208(3505)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തൃശ്ശൂര് ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില എലഭാ വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുമഭായനി ആചകേ എത്ര
കഡഭാകര്മഭാരുചട  ഒഴനിവസ്റ്റ്  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്;ഏചതലഭാലാം  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനില
ഒഴനിവുളളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  പസ്തുത ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില അനധനികൃത അവധനിയനിലുളള എത്ര
കഡഭാകര്മഭാരുണസ്റ്റ്;  ഇവര്  എത്ര  നഭാളഭായനി  അവധനിയനിലഭാചണന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച
വനിശദഭാലാംശലാം നലകേഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ആശുപത്രനിയനിചല  കഡഭാകര്മഭാരുചട  ഒഴനിവുകേള  നനികേത്തഭാന
എചനലഭാലാം നടപടനി സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  തൃശ്ശൂര്  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില  എത്ര  ചസകേല്യൂരനിറനി  ജതീവനക്കഭാരുചട
ഒഴനിവസ്റ്റ്  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്;  ഇതസ്റ്റ്  നനികേത്തഭാന  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നെസ്റ്റ്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനില  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  98
കഡഭാകര്മഭാരുചട ഒഴനിവുകേളുണസ്റ്റ്.  വനിശദവനിവരലാം തഭാചഴ ചകേഭാടുക്കുന:
SI.
No.

Department Vacancy

  Professor

1 Community Medicine                        1

2  ENT                                                        1

3 Paediatrics 1

4  Pulmonary Medicine 1

                                             Total 4

                                       Associate Professor

1 Anatomy 1

2 General Surgery 1
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3 Neurology 1

4 Pathology 1

5 Transfusion Medicine 1

6 Oncology 3(Newly
created)

                                    Total 8

             Assistant Professors and Lecturers

1 Anatomy 8

2 Anaesthesiology 3

3 Biochemistry 3

4 Casuality Trauma 4

5 Cardiology 1

6 Community Medicine 2

7 ENT 1

8 Forensic Medicine 1

9 Medical Oncology 8(newly
created)

10 General Surgery 11

11 General Medicine 7

12 Infectious disease 1

13 Microbiology 1

14 Neurology 1

15 Nephrology 1

16 Neuro Surgery 3

17 Obstetrics &
Gynaecology

1

18 Ophthalmology 2

19 Orthopaedics 4

20 Pathology 1
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21 Paediatrics 2

22 Paediatric Surgery 3

23 Pharmacology 3

24 Physiology 8

25 Plastic Surgery 1

26 Pulmonary Medicine 1

27 Radiodiagnosis 2

28 Transfusion Medicine 2

                           Total 86

   Grand Total 98

(ബനി) 17-11-2011 മുതല 12 കഡഭാകര്മഭാര് അനധനികൃതമഭായനി അവധനിയനിലഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ചപഭാഫസര്,  അകസഭാസനികയറസ്റ്റ് ചപഭാഫസര് തസനികേകേളനിചല ഒഴനിവുകേള
സഭാനക്കയറലാം  വഴനി  നനികേത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
അസനിസന്റെസ്റ്റ്  ചപഭാഫസര്/ലക്ചറര്മഭാരുചട  ഒഴനിവുകേള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി-യസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജനിചന്റെ സുഗമമഭായ പവര്ത്തനത്തനിനഭായനി റഗലര്
നനിയമനലാം നടക്കുന്നെതുവകരക്കഭായനി 29 കപര്ക്കസ്റ്റ് കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില നനിയമനലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  തൃശ്ശൂര് ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജനില സര്ജന്റെനിചന്റെ ഒരു തസനികേ  1-6-2017
മുതല ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന.  ഇഉൗ ഒഴനിവസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യസ്റ്റ് റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനിചല സഭാഫസ്റ്റ്
നനിയമനലാം

209(3506)   ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനിലുലാം,
സനി.എചസ്റ്റ്.സനി., പനി.എചസ്റ്റ്.സനി.-കേളനിലുലാം ആവശലത്തനിനസ്റ്റ് സഭാഫസ്റ്റ് നനിലവനിലുകണഭാചയന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസസ്തുത  ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനില  ഒഴനിവുള്ള  തസനികേകേളനില
അടനിയനരമഭായനി  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?



272 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 22, 2017

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനിചല  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല
ആകരഭാഗലസഭാപനങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ആലത്തൂര്  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനി,  കുഴലമനലാം
സനി.എചസ്റ്റ്.സനി.,  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായ  കമലഭാര്കക്കഭാടസ്റ്റ്,  ചതങ്കുറനിശ്ശേനി,
വണഭാഴനി,  കേനിഴക്കകഞരനി  എന്നെനിവ.   1961-ചല  സഭാഫസ്റ്റ്  പഭാകറണ് അനുസരനിചഭാണസ്റ്റ്
ഇകപഭാഴുലാം  എലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  തസനികേ  തുടരുന്നെതസ്റ്റ്.   ഇതനില  വണഭാഴനി,
കേനിഴക്കകഞരനി എന്നെതീ പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങചള ആര്ദലാം മനിഷന പദതനിയനിലൂചട
സ.ഉ.(ആര്.റനി.)845/2017/ആകുവ,  തതീയതനി  28-3-2017  പകേഭാരലാം
കുടുലാംബ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പദതനി  പകേഭാരലാം  ടനി  ആശുപത്രനികേളനില  ഓകരഭാ  കഡഭാകര്മഭാരുലാം  ഓകരഭാ  ലഭാബസ്റ്റ്
ചടകതീഷലനഭാരുലാം  രണസ്റ്റ്  സഭാഫസ്റ്റ്  നഴ്സുമഭാരുകടയലാം  അധനികേ  തസനികേകേള  സ.ഉ.
(എലാം.എസസ്റ്റ്.)  75/2017/ആകുവ,  തതീയതനി  12-5-2017  പകേഭാരലാം  സൃഷ്ടനിചസ്റ്റ്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതനില  കഡഭാകര്മഭാരുലാം  ലഭാബസ്റ്റ്  ചടകതീഷലനഭാരുലാം  കജഭാലനിയനില
പകവശനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സഭാഫസ്റ്റ് നഴ്സുമഭാരുചട ഒഴനിവസ്റ്റ് നനികേത്തുന്നെതനിനഭായനി പനി.എസസ്റ്റ്.സനി -യസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അകഡഭാളസന്റെസ്റ്റ് ആണ്കുടനികേളക്കുള്ള ആഫര് ചകേയര് കഹഭാലാം

210(3507)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തലകശ്ശേരനിയനില  അകഡഭാളസന്റെസ്റ്റ്  ആണ്കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  ആഫര്   ചകേയര്
കഹഭാമുലാം  അലാംഗഹവകേലലമുളള  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  ചകേയര്  കഹഭാമുലാം  പണനിയന്നെതനിനുളള
പവൃത്തനിയചട നനിലവനിലുളള അവസ എനഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പവൃത്തനിയചട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്  നഭാളനിതുവചരയഭായനി
എചനലഭാലാം നടപടനിക്രമങ്ങള ആണസ്റ്റ് ചചയനിട്ടുളളതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തലകശ്ശേരനിയനില അകഡഭാളസന്റെസ്റ്റ് ആണ്കുടനികേളക്കഭായള്ള ആഫര് ചകേയര്
കഹഭാമനിചന്റെ  ചഷഡല്യൂള  പകേഭാരമുള്ള  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ചഷഡല്യൂളനില  ഉളചപടഭാത്തതുലാം  സഭാപന-സൂപണസ്റ്റ്  വളചര  അതലഭാവശലമുള്ളതഭാണസ്റ്റ്
എന്നെസ്റ്റ്  ചൂണനിക്കഭാടനിയനിട്ടുള്ള  പവൃത്തനികേളുചട  എസനികമറനിനസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകുന്നെതനിനുള്ള  തുടര്  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇഉൗ  പവൃത്തനിയലാം  ഉടന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സനിഡ്കകേഭായസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   തലകശ്ശേരനിയനില
സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിചന്റെകേതീഴനില അലാംഗചചവകേലലമുള്ള കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ചകേയര് കഹഭാലാം
പണനിയന്നെതനിനുള്ള പദതനി നനിലവനിലനില.
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(ബനി) തലകശ്ശേരനിയനില അകഡഭാളസന്റെസ്റ്റ് ആണ്കുടനികേളക്കഭായള്ള ആഫര് ചകേയര്
കഹഭാമനിചന്റെ പുതനിയ മനനിരലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  115 ലക്ഷലാം രൂപയചട ഭരണഭാനുമതനി
ലഭലമഭാക്കുകേയലാം പവൃത്തനി സനിഡ്കകേഭാചയ ഏലപനിക്കുകേയലാം ഉണഭായനി.  ഒനലാം രണ്ടുലാം
ഗഡുക്കളഭായനി ഭരണഭാനുമതനി തുകേയചട 75% ആയ 1,03,50,000 രൂപ സനിഡ്കകേഭായസ്റ്റ്
ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സനിഡ്കകേഭാ  പണനി  ആരലാംഭനിചസ്റ്റ്  50%  പൂര്ത്തനിയഭായകപഭാകഴയ്ക്കുലാം
പവൃത്തനികേള നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുകേയണഭായനി.   തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  ഇഉൗ വര്ഷലാം ആദലലാം സനിഡ്കകേഭാ
അധനികൃതരുമഭായനി  നടന്നെ  ചര്ചയചട  അടനിസഭാനത്തനില  പവൃത്തനികേള
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ചഷഡല്യൂള  പകേഭാരമുള്ള  പവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം
ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ചമഡനിക്കല റതീ-ഇലാംകബഴസ്റ്റ്ചമന്റെനിനുള്ള അകപക്ഷകേള

211(3508)  ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനിചല  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസരുചട  ചമഡനിക്കല  റതീ-
ഇലാംകബഴസ്റ്റ്ചമന്റെനിനുള്ള  എത്ര  അകപക്ഷകേള  ആകരഭാഗല  വകുപസ്റ്റ്  ഡയറകറുചട
ഓഫതീസനില തതീരുമഭാനചമടുക്കചപടഭാചതയണസ്റ്റ് എനള്ള വനിവരലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാക്കചപടുന്നെതനിലുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനിൽ  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  അടനിയനര  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില  സശ്വതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1051 എണ്ണലാം.

(ബനി)ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി&ഡനി)  ധനകേഭാരല  വകുപനിചന്റെ  18-12-2014  -ചല  107/14/ധന.  നമ്പര്

സര്ക്കുലര്  പകേഭാരലാം  ചമഡനിക്കല  റതീ  ഇകബഴസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ്  അകപക്ഷകേളനില

അനുവദനതീയമഭായ  ഇനങ്ങള  കരഖചപടുത്തുകേയലാം  അതനില  അനുവദനതീയമഭായ

തുകേകൂടനി  കേണക്കഭാക്കനി  ആകരഭാഗല  വകുപസ്റ്റ്      ഡയറകര്  സഭാക്ഷലചപടുത്തനി

450/2020
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നലകകേണതുള്ളതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ്  അകപക്ഷകേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  തതീര്പഭാക്കഭാന

കേഴനിയഭാചത  വന്നെതസ്റ്റ്.  നനിലവനില തതീര്പഭാക്കഭാനുള്ള  അകപക്ഷകേള എത്രയലാം  കവഗലാം

തതീര്പഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപസ്റ്റ്  ഡയറകകററനിചല  മറ്റു  ചസക്ഷനനിചല

ജതീവനക്കഭാരുചട  കസവനലാം  കൂടനി  ലഭലമഭാക്കനിചക്കഭാണസ്റ്റ്  പരമഭാവധനി  അകപക്ഷകേള

തതീര്പഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാചത അനുവദനതീയമഭായ തുകേ

കേണക്കഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ആകരഭാഗല  വകുപസ്റ്റ്  ഡയറകകററനില  ലഭനിക്കുന്നെ

അകപക്ഷകേളുചട  ബഭാഹുലലലാം  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി  ചമഡനിക്കല  റതീ  ഇകബഴസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ്

അകപക്ഷകേളുചട പരനികശഭാധനയമഭായനി ബന്ധചപട പരനിധനി നനിശയനിച്ചുചകേഭാണ്ടുള്ള 7-

11-2012-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (ചചകേ.)378/2012/ആകുവ.  നമ്പര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്

കഭദഗതനി വരുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കുറലഭാടനി തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപത്രനി

212(3509)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുറലഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിചല  ഏകേ  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയഭായ  കുറലഭാടനി

തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയചട  സഭാഫസ്റ്റ്  പഭാകറണ്  ഇകപഭാഴുലാം  സനി.എചസ്റ്റ്.സനി.-

യചടതഭാചണന്നെതസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ആശുപത്രനിയനില  സ്ത്രതീകേളുചടയലാം  കുടനികേളുചടയലാം  പകതലകേ

വഭാര്ഡനിലചയന്നെതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുകേയണഭാകയഭാ ;

(സനി)  പസ്തുത ആശുപത്രനിയനിചല കമഭാര്ചറനിയചടയലാം ഫതീസറനികന്റെയലാം അഭഭാവലാം

കപഭാസസ്റ്റ്കമഭാര്ടലാം  നടപടനികേചള  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നെ  വസ്തുത

ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സലപരനിമനിതനിയഭാണസ്റ്റ് പസ്തുത ആശുപത്രനിയചട മുഖലപശചമന്നെനിരനിചക്ക

ആശുപത്രനികയഭാടസ്റ്റ്  കചര്ന്നെസ്റ്റ് എണ്പതസ്റ്റ് ചസന്റെസ്റ്റ് സലലാം ഇറനികഗഷന വകുപനിലനനിന്നെസ്റ്റ്

വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നെതുമഭായനി ബന്ധചപട ഒരു ചപഭാകപഭാസല ഇകപഭാള നനിലവനിലുകണഭാ;

(ഇ)  എങ്കനില  പസസ്തുത  ചപഭാകപഭാസല  ഇകപഭാള  ഏതുഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്ത്തനിയതനിനുകശഷലാം  തഭാചഴ

കചര്ത്തനിരനിക്കുന്നെ തസനികേകേള അധനികേമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്:

ജൂനനിയര് കേണ്സളടന്റെസ്റ്റ്  - 4

ചഹഡസ്റ്റ് കനഴസ്റ്റ് - 1

കേഭാഷശ്വഭാലനിറനി ചമഡനിക്കല ഓഫതീസര് - 4

ചഡന്റെല സര്ജന - 1

ലഭാബസ്റ്റ് ചടകതീഷലന - 1

(ബനി) കുറലഭാടനി  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില  ചമകറര്ണനിറനി  വഭാര്ഡസ്റ്റ്,
ഫതീചമയനില  വഭാര്ഡസ്റ്റ്  എന്നെനിവ  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.   കുടനികേളുചട  വഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഇകപഭാള
നനിലവനിലനില.

(സനി) കുറലഭാടനി തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയനില കമഭാര്ചറനി സഉൗകേരലവുലാം ഒരു ഫതീസര്
സഉൗകേരലവുലാം  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.   ഇവയചട  അപരലഭാപത  കേഭാരണലാം  കപഭാസസ്റ്റ്മഭാര്ടലാം
നടപടനികേചള  പതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുന്നെ  സഭാഹചരലങ്ങള  ഇതുവചര
ശദയനിലചപടനിടനില.

(ഡനി & ഇ) ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  ചപഭാകപഭാസല  ഇതുവചര  സര്ക്കഭാരനില
ലഭലമഭായനിടനില.

ചമഡനിക്കല സൂപണസ്റ്റ് തസനികേയനില നനിയമനലാം

213(3510) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ചഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിചല  കകേഭാടകശ്ശേരനി  പഞഭായത്തനിചല  എലഞ്ഞനിപ
സനി.എചസ്റ്റ്.സനി.യനില  ഒഴനിവുള്ള  ചമഡനിക്കല  സൂപണസ്റ്റ്  തസനികേയനില  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് അടനിയനര നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില  ചമഡനിക്കല  സൂപണസ്റ്റ്  തസനികേ
നനിലവനിലനില.  ഏറവുലാം  മുതനിര്ന്നെ  സനിവനില  സര്ജനഭാണസ്റ്റ്  സൂപണനിചന്റെ  ചുമതല
നനിര്വഹനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   ചഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിചല  എലഞ്ഞനിപ  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രത്തനിചല  നനിലവനിലുള്ള  ഒരു  സനിവനില  സര്ജന  തസനികേയനിചല  ഒഴനിവസ്റ്റ്
നനികേത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ചനടുകങ്ങഭാലലാം ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് രഭാമറഭാവു ചമകമ്മേഭാറനിയല തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി

214(3511)  ശതീ  .    ജനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ജയലഭാല :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  ചനടുകങ്ങഭാലലാം  ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ്
രഭാമറഭാവു  ചമകമ്മേഭാറനിയല  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില  അടനിയനരമഭായനി  കേഭാഷശ്വഭാലനിറനി
ഹകേകേഭാരലലാം  ചചയ്യേഭാന  നഭാലസ്റ്റ്  കഡഭാകര്മഭാരുചട  തസനികേ  അനുവദനിക്കണ
ചമന്നെതടക്കമുള്ള  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  ജനപതനിനനിധനി  നലകേനിയ  നനികവദനലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  നനികവദനത്തനില  സശ്വതീകേരനിച  നടപടനികേചളക്കുറനിചസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  ആശുപത്രനി  ആര്ദലാം  പദതനിയനില  ഉളചപടുത്തണചമന്നെസ്റ്റ്
ആവശലചപടസ്റ്റ്  11-5-2017-ല  ജനപതനിനനിധനി  നലകേനിയ  നനികവദനലാം
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  നനികവദനത്തനിചല  ആവശലലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പസ്തുത നനികവദനത്തനികനല ആകരഭാഗല വകുപസ്റ്റ് ഡയറകറുചട റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്
ആവശലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) പകതലകേ മഭാനദണ്ഡപകേഭാരലാം മുനഗണനഭാക്രമപകേഭാരത്തനിലഭാണസ്റ്റ് ആര്ദലാം
പദതനിയനില ആശുപത്രനികേചള ഉളചപടുത്തുന്നെതസ്റ്റ്.

(ഡനി) 'സനി' പനിരനിവനിചന്റെ മറുപടനിയചട അടനിസഭാനത്തനില ബഭാധകേമല.

ചകേഭാകണഭാടനി മണ്ഡലത്തനിചല ആശുപത്രനികേള

215(3512)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഓകരഭാ കബഭാക്കസ്റ്റ് പഞഭായത്തസ്റ്റ് പരനിധനിയനിലുലാം ചുരുങ്ങനിയതസ്റ്റ്
ഒരു  സഭാമൂഹനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങചളങ്കനിലുലാം  കവണചമന്നെ  നനിബന്ധന
നനിലവനിലുകണഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിചല ചകേഭാകണഭാടനി കബഭാക്കസ്റ്റ് പഞഭായത്തസ്റ്റ് പരനിധനിയനില
ഒരു സനി.എചസ്റ്റ്.സനി. കപഭാലുലാം നനിലവനിലനില എന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  എങ്കനില അതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ചചയ/ചചയ്യുന്നെ കേഭാരലങ്ങള
എചനലഭാചമന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ചകേഭാകണഭാടനി മണ്ഡലത്തനില പുളനിക്കല,  വഭാഴക്കഭാടസ്റ്റ് പനി.എചസ്റ്റ്.സനി.കേളുചട
നവതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്/പുകരഭാഗതനിക്കസ്റ്റ് ചചയ്യേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെ കേഭാരലങ്ങള എചനലഭാചമന്നെസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കബഭാക്കുതല  ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നെ  നനിലയനിലഭാണസ്റ്റ്
സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങള  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നെതസ്റ്റ്.   സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ
152 വനികേസന കബഭാക്കുകേളുലാം 232 സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളുലാം നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

(ബനി  &  സനി)   ആര്ദലാം  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  ഒരു ജനിലയനില  മഭാനദണ്ഡ
പകേഭാരമുള്ള ഒരു ജനിലഭാ ആശുപത്രനിയലാം ഒരു തഭാലൂക്കനില മഭാനദണ്ഡ പകേഭാരമുള്ള ഒരു
തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയലാം  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപടതനില  ചകേഭാകണഭാടനി  സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രചത്തയലാം  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ചലവല  ആശുപത്രനിയഭായനി  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്  അധനികേമഭായനി
4 സഭാഫസ്റ്റ് നഴനിചന്റെയലാം ഒരു ലഭാബസ്റ്റ് ചടകതീഷലചന്റെയലാം തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ആര്ദലാം  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേയള്ള
ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട 170 പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങചള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രമഭായനി
ഉയര്ത്തനി ഒരു കഡഭാകര്, രണസ്റ്റ് സഭാഫസ്റ്റ് കനഴസ്റ്റ്, ഒരു ലഭാബസ്റ്റ് ചടകതീഷലന എന്നെതീ അധനികേ
തസനികേകേളുലാം  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതനില  പുളനിക്കല  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രവുലാം
ഉളചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വഭാഴക്കഭാടസ്റ്റ് PHC ഇഉൗ പടനികേയനില ഉളചപടനിടനില.

ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില സൂപര് ചസഷലഭാലനിറനി കഡഭാകര്മഭാരുചട കസവനലാം
ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

216(3513) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ആകരഭാഗലവുലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനിൽ  സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി
കഡഭാകര്മഭാരുചട  കുറവസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലകമഖലയനില  പതനിസന്ധനി  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
ശദയനിചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചസഷലഭാലനിറനി  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പകേരലാം  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.
കയഭാഗലതയള്ളവചര നനിയമനിക്കുന്നെതഭായ ആകക്ഷപലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില  സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി  കഡഭാകര്മഭാരുചട  കസവനലാം
ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനി  കഡഭാകര്മഭാരുചട  കുറവസ്റ്റ്  പതനിസന്ധനി
സൃഷ്ടനിചനിടനില.  കയഭാഗലതയനിലഭാത്തവചര ഒരു കപഭാസനിലുലാം നനിയമനിചനിടനില.

(സനി)  സൂപര്  ചസഷലഭാലനിറനിയനിചല  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളഭായ  കേഭാര്ഡനികയഭാ
വഭാസ്കുലര്  &  ചതഭാറഭാസനികേസ്റ്റ്  സര്ജറനി,  യകറഭാളജനി,  പതീഡനിയഭാടനികേസ്റ്റ്,  നല്യൂകറഭാളജനി
എന്നെനിവയനില നനിയമനത്തനിനഭായള്ള റഭാങ്കസ്റ്റ് പടനികേ നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  കേഭാര്ഡനികയഭാളജനി,
ചനകഫഭാളജനി  വനിഭഭാഗങ്ങളനിചല  നനിയമനങ്ങളക്കഭായള്ള  ചുരുക്കപടനികേ
പസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം  നല്യൂകറഭാളജനി  വനിഭഭാഗത്തനിചല  നനിയമനത്തനിനഭായള്ള
ഓണ്ചചലന  പരതീക്ഷ  നടത്തുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഗഭാകസ്ട്രേഭാ  എനകടഭാളജനി,
പതീഡനിയഭാടനികേസ്റ്റ്  സര്ജറനി  എന്നെനിവയനിചല  നനിയമനത്തനിനഭായനി  വനിജഭാപനലാം
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സര്ജനിക്കല  ഗഭാകസ്ട്രേഭാ  എനകടഭാളജനി  വനിഭഭാഗത്തനിചല
നനിമയനത്തനിനഭായനി വനിജഭാപനലാം പുറചപടുവനിചസ്റ്റ് ഇഉൗ വനിഭഭാഗത്തനികലയലാം ഒഴനിവുകേള
നനികേത്തുന്നെതനിനഭായള്ള നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാള്ളുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ചചലസനസ്ഡസ്റ്റ് സഭാപനങ്ങളനില നനിന്നെസ്റ്റ് പനിഴ

217(3514)  ശതീ  .    ചകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വർഷലാം ഹലസനസ്ഡസ്റ്റ് സഭാപനങ്ങളനില നനിന്നെസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനയചട അടനിസഭാനത്തനില ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വകുപസ്റ്റ് എത്ര തുകേ പനിഴയഭായനി
ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി) തട്ടുകേട ഉളചപടയള്ള ചചറനിയ സഭാപനങ്ങളനില നനിനലാം പനിഴ ഇനത്തനില
എത്ര തുകേ ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(സനി)  ഫുഡസ്റ്റ്  കസഫനി  ആകസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  ചപറനി  ചവകണഴനിലനനിന  മഭാത്രകമ  പനിഴ
ഈടഭാക്കഭാവൂ എന്നെസ്റ്റ് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി) ഹലസനസ്ഡസ്റ്റ് സഭാപനങ്ങളനില ഇലാംപ്രൂവ്ചമന്റെസ്റ്റ് കനഭാടതീസസ്റ്റ് നലകുന്നെതനിനസ്റ്റ്
പകേരലാം  പനിഴ  ഈടഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  നനിയമത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാചണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ചചലസനസ്ഡസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങളനിലനനിന്നെസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനയചട അടനിസഭാനത്തനില ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വകുപസ്റ്റ്  80,14,600 (എണ്പതസ്റ്റ്
ലക്ഷത്തനി പതനിനഭാലഭായനിരത്തനി അറുന്നൂറസ്റ്റ്) രൂപ പനിഴയഭായനി ഇഉൗടഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) തട്ടുകേട ഉളചപചടയള്ള ചചറനിയ സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം പനിഴ ഇനത്തനില
4,74,750 രൂപ ഇഉൗടഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(സനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാനനിയമലാം  ചസക്ഷന  (69)  (1)  (2)  (3)  വകുപസ്റ്റ്   പകേഭാരലാം
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  ഫുഡസ്റ്റ്  ബനിസനിനസസ്റ്റ്  ഓപകററര്മഭാരനിലനനിനലാം  പനിഴ
ഇഉൗടഭാക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ നനിയമലാം  ചസക്ഷന  (69)  (1)  (2)  (3)  വകുപസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  ഫുഡസ്റ്റ്  ബനിസനിനസസ്റ്റ്  ഓപകററര്  (എഫസ്റ്റ്.ബനി.ഒ)-മഭാരനിലനനിനലാം  പനിഴ
കകേഭാമ്പഉൗണസ്റ്റ്  ചചയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  ഇലാംപ്രൂവ്ചമന്റെസ്റ്റ്  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നലകേണചമന്നെ വലവസ
ഇല.

കുടമ്പുഴ പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രചത്ത ഫഭാമനിലനി ചഹലത്തസ്റ്റ് ചസന്റെര്
ആക്കനി ഉയര്ത്തനിയ നടപടനി

218(3515)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിചല  കുടമ്പുഴ  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രചത്ത
ഫഭാമനിലനി  ചഹലത്തസ്റ്റ്  ചസന്റെര്  ആക്കനി  ഉയര്ത്തനിയതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എചനലഭാലാം
സഉൗകേരലങ്ങളഭാണസ്റ്റ് ഏര്ചപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനുകവണനി
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രചത്ത ഫഭാമനിലനി ചഹലത്തസ്റ്റ് ചസന്റെര് ആക്കനി
ഉയര്ത്തനിയതനിനഭാല  പുതുതഭായനി  എത്ര  തസനികേകേള  കൂടനി  സൃഷ്ടനിക്കുചമന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ഒഉൗടസ്റ്റ്  കപഷലന്റെസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗങ്ങളനില  ആവശലമഭായ  മഭാറങ്ങള
വരുത്തനി  കരഭാഗതീസഉൗഹൃദമഭായ  രതീതനിയനില  ചനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുകേ,  ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്
ജതീവനക്കഭാചര  നനിയമനിക്കുകേ,  സഉൗകേരലങ്ങള  ക്രമതീകേരനിക്കുകേ  എന്നെനിവയ്ക്കുള്ള
നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കുടുലാംബ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില കേമ്പല്യൂടചചറസ്ഡസ്റ്റ്
ഒ.പനി. രജനികസ്ട്രേഷന, കരഭാഗനികേളക്കസ്റ്റ് ചമചചപട ഇരനിപനിട സഉൗകേരലങ്ങള, കുടനിചവള്ളലാം,
കടഭായ് ചലറസ്റ്റ്  സഉൗകേരലങ്ങള,  എന്നെനിവയ്ക്കുലാം  കകേന്ദ്രത്തനികലക്കഭാവശലമഭായ
'ചചസകനജുകേള' സശ്വകേഭാരലതകയഭാടുകൂടനിയ കേണ്സളകടഷന സഉൗകേരലങ്ങള, പബനികേസ്റ്റ്
അഡ്രസനിലാംഗസ്റ്റ്  സനിസലാം  ആകരഭാഗല  കബഭാധവത്ക്കരണത്തനിനുള്ള  ചമചചപട
സഉൗകേരലങ്ങള തുടങ്ങനിയവ ക്രമതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

(സനി)  ആര്ദലാം  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  കുടമ്പുഴ  പനി.എചസ്റ്റ്.സനി-യനില  ഒരു
അസനിസന്റെസ്റ്റ് സര്ജന, രണസ്റ്റ് സഭാഫസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ്, ഒരു ലഭാബസ്റ്റ് ചടകതീഷലന എന്നെതീ തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി

219(3516)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ആകരഭാഗലവുലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിചയ  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നെ
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  ആശുപത്രനിയനില  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ചപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിച്ചു;  പസ്തുത  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിചസ്റ്റ് എചനലഭാലാം നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചു; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആശുപത്രനികേളുചട പദവനി ഉയര്ത്തുകേ എന്നെതല മറനിചസ്റ്റ് വനിവനിധ വനിഭഭാഗലാം
ആശുപത്രനികേചള  നനിശനിത  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുചട  അടനിസഭാനത്തനില  സഉൗകേരലങ്ങള
ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുലാം  വനികേസനിപനിക്കഭാനുമഭാണസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   ഇതനിനഭായനി
നടപനില വരുത്തനിയ ആര്ദലാം പദതനിയചട മഭാനദണ്ഡപകേഭാരലാം ഒരു തഭാലൂക്കനില ഒരു
തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനി  എന്നെ  ക്രമത്തനില  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  ആശുപത്രനികേളുചട
പടനികേയനില ഒറപഭാലലാം തഭാലൂക്കസ്റ്റ് തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയലാം ഉളചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇവനിചട
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (ചചകേ)  നമ്പര്  101/2017/ആ.കു.വ  തതീയതനി  28-6-2017
പകേഭാരലാം  അധനികേമഭായനി  ഒരു  സഭാഫസ്റ്റ്  കനഴനിചന്റെയലാം  ഒരു  ലഭാബസ്റ്റ്  ചടകതീഷലചന്റെയലാം
തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി
50 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിചന്റെ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ബഭാലുകശ്ശേരനി തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയചട വനികേസനലാം

220(3517)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ബഭാലുകശ്ശേരനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയചട  ഭഉൗതനികേ  സഉൗകേരലലാം
ചമചചപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  2017-18  വര്ഷചത്ത ബജറനില എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ്റ്റ്
അനുവദനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഭഉൗതനികേ സഉൗകേരലലാം ചമചചപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി ആശുപത്രനിയചട മഭാസര്
പ്ലഭാന തയ്യേഭാറഭാക്കനി സമര്പനിക്കഭാന ആവശലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ആശുപത്രനിക്കസ്റ്റ്  നനിലവനിലകവണ സഭാഫസ്റ്റ്  പഭാകറണ് ചപഭാകപഭാസലഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില അതനിചന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇഉൗ ചപഭാകപഭാസല പകേഭാരലാം തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കഭാന എത്ര സമയചമടുക്കുലാം
എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 281

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനിലഭാ/തഭാലൂക്കസ്റ്റ്/ജനറല  ആശുപത്രനികേളുചട  ഭഉൗതനികേ  സഭാഹചരലലാം
ചമചചപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി കേനിഫ്ബനി മുഖഭാനരലാം 2000 കകേഭാടനി രൂപയചട നനികക്ഷപലാം
നടത്തുചമന്നെസ്റ്റ്  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ബജറനില  പഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പസ്തുത  പഖലഭാപനത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഭഉൗതനികേ  സഭാഹചരലലാം
ചമചചപടുത്തുന്നെതനിനു  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപടനിട്ടുള്ള  ആശുപത്രനികേളനില  ബഭാലുകശ്ശേരനി
തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയലാം ഉളചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി  &  ഡനി)   ആര്ദലാം മനിഷനനില ഉളചപട ആശുപത്രനിയഭാണസ്റ്റ്  ബഭാലുകശ്ശേരനി
തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപത്രനി.  ആര്ദലാം മഭാനദണ്ഡ പകേഭാരലാം ആകരഭാഗല വകുപനിനുകേതീഴനിലുള്ള
ജനിലഭാ/ജനറല/തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേളനില ഉളചപട മൂന്നെസ്റ്റ്  വര്ഷലാം ചകേഭാണസ്റ്റ്  5257
തസനികേ അധനികേമഭായനി സൃഷ്ടനിക്കഭാന തതശ്വത്തനില തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല
ബഭാലുകശ്ശേരനി  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭായനി  പകതലകേ  ചപഭാകപഭാസല
സമര്പനിചനിടനില.

അറവുശഭാലകേളുലാം ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ അനുമതനിയലാം

221(3518) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്  : 
ശതീ  .   അടൂര് പകേഭാശസ്റ്റ്  : 
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അറവുശഭാലകേള  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ

അനുമതനി ആവശലമഭാകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപനിചന്റെ  അനുമതനിയള്ള  എത്ര

അറവുശഭാലകേളുചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപനിചന്റെ  അനുമതനിയനിലഭാചത  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ

അറവുശഭാലകേളചക്കതനിചര  2017  ജനുവരനിക്കുകശഷലാം  എചനങ്കനിലുലാം  നടപടനി

സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ പസ്തുത നടപടനിയചട ഫലമഭായനി എത്ര അറവുശഭാലകേള

പൂടനി എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അറവുശഭാലകേള  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ

അനുമതനി (ചചലസനസസ്റ്റ്/രജനികസ്ട്രേഷന) ആവശലമഭാണസ്റ്റ്
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(ബനി)  ചകേഭാലലാം  ജനിലയനില  രണ്ടുലാം  എറണഭാകുളത്തസ്റ്റ്  ഒനലാം  വയനഭാടസ്റ്റ്  രണ്ടുലാം

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  ഒരു  അറവുശഭാലയലാം  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപനിചന്റെ  അനുമതനികയഭാടുകൂടനി

പവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ചചലസനസസ്റ്റ്  എടുക്കണചമന്നെസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്

കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  2017  ജനുവരനിക്കുകശഷലാം

അറവുശഭാലകേചളഭാനലാം ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപസ്റ്റ് പൂടനിയനിടനില.

കേഭാനസര് കരഭാഗലാം ബഭാധനിചവര്ക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം

222(3519)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാനസര് കരഭാഗലാം ബഭാധനിചവര്ക്കസ്റ്റ് ധനസഹഭായലാം നലകേനി വരുനകണഭാ;
എങ്കനിൽ  ഇതസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡലാം  എനഭാണസ്റ്റ്;  പതനിമഭാസലാം  എത്ര
രൂപയഭാണസ്റ്റ് നലകേനിവരുന്നെതസ്റ്റ്;

(ബനി) പസ്തുത തുകേ വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം കരഭാഗനികേളക്കസ്റ്റ് മഭാസലാംകതഭാറുലാം തചന്നെ
തുകേ ലഭനിക്കുന്നെതനിനുമുള്ള നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്. കേഭാനസര് മുതലഭായ മഭാരകേകരഭാഗങ്ങളഭാല ബുദനിമുട്ടു അനുഭവനിക്കുന്നെ
മൂന്നെസ്റ്റ്  ലക്ഷത്തനില  തഭാചഴ  വരുമഭാനമുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  "ചസഭാചചസറനി  കഫഭാര്  ചമഡനിക്കല
അസനിസനസസ്റ്റ്  ടു  ദനി  പൂവര്"  പദതനിയനിലൂചട  കഡഭാകറുചട  ചനികേനിതഭാ
സഭാക്ഷലപത്രത്തനില  കരഖചപടുത്തുന്നെ  തുകേയചട  അടനിസഭാനത്തനില  പരമഭാവധനി
50,000  രൂപ  വചര  ഒറത്തവണ  ധനസഹഭായമഭായനി  നലകേനിവരുന.   കൂടഭാചത
അര്ഹരഭായ കേഭാനസര് കരഭാഗനികേളക്കസ്റ്റ്  പതനിമഭാസലാം  1000  രൂപവതീതലാം  ചപനഷനുലാം
നലകേനിവരുന.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

മലയനിനകേതീഴസ്റ്റ് ആശുപത്രനി

223(3520)  ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയഭായനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കചപടനിട്ടുള്ള
മലയനിനകേതീഴസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില  കപഭാസസ്റ്റ്ക്രനികയഷന  ഉളചപചടയള്ള  എചനലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി എന്നെ നനിലയനില പസ്തുത ആശുപത്രനിയചട ഭഉൗതനികേ
സഭാഹചരലലാം  ചമചചപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സശ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ആര്ദലാം  മഭാനദണ്ഡപകേഭാരലാം  മലയനിനകേതീഴസ്റ്റ്  സഭാമൂഹല  ആകരഭാഗല

കകേന്ദ്രചത്ത  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനി  തലത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  ഉളചക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

ഇതനിചന്റെ  ആദലഘടചമന്നെ നനിലയനില സഭാഫസ്റ്റ്  നഴസ്റ്റ്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  II  -ചന്റെ  3  തസനികേയലാം,

ലഭാബസ്റ്റ് ചടകതീഷലന കഗ്രഡസ്റ്റ് II-ചന്റെ 1 തസനികേയലാം സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ആര്ദലാം  മഭാനദണ്ഡപകേഭാരലാം  ചപഭാകപഭാസല  ലഭനിക്കുന്നെമുറയസ്റ്റ്

പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് തുടര് നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

മലപ്പുറത്തസ്റ്റ് കേഭാനസര് ചസന്റെര്

224(3522)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറത്തസ്റ്റ്  ഒരു  കേഭാനസര്  ചസന്റെര്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴനിഞ്ഞ

സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേഭാലത്തസ്റ്റ് തതീരുമഭാനനിചനിരുനകവഭാ;

(ബനി) എങ്കനില ഇതനിനഭായനി 25 ഏക്കര് സലലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിരുനകവഭാ;

(സനി)  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിചചതന്നെസ്റ്റ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയചട  അതനിര്ത്തനിയഭായ  മഭാവൂര്  ചതങ്ങനിലക്കടവനില

കേഭാനസര്  ചസന്റെര്  സഭാപനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  സഉൗജനലമഭായനി  വനിട്ടുനലകേനിയ

സലവുലാം ചകേടനിടവുലാം ഉപകയഭാഗചപടുത്തഭാന എനസ്റ്റ് നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ് ;

(ഇ)  ഈ  സലത്തസ്റ്റ്  എചനലഭാലാം  സഉൗകേരലങ്ങള  ഇകപഭാള  ലഭലമഭാചണന്നെസ്റ്റ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(എഫസ്റ്റ്)  ഇവനിചടയളള  ചകേടനിടങ്ങളുചട  പവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  എനസ്റ്റ്

ചചലവസ്റ്റ് വരുലാം എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ജനി)  ഈ ചകേടനിടവുലാം  സലവുലാം  ഏചറടുത്തസ്റ്റ്  കേഭാനസര് ചനികേനിത  നടത്തഭാന

ഏചതങ്കനിലുലാം  സന്നെദ  സലാംഘടനകേള  സര് ക്കഭാരനിചന  സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില

എനസ്റ്റ് തതീരുമഭാനമഭാണസ്റ്റ് ഇക്കഭാരലത്തനില സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ്റ്റ് ?
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ഉത്തരലാം

(എ- ജനി) മലപ്പുറലാം ജനിലയനിചല പഭാണക്കഭാടസ്റ്റ് മലപ്പുറലാം കേഭാനസര് ചസന്റെര് ആന്റെസ്റ്റ്
റനിസര്ചസ്റ്റ്  ഇനസനിറല്യൂടസ്റ്റ്  എന്നെ  കപരനില  ഒരു  സഭാപനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതുമഭായനി
ബന്ധചപടസ്റ്റ് ഫയല വലവസഭായ വകുപനിലനനിനലാം ആകരഭാഗല വകുപനിനസ്റ്റ് ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
എന്നെഭാല  നനിലവനില  തനിരുവനനപുരത്തസ്റ്റ്  റതീജനിയണല  കേഭാനസര്  ചസന്റെര്
(ആര്.സനി.സനി.),  കേണ്ണൂരനില  മലബഭാര്  കേഭാനസര്  ചസന്റെര്  (എലാം.സനി.സനി),
എറണഭാകുളത്തസ്റ്റ്  ചകേഭാചനിന  കേഭാനസര്  ചസന്റെര്  (സനി.സനി.സനി)  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില
സമഗ്ര  കേഭാനസര്  ചനികേനിതയ്ക്കുള്ള  അതനിനൂതന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ചപടുത്തനി
വരുന്നെതനിനഭാലുലാം  സലാംസഭാനചത്ത  എലഭാ  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ജനിലഭാ
ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  കേഭാനസര്  ചനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനകമര്ചപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാലുലാം  മലപ്പുറത്തസ്റ്റ്  പസ്തുത  സഭാപനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ആകരഭാഗല വകുപസ്റ്റ് തതീരുമഭാനചമഭാനലാം ചചകേചക്കഭാണനിടനില.

പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ് അരനി വനിതരണലാം

225(3523) ശതീ  .   അനൂപസ്റ്റ് കജക്കബസ്റ്റ്  :

ശതീ  .   എലകദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നെപനിള്ളനില  :

ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം  :

ശതീ  .    ഹഹബനി  ഈഡന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പ്ലഭാസനികേസ്റ്റ്  അരനി  വനിതരണലാം  ചചയ്യുനചവന്നെ  വഭാര്ത്ത
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില,  ജനങ്ങളുചട  ആശങ്ക  അകേറ്റുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ശഭാസ്ത്രതീയ
പരനികശഭാധനകേള ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപസ്റ്റ് നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉചണങ്കനില  ഏചതഭാചക്ക  ലഭാബുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  പരനികശഭാധന
നടത്തനിയചതനലാം, അതനിചന്റെ ഫലലാം എനഭായനിരുനചവനലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മഭാധലമ വഭാര്ത്തകേള  ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇഉൗ വഭാര്ത്തയചട അടനിസഭാനത്തനില ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപസ്റ്റ് പകതലകേ
സ്കശ്വഭാഡസ്റ്റ്  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇഉൗ  വര്ഷലാം  859  കേടകേളനില  പരനികശഭാധന
നടത്തുകേയലാം  165  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കനഭാടതീസസ്റ്റ്  നലകുകേയലാം  536  സഭാമ്പനിളുകേള
കശഖരനിക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപനിചന്റെകേതീഴനിലുള്ള  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നെതീ  അനലനിറനിക്കല  ലഭാബുകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
പസ്തുത പരനികശഭാധനയനില പ്ലഭാസനിക്കനിചന്റെ സഭാന്നെനിദലലാം കേചണത്തനിയനിടനില.
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കടഭാമഭാചകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം

226(3524)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ചകേഭാലലാം  ജനിലയനില  കടഭാമഭാചകേയര്  സലാംവനിധഭാനമുളള  സര്ക്കഭാര്

ആശുപത്രനികേളുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചകേഭാലലാം  ജനിലയനിചല  ആശുപത്രനികേളനിചല  കടഭാമഭാചകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം

സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

ചകേഭാലലാം  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനിയനില  കേഭാഷശ്വഭാലനിറനി  ചമഡനിക്കല  ഓഫതീസര്മഭാരുള്ള

അതലഭാഹനിത വനിഭഭാഗലാം മഭാത്രമഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ചസഷലലനിസസ്റ്റ് കഡഭാകര്മഭാരുചട കസവനമുള്ള

കടഭാമഭാചകേയര്  ചസന്റെര്  ഇല.   എന്നെഭാല  ഇഉൗ  ആശുപത്രനിയനില  പൂര്ണ്ണകതഭാതനിലുള്ള

കടഭാമഭാചകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ചപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേരുനഭാഗപള്ളനി  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില  കടഭാമഭാചകേയര്  യണനിറനിനസ്റ്റ്

ആവശലമഭായ  ഭഉൗതനികേ  സഭാഹചരലങ്ങള  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില

ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കേഭാഷശ്വഭാലനിറനി  24  മണനികറുലാം  പവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.   C-Arm,

കടഭാമഭാചകേയര് കകേഭാടസ്റ്റ് എന്നെനിവ ഉള്ളതനിനഭാല ഓര്കത്തഭാ സര്ജറനികേള നടത്തുനണസ്റ്റ്.

ചകേഭാടഭാരക്കര തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില കടഭാമഭാചകേയര് യണനിറനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ

പവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭായനി.  അതലഭാഹനിത വനിഭഭാഗലാം പസ്തുത ചകേടനിടത്തനികലയസ്റ്റ്

മഭാറനി  പവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കടഭാമഭാചകേയര്  യണനിറനികലയസ്റ്റ്  2016-17  വര്ഷലാം

അനുവദനിച  90  ലക്ഷലാം  രൂപയനില  നനിന്നെസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  കമഭാണനിറര്,  ഫല്യൂമനികഗഷന

ഡനിചസനസര്, ഡയഭാചതര്മനി ചമഷതീന, C-Arm എന്നെനിവ വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

പുനലൂര്,  ശഭാസഭാലാംകകേഭാട,  കേടയല,  നതീണകേര  എന്നെതീ  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്

ആശുപത്രനികേളനില കേഭാഷശ്വഭാലനിറനി  ചമഡനിക്കല ഓഫതീസറുലാം  അതലഭാഹനിത വനിഭഭാഗവുലാം

ഉണസ്റ്റ്.   കുണറ,  ചനടുകങ്ങഭാലലാം  എന്നെതീ  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനില  അതലഭാഹനിത

വനിഭഭാഗലാം പവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.
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പുകേയനിലയസ്റ്റ് അടനിമകേളഭാകുന്നെവചര കമഭാചനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി നടത്തനിയ
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി

227(3525)  ശതീ  .    അടൂര്  പകേഭാശസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പുകേയനിലയസ്റ്റ്  അടനിമകേളഭാകുന്നെവചര  കമഭാചനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ആകരഭാഗല

വകുപനിചന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില  കഡഭാകര്മഭാര്ക്കഭായനി  2017  കമയസ്റ്റ്  അവസഭാനവഭാരലാം

തനിരുവനനപുരത്തസ്റ്റ് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി സലാംഘടനിപനിചനിരുകന്നെഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത പരനിപഭാടനിയനില എത്ര കഡഭാകര്മഭാര് പചങ്കടുത്തുചവനലാം,  എനസ്റ്റ്

തുകേ ചചലവഴനിച്ചുചവനലാം ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനിക്കസ്റ്റ്  ഏചതങ്കനിലുലാം  ബഹുരഭാഷ  മരുന്നെസ്റ്റ്

കേമ്പനനിയചട  പങ്കഭാളനിത്തമുണഭായനിരുകന്നെഭാ;  എങ്കനില  ഏതസ്റ്റ്  കേമ്പനനിചയന്നെസ്റ്റ്

ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത  കേമ്പനനി  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നെ  മരുന്നെസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള

ചനികേനിതയഭാകണഭാ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനിയനില ഉളചപടുത്തനിയതസ്റ്റ്?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംഘടനിപനിചനിരുന.

(ബനി)  35  കഡഭാകര്മഭാര്  പസ്തുത  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനിയനില  പചങ്കടുത്തു.

മതീറനിലാംഗനിചന്റെ  സലാംഘടനഭാചചലവുലാം  പരനിശതീലനത്തനിചനത്തനിയ  കഡഭാകര്മഭാരുചട

റനി.എ/ഡനി.എ-യലാം വഹനിചതസ്റ്റ് കദശതീയ പുകേയനില നനിയനണ പദതനിയചട ഫണനില

നനിന്നെഭാണസ്റ്റ്.  65,000 രൂപ ഇതനിനഭായനി ചചലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  പുകേയനില  വനിമുക്തനിക്കഭായനി  കലഭാകേ  വലഭാപകേമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ

Varenicline  (വഭാര്ണനികതീന)  എന്നെ  മരുന്നെസ്റ്റ്  ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നെ  കേമ്പനനിയഭായ

ചചഫസര്-ചന്റെ പതനിനനിധനികേള ഇഉൗ മരുന്നെനിചനക്കുറനിചസ്റ്റ് പരനിചയചപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി

മരുന്നെനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുളചപട  പഠന  സഭാമഗ്രനികേള  അടങ്ങനിയ  ഫയല

പരനിശതീലന പരനിപഭാടനിയനില വനിതരണലാം നടത്തനിയനിരുന.
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(ഡനി)  ഡനി-അഡനിക്ഷന  ചസന്റെറുകേളനില  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനഭായനി

ചലഭാറഭാചസപലാം,  ഹകലഭാചപരനികഡഭാള,  തയമതീന,  ബഭാകകഭാചഫന,  അക്രലാംചപഭാകസറസ്റ്റ്,

വഭാരഭാനനികനിന  എന്നെതീ  മരുനകേള  ഇഉൗ  വര്ഷലാം  വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഭരണഭാനുമതനി

ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനില  ഒരു  ഉലപന്നെലാം  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  ചചഫസര്  കേമ്പനനി

ഉലപഭാദനിപനിക്കുന്നെ  വഭാരഭാനനികനിന.  തഭാരതകമലന  പുതനിയ  ഒരു  ഉലപന്നെ

മഭായതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ്  കേമ്പനനി  കനരനിടസ്റ്റ്  മരുന്നെനിചനക്കുറനിച്ചുള്ള  വനിശദഭാലാംശങ്ങളടങ്ങനിയ

ലഘുകലഖ  വനിതരണലാം  ചചയതുലാം  കഡഭാകര്മഭാരുചട  സലാംശയങ്ങള

ദൂരതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി പതനിനനിധനിചയ അയചതുലാം.

തനിരുവനനപുരലാം ഓഫ് ചസറസ്റ്റ് പസനിചല തസനികേമഭാറ നനിയമനലാം

228(3526)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗലവകുപസ്റ്റ്  ഡയറകറുചട  കേതീഴനില  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ

തനിരുവനനപുരലാം ഓഫസ്റ്റ് ചസറസ്റ്റ് പസനിചല ലഭാസസ്റ്റ് കഗ്രഡസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാരുചട തസനികേമഭാറ

നനിയമനലാം സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാരനിലനനിനലാം അകപക്ഷ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിചല ലഭാസസ്റ്റ് കഗ്രഡസ്റ്റ് ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് തസനികേമഭാറ നനിയമനലാം വഴനി

ലഭനിക്കുന്നെ ഈ ആനുകൂലലലാം നഷ്ടചപടുന്നെ വനിധത്തനില ബന്ധചപടവര് കേഭാലതഭാമസലാം

വരുത്തുന്നെതഭായ പരഭാതനി ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ആകരഭാഗല വകുപസ്റ്റ് ഡയറകറുചട 15-6.2015 ചല FWA1/22093/12DHS

നമ്പര് സര്ക്കുലര് പകേഭാരലാം അര്ഹതയള്ള ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് തസനികേ മഭാറലാം വഴനിയള്ള

ചപഭാകമഭാഷന നല്കുന്നെതനിനുകവണ നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)) ഇല.

(സനി)  അര്ഹതയള്ള ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് തസനികേമഭാറലാം  വഴനിയള്ള ചപഭാകമഭാഷന

നലകുന്നെതനിനസ്റ്റ് കവണ നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.



288 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 22, 2017

ചഡങ്കനിപനനിയചട ചനികേനിത സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് സശ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളക്കുലാം
കനിനനിക്കുകേളക്കുമുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള

229(3527)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വനിവനിധഭഭാഗങ്ങളനില  പടര്നപനിടനിച

ചഡങ്കനിപനനിയചട  ചനികേനിത  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സശ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളക്കുലാം

കനിനനിക്കുകേളക്കുലാം  പകതലകേ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  സശ്വകേഭാരല

കഡഭാകര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് പകതലകേ പരനിശതീലനലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) സശ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേള ഈ കരഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് നടത്തനിയ ചനികേനിതയനിചല

പനിഴവുകേളമൂലലാം  കരഭാഗനികേള  ഗരുതരഭാവസയനിചലത്തുകേകയഭാ  മരണചപടുകേകയഭാ

ചചയതഭായനി ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചഡങ്കനിപനനിക്കസ്റ്റ്  കേഭാരണമഭായ  ഹവറസുകേളുചട  സശ്വഭഭാവവുലാം

സവനികശഷതകേളുലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഗകവഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനഭായനി

ഏചതങ്കനിലുലാം സഭാപനചത്ത ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല ഓഫതീസനിചല ജനിലഭാ  സര്ചചവലനസസ്റ്റ് ഓഫതീസര് മുകഖന

ജനിലയനിചല  സശ്വകേഭാരല  കഡഭാകര്മഭാര്  ഉളചപചടയള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  ചനികേനിതഭാമഭാര്ഗ്ഗകരഖ

ലഭലമഭാക്കുവഭാനുലാം  ആവശലമഭായ  പരനിശതീലനലാം  നലകേഭാനുലാം  ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല

ആഫതീസര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിരുന.   കൂടഭാചത  ഇനലന  ചമഡനിക്കല

അകസഭാസനികയഷന  ജനിലഭാ  ബഭാഞസ്റ്റ്  മുകഖനയലാം  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  സശ്വകേഭാരല

കഡഭാകര്മഭാര് അടക്കമുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ് ചഡങ്കനിപനനിയചട  ചനികേനിതഭാമഭാര്ഗ്ഗകരഖചയക്കുറനിചസ്റ്റ്

പരനിശതീലനലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ശദയനിലചപടനിടനില.

(സനി) ചഡങ്കനിചചവറസസ്റ്റ് ഏതസ്റ്റ് സനികറഭാചചടപസ്റ്റ് ആചണന്നെസ്റ്റ് കേചണത്തുന്നെതനിനുള്ള

PCR  ചടസസ്റ്റ്  തനിരുവനനപുരലാം  പബനികേസ്റ്റ്  ചഹലത്തസ്റ്റ്  ലഭാബനില  ചചയവരുനണസ്റ്റ്.

കൂടഭാചത ഇഉൗഡനിസസ്റ്റ് ചകേഭാതുകുകേളനില ചചവറസനിചന്റെ സഭാന്നെനിദലലാം കേചണത്തുവഭാനഭായനി

കകേഭാടയലാം VCRC എന്നെ സഭാപനചത്ത ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ വകുപനിചല വനിവനിധ വനിഷയങ്ങള

230(3528)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപനിനകേതീഴനില  എത്ര  ജതീവനക്കഭാര്  ഏചതഭാചക്ക
തസനികേകേളനില കജഭാലനി ചചയ്യുനചവനലാം, റതീജനിയണല ലകബഭാറടറനികേളനില ഉളചപചട
എത്ര തസനികേകേള ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപനിചന്റെ  ചചലസനസുലാം,
രജനികസ്ട്രേഷനുമുള്ള സഭാപനങ്ങളുചട ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാടയലാം  ജനിലചയ  എറണഭാകുളലാം  റതീജനിയണല  അനലനിറനിക്കല
ലകബഭാറടറനിയചട  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനിലനനിനലാം  തനിരുവനനപുരത്തക്കസ്റ്റ്
മഭാറനിയതുമൂലലാം ചപഭാതുജനങ്ങളക്കുണഭായ ബുദനിമുടസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില  ഇതുമൂലലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ഭക്ഷല  സഭാമ്പനിളുകേള
പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  തനിരുവനനപുരലാംവചര  കപഭാകകേണനിവരുന്നെ  ബുദനിമുടനിനസ്റ്റ്
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നെതനിനഭായനി ഇഉൗ തതീരുമഭാനലാം പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണര് - 1
കജഭായനിന്റെസ്റ്റ് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണര്

(അഡനിനനികസ്ട്രേഷന & ലതീഗല) - 1

കജഭായനിന്റെസ്റ്റ് ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷണര്

(എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ്) - 1

ചഡപല്യൂടനി ഡയറകര് (പനി.എഫസ്റ്റ്.എ) - 1 (ഒഴനിവസ്റ്റ്-1)

അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവസ്റ്റ് ഓഫതീസര്മഭാര്    - 1

ഫനിനഭാനസസ്റ്റ് ഓഫതീസര് - 1

കര്ക്കസ്റ്റ്/സതീനനിയര് കര്ക്കസ്റ്റ് - 189 (ഒഴനിവസ്റ്റ്-27)

ഓഫതീസസ്റ്റ് അറനഡന്റെസ്റ്റ് - 121 (ഒഴനിവസ്റ്റ്-9)

ഫുഡസ്റ്റ് കസഫനി ഓഫതീസര് - 160 (ഒഴനിവസ്റ്റ്-27)

പഭാര്ടസ്റ്റ് -ചചടലാം സശ്വതീപര് - 17 (ഒഴനിവസ്റ്റ്-5)

450/2020
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ചചടപനിസസ്റ്റ്/കര്ക്കസ്റ്റ് ചചടപനിസസ്റ്റ്/

കകേഭാണ്ഫനിഡനഷലല അസനിസന്റെസ്റ്റ് - 20 (ഒഴനിവസ്റ്റ് -5)

അസനിസന്റെസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷണര് ഓഫസ്റ്റ് ഫുഡസ്റ്റ് കസഫനി - 17

ചചഡ്രവര് - 18 (ഒഴനിവസ്റ്റ് -1)

സതീനനിയര് സൂപണസ്റ്റ്/ജൂനനിയര് സൂപണസ്റ്റ്/ചഹഡസ്റ്റ് കര്ക്കസ്റ്റ് 5  (ഒഴനിവസ്റ്റ്-3)  
ചചനറസ്റ്റ് വഭാചര് - 3 (ഒഴനിവസ്റ്റ് -2)

പഭാക്കര് - 4 (ഒഴനിവസ്റ്റ്-3)

ചചമകക്രഭാബകയഭാളജനിസസ്റ്റ് - 5 (ഒഴനിവസ്റ്റ്-1)

ചടകനിക്കല അസനിസന്റെസ്റ്റ് - 48 (ഒഴനിവസ്റ്റ്-10)

സഭാമ്പനിള കേളകര് - 3

റനിസര്ചസ്റ്റ് ഓഫതീസര് - 24 (ഒഴനിവസ്റ്റ്-3)

സഭാറനിസനിക്കല അസനിസന്റെസ്റ്റ് - 1

ചതീഫസ്റ്റ് ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് അനലനിസസ്റ്റ് - 1

ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് അനലനിസസ്റ്റ് - 4

ചഡപല്യൂടനി ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ് അനലനിസസ്റ്റ് - 6 (ഒഴനിവസ്റ്റ്-4)

റനിസര്ചസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് - 1

ജൂനനിയര് റനിസര്ചസ്റ്റ് ഓഫതീസര് - 24

ജൂനനിയര് ലഭാബസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് - 20 (ഒഴനിവസ്റ്റ്-9)

സതീനനിയര് ലഭാബസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് - 3 (ഒഴനിവസ്റ്റ്-3)

(ബനി)
ജനില ചചലസനസസ്റ്റ് രജനികസ്ട്രേഷന

(1) (2) (3)

തനിരുവനനപുരലാം          18950           6802

ചകേഭാലലാം          11747           4321

പത്തനലാംതനിട           2160           9769

ആലപ്പുഴ            479           2744
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(1) (2) (3)

കകേഭാടയലാം           1387            7101

ഇടുക്കനി           1849            3188

എറണഭാകുളലാം          8674           13625

തൃശ്ശൂര്          2977           13615

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്           1552            9622

മലപ്പുറലാം          1037           4019

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്          2451           7549

വയനഭാടസ്റ്റ്            363            1539

കേണ്ണൂര്           1035            1951

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്           1928            9179

(സനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഗണനനിലവഭാര  നനിയമപകേഭാരമുള്ള  നനിയമപരമഭായ
അനഭാലനിസനിസസ്റ്റ് നടത്തുന്നെതസ്റ്റ് ചപഭാതുജനങ്ങളുമഭായനി ബന്ധചപട കേഭാരലമല.

(ഡനി) ബഭാധകേമല.

തനിരുവനനപുരലാം ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജസ്റ്റ് ആശുപത്രനിയചട അപരലഭാപതകേള
231(3529) ശതീ  .   ചകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി:

ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   നഭാണു  :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന:
ശതീ  .    ചകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷസ്റ്റ്  കുമഭാര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ

കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒരു ജതീവനരക്ഷഭാ കകേന്ദ്രത്തനിചന്റെ അതലഭാഹനിത വനിഭഭാഗലാം കറഭാഡസ്റ്റ്  മഭാര്ഗ്ഗലാം
അടനിയനരമഭായനി  എത്തനികചരഭാന  കേഴനിയന്നെ  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  ആയനിരനിക്കണചമന്നെനിരനിചക്ക
തനിരുവനനപുരലാം  ചമഡനിക്കല  കകേഭാളജസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയചട  കേഭാഷശ്വഭാലനിറനിയനില
എത്തനികചരുവഭാന  വളചര  അധനികേലാം  ചുറനിക്കറകങ്ങണ  സഭാഹചരലമുചണനളളതസ്റ്റ്
ശദയനിലചപടനിടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില കരഭാഗനികേളക്കസ്റ്റ് അടനിയനരമഭായനി എത്തനികചരഭാന പഭാകേത്തനില
അതലഭാഹനിത വനിഭഭാഗലാം ക്രമതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  അതലഭാഹനിത  വനിഭഭാഗത്തനിലനനിനലാം  സനി.  ടനി.  സ്കഭാന,  ഹമകക്രഭാ
ബകയഭാളജനി, എ. സനി. ആര്. ലഭാബുകേള എന്നെനിവയനികലയ്ക്കുള്ള ദൂരകടുതല കരഭാഗനിയചട
പഭാഥമനികേ  പരനികശഭാധനയനില  വരുത്തുന്നെ  കേഭാലതഭാമസലാം  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാന  എചനഭാചക്ക  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനചണന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  ആശുപത്രനിയനിചല  കഡഭാകര്,  നഴസ്റ്റ്,
പഭാരഭാചമഡനിക്കല സഭാഫസ്റ്റ് അനുപഭാതലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില  എചനഭാചക്കചയന്നെസ്റ്റ്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇചലങ്കനില  ഈ  അനുപഭാതലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കറഭാഡനികനഭാടുകചര്നള്ള  പുതനിയ  അതലഭാഹനിത  വനിഭഭാഗത്തനിചന്റെ
പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.

(സനി)  സനി.ടനി.  സ്കഭാന,  ചചമകക്രഭാബകയഭാളജനി  എന്നെനിവ പൂര്ത്തനിയഭായനി  വരുന്നെ
അതലഭാഹനിത  വനിഭഭാഗത്തനിനുസമതീപലാംതചന്നെ  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കേരുനഭാഗപള്ളനി തഭാലൂക്കനില പനനി ബഭാധനിചസ്റ്റ് മരണമടഞ്ഞവര്

232(3530)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  തഭാലൂക്കനില  വനിവനിധയനിനലാം  പനനി  ബഭാധനിചസ്റ്റ്  2017
ഏപനില  1  മുതല  ജൂഹല  31  വചര  എത്രകപര്  മരണചപട്ടു;  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്
മുനനിസനിപഭാലനിറനി തലത്തനിലുള്ള കേണക്കസ്റ്റ് തരലാംതനിരനിചസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത കേഭാലയളവനില ഈ പകദശത്തസ്റ്റ് സശ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില
ചനികേനിതകതടനിയവരനില എത്രകപര് മരണചപട്ടുചവനള്ള കേണക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)   ചഡങ്കനിപനനിചയയലാം  അതനിചന്റെ  പതനികരഭാധചത്തയലാം  സലാംബന്ധനിച
അവകബഭാധലാം ചപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ആകരഭാഗലവകുപസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയ
പവര്ത്തനങ്ങള എചനലഭാചമന്നെസ്റ്റ് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  തഭാലൂക്കനില  വനിവനിധയനിനലാം  പനനി  ബഭാധനിചസ്റ്റ്  2017
ഏപനില  1  മുതല  ജൂചചല  31  വചര  14-കപര്  മരണചപട്ടു.   ഗ്രഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്
മുനനിസനിപഭാലനിറനി തലത്തനിലുള്ള കേണക്കസ്റ്റ് തഭാചഴ കചര്ക്കുന:

1 കേരുനഭാഗപള്ളനി - ഇല

2 ചചമനഭാഗപള്ളനി  - 2

3 കുലകശഖരപുരലാം - 4

4 ചതഭാടനിയര് - 4

5 ചവറ - 2

6 ചതക്കുലാംഭഭാഗലാം - 1

7 തഴവ - 1

(ബനി)  പസ്തുത  കേഭാലയളവനില  ഇഉൗ  പകദശത്തസ്റ്റ്  മരനിച  ആചകേ  14  കപരനില
10 കപര് സശ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില ചനികേനിതകതടനിയവരഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ചഡങ്കനിപനനിചയയലാം  അതനിചന്റെ  പതനികരഭാധചത്തയലാം  സലാംബന്ധനിച
അവകബഭാധലാം ചപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് തഭാചഴപറയന്നെ പവര്ത്തനങ്ങള
ജനിലയനില സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്:

ജനിലഭാതലത്തനിലുലാം  പനി.എചസ്റ്റ്.സനി.  തലത്തനിലുലാം  ഇന്റെര്  ചസകറല  മതീറനിലാംഗ്കൂടനി
ഇതര വകുപ്പുകേളുചട കസവനലാം ഉറപ്പുവരുത്തനി.  ചകേ.എലാം.എ.  യചട സഹഭായകത്തഭാചട
ഇ.എസസ്റ്റ്.ചഎ,  സര്ക്കഭാര്/സശ്വകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില  ചനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ
പരനിചയചപടുത്തുകേയലാം  പനിന്റെസ്റ്റ്  ചചയസ്റ്റ്  നലകുകേയലാം  ചചയ.   ചപഭാതുസലങ്ങളനിലുലാം
ചഡങ്കനിപനനിബഭാധനിത  പകദശങ്ങളനിലുലാം  ആകരഭാഗലസഭാപനങ്ങളനിലുലാം
കബഭാധവലക്കരണ കബഭാര്ഡസ്റ്റ് സഭാപനിച്ചു.  പത്രലാം, കറഡനികയഭാ തുടങ്ങനിയ മഭാധലമങ്ങള
വഴനി കബഭാധവലക്കരണലാം നടത്തനി.  സ്കൂള തലത്തനിലുലാം റസനിഡന്റെസ്റ്റ് അകസഭാസനികയഷന
വഴനിയലാം  കബഭാധവലക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിച്ചു.   ആകരഭാഗലവകുപ്പുലാം
(കമഭാകഡണ്  ചമഡനിസനിന,  ആയര്കവദലാം,  കഹഭാമനികയഭാ)  എന.എചസ്റ്റ്.എ ലാം.-ഉലാം,  ജനിലഭാ
പഞഭായത്തുലാം  സലാംയക്തമഭായനി  കബഭാധവലക്കരണലാം  ചചസഡ്കഷഭാ,
വതീഡനികയഭാപദര്ശനലാം എന്നെനിവ സലാംഘടനിപനിച്ചു.  അനഉൗണ്ചസന്റെസ്റ്റ് വഴനിയലാം കനഭാടതീസസ്റ്റ്
മുകഖനയലാം കബഭാധവലക്കരണലാം നടത്തനി.
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ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ വകുപനിചന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള
233(3531) ശതീ  .   ചകേ  .   ആനസലന  :

ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര്  :
ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  :
ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപനിചന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള
അവകലഭാകേനലാം ചചയ്യേഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  കഹഭാടലുകേള,  റകസഭാറനകേള,കബക്കറനികേള  തുടങ്ങനിയവയനില
എചനലഭാലാം പരനികശഭാധനകേളഭാണസ്റ്റ് നടത്തുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുചടകേതീഴനിലുള്ള  അനലനിറനിക്കല  ലഭാബുകേചള
അനഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനികലക്കസ്റ്റ് ഉയര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി എചനലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ഡനി)  ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പസ്തുത  ലഭാബുകേളക്കസ്റ്റ്  എന.എ.ബനി.എല
അക്രഡനികറഷന ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)ഉണസ്റ്റ്.   സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  വകുപനിചന്റെ  പവര്ത്തനങ്ങള
അവകലഭാകേനലാം  ചചയ്യുന്നെതനിനുകവണനി  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണര്,
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ അസനിസന്റെസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷണര് (ഇന്റെലനിജനസസ്റ്റ്)  എന്നെതീ ഓഫതീസര്മഭാരുചട
സലാംസഭാനതല  കേശ്വഭാടര്ലനി  മതീറനിലാംഗലാം  ജനിലഭാതലത്തനില  ഫുഡസ്റ്റ്  കസഫനി
ഓഫതീസര്മഭാരുചട പതനിമഭാസ മതീറനിലാംഗലാം കൃതലമഭായനി  നടനവരുന.  ടനി  മതീറനിലാംഗനില
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  പവര്ത്തനങ്ങളുചട  അവകലഭാകേനലാം,  കേഭാരലക്ഷമത,  കകേസ്സുകേളുചട
പുകരഭാഗതനി, ചചലസനസസ്റ്റ്/രജനികസ്ട്രേഷന പുകരഭാഗതനി എന്നെനിവ വനിലയനിരുത്തുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കഹഭാടലുകേള,  റകസഭാറനകേള,  കബക്കറനികേള  തുടങ്ങനിയവയനില
ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ ഗണനനിലവഭാര നനിയമ പകേഭാരമുള്ള പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുന.

(സനി&ഡനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പവര്ത്തനിക്കുന്നെ തനിരുവനനപുരലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്,
എറണഭാകുളലാം എന്നെതീ ലഭാബുകേള എന.എ.ബനി.എല അചക്രഡനികറഷന കനടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ് അനഭാരഭാഷ നനിലവഭാരമഭാണസ്റ്റ്.  ഇനലയനില ഒരു ഗവണ്ചമന്റെനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില ഭക്ഷല
സുരക്ഷഭാ  വകുപനിചന്റെ  എലഭാ  ലഭാബുകേളക്കുലാം  അക്രഡനികറഷന  ലഭനിക്കുന്നെ  ആദല
സലാംസഭാനമഭാണസ്റ്റ് കകേരളലാം.
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അടപഭാടനിയനിചല ചഎ.സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്. ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ചസഷലല അലവനസസ്റ്റ്
നലകുവഭാന നടപടനി

234(3532)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അടപഭാടനി  കമഖലയനില  കജഭാലനിചചയ്യുന്നെ  ആകരഭാഗലവകുപസ്റ്റ്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം,  അങ്കണവഭാടനി ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം അടനിസഭാന ശമ്പളത്തനിചന്റെ 20%
പകതലകേ അലവനസഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അടപഭാടനിയനില  കജഭാലനിചചയ്യുന്നെ  ചഎ,സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  (ICDS)
ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് കൂടനി പകതലകേ അലവനസസ്റ്റ് നലകുന്നെതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള ഫയലനില
സഭാമൂഹനികേനതീതനി  ഡയറകകററസ്റ്റ്  ഒരു  തതീരുമഭാനവുലാം  എടുക്കഭാതനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  ഫയലനില  തുടര്നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കുവഭാന
ഹവകുന്നെതനിചന്റെ  കേഭാരണലാം  എനഭാചണന്നെസ്റ്റ്  ഫയല  നമ്പര്  ഉളചപചട
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  ഫയലനില  അടനിയനര  തതീരുമഭാനലാം  ഹകേചക്കഭാണസ്റ്റ്
അടപഭാടനിയനിചല  ചഎ,സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ചസഷലല  അലവനസസ്റ്റ്
നലകുവഭാന ഉടന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ആകരഭാഗലവകുപസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  അടനിസഭാന  ശമ്പളത്തനിചന്റെ  20%
പകതലകേ  അലവനസഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   8-2-2016 -ചല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
നമ്പര്74/2016/സഭാനതീവ.  പകേഭാരലാം  അങ്കണവഭാടനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  20%  അധനികേ
കഹഭാണകററനിയമഭായനി ഉത്തരവസ്റ്റ് തതീയതനി മുതല വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി  &  സനി)    ഇക്കഭാരലലാം  SJD-AI/141/2016-SJD  എന്നെ  ഫയലനില
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ചചവദലനഭാരുചട അശഭാസ്ത്രതീയ പചരണങ്ങള

235(3533)   ശതീ  .    ഡനി  .    ചകേ  .    മുരളനി  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹലസനസുള്ളതുലാം  ഇലഭാത്തതുമഭായ  ഹവദലനമഭാര്  നനിലവനിചല
അലാംഗതീകൃത  ശഭാസ്ത്രതീയനനിഗമനങ്ങളചക്കതനിരഭായനി  വഭാര്ത്തകേള  പചരനിപനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ചക്കതനിചര  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നെകശഷലാം എത്ര
കകേസുകേള രജനിസര് ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദവനിവരങ്ങള നലകേഭാകമഭാ?



296 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 22, 2017

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലചപടനിടനില.

(ബനി)  ഇഉൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നെകശഷലാം ഇതുമഭായനി  ബന്ധചപട
കകേസ്സുകേചളഭാനലാം രജനിസര് ചചയനിടനില.

ചനയ്യേഭാറനിനകേര ജനറല ആശുപത്രനി, ചവണ്പകേല സനി.എചസ്റ്റ്.സനി.
എന്നെനിവയചട ചകേടനിടങ്ങള

236(3534)  ശതീ  .    ചകേ  .    ആനസലന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചനയ്യേഭാറനിനകേര  ജനറല  ആശുപത്രനി,  ചവണ്പകേല  സനി.എചസ്റ്റ്.സനി.
എന്നെനിവയചട എചസ്റ്റ്.ടനി.  കേണക്ഷന ലഭനിക്കഭാത്തതുലാം പണനി പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുമഭായ
ചകേടനിടങ്ങളുചട പുതുക്കനിയ ഡനി.പനി.ആര്. സര്ക്കഭാരനില സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചവണ്പകേല  സനി.എചസ്റ്റ്.സനി.-യനില  1.5  കകേഭാടനി  രൂപ  മുടക്കനി
അസനിവഭാരലാം  മഭാത്രലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ  ബഭാക്കനി  പണനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ഏചതലഭാലാം നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചു;

(സനി)  ചവണ്പകേല  സനി.എചസ്റ്റ്.സനി.യനില  ദനിനലാംപതനി  എത്ര  കരഭാഗനികേള
ചനികേനിതകതടനി വരുന; എത്ര കപര്ക്കസ്റ്റ് കേനിടത്തനി ചനികേനിതനിക്കുന്നെതനിനുള്ള സഉൗകേരലലാം
ഉണസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ചവണ്പകേല  സനി.എചസ്റ്റ്.സനി.യനില  പുതനിയ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന
നടപടനി സശ്വതീകേരനികചഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)    ഉണസ്റ്റ്.   ചനയ്യേഭാറനിനകേര  ജനറല  ആശുപത്രനി,  ചവണ്പകേല
സനി.എചസ്റ്റ്.സനി. എന്നെതീ ആശുപത്രനികേളനില യഥഭാക്രമലാം 38 ലക്ഷലാം, 2 കകേഭാടനി 35 ലക്ഷലാം
എന്നെതീ  തുകേയചട  പുതുക്കനിയ  നനിരക്കനിലുള്ള  ചപഭാകപഭാസല  ആകരഭാഗല  വകുപനിനസ്റ്റ്
കേതീഴനിലുള്ള ബൃഹത്തഭായ നനിര്മ്മേഭാണ പവര്ത്തനങ്ങള 2017-18  എന്നെ പദതനിയനില
ഉളചപടുത്തനി ലഭലമഭാക്കനിയതസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)   ചവണ്പകേല സനി.എചസ്റ്റ്.സനി.-യനില ദനിനലാം പതനി 390 മുതല 550 വചര
കരഭാഗനികേള  ഒ.പനി-യനില  ചനികേനിത  കതടനി  വരുനണസ്റ്റ്.   52  കപര്ക്കസ്റ്റ്  കേനിടത്തനി
ചനികേനിതക്കുള്ള സഉൗകേരലലാം നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)    ചവണ്പകേല സനി.എചസ്റ്റ്.സനി.-യനില ആവശലത്തനിനുള്ള ജതീവനക്കഭാര്
ഇകപഭാഴുമുണസ്റ്റ്.   കേനിടക്കകേളുചട  എണ്ണലാം  വര്ദനിക്കുകേയഭാചണങ്കനില  മഭാത്രചമ  പുതനിയ
തസനികേകേള സൃഷ്ടനികക്കണതുള.
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ആകരഭാഗല വകുപനിചല ഫതീലഡസ്റ്റ് വനിഭഭാഗലാം ജതീവനക്കഭാരുചട സഭാനക്കയറലാം

237(3535) ചപഭാഫ  .    ചകേ  .    യ  .    അരുണന :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  വകുപനിചല  ജൂനനിയര്  ചഹലത്തസ്റ്റ്  ഇനചസകര്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  II
തസനികേയനിലനനിന്നെസ്റ്റ്  ചഹലത്തസ്റ്റ്  ഇനചസകര്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  I  തസനികേയനികലക്കസ്റ്റ്
സഭാനക്കയറലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എനഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനസ്റ്റ്
തടസചമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  സഭാനക്കയറലാം  നടത്തുന്നെതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉണഭാകുന്നെ
ജൂനനിയര്  ചഹലത്തസ്റ്റ്  ഇനചസകര്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  II  ഒഴനിവുകേളനിൽ  നനിയമനലാം  നടത്തഭാന
നടപടനി സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജൂനനിയര്  ചഹലത്തസ്റ്റ്  ഇനചസകര്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  II  തസനികേയനിലനനിന്നെസ്റ്റ്
ചഹലത്തസ്റ്റ്  ഇനചസകര്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  I  തസനികേയനികലയസ്റ്റ്  സഭാനക്കയറലാം  നലകേനി
വരുന്നെനില.   ജൂനനിയര്  ചഹലത്തസ്റ്റ്  ഇനചസകര്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  II തസനികേയനിലനനിന്നെസ്റ്റ്
ജൂനനിയര്  ചഹലത്തസ്റ്റ്  ഇനചസകര് കഗ്രഡസ്റ്റ്  I  തസനികേയനികലക്കഭാണസ്റ്റ്  സഭാനക്കയറലാം
നലകുന്നെതസ്റ്റ്.   ഇതനിനകേലാംതചന്നെ  29  സഭാനക്കയറലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   തുടര്നലാം
ഒഴനിവുകേളക്കനുസരനിചസ്റ്റ്  സഭാനക്കയറലാം  നലകുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

(ബനി)  ജൂനനിയര്  ചഹലത്തസ്റ്റ്  ഇനചസകര്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  II  കഗ്രഡസ്റ്റ്  I  അനുപഭാതലാം
ജനിലകേളനില പഭാലനിക്കുന്നെതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടക്കുന്നെ ചപഭാകമഭാഷനുകേളനില ഒഴനിവുകേള
ഉണഭാകുന്നെതല.   ജൂനനിയര്  ചഹലത്തസ്റ്റ്  ഇനചസകര്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  II  ഒഴനിവുകേള
എലഭാലാം  തചന്നെ  യഥഭാസമയലാം  ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല  ഓഫതീസര്മഭാര്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി-യസ്റ്റ്
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് ചചയവരുനണസ്റ്റ്.

ചനികേനിതയനിലഭാചത തമനിഴഭാടസ്റ്റ് സശ്വകദശനി  മുരുകേന മരനിക്കഭാനനിടയഭായ സലാംഭവലാം

238(3536)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചനികേനിതയനിലഭാചത  തമനിഴഭാടസ്റ്റ്  സശ്വകദശനി  മുരുകേന  മരനിക്കഭാനനിടയഭായ
സലാംഭവത്തനികനല സശ്വതീകേരനിച നടപടനികേളുചട വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  മരണഭാസന്നെനഭായ  കരഭാഗനിചയ  5  ആശുപത്രനികേളനില  മഭാറനി  മഭാറനി
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പകവശനിപനിചനിട്ടുലാം ചനികേനിത നലകേഭാന കേഴനിയഭാചത വന്നെ സഭാഹചരലലാം കകേരളത്തനില
ഇനനി  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  മരണചപട മുരുകേചന്റെ കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ് ആശശ്വഭാസധനസഹഭായലാം നലകുന്നെ
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തമനിഴഭാടസ്റ്റ്  സശ്വകദശനി  മുരുകേന  ചനികേനിതയനിലഭാചത  മരനിക്കഭാനനിടയഭായ
സലാംഭവത്തനികനല അകനശ്വഷണലാം നടത്തുന്നെതനിനഭായനി ആകരഭാഗല വകുപസ്റ്റ് ഡയറകറുചട
കനതൃതശ്വത്തനില  മൂന്നെലാംഗ  സലാംഘചത്ത  നനികയഭാഗനിചനിരുന.   ഇഉൗ  സലാംഘലാം  പസ്തുത
വനിഷയത്തനില  അകനശ്വഷണലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  സമര്പനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് ഉചനിതമഭായ നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇത്തരലാം  സലാംഭവങ്ങള  ഭഭാവനിയനില  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന
സഭാധലമഭായ എലഭാ നടപടനികേളുലാം സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  മരണചപട  മുരുകേചന്റെ  കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ്  ആശശ്വഭാസ  ധനസഹഭായമഭായനി
19-8-2017  തതീയതനിയനിചല  സ.ഉ.(ചചകേ)  നമ്പര്  286/2017/റവ.  പകേഭാരലാം
ബഹു. മുഖലമനനിയചട ദുരനിതഭാശശ്വഭാസ നനിധനിയനിലനനിനലാം 10 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചസ്റ്റ്
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മഭാധലമങ്ങളനില മരുനകേളുചട പരസലങ്ങള

239(3537) ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മഭാധലമങ്ങളനില  മരുനകേളുചട  പരസലങ്ങള  വനകതഭാതനില  വരുന്നെതസ്റ്റ്
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കഡഭാകര്മഭാരുചട നനിര്കദ്ദേശമനിലഭാചത പരസലങ്ങളുചട അടനിസഭാനത്തനില
കരഭാഗനികേള  ഇത്തരലാം  മരുനകേള  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ഗരുതരമഭായ  ആകരഭാഗല
പശങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഇടവരുത്തുചമന്നെതനിനഭാല  ഇത്തരലാം  പരസലങ്ങള
നനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) മരുനകേളക്കസ്റ്റ് പരസലലാം നലകേഭാന പഭാടനിചലന്നെ നനിയമലാം നനിലവനിലുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 299

(എ & ബനി)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ചപഭാതുജന  തഭാലരലഭാര്തലാം  നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  നഭാമമഭാത്രമഭായതുമഭായ  മരുനകേളുചട  പരസലങ്ങള  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്
അകലഭാപതനി വനിഭഭാഗത്തനില നനിലവനില കേണ്ടുവരുന്നെതസ്റ്റ്.  ആയര്കവദ മരുനകേളക്കസ്റ്റ്
ഇത്തരചമഭാരു  നനിയനണലാം  ഇലഭാത്തതനിനഭാല  പരമ്പരഭാഗത  മരുനകേചളഭാഴനിചസ്റ്റ്
മറ്റുള്ളവചയലഭാലാംതചന്നെ  (കപറന്റെസ്റ്റ്  &  ചപഭാപതീററനി  ചമഡനിസനിനസസ്റ്റ്)  പരസലങ്ങള
വഴനിയഭാണസ്റ്റ്  പധഭാനമഭായലാം  വനിലക്കചപടുന്നെതസ്റ്റ്.   ഇത്തരലാം  മരുനകേചളലഭാലാംതചന്നെ
ഡ്രഗ്സസ്റ്റ്  &  മഭാജനികേസ്റ്റ്  ചറമഡതീസസ്റ്റ്  ഒബ്ജക്ഷണബനിള  അഡശ്വര്ചചടചസന്റെസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്
(ഡനി.എലാം.ആര്.ഒ.എ.)  അനുശഭാസനിക്കുന്നെ  രതീതനിയനില  തചന്നെയഭാണസ്റ്റ്  പരസലലാം
ചചയ്യേചപടുന്നെചതന്നെസ്റ്റ്  ഡ്രഗ്സസ്റ്റ്  കേണ്കടഭാള  വകുപസ്റ്റ്  നനിരനരലാം  നനിരതീക്ഷനിചസ്റ്റ്  ഉറപസ്റ്റ്
വരുത്തുനണസ്റ്റ്.  പസ്തുത ആകനിനസ്റ്റ് വനിരുദമഭായനി പരസലങ്ങള ചചയ്യുന്നെവര്ചക്കതനിചര
ഡ്രഗ്സസ്റ്റ് കേണ്കടഭാള വകുപസ്റ്റ് നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.  എന്നെഭാല കപറന്റെസ്റ്റ്  &
ചപഭാപതീററനി  ചമഡനിസനിനസസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനിലചപടുന്നെ  ആയര്കവദ  ഒഉൗഷധങ്ങളുചട
സമ്പൂര്ണ്ണമഭായ  പരസല  നനികരഭാധനലാം  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂചട  മഭാത്രകമ
സഭാധലമഭാവുകേയള.

(സനി)  കകേന്ദ്ര  നനിയമമഭായ  ഡ്രഗ്സസ്റ്റ്&മഭാജനികേസ്റ്റ്  ചറമഡതീസസ്റ്റ്  ഒബ്ജക്ഷണബനിള
അഡശ്വര്ചചടചസന്റെസ്റ്റ് ആകസ്റ്റ്  (ഡനി.എലാം.ആര്.ഒ.എ.), 1955  പകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് മരുനകേളുചട
പരസലങ്ങള  നനിയനനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   ഇഉൗ  ആകനിചല  വലവസകേള  പഭാലനിചഭാണസ്റ്റ്
പരസലങ്ങള  പസനിദതീകേരനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ്  ഡ്രഗ്സസ്റ്റ്  കേണ്കടഭാള  വകുപസ്റ്റ്  ഉറപസ്റ്റ്
വരുത്തുനണസ്റ്റ്.

കതഭാട്ടുമുക്കത്തസ്റ്റ് പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം

240(3538)  ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചകേഭാടനിയത്തൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചല  കതഭാട്ടുമുക്കത്തസ്റ്റ്  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രലാം അനുവദനിക്കണചമന്നെ ആവശലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില പസ്തുത അകപക്ഷയചട നനിലവനിചല സനിതനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കതഭാട്ടുമുക്കത്തസ്റ്റ്  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
അടനിയനര നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി & സനി)   കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് ജനിലയനിചല ചകേഭാടനിയത്തൂര് ഗ്രഭാമ പഞഭായത്തനിലുലാം
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കേഭാരകശ്ശേരനി പഞഭായത്തനിലുലാം നനിലവനില ഓകരഭാ പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള ഉണസ്റ്റ്.
കൂടഭാചത  ചകേഭാടനിയത്തൂര്  ഗ്രഭാമ  പഞഭായത്തനില  ചചറുവഭാടനി  സനി.എചസ്റ്റ്.സനി.-യലാം
പവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല  ചകേഭാടനിയത്തൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില
രണഭാമചതഭാരു പനി.എചസ്റ്റ്.സനി. ആരലാംഭനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ഗണകമനയള്ളതുലാം സഉൗഹഭാര്ദ്ദേപരവുമഭായ കസവനലാം
241(3539) ശതീ  .   ചകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ്റ്റ്  :

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ്  :
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില വരുന്നെ കരഭാഗനികേളക്കസ്റ്റ് ഗണകമനയളളതുലാം
സഉൗഹഭാര്ദ്ദേപരവുമഭായ  കസവനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എചനഭാചക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേള,  ജനിലഭാതല  ആശുപത്രനികേള
എന്നെനിവനിടങ്ങളനിചല  ഒ.പനി.-കേള  കരഭാഗതീസഉൗഹൃദപരമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള
നടപടനികേള എചനലഭാമഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  സലാംസഭാനചത്ത ആകരഭാഗലകമഖലയനിചല ചനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങചള

എലഭാ രതീതനിയനിലുലാം കരഭാഗതീസഉൗഹൃദമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള സലാംരലാംഭമഭാണസ്റ്റ് ആര്ദലാം മനിഷന.
ഒഉൗടസ്റ്റ്  കപഷലന്റെസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗങ്ങളനില  ആവശലമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനി
കരഭാഗതീസഉൗഹൃദമഭായ  രതീതനിയനില  ചനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുകേ,  ജനിലഭാ  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്
ആശുപത്രനികേളനില  നനിശനിത  മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാചട,  അടനിസഭാന  സഉൗകേരലങ്ങളുലാം
ആശുപത്രനി  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കനിചക്കഭാണ്ടുലാം  ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാചര
നനിയമനിച്ചുചകേഭാണ്ടുലാം  സഉൗകേരലങ്ങള  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.   ഇതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
ചതരചഞ്ഞടുത്ത  170  പനി.എചസ്റ്റ്.സനി -കേളനില  680  തസനികേകേള  അനുവദനിച്ചു
ഉത്തരവഭായനി.   ചചപമറനി  ചഹലത്തസ്റ്റ് ചസന്റെറുകേചള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
ഉയര്ത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  23  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ചചപമറനി
ചഹലത്തസ്റ്റ്  ചസന്റെറുകേളനില  ലകബഭാറടറനി  സഉൗകേരലലാം  ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  2017-18
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ബജറനില തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  5 കകേഭാടനി രൂപയചട
ലകബഭാറടറനി  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള  പഭാരലാംഭനടപടനികേള
ചകേ.എലാം.എസസ്റ്റ്.സനി.എല. വഴനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനിലഭാ തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപത്രനികേളനില
ചസഷലഭാലനിറനി/സൂപര് ചസഷലഭാലനിറനി കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.  പഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങചള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി പവര്ത്തന കമഖല വനിപുലചപടുത്തുകേ.
കരഭാഗനികേളക്കസ്റ്റ്  കപഭാകടഭാകകേഭാള/ചനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  പകേഭാരലാം  ഗണകമനയള്ള
ചനികേനിതയലാം പരനിചരണവുലാം ലഭലമഭാക്കുകേ എന്നെതീ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങകളഭാചട ആകരഭാഗല
കമഖലയനില ആര്ദലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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(ബനി)  ആര്ദലാം  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  ആശുപത്രനികേള  കരഭാഗതീസഉൗഹൃദ
പരമഭാക്കുന്നെതനിനു  കവണനി  2017-2018  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷചത്ത  ബജറനില
15 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആകരഭാഗല വകുപനിനുകേതീഴനിചല 17 ജനിലഭാ തല
ആശുപത്രനികേള  കരഭാഗതീ  സഉൗഹൃദപരമഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളനില  ഒ.പനി.  കേഉൗണറുകേളനില  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം
വനികേലഭാലാംഗര്ക്കുലാം പകതലകേ പരനിഗണന നലകുന.  വൃദജനങ്ങളക്കഭായനി പകതലകേ
കേഉൗണറുകേള ചമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളനില നടപഭാക്കനി വരുന.  ഒ.പനി. സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് അകനശ്വഷണ കേഉൗണര് സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഒ.പനി-യനില
എത്തുന്നെ  കരഭാഗനികേളക്കുലാം  കൂചടവരുന്നെവര്ക്കുലാം  ഇരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഇരനിപനിടങ്ങള
സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഒ.പനി-യനിചല  തനിരക്കസ്റ്റ്  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി  കൂടുതല  കേഉൗണറുകേള
സഭാപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഒക്കക്യുകപഷണല ചതറഭാപനിസ്റ്റുകേളുചട നനിയമനലാം

242(3540)  ശതീ  .    കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സമ്പൂർണ്ണ  മഭാനസനികേ  ആകരഭാഗല  പദതനിയനിചല   പകേൽ  വതീടുകേളനിൽ
ഒക്കക്യുകപഷനൽ ചതറഭാപനി ബനിരുദലാം ഉള്ളവചര നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സമ്പൂർണ്ണ  മഭാനസനികേ  ആകരഭാഗല  പദതനിയനിൽ  ഒക്കക്യുകപഷനൽ
ചതറഭാപനിസനിചന്റെ  അഭഭാവത്തനിൽ  കസഭാഷലൽ  വർക്കർ  എന്നെ  തസനികേയനിൽ  ആചള
നനിയമനിക്കുന്നെതനിനു  പകേരലാം  ഒക്കക്യുകപഷനൽ  ചതറഭാപനിസനിചന്റെ  കയഭാഗലതയനിൽ
എലാം എസസ്റ്റ് ഡബല്യൂ  ഉൾചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള നടപടനി  ശരനിയഭാകണഭാ;  പസ്തുത കയഭാഗലത
പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പകേൽ  വതീടുകേളനിൽ  ഒക്കല്യൂകപഷനൽ  ചതറഭാപനി  അസനിസൻസസ്റ്റ്
(ഹടലർ/ക്രഭാഫസ്റ്റ്  ഇൻസ്ട്രേകർ/ഹബൻഡർ)  എന്നെതീ തസനികേകേൾ  ഉൾചപടുത്തഭാചത  3
സഭാഫസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ്, 3  കതീനനിങസ്റ്റ്  സൂപർഹവസർ എന്നെനി തസനികേകേള ഉളചപടുത്തനിയതനിചന്റെ
ആവശലകേത എനഭാണസ്റ്റ്;  പസ്തുത  സഭാഫസ്റ്റ്  പഭാകറൺ  പുനര്നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  പുനരധനിവഭാസത്തനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  കനിനനിക്കൽ
ഹസകക്കഭാളജനിസസ്റ്റ്  ,ഹസക്കഭാടനികേസ്റ്റ്  കസഭാഷലൽ  വർക്കർ  എന്നെനിവരുചട തസനികേകേൾ
എന്തുചകേഭാണസ്റ്റ് ഉൾചപടുത്തനിയനിടനിചലന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  പകേൽവതീടുകേളുചട  പവർത്തനങ്ങചള  വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡലാം  എനഭാണസ്റ്റ്;  എലഭാ  പകേൽവതീടുകേളുചടയലാം  സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനസ്റ്റ്
ആവശലമഭായ ഫണസ്റ്റ് ഗവചണനറസ്റ്റ് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  കകേരളത്തനിചല  3  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിൽ  ഒക്കല്യൂകപഷനൽ
ചതറഭാപനിസനിചന്റെ  പുതനിയ  തസനികേകേൾ  (തൃശൂർ  -2,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  2,
തനിരുവനനപുരലാം  -3)  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ചപഭാകപഭാസലനിചന്റെ  തുടർനടപടനികേൾ
എചനഭാചക്കയഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  സമഗ്ര  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പദതനിയനിനകേതീഴനില  പകേലവതീടുകേളനില
കപഭാജകസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്  തസനികേയഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനിലുള്ളതസ്റ്റ്.   കറനിക്കല  വര്ക്കസ്റ്റ്,
ലയ്സണ്വര്ക്കസ്റ്റ്,  ഹഉൗസസ്റ്റ്  വനിസനിറ്റുകേള,  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  കബഭാധവലക്കരണ
കഭാസുകേള  കരഭാഗനികേളക്കുലാം  പരനിചഭാരകേര്ക്കുമുള്ള  ചചസകക്കഭാ  എഡല്യൂകക്കഷന
തുടങ്ങനിയ കജഭാലനികേളഭാണസ്റ്റ് കപഭാജകസ്റ്റ് ഓഫതീസറുചട ചുമതലകേള.  എലാം.എസസ്റ്റ്.ഡബക്യു.
കയഭാഗലതയഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനസ്റ്റ്  അനുകയഭാജലമഭായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   ഒക്കല്യൂകപഷനല ചതറഭാപനിസസ്റ്റ്
തസനികേ ഇഉൗ പദതനിയനിനകേതീഴനില നനിലവനിലനില. 

(സനി)  പകേല വതീടുകേളനില ഒക്കല്യൂകപഷനല ചതറഭാപനി അസനിസനസസ്റ്റ്  (ചചടലര്/
ക്രഭാഫസ്റ്റ്  ഇനസ്ട്രേകര്/ചചബനഡര്)  എന്നെനിവരുചട  കസവനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാനുള്ള
പകതലകേ  ഫണസ്റ്റ്  2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല  ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
മഭാനസനികേകരഭാഗ  ചനികേനിതയനിലനിരനിക്കുന്നെവരുചട  പകേല  വതീടഭായതനിനഭാല  അവര്ക്കസ്റ്റ്
മഭാനസനികേ  കരഭാഗ  ഒഉൗഷധങ്ങള  നലകുന്നെതനിനുലാം  പരനിചരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  സഭാഫസ്റ്റ്
കനഴനിചന്റെ  കസവനലാം  അതലനഭാകപക്ഷനിതമഭാണസ്റ്റ്.   ജനിലഭാ  മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല
പരനിപഭാടനിയചട  കേതീഴനിലഭാണസ്റ്റ്  പകേലവതീടുകേള  പവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   എന്നെതനിനഭാല
കനിനനിക്കല  ചചസകക്കഭാളജനിസനികന്റെയലാം  ചചസകേലഭാടനികേസ്റ്റ്  കസഭാഷലല  വര്ക്കറനികന്റെയലാം
കസവനലാം ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  പകേല വതീടുകേളുചട പവര്ത്തനങ്ങചള വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനഭായനി  ജനിലഭാ
മഭാനസനികേഭാകരഭാഗല  പരനിപഭാടനിയചടകേതീഴനില  റനിവല്യൂ  മതീറനിലാംഗകേള  നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.
ഓകരഭാ  പകേലവതീടനികന്റെയലാം  പവര്ത്തന  അവകലഭാകേന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  അതതസ്റ്റ്
ജനിലകേളനിചല  ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  മഭാസലാംകതഭാറുലാം  അയയ്ക്കുനണസ്റ്റ്.
കൂടഭാചത സലാംസഭാന തലത്തനില ആകരഭാഗലവകുപനിചന്റെ മഭാസലാംകതഭാറുമുള്ള കപഭാഗ്രഭാലാം
ഓഫതീസര് കകേഭാണ്ഫറനസനിലാംഗനില പകേലവതീടുകേളുചട  പവര്ത്തനലാം അവകലഭാകേനലാം
ചചയ്യുനണസ്റ്റ്.  എലഭാ പകേല വതീടനികന്റെയലാം സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനഭാവശലമഭായ ഫണസ്റ്റ്
സര്ക്കഭാര് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ) ഇങ്ങചനഭാരു ചപഭാകപഭാസല സര്ക്കഭാരനില ലഭനിചനിടനില.
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കേഭാട്ടുപന്നെനികേളനിലനനിന്നെസ്റ്റ് പകേരുന്നെ കരഭാഗലാം

243(3541)  ശതീ  .    ചനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അടൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിചല  ചകേഭാടുമണ്  പഞഭായത്തനിചല
അങ്ങഭാടനിയല  ഭഭാഗത്തസ്റ്റ്  കേഭാട്ടുപന്നെനികേളനിലനനിനലാം  മനുഷലരനികലക്കസ്റ്റ്  പകേരുന്നെ
ചചള്ളുകേള കേടുത്ത ആകരഭാഗലപശമുണഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  കരഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്  കേ കൃതലമഭായ  ചനികേനിത  ലഭലമഭാകേഭാത്ത
സഭാഹചരലത്തനില  പസസ്തുത  വനിഷയത്തനികനല  ഒരു  പഠനലാം  നടത്തുന്നെതനിനുലാം
അടനിയനരമഭായനി ചനികേനിത ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വനിഷയത്തനികനല  തുടര്നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
ബന്ധചപട ഇതര വകുപ്പുകേളുമഭായനി സഹകേരനിചസ്റ്റ് സലാംയക്ത കയഭാഗലാം വനിളനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
തയ്യേഭാറഭാകുകമഭാ;

(ഡനി)  കരഭാഗലാംബഭാധനിച  തകദ്ദേശവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  സഉൗജനല  ചനികേനിത
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചതഭാലനിപ്പുറകമ  ചചഭാറനിചനിലുലാം  തടനിപ്പുലാം  ഉള്ള അലര്ജനി  ഉണഭാകുന്നെതഭായനി
ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  പസ്തുത  വനിഷയത്തനികനല  ഒരു  പഠനലാം  നടത്തുന്നെതനിനുലാം
അടനിയനരമഭായനി ചനികേനിത ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ബന്ധചപട ഇതര വകുപ്പുകേളുമഭായനി സഹകേരനിചസ്റ്റ് സലാംയക്ത പവര്ത്തനലാം
നടനവരുന.

(ഡനി)  കരഭാഗലാംബഭാധനിച  തകദ്ദേശവഭാസനികേളക്കസ്റ്റ്  സഉൗജനലചനികേനിത
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുചട പുതനിയ തസനികേകേള

244(3542)  ശതീ  .    ചകേ  .    ഡനി  .    പകസനന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിചല  ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുള്ള  കരഭാഗനികേളുചട
വര്ദനവനിനനുസൃതമഭായനി  ആര്ദലാം  പദതനി  പകേഭാരലാം  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുചട  പുതനിയ
തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുചട പുതനിയ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുള്ള ചപഭാകപഭാസല
സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.

ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുചട നനിയമനലാം

245(3543)  ശതീ  .    ഹഹബനി  ഈഡന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലകപഭാലുലാം ഫഭാര്മസനി കയഭാഗലതയനിലഭാത്തവര്
മരുന്നെസ്റ്റ് വനിതരണലാം നടത്തുന്നെതഭായ പരഭാതനി ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) മരുന്നെസ്റ്റ് വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ് ഫഭാര്മസനിസനിനസ്റ്റ് മഭാത്രചമ അധനികേഭാരമുള്ളുചവന്നെ
കകേരള ഹഹകക്കഭാടതനിവനിധനി നനിലവനിലുള്ളകപഭാള അതനിനസ്റ്റ് വനിരുദമഭായ നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനില എന്തുചകേഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആര്ദലാം പദതനിയനില  14  ജനിലകേളക്കുമഭായനി എത്ര ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുചട
തസനികേയഭാണസ്റ്റ് സൃഷ്ടനിചതസ്റ്റ്; കഡഭാകര്മഭാര്, നഴ്സുമഭാര്, ലഭാബസ്റ്റ് ചടകതീഷലന എന്നെനിവയനിൽ
എത്ര തസനികേകേളവതീതലാം സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ് ;

(ഡനി)  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുചട  തസനികേ  ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  സൃഷ്ടനിചസ്റ്റ്
നനിലവനിലുള്ള ഫഭാര്മസനിസസ്റ്റ്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  II  (കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  11/2015)  ലനിസനിലനനിനലാം
നനിയമനലാം നടത്തുവഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ചചഹകക്കഭാടതനി വനിധനിക്കസ്റ്റ് വനിരുദമഭായ നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെനില.

(സനി) ആര്ദലാം പദതനിയചട ഭഭാഗമഭായനി നനിലവനില ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുചട തസനികേ
സൃഷ്ടനിക്കചപടനിടനില.   ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച  ചപഭാകപഭാസല  പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.
ആര്ദലാം പദതനിയനില ചതരചഞ്ഞടുത്ത 170 PHC-  കേളനില 170  കഡഭാകര്മഭാര്, 340
സഭാഫസ്റ്റ്  നഴ്സുമഭാര്,  170  ലഭാബസ്റ്റ്  ചടകതീഷലന  എന്നെതീ  തസനികേകേളുലാം  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്/
ജനിലഭാ/ജനറല  ആശുപത്രനികേളനിലഭായനി  84  ലഭാബസ്റ്റ്  ചടകതീഷലന,  197  സഭാഫസ്റ്റ്  നഴസ്റ്റ്
എന്നെതീ തസനികേകേളുലാം സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്

(ഡനി)  ആര്ദലാം  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  അധനികേ  തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സമര്പനിക്കചപട  ചപഭാകപഭാസലനില  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേളുചട
തസനികേയലാം ഉളചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം-ചസഷലഭാലനിറനി യണനിറ്റുകേള

246(3544)  ശതീ  .    എ  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

എലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  തലക്കുളത്തൂര്  സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രത്തനില  ഏചതലഭാലാം  ചസഷലഭാലനിറനി  യണനിറ്റുകേളഭാണസ്റ്റ്  പുതുതഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; അവയചട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഏലത്തൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിചല  തലക്കുളത്തൂര്  സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രത്തനില  പുതനിയ  ചസഷലഭാലനിറനി  യണനിറഭായനി  ഒരു  ചഡന്റെല  സര്ജചന്റെ
തഭാത്കേഭാലനികേ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിചസ്റ്റ്-നനിയമനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  ചഡന്റെല  യണനിറസ്റ്റ്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

108 ആലാംബുലനസുകേള

247(3545)  ശതീ  .    ചകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില  കസവനലാം  നടത്തുന്നെ 
108  ആലാംബുലനസുകേളനില പലതനിലുലാം ജതീവനരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങളുലാം പരനികശഭാധനഭാ
ഉപകേരണങ്ങളുലാം പവര്ത്തനക്ഷമമചലന്നെസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ജനിലഭാ കേളകറുചട കനതൃതശ്വത്തനിലുള്ള കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ് സലാംവനിധഭാനമഭാകണഭാ
ഈ ആലാംബുലനസുകേളുചട പവര്ത്തനലാം നനിയനനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;

(സനി)  കമഭാണനിററനിലാംഗസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  യഥഭാസമയലാം  കയഭാഗലാംകചര്ന്നെസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനങ്ങള
ഹകേചക്കഭാള്ളഭാത്തതഭാണസ്റ്റ് ടനി ആലാംബുലനസുകേളുചട കശഭാചലഭാവസയസ്റ്റ് കേഭാരണചമന്നെതസ്റ്റ്
വസ്തുതയഭാകണഭാ;  എങ്കനില  കേമ്മേനിറനി  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  കയഭാഗലാം  കചര്ന്നെസ്റ്റ്  108
ആലാംബുലനസുകേളുചട  പവര്ത്തനലാം  വനിലയനിരുത്തനി  അവചയ  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന
നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  108  ആലാംബുലനസുകേളനിചല  ചുരുക്കലാം  ചനില  ഉപകേരണങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ അറകുറപണനികേള ആവശലമുള്ളതഭായനി ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  108  ആലാംബുലനസുകേളുലാം  അതനിചല  ജതീവനക്കഭാരുലാം  ജനിലഭാ  ആകരഭാഗല
കുടുലാംബകക്ഷമ  ചസഭാചചസറനിയചട  നനിയനണത്തനിലുലാം  കേണ്കടഭാള  റമുലാം  അതനിചല
ജതീവനക്കഭാരുലാം  കകേരള  ചമഡനിക്കല  സര്വതീസസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ
നനിയനണത്തനിലുമഭാണസ്റ്റ് പവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി)  സര്വതീസസ്റ്റ്  നടത്തുന്നെ  108  ആലാംബുലനസുകേളക്കുലാം  അവയനിചല
ഉപകേരണങ്ങളക്കുലാം  കേഭാലപഴക്കലാം  കേഭാരണലാം  പവര്ത്തനക്ഷമത  കുറവുള്ളതഭായനി
കേഭാണുന.   ഇക്കഭാരലത്തനില  കൂടുതല  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

450/2020
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എയനിലാംസസ്റ്റ് (AIIMS)

248(3546)  ശതീ  .    ചകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

എയനിലാംസസ്റ്റ്  (AIIMS)  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കകേരളത്തനിന  സലചമടുപസ്റ്റ്
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

മലപ്പുറലാം ജനിലയനിചല സഭാഫസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ് (കഗ്രഡസ്റ്റ് II) റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ്

249(3547)  ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള്ള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിചല  സഭാഫസ്റ്റ്  നഴ സ്റ്റ്സസ്റ്റ്  -  കഗ്രഡസ്റ്റ്  II  (കേഭാറഗറനി  നമ്പര്
201/2010)  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനിലനനിനലാം നഭാളനിതുവചര എത്ര കപചര നനിയമനിച്ചു;  ജനറല,
സലാംവരണ വനിഭഭാഗങ്ങളനിചല നനിയമന വനിവരങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനിചന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  എന്നെഭാണസ്റ്റ്  അവസഭാനനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;
പുതുതഭായനി  ഒഴനിവുകേള  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചയനിട്ടുകണഭാ;  പസ്തുത  ഒഴനിവുകേളനികലക്കസ്റ്റ്  ഈ
ലനിസനില നനിന്നെസ്റ്റ്തചന്നെ നനിയമനലാം നടത്തുകമഭാ;

(സനി) ആര്ദലാം പദതനിയനികലക്കുള്ള നഴ സ്റ്റ്സുമഭാചര പസ്തുത റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസനില നനിനലാം
നനിയമനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില  ഒഴനിവുകേളുലാം  നനിയമനവുലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മലപ്പുറലാം ജനിലയനിചല സഭാഫസ്റ്റ് നഴസ്റ്റ് കഗ്രഡസ്റ്റ് II (കേഭാറഗറനി നമ്പര് 201/2010)
റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനില  നനിനലാം  212  കപര്ക്കസ്റ്റ്  മലപ്പുറലാം  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി  ഓഫതീസനിലനനിനലാം
നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  ലഭനിക്കുകേയലാം  197  കപര്ക്കസ്റ്റ്  നനിയമന  ഉത്തരവസ്റ്റ്
പുറചപടുവനിക്കുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   15  കപര്ക്കുള്ള  നനിയമന  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.   ജനറല,  സലാംവരണ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  നലകേനിയ  നനിയമന
ശനിപഭാര്ശകേളുചട റഭാങ്കസ്റ്റ് വനിവരലാം ഇകതഭാചടഭാപലാം അനുബന്ധമഭായനി ഉള്ളടക്കലാം ചചയ്യുന.*

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി)  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസനിചന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  30-6-2017-നസ്റ്റ്  അവസഭാനനിച്ചു.
29-6-2017-നസ്റ്റ് മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ ചമഡനിക്കല ഓഫതീസര്  59  പതതീക്ഷനിത ഒഴനിവുകേള
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചയനിരുനചവങ്കനിലുലാം  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചയസ്റ്റ്  proforma-യനില  Date  of
occurrence of vacancy വലക്തമഭായനി നലകേഭാതനിരുന്നെതനിനഭാല, ആയതസ്റ്റ് പരനിഹരനിചസ്റ്റ്
നലകേഭാന  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  ചമഡനിക്കല  ഓഫതീസര്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   മറുപടനി  ലഭലമഭാകുന്നെമുറയസ്റ്റ്  പബനിക്കസ്റ്റ്  സര്വതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷന  ടനി
ഒഴനിവുകേള  എങ്ങചന  നനികേത്തണചമന്നെ  കേഭാരലത്തനില  തതീരുമഭാനലാം
ചചകേചക്കഭാള്ളുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി)  ആര്ദലാം  പദതനി  പകേഭാരലാം  സൃഷ്ടനിക്കചപട  51  സഭാഫസ്റ്റ്  നഴസ്റ്റ്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  II
തസനികേയനില  4  ഒഴനിവുകേള  അനര്ജനിലഭാ  സലലാംമഭാറത്തനിനസ്റ്റ്  നതീക്കനിചവചസ്റ്റ്
47  ഒഴനിവുകേള  പസ്തുത  റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസസ്റ്റ്  അവസഭാനനിക്കുന്നെതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  തചന്നെ  പബനികേസ്റ്റ്
സര്വതീസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷനനില  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചയ്യുകേയലാം  ആയതനില
45  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ് നനിയമന ശനിപഭാര്ശ ലഭനിക്കുകേയലാം  30  കപര്ക്കസ്റ്റ് ആര്ദലാം
പദതനിയനില  നനിയമന  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പുറചപടുവനിക്കുകേയലാം  ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   15  കപര്ക്കസ്റ്റ്
നനിയമന ഉത്തരവസ്റ്റ് നലകുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ആര്ദലാം പദതനിയനില
ഒഴനിവുകേളുചടയലാം  നനിയമനവുലാം  സലാംബന്ധനിച  വനിവരങ്ങള  ഇകതഭാചടഭാപലാം
അനുബന്ധമഭായനി ഉള്ളടക്കലാം ചചയ്യുന.*

പത്തനലാംതനിട ജനിലയനില ഫഭാര്മസനിസസ്റ്റ് കഗ്രഡസ്റ്റ്-II റഭാങ്കസ്റ്റ് ലനിസസ്റ്റ്

250(3548) ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനിചല  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില  കയഭാഗലരഭായ
ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുമഭാരുചട അപരലഭാപതമൂലമുള്ള ബുദനിമുടസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  പസ്തുത  അപരലഭാപത  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  '  ആര്ദലാം'
പദതനിയനിലുളചപടുത്തനി  ആശുപത്രനികേളനില  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുമഭാരുചട  അധനികേ
തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുലാം,  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴനിവുകേളനികലക്കസ്റ്റ്  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നെതനിനുലാം നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ആര്ദലാം പദതനിയചട ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനചത്ത ആകരഭാഗല വകുപനിനസ്റ്റ്
കേതീഴനിലുള്ള  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്/ജനില/ജനറല  ആശുപത്രനികേളനില  അധനികേ  തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ആദലഘടചമന്നെ  നനിലയനില  30  ഫഭാര്മസനിസസ്റ്റ്  തസനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ശനിപഭാര്ശ  ആകരഭാഗലവകുപസ്റ്റ്  ഡയറകര്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പസസ്തുത ശനിപഭാര്ശയനികനല നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഫഭാര്മസനിസസ്റ്റ് കഗ്രഡസ്റ്റ് - II തസനികേകേള

251(3549)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയനില  ഫഭാര്മസനിസസ്റ്റ്  കഗ്രഡസ്റ്റ്-II  തസനികേകേള

സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒ.പനി.  യനിലുളള  വര്ദനവസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്  PHC,  CHC,  THQH,  DH

എന്നെനിവനിടങ്ങളനില  അധനികേ  ഫഭാര്മസനിസസ്റ്റ്  തസനികേ  സൃഷ്ടനിചസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നെ

കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(സനി)  മഭാനസനികേ ആകരഭാഗല  പദതനികേളനിലുലാം,  ചപയനിന ആന്റെസ്റ്റ്  പഭാലനികയറതീവസ്റ്റ്

വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  മരുന്നെസ്റ്റ്  വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ്  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേചള  നനിയമനിക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം

പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ആര്ദലാം  പദതനിയചട  ഭഭാഗമഭായനി  ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  ജനിലഭാ/

തഭാലൂക്കസ്റ്റ്/ജനറല  ആശുപത്രനികേളനില  ഫഭാര്മസനിസസ്റ്റ്  കഗ്രഡസ്റ്റ്  II  തസനികേ

സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനഭായള്ള ചപഭാകപഭാസല സര്ക്കഭാരനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണ സ്റ്റ്.

(സനി)   ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.  

ശ്രുതനിതരലാംഗലാം പദതനി

252(3550) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര്   : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുടനികേളനിചല  ശവണഹവകേലലലാം  മഭാറ്റുന്നെതനിനുള്ള  പദതനിയഭായ

ശ്രുതനിതരലാംഗലാം ഇകപഭാള നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  2016  കമയസ്റ്റ്  മഭാസത്തനിനുകശഷലാം അകപക്ഷ നലകേനിയ എത്ര

കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചു;  ഇചലങ്കനില

കേഭാരണചമനഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  2016-നസ്റ്റ്  മുമ്പസ്റ്റ്  സര്ജറനി  നടത്തനിയ  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  തുടര്ചനികേനിതയസ്റ്റ്

ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനകണഭാ;  ഇചലങ്കനില അടനിയനരമഭായനി  ഇക്കഭാരലത്തനില

നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2016  കമയസ്റ്റ്  മഭാസത്തനിനുകശഷലാം  ശ്രുതനിതരലാംഗലാം  പദതനിയനിലൂചട
126 കുടനികേളക്കസ്റ്റ് ആനുകൂലലലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി) 2016-നസ്റ്റ് മുമ്പസ്റ്റ് ശ്രുതനിതരലാംഗലാം പദതനിയനിലൂചട സര്ജറനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  തുടര്  ചനികേനിതയചട  ഭഭാഗമഭായനി  രണസ്റ്റ്  വര്ഷലാം  നതീണ്ടുനനിലക്കുന്നെ
ഓഡനിററനി  ചവര്ബല ഹഭാബനിലനികറഷനുള്ള സഉൗകേരലലാം  ബന്ധചപട എലാംപഭാനലഡസ്റ്റ്
ആശുപത്രനികേളവഴനി നലകുനണസ്റ്റ്.

സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചര നടക്കുന്നെ ചചലലാംഗനികേ ചൂഷണങ്ങള
253(3551) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന  :

ശതീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശർമ്മേ  :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷസ്റ്റ്  :
ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ

കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) കദശതീയ വനനിതഭാ കേമ്മേതീഷന നടത്തനിയ പഠനത്തനില, എഴുപതസ്റ്റ് ശതമഭാനലാം
സ്ത്രതീകേളുലാം  ചതഭാഴനിലനിടങ്ങളനില  തങ്ങളചക്കതനിചര  നടക്കുന്നെ  ഹലലാംഗനികേ
ചൂഷണങ്ങചളപറനി  പരഭാതനിചപടുന്നെനിചലന്നെ  കേചണത്തല  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷന
അദലക്ഷന നടത്തനിയനിട്ടുള്ള ചവളനിചപടുത്തല ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചര  നടക്കുന്നെ  വനിവനിധതരത്തനിലുള്ള  പതീഡനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
എതനിചര  നനിരവധനി  നനിയമങ്ങള  നനിലവനിലുചണങ്കനിലുലാം  ഭൂരനിപക്ഷലാം  ഇരകേളുലാം
പരഭാതനിചപടഭാന തയ്യേഭാറഭാകേഭാത്തതനിചന്റെ കേഭാരണലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ചൂഷണത്തനിചനതനിചര  പതനികേരനികക്കണതനിനഭായനി  സ്ത്രതീകേചള
കബഭാധവലക്കരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സലാംസഭാന വനനിതഭാ  കേമ്മേതീഷനുലാം  മറസ്റ്റ്  ഏജനസനികേളുലാം
നടത്തുന്നെ പവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ് പകേഭാരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന്നെ പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്:
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സമൂഹത്തനിചല  തഭാകഴക്കനിടയനിലുള്ള  സ്ത്രതീകേചളയലാം  ചപണ്കുടനികേചളയലാം
നനിയമഭാവകബഭാധത്തനിലൂചട ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം തങ്ങളുചട ഭരണഘടനഭാപരമഭായ
അവകേഭാശങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം  നനിയമഭാവകേഭാശങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം  മറസ്റ്റ്  നനിയമങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം
അവയചട  പരനിഹഭാരങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം  അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുകേ,  തങ്ങള
അഭനിമുഖതീകേരനിയ്ക്കുന്നെ  പശങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശനിയ്ക്കുന്നെ  സഭാപനങ്ങചള
കുറനിച്ചുലാം  അവയചട  പവര്ത്തനങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം  അവകബഭാധലാം  നലകുകേ  എന്നെ
ലക്ഷലകത്തഭാചട  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനചത്ത
14  ജനിലകേളനിലഭായനി  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  ഇഉൗ  പദതനിയനില  7500  കപര്ക്കസ്റ്റ്
100 നനിയമകബഭാധന പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി)  സ്ത്രതീകേളുചട സുരക്ഷയ്ക്കുലാം ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനുമഭായനി വനിവനിധ പദതനികേള
സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപ്പുമുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ആവനിഷ്ക്കരനിച്ചു  വരുന.
ആയവ ചുവചട കചര്ക്കുന:

1. ചചകേത്തഭാങ്ങസ്റ്റ് പദതനി   :

 സ്ത്രതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുചമതനിചരയള്ള അതനിക്രമങ്ങള വര്ദനിച്ചുവരുന്നെ
സഭാഹചരലത്തനില  അതനിക്രമങ്ങള  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള  പതനികരഭാധ
നടപടനികേളക്കഭാണസ്റ്റ്  പഭാധഭാനലലാം  നലകകേണതസ്റ്റ്.   ഇഉൗ  അതനിക്രമങ്ങള
ചചറുക്കുന്നെതനിനഭായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  പല  കമഖലകേളനിലഭായനി
പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   ഇഉൗ  വകുപ്പുകേളുചട  എലഭാ  പവര്ത്തനങ്ങളുലാം
തഭാകഴത്തടസ്റ്റ് മുതല ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ് കുടുലാംബശതീ,  ആശഭാവര്കക്കഴസ്റ്റ്,
കപരകഭാര്,  മഹനിളഭാപധഭാന  ഏജന്റെസ്റ്റ്,  ജനചചമത്രനി  കപഭാലതീസസ്റ്റ്,  യവജന
കബ്ബുകേള, റസനിഡനസസ്റ്റ് അകസഭാസനികയഷനുകേള എന്നെനിവചര ഉളചപടുത്തനി
ചചകേത്തഭാങ്ങസ്റ്റ്  എചന്നെഭാരു  കേര്മ്മേകസന  രൂപതീകേരനിചസ്റ്റ്
ചചപലറടനിസഭാനത്തനില  70  പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  350  വഭാര്ഡുകേളനില
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  പദതനി  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപ്പുമുകഖന
ആവനിഷ്ക്കരനിചനിരനിക്കുന.

2. സ്ത്രതീകേളക്കുലാം ചപണ്കുടനികേളക്കുമുള്ള നനിയമഭാവകബഭാധ പരനിപഭാടനി  :

സമൂഹത്തനിചല  തഭാകഴക്കനിടയനിലുള്ള  സ്ത്രതീകേചളയലാം  ചപണ്കുടനികേചളയലാം
നനിയമഭാവകബഭാധത്തനിലൂചട  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  തങ്ങളുചട
ഭരണഘടനഭാപരമഭായ  അവകേഭാശങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം  നനിയമഭാവകേഭാശങ്ങചള
കുറനിച്ചുലാം  മറസ്റ്റ്  നനിയമങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം  അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുകേ,  തങ്ങള
അഭനിമുഖതീകേരനിയ്ക്കുന്നെ  പശങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശനിയ്ക്കുന്നെ
സഭാപനങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം  അവയചട  പവര്ത്തനങ്ങചളക്കുറനിച്ചുലാം
അവകബഭാധലാം  നലകുകേ  എന്നെതീ  ലക്ഷലങ്ങകളഭാചട
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  ഇഉൗ  പദതനിയനില  100  നനിയമഭാവകബഭാധ
പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ് ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.



കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 311

3. ശദ  :

സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുചമതനിചരയള്ള  അതനിക്രമങ്ങചള  ചചറുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  കസവനദഭാതഭാക്കളക്കുലാം  നനിയമ  കബഭാധവത്ക്കരണലാം
നലകേനി കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നെ ശദ എന്നെ പദതനിയസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

4. ഏകേദനിന വസതനി പദതനി  :

സലാംസഭാന   തലസഭാന  നഗരനിയനില  അടനിയനര  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി
എത്തനികചരുന്നെ സ്ത്രതീകേളക്കസ്റ്റ് സുരക്ഷനിതമഭായ തഭാമസസലലാം കേചണത്തുവഭാന
പലകപഭാഴുലാം  പകയഭാഗനികേ  ബുദനിമുടസ്റ്റ്  കനരനിടുനണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെ
തനിനഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില  നനിന്നെസ്റ്റ്  തനനിചസ്റ്റ്
തനിരുവനനപുരത്തസ്റ്റ്  ഇന്റെര്വല്യൂ  വനിവനിധതരലാം  മതര  പരതീക്ഷകേളനില
പചങ്കടുക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വരുന്നെ വനനിതഭാ ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള,  ചസക്രടറനികയറസ്റ്റ്/
മറസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  ഡയറകകറററുകേള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില  വലക്തനിഗത
ആവശലങ്ങളക്കുലാം  മറസ്റ്റ്  അടനിയനര  ആവശലങ്ങളക്കുമഭായനി  രഭാത്രനികയഭാ,
ചചവകുകന്നെരങ്ങളനികലഭാ  ഒറയസ്റ്റ്  എത്തുന്നെ  സ്ത്രതീകേള/ചപണ്കുടനികേള
എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ്  സുരക്ഷനിതമഭായ  തഭാമസസഉൗകേരലലാം,  ഭക്ഷണലാം  എന്നെനിവ
തുച്ഛമഭായ  നനിരക്കനില  നലകുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാചട  വനിഭഭാവനലാം
ചചയനിരനിക്കുന്നെതുലാം  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരസഭയചട  സലാംയക്ത
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാചട  നടപനിലഭാക്കുന്നെതുമഭായ  പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.
തനിരുവനനപുരലാം  ചകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി  ബസസ്റ്റ്  ചടര്മനിനല  ചകേടനിട
സമുചയത്തനിചല  8-ാം  നനിലയനിലഭാണസ്റ്റ്  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  സലലാം
കേചണത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

5. സ്ത്രതീധനലാം  ഗഭാര്ഹനികേ  പതീഡനലാം,  ചചലലാംഗനികേഭാതനിക്രമങ്ങള
തുടങ്ങനിയവയ്ചക്കതനിചര  'സചചധരലലാം മുകന്നെഭാടസ്റ്റ്'  എന്നെകപരനില കേലഭാമ്പയനിന
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചുവചട
കചര്ക്കുന:

സഭാമ്പത്തനികേ  ശഭാക്തതീകേരണത്തനിലൂചടയലാം  നനിയമസലാംവനിധഭാനങ്ങളനിലൂചടയലാം
ലനിലാംഗഭാവകബഭാധത്തനിലൂചടയലാം  സ്ത്രതീകേളക്കസ്റ്റ്  അവസരങ്ങള  നലകുന്നെതനിനുലാം
ദഭാരനിദലകരഖയസ്റ്റ്  തഭാചഴയള്ള  സ്ത്രതീകേളുചട  കുടുലാംബത്തനിനസ്റ്റ്  സഭാകങ്കതനികേ
സഹഭായങ്ങള  നലകുന്നെതനിനുലാം  വലഭാവസഭായനികേ  സലാംരലാംഭങ്ങള
തുടങ്ങുന്നെതനിനുമുള്ള  വലഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലനലാം  നലകുന്നെതനിനുലാം
ലനിലാംഗസമതശ്വലാം  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  സഭാലാംസ്കഭാരനികേവുലാം  സഭാമൂഹനികേവുമഭായ അറനിവുലാം
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വനിജഭാനവുലാം  നലകുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുചമതനിചരയള്ള
അതനിക്രമങ്ങള തടയന്നെതനിനുലാം കുറക്കഭാചര അതനികവഗലാം ശനിക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം
നനിയമങ്ങചള  ചൂഷണലാം  ചചയ്യുന്നെതസ്റ്റ്  തടയന്നെതനിനുലാം  ദഭാരനിദലലാം,  ചൂഷണലാം,
അതനിക്രമങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഇരയഭായ  സ്ത്രതീകേള,  പകൃതനി  ദുരനങ്ങള  ബഭാധനിച
സ്ത്രതീകേള,  വകയഭാധനികേരഭായ സ്ത്രതീകേള,  അവനിവഭാഹനിതരഭായ സ്ത്രതീകേള,  വനനിതഭാ
ഗൃഹനഭാഥരഭായ കുടുലാംബങ്ങളനിചല സ്ത്രതീകേള, ആദനിവഭാസനി സ്ത്രതീകേള എന്നെനിവചര
സഭാമൂഹനികേമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  അവചര  സമൂഹത്തനിചന്റെ
മുഖലധഭാരയനില ചകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുലാം സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപ്പുമുകഖന വനിവനിധ
പദതനികേള സ്ത്രതീശഭാക്തതീകേരണ പദതനികേളനിലൂചട ആവനിഷ്ക്കരനിച്ചു വരുന. ഇഉൗ
പദതനികേള സമയബന്ധനിത ക്രമത്തനില പൂര്ത്തതീകേരനിക്കു ന്നെതനിനുള്ള ഒരു
പദതനി 'സചചധരലലാം മുകന്നെഭാടസ്റ്റ്' എന്നെ കപരനില ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുകേയലാം പദതനി
പവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കുകേയലാം
ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഗഭാര്ഹനികേ  പതീഡനത്തനിനസ്റ്റ്  ഇരയഭായവര്,  വനിധവകേള,  വനിവഭാഹകമഭാചനിതര്
എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ് സശ്വയലാംചതഭാഴനില ചചയ്യുന്നെ പദതനിക്കസ്റ്റ് രൂപലാംനലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില  നടപഭാക്കഭാന  ഫണസ്റ്റ്
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   സ്ത്രതീകേളുമഭായനി  ബന്ധചപട  എലഭാ  നനിയമങ്ങളുചടയലാം
ശരനിയഭായ നനിര്വഹണവുലാം ഇതനിലൂചട ലക്ഷലമനിടുന.

വനിവനിധ  സ്ത്രതീസലാംരക്ഷണ  നനിയമങ്ങചളക്കുറനിചസ്റ്റ്  സ്ത്രതീകേളക്കസ്റ്റ്  അവകബഭാധലാം
നലകുന്നെതനിനഭായനി  ചസമനിനഭാറുകേള  ഉളചപചട  വനിവനിധ  പചഭാരണ
പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുനണസ്റ്റ്.   സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചരയള്ള  അതനിക്രമങ്ങള
തടയന്നെതനിനഭായനി  ജഭാഗ്രതഭാസമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  സമനിതനിയനിചല
അലാംഗങ്ങളക്കസ്റ്റ്  വനനിതഭാ  കേമ്മേതീഷന  നനിരനരലാം  പരനിശതീലനലാം  നലകുകേയലാം
ചചയ്യുന.   വനനിതഭാ  കേമ്മേതീഷചന്റെ  ഗകവഷണ  പഠനങ്ങളനില  'Internal
Complaint  Committee'-യചട  പവര്ത്തനലാം  എന്നെ  വനിഷയലാം
ഉളചപടുത്തുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുണസ്റ്റ്.

എലാം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്. അഡനിഷനുകവണനി കപഭാചസകസസ്റ്റ്

254(3552)  ചപഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുഹസന  തങ്ങള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.  /  ബനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  അഡനിഷനുകവണനി ഈ വര്ഷലാം
കപഭാചസകസസ്റ്റ് തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  കപഭാചസകസസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിടനിചലങ്കനില  ഇതു  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  എത്ര
വനിജഭാപനങ്ങള  സനി  .ഇ.  ഇ.  (എനടനസസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷണര്)  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്;
ആയതസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വനിജഭാപനങ്ങള  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്  നലകേനി  ഉത്തരവുകേളഭാക്കനി
പുറചപടുവനിക്കുവഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഹമകനഭാറനിറനി, NRI (എന.ആര്.ഐ.)
സതീറ്റുകേളനികലക്കസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷണര് എത്ര വനിജഭാപനലാം പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്  ;  ഇങ്ങചന
പുറചപടുവനിച വനിജഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനില നനിനലാം അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&  ബനി)  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്./ബനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  എനജനിനതീയറനിലാംഗസ്റ്റ്,
ചമഡനിക്കല  അനുബന്ധ  കകേഭാഴ്സുകേള  ഉളചപചടയള്ള  ചപഭാഫഷണല  ഡനിഗ്രനി
കകേഭാഴ്സുകേളനിചല പകവശനത്തനിനഭായനി കപഭാചസകസസ്റ്റ് പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)   അകപക്ഷകേള  ക്ഷണനിക്കല,  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള,
റഭാങ്കസ്റ്റ്  ലനിസ്റ്റുകേളുചടയലാം  കേഭാറഗറനി  ലനിസ്റ്റുകേളുചടയലാം  പസനിദതീകേരണലാം,
അകലഭാടസ്റ്റ്ചമനകേളക്കഭായനി  ഓണ്ചചലന  ഓപ്ഷനുകേള  ക്ഷണനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്,
അകലഭാടസ്റ്റ്ചമനകേളുചട  പസനിദതീകേരണലാം  മുതലഭായവയഭാണസ്റ്റ്  വനിജഭാപനങ്ങള
പുറചപടുവനിച്ചുവരുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇവ വനിദലഭാര്തനി പകവശനവുമഭായനി ബന്ധചപട സശ്വഭഭാവനികേ
നടപടനികേള ആയതനിനഭാലുലാം വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവുകേളുചട അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള
വയഭായതനിനഭാലുലാം  അവ  പനിന്നെതീടസ്റ്റ്  ഉത്തരവുകേളഭാകക്കണ  ആവശലലാം  വരുന്നെനില.
ചമഡനിക്കല/ദനല പകവശനത്തനിനുള്ള ചചമകനഭാറനിറനി/എന.ആര്.ചഎ. കേശ്വഭാടയമഭായനി
ബന്ധചപടസ്റ്റ്  ഇതനികനഭാടകേലാം  5  വനിജഭാപനങ്ങള പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവുകേളുചടയലാം  വനിവനിധ  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവുകേളുചടയലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
വനിജഭാപനങ്ങള പുറചപടുവനിച്ചുവരുന്നെതസ്റ്റ്.

ദനല വനിദലഭാര്തനികേളക്കുള്ള ചചസപന്റെസ്റ്റ്

255(3554)  ശതീ  .    സനി  .    എഫസ്റ്റ്  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത  സശ്വഭാശയ  ദനല  കകേഭാകളജുകേളനില  ബനിരുദഭാനനര
ബനിരുദത്തനിനസ്റ്റ്  പഠനിക്കുന്നെ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കു  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നെ
ഹസഫനറസ്റ്റ് എത്ര രൂപയഭാണസ്റ്റ് ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്,  തുലല  കജഭാലനിക്കസ്റ്റ്  തുലലകവതനലാം  എന്നെ
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നനിലയസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് ദനല കകേഭാകളജുകേളനിചല വനിദലഭാര്തനികേളക്കു നലകുന്നെ അത്രയലാം
തുകേ ഹസപനറസ്റ്റ് നലകകേണതകല ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇപകേഭാരലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  ഹസപനറസ്റ്റ്  ആയനി  അനുവദനിക്കുന്നെ
പൂര്ണ  തുകേയലാം  യഥഭാസമയലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കു  ലഭനിക്കുനകണഭാചയന്നെസ്റ്റ്
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  എചനങ്കനിലുലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  പസ്തുത ഹസപനറസ്റ്റ്  വനിദലഭാര്തനികേളുചട ബഭാങ്കസ്റ്റ്  അക്കഉൗണനില കനരനിടസ്റ്റ്
നനികക്ഷപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ -ഡനി)  സലാംസഭാനചത്ത സശ്വഭാശയ ദനല കകേഭാകളജുകേളനില ബനിരുദഭാനനര
ബനിരുദത്തനിനസ്റ്റ്  പഠനിക്കുന്നെ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാരനില  നനിനലാം  ചചസപന്റെസ്റ്റ്
നലകുന്നെനില.

സശ്വഭാശയ കനഴനിലാംഗസ്റ്റ് അകലഭാടസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ്

256(3555)  ചപഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുഹസന  തങ്ങള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സശ്വഭാശയ കനഴനിലാംഗസ്റ്റ്  പകവശനത്തനിനുകവണനി എനടനസസ്റ്റ് കേമ്മേതീഷണര്
അകലഭാടസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ്  നടത്തുവഭാന  എന്നെഭാണസ്റ്റ്  നനിശയനിചനിരുന്നെതസ്റ്റ്  ;  അതസ്റ്റ്  യഥഭാസമയലാം
നടത്തഭാതനിരുന്നെ കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  യഥഭാസമയലാം  അകലഭാടസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ്  നടത്തഭാത്തതനിനഭാല  അര്ഹരഭായ
കുടനികേളക്കസ്റ്റ്  പസത  കകേഭാകളജുകേളനില  അഡനിഷന  ലഭനിക്കുനകണഭാചയന്നെ  കേഭാരലലാം
വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒന്നെഭാലാം  അകലഭാടസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ്  10-7-2017-നുലാം  അവസഭാന  അകലഭാടസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ്
31-7-2017-നുലാം  നടത്തഭാനഭാണസ്റ്റ്  നനിശയനിചനിരുന്നെതസ്റ്റ്.  യഥഭാസമയലാം  അകലഭാടസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ്
നടത്തഭാതനിരുന്നെ കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു. കേഴനിഞ്ഞ അദലയന വര്ഷലാം വചര
കപഭാചസകസസ്റ്റ്  അലാംഗതീകേരനിചതനിനു  കശഷലാം  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  കേരഭാര്  ഒപനിടുന്നെ
സശ്വഭാശയ  നഴനിലാംഗസ്റ്റ്  കകേഭാകളജുകേളചക്കലഭാലാം  തചന്നെ  അകലഭാടസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ്  നലകേനി
വരനികേയഭാണസ്റ്റ് ചചയനിരുന്നെതസ്റ്റ്. എന്നെഭാല കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷത്തനിലനനിനലാം വലതലസമഭായനി
ഇഉൗ വര്ഷലാം  സശ്വഭാശയ മഭാകനചജ്മെനകേളുമഭായനി  ഒപനിട  കേരഭാറനില കകേരള  ആകരഭാഗല
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ശഭാസ്ത്ര സര്വകേലഭാശഭാല,  ഇനലന നഴനിലാംഗസ്റ്റ്  കേഉൗണ്സനില,  കകേരള നഴസസ്റ്റ്  &  മനിഡസ്റ്റ്
ചചവഫസ്റ്റ്  കേഉൗണ്സനില  എന്നെനിവയനില  നനിനലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം/അഫനിലനികയഷന
കകേഭാകളജുകേളക്കസ്റ്റ് മഭാത്രകമ അകലഭാടസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ് നലകുകേയള എന്നെ ഒരു നനിബന്ധന കൂടനി
ഉളചപടുത്തുകേയണഭായനി.  അലാംഗതീകേഭാരലാം/അഫനിലനികയഷന സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള
ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസവുലാം  ബനി.എസസ്റ്റ്.സനി  നഴനിലാംഗസ്റ്റ്  അഡനിഷനഭായനി  ലഭനിച
അകപക്ഷകേളനില  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  സര്ടനിഫനിക്കറനിചന്റെ  വഭാസവനികേത
(Genuineness)  പരനികശഭാധനഭാ ഫലലാം കേനിര്ത്തഭാഡ്സനില നനിനലാം ലഭനിക്കഭാനുണഭായ
കേഭാലതഭാമസവുലാം  മൂലമഭാണസ്റ്റ്  മുനനനിശയ  പകേഭാരമുള്ള  അകലഭാടസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ്  നടത്തഭാന
കേഴനിയഭാതനിരുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി)  അകലഭാടസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ് ചചവകേനി എന്നെ കേഭാരണത്തഭാല അര്ഹരഭായ കുടനികേളക്കസ്റ്റ്
അഡനിഷന നനികഷധനിക്കചപടുന്നെനില.

ഫഭാര്മസനി കകേഭാകളജുകേളനില ഫഭാലാം-ഡനി കകേഭാഴസ്റ്റ്

257(3556)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫസ്റ്റ്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഏചതഭാചക്ക  ഫഭാര്മസനി  കകേഭാകളജുകേളനില  ഫഭാലാം-ഡനി
(Pharm.D)  കകേഭാഴസ്റ്റ്  നടത്തുനണസ്റ്റ്;നനിലവനില എത്ര വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭാണസ്റ്റ് ഓകരഭാ
വര്ഷവുലാം പകവശനലാം നലകുന്നെതസ്റ്റ്;

(ബനി) നനിലവനില ഫഭാലാം-ഡനി കകേഭാഴനിനസ്റ്റ് ഈടഭാക്കുന്നെ ഫതീചസത്രയഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  കേതീഴനിലുളള  ഏചതങ്കനിലുലാം  ഫഭാര്മസനി
കകേഭാകളജുകേളനില ഈ കകേഭാഴസ്റ്റ് നടത്തുനകണഭാ; ഇചലങ്കനില കേഭാരണചമനഭാണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  തനിരുവനനപുരത്തുലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടുലാം  ഉളള  സര്ക്കഭാര്  ഫഭാര്മസനി
കകേഭാകളജുകേളനില  ബനി-ഫഭാലാം,  എലാം-ഫഭാലാം  കകേഭാഴ്സുകേള  നടത്തുനകണഭാ;   ഉചണങ്കനില
ഏതസ്റ്റ് വര്ഷമഭാണസ്റ്റ് പസ്തുത കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിചതസ്റ്റ്;

(ഇ) സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില എലാം-ഫഭാലാം കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിചകശഷലാം തുടങ്ങനിയ
സശ്വഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനില  ഫഭാലാം-ഡനി  കകേഭാഴനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി  നലകുകമ്പഭാള  എലഭാ
സഉൗകേരലങ്ങളുളള  സര്ക്കഭാര്  കമഖലചയ  ഇക്കഭാരലത്തനില  അവഗണനിക്കുന്നെതനിചന്റെ
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് കകേരള ആകരഭാഗല സര്വകേലഭാശഭാലയനില അഫനിലനികയറസ്റ്റ്
ചചയ 17 സശ്വഭാശയ ഫഭാര്മസനി കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം അമൃത ഡതീലാംഡസ്റ്റ് യണനികവഴനിറനിയചട
കേതീഴനില  ഒരു  കകേഭാകളജനിലുലാം  ഫഭാലാം-ഡനി  (Pharm.D)  കകേഭാഴസ്റ്റ്  നടത്തുനണസ്റ്റ്
(കകേഭാകളജുകേളുചട  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  സതീറ്റുകേളുചട  എണ്ണവുലാം  അനുബന്ധമഭായനി
കചര്ത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്).+

+ ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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(ബനി) ഓകരഭാ വര്ഷവുലാം ഫതീ ചറഗകലററനി കേമ്മേനിറനിയഭാണസ്റ്റ് ഫഭാലാം-ഡനി (Pharm.D)
കകേഭാഴനിനുള്ള ഫതീസസ്റ്റ് നനിശയനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി) സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേളനില ഫഭാലാം-ഡനി കകേഭാഴസ്റ്റ് നടത്തുന്നെനില.

പസ്തുത കകേഭാഴസ്റ്റ് സര്ക്കഭാര് കസവന കമഖലയനിചല ഒരു തസനികേയ്ക്കുലാം അടനിസഭാന
കയഭാഗലതയഭായനി നനിശയനിചനിടനില.

(ഡനി) ഉണസ്റ്റ്.

കകേഭാകളജസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഫഭാര്മസല്യൂടനിക്കല സയനസസ്റ്റ്  ,   തനിരുവനനപുരലാം

ബനി. ഫഭാലാം. -  1967  

എലാം.ഫഭാലാം. -  1984

കകേഭാകളജസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ് ഫഭാര്മസല്യൂടനിക്കല സയനസസ്റ്റ്  ,   കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്

ബനി.ഫഭാലാം.  -  2000

എലാം.ഫഭാലാം.  -  2008

(ഇ)  പസ്തുത  കകേഭാഴസ്റ്റ്  സര്ക്കഭാര്  കസവന  കമഖലയനിചല  ഒരു  തസനികേയ്ക്കുലാം
അടനിസഭാന കയഭാഗലതയഭായനി നനിശയനിചനിടനില.

സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ് വഭാഗഭാനലാംചചയ എയനിലാംസസ്റ്റ്
258(3557) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന   :

ശതീ  .   ചകേ  .   ദഭാസന   :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി   :
ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മഭാകനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തനിനസ്റ്റ്  വഭാഗഭാനലാംചചയ  എയനിലാംസസ്റ്റ്  അനുവദനിക്കഭാന  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാര്  തയ്യേഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനു  വനിഘഭാതമഭായനി  എചനങ്കനിലുലാം  കേഭാരലങ്ങള
ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിച്ചുസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നയലാം  തനിരുത്തഭാന
ആവശലചപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ചമഡനിക്കല  കകേഭാചളജനിചന  എയനിലാംസസ്റ്റ്
നനിലവഭാരത്തനികലക്കസ്റ്റ്  ഉയര്ത്തുചമന്നെ  പഖലഭാപനത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
നടത്തനി വരുന്നെ പവര്ത്തനങ്ങള എചനലഭാമഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേള,  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേള,  ജനറല
ആശുപത്രനികേള  ,  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേള  എന്നെനിവയചട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
മഭാനലവനിരുദ  പഭാകക്കജനില  ഉളചപടുത്തനി  ഏചറടുത്തു  നടത്തുന്നെ  പവൃത്തനികേളുചട
പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  എലഭാ  സലാംസഭാനങ്ങളനിലുലാം  എയനിലാംസസ്റ്റ്  കപഭാലുള്ള  സഭാപനങ്ങള
തുടങ്ങുന്നെതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അനുകയഭാജലമഭായ  മുകന്നെഭാ  നഭാകലഭാ  സലങ്ങള
കേചണത്തനി നലകുവഭാന കവണനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അഭലര്തനിചനിരുന.  2015-16
ബജറസ്റ്റ്  പഖലഭാപനത്തനില  കകേരളചത്ത  ഉളചപടുത്തനിയനിടനില.   ആയതനിനഭാല
തുടര്നള്ള ഘടത്തനില പരനിഗണനിക്കഭാചമന്നെസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിചന  എയനിലാംസസ്റ്റ്
നനിലവഭാരത്തനികലയസ്റ്റ് ഉയര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി സമര്പനിച ചപഭാകപഭാസലനിചല നല്യൂനതകേള
പരനിഹരനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ്  പുതനിയ  ചപഭാകപഭാസല  ചമഡനിക്കല  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറകര്
തയ്യേഭാറഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേള,  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേള,  ജനറല
ആശുപത്രനികേള,  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  ആശുപത്രനികേള  എന്നെനിവയചട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷചത്ത ഇടക്കഭാല ബജറനില മഭാനല വനിരുദ പഭാകക്കജനില
ഉളചപടുത്തനി  1000  കകേഭാടനി  രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില  ആര്ദലാം  പദതനി  പകേഭാരമുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണസ്റ്റ്
ഊന്നെല നലകേനിയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ് പകേഭാരമുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള കേനിഫ്ബനി -
യനില  ഉളചപടുത്തനി  നടത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിച്ചു  വരുനണസ്റ്റ്.
8  ജനിലഭാതല  ആശുപത്രനികേളനില  കേഭാത്തസ്റ്റ്  ലഭാബസ്റ്റ്  സഉൗകേരലലാം  ഏര്ചപടുത്തുന്നെതനിനുലാം
44 തഭാലൂക്കസ്റ്റ് ആശുപത്രനികേളനില ഡയഭാലനിസനിസസ്റ്റ് യണനിറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുമുള്ള
പവര്ത്തനങ്ങള  കേനിഫ്ബനി  മുഖഭാനരലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കേനിഫ്ബനിയനില  ഉളചപടുത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പവൃത്തനികേള
നടത്തുന്നെതനിനഭായനി കേണ്ണൂര് ജനിലഭാ ആശുപത്രനിക്കസ്റ്റ് 76.44 കകേഭാടനി രൂപ, എറണഭാകുളലാം
ജനറല  ആശുപത്രനിക്കസ്റ്റ്  76.17  കകേഭാടനി,  തഭാലൂക്കഭാസഭാന  ആശുപത്രനി  പുനലൂരനിനസ്റ്റ്
64.43 കകേഭാടനി രൂപ എന്നെനിവയസ്റ്റ് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

നതീറസ്റ്റ് പരതീക്ഷയചട അടനിസഭാനത്തനില ചമഡനിക്കല അഡനിഷന

259(3558)  ചപഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുഹസന  തങ്ങള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  നതീറസ്റ്റ്  പരതീക്ഷയചട  അടനിസഭാനത്തനില  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ചമഡനിക്കല
അഡനിഷന  നടത്തുകമ്പഭാള  മറസ്റ്റ്  പരതീക്ഷകേളക്കുകവണനി  തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെ
കപഭാചസകസനില  ചമഡനിക്കല  അഡനിഷചന്റെ  നനിബന്ധനകേളകൂടനി  കൃതലമഭായനി
ഉളചക്കഭാള്ളനിക്കുവഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എൻ.ആർ.ഐ.  അഡനിഷനുകവണനി  എത്ര  വനിജഭാപനങ്ങള
പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്; നനിലവനിലുള്ള വനിജഭാപനലാം ഏതഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഹമകനഭാറനിറനി  അഡനിഷനുകവണനി  മതസലാംഘടനകേളുചട  ശനിപഭാര്ശകേള
സശ്വതീകേരനിക്കണചമന്നെ നനിര്കദ്ദേശചത്തക്കുറനിചസ്റ്റ് വലക്തമഭായ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ
ഉത്തരവസ്റ്റ് റദ്ദേസ്റ്റ് ചചയനിട്ടുകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചപഭാഫഷണല  ഡനിഗ്രനി  കകേഭാഴ്സുകേളനിചല  പകവശനത്തനിനഭായനി
തയ്യേഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ചപഭാതു  കപഭാചസകസനില  നതീറസ്റ്റ്  പരതീക്ഷ  സലാംബന്ധമഭായ
കേഭാരലങ്ങളുലാം  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്/ബനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്  പകവശനലാം  സലാംബന്ധനിച
ചപഭാതുവഭായ  കേഭാരലങ്ങളുലാം  ഉളചക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കപഭാചസകസസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കനി
പസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  2017  ജനുവരനി  മഭാസത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.   അതനിനുകശഷലാം
ചമഡനിക്കല/ദനല പകവശനവുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  ബഹു.  കകേഭാടതനിവനിധനികേളുചടയലാം
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവുകേളുചടയലാം  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  പകവശനലാം   സലാംബന്ധനിച
വനിവരങ്ങള വനിജഭാപനങ്ങളഭായനി പുറചപടുവനിക്കഭാറുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്./ബനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.  കകേഭാഴ്സുകേളനിചല  എന.ആര്.ചഎ
പകവശനവുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  5  വനിജഭാപനങ്ങള  പകവശന  പരതീക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷണര്  പുറചപടുവനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   31-7-2017-ചല  വനിജഭാപനമഭാണസ്റ്റ്
നനിലവനിലുള്ളതസ്റ്റ്.

(സനി) ചചമകനഭാറനിറനി കേശ്വഭാട പകവശനത്തനിനസ്റ്റ് റവനല്യൂ സര്ടനിഫനിക്കറനികനഭാചടഭാപലാം
മത കമലദലക്ഷനഭാര്  നലകുന്നെ അധനികേ സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  കൂടനി  ഹഭാജരഭാക്കണചമന്നെ
ഉത്തരവസ്റ്റ്  പനിനവലനിചസ്റ്റ്  റവനക്യു  അധനികേഭാരനിയനിലനനിനള്ള  സര്ടനിഫനിക്കറസ്റ്റ്  മഭാത്രലാം
ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിരുന.  എന്നെഭാല ഇതനിചനതനിചര ചനില സശ്വഭാശയ മഭാകനചജ്മെനകേള
കകേഭാടതനിചയ സമതീപനിചസ്റ്റ് അനുകൂല ഉത്തരവസ്റ്റ് കനടനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മണനിപഭാല സര്വകേലഭാശഭാലയചട BSc MLT കകേഭാഴസ്റ്റ്

260(3559)  ശതീ  .    ചകേ  .    ചകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) മണനിപഭാല സര്വകേലഭാശഭാലയചട ബനി.എസസ്റ്റ്. സനി. എലാം .എൽ .ടനി കകേഭാഴസ്റ്റ്
പഭാസഭായനിട്ടുളളവര്ക്കസ്റ്റ്  ആകരഭാഗല  വകുപനിചന്റെകേതീഴനിലുളള  ഏചതലഭാലാം  ലഭാബുകേളനില
കജഭാലനി ചചയ്യുവഭാനുളള കയഭാഗലതയണസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ചകേ.എചസ്റ്റ്.ആര്.ഡബക്യു.എസസ്റ്റ്  (KHRWS)  ചന്റെ കേതീഴനിലുളള എ.സനി.ആര്
(ACR)  ലഭാബുകേളനില ചതീഫസ്റ്റ് ലഭാബസ്റ്റ് ചടകതീഷലന,  ലഭാബസ്റ്റ് ചടകതീഷലന തസനികേകേളനില
കജഭാലനി ചചയ്യുവഭാന മണനിപഭാല സര്വകേലഭാശഭാലയചട ബനി.എസസ്റ്റ്. സനി .എലാം .എൽ .ടനി
കകേഭാഴസ്റ്റ് പഭാസഭായനിട്ടുളളവര്ക്കസ്റ്റ് സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില  മണനിപഭാല  സര്വകേലഭാശഭാലയചട  ബനി.എസസ്റ്റ്.സനി,
എലാം.എല.ടനി  കകേഭാഴസ്റ്റ്  ആകരഭാഗല  വകുപനിചന്റെകേതീഴനിലുള്ള  ലഭാബുകേളനില  കജഭാലനി
ചചയ്യുവഭാനുള്ള കയഭാഗലതയഭായനി കേണക്കഭാക്കുന്നെനില.

(ബനി)  ചകേ.എചസ്റ്റ്.ആര്.ഡബക്യു.എസസ്റ്റ്. (KHRWS)-ചന്റെ കേതീഴനിലുള്ള എ.സനി.ആര്
(ACR)  ലഭാബുകേളനില ചതീഫസ്റ്റ് ലഭാബസ്റ്റ് ചടകതീഷലന,  ലഭാബസ്റ്റ് ചടകതീഷലന തസനികേകേളനില
സനിര  നനിയമനത്തനിനുള്ള  കയഭാഗലതയഭായനി  മണനിപഭാല  സര്വകേലഭാശഭാലയചട
ബനി.എസസ്റ്റ്.സനി,  എലാം.എല.ടനി.  കകേഭാഴസ്റ്റ്  കേണക്കഭാക്കുന്നെനില.   എന്നെഭാല  പസ്തുത
കയഭാഗലതയള്ള രണസ്റ്റ് കപര് ലഭാബസ്റ്റ് ചടകതീഷലന, ജൂനനിയര് ലഭാബസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് എന്നെതീ
തസനികേകേളനില  ചകേ.എചസ്റ്റ്.ആര്.ഡബക്യു.എസസ്റ്റ്.-ല  തഭാലക്കഭാലനികേഭാടനിസഭാനത്തനില
കസവനമനുഷനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

ജനി. എസസ്റ്റ്. റനി.- യലാം മരുനക്ഷഭാമവുലാം
261(3560) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന  :

ശതീ  .   ചകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന  :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര്  :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ജനി.എസസ്റ്റ്.റനി.  നനിലവനിലവന്നെകതഭാടുകൂടനി  ജതീവനരക്ഷഭാ  മരുനകേള
ഉളചപചടയള്ള  മരുനകേളക്കസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ക്ഷഭാമലാം  കനരനിടുന്നെതഭായനി
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജനി.എസസ്റ്റ്.റനി.  ഏര്ചപടുത്തനിയതുമൂലലാം  വനിപണനിയനില  മരുന്നെനിനസ്റ്റ്
വനിലക്കുറവസ്റ്റ് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മരുന്നെസ്റ്റ്  ക്ഷഭാമലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുലാം,  അവശലമരുനകേളുചട  ലഭലത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില  ഏര്ചപടുത്തനിയ  സലാംവനിധഭാനലാം
എനഭാചണന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിടനില.

(ബനി)  കകേരള  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനിപണനലാം  ചചയ്യുന്നെ  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  മരുനകേളുലാം
അനല  സലാംസഭാനങ്ങളനില  നനിര്മ്മേനിക്കചപടുന്നെവയഭാണസ്റ്റ്.  1-7-2017-ന്കശഷലാം
നനിര്മ്മേനിച  മരുനകേള  വനിപണനിയനില  പൂര്ണ്ണമഭായനി  എത്തനിയഭാല  മഭാത്രകമ
വനിലയനിലുണഭായ  വലതനിയഭാനചത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്  വലക്തത  വരനികേയള്ളു.   എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം
ജനി.എസസ്റ്റ്.റനി.  പഭാബലലത്തനില വന്നെകതഭാടുകൂടനി  കദശതീയ ഒഉൗഷധ വനില നനിയനണ
സമനിതനി  (എന.പനി.പനി.എ.)  വനില നനിശയനിചനിട്ടുള്ള വനില നനിയനണ പടനികേയനിലുള്ള
ഭൂരനിഭഭാഗലാം മരുനകേളക്കുലാം വനില കുറഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ജനി.എസസ്റ്റ്.റനി പഭാബലലത്തനില വരുന്നെതുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ് മരുന്നെസ്റ്റ് ക്ഷഭാമലാം
ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുവഭാന  എലഭാ  മരുന്നെസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുചടയലാം/വനിതരണക്കഭാരുചടയലാം
ഡനികപഭാകേളനിലുലാം/കഗഭാഡഉൗണുകേളനിലുലാം  ചമഭാത്ത  വലഭാപഭാരനികേളുചട  പക്കലുലാം
ആവശലത്തനിനസ്റ്റ്  മരുനകേളുചട  കസഭാക്കസ്റ്റ്  ഉചണന്നെസ്റ്റ്  ഡ്രഗ്സസ്റ്റ്  കേണ്കടഭാള  വകുപസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഉറപസ്റ്റ്  വരുത്തനിയനിരുന.   കൂടഭാചത  മരുന്നെസ്റ്റ്  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുചടയലാം
ചമഭാത്ത/ചനിലറ  വലഭാപഭാരനികേളുചടയലാം  കയഭാഗലാം  സര്ക്കഭാര്തലത്തനില
വനിളനിച്ചു  കചര്ക്കുകേയലാം  ജനി.എസസ്റ്റ്.റനി   നടപനില  വരുന്നെതുമഭായനി  ബന്ധചപട്ടുണഭായ
ആശയക്കുഴപങ്ങള ചര്ചചചയസ്റ്റ് പരനിഹരനിചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.

ഒഉൗഷധ ഗണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബുകേള

262(3561)  ശതീ  .    എ  .    പദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഡ്രഗ്സസ്റ്റ്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിചന്റെകേതീഴനിലുള്ള  ഔഷധ  ഗണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനഭാ  ലഭാബുകേള  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  എവനിചടചയലഭാമഭാണസ്റ്റ്
പവര്ത്തനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില  ഇത്തരലാം  ഒരു  ലഭാബസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഡ്രഗ്സസ്റ്റ്  കേണ്കടഭാള  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില  നനിലവനില  രണസ്റ്റ്  ഒഉൗഷധ
ഗണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനഭാ ലഭാബുകേളഭാണുള്ളതസ്റ്റ്.

1.  ഡ്രഗ്സസ്റ്റ് ചടസനിലാംഗസ്റ്റ് ലകബഭാറടറനി, തനിരുവനനപുരലാം

2. റതീജനിയണല ഡ്രഗ്സസ്റ്റ് ചടസനിലാംഗസ്റ്റ് ലകബഭാറടറനി, എറണഭാകുളലാം

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ചമഡനിക്കല  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  കേലഭാമ്പസനില  മരുന്നെസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനഭാ ലകബഭാറടറനി തുടങ്ങുന്നെതനിനഭായനി 15 ചസന്റെസ്റ്റ് സലലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പസ്തുത ലകബഭാറടറനി  ചകേടനിടത്തനിചന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള ഫണസ്റ്റ് ചപഭാതുമരഭാമത്തസ്റ്റ്
വകുപനിനസ്റ്റ് ചചകേമഭാറനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.
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കകേരള ചമഡനിക്കല സര്വതീസസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന വനിതരണലാംചചയ
മരുനകേളുചട കേണക്കുകേള

263(3562)  ശതീ  .    പനി  .    ചകേ  .    ശശനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  ചമഡനിക്കല  സര്വതീസസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനിലൂചട  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്നെ  മരുനകേള  ഏചതലഭാലാം  മരുന്നെസ്റ്റ്
കേമ്പനനികേളുചടതഭാണസ്റ്റ്  ;  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷമഭായനി  ഏചതലഭാലാം  കേമ്പനനികേളനില നനിന്നെസ്റ്റ്
എത്ര തുകേയചട മരുന്നെസ്റ്റ് വഭാങ്ങനിചയനള്ള വനിശദഭാലാംശലാം വര്ഷലാം തനിരനിചസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള ചമഡനിക്കല സര്വതീസസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷലാം
കകേരള  ഡ്രഗ്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ഫഭാര്മസല്യൂടനിക്കല  ലനിമനിറഡനിലനനിനലാം  എത്ര  തുകേയചട
മരുനകേള വഭാങ്ങനിചയനള്ള വനിവരലാം വര്ഷലാംതനിരനിചസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  കകേഭാര്പകറഷന  കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനി,  സഹപ്ലകകേഭാ/മഭാകവലനി
ചമഡനിക്കല  കഷഭാപ്പുകേള  ,  നതീതനി  ചമഡനിക്കല  കസഭാറുകേള  എന്നെനിവയസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞ
5 വര്ഷമഭായനി എത്ര തുകേയചട മരുനകേൾ വനിലന നടത്തനിചയനലാം അവ ഏചതലഭാലാം
കേമ്പനനികേളുചടചതനമുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം വര്ഷലാം തനിരനിചസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലൂചടയള്ള  സഉൗജനല  ജനറനികേസ്റ്റ്  മരുന്നെസ്റ്റ്
വനിതരണത്തനിനഭായനി  കേഴനിഞ്ഞ  5  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില  കകേരള  ചമഡനിക്കല
സര്വതീസസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  വഭാങ്ങനി  വനിതരണലാംചചയ  മരുനകേളുകടയലാം  മരുന്നെസ്റ്റ്
കേമ്പനനികേളുകടയലാം വനിശദഭാലാംശലാം വര്ഷലാംതനിരനിചസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിലൂചടയള്ള  സഉൗജനല  ജനറനികേസ്റ്റ്  മരുന്നെസ്റ്റ്
വനിതരണത്തനിനഭായനി കേഴനിഞ്ഞ 5 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില കകേരള ഡ്രഗ്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ്
ഫഭാര്മസല്യൂടനിക്കലസസ്റ്റ്  ലനിമനിറഡനിലനനിനലാം  വഭാങ്ങനി  വനിതരണലാംചചയ  മരുനകേളുചട
വനിശദഭാലാംശലാം വര്ഷലാം തനിരനിചസ്റ്റ് അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)കകേരള ചമഡനിക്കല സര്വതീസസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷചന്റെ തചന്നെ സലാംരലാംഭമഭായ
കേഭാരുണല  കേമ്മേല്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനികേളനില  വനിലക്കുന്നെ  മരുനകേള,  കേമ്പനനികേളനില
നനിനലാം  കനരനിടസ്റ്റ്  വനിലകപശല  ചര്ചയനിലൂചട  വളചര  കുറഞ്ഞ  വനിലയസ്റ്റ്
സലാംഭരനിക്കുന്നെവയഭാണസ്റ്റ്.   കകേരള  ചമഡനിക്കല  സര്വതീസസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനനില
നനികന്നെഭാ  കേഭാരുണല  കേമ്മേല്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനിയനിലനനികന്നെഭാ  സചചപ്ലകകേഭാ,  മഭാകവലനി,
ചമഡനിക്കല കഷഭാപ്പുകേള,  നതീതനി ചമഡനിക്കല കസഭാറുകേള എന്നെതീ സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
മരുനകേചളഭാനലാംതചന്നെ വനിലക്കുന്നെനില.

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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വലഭാജ സഉൗനരലവര്ദകേ വസ്തുക്കളുചട വനിലപന

264(3563)  ശതീ  .    എന   .  എ  .    ചനലനിക്കുന്നെസ്റ്റ് :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വലഭാജ  സഉൗനരലവര്ദകേ  വസ്തുക്കളുചട  വനിലപന  വലഭാപകേമഭാചണന്നെ
കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിചനതനിചര ഡ്രഗസ്റ്റ്  കേണ്കടഭാള വനിഭഭാഗലാം എചനങ്കനിലുലാം നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വലഭാജ സഉൗനരലവര്ദകേ മരുനകേള പനിടനിചചടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില  ഏചതലഭാലാം  സലങ്ങളനിലനനിന്നെസ്റ്റ്  ഏതസ്റ്റ്  തരത്തനിലുളള
മരുനകേളഭാണസ്റ്റ് പനിടനിചചടുത്തചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  വലഭാജ  സഉൗനരലവര്ദകേ  വസ്തുക്കള  വനിലപന  നടത്തനിയതനിനസ്റ്റ്  എത്ര
കകേസ്സുകേള  ആര്ചക്കഭാചക്ക  എതനിചര  എടുത്തനിട്ടുചണനലാം  പസ്തുത  കകേസ്സുകേളനികനല
സശ്വതീകേരനിച ശനിക്ഷഭാ നടപടനികേള എനഭാചണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഉണസ്റ്റ്. 

സഉൗനരലവര്ദകേ  വസ്തുക്കളുചട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  ഇറക്കുമതനിക്കുലാം  മഭാത്രകമ,
ഡ്രഗ്സസ്റ്റ്  &  കകേഭാചസറനികസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്  &  റളസസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  നനിലവനില നനിയനണമുള്ളു.
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനിലക്കചപടുന്നെ  സഉൗനരല  വര്ദകേ  വസ്തുക്കളനില  90%-വുലാം
അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെവകയഭാ,  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനില  നനിന്നെസ്റ്റ്
ഓപണ്  ജനറല  ചചലസനസസ്റ്റ്  (ഒ.ജനി.എല.)  വഴനി  ഇറക്കുമതനി  ചചയ്യുന്നെവകയഭാ
ആണസ്റ്റ്.   ഇവയചട  വനിലപന  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നനിയമങ്ങചളഭാനലാം  തചന്നെ
പഭാബലലത്തനിലനില. എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം കലബല വലവസകേള പഭാലനിക്കചപടഭാത്തവയലാം
വലഭാജമഭായതുമഭായ  സഉൗനരല  വര്ദകേ  വസ്തുക്കള  കേചണടുത്തസ്റ്റ്  നനിയമനടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.   ഇതുകൂടഭാചത  ഡ്രഗ്സസ്റ്റ്  ഇനചസകര്മഭാര്  പതനിവസ്റ്റ്
പരനികശഭാധനഭാകവളകേളനില,  സഉൗനരല  വര്ദകേ  വസ്തുക്കളനില  മുഖലമഭായലാം  ഷഭാലാംപൂ,
കസഭാപസ്റ്റ്, ക്രതീലാം എന്നെനിവയചട സഭാമ്പനിളുകേള കശഖരനിചസ്റ്റ് ഗണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയസ്റ്റ്
വനികധയമഭാക്കുനമുണസ്റ്റ്.

(സനി  &  ഡനി)  ഉണസ്റ്റ്.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വലഭാജസഉൗനരല  വര്ദകേ  വസ്തുക്കള
വനകതഭാതനില വനിപണനലാം ചചയ്യേചപടുന്നെതഭായള്ള പരഭാതനിയനില 2016 ഡനിസലാംബറനില
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സലാംസഭാനചമഭാടഭാചകേയലാം  2017  ജൂചചല  18-നസ്റ്റ്  തനിരുവനനപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,
തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നെതീ  ജനിലകേളനിലുലാം  കകേഭാചസറനികസ്റ്റ്  വലഭാപഭാര
സഭാപനങ്ങള  ചറയ്ഡസ്റ്റ്  ചചയ്യുകേയലാം  പമുഖ  കേമ്പനനികേളുചട  ബഭാനഡുകേചളന്നെസ്റ്റ്
കതഭാന്നെനിപനിക്കുന്നെവനിധത്തനില  വലഭാജമഭായനി  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  വനിപണനലാം  ചചയ്യുന്നെ
കസഭാപ്പുകേള, കേഭാജല, കഫസസ്റ്റ് പഉൗഡര്, ചഹയര് ഷഭാലാംപൂ എന്നെനിവയലാം ഡ്രഗ്സസ്റ്റ് ആന്റെസ്റ്റ്
കകേഭാചസറനികസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്  &  റളസനിചല  വലവസകേളക്കസ്റ്റ്  വനിരുദമഭായനി  കലബല
വലവസകേള  പഭാലനിക്കഭാചത  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  ചചയ്യേചപടുന്നെ  ആഫര്  കഷവസ്റ്റ്
കലഭാഷന,  കഫസസ്റ്റ് ക്രതീലാം,  കബഭാഡനി  മസഭാജസ്റ്റ്  ക്രതീലാം,  ചഹയര് കേളര്,  ചഹയര് സനിറലാം,
ചചവറമനിനുകേള അടങ്ങനിയ കേലഭാപ്സൂളുകേള എന്നെനിവയലാം പനിടനിചചടുക്കുകേയണഭായനി.  ഇതു
കൂടഭാചത  ടൂറനിസലാം  കമഖലചയ  ചൂഷണലാംചചയ്യുന്നെ  രതീതനിയനില  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില
കുമളനിയനിചല  വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങളനില  ചചലസനസസ്റ്റ്  ഇലഭാചത  നനിര്മ്മേനിചസ്റ്റ്
വനിപണനലാം  ചചയ  ഷഭാപൂ,  കലഭാഷന,  ചഹയര്  ചജല  എന്നെതീ  സഉൗനരല  വര്ദകേ
വസ്തുക്കള  2017  ജൂചചല  മഭാസലാം  25,  26  തതീയതനികേളനില  ചറയ്ഡസ്റ്റ്  നടത്തനി
കേചണടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ) വലഭാജ സഉൗനരലവര്ദകേ വസ്തുക്കള വനിലപന നടത്തനിയതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
24  കകേസുകേള  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.   ഇവചയലഭാലാം  അതതസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിചല  മജനികസ്ട്രേറസ്റ്റ്
കകേഭാടതനികേളനില ഫയല ചചയ്യുകേയലാം  കൂടുതല ചതളനിവുകേള കശഖരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
അകനശ്വഷണഘടങ്ങളനിലുമഭാണസ്റ്റ്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബന്ധമഭായനി കചര്ക്കുന.*

ജനഒഉൗഷധനി കഷഭാപ്പുകേള

265(3564) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് എത്ര ജനഔഷധനി കഷഭാപ്പുകേളഭാണസ്റ്റ് പവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്;
പുതനിയതഭായനി എത്ര കഷഭാറമുകേളക്കസ്റ്റ് അനുമതനി ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  ജനഔഷധനി  കഷഭാപ്പുകേള  അനുവദനിക്കുന്നെതുമഭായനി  ബന്ധചപട
പരഭാതനികേള ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില ഈ വനിഷയലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിചന്റെ
ശദയനിലചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ജനഔഷധനി  കഷഭാപ്പുകേള  അനുവദനിക്കുന്നെതുമഭായനി
ബന്ധചപടസ്റ്റ്  ഉണഭായനിട്ടുളള  ആകരഭാപണങ്ങളനില  എചനങ്കനിലുലാം  അകനശ്വഷണലാം
നടക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില ഏതസ്റ്റ്  തലത്തനിലുളള അകനശ്വഷണമഭാണസ്റ്റ്  നടനവരുന്നെതസ്റ്റ്;
ഇതു  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഏചതങ്കനിലുലാം  തരത്തനിലുളള  അകനശ്വഷണലാം
ആവശലചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നനിലവനില  292  ജനഒഉൗഷധനി  കഷഭാപ്പുകേളഭാണസ്റ്റ്
പവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ജനഒഉൗഷധനി  കഷഭാപ്പുകേള  അനുവദനിക്കുന്നെതുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്
പരഭാതനികേചളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.

നഭാര്കക്കഭാടനികേസ്റ്റ് വനിഭഭാഗത്തനിലചപടുന്നെ മരുനകേളുചട ദുരുപകയഭാഗലാം

266(3565) ശതീ  .   ചകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്  :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം  :
ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന  :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നഭാര്കക്കഭാടനികേസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനിലചപടുന്നെ  മരുനകേളുചട
ദുരുപകയഭാഗലാം വര്ദനിച്ചുവരുന്നെതഭായനി ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  ഇതനിചന്റെ  ദുരുപകയഭാഗലാം  കേചണത്തുന്നെതനിനഭായനി  എഹകസസ്റ്റ്
വകുപ്പുമഭായനി  സലാംയക്ത പരനികശഭാധന നടത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഡ്രഗ്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  നഭാര്കക്കഭാടനികസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  ഹലസനസസ്റ്റ്
നലകേനിയനിട്ടുള്ള  നഭാര്കക്കഭാടനികേസ്റ്റ്  മരുനകേളുചട  ദുരുപകയഭാഗലാം  മരുന്നെസ്റ്റ്  വലഭാപഭാര
സഭാപനങ്ങളനില നടക്കുനകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് സനിരലാം പരനികശഭാധന
നടത്തഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതുസലാംബന്ധനിച  പരഭാതനികേളനികനകലഭാ  അറനിയനിപ്പുകേളനികനകലഭാ
കേഭാലതഭാമസലാം കൂടഭാചത കേര്ശന നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) കമലപറഞ്ഞ ആകനിചല നനിയമങ്ങള ലലാംഘനിച്ചുചകേഭാണസ്റ്റ് സഉൗനരലവര്ദകേ
ഉലന്നെങ്ങള  വനിലക്കുന്നെതസ്റ്റ്  തടയന്നെതനിനസ്റ്റ്  എചനലഭാലാം  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   ഉണസ്റ്റ്.  ഡ്രഗ്സസ്റ്റ് കേണ്കടഭാള വകുപസ്റ്റ് എചചകസസ്റ്റ് വകുപ്പുമഭായനി
കചര്ന്നെസ്റ്റ്  സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  149  ഒഉൗഷധ  വലഭാപഭാര  സഭാപനങ്ങളനില
പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയണഭാചയങ്കനിലുലാം  നഭാര്കക്കഭാടനികേസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനിലചപടുന്നെ
മരുനകേള ദുരുപകയഭാഗലാം ചചയ്യുന്നെതനിനഭായനി വനിലന നടത്തുന്നെതഭായനി കേചണത്തഭാന
കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  
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(സനി)  വനിപണനിയനില  ലഭലമഭായ  നഭാര്കക്കഭാടനികേസ്റ്റ്  &  ചചസകക്കഭാകടഭാപനികേസ്റ്റ്

മരുനകേളുചട  വനിലന  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അടങ്ങുന്നെ  പകതലകേ  രജനിസര്

സൂക്ഷനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് കകേരളത്തനിചല എലഭാ ചമഭാത്ത/ചനിലറ ഒഉൗഷധ വലഭാപഭാരനികേളക്കുലാം

നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഡ്രഗ്സസ്റ്റ് ഇനചസകര്മഭാര് പകതലകേ പരനിഗണന നലകേനി

ആയതസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  മരുനകേള  ദുരുപകയഭാഗലാം

ചചയ്യേചപടുന്നെനിചലന്നെസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുനമുണസ്റ്റ്.

(ഡനി) നഭാര്കക്കഭാടനികേസ്റ്റ് മരുനകേളുചട ദുരുപകയഭാഗലാം സലാംബന്ധനിച പരഭാതനികേളനില

ഡ്രഗ്സസ്റ്റ്  കേണ്കടഭാള  വകുപസ്റ്റ്  യഭാചതഭാരുവനിധ  കേഭാലതഭാമസവുലാം  കൂടഭാചത  അവയചട

ദുരുപകയഭാഗലാം തടയന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.

(ഇ)  സഉൗനരല  വര്ദകേ  വസ്തുക്കളുചട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  ഇറക്കുമതനിക്കുലാം

മഭാത്രകമ,  ഡ്രഗ്സസ്റ്റ്  &  കകേഭാചസറനികസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്  &  റളസസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  നനിലവനില

നനിയനണമുള്ളു.   സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് വനിലക്കചപടുന്നെ സഉൗനരല വര്ദകേ വസ്തുക്കളനില

90%-വുലാം  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനില  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെവകയഭാ,  വനികദശരഭാജലങ്ങളനില

നനിന്നെസ്റ്റ് ഓപണ് ജനറല ചചലസനസസ്റ്റ് (ഒ.ജനി.എല.) വഴനി ഇറക്കുമതനി ചചയ്യുന്നെവകയഭാ

ആണസ്റ്റ്.   ഇവയചട  വനിലപന  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നനിയമങ്ങചളഭാനലാം  തചന്നെ

പഭാബലലത്തനിലനില. എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം കലബല വലവസകേള പഭാലനിക്കചപടഭാത്തവയലാം

വലഭാജമഭായവയമഭായ സഉൗനരല വര്ദകേ വസ്തുക്കള കേചണടുത്തസ്റ്റ് ഡ്രഗ്സസ്റ്റ് കേണ്കടഭാള

വകുപസ്റ്റ്  നനിയമ  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണസ്റ്റ്.   ഇതുകൂടഭാചത  ഡ്രഗ്സസ്റ്റ്

ഇനചസകര്മഭാര്  അവരുചട പതനിവസ്റ്റ് പരനികശഭാധനഭാകവളകേളനില,  സഉൗനരല വര്ദകേ

വസ്തുക്കളനില  മുഖലമഭായലാം  ഷഭാലാംപൂ,  കസഭാപസ്റ്റ്,  ക്രതീലാം  എന്നെനിവയചട  സഭാമ്പനിളുകേള

കശഖരനിചസ്റ്റ് ഗണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയസ്റ്റ് വനികധയമഭാക്കുനമുണസ്റ്റ്.

കഹഭാമനികയഭാ ഡനിചസനസറനികേള

267(3566)   ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന  :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ഇകപഭാള  നനിലവനില  എത്ര  കഹഭാമനികയഭാ

ഡനിസനസറനികേള/ആശുപത്രനികേള നനിലവനിലുചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിസനസറനികേള നനിലവനിലഭാത്ത എത്ര പഞഭായത്തുകേള

ഉണസ്റ്റ്  ;  ഇവനിടങ്ങളനില ഡനിസനസറനികേള എകപഭാള അനുവദനിക്കഭാന കേഴനിയചമനലാം

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിടത്തനി  ചനികേനിതയള്ള  34  സര്ക്കഭാര് കഹഭാമനികയഭാ ആശുപത്രനികേളുലാം
പുറലാം കരഭാഗനികേചള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  മരുന്നെസ്റ്റ്  ചകേഭാടുക്കുന്നെ  659  സര്ക്കഭാര് കഹഭാമനികയഭാ
ഡനിചസനസറനികേളുലാം നനിലവനില സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് പവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്/എന.എചസ്റ്റ്.എലാം.  കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിചസനസറനികേള  ഇലഭാത്ത
42 പഞഭായത്തുകേള  സലാംസഭാനത്തുണസ്റ്റ്.   സര്ക്കഭാര്  കഹഭാമനികയഭാ
ഡനിചസനസറനികയഭാ,  എന.എചസ്റ്റ്.എലാം.  കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിചസനസറനികയഭാ  ഇലഭാത്ത
പഞഭായത്തുകേളനില  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില  അനുവദനിച  തുകേ  പകേഭാരലാം  പുതനിയ
കഹഭാമനികയഭാ ഡനിചസനസറനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

നഭാട്ടുചചവദല പരനിപഭാലനലാം

268(3567)  ശതീ  .    ചകേ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  പഭാരമ്പരല  ഹവദലശഭാസ്ത്ര  ശഭാഖകേചള
പുനരുദരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ഇവയനിചല  ചനികേനിതഭാവനിധനികേള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം
എചനങ്കനിലുലാം നടപടനി സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നഭാട്ടുഹവദലചനികേനിതഭാവനിധനികേളഭായ  സനിദ-മര്മ്മേ-യനഭാനനി-വനിഷ
ചനികേനിതഭാ,ആവനികുളനി-പചനില  ചനികേനിത  എന്നെനിവ  ഏകകേഭാപനിപനിചസ്റ്റ്  ഇത്തരലാം
ഹവദലനഭാചര  ഒരു  കുടക്കതീഴനില  ചകേഭാണസ്റ്റ്  വന്നെസ്റ്റ്  ഇവരുചട  ചനികേനിതഭാകമഖലയനിചല
വലഭാജനഭാചര  കേചണത്തനി  നഭാട്ടുചനികേനിതയസ്റ്റ്  നനിയമ  പരനിരക്ഷ  നലകുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം ചകേഭാണസ്റ്റ് വരുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാരമ്പരല  നഭാട്ടുഹവദല  ചനികേനിതഭാ  ഫലപദമഭാചണന്നെ  വസ്തുത
ചപഭാതു സമൂഹത്തനില എത്തനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര്തലത്തനില നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാനത്തനിചന്റെ  പഭാരമ്പരല  ചചവദലശഭാസ്ത്രശഭാഖകേളുചട
ഉന്നെമനത്തനിനഭായനി  ആയര്കവദലാം,  യനഭാനനി,  സനിദ,  കഹഭാമനികയഭാ എന്നെതീ ചനികേനിതഭാ
വകുപ്പുകേചള സലാംകയഭാജനിപനിചസ്റ്റ്  ആയഷസ്റ്റ് വകുപസ്റ്റ് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സനിദ,  യനഭാനനി
എന്നെതീ  ചനികേനിതഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില  അലാംഗതീകൃത  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത  കനടനിയ
ചനികേനിതകേര്ക്കസ്റ്റ് ടഭാവനകൂര്-ചകേഭാചനിന ചമഡനിക്കല കേഉൗണ്സനില കഫഭാര് ഇനഡലന
സനിസലാംസസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ചമഡനിസനിന രജനികസ്ട്രേഷന നലകുനണസ്റ്റ്.   എന്നെഭാല അലാംഗതീകൃത
കയഭാഗലതയനിലഭാത്ത നഭാട്ടുചചവദലനഭാര്ക്കസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ള നനിയമപകേഭാരലാം രജനികസ്ട്രേഷന
നലകുവഭാന നനിര്വഭാഹമനില.
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ഒഉൗഷധനിചയ വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം ചപഭാഫഷണല മനികേകവഭാചട രഭാജലചത്ത
പമുഖ കേമ്പനനിയഭാക്കുന്നെതനിനുലാം നടപടനി

269(3568) ശതീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   ശനിവകുമഭാര്   :
ശതീ  .   ചകേ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശബരതീനഭാഥന   :
ശതീ  .   എലകദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നെപനിള്ളനില   :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഔഷധനിചയ  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ചപഭാഫഷണല  മനികേകവഭാചട
രഭാജലചത്ത പമുഖ കേമ്പനനിയഭാക്കുന്നെതനിനുലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  ഐ.ഐ.എലാം.  നടത്തനിയ
പഠന  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  പസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിചല  പധഭാന  ശനിപഭാര്ശകേള
എചനഭാചക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(ബനി)  പസ്തുത  ശനിപഭാര്ശകേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എചനഭാചക്കയഭാണസ്റ്റ്;

(സനി)  ഔഷധനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെ  മരുനകേള  സര്ക്കഭാര്  ആയര്കവദ
ആശുപത്രനികേള,  ഡനിചസനസറനികേള,  ഔഷധ ഏജനസനികേള എന്നെനിവയസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ
രണ്ടു  മഭാസമഭായനി  നലകുന്നെനില  എന്നെതസ്റ്റ്  വസ്തുതയഭാകണഭാ;  എങ്കനില  അതനിനസ്റ്റ്
കേഭാരണചമനഭാണസ്റ്റ്;

(ഡനി)  ഔഷധനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെ  മരുനകേള  ആയര്കവദ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ഡനിചസനസറനികേളനിലുലാം  അടനിയനരമഭായനി  എത്തനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പസസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിചല  പധഭാനചപട  ശനിപഭാര്ശയചട
ചുരുക്കലാം അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.+

(ബനി)  വനിശദമഭായ  ചര്ചകേളക്കുകശഷലാം  ഉചനിതമഭായ  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) വസ്തുതയല.  മരുനകേള യഥഭാസമയലാം നലകേനിവരുന.

(ഡനി) ഓര്ഡറുകേള ലഭനിക്കുന്നെതനിനനുസരനിചസ്റ്റ് സമയബന്ധനിതമഭായനി മരുനകേള
എത്തനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.

+ ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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കപരഭാമ്പ്ര ആയര്കവദ ആശുപത്രനിയചട വനികേസനലാം

270(3569)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലചപട  ചകേഭാടകേര  പഞഭായത്തനിചല  കപരഭാമ്പ്ര
ആയര്കവദ ആശുപത്രനിയചട വനികേസനലാം സലാംബന്ധനിച അകപക്ഷയനില എചനങ്കനിലുലാം
നടപടനി സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  സശ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  ഏതസ്റ്റ്  ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പസ്തുത  ആശുപത്രനിയചട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  അടനിയനര  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനി സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ  17-4-2017-ചല സ.ഉ.(സഭാധഭാ.)നമ്പര്  155/2017/
ആയഷസ്റ്റ്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  ചഭാലക്കുടനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലലാം  എലാം.എല.എ.
ശതീ.  ബനി.  ഡനി.  കദവസനി  അവര്കേളുചട  2016-17 വര്ഷചത്ത  ആസനി  വനികേസന
പദതനിയനിലുളചപടുത്തനി  അനുവദനിച  100  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ്  പുതനിയ
ചകേടനിടലാം പണനിയന്നെതനിനഭായനി, നനിലവനിലുള്ള പഴയ ചകേടനിടലാം ചപഭാളനിച്ചുമഭാറ്റുന്നെതനിനുള്ള
സര്കവ  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  തയ്യേഭാറഭാക്കുവഭാന  ബന്ധചപട  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിനുലാം  സലലാം
സജ്ജമഭാക്കുന്നെമുറയസ്റ്റ്  പുതനിയ  ചകേടനിടലാം  പണനിയന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പനി.ഡബക്യു.ഡനി.  എകനികേല്യൂടതീവസ്റ്റ്  എഞനിനതീയര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഏകേദനിന വസതനി

271(3570) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തലസഭാന  നഗരത്തനില  തനനിചചത്തുന്നെ  സ്ത്രതീകേളക്കസ്റ്റ്  സുരക്ഷനിതമഭായ
തഭാമസസഉൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഏകേദനിന  വസതനി  സഭാപനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിചനക്കുറനിചസ്റ്റ്
ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

തലസഭാന നഗരത്തനില തനനിചചത്തുന്നെ സ്ത്രതീകേള/ചപണ്കുടനികേള എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ്
സുരക്ഷനിതമഭായ തഭാമസസഉൗകേരലലാം,  ഭക്ഷണലാം  എന്നെനിവ  കുറഞ്ഞ നനിരക്കനില  നലകുകേ
എന്നെ  ലക്ഷലകത്തഭാചട  വനിഭഭാവനലാം  ചചയനിരനിക്കുന്നെ  ഒരു  പദതനിയഭാണസ്റ്റ്  വണ്  കഡ
കഹഭാമുകേള.   തനിരുവനനപുരലാം  നഗരസഭയചടയലാം  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിചന്റെയലാം
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാചട  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  പദതനിയഭാണനിതസ്റ്റ്.   തനിരുവനനപുരലാം
ചകേ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ടനി.സനി ബസസ്റ്റ് ചടര്മനിനല ചകേടനിട സമുചയത്തനിചല 8-ാം നനിലയനിലഭായനി
ഉടന തചന്നെ വണ്കഡ കഹഭാലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  നഗരത്തനില  ചചപലറടനിസഭാനത്തനില  നടപനിലഭാക്കുന്നെ
ഇഉൗ  പദതനി  ഉകദ്ദേശലക്ഷലലാം  ചചകേവരനിക്കുന്നെമുറയസ്റ്റ്  മറസ്റ്റ്  ജനിലകേളനില  കൂടനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കദശതീയ വനനിതഭാ ശഭാക്തതീകേരണ മനിഷചന്റെ സഹഭായകത്തഭാചടയള്ള
പദതനികേള

272(3571)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ വനനിതഭാ ശഭാക്തതീകേരണ മനിഷചന്റെ സഹഭായകത്തഭാചട എചനഭാചക്ക
പരനിപഭാടനികേളഭാണസ്റ്റ് സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പസ്തുത  മനിഷചന്റെ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനനിതകേളക്കഭായള്ള റനികസഭാഴസ്റ്റ്  ചസന്റെര് രൂപതീകൃതമഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഈ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഏചതങ്കനിലുലാം  സഭാപനചത്ത
ചുമതലചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാചയനലാം  എചനഭാചക്ക  പവര്ത്തനങ്ങള  നഭാളനിതുവചര
നടത്തനിയചതനലാം വലകേതമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കദശതീയ വനനിതഭാ ശഭാക്തതീകേരണ മനിഷചന്റെ സഹഭായകത്തഭാചട കസറസ്റ്റ് വനനിതഭാ
ശഭാക്തതീകേരണ  ചസന്റെര്  (SRCW)  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കുടുലാംബശതീചയ
ഏലപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര വനനിതഭാ ശനിശു കക്ഷമ വകുപസ്റ്റ് അനുവദനിച  16.38
ലക്ഷലാം  രൂപ  2235-02-103-76  (പ്ലഭാന)  ശതീര്ഷകേത്തനിലനനിന്നെസ്റ്റ്  കുടുലാംബശതീക്കസ്റ്റ്
അനുവദനിചസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനനിതഭാ ശഭാക്തതീകേരണ ചസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള
കുടുലാംബശതീവഴനി  നടനവരുന.   ചസന്റെറനിചന്റെ  ഉദ്ഘഭാടനലാം  ചസപ്റലാംബര്  13-നസ്റ്റ്
നനിശയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.



330 കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ്റ്റ് 22, 2017

വനനിതഭാ കേമ്മേതീഷചന്റെ പവര്ത്തനങ്ങള
273(3572)   ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജസ്റ്റ്  :

ശതീ  .   ചകേ  .   ബഭാബു  :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടസ്റ്റ് റസഭാഖസ്റ്റ്  :
ശതീ  .    ചകേ  .    ചജ  .    മഭാകനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  വനനിതകേള  കനരനിടുന്നെ  വനിവനിധ  പശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് വനനിതഭാ കേമ്മേതീഷന എചനലഭാലാം ഇടചപടലുകേളഭാണസ്റ്റ് നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്;

(ബനി)  ഗഭാര്ഹനികേ  പതീഡനത്തനിനുലാം  മറസ്റ്റ്  അതനിക്രമങ്ങളക്കുലാം  വനികധയരഭായ
സ്ത്രതീകേചള തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി തഭാമസനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി കേമ്മേതീഷനുകേതീഴനില കഷഭാര്ടസ്റ്റ്
കസ കഹഭാലാം പവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി)  വനിദലഭാര്തനികേചള  കബഭാധവലക്കരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം
സ്കൂള  കകേഭാകളജസ്റ്റ്  തലങ്ങളനില  'കേലഭാലയ  കജലഭാതനി'  എന്നെ  പരനിപഭാടനി  സലാംഘടനിപനിചസ്റ്റ്
വരുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനനിതഭാ  കേമ്മേതീഷന  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  വനിവഭാഹപൂര്വ  ശനിലപശഭാല
നടത്തനി വരുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിചല  സ്ത്രതീകേളുചട  പദവനി  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനുലാം  അവര്ചക്കതനിചര
ഉണഭാകുന്നെ  നതീതനിരഹനിതവുലാം  വനികവചനപരവുമഭായ  നടപടനികേളനില  ആവശലമഭായ
അകനശ്വഷണലാം  നടത്തനി  അവയസ്റ്റ്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നെതനിനുലാം  കവണനടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കുവഭാന  ബന്ധചപട  അധനികേഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  ശനിപഭാര്ശകേള
നലകുകേയഭാണസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷചന്റെ  മുഖലചുമതല.   കൂടഭാചത  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമങ്ങളനിചല
പഴുതുകേള,  അപരലഭാപകേള  എന്നെനിവചയക്കുറനിച്ചുലാം  അവ  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
സശ്വതീകേരനികക്കണ  നനിവഭാരണ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ  നടപടനികേചളക്കുറനിച്ചുലാം  വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് സമര്പനിക്കുകേ,  സ്ത്രതീ സലാംരക്ഷണ നനിയമങ്ങള ഏചതങ്കനിലുലാം പകദശങ്ങളനില
കവണത്ര  ഫലപദമഭായനിടനില.  അചലങ്കനില  പവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കനിയനിടനില  എന്നെസ്റ്റ്
തനിരനിചറനിയന്നെതനിനഭായനി  ഇഉൗ  നനിയമങ്ങളുചട  പവര്ത്തനലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം
ആവശലമഭായ  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണ  ശനിപഭാര്ശകേള  സമര്പനിക്കുകേ,  സ്ത്രതീകേളചക്കതനിചര
നതീതനിരഹനിത  നടപടനികേള  നടത്തുന്നെതനിനഭായനി  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  ജയനിലുകേകളഭാ,
കപഭാലതീസസ്റ്റ് കസഷനുകേകളഭാ, കലഭാക്കപ്പുകേകളഭാ, സബസ്റ്റ് ജയനിലുകേകളഭാ, ചറസ്കക്യു കഹഭാമുകേകളഭാ
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അചലങ്കനില  സ്ത്രതീകേളക്കസ്റ്റ്  അഭയകമഭാ,  സലാംരക്ഷണകമഭാ  നലകുന്നെ  മറസ്റ്റ്  സലങ്ങകളഭാ,
ഡയറകകറഭാ  കേമ്മേതീഷന  അധനികേഭാരചപടുത്തുന്നെ  കേമ്മേതീഷനനിചല  ഏചതങ്കനിലുലാം
ഉകദലഭാഗസകനഭാ  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  ഇഉൗ  സലങ്ങളനില  സ്ത്രതീകേളക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെ
പരനിചരണചത്ത  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  അകനശ്വഷണലാം  നടത്തനി  നനിവഭാരണ  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  നലകുകേ,  ഏചതങ്കനിലുലാം  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വന്റെസ്റ്റ്,
സ്ത്രതീകേളുചട  തഭാലരലങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനില  ഗരുതരമഭായ  ഉകപക്ഷകയഭാ,
ഉദഭാസതീനതകയഭാ  കേഭാണനിച്ചുചവന്നെസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷനസ്റ്റ്  കബഭാദലചപടഭാല  ബന്ധചപട
അധനികേഭാരസഭാനകത്തഭാടസ്റ്റ്  അചടക്ക  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കഭാന  ശനിപഭാര്ശ  ചചയ്യുകേ,
സ്ത്രതീകേളുചട  സനിതനി  ചമചചപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനികക്കണതുലാം  നടപനിലഭാ
കക്കണതുമഭായ സഭാമൂഹലകക്ഷമ പരനിപഭാടനികേചളക്കുറനിചസ്റ്റ് ശനിപഭാര്ശ ചചയ്യുകേ, ഒരു വലനിയ
വനിഭഭാഗലാം സ്ത്രതീകേചള ബഭാധനിക്കുന്നെ പശങ്ങള ഉളചക്കഭാള്ളുന്നെ വലവഹഭാരലാം നടത്തുവഭാന
ധനസഹഭായലാം  നലകുകേ,  സ്ത്രതീകേചള  സലാംബന്ധനിക്കുന്നെ  ഏചതഭാരു  കേഭാരലകത്തയലാം
പകതലകേനിചസ്റ്റ്  സ്ത്രതീകേള  അദശ്വഭാനനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  ഏചതലഭാലാം  വനിവനിധ  പയഭാസങ്ങളുചട
കേതീഴനിലഭാകണഭാ അവ സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ് സര്ക്കഭാരനികലയസ്റ്റ് ആനുകേഭാലനികേ റനികപഭാര്ടസ്റ്റ് നലകുകേ.
കൂടഭാചത  കേമ്മേതീഷനസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെ  പരഭാതനികേള  തതീര്പഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ജനിലകേളകതഭാറുലാം
അദഭാലത്തുകേളുലാം ചമഗഭാ അദഭാലത്തുകേളുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയവയഭാണസ്റ്റ് വനനിതഭാ
കേമ്മേതീഷചന്റെ മറസ്റ്റ് ചുമതലകേള.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.   ഇതനിനഭായനി  കേമ്മേതീഷചന്റെ  കേതീഴനില  കഷഭാര്ടസ്റ്റ്  കസ  കഹഭാലാം
തനിരുവനനപുരത്തസ്റ്റ് ഒരു വഭാടകേ ചകേടനിടത്തനില പവര്ത്തനിക്കുന.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.  2016-17 വര്ഷലാം 309 കേലഭാലയ കജലഭാതനി പരനിപഭാടനികേള നടത്തനി.
സമൂഹത്തനില  വരുന്നെ  മഭാറങ്ങളുചട  ഫലമഭായനി  ഇന്നെചത്ത  യവതലമുറ
അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നെ പതനിസന്ധനികേളനിലനനിനലാം ഇവചര രക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുള്ള വനനിതഭാ
കേമ്മേതീഷചന്റെ  കബഭാധവലക്കരണ  പരനിപഭാടനിയഭാണസ്റ്റ്  കേലഭാലയകജലഭാതനി.
വനിദലഭാര്തനികേചള  സഭാമൂഹനികേ  വനിപത്തുകേളഭായ  മദലലാം,  മയക്കുമരുന്നെസ്റ്റ്,  സ്ത്രതീധനലാം
ഇവയ്ചക്കതനിചര ചപഭാരുതുവഭാനുലാം സുരക്ഷനിതമഭായ ജതീവനിതലാം നയനിക്കുവഭാനുലാം കപരണ
നലകുന്നെ  ഇഉൗ  പരനിപഭാടനി  ഹയര്  ചസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കകേഭാകളജുകേളനിലുമഭാണസ്റ്റ്
നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്.   ഇന്നെചത്ത  സമൂഹത്തനില  സ്ത്രതീകേള  കനരനിടുന്നെ  ചവല്ലുവനിളനികേള,
ചമഭാചചബല  കഫഭാണനിചന്റെ  ദുരുപകയഭാഗലാം,  ചചസബര്  രലാംഗചത്ത  ചതനിക്കുഴനികേള,
വനിവഭാഹ നനിയമങ്ങള,  ഗഭാര്ഹനികേ പതീഡന നനികരഭാധന നനിയമലാം തുടങ്ങനി സ്ത്രതീ സുരക്ഷ
സലാംബന്ധനിച  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങള  പസ്തുത  കബഭാധവലക്കരണ  പരനിപഭാടനിയചട
ഭഭാഗമഭാണസ്റ്റ്.
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(ഡനി)  ഉണസ്റ്റ്.   2016-17  വര്ഷലാം  നടത്തനിയ  പതീമഭാരനിറല  കേഉൗണ്സനിലനിലാംഗസ്റ്റ്
പരനിപഭാടനികേളുചട എണ്ണലാം-27

കകേരളത്തനില  വര്ദനിച്ചുവരുന്നെ  വനിവഭാഹകമഭാചനങ്ങള,  വനിവഭാകഹതര
ബന്ധങ്ങള,  ശനിഥനിലമഭാകുന്നെ  കുടുലാംബ  ബന്ധങ്ങള  എന്നെനിവയചട
പശഭാത്തലത്തനിലഭാണസ്റ്റ്  കകേരള  വനനിതഭാ  കേമ്മേതീഷന  വനിവഭാഹനിതരഭാകുവഭാന
തയ്യേഭാചറടുക്കുന്നെ  യവതതീയവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  വനിവഭാഹ  പൂര്വ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  നലകേനി
വരുന്നെതസ്റ്റ്.   വനിവഭാഹ  ജതീവനിതത്തനികലയസ്റ്റ്  പകവശനിക്കുന്നെതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  വനിവഭാഹലാം,
കുടുലാംബജതീവനിതലാം, ദമ്പതനികേള തമ്മേനിലുള്ള ആശയവനിനനിമയലാം, മഭാനസനികേ ആകരഭാഗലലാം,
പജനന  ആകരഭാഗലലാം,  കുടനികേളുചട  പരനിചരണലാം  തുടങ്ങനി  ഒകടചറ
വനിഷയങ്ങചളക്കുറനിച്ചുള്ള  അവകബഭാധലാം  യവതതീയവഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  നലകുന്നെതനിനഭായനി
വനനിതഭാ കേമ്മേതീഷന വനിവഭാഹ പൂര്വ വനിദലഭാഭലഭാസ പരനിപഭാടനി നടത്തനി വരുന.

ആശശ്വഭാസകേനിരണലാം പദതനി

274(3573)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആശശ്വഭാസകേനിരണലാം  പദതനിയനുസരനിചസ്റ്റ്  നനിലവനില  എത്ര  കപര്ക്കസ്റ്റ്
ധനസഹഭായലാം നലകുനചണന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പസസ്തുത പദതനിയനുസരനിചസ്റ്റ് ലഭനിച അകപക്ഷകേളനില എത്രചയണ്ണമഭാണസ്റ്റ്
തതീര്പസ്റ്റ്  കേലനിക്കഭാന ബഭാക്കനിയള്ളതസ്റ്റ്  ;  ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
ബഭാക്കനിയള്ള  അകപക്ഷകേളനില  എകപഭാൾ  തതീര്പ്പുകേലനിക്കഭാന  കേഴനിയചമന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആശശ്വഭാസകേനിരണലാം പദതനിക്കസ്റ്റ് നനിലവനില 90251 ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  വനിശദവനിവരലാം തഭാചഴ ചകേഭാടുക്കുന:
ക്രമ

 നമ്പര്
ജനില തതീര്പഭാക്കഭാനുള്ള 

അകപക്ഷകേളുചട എണ്ണലാം

(1) (2) (3)

1 തനിരുവനനപുരലാം 1580

2 ചകേഭാലലാം  800

3 പത്തനലാംതനിട  252
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(1) (2) (3)

4 ആലപ്പുഴ  500

5 ഇടുക്കനി  200

6 എറണഭാകുളലാം  376

7 കകേഭാടയലാം  253

8 പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്  382

9 തൃശ്ശൂര്  350

10 മലപ്പുറലാം  861

11 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  849

12 വയനഭാടസ്റ്റ്   181

13 കേണ്ണൂര്  505

14 കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  289

ആചകേ 7378

കമലഅകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  2017  നവലാംബര്  15-നകേലാം ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

വനികേലഭാലാംഗ കക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷചന്റെ ജഭാമലവലവസകേള
275(3574) ശതീ  .   എലകദഭാസസ്റ്റ് പനി  .   കുന്നെപനിള്ളനില  :

ശതീ  .   ചകേ  .   മുരളതീധരന  :
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വനിവനിധ പദതനികേളനില വഭായ്പ അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള വനികേലഭാലാംഗ കക്ഷമ
കകേഭാർപകറഷചന്റെ  ജഭാമലവലവസകേള  ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ബുദനിമുട്ടുണഭാ
ക്കുന്നെതഭാചണന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പസ്തുത ജഭാമലവലവസകേള ലഘൂകേരനിചസ്റ്റ് ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാരുചട ബുദനിമുടസ്റ്റ്
ലഘൂകേരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിടനില.

(ബനി)  ജഭാമലവലവസകേള  പരമഭാവധനി  ലഘൂകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.
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കസഭാഷലല ചസകേല്യൂരനിറനി മനിഷന

276(3575)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കസഭാഷലല ചസകേല്യൂരനിറനി മനിഷനവഴനി നലകുന്നെ സഹഭായങ്ങള വനിതരണലാം
ചചയ്യേഭാന മഭാസങ്ങളഭായനി കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനിൽചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവ  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നലകേഭാന  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ  ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷന  മുകഖന  സഹഭായങ്ങള  വനിതരണലാം
ചചയ്യുന്നെ  പദതനികേള  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയലാം  നൂതനമഭായ
പദതനികേള ആരലാംഭനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിയലാം വരുന.  കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷന
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നെ  പതനിചനകടഭാളലാം  പദതനികേളനില  ആശശ്വഭാസകേനിരണലാം
പദതനിയനിലമഭാത്രലാം  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  എണ്ണലാം  ഗണലമഭായനി  വര്ദനിചതനിനഭാല
ചചറനിയ  രതീതനിയനില  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടനിരുന.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില  66447  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ്റ്റ്  4508.33  ലക്ഷലാം  രൂപ
ധനസഹഭായമഭായനി  വനിതരണലാം  ചചയനിരുന.   എന്നെഭാല  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  എണ്ണലാം  ഗണലമഭായനി  വര്ദനിക്കുകേയലാം  90,251
കപര്ക്കസ്റ്റ്  8270.52  ലക്ഷലാം  രൂപ  വനിതരണലാം  ചചകയ്യേണ  സഭാഹചരലവുമുണഭായനി.
അതനിനഭാല മുന വര്ഷചത്തക്കഭാളുലാം 76 ശതമഭാനലാം അധനികേമഭായനി തുകേ ആവശലമഭായനി
വന.   2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  4700  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ബജറസ്റ്റ്
വനിഹനിതമഭായനി ഉണഭായനിരുന്നെതസ്റ്റ്. എന്നെഭാല ബജറസ്റ്റ് വനിഹനിതചത്തക്കഭാളുലാം അധനികേമഭായനി
3570.52 ലക്ഷലാം രൂപ ലഭലമഭാകക്കണനി വന്നെ സഭാഹചരലത്തനില കുറചസ്റ്റ് കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനികടണനി വന്നെനിരുന.

(ബനി)  കകേരള  സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷന മുകഖന ധനസഹഭായലാം  വനിതരണലാം
ചചയ്യേഭാന  കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുന്നെ  പദതനികേളനില  സമയബന്ധനിതമഭായനി  നലകേഭാന
സശ്വതീകേരനിച നടപടനികേള സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

ആശശ്വഭാസകേനിരണലാം പദതനി

'ആശശ്വഭാസകേനിരണലാം'  പദതനി  പകേഭാരലാം  യഥഭാസമയലാം  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നെനിചലനള്ള  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  പരഭാതനികേള  ശദയനിലചപടതനിചന
തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  2011  മുതല  2016  ആഗസസ്റ്റ്  15  വചര  ചകേടനിക്കനിടന്നെ  അകപക്ഷകേള
പരനിഗണനിചസ്റ്റ് 90251 കപര്ക്കസ്റ്റ് 2016 മഭാര്ചസ്റ്റ് മുതല 2017 മഭാര്ചസ്റ്റ് വചര 67,83,79,799
രൂപ  വനിതരണലാം  ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2012,  2013,  2014-വര്ഷങ്ങളനില
അകപക്ഷനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  നലകേഭാതനിരുന്നെതുമഭായ
അകപക്ഷകേരുചട  പരഭാതനികേള  ലഭനിച്ചുവരുന്നെതസ്റ്റ്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  തതീര്പഭാക്കനി
അര്ഹരഭായവര്ക്കസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നെതനിനുള്ള  സതശ്വരനടപടനികേള  കകേരള
സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷന സശ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.
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ചഷലടര് കഹഭാലാം പദതനി

277(3576)  ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള്ള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  യഭാചകേര്ക്കുകവണനി കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് പഖലഭാപനിച  ചഷലടര് കഹഭാലാം
പദതനി എവനിചടചയലഭാലാം നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  യഭാചകേരുകടയലാം  നഭാകടഭാടനികേളുകടയലാം  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  ഈ
സര്ക്കഭാര് സശ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മലപ്പുറത്തസ്റ്റ്  സഭാപനിക്കുചമന്നെസ്റ്റ്  പഖലഭാപനിച  ചഷലടര്  കഹഭാമനിനഭായനി
നഭാളനിതുവചര സശ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) യഭാചകേര്ക്കുകവണനി സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപസ്റ്റ് വഴനി ചഷലടര് കഹഭാലാം പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  യഭാചകേരുചട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  13  യഭാചകേ
മനനിരങ്ങള പവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.   ഗ്രഭാന്റെനിനസ്റ്റ്  അര്ഹതയള്ള യഭാചകേ മനനിരങ്ങളനില
തഭാമസനിക്കുന്നെ അകനവഭാസനിക്കസ്റ്റ് പതനിമഭാസലാം 1,000 രൂപ നനിരക്കനില ഗ്രഭാന്റെസ്റ്റ് നലകേനി
വരുന.  നനിരഭാലലാംബരഭായ  സ്ത്രതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  രഭാത്രനികേഭാലങ്ങളനില
സുരക്ഷനിതമഭായനി  തങ്ങുവഭാന  ഒരു  രഭാത്രനികേഭാല  അഭയകകേന്ദ്രലാം  എന്നെ  ആശയത്തനില
വനിഭഭാവനലാം  ചചയ  'എചന്റെ  കൂടസ്റ്റ്'  പദതനി  തനിരുവനനപുരലാം  ജനിലയനില
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപസ്റ്റ്  ചഷലടര്  കഹഭാലാം
ആരലാംഭനിചനിടനില.

സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപസ്റ്റ് മുകഖനയള്ള സഹഭായ പദതനികേള

278(3577)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേനിടപസ്റ്റ്  കരഭാഗനികേളക്കുലാം അവചര പരനിചരനിക്കുന്നെവര്ക്കുലാം സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപസ്റ്റ്  മുകഖന എചനഭാചക്ക സഹഭായ പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുളളചതന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേനിടപസ്റ്റ്  കരഭാഗനികേളക്കുലാം  അവചര  പരനിചരനിക്കുന്നെവര്ക്കുലാം  പതനിമഭാസലാം
നലകുന്നെ സഹഭായധനലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(സനി) ഇകപഭാള നലകുന്നെ സഹഭായധനലാം മുടങ്ങനിയതസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  കേനിടപ്പുകരഭാഗനികേചള  പരനിചരനിക്കുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാമനിഷന
മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നെ  'ആശശ്വഭാസകേനിരണലാം'  പദതനി  പകേഭാരലാം  പതനിമഭാസലാം
600  രൂപ  നനിരക്കനില  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചുവരുന.   വകയഭാമനിത്രലാം  പദതനി
മുകഖന  കേനിടപ്പുകരഭാഗനികേളക്കുകവണനി  പഭാലനികയറതീവസ്റ്റ്  ചകേയര്  യണനിറ്റുകേള
പവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇഉൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനിചലത്തനിയകശഷലാം  21-10-2016-ല
ആശശ്വഭാസകേനിരണലാം പദതനി പകേഭാരലാം നലകുന്നെ ധനസഹഭായലാം 525 രൂപയനിലനനിന്നെസ്റ്റ്
600 രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 

(സനി)  ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

'ആശശ്വഭാസകേനിരണലാം'  പദതനി  പകേഭാരലാം  യഥഭാസമയലാം  ധനസഹഭായലാം
ലഭനിക്കുന്നെനിചലനള്ള  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  പരഭാതനികേള  ശദയനിലചപടതനിചന
തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  2011  മുതല  2016  ആഗസസ്റ്റ്  15  വചര  ചകേടനിക്കനിടന്നെ  അകപക്ഷകേള
പരനിഗണനിചസ്റ്റ് 90251 കപര്ക്കസ്റ്റ് 2016 മഭാര്ചസ്റ്റ് മുതല 2017 മഭാര്ചസ്റ്റ് വചര 67,83,79,799
രൂപ  വനിതരണലാം  ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  2012,  2013,2014-വര്ഷങ്ങളനില
അകപക്ഷനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  തുടര്ന്നെസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  നലകേഭാതനിരുന്നെതുമഭായ
അകപക്ഷകേരുചട  പരഭാതനികേള  ലഭനിച്ചു  വരുന്നെതസ്റ്റ്  സമയബന്ധനിതമഭായനി  തതീര്പഭാക്കനി
അര്ഹരഭായവര്ക്കസ്റ്റ്  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നെതനിനുള്ള  സതശ്വരനടപടനികേള  കകേരള
സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷന സശ്വതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ് ഭനിന്നെലനിലാംഗക്കഭാരുചട കക്ഷമത്തനിനഭായള്ള പദതനികേള

279(3578)  ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭനിന്നെലനിലാംഗക്കഭാരുചട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  എചനലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ്റ്റ്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നെചതന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ സർക്കഭാരനിചന്റെ ആദല ബജറനിൽ പഭാർശശ്വവൽക്കരനിക്കചപടവർക്കഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയ തുകേയനിൽനനിനലാം ഭനിന്നെലനിലാംഗക്കഭാരുചട കക്ഷമത്തനിനഭായനി ചചലവഴനിച
തുകേ  എത്രചയന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇതസ്റ്റ്  ഏചതലഭാലാം  പദതനികേൾക്കസ്റ്റ്  കവണനിയഭാണസ്റ്റ്
ചചലവഴനിചചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സർക്കഭാർ  അധനികേഭാരത്തനിൽ  വന്നെകശഷലാം  ഭനിന്നെലനിലാംഗനയലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  ടഭാനസ്ചജനഡര്മഭാര്ക്കഭായനി വനിവനിധ കക്ഷമ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി

വരുനണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ് ചുവചട കചര്ക്കുന:

ടഭാനസ്ചജനഡര്മഭാരഭായ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  കസ്കഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്  പദതനി

ആവനിഷ്ക്കരനിചസ്റ്റ് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ടഭാനസ്ചജനഡര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് തനിരനിചറനിയല കേഭാര്ഡസ്റ്റ്

നലകുന്നെ  പദതനി  2017-18  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാംമുതല  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.

തനിരുവനനപുരലാം ജനിലയനില 20 കപര്ക്കസ്റ്റ് തനിരനിചറനിയല കേഭാര്ഡസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മറ്റു

ജനിലകേളനില  ഇതനിനഭായനി  പഭാരലാംഭ  നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്

എലഭാ ജനിലകേളനില നനിനലാം ചതരചഞ്ഞടുക്കചപട  5  ടഭാനസ്ചജനഡര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ് സശ്വയലാം

ചതഭാഴനില  കേചണത്തനി  ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗലാം  കേചണത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ചചഡ്രവനിലാംഗസ്റ്റ്

പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി  ഒരഭാളക്കസ്റ്റ്  8500  രൂപ  വചസ്റ്റ്  ആചകേ  5,95,000  രൂപ

അനുവദനിചസ്റ്റ്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ടനി  പദതനി  അതതസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിചല  അലാംഗതീകൃത

ചചഡ്രവനിലാംഗസ്റ്റ്  പരനിശതീലന ഏജനസനി മുഖഭാനരലാം  പഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എലഭാ

ജനിലകേളക്കുലാം ഫണസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

സലാംസഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന  നലകേനിയ  കപഭാജകസ്റ്റ്  അനുസരനിചസ്റ്റ്

സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ടഭാനസ്ചജനഡര്മഭാര്ക്കനിടയനില  സര്കവ  നടത്തനി,  പഠനലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്ത  ടഭാനസ്ചജനഡര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  തുടര്  വനിദലഭാഭലഭാസലാം

നലകുന്നെ പദതനിയസ്റ്റ് തുടക്കലാംകുറനിക്കുന്നെതനിനഭായനി സര്കവ ഇനത്തനില മഭാത്രലാം 2017-18

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില  4,50,000  രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ടഭാനസ്ചജനഡര്

നയലാം നടപഭാക്കുന്നെതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അദലഭാപകേര്ക്കുലാം കപഭാലതീസസ്റ്റ് ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം

ആകരഭാഗലവകുപനിനുമഭായനി  ജനിലഭാതലത്തനില  കബഭാധവത്ക്കരണ  ശനിലശഭാല

നടത്തുന.   എലഭാ  ജനിലകേളനിലുമുള്ള  ടഭാനസ്ചജനഡര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്,  അവരുചട

അഭനികേഭാമലമഭായ  ചതഭാഴനില  കമഖലയനില   (ഫുഡസ്റ്റ്  ക്രഭാഫനിലാംഗസ്റ്റ്/കേഭാററനിലാംഗസ്റ്റ്.  കകേഭാസക്യുലാം

ഡനിചചസനനിലാംഗസ്റ്റ്,  ബല്യൂടതീഷലന  കകേഭാഴസ്റ്റ്,  ഡഭാനസസ്റ്റ്,  ആഭരണ  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  തയ്യേല

പരനിശതീലനലാം  തുടങ്ങനിയവ)  ചചനപുണല  പരനിശതീലനലാം  കനടുന്നെതനിനഭായനി  അവര്ക്കസ്റ്റ്

ആവശലമഭായ  കകേഭാഴസ്റ്റ്  ഫതീ  നലകുന്നെതനികലയസ്റ്റ്  എലഭാ  ജനിലഭാ  സഭാമൂഹലനതീതനി

ഓഫതീസര്ക്കുലാം മുനകൂര് ആയനി 5 ലക്ഷലാം രൂപവതീതലാം അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി

സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

450/2020
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(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  ടഭാനസ്ചജനഡര്മഭാരുളചപചട
പഭാര്ശശ്വവലക്കരനിക്കചപടുന്നെവര്ക്കഭായനി  ആചകേ  1725  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണസ്റ്റ്
വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്നെതസ്റ്റ്.  ഇതനിലനനിന്നെസ്റ്റ്  സലാംസഭാനചത്ത  ടഭാനസ്ചജനഡര്
മഭാര്ക്കഭായനി  കേണ്സളകടഷന മതീറസ്റ്റ്  (17-10-2016-ല)  സലാംഘടനിപനിചതനിനസ്റ്റ്  44,796
രൂപ ചചലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്. 2016-17 അദലയന വര്ഷത്തനില ടഭാനസ്ചജനഡര്മഭാരഭായ
മൂന്നെസ്റ്റ്  വനിദലഭാര്തനികേളക്കസ്റ്റ്  കസ്കഭാളര്ഷനിപസ്റ്റ്  ഇനത്തനില  50,000  രൂപ  ചചലവഴനിച്ചു.
ആചകേ 94,796 രൂപ മഭാത്രലാം ചചലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇല.

തലകശ്ശേരനിയനിചല അനഭാഥമനനിരലാം

280(3579)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തലകശ്ശേരനിയനില  അനഭാഥ  മനനിരലാം  പണനിയന്നെതുമഭായനി  ബന്ധചപട
പവൃത്തനിയചട നനിലവനിചല സനിതനി എനഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിയചട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ്  എചനലഭാലാം  തരത്തനിലുള്ള
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് ഇതുവചര സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  തലകശ്ശേരനിയനില സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിചന്റെകേതീഴനില അനഭാഥമനനിരലാം
പവര്ത്തനിക്കുന്നെനില. എന്നെഭാല 'ആഫര് ചകേയര് കഹഭാലാം (കബഭായ്സസ്റ്റ്)', 'മഹനിളഭാമനനിരലാം'
എന്നെനിവ  പവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.   ഇതനില  ആഫര്  ചകേയര്  കഹഭാമനിചന്റെ  ചഷഡല്യൂള
പകേഭാരമുള്ള  പവൃത്തനികേളുലാം  മഹനിളഭാ  മനനിരത്തനിചന്റെ  40%  പവൃത്തനികേളുലാം  SIDCO
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   മഹനിളഭാ  മനനിരത്തനിചന്റെ  പവൃത്തനികേള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന
SIDCO-യസ്റ്റ് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മുകേളനനിലയചട ബഭാക്കനി പണനികേള
പനി.ഡബക്യു.ഡനി. ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അങ്കണവഭാടനികേളുചട കശഭാചനതീയഭാവസ

281(3580) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ആകരഭാഗലവുലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനചത്ത അങ്കണവഭാടനികേളുചട  കശഭാചനതീയഭാവസ സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്
വനിശദമഭായ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  കശഭാചനതീയഭാവസ  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  എചനലഭാലാം
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  അങ്കണവഭാടനികേളുചട  ഇകപഭാഴുള്ള  അവസ
സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള കശഖരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പസ്തുത വനിവരങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:

ആചകേ അങ്കണവഭാടനികേള 33115

സശ്വനലാം ചകേടനിടമുള്ളവ 22998

വഭാടകേ ചകേടനിടത്തനില
പവര്ത്തനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  6940

കടഭായ് ചലറസ്റ്റ് ഉള്ളവ 31837

കുടനിചവള്ള സഉൗകേരലമുള്ളവ 24395

ചചവദക്യുതതീകേരനിചനിട്ടുള്ളവ 25009

ഗലഭാസസ്റ്റ് കേണക്ഷനുള്ളവ 30018

അങ്കണവഭാടനികേളക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  കേചണത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ഉകപക്ഷനിക്കചപട  കറഭാഡുകേള,
മറ്റു  വകുപ്പുകേളുചട  ഭൂമനി,  പുറകമ്പഭാക്കസ്റ്റ്  ഭൂമനി  എന്നെനിവ കേചണത്തനി ബന്ധചപട  ജനിലഭാ
കേളകര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  റനികപഭാര്ടസ്റ്റ്  ചചയ്യുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ശനിശു വനികേസന പദതനി ഓഫതീസര്മഭാര്,
സൂപര്ചചവസര്മഭാര്,  കപഭാഗ്രഭാലാം  ഓഫതീസര്മഭാര്  എന്നെനിവരുചട  കയഭാഗലാം
വനിളനിച്ചു കചര്ത്തസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകേയലാം ആയതനിചന്റെ പുകരഭാഗതനി ചതീഫസ്റ്റ് ചസക്രടറനി
കനരനിടസ്റ്റ്  അവകലഭാകേനലാം  ചചയ്യുനമുണസ്റ്റ്.   കുടനിചവള്ളലാം,  കടഭായ് ചലറസ്റ്റ്,  ഇലകനിസനിറനി
തുടങ്ങനിയ  സഉൗകേരലങ്ങള  അങ്കണവഭാടനികേളക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ബന്ധചപട
പഞഭായത്തുകേളനില  കപഭാജകസ്റ്റ്  ചവചസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ചഎ.സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്
സൂപര്ചചവസര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടഭാചത  കനഭാണ്  കറഭാഡസ്റ്റ്
ചമയനിന്റെനനസസ്റ്റ് ഫണസ്റ്റ് ഉപകയഭാഗനിചസ്റ്റ് അങ്കണവഭാടനികേളുചട സഉൗകേരലങ്ങള പരമഭാവധനി
ചമചചപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   സശ്വനമഭായനി  സലലാം ലഭലമഭായ
അങ്കണവഭാടനികേളക്കസ്റ്റ്  വനിവനിധ  പദതനികേളനില  ഉളചപടുത്തനി  ചകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിച്ചു
വരുന.  50.17  കകേഭാടനി  രൂപ  അങ്കണവഭാടനി  അടനിസഭാന  സഉൗകേരല
വനികേസനത്തനിനഭായനി ബജറനില വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വൃദസദനങ്ങളനിചല അകനവഭാസനികേചള സലാംബന്ധനിച വനിവരങ്ങള
282(3581) ശതീ  .  കറഭാഷനി അഗസനിന  :

ശതീ  .   പനി  .   ചജ  .  കജഭാസഫസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   സനി  .   എഫസ്റ്റ്  .   കതഭാമസസ്റ്റ്   :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  വൃദസദനങ്ങളനിചല
അകനവഭാസനികേളുചട വലക്തമഭായ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  ആധഭാര്കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  അടക്കമുള്ള  തനിരനിചറനിയല  കരഖകേള
നലകുന്നെതനിനുലാം  എലഭാവര്ക്കുലാം  അവ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുലാം  നനിലവനില  എനസ്റ്റ്
ക്രമതീകേരണമഭാണസ്റ്റ് ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ് എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവര്ക്കസ്റ്റ്  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  ചപനഷനുകേള  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന
അടനിയനര നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനസ്റ്റ്  കേതീഴനില സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  16  വൃദസദനങ്ങള
പവര്ത്തനിക്കുന.  ടനി  വൃദസദനങ്ങളനില  ആചകേ  844  കപര് തഭാമസക്കഭാരഭായണസ്റ്റ്.
ഇവചര  സലാംബന്ധനിച്ചുള്ള  വലക്തമഭായ  വനിവരങ്ങള  അതതസ്റ്റ്  സഭാപനങ്ങളനില
സൂക്ഷനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ്  വൃദ  സദനങ്ങളനിചല  തഭാമസക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ആധഭാര്
എടുക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കഭാന  സഭാപന  സൂപണ്ടുമഭാര്ക്കസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്
തലത്തനില  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ആയതസ്റ്റ്  പകേഭാരലാം  അക്ഷയ
കകേന്ദ്രങ്ങളുളചപചടയള്ള  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ബന്ധചപടസ്റ്റ്  വൃദ  സദനങ്ങളനിചല
തഭാമസക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ആധഭാര്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  സഭാപന  സൂപണ്ടുമഭാര്
സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  വൃദജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് വഭാര്ദകേലകേഭാല ചപനഷനുകേള തകദ്ദേശ സശ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങള  മുകഖന  ലഭലമഭാകുനണസ്റ്റ്.   അര്ഹരഭായ  ഇനനിയലാം  ചപനഷന
ലഭനിക്കഭാത്ത  തഭാമസക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ബന്ധചപട  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില
നനിനലാം  ചപനഷന  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കഭാന  സഭാപന
സൂപണ്ടുമഭാര്ക്കസ്റ്റ് വകുപ്പുതലത്തനില നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

അങ്കണവഭാടനികേളനിചല ധഭാനലങ്ങളുചടയലാം പൂരകേ കപഭാഷകേങ്ങളുചടയലാം
ഗണനനിലവഭാരലാം

283(3582)  ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനചത്ത അങ്കണവഭാടനികേളനില ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ ധഭാനലങ്ങളുചടയലാം
പൂരകേ കപഭാഷകേങ്ങളുചടയലാം ഗണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിടഭാകണഭാ ഇവ വനിതരണലാം
ചചയ്യുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി ഏര്ചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള എചനലഭാമഭാചണന്നെസ്റ്റ്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  6  മഭാസലാം  മുതല  3  വയസ്സുവചര  പഭായമുള്ള  കുടനികേളക്കസ്റ്റ്   അമൃതലാം
നല്യൂടനിമനികലാം  3  മുതല  6  വയസ്സുവചര  പഭായമുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  പഭഭാത  ഭക്ഷണലാം,
ഉചഭക്ഷണലാം,  ചചവകുകന്നെരചത്ത  ഭക്ഷണവുലാം,  ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം  പഭാലൂട്ടുന്നെ
അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം  ജനറല  ഫതീഡനിലാംഗലാം  ആണസ്റ്റ്  അങ്കണവഭാടനിവഴനി  നലകുന്നെതസ്റ്റ്.
കുടുലാംബശതീ യണനിറസ്റ്റ് വഴനി തയ്യേഭാറഭാക്കുന്നെ അമൃതലാം നല്യൂടനിമനികസ്റ്റ്  വനിതരണത്തനിനു മുനപസ്റ്റ്
സഭാമ്പനിള കകേന്ദ്ര വനനിതഭാ ശനിശു വനികേസന മനഭാലയത്തനിചന്റെ കേതീഴനില ചചചചന്നെയനില
പവര്ത്തനിക്കുന്നെ  Quality  Control  Laboratory -യനില  പരനികശഭാധനിക്കുനണസ്റ്റ്.
അമൃതലാം  നല്യൂടനിമനികസ്റ്റ്  FSSAI  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  മൂന്നെസ്റ്റ്  ചലയര്  പഭായറ്റുലാം  ഇതനിനസ്റ്റ്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ കഗഭാതമ്പസ്റ്റ്,  കസഭായ,  കേടല മുതലഭായവ  Fair  Average  Quality
(FAQ)  നനിലവഭാരലാം  പുലര്ത്തുനചവന്നെസ്റ്റ്  ഉറപഭാക്കുനണസ്റ്റ്.  കൂടഭാചത
അങ്കണവഭാടനികേളനില ധഭാനലങ്ങള ശുചനിതശ്വവുലാം സുരക്ഷനിതവുമഭായനി സൂക്ഷനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്
പകതലകേ  കേചണയനിനറുകേളുലാം  അലമഭാരകേളുലാം  സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   3  മുതല
6  വയസ്സുവചര പഭായമുള്ള കുടനികേളക്കുലാം ഗര്ഭനിണനികേളക്കുലാം പഭാലൂട്ടുന്നെ അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം
നലകുന്നെ  ഭക്ഷണങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട  Fair  Average
Quality  (FAQ)  ഉറപഭാക്കുനണസ്റ്റ്.   ഭക്ഷല  ധഭാനലങ്ങള  പധഭാനമഭായലാം  വഭാങ്ങനി
വനിതരണലാം  നടത്തുന്നെതസ്റ്റ്  മഭാകവലനി  കസഭാര്,  നതീതനി  കസഭാര്  മുതലഭായവ  വഴനിയഭാണസ്റ്റ്.
ഇവനിചട  നനിനലാം  വഭാങ്ങുന്നെ  സഭാധനങ്ങളുചട  ഗണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കനിയകശഷലാം
മഭാത്രലാം അങ്കണവഭാടനിയനിചല ഉപകയഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് വനിതരണലാം നടത്തുവഭാന പഭാടുള്ളു എന്നെ
കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  ശനിശു  വനികേസന  പദതനി  ഓഫതീസര്,  ചഎ.സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്.
സൂപര്ചചവസര്  എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഫുഡസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  ഓഫസ്റ്റ്
ഇനഡലയനില നനിനലാം ഏചറടുക്കുന്നെ അരനിയചട ഗണനനിലവഭാരലാം കപഭാഗ്രഭാലാം ഓഫതീസര്
തലത്തനില  പരനികശഭാധന  നടത്തനി  ഉറപഭാക്കുനണസ്റ്റ്.   കൂടഭാചത  അങ്കണവഭാടനി
ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  Food  Safety  Act  പകേഭാരമുള്ള  ചമഡനിക്കല  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുലാം
അകതഭാചടഭാപലാം  എലഭാ  അങ്കണവഭാടനികേളക്കുലാം  Food  Safety  Act  പകേഭാരമുള്ള
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം ഉറപഭാക്കുനണസ്റ്റ്.

ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ കകേഭാര്പകറഷചന്റെ പദതനികേള
284(3583) ശതീ  .   കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .   കതഭാമസസ്റ്റ്   : 

ശതീ  .   സനി  .   ചകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന   : 
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന   : 
ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ആകരഭാഗലവുലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  വനികേലഭാലാംഗ  കക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന
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സശ്വയലാംചതഭാഴനില പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി) തതീവ്രവുലാം അതനിതതീവ്രവുമഭായ ഹവകേലലമുളള, എടസ്റ്റ് വയസനിനസ്റ്റ് തഭാചഴയളള
കുടനികേളുചട  കപരനില  സനിരനനികക്ഷപലാം  നടത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  പദതനിയകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കദശതീയ  വനികേലഭാലാംഗ  ധനകേഭാരല  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  വഭായ്പഭാ
പദതനി  പകേഭാരലാം  സശ്വയലാംചതഭാഴനില/വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പയഭായനി  എത്ര  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുചണനലാം  ഈ  പദതനി  പകേഭാരലാം  വഭായ്പ  എടുത്ത  ബനി.പനി.എല.
വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് വഭായ്പഭാ സബ്സനിഡനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)    ഉണസ്റ്റ്.   കകേരള  സലാംസഭാന വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന  വഴനി
സശ്വയലാംചതഭാഴനില  സലാംരലാംഭങ്ങളക്കഭായനി  ഭനിന്നെകശഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  രണ്ടുതരലാം  വഭായ്പ
അനുവദനിച്ചുവരുന.

1) നഭാഷണല  ഹഭാനഡനികേലഭാപ്ഡസ്റ്റ്  ഫനിനഭാനസസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്  ചഡവലപ്ചമന്റെസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷചന്റെ വഭായ്പഭാ പദതനി   (  എന  .  എഫസ്റ്റ്  .  എചസ്റ്റ്  .  ഡനി  .  സനി  ):

ഇഉൗ പദതനി പകേഭാരലാം 50,000 രൂപയസ്റ്റ് മുകേളനില അനുവദനിയ്ക്കുന്നെ കലഭാണനിചന്റെ 5
ശതമഭാനലാം എസസ്റ്റ്.സനി.എ.  എന്നെ നനിലയസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന നലകുന.  50,000  രൂപ
വചരയള്ള  വഭായ്പയസ്റ്റ്  ഓര്കത്തഭാ  വനിഭഭാഗലാം,  കേഭാഴ്ച/കകേളവനി  ചചവകേലലലാം  എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ്
യഥഭാക്രമലാം  5%,  4.5%  പലനിശയലാം  (സ്ത്രതീകേളക്കസ്റ്റ്  യഥഭാക്രമലാം  4%,  3.5%)  ആണസ്റ്റ്.
50,000 രൂപ മുതല 5 ലക്ഷലാം രൂപവചര വഭായ്പയസ്റ്റ് ഓര്കത്തഭാ വനിഭഭാഗലാം, കേഭാഴ്ച/കകേളവനി
ചചവകേലലലാം എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ് യഥഭാക്രമലാം 6%, 5.5% പലനിശയലാം (സ്ത്രതീകേളക്കസ്റ്റ് യഥഭാക്രമലാം
5%,  4.5%)  ആണസ്റ്റ്.  5  ലക്ഷലാം മുതല  15  ലക്ഷലാം രൂപ വചര വഭായ്പയസ്റ്റ് ഓര്കത്തഭാ
വനിഭഭാഗലാം, കേഭാഴ്ച/കകേളവനി ചചവകേലലലാം എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ് യഥഭാക്രമലാം 7%, 6.5% പലനിശയലാം
(സ്ത്രതീകേളക്കസ്റ്റ് യഥഭാക്രമലാം 6%, 5.5%) ആണസ്റ്റ്.  15 ലക്ഷലാം മുതല 25 ലക്ഷലാം രൂപവചര
വഭായ്പയസ്റ്റ്  ഓര്കത്തഭാ വനിഭഭാഗലാം,  കേഭാഴ്ച/കകേളവനി  ചചവകേലലലാം  എന്നെനിവര്ക്കസ്റ്റ്  യഥഭാക്രമലാം
8%,  7.5%  പലനിശയലാം  (സ്ത്രതീകേളക്കസ്റ്റ്  യഥഭാക്രമലാം  7%,  6.5%)  ആണസ്റ്റ്.  വഭായ്പഭാ
തനിരനിചടവസ്റ്റ്  കേഭാലഭാവധനി  5  വര്ഷമഭായനി  കകേഭാര്പകറഷന  നനിജചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.
ഇഉൗ  പദതനി  പകേഭാരലാം  നനിലവനില  പരമഭാവധനി  25,00,000  രൂപ  വചര  വഭായ്പ
നലകുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

2)  ബഭാങ്കസ്റ്റ് വഭായ്പഭാ സബ്സനിഡനി പദതനി  :
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ഇഉൗ  പദതനിവഴനി  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗത്തനിലചപട  ചചവകേലലമുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്
കകേഭാര്പകറഷന സലാംസഭാനചത്ത വനിവനിധ വഭാണനിജല ബഭാങ്കുകേളനിലൂചട വഭായ്പ
ലഭലമഭാക്കനി  വരുന.   20,000 രൂപ  വചര  കലഭാണ്  തുകേയചട  50%
(പരമഭാവധനി  5,000  രൂപ)  സബ്സനിഡനിയഭായലാം  20,001  മുതല
50,000 രൂപ വചര കലഭാണ് തുകേയചട  30%  സബ്സനിഡനിയഭായലാം  50,001
മുതല  1,00,000  രൂപ വചര കലഭാണ് തുകേയചട  25% (  മനിനനിമലാം  15,000
രൂപ) സബ്സനിഡനിയഭായലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയസ്റ്റ് മുകേളനില കലഭാണ് തുകേയചട
20% (പരമഭാവധനി ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വചര) സബ്സനിഡനിയഭായലാം നലകുന.

(ബനി)  തതീവ്രവുലാം  അതനിതതീവ്രവുമഭായ  ചചവകേലലമുള്ള,  പത്തസ്റ്റ്  വയസനിനസ്റ്റ്
തഭാചഴയള്ള കുടനികേളുചട കപരനില 20,000 രൂപ സനിരനനികക്ഷപലാം നടത്തുന്നെ പദതനി
കകേരളസലാംസഭാന  വനികേലഭാലാംഗ  കക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷനനില  നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
സലാംബന്ധനിച നനിലവനിലുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള ചുവചട കചര്ക്കുന:-

കയഭാഗലത

i) ജനനഭാ 60 ശതമഭാനകമഭാ അതനില കൂടുതകലഭാ ചചവകേലലമുള്ളവര്

ii) പതനിവര്ഷ കുടുലാംബ വരുമഭാനലാം 60,000 രൂപയനില തഭാചഴ

iii)ഫണസ്റ്റ് റനിലതീസസ്റ്റ്':18 വയസനിനുകശഷകമഭാ, അതലഭാവശല ഘടങ്ങളനികലഭാ.

അകപക്ഷഭാകഫഭാറലാം  കകേഭാര്പകറഷചന്റെ  ചവബസ്റ്റ്  ചചസറനില  നനിനലാം  ലഭലമഭാണസ്റ്റ്.
(www.hpwc.kerala.gov.in)

(സനി)    കദശതീയ വനികേലഭാലാംഗ ധനകേഭാരല വനികേസന കകേഭാര്പകറഷചന്റെ വഭായ്പഭാ
പദതനി  പകേഭാരലാം  സശ്വയലാംചതഭാഴനില/വനിദലഭാഭലഭാസ  വഭായ്പക്കഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന
വനികേലഭാലാംഗ  കക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷനവഴനി  28.27  കകേഭാടനി  രൂപ  നഭാളനിതുവചര
അനുവദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഉൗ പദതനി പകേഭാരലാം വഭായ്പ എടുത്ത ബനി.പനി.എല വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ്
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനികധയമഭായനി വഭായ്പഭാ സബ്സനിഡനി നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ബനി.പനി.എല. പടനികേ

285(3584)  ശതീ  .    സനി  .    ചകേ  .    ശശതീന്ദ്രന  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ബനി. പനി. എല.പടനികേയനില പുതുതഭായനി ആളുകേചള ഉളചപടുത്തുകമ്പഭാള ഇവചര
കസറസ്റ്റ്  പൂളനില  ഉളചപടുത്തുന്നെതനിനുപകേരലാം  അതതസ്റ്റ്  ജനിലകേളനിചല  മുനഗണനഭാ
പടനികേയനില ഉളചപടുത്തഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

മുനഗണനഭാ  പടനികേയചട  റഭാങ്കനിലാംഗസ്റ്റ്  സലാംസഭാന  തലത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് ജനിലഭാതലത്തനിലഭാകക്കണ സഭാഹചരലലാം നനിലവനിലനില.
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ബനി.പനി.എല. വനിഭഭാഗചത്ത കേചണത്തഭാനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

286(3585)  ചപഭാഫ  .    ആബനിദസ്റ്റ്  ഹുഹസന  തങ്ങള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭക്ഷലവുലാം  സനിവനില  സഹപ്ലസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ബനി.  പനി.  എല.  വനിഭഭാഗചത്ത  കേചണത്തഭാനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനിൽ ബനി. പനി. എല. വനിഭഭാഗത്തനിലചപടവചര പുതനിയ പടനികേയനില
എ.  പനി.  എല  വനിഭഭാഗത്തനിലചപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ലഭനിച
പരഭാതനികേളനിനകമല സശ്വതീകേരനിച നടപടനികേളുചട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരത്തനില ലഭനിച പരഭാതനികേളുചട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ; ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കസ്റ്റ്  എത്രചയനലാം  അതനില  എത്രചയണ്ണലാം  പരനിഹരനിച്ചു  എനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാടയല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലനനിന്നെസ്റ്റ്  എത്ര  പരഭാതനികേള
ലഭനിച്ചുചവനലാം അവയനികനല സശ്വതീകേരനിച നടപടനി വനിവരങ്ങളുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 14-1-2011-ചല സ.ഉ.(ചചകേ)  നമ്പര്  16/2011/ത.സശ്വ.ഭ.വ, 27-4-2012-ചല
സ.ഉ.(ചചകേ)  നമ്പര്112/2012/ത.സശ്വ.ഭ.വ  എന്നെതീ  ഉത്തരവുകേള  പകേഭാരലാം
തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ മഭാനദണ്ഡങ്ങള അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണസ്റ്റ് ബനി.പനി.എല. വനിഭഭാഗചത്ത
കേചണത്തുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി  &  സനി)  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില  ഉളചപടഭാത്ത  മുനബനി.പനി.എല
കേഭാര്ഡുടമകേളനിലനനിനലാം  ലഭലമഭായ  പരഭാതനികേളനികനല തുടര്നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ലഭലമഭായ പരഭാതനികേളുചട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

തനിരുവനനപുരലാം  -  57,409

ചകേഭാലലാം -   80,797

ആലപ്പുഴ - 1,24,462

പത്തനലാംതനിട -    15,796

കകേഭാടയലാം -  41,391

ഇടുക്കനി -   7,963
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എറണഭാകുളലാം  - 33,473

തൃശ്ശൂര് - 64,314

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് - 39,393

മലപ്പുറലാം - 62,608

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് - 35,582

വയനഭാടസ്റ്റ് - 10,500

കേണ്ണൂര് - 23,243

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് - 15,580

ആചകേ -     6,12,511

(ഡനി)  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില  ഉളചപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  കകേഭാടയല
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  ലഭനിച  737  പരഭാതനികേളനികനല  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

ജനി. എസസ്റ്റ്. ടനി. വന്നെതനിനുകശഷലാം വനിലവര്ദന

287(3586) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിലവനില  വന്നെതനിനുകശഷലാം
അവശലസഭാധനങ്ങളുചടയലാം  കഹഭാടല  ഭക്ഷണങ്ങളുചടയലാം  വനില  വര്ദനിചതസ്റ്റ്
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉചണങ്കനില,  വനില  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  എചനഭാചക്ക
നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിചചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കനരനിയ വനിലവര്ദനവസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ചപഭാതുവനിപണനിയനിചല  അവശലവസ്തുക്കളുചട  വനില  വര്ദനവസ്റ്റ്
നനിയനനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് സചചപ്ലകകേഭാവഴനി  13  ഇനലാം അവശലസഭാധനങ്ങളുലാം  OMSS (Open
Market  Sale  Scheme)  പുഴുക്കലരനി,  പചരനി,  ആന്ധ്ര  ഇതര  ജയ അരനി  എന്നെനിവയലാം
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില  വനിതരണലാം  ചചയവരുന.   കൂടഭാചത  28  ഇനലാം  അവശല
സഭാധനങ്ങള  ചപഭാതുവനിപണനികയക്കഭാള  10  ശതമഭാനലാം  മുതല  20  ശതമഭാനലാം  വചര
വനിലകുറചസ്റ്റ് ഫതീചസയനില സബ്സനിഡനി നനിരക്കനിലുലാം മറസ്റ്റ് അവശല സഭാധനങ്ങളുലാം FMCG
(Fast  Moving  Consumer  Goods)  ഉലപന്നെങ്ങളുലാം  MRP-  കയക്കഭാള
5 ശതമഭാനലാം മുതല 30% വചര വനിലക്കുറവനിലുലാം ചപഭാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കനിവരുന.
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ഓകരഭാ പഞഭായത്തനിലുലാം ഓണലാം/ബക്രതീദസ്റ്റ് ചനകേള

288(3587)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വരുന്നെ ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് ചപഭാതുവനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങളവഴനി നലഭായവനിലയസ്റ്റ്
യകഥഷ്ടലാം  അരനിയലാം  പലവലഞ്ജനങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  സശ്വതീകേരനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ നടപടനികേളുചട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സനിവനില  സഹപ്ലസസ്റ്റ്  വകുപനിചന്റെ  കനതൃതശ്വത്തനില  ഓണലാം/ബക്രതീദസ്റ്റ്
കേഭാലത്തസ്റ്റ്  ഓകരഭാ  പഞഭായത്തനിലുലാം  ഓണലാം/ബക്രതീദസ്റ്റ്  ചനകേള  തുടങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ്
നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സചചപ്ലകകേഭായചട  നനിലവനിലുള്ള  വനിലപനശഭാലകേളവഴനിയള്ള
വനിതരണത്തനിനുപുറചമ,  ഓണക്കഭാലത്തസ്റ്റ് പകതലകേ ചഫയറുകേളുലാം മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലാം വഴനി
നനികതലഭാപകയഭാഗസഭാധനങ്ങള  വനിപണനി  വനിലകേകളക്കഭാള  കുറഞ്ഞ  വനിലയനില
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളചക്കത്തനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  ഇത്തരത്തനില  1,470
വനിലപന കകേന്ദ്രങ്ങള സലാംസഭാനചത്തഭാടഭാചകേ പവര്ത്തനിക്കുന്നെതുമഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉതവകേഭാല  വനിപണനിയനിടചപടലനിചന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജനിലഭാ  ചഫയറുകേളുലാം
തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  തല ചഫയറുകേളുലാം  പകതലകേ  ഓണചനകേളുലാം  നടത്തുന്നെതുലാം  സചചപ്ലകകേഭാ
വനിലപന ശഭാലകേകളഭാടനുബന്ധനിചസ്റ്റ്  ഓണലാം മനിനനി  ചഫയറുകേളുലാം  വനിലപനശഭാലകേള
ഇലഭാത്ത  പഞഭായത്തുകേളനില  ചസഷലല  മനിനനി  ചഫയറുകേളുലാം  നടത്തുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ദനിവസ ശമ്പള വലവസയനില കജഭാലനി ചചയവരുന്നെ ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട
കവതനലാം

289(3588)  ശതീ  .    ചനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സനിവനില സഹപ്ലസസ്റ്റ്  വകുപനില ദനിവസ ശമ്പള വലവസയനില കജഭാലനി
ചചയവരുന്നെ ചതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നെ കവതനവനിവരലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  പഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗത്തനില  പവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നെ
ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പഭാക്കസ്റ്റ്  ചചയ്യുന്നെ  കേവറനിചന്റെ  എണ്ണത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
കവതനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭാല  തനികേച്ചുലാം  പരനിമനിതമഭായ  കവതനലാം  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്
ലഭനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് എന്നെ വനിവരലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എലഭാ  ചതഭാഴനില  കമഖലകേളനിലുലാം  മനിനനിമലാം  കൂലനി  ഉറപ്പുവരുത്തനിയനിട്ടുള്ള
സഭാഹചരലത്തനില  ഈ  ചതഭാഴനിലഭാളനികേളുചട  കവതനലാം  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനുകവണ നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ചപഭാതുവനിതരണ  വകുപനില  ചചഡ്രവര്  തസനികേയനില  കജഭാലനി  കനഭാക്കനി
വരുന്നെ ദനിവസ കവതന ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  പതനിദനിനലാം  685  രൂപ കവതനലാം  നലകേനി
വരുന.  സചചപ്ലകകേഭായനില  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില  കജഭാലനിചചയ്യുന്നെ
ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് നലകുന്നെ കവതനലാം സലാംബന്ധനിച വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന.

ഡനിസസ്റ്റ് കപ്ല സഭാഫസ്റ്റ് - 350 രൂപ

ചചഡ്രവര് - 450 രൂപ

ചചടപനിസസ്റ്റ് - 400 രൂപ

ഡഭാറഭാ എനടനി ഒഭാപകററര് - 400 രൂപ

പഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് -   75 ചചപസ/പഭായറസ്റ്റ്

ഡനിചസനസനിലാംഗസ്റ്റ് സഭാഫസ്റ്റ് - 350 രൂപ

    (ചപകടഭാള പമ്പസ്റ്റ്)

കേലഭാന്റെതീന സഭാഫസ്റ്റ്

കുക്കസ്റ്റ് - 600 രൂപ

ചഹലപര് - 450 രൂപ

കതീനനിലാംഗസ്റ്റ് സഭാഫസ്റ്റ് - 400 രൂപ

(ബനി)   ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

290(3589)  ശതീ  .    ചകേ  .    സുകരഷസ്റ്റ്  കുറുപസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2016 ജനുവരനി മഭാസലാം മുതല 2017 ജൂഹല മഭാസലാം വചര സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്
എത്ര പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡുകേള നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;

(ബനി)  പുതനിയ കറഷന കേഭാര്ഡസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നനിലവനില എചനങ്കനിലുലാം
സഭാകങ്കതനികേ തടസലാം ഉകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില അതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം,  2013  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിചന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
പുതുക്കനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേളുചട  വനിതരണ  പക്രനിയ  സമയബന്ധനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതനിനഭാല  പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേളുചട  വനിതരണലാം
തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി&സനി)   പുതുക്കനിയ  കറഷനകേഭാര്ഡുകേളുചട  വനിതരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നെ
മുറയസ്റ്റ്  പുതനിയ  കേഭാര്ഡുകേള  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കറഷന കേടകേള വഴനി വനിതരണലാം ചചയ്യുന്നെ ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള

291(3590)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കറഷന  കേടകേളനില  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്നെതസ്റ്റ്  ഗണനനിലവഭാരലാം  കുറഞ്ഞ
അരനിയലാം കഗഭാതമ്പുമഭാചണന്നെ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എഫസ്റ്റ്.സനി.ചഎ.  മുദണലാം  ഉള്ള  പനിന്റെഡസ്റ്റ്  ചഭാക്കുകേളനില
സനിചനികങ്ങഭാടുകൂടനികയ ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള കറഷന കേടകേളനില നലകേഭാവൂ എന്നെതഭാകണഭാ
നനിയമചമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എന്നെഭാല ഇകപഭാള മനിക്ക കറഷന കേടകേളനിലുലാം എഫസ്റ്റ്.സനി.ചഎ.  മുദണലാം
ഉള്ള  ചഭാക്കുകേള  കുത്തനിചക്കടനിയ  നനിലയനിലഭാണസ്റ്റ്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  വനിതരണലാം
ചചയ്യുന്നെചതന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതുമൂലലാം  ലഭനിച  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന
നനിവൃത്തനിയനിലഭാചത കേഭാര്ഡുടമകേള ഇതസ്റ്റ്  കകേഭാഴനിത്തതീറയഭാക്കുന്നെതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില ഇതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കുചമന്നെതനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി)  എഫസ്റ്റ്.സനി.ചഎ-യനിലനനിന്നെസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെ  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
എഫസ്റ്റ്.സനി.ചഎ.  മുദണലാം  ഉള്ള  സനിചനികങ്ങഭാടുകൂടനിയ  ചഭാക്കുകേളനില  തചന്നെയഭാണസ്റ്റ്
കറഷന കേടകേളനില വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
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(സനി)  ഓകരഭാ ജനിലകേളക്കുലാം അനുവദനിചനിട്ടുള്ള കൃതലമഭായ അളവനില വനിതരണലാം
ചചകയ്യേണതനികലക്കസ്റ്റ്  ചനില  ചഭാക്കുകേളനില  കുത്തനിചക്കടനിയ  നനിലയനില  വനിതരണലാം
ചചയ്യുനണസ്റ്റ്.

(ഡനി) ശദയനിലചപടനിടനില.

(ഇ)  കറഷന  ഡനികപഭാകേളക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്നെ  ഭക്ഷലവനിഹനിതത്തനിചന്റെ
ഗണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വനിതരണ  സമയങ്ങളനില  കറഷനനിലാംഗസ്റ്റ്
ഇനചസകര്മഭാര്  പകതലകേ  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയഭാണസ്റ്റ്  സഭാമ്പനിള  പഭായറ്റുകേള
നലകുന്നെതസ്റ്റ്.   കൂടഭാചത  എലഭാ  കറഷന  കേടകേളനിലനനിനലാം  ഗണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഭക്ഷലധഭാനല  വനിതരണലാം  കറഷനനിലാംഗസ്റ്റ്  ഇനചസകര്  മുതലുള്ള
പരനികശഭാധനഭാ  ഉകദലഭാഗസര്  ഉറപ്പുവരുത്തുനണസ്റ്റ്.   മഭാത്രമല  ഗണനനിലവഭാരലാം
സലാംബന്ധനിച  പരഭാതനി  ലഭലമഭായഭാല  കനരനിടസ്റ്റ്  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  അടനിയനര  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.

ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം

292(3591) ശതീ  .   ഡനി  .   ചകേ  .   മുരളനി : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമത്തനിചന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നലഭാകമഭാ;

(ബനി) കകേരളത്തനില ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ നനിയമലാം നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉചണങ്കനില
വനിശദവനിവരങ്ങള നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അര്ഹരഭായ മുനഗണനഭാ കുടുലാംബങ്ങചള കേചണത്തല (identification of
priority households), വഭാതനിലപടനി ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണലാം (door step delivery),
കറഷന സഭാധനങ്ങള ഓണ്ചചലന  നനിയനണത്തനിലൂചട  അനുവദനിക്കല  (Online
allocation), പരഭാതനി പരനിഹഭാര സലാംവനിധഭാനലാം (Grievance Redressal Mechanism)
എന്നെനിവയഭാണസ്റ്റ്  ഇതര  കേഭാരലങ്ങളചക്കഭാപലാം  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  നനിയമലാം
വനിഭഭാവന ചചയ്യുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമലാം അനുസരനിച്ചുള്ള കറഷന വനിതരണലാം 2016
നവലാംബര്  മഭാസലാം  മുതല  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമത്തനില
അനുശഭാസനിക്കുന്നെ രതീതനിയനിലുള്ള കറഷനകേഭാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണലാം, വഭാതനിലപടനി വനിതരണലാം
എന്നെനിവ  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നടനവരുന.   കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുന്നെ  രതീതനിയനിലുള്ള  ബകയഭാചമടനികേസ്റ്റ്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉളചപടുന്നെ  ഇ-
കപഭാസസ്റ്റ്  ചമഷതീന എലഭാ  കറഷന കേടകേളനിലുലാം   സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള
സനിവനില സചചപ്ലസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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കറഷന കേഭാര്ഡസ്റ്റ് സറണര്

293(3592)  ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള്ള :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് ഉകദലഭാഗസരുലാം അദലഭാപകേരുലാം ഉളചപട കറഷന കേഭാര്ഡുകേള
മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലനനിന്നെസ്റ്റ് സറണര് ചചയതുവഴനി എത്ര കേഭാര്ഡുടമകേള ജനറല
വനിഭഭാഗത്തനികലക്കസ്റ്റ് മഭാറനിചയന്നെസ്റ്റ് ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പകതലകേ  കുടുലാംബമഭായനിട്ടുലാം  കേഭാര്ഡുകേള  കുടുലാംബകേഭാര്ഡനിലനനിനലാം
മഭാറഭാത്ത  ജതീവനക്കഭാരുചട  കപരുകേളുള്ള  കേഭാര്ഡുകേള  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില
നനിന്നെസ്റ്റ്  നതീക്കലാംചചയ്യുകമ്പഭാള  അര്ഹതചപട  പല  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  മുനഗണനഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിചല  ആനുകൂലലങ്ങള  നഷ്ടചപടുന്നെതഭായനി  ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില ഇതസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചപഭാതുവനിഭഭാഗലാം  കേഭാര്ഡനില  ഉളചപട  ജതീവനക്കഭാരുലാം  കേഭാര്ഡുകേള
സറണര് ചചകയ്യേണതുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  രണ്ടുലാം  മൂനലാം  കുടുലാംബങ്ങള  ഉളചപട  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേള  വനിഭജനിചസ്റ്റ്
പുതനിയ കേഭാര്ഡുകേള നലകുവഭാന സതശ്വര നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)
തനിരുവനനപുരലാം - 11,304
ചകേഭാലലാം - 8,331
ആലപ്പുഴ - 6,170
പത്തനലാംതനിട - 4,558
കകേഭാടയലാം - 4,950
ഇടുക്കനി - 2,121
എറണഭാകുളലാം - 5,514
തൃശ്ശൂര് - 6,659
പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് - 6,211
മലപ്പുറലാം - 5,709
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് - 4,710
വയനഭാടസ്റ്റ് - 1,369
കേണ്ണൂര് - 3,839
കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് - 1,269

ആചകേ -      72,714
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(ബനി) മുനഗണനഭാ പടനികേ തുടര്ചയഭായ പുനരവകലഭാകേനത്തനിനസ്റ്റ് വനികധയമഭാണസ്റ്റ്.
മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലനനിനലാം ഒരു തവണ പുറത്തഭാകുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ് അര്ഹതയചട
അടനിസഭാനത്തനില  ബന്ധചപട  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  സചചപ്ല  ഓഫതീസര്  മുഖഭാനരലാം  വതീണ്ടുലാം
പസസ്തുത  ലനിസനില  ഉളചപടുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(സനി) ഇല.

(ഡനി)  പുതുക്കനിയ  കറഷനകേഭാര്ഡുകേളുചട  വനിതരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന്നെമുറയസ്റ്റ്
പുതനിയ കേഭാര്ഡുകേള അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

കറഷന മുനഗണനഭാ കേഭാര്ഡസ്റ്റ്

294(3593)  ശതീ  .    ചകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാരനിചന്റെ കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശചത്ത തുടര്ന്നെസ്റ്റ് നഭാളനിതുവചരയഭായനി എത്ര
കപര്  കറഷന  മുനഗണനഭാ  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  സശ്വകമധയഭാ  മഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്  എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സമയപരനിധനി  അവസഭാനനിചനിട്ടുലാം  ചതറഭായനി  മുനഗണനഭാ  ലനിസനില
ഉളചപടവചര  കേചണത്തുന്നെതനിനുലാം  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  എനസ്റ്റ്  തുടര്
നടപടനിയഭാണസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)

തനിരുവനനപുരലാം - 11304

ചകേഭാലലാം -  8331

പത്തനലാംതനിട - 4558

ആലപ്പുഴ -  6170

കകേഭാടയലാം -  4950

ഇടുക്കനി -  2121

എറണഭാകുളലാം -  5514

തൃശ്ശൂര് -  6659
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പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ് -  6211

മലപ്പുറലാം -  5709

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ് -  4710

വയനഭാടസ്റ്റ് -  1369

കേണ്ണൂര് -  3839

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് -  1269

ആചകേ -      72,714

(ബനി)  മുനഗണനഭാ  കേഭാര്ഡനില  ഉളചപടനിട്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസര്,
സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  സശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള,  ചപഭാതുകമഖലഭാ,  സഹകേരണ
കമഖലയനിചല ജതീവനക്കഭാര്, സര്വതീസസ്റ്റ് ചപനഷനകേഭാര് എന്നെനിവര് കൃതലമഭായനി കറഷന
കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  തനിരനികചലപനിചസ്റ്റ്  മുനഗണകനതര  വനിഭഭാഗത്തനില  ഉളചപടുത്തുവഭാന
20-8-2017-വചര  സമയപരനിധനി  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇതനിനുപരനിയഭായനി
അനര്ഹര്ചക്കതനിചര  ഇനഡലന  ക്രനിമനിനല  ശനിക്ഷഭാനനിയമ  പകേഭാരവുലാം
അവശലസഭാധന നനിയമലാം, 1955  പകേഭാരവുലാം നടപടനിചയടുക്കുവഭാന ബന്ധചപട ജനിലഭാ
കേളകര്മഭാര്ക്കസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എലഭാ  വകുപസ്റ്റ്  കമധഭാവനികേളക്കുലാം
സഭാപന  കമധഭാവനികേളക്കുലാം  ബന്ധചപട  എലഭാവര്ക്കുലാം  ഇക്കഭാരലലാം  സലാംബന്ധനിച
കേര്ശന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കറഷന മുനഗണനഭാ പടനികേയനില ഉളചപടഭാചതകപഭായ അര്ഹരഭായവരുചട
എണ്ണലാം

295(3594)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കറഷന  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില  ഉളചപടഭാചതകപഭായ  അര്ഹരഭായ
ഗണകഭഭാക്തഭാക്കളുചട എണ്ണലാം തനിടചപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  ഏകേകദശലാം  എത്രകപരഭാണസ്റ്റ്  ഇത്തരത്തനില  പടനികേയനില
ഉളചപടഭാചത കപഭായചതന്നെഭാണസ്റ്റ് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  കറഷന  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില  ഉളചപട  അനര്ഹചര
ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  വകുപസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിച  നടപടനികേളനിൽ  തകദ്ദേശസശ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുചട സഹകേരണലാം ഏതസ്റ്റ് രതീതനിയനിലഭാണസ്റ്റ് പകയഭാജനചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്?

450/2020
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില  ഉളചപടുത്തുന്നെതനികലയഭായനി
612511 അകപക്ഷകേള ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര് മഭാനദണ്ഡങ്ങള പകേഭാരലാം തയ്യേഭാറഭാക്കനിയ പതീ-കപഭാപ്പുകലറഡസ്റ്റ്
കഫഭാമനില  കേഭാര്ഡുടമകേള  സശ്വയലാം  പൂരനിപനിചസ്റ്റ്  നലകേനിയ  കരഖകേളുചട
അടനിസഭാനത്തനില  കേരടസ്റ്റ്  മുനഗണനഭാ  പടനികേ  തയ്യേഭാറഭാക്കുകേയലാം  ഇതനില
ആകക്ഷപമുള്ളവരുചട  പരഭാതനി  പഞഭായത്തസ്റ്റ്  ചസക്രടറനി  ചചയര്മഭാനുലാം  കറഷനനിലാംഗസ്റ്റ്
ഇനചസകര്  കേണ്വതീനറുലാം  വനികലജസ്റ്റ്  ഓഫതീസര്,  സനി.ഡനി.എസസ്റ്റ്,   സൂപര്ചചവസര്
എന്നെനിവരടങ്ങുന്നെ കേമ്മേനിറനി പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം  ഹനിയറനിലാംഗസ്റ്റ്  നടത്തനി പരഭാതനികേളനില
തതീര്പ്പുകേലപനിക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കൂടഭാചത അനനിമ പടനികേ തകദ്ദേശ സശ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി നലകുകേയലാം ചചയനിരുന.

കറഷന വലഭാപഭാരനികേളുചട കവതനലാം

296(3595)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപസ്റ്റ്    : തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  2013  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  നടപനിലഭാക്കനിയതനിചന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കറഷനവലഭാപഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്  കേമ്മേതീഷന  ആകണഭാ അകതഭാ  കവതനമഭാകണഭാ
നലകേനിവരുന്നെതസ്റ്റ്; ഇതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  2013  പകേഭാരലാം  കറഷന  കേടകേളനില
ചസയനിലസഭാന കവണചമന്നെ നനിബന്ധനയകണഭാ;  ഉചണങ്കനില അവരുചട  കവതനലാം
നലകേനിവരുന്നെതസ്റ്റ്  എങ്ങചനയഭാണസ്റ്റ്;  എത്ര  രൂപയഭാണസ്റ്റ്  ചസയനിലസഭാചന്റെ
മഭാസകവതനമഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(സനി)  കേടമുറനിയചട  വഭാടകേ,  ചസയനിലസഭാചന്റെ  കവതനലാം  എന്നെനിവ  കറഷന
വലഭാപഭാരനി  നലകകേണനി  വരുന്നെതസ്റ്റ്  ചകേഭാണസ്റ്റ്  കറഷന  വലഭാപഭാരനികേളക്കസ്റ്റ്  ഇകപഭാള
നലകേനിവരുന്നെ  കേമ്മേതീഷന/കവതനലാംചകേഭാണസ്റ്റ്  കേട  നടത്തനിചക്കഭാണ്ടുകപഭാകുവഭാന
കേഴനിയകമഭാ  എന്നെസ്റ്റ്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉചണങ്കനില  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില  കേമ്മേതീഷന  തചന്നെയഭാണസ്റ്റ്  നലകേനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.   ഇ-കപഭാസസ്റ്റ്
ചമഷതീന  വഴനിയള്ള  കറഷന  വനിതരണലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെമുറയസ്റ്റ്  കറഷന
വലഭാപഭാരനികേളക്കുള്ള  പുതനിയ  പഭാകക്കജനിചന  അടനിസഭാനചപടുത്തനിയള്ള  കവതന
വലവസ നടപനിലഭാക്കുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ഇല.

(സനി)  ഇക്കഭാരലങ്ങചളലഭാലാം  പരനിഗണനിചഭാണസ്റ്റ്  പുതനിയ  പഭാകക്കജസ്റ്റ്  തതശ്വത്തനില
അലാംഗതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.
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കുടനിലചകേടനി തഭാമസനിക്കുന്നെ കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ് കറഷന കേഭാര്ഡസ്റ്റ്

297(3596)  ശതീ  .    ചകേ  .    സുകരഷസ്റ്റ്  കുറുപസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലങ്ങളഭായനി  കുടനിലചകേടനി  തഭാമസനിക്കുന്നെ  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കറഷന

കേഭാര്ഡസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ബുദനിമുട്ടുകേള കനരനിടുനചവന്നെതസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കറഷന കേഭാര്ഡസ്റ്റ് ഇലഭാത്തതുമൂലലാം ഈ കുടുലാംബങ്ങള ഹലഫസ്റ്റ് കപഭാലുള്ള

ഭവനപദതനികേളനില ഉളചപടഭാന കേഴനിയഭാചത കപഭാകുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില അര്ഹരഭായ മുഴുവന കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം കറഷന കേഭാര്ഡസ്റ്റ്

നലകുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-  സനി)  കറഷന  വനിതരണത്തനിനുകവണനി  മഭാത്രമഭാണസ്റ്റ്  കറഷന  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്

വനിതരണലാം  ചചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   വതീടസ്റ്റ്  നമ്പറനിലഭാത്ത  വതീടുകേളനില  തഭാമസനിക്കുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ്

അകപക്ഷകേള  തഭാമസനിക്കുന്നെ  സലചത്ത  തകദ്ദേശ  സശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനത്തനിചന്റെ

വഭാര്ഡസ്റ്റ്  ചമമ്പറനിലനനിനലാം  ലഭനിക്കുന്നെ  സര്ടനിഫനിക്കറനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില

ബന്ധചപട ഉകദലഭാഗസര് ആവശലമഭായ അകനശ്വഷണലാം നടത്തനി കറഷന വനിഹനിതലാം

വഭാങ്ങുന്നെതനിനഭായനി തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി കറഷന കേഭാര്ഡുകേള നലകേനിവരുനണസ്റ്റ്.

സനിവനില സചചപ്ലസസ്റ്റ് വകുപനിചല ജതീവനക്കഭാര്

298(3597)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഭക്ഷലവുലാം

സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഹപ്ലകകേഭാ  എന്നെ  ചപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനത്തനിചല  തസനികേകേളനില,

മചറഭാരു  വകുപഭായ  സനിവനില  സഹപ്ലസനിചല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  റനിസര്കവഷന

ചചയ്യുന്നെതുലാം  ആ  തസനികേ  കേണക്കഭാക്കനി  വകുപനില  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നെതുലാം

എനടനിസഭാനത്തനിലഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സനിവനില  സഹപ്ലസസ്റ്റ്  വകുപനിചല  സഭാഫസ്റ്റ്  ചസ്ട്രേങ്തസ്റ്റ്  എത്രയഭാചണനലാം

ഓകരഭാ  തസനികേയനിലുലാം  എത്ര  കപചര  നനിയമനിചനിട്ടുചണനലാം  എത്ര  കപചര

സഹപ്ലകകേഭായനില ചഡപല്യൂകടഷനനില നനിയമനിചനിട്ടുകണസ്റ്റ് എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സനിവനില  സചചപ്ലസസ്റ്റ്  വകുപനില  നനിനലാം  സചചപ്ലകകേഭാ  രൂപതീകൃതമഭായ

1974  മുതല ചഡപല്യൂകടഷന സമ്പ്രദഭായലാം തുടര്ന വരുന.  നനിലവനില  25-9-2012

തതീയതനിയനിചല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് നമ്പര് ജനി.ഒ. (എലാം.എസസ്റ്റ്)26/2012/ഭ.സനി.സവ.

പകേഭാരമഭാണസ്റ്റ് ചഡപല്യൂകടഷന അനുവദനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി) മറുപടനി അനുബന്ധമഭായനി കചര്ത്തനിരനിക്കുന.*

സനിവനില സചചപ്ലസസ്റ്റ് കകേഭാര്പകറഷന നലകേനിയ സബ്സനിഡനി

299(3598)  ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പദതീപസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  ആചകേ  എത്ര  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള

പവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്എന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനചത്ത  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  വഴനിയലാം  സഹപ്ലകകേഭാ  സൂപര്

മഭാര്ക്കറ്റുകേള വഴനിയലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപയചട വതീതലാം കേചവടമഭാണസ്റ്റ് ശരഭാശരനി ഒരു

വര്ഷലാം നടക്കുന്നെതസ്റ്റ്എന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പലവലഞ്ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  എത്ര  കകേഭാടനി

രൂപയചട സബ്സനിഡനിയഭാണസ്റ്റ് മഭാകവലനി കസഭാറുകേള വഴനിയലാം സൂപര് മഭാര്ക്കറസ്റ്റ് വഴനിയലാം

സനിവനില  സഹപ്ലസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷന  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;  വനിശദഭാലാംശലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരവസ്റ്റ്

(എ) 960 മഭാകവലനി കസഭാറുകേള പവര്ത്തനിക്കുനണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2,100  കകേഭാടനി  രൂപയചട  വനിലപനയഭാണസ്റ്റ്  ശരഭാശരനി  ഒരു  വര്ഷലാം

നടക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പലവലഞ്ജനങ്ങളക്കുളചപചട

സബ്സനിഡനി  ഇനത്തനില  സചചപ്ലകകേഭാ  407.28  കകേഭാടനി  രൂപ  ചചലവഴനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

വനിശദഭാലാംശലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

* ചചലബറനിയനില വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ക്രമ
നമ്പര്

ഇനലാം സബ്സനിഡനി

1 അരനി  62.39 കകേഭാടനി രൂപ

2 പയറു വര്ഗ്ഗങ്ങള 208.71 കകേഭാടനി രൂപ

3 മുളകേസ്റ്റ്  40.33 കകേഭാടനി രൂപ

4 മലനി    1.96 കകേഭാടനി രൂപ

5 പഞസഭാര  87.98 കകേഭാടനി രൂപ

6 ചവളനിചചണ്ണ    5.91 കകേഭാടനി രൂപ

ആചകേ 407.28 കകേഭാടനി രൂപ

വര്ക്കല തഭാലൂക്കസ്റ്റ് സചചപ്ല ഓഫതീസനില ലഭനിച പരഭാതനികേള

300(3599)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേളനില  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  അനര്ഹര്
കേടന  കൂടനിയനിട്ടുള്ളതഭായലാം  അര്ഹരഭായനിട്ടുള്ളവര്  ഒഴനിവഭാക്കചപടതഭായലാം  പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില വര്ക്കല തഭാലൂക്കസ്റ്റ് സഹപ്ല ഓഫതീസനില എത്ര പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണസ്റ്റ്.  മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനില ഉളചപടുത്തണചമന്നെഭാവശലചപടസ്റ്റ്
6420 പരഭാതനികേളുലാം മുനഗണനഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലനനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കണചമന്നെഭാവശലചപടസ്റ്റ്
1501  പരഭാതനികേളുലാം  ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പസ്തുത  പരഭാതനികേള കറഷനകേട  തലത്തനില
കക്രഭാഡതീകേരനിചസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള തുടര്നവരുന.

നലഭായവനില കഹഭാടലുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി

301(3600)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കഹഭാടല  ഭക്ഷണചത്ത  ആശയനിചസ്റ്റ്  ജതീവനിക്കുന്നെ  ലക്ഷക്കണക്കനിനസ്റ്റ്
ആളുകേള ഉചണന്നെതസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  സനിരമഭായനി കഹഭാടല ഭക്ഷണലാം കേഴനിക്കുന്നെവര്ക്കസ്റ്റ് നനികുതനി നനിരക്കനിചല
വലതലഭാസലാംമൂലലാം  തങ്ങളുചട  മഭാസ ബജറനില ഉണഭായനിട്ടുള്ള വലനിയ മഭാറലാം  തഭാങ്ങഭാന
കേഴനിയഭാത്തതഭാണസ്റ്റ് എന്നെതസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പഞഭായത്തുകേളകതഭാറുലാം വനിലക്കുറവനില ഭക്ഷണലാം ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
ഒരു പദതനി തയ്യേഭാറഭാക്കുചമന്നെ പഖലഭാപനലാം പഭാവര്ത്തനികേമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  കഹഭാടല  ഭക്ഷണവനില  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുലാം
ഏകേതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) കുടുലാംബശതീയചട കനതൃതശ്വത്തനില നലഭായവനില കഹഭാടലുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന
നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) കനരനിയ വനിലവര്ദനവസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തസ്റ്റ്  13-ാം  പഞവതര  പദതനിയനില  2017-18
കേഭാലയളവനില  വനിശപ്പുരഹനിത  കകേരളലാം  എന്നെ  പദതനി  സന്നെദ  സലാംഘടനകേള,
സര്ക്കഭാരനിതര  സലാംഘടനകേള   എന്നെനിവയചട  സഹകേരണകത്തഭാചട  നടപനില
വരുത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  കഹഭാടലുകേളനിചല  ഭക്ഷണവനില  ഏകേതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായള്ള  കകേരളഭാ
കഹഭാടലുകേള  (ഭക്ഷണ വനില ക്രമതീകേരണലാം)  എന്നെ ബനിലനിചനപറനി ഉന്നെതതലത്തനില
ചര്ച ചചയ്യുകേയലാം നനിയമലാംമൂലമുള്ള ഭക്ഷണവനില ഏകേതീകേരണത്തനിനസ്റ്റ് നനിയമസഭാധുത
ഇചലനലാം അപഭാകയഭാഗനികേമഭാചണനമുള്ള നനിഗമനത്തനില എത്തനിയനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

സചചപ്ലകകേഭാ ജതീവനക്കഭാരുചട ചപഭാകമഭാഷനുള്ള ഉത്തരവസ്റ്റ്

302(3601)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഹപ മ്പ്ലകകേഭായനിചല  ജൂനനിയര്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്/സതീനനിയര്  അസനിസന്റെസ്റ്റ്
വനിഭഭാഗത്തനിലചപട  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  50  ശതമഭാനലാം  ചപഭാകമഭാഷന  നലകേഭാന
നനിശയനിചനിട്ടുള്ള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ്  30/2010  കസ ചചയനിരനിക്കുന്നെതനിചന്റെ കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ആരഭാണസ്റ്റ് കസ ചചയനിരനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കസ നതീക്കനി ഉത്തരവസ്റ്റ്  നടപഭാക്കഭാന എനസ്റ്റ് നടപടനി  സശ്വതീകേരനിച്ചുചവന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ&ബനി)  ധനകേഭാരല  വകുപനിചന്റെ  അനുമതനി  ലഭലമഭാക്കഭാചത  ചപഭാകമഭാഷന
നലകേഭാനുള്ള  4-9-2010-ചല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവസ്റ്റ്  (ചചകേ)  നമ്പര്30/
2010/ഭ.സനി.സ.വ.  പുറചപടുവനിചതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ്  6-7-2011  തതീയതനിയനിചല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവസ്റ്റ് (ചചകേ) നമ്പര്27/2011/ഭ.സനി.സ.വ. പകേഭാരലാം മുനസര്ക്കഭാര് ഉത്തരവസ്റ്റ് കസ
ചചയതസ്റ്റ്.  കസ നതീക്കലാംചചയ്യുന്നെതസ്റ്റ് സലാംബന്ധനിച വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

രണഭാലാംവനിള ചനലസ്റ്റ് മ്പ്ല സലാംഭരണവനില

303(T 3602)  ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ചനലകേര്ഷകേരുചട  രണഭാലാംവനിളയനിചല  ചനലസ്റ്റ് മ്പ്ല  സലാംഭരണവനില  പൂര്ണ്ണമഭായനി
ചകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാത്തതസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; ഇവ ചകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുന്നെതനിനഭായനി
എചനലഭാലാം നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാണനിട്ടുചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  ചനലസ്റ്റ് മ്പ്ല  സലാംഭരണ  തുകേയനിനത്തനില  നലകുവഭാനുള്ള  മുഴുവന
തുകേയലാം കേര്ഷകേരുചട അക്കഉൗണ്ടുകേളനികലയസ്റ്റ് അടചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ചകേഭാലത്തസ്റ്റ് സനിറനി കറഷനനിലാംഗസ്റ്റ് ആഫതീസനിനസ്റ്റ് നടപടനി

304(3603)  ശതീ  .    ജനി  .    എസസ്റ്റ്  .    ജയലഭാല :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചകേഭാലലാം തഭാലൂക്കസ്റ്റ് സഹപ്ല ആഫതീസസ്റ്റ് പരനിധനിയനില നനിലവനിലുളള കറഷന
കേടകേളുചടയലാം കേഭാര്ഡുകേളുചടയലാം എണ്ണലാം എത്രചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചകേഭാലലാം  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  സഹപ്ല  ആഫതീസസ്റ്റ്  പരനിധനിയനില  എത്ര
പഞഭായത്തുകേളുലാം  നഗരസഭകേളുലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളുലാം  ഉളചപടുന  എന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചകേഭാലലാം  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  സഹപ്ല  ആഫതീസസ്റ്റ്  പരനിധനിയനിചല  കറഷന
കേഭാര്ഡുകേളുചടയലാം കറഷന കേടകേളുചടയലാം  എണ്ണവുലാം,  വര്ദനിച ജനസലാംഖല,  വനിസ്തൃതനി
എന്നെനിവയലാം പരനിഗണനിചസ്റ്റ് ചകേഭാലലാം തഭാലൂക്കസ്റ്റ് സഹപ്ല ആഫതീസസ്റ്റ് വനിഭജനിചസ്റ്റ് ചഭാത്തന്നൂര്
ആസഭാനമഭായനി  ഒരു  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  സഹപ്ല  ആഫതീസസ്റ്റ്  ആരലാംഭനികക്കണതഭാചണന്നെസ്റ്റ്
കേരുതുനകണഭാ; എങ്കനില ആയതസ്റ്റ് പരനികശഭാധനയസ്റ്റ് വനികധയമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചകേഭാലത്തസ്റ്റ്  സനിറനി  കറഷനനിലാംഗസ്റ്റ്  ആഫതീസുലാം  ചഭാത്തന്നൂരനില  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്
സഹപ്ല ആഫതീസുലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് നനിലവനില എചനങ്കനിലുലാം തടസമുചണങ്കനില
ആയതസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

T മഭാറനി വച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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(എ) 422 കറഷന കേടകേള, 250883 കേഭാര്ഡുകേള

(ബനി) 17 പഞഭായത്തുകേള, 

1 മുനനിസനിപഭാലനിറനി,

1 കകേഭാര്പകറഷന

(സനി& ഡനി)   ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിചല ചനലസ്റ്റ് മ്പ്ല സലാംഭരണലാം

305(3604)  ശതീ  .    മുരളനി  ചപരുചനലനി  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില  2016-17  വര്ഷലാം എത്ര ടണ് ചനലസ്റ്റ് മ്പ്ല സലാംഭരനിച്ചു എന്നെസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംഭരനിച ചനലനിനസ്റ്റ് കകേന്ദ്ര,  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേള നലകുന്നെ വനില
എത്രയഭാചണന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ചനലസ്റ്റ് മ്പ്ല  സലാംഭരനിചവകേയനില  എത്ര  തുകേ  കുടനിശ്ശേനികേയചണനലാം  ഇതനില
കകേന്ദ്ര,  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള  എത്ര  തുകേ  വതീതലാം  കുടനിശ്ശേനികേ
വരുത്തനിയനിട്ടുചണനമുള്ള വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കുടനിശ്ശേനികേയചണങ്കനില  അതസ്റ്റ്  തതീര്ക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സശ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എചനലഭാമഭാചണന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില  2016-17  വര്ഷലാം  58641.291  ചമ.ടണ്  ചനലസ്റ്റ് മ്പ്ല
സലാംഭരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് വനിഹനിതമഭായ മനിനനിമലാം തഭാങ്ങുവനില കേനി.  ഗ്രഭാമനിനസ്റ്റ്  14.70
രൂപയലാം  സലാംസഭാന  കപഭാതഭാഹന  കബഭാണസഭായനി  കേനി.ഗ്രഭാമനിനസ്റ്റ്  7.80  രൂപയലാം
ഉളചപചട കേനി.ഗ്രഭാമനിനസ്റ്റ് 22.50 രൂപയഭാണസ്റ്റ് നലകേനിവരുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി & ഡനി)  കൃഷനിക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ചനലസ്റ്റ് മ്പ്ല സലാംഭരണ തുകേയനിനത്തനില നലകുവഭാനുള്ള
മുഴുവന തുകേയലാം കേര്ഷകേരുചട അക്കഉൗണ്ടുകേളനികലയസ്റ്റ് അടചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ചനിറ്റൂര് തഭാലൂക്കനിചല കറഷന കേഭാര്ഡുകേളുചട വനിതരണലാം

306(3605)  ശതീ  .    ചകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ചനിറ്റൂര് തഭാലൂക്കനിചല കറഷന കേഭാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണത്തനിലവന്നെ കേഭാലതഭാമസലാം

ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  ഇതസ്റ്റ്  പരനിഹരനിക്കഭാന  എചനഭാചക്ക  നടപടനികേളഭാണസ്റ്റ്

സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ചനിറ്റൂര് തഭാലൂക്കനിചല എലഭാ കേഭാര്ഡുകേളുലാം ദശ്വനിഭഭാഷഭാ കേഭാര്ഡുകേളഭാണസ്റ്റ്.  ടനി

കേഭാര്ഡുകേളുചട  ഉളകപജുകേളനില  തമനിഴുലാം  മലയഭാളവുലാം  ഭഭാഷകേളനില  വനിവരങ്ങള

അചടനികക്കണതുള്ളതനിനഭാല  കൂടുതല  സമയലാം  ആവശലമഭായതനിനഭാലഭാണസ്റ്റ്  കറഷന

കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  വനിതരണത്തനിനസ്റ്റ്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടതസ്റ്റ്.   കകേരള  ബുക്കസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്

പബനികക്കഷനസസ്റ്റ് ചസഭാചചസറനിയനിലനനിനലാം ഉളകപജുകേള ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആഗസസ്റ്റ്

നഭാലഭാലാം ആഴ്ചയനില വനിതരണലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയചമന്നെസ്റ്റ് പതതീക്ഷനിക്കുന.

ചപഭാതുവനിതരണ ശലാംഖലയസ്റ്റ് ലഭനിക്കുന്നെ കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം

307(3606)  ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന    : തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചപഭാതുവനിതരണ  ശലാംഖലയനിലൂചട  വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്നെ  വനിവനിധ

ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുചട  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  2015-16-ല  എത്രയഭായനിരുന  എന്നെസ്റ്റ്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2016-17-ല  ലഭനിചതുലാം  നനിലവനില  ലഭനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതുമഭായ

കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം എത്രചയന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  1591860  ചമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്  (15.92

ലക്ഷലാം  ചമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്)  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  ചപഭാതുവനിതരണ  ശലാംഖലയനിലൂചട
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വനിതരണലാം  ചചയ്യുന്നെതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതമഭായനി  ലഭലമഭായതസ്റ്റ്.   കൂടഭാചത

2015-16-ല  അന്നെപൂര്ണ്ണ  പദതനി  പകേഭാരലാം  2214.24  ചമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്  അരനിയലാം

ചവലചഫയര്  സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി  1345.542  ചമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്  അരനിയലാം  382.02

ചമടനികേസ്റ്റ് ടണ് കഗഭാതമ്പുലാം കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില,  1400603.415  ചമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്

ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി  ലഭലമഭായതസ്റ്റ്.   കൂടഭാചത  2016-17-ല

ചവലചഫയര് സഭാപനങ്ങളക്കഭായനി 942.72 ചമടനികേസ്റ്റ് ടണ് അരനിയലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില

പതനിമഭാസലാം  1,18,754.083  ചമടനികേസ്റ്റ്  ടണ്  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളഭാണസ്റ്റ്  നനിലവനില

ലഭനിച്ചുചകേഭാണനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.   ചവലചഫയര്  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  2017  ചസപ്റലാംബര്

വചര 891.3 ചമടനികേസ്റ്റ് ടണ് അരനിയലാം 382.02 ചമടനികേസ്റ്റ് ടണ് കഗഭാതമ്പുലാം ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മുനഗണനഭാ കേഭാര്ഡുടമകേളഭായനിരുന്നെ സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിചര നടപടനി

308(3607) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന  :

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ഹടസണ് മഭാസര്  :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി  :

ശതീ  .    ചകേ  .    രഭാജന :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഭക്ഷലവുലാം

സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അനധനികൃതമഭായനി  മുനഗണനഭാ  കറഷൻ  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  ഹകേവശലാം  വചനിരുന്നെ

സര്ക്കഭാര്/അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ചക്കതനിചര  നടപടനി  എടുക്കഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുവചര  എത്ര  സര്ക്കഭാര്/അര്ദ  സര്ക്കഭാര്/ചപഭാതുകമഖലഭാ

ജതീവനക്കഭാര്  സശ്വകമധയഭാ  കറഷന  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  സറണര്  ചചയനിട്ടുചണന്നെസ്റ്റ്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിനുകൂടനി  'ആട'  വനിതരണലാം  ചചയ്യേഭാൻ

ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  ബകയഭാ-ചമടനികേസ്റ്റ്  രതീതനി  അവലലാംബനിചസ്റ്റ്  കറഷന  വനിതരണലാം

എന്നെഭാരലാംഭനിക്കുചമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  അനധനികൃതമഭായനി മുനഗണനഭാ കറഷന കേഭാര്ഡസ്റ്റ് ചചകേവശലാംവചനിരനിക്കുന്നെ

സര്ക്കഭാര്/അര്ദ സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് ആഗസസ്റ്റ് 20-നസ്റ്റ് മുമ്പഭായനി തഭാലൂക്കസ്റ്റ് സചചപ്ല

ഓഫതീസുകേളനില  കേഭാര്ഡുകേള  സറണര്ചചയസ്റ്റ്  മഭാറനി  വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ്റ്റ്  നനിര്കദ്ദേശലാം

നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) 72714

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  ബകയഭാ-ചമടനികേസ്റ്റ്  രതീതനി  അവലലാംബനിചസ്റ്റ്  കറഷന  വനിതരണലാം

നടത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ചനലനിചന്റെ വനില യഥഭാസമയലാം നലകുന്നെതനിനസ്റ്റ് നടപടനി

309( T3608) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന  :

ശതീ  .   ഇ  .   ചകേ  .  വനിജയന  :

ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന  :

        ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് : തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചനലകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  യഥഭാസമയലാം  ചനലനിചന്റെ  നലകുന്നെതനിനുള്ള

സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില  പസ്തുത  സലാംവനിധഭാനത്തനിചന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണസ്റ്റ്.  13-7-2017-  ചല  സ.ഉ(ചചകേ)  നമ്പര്  16/2017/

ഭ.ചപഭാ.വനി.വ. ഉത്തരവനിചന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ചനലസ്റ്റ് മ്പ്ല സലാംഭരണവുമഭായനി ബന്ധചപടസ്റ്റ്

സചചപ്ലകകേഭാ  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  ധഭാരണയഭായതനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ചനലസ്റ്റ് മ്പ്ല

സലാംഭരനിചതനിനസ്റ്റ്  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  നലകുവഭാനുള്ള  മുഴുവന  തുകേയലാം  കേര്ഷകേരുചട

അക്കഉൗണ്ടുകേളനില അടചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ചപഭാതുവനിഭഭാഗലാം കറഷന കേഭാര്ഡസ്റ്റ്

T മഭാറനി വച കചഭാദലചത്ത സൂചനിപനിക്കുന.
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310(3609) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി:

ശതീമതനി സനി  .   ചകേ  .   ആശ  :

ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില  കുമഭാര്  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ഭക്ഷലവുലാം  സനിവനില  സഹപ്ലസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ചപഭാതുവനിഭഭാഗത്തനില ഉളചപട കറഷന കേഭാര്ഡനിനസ്റ്റ് ഓണക്കഭാലയളവനില
എത്ര അളവനിലഭാണസ്റ്റ് ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്;

(ബനി)  അര്ഹത  ഉണഭായനിട്ടുലാം  ബനി.പനി.എല.  ലനിസനിലനനിനലാം
ഒഴനിവഭാക്കചപടവരനില,  അതസ്റ്റ്  പുനനഃസഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അകപക്ഷ
നലകേനിയനിട്ടുള്ളവര്ക്കസ്റ്റ്  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  എന്നെകത്തക്കസ്റ്റ്  വനിതരണലാം  നടത്തഭാന  കേഴനിയചമന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചപഭാതുവനിഭഭാഗലാം (സബ്സനിഡനി) വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് 4 കേനി.ഗ്രഭാലാം ഭക്ഷല ധഭാനലലാം
2 രൂപ നനിരക്കനിലുലാം 1 കേനി.ഗ്രഭാലാം ആടയലാം ഓണത്തനിനസ്റ്റ് പകതലകേമഭായനി അനുവദനിക്കഭാനുലാം
ചപഭാതുവനിഭഭാഗലാം  (കനഭാണ് സബ്സനിഡനി)  വനിഭഭാഗത്തനിനസ്റ്റ് നനിലവനിലുള്ള വനിതരണരതീതനി
തുടരഭാനുമഭാണസ്റ്റ്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.

(ബനി)  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില  ഉളചപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള
അകപക്ഷകേളനില  അകനശ്വഷണലാം  നടത്തനി  അര്ഹരഭാചണന്നെസ്റ്റ്  കേഭാണുന്നെപക്ഷലാം,
അനര്ഹര്  പുറത്തഭാകുന്നെമുറയസ്റ്റ്  ഉണഭാകുന്നെ  ഒഴനിവുകേളനില  ഉളചപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ് ജനിലയനിചല കറഷന കേഭാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണലാം

311(3610)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്  ജനിലയനില  കേന്നെഡ  കമഖലയനിചല  സഹപ്ല
ഓഫതീസുകേളനിലനനിനലാം  പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡനിചന്റെ  വനിതരണലാം  നടന്നെനിടനിചലന്നെ
കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉചണങ്കനില, ഇക്കഭാരലത്തനില അടനിയനര നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  ദശ്വനിഭഭാഷഭാ കേഭാര്ഡുകേള ഉള്ള സലങ്ങളനില മഭാത്രകമ ഇഉൗ കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭായനിട്ടുള.   ടനി  കേഭാര്ഡുകേളുചട  ഉളകപജുകേളനില  മലയഭാളവുലാം  കേന്നെഡയലാം
ഭഭാഷകേളനില  വനിവരങ്ങള  അചടനികക്കണതുള്ളതനിനഭാല  കകേരള  ബുക്കസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  ആന്റെസ്റ്റ്
പബനികക്കഷനസസ്റ്റ്  ചസഭാചചസറനിയനിലനനിനലാം  ഉളകപജുകേള  ലഭലമഭായഭാല  ഉടന
തചന്നെ കേഭാര്ഡസ്റ്റ് വനിതരണലാം നടത്തുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

സചചപ്ലകകേഭായനിചല ജൂനനിയര് അസനിസന്റെസ്റ്റ് ചപഭാകമഭാഷന ലനിസസ്റ്റ്

312(3611)  ശതീ  .    കമഭാനസസ്റ്റ്  കജഭാസഫസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഹപ്ലകകേഭായനിചല  ജൂനനിയര്  അസനിസനറസ്റ്റ്  ചപഭാകമഭാഷന  ലനിസനില
നനിനലാം  നഭാളനിതുവചര  എത്രകപര്ക്കസ്റ്റ്  ചപഭാകമഭാഷന  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്  എന്നെസ്റ്റ്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; അവകശഷനിക്കുന്നെവര് എത്രചയന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഡനികപഭാകേളനിലുലാം  റതീജനിയണല ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  അനുവദനിക്കചപടനിട്ടുള്ള
തനിലധനികേലാം  ജതീവനക്കഭാചര  വര്ക്കനിലാംഗസ്റ്റ്  അകറഞസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ്  വലവസയനില
നനിയമനിചനിരനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തഭാലഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  എന്നെസ്റ്റ്  മുതല
നടപനിലവരുചമന്നെസ്റ്റ്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  600  രൂപയഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സഹപ്ലകകേഭായനിചല  ചഡപല്യൂകടഷന  നനിര്ത്തലഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങ്കനില എന്നെസ്റ്റ് നടപനിലവരുചമന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  സചചപ്ലകകേഭായനിചല  ജൂനനിയര്  അസനിസനമഭാരുചട  സതീനനികയഭാറനിറനി

ലനിസനില  332  കപര്  ഉളചപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   സതീനനികയഭാറനിറനി   നമ്പര്  148  വചരയള്ള
അര്ഹരഭായവര്ക്കസ്റ്റ് ചപഭാകമഭാഷന നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി) ശദയനിലചപടനിടനില.

(സനി) സചചപ്ലകകേഭായനിചല തഭാലക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ് ദനിവസ കവതനമഭായനി
350  രൂപ  നലകേനി  വരുനണസ്റ്റ്.   മനിനനിമലാം  കവതനലാം  6 00  രൂപയഭാക്കുന്നെതസ്റ്റ്
സചചപ്ലകകേഭായസ്റ്റ് തഭാങ്ങഭാനഭാവുകമഭാ എന്നെസ്റ്റ് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണസ്റ്റ്.

സചചപ്ലകകേഭായനിചല തഭാലക്കഭാലനികേ ജതീവനക്കഭാര്
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313(3612)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സഹപ്ലകകേഭായനിചല  തഭാലക്കഭാലനികേ  ജതീവനക്കഭാചര  സനിരചപടുത്തഭാന
നടപടനി സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തുലല കജഭാലനിക്കസ്റ്റ് തുലല കവതനലാം നടപഭാക്കുവഭാന സഹപ്ലകകേഭാ നടപടനി
സശ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സഹപ്ലകകേഭായനിചല  തഭാലക്കഭാലനികേ  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുചട
ദനിവസകവതനലാം എത്ര രൂപയഭാണസ്റ്റ് എന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) ഉണസ്റ്റ്.

(സനി)  സചചപ്ലകകേഭായനിചല  തഭാലക്കഭാലനികേ  ദനിവസകവതന  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ്റ്റ്
കവതനലാം തഭാചഴ പറയലാം പകേഭാരമഭാണസ്റ്റ്.

1. ഡനികസ്പ്ലേ സഭാഫസ്റ്റ്  - 350 രൂപ

2. ചചഡ്രവര് - 450 രൂപ

3. ചചടപനിസസ്റ്റ് - 400 രൂപ

4. ഡഭാറഭാ എനടനി ഓപകററര് - 400 രൂപ

5. പഭാക്കനിലാംഗസ്റ്റ് അസനിസന്റെസ്റ്റ് -   75 ചചപസ/പഭാക്കറസ്റ്റ്

6. ഡനിചസനസനിലാംഗസ്റ്റ് സഭാഫസ്റ്റ് - 350 രൂപ (ചപകടഭാള പമ്പസ്റ്റ്)

7. കപഭാഗ്രഭാമര് - 500 രൂപ

8. കേലഭാന്റെതീന സഭാഫസ്റ്റ്

 കുക്കസ്റ്റ് - 600 രൂപ

 ചഹലപര് - 450 രൂപ

 കതീനനിലാംഗസ്റ്റ് സഭാഫസ്റ്റ് - 400 രൂപ
കുമ്പഭാറയനില മഭാകവലനി കസഭാര്
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314(3613)  ശതീ  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് എലാം  .    കതഭാമസസ്റ്റ് :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കൂടരഞ്ഞനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിചല  കുമ്പഭാറയനില  മഭാകവലനി  കസഭാര്
അനുവദനിക്കണചമന്നെ ആവശലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില അകപക്ഷയചട നനിലവനിചല സനിതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മഭാകവലനി കസഭാര് അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ് ചകേടനിടവഭാടകേ ഗ്രഭാമപഞഭായത്തസ്റ്റ്
നലകേണചമന്നെ വലവസയകണഭാ;

(ഡനി) ഈ വലവസയനില ഇളവസ്റ്റ് അനുവദനിക്കുകമഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണസ്റ്റ്.

(ബനി)  കൂടരഞ്ഞനി പഞഭായത്തനില രണഭാമതസ്റ്റ്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെ മഭാകവലനി  കസഭാര്
ആയതനിനഭാല അതസ്റ്റ് പവര്ത്തനിക്കുന്നെ കേഭാലകത്തയസ്റ്റ് വഭാടകേരഹനിതചകേടനിടവുലാം കൂടഭാചത
കേമ്പല്യൂടര് അനുബന്ധ ഉപകേരണങ്ങളക്കുലാം ഫര്ണനിഷനിലാംഗനിനുമഭായനി 1 ലക്ഷലാം രൂപയലാം
അതതസ്റ്റ്  തകദ്ദേശ  സശ്വയലാംഭരണ  സഭാപനലാം  ഒടുകക്കണതഭാചണനലാം  പതനിമഭാസ
വനിറ്റുവരവസ്റ്റ്  4  ലക്ഷലാം  രൂപയസ്റ്റ്  മുകേളനിലഭായനിരനിക്കണചമനലാം  വലവസയണസ്റ്റ്.
നനിലവനിലുള്ള  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിച്ചുള്ള  പകമയലാം  ഹഭാജരഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ചകേഭാടുവള്ളനി
ഡനികപഭാ  മഭാകനജര് പഞഭായത്തനിനസ്റ്റ്  കേത്തസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ആയതസ്റ്റ്  ലഭലമഭാകുന്നെ
മുറയസ്റ്റ്  നനിലവനിചല  വലവസകേളക്കനുസൃതമഭായനി  മഭാകവലനി  കസഭാര്
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള ചചകേചക്കഭാള്ളുവഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(സനി) ഉണസ്റ്റ്.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

അസനിസന്റെസ്റ്റ് ചസയനിലസഭാന തസനികേയനിചല ഒഴനിവുകേള

315(3614)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സനിവനില സഹപ്ലസസ്റ്റ്  കകേഭാര്പകറഷനനിചല  അസനിസന്റെസ്റ്റ്  ചസയനിലസഭാന
തസനികേയനികലക്കസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. ലനിസസ്റ്റ് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  പസസ്തുത  തസനികേയനില  നനിലവനില  എത്ര  ഒഴനിവുകേള  ഉചണന്നെസ്റ്റ്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ഒഴനിവുകേളനികലക്കസ്റ്റ്  നനിയമനലാം  നടത്തഭാനുള്ള  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി) 235 ഒഴനിവുകേള നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.

(സനി)  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനില നനിനലാം അചചഡശ്വസസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുന്നെ മുറയസ്റ്റ്  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.

എനകഡഭാസളഫഭാന ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കുള്ള കറഷന വനിതരണലാം
316(3615) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി  :

ശതീ  .   വനി  .   ചകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞസ്റ്റ്  :
ശതീ  .   പനി  .   ചകേ   .  ബഷതീര്  :
ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദസ്റ്റ്  .    പനി.  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെകശഷലാം  എനകഡഭാസളഫഭാന
ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കുള്ള  കറഷന  വനിതരണലാം  എത്ര  തവണ  മുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;
യഥഭാസമയലാം ഇവര്ക്കസ്റ്റ് കറഷന വനിതരണലാം ചചയ്യേഭാത്തതനിനസ്റ്റ് എനഭാണസ്റ്റ് കേഭാരണലാം;

(ബനി)  പുതുക്കനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡസ്റ്റ്  നനിലവനില  വന്നെകതഭാചട  ഈ
ദുരനിതബഭാധനിതരനില  പലചരയലാം  എ.പനി.എല.  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില
ഉളചപടുത്തനിയതനിനഭാല  അര്ഹമഭായ  കറഷന  വനിതരണമുളപചടയള്ള
ആനുകൂലലങ്ങള നഷ്ടമഭാകേഭാന ഇടയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നെസ്റ്റ് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

(സനി)  എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കസ്റ്റ്  ഇത്തരത്തനില  സര്ക്കഭാര്
ആനുകൂലലങ്ങള  നഷ്ടമഭായ  സഭാഹചരലലാം  പകതലകേലാം  പരനികശഭാധനിചസ്റ്റ്  നടപടനി
സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കറഷന വനിതരണലാം മുടങ്ങനിയതഭായനി ശദയനിലചപടനിടനില.

(ബനി  &  സനി)   മുനഗണനഭാ  പടനികേ  തുടര്ചയഭായ  പുനരവകലഭാകേനത്തനിനസ്റ്റ്
വനികധയമഭാണസ്റ്റ്.   മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലചപടുന്നെതനിനസ്റ്റ്  അര്ഹരഭായവര്  പസ്തുത
പടനികേയനിലനനിന്നെസ്റ്റ് പുറത്തഭായനിട്ടുചണങ്കനില ബന്ധചപട തഭാലൂക്കസ്റ്റ് സചചപ്ല ഓഫതീസര്
മുഖഭാനരലാം  പസസ്തുത  ലനിസനില  ഉളചപടുന്നെതനിനസ്റ്റ്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സശ്വതീകേരനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ്റ്റ്.  ഒഴനിവഭാക്കല  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില  ഉളചപട
എനകഡഭാസളഫഭാന  ദുരനിതബഭാധനിതചര  മുനഗണകനതര  വനിഭഭാഗത്തനിലഭാണസ്റ്റ്
ഉളചപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   ഇഉൗ  വനിഭഭാഗത്തനിലചപടഭാത്ത  എനകഡഭാസളഫഭാന
ദുരനിതബഭാധനിതര്  അടങ്ങുന്നെ  കുടുലാംബങ്ങചള  മുനഗണനഭാ  വനിഭഭാഗത്തനികലക്കസ്റ്റ്
മഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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ഭക്ഷലഭദതഭാനനിയമലാം

317(3616)  ശതീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശർമ്മേ :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ് ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  നനിലവനില
സഹപ്ലകകേഭായനില  ചഡപല്യൂകടഷനനില  തുടരുന്നെ  വകുപസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാചര  പനിനവലനിചസ്റ്റ്
അവചര  എന.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.-യമഭായനി  ബന്ധചപട  തസനികേയനികലക്കസ്റ്റ്  മഭാറനി
നനിയമനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എന.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.  നടപഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്  സഹപ്ലകകേഭായനില  എത്ര
തസനികേ  പുതുതഭായനി  കവണനിവരുചമനലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില  എചനങ്കനിലുലാം  പഠനലാം
നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാചയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുചണങ്കനില റനികപഭാര്ടനിചന്റെ പകേര്പസ്റ്റ് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില  സചചപ്ലകകേഭായനില  ചഡപല്യൂകടഷനനില  തുടരുന്നെ  വകുപസ്റ്റ്
ജതീവനക്കഭാര്  സചചപ്ലകകേഭായചട  നനിലവനിചല  പവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  മഭാത്രമഭായനി
ചഡപല്യൂകടഷനനില  പവര്ത്തനിക്കുന്നെവരഭാണസ്റ്റ്.   സചചപ്ലകകേഭായചട  നനിലവനിലുള്ള
പവര്ത്തനങ്ങളഭായ  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള,  സൂപര്  മഭാര്ക്കറ്റുകേള,  ചചഹപര്
മഭാര്ക്കറ്റുകേള,  ചമഡനിക്കല  കസഭാറുകേള,  ഡനികപഭാകേള,  റതീജനിയണല  ഓഫതീസുകേള,
ചഹഡസ്റ്റ് ഓഫതീസുകേള തുടങ്ങനി ചനലസ്റ്റ് മ്പ്ല  സലാംഭരണലാം,  സ്കൂള ഉചക്കഞ്ഞനി,  ചപകടഭാളനിയലാം
ബനിസനിനസസ്റ്റ്,  ശബരനി ബഭാനഡസ്റ്റ് ഉലപന്നെങ്ങള, FMCG  ഉലപന്നെങ്ങള വചരയള്ള
കമഖലകേളനിലഭാണസ്റ്റ്  സനിവനില  സചചപ്ലസസ്റ്റ്  വകുപനിലനനിനള്ള  ചഡപല്യൂകടഷന
ജതീവനക്കഭാര് നനിലവനില കജഭാലനി ചചയ വരുന്നെതസ്റ്റ്.  ഭക്ഷല ഭദതഭാനനിയമലാം  2013-ചന്റെ
കനഭാഡല  ഏജനസനിയഭായനി  സചചപ്ലകകേഭാചയയഭാണസ്റ്റ്  ഗവണ്ചമന്റെസ്റ്റ്
ചതരചഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   സചചപ്ലകകേഭായചട  നനിലവനിലുള്ള  പവര്ത്തനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
പുറകമയഭാണസ്റ്റ്  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാകക്കണതസ്റ്റ്.  ആയതനിനഭാല
ചഡപല്യൂകടഷനനില  നനിലവനിലുള്ള  വകുപസ്റ്റ്  ജതീവനക്കഭാചര  എന.എഫസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.എ.
കജഭാലനികേളക്കസ്റ്റ് നനികയഭാഗനിക്കുന്നെതസ്റ്റ് പഭാകയഭാഗനികേമല.

(ബനി  &  സനി)  സനിവനില സചചപ്ലസസ്റ്റ് വകുപനിലുലാം സചചപ്ലകകേഭായനിലുമഭായനി  412
പുതനിയ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതു  സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  ചപഭാതുവനിതരണ  ഡയറകര്,
എലാം.ഡനി.,  സചചപ്ലകകേഭാ  എന്നെനിവര്  സമര്പനിച  ചപഭാകപഭാസല  സര്ക്കഭാരനിചന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.   പുതനിയ തസനികേ സലാംബന്ധനിചസ്റ്റ്  പഠനലാം നടത്തുന്നെ വനിഷയലാം
ഉകദലഭാഗസ ഭരണ പരനിഷ്കഭാര വകുപനിചന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ്റ്റ്.
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ചപരനിനലമണ്ണയനില കറഷന മുനഗണനഭാ പടനികേയനിലനനിനലാം

ഒഴനിവഭാക്കചപടവര്

318(3617)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചപരനിനലമണ്ണ  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  സഹപ്ല  ഓഫതീസനിനുകേതീഴനില  കറഷന

മുനഗണനഭാ പടനികേയനില ഉളചപടഭാന അര്ഹരഭായ പലരുലാം ഒഴനിവഭാക്കചപടനിട്ടുചണന്നെ

കേഭാരലലാം ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില ഏകേകദശലാം എത്ര കപരഭാണസ്റ്റ് ഇത്തരത്തനില

ഒഴനിവഭാക്കചപടതസ്റ്റ്; ഇവചര ഉളചപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് സശ്വതീകേരനിച നടപടനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അര്ഹരഭായ  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കചള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുമുനപസ്റ്റ്  ഭക്ഷല

സനിവനില  സഹപ്ലസസ്റ്റ്  ഉകദലഭാഗസര്  ഏചതങ്കനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  പരനികശഭാധനകേള

നടത്തനിയനിരുകന്നെഭാ;

(സനി)  കറഷന  കേടയടമകേളുചട  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ  മഭാത്രലാം  അടനിസഭാനത്തനില,

ഉകദലഭാഗസരുചട പരനികശഭാധന കൂടഭാചത, ഈ സഹപ്ല ഓഫതീസനിനുകേതീഴനില നനിരവധനി

കപചര  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില  നനിന്നെസ്റ്റ്  ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുചണന്നെ  കേഭാരലലാം

ശദയനിലചപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില ഈ വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ചപരനിനലമണ്ണ  തഭാലൂക്കസ്റ്റ്  സഹപ്ല  ഓഫതീസനിനു  കേതീഴനില  പുഴക്കഭാടരനി

ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില  സനിതനിചചയ്യുന്നെ  101-ാം  നമ്പര്  കറഷന  കേടയചടകേതീഴനില

അര്ഹരഭായ  എത്ര  കപരഭാണസ്റ്റ്  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില  ഉളചപടഭാചത  കപഭായതസ്റ്റ്;

കറഷന  കേട  ഉടമയചടകയഭാ  കേട  നടത്തുന്നെവരുചടകയഭാ  റനികപഭാര്ടനിചന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില,  ഉകദലഭാഗസരുചട  പരനികശഭാധന  കൂടഭാചത  മുനഗണനഭാ

പടനികേയനിലനനിന്നെസ്റ്റ്  ആചരചയങ്കനിലുലാം  ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില  എത്ര  കപചര

ഇത്തരത്തനില ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  അര്ഹരഭായ  എലഭാ  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കചളയലാം  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില

ഉളചപടുത്തുന്നെതനിനസ്റ്റ് അടനിയനര നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

450/2020
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.   മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില  ഉളചപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  7403

അകപക്ഷകേള ലഭലമഭായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇഉൗ പരഭാതനികേളനികനല ഫതീലഡ്തല അകനശ്വഷണലാം

നടത്തനി  അനര്ഹചര  ഒഴനിവഭാക്കനി,  അര്ഹരഭായവചര  ഉളചപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള

നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി  &  സനി)   വനിശദമഭായ  അകനശ്വഷണത്തനിചന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്

മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില  ഉളചപട  അനര്ഹചര  ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   ഇതനിനസ്റ്റ്

ആനുപഭാതനികേമഭായനി അര്ഹരഭായവര് പടനികേയനില ഉളചപടനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.

(ഡനി)  ഉകദലഭാഗസരുചട  പരനികശഭാധനയകടയലാം  കേഭാര്ഡുടമകേള  സശ്വകമധയഭാ

ഉകദലഭാഗസചര  കബഭാധലചപടുത്തനിയ  കേഭാരലങ്ങളുകടയലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണസ്റ്റ്

കേഭാര്ഡുകേള  ചപഭാതുവനിഭഭാഗത്തനികലയസ്റ്റ്  മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   പരനികശഭാധന  കൂടഭാചതകയഭാ

കേഭാര്ഡുടമകേകളഭാടസ്റ്റ്  അകനശ്വഷനിക്കഭാചതകയഭാ  ആചരയലാം  ഒഴനിവഭാക്കനിയനിടനില.

ഇത്തരത്തനില  101-ാം  നമ്പര്  കറഷന  കേടയനില  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില

ഉളചപടനിരുന്നെ 69 അനര്ഹചര ചപഭാതുവനിഭഭാഗത്തനികലയസ്റ്റ് മഭാറനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ഇ)  അര്ഹരഭായ  എലഭാ  ഗണകഭഭാക്തഭാക്കചളയലാം  മുനഗണനഭാ  പടനികേയനില

ഉളചപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സശ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

അര്ഹതചപടവര്ക്കസ്റ്റ് മുനഗണനഭാ കേഭാര്ഡുകേള

319(3618)  ശതീ  .    കജഭാണ് ചഫര്ണഭാണസസ്റ്റ് :  തഭാചഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലത്തനിനസ്റ്റ്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

പുതനിയ  കറഷന  കേഭാര്ഡുകേളനിചല  അപഭാകേതകേൾ  പരനിഹരനിചസ്റ്റ്

അര്ഹതചപടവര്ക്കസ്റ്റ്  മുനഗണനഭാ  കേഭാര്ഡുകേള  എന്നെകത്തക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കഭാന

സഭാധനിക്കുചമന്നെസ്റ്റ് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനിചല  കറഷനകേഭാര്ഡുകേളുചട  വനിതരണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം

കേഭാര്ഡനിചല  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിയ്ക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സശ്വതീകേരനിചസ്റ്റ്

വനിതരണലാം ചചയ്യേഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
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ലതീഗല ചമകടഭാളജനി വകുപനിചന്റെ പരനികശഭാധനയനില നനിയമലലാംഘനലാം

നടത്തനിയതഭായനി കേചണത്തനിയ സഭാപനങ്ങള

320(3619)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജസ്റ്റ് :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെകശഷലാം  ലതീഗല  ചമകടഭാളജനി

വകുപനിചല  എനകഫഭാഴ് സ് ചമന്റെസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി  നടത്തനിയ

പരനികശഭാധനയനില  നനിയമലലാംഘനലാം  നടത്തനിയതഭായനി  കേചണത്തനിയ സഭാപനങ്ങള

എത്ര; ജനില തനിരനിചസ്റ്റ് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചവളനിചപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ലതീഗല  ചമകടഭാളജനി  വകുപനിചന്റെ  പരനികശഭാധന  മുകഖന  സര്ക്കഭാരനിനസ്റ്റ്

ലഭനിച സഭാമ്പത്തനികേകനടലാം എത്ര;

(സനി)  സലാംസഭാനചത്ത എലഭാ ചപഭാതുകമഖലഭാ ഭക്ഷലവനിതരണ കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം

മതല,  പചക്കറനി,  പലവലഞ്ജന  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലുലാം  ഉളചപചട  നടക്കുന്നെ  അഴനിമതനി

ഇലഭാതഭാക്കഭാന  കൂടുതല  ഉകദലഭാഗസചര  നനിയമനിചസ്റ്റ്  കേബളനിപനിക്കലനിലനനിനലാം

ജനങ്ങചള രക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി സശ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഉൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെകശഷലാം  ലതീഗല  ചമകടഭാളജനി

വകുപനിചല  എനകഫഭാഴസ്റ്റ്ചമന്റെസ്റ്റ്  വനിഭഭാഗലാം  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി  നടത്തനിയ

പരനികശഭാധനകേളനില  30530  സഭാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  എതനിചര  കകേസുകേള

കേചണടുക്കുകേയലാം  8,49,60,650  രൂപ  (എടസ്റ്റ്  കകേഭാടനി  നഭാലത്തനി ഒനപതസ്റ്റ്  ലക്ഷത്തനി

അറുപതനിനഭായനിരത്തനി  അറുനൂറനി  അനപതസ്റ്റ്  രൂപ  മഭാത്രലാം)  രഭാജനിഫതീസനിനത്തനില

ഇഉൗടഭാക്കുകേയലാം ചചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം ചുവചട കചര്ക്കുന:

ജനില സഭാപനങ്ങളുചട
എണ്ണലാം

ഇഉൗടഭാക്കനിയ
രഭാജനി ഫതീസസ്റ്റ്

(1) (2) (3)

തനിരുവനനപുരലാം  5671 14129000

ചകേഭാലലാം  3186 7408500

പത്തനലാംതനിട  1947 5539500
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(1) (2) (3)

ആലപ്പുഴ  1628 5137000

കകേഭാടയലാം  1317 4696000

ഇടുക്കനി   504 1575500

എറണഭാകുളലാം  4147 12476150

തൃശ്ശൂര്  3179 9349000

പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്   941 2724500

മലപ്പുറലാം  1794 4670500

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  2348 7805500

വയനഭാടസ്റ്റ്    939 2201000

കേണ്ണൂര്   1817 4533500

കേഭാസര്കഗഭാഡസ്റ്റ്   1112  2715000

ആചകേ 30530 84960650

(ബനി) ലതീഗല ചമകടഭാളജനി വകുപസ്റ്റ് നടത്തനിയ പരനികശഭാധനകേള ഉളചപചട ഇഉൗ

സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നെതനിനുകശഷലാം  8,49,60,650  രൂപ  (എടസ്റ്റ്  കകേഭാടനി

നഭാലത്തനി  ഒനപതസ്റ്റ്  ലക്ഷത്തനി  അറുപതനിനഭായനിരത്തനി  അറുനൂറനി  അനപതസ്റ്റ്  രൂപ

മഭാത്രലാം) രഭാജനിഫതീസനിനത്തനില ലഭലമഭാക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ഭക്ഷല ചപഭാതുവനിതരണ വകുപനിനസ്റ്റ് ചപഭാതുവനിപണനി പരനികശഭാധനയഭായനി

വകുപ്പുതലത്തനില ശക്തമഭായ ഒരു പരനികശഭാധന സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുണസ്റ്റ്.  ആയതസ്റ്റ്

കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പവര്ത്തനിക്കുന.   നലഭായമഭായ  വനിലയസ്റ്റ്  ഗണനനിലവഭാരമുള്ള

ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങള  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  പകതലകേ  പരനികശഭാധനകേള

നടത്തുകേയലാം  എചനങ്കനിലുലാം  അഴനിമതനി  കേചണത്തനിയഭാല  കുറക്കഭാര്ചക്കതനിചര

കേര്ശനമഭായ  നടപടനി  സശ്വതീകേരനിക്കുവഭാന  നനിലവനില  സചചപ്ലകകേഭാ  വനിജനിലനസസ്റ്റ്

ഓഫതീസറുചടകേതീഴനില  തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  പഭാലക്കഭാടസ്റ്റ്,

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ്റ്റ്  എന്നെതീ  കമഖലകേളനിലഭായനി  വനിവനിധ  ഡനികപഭാ,  ഒഉൗടസ്റ്റ് ചലറ്റുകേളനിലഭായനി

ഫ്ലയനിലാംഗസ്റ്റ് സ്കശ്വഭാഡസ്റ്റ് ഓഫതീകസഴനിചന്റെ പരനികശഭാധന നനിരനരലാം നടത്തനിവരുനണസ്റ്റ്.
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ലതീഗല ചമകടഭാളജനി വകുപനിചന്റെ പവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കല

321(3620) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന  : 

ശതീ  .   ജനി  .   എസസ്റ്റ്  .  ജയലഭാല  : 

ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര്  : 

ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം  :  തഭാചഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ്റ്റ്

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില സഹപ്ലസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഉകദലഭാഗസ ഭരണ പരനിഷ്ക്കഭാര  വകുപനിചന്റെ ശനിപഭാര്ശ പകേഭാരലാം ലതീഗല

ചമകടഭാളജനി  വകുപനില  മനിനനിസതീരനിയല  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

എങ്കനില എത്ര തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കഭാനഭാണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലതീഗല ചമകടഭാളജനി  വകുപനിചന്റെ പവര്ത്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ്റ്റ്

മചറചനലഭാലാം ഇടചപടലുകേളഭാണസ്റ്റ് നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെചതന്നെസ്റ്റ് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണസ്റ്റ്.   21  മനിനനിസതീരനിയല  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുവഭാനഭാണസ്റ്റ്

ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ്റ്റ്.

(ബനി)  വകുപനിചന്റെ  കസവനങ്ങള  ഓണ്ചചലനനിലൂചട  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി

നടപഭാക്കുന്നെ  LMOMS (Legal  Metrology Operations  Management  System)

എന്നെ  പദതനി  അവസഭാന  ഘടത്തനിലഭാണസ്റ്റ്.  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളുചട  പരഭാതനി

പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  മനിന്നെല  പരനികശഭാധനകേള  സജതീവമഭാക്കനി  അളവസ്റ്റ്  തൂക്ക

സലാംബന്ധമഭായ ക്രമകക്കടുകേള കേചണത്തുന്നെതനിനുമഭായനി കടഭാള ഫതീ നമ്പകരഭാടുകൂടനിയ

കേഭാള ചസന്റെര് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം വഭാഹനങ്ങളനില പരനികശഭാധന ഉപകേരണങ്ങള

സജ്ജതീകേരനിച  'ചമഭാചചബല ലഭാബുകേള'  സജ്ജമഭാക്കുന്നെതനിനുമുള്ള പവര്ത്തനങ്ങള

പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ലതീഗല ചമകടഭാളജനി വകുപനിചന്റെ ചഹഡസ്റ്റ് കേശ്വഭാര്കടഴസ്റ്റ്  ലകബഭാറടറനി

കകേഭാലാംപ്ലകസ്റ്റ് ഇഉൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം.

(നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത്ത  3288,  3314,  3330,  3348,  3368,  3407,  3409,

3469,  3488,  3489,  3521,  3553  എന്നെതീ  നമ്പര്  കചഭാദലങ്ങളുചട  ഉത്തരങ്ങള

എഡനിറനിലാംഗസ്റ്റ് ബഭാഞനില ലഭലമഭായനിടനില.)

(കചഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ്ഞു.)
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II. തനിരുതനിയ ഉതരര

26-9-2016-ലലെ നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത 124-ാം നമ്പര് കചടാദദ്യതനിലന
തനിരുതനിയ ഉതരര

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പതനിനടാലെടാര  കകേരള നനിയമസഭയുലട രണടാര സകമ്മേളനതനില
26-9-2016-ലലെ   നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത  124-ാം  നമ്പര്  കചടാദദ്യതനിലന
ഉതരതനില  വന്ന  ലതറസ്റ്റ്  തനിരുതനിലക്കടാണ്ടുള്ള  കസറസ്റ്റ്ലമനസ്റ്റ്  ബഹുമടാനലപ്പെട
മുഖദ്യമനനിക്കസ്റ്റ് കമശപ്പുറതസ്റ്റ് വയടാവുന്നതടാണസ്റ്റ്. 

മുഖദ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന  ): സര്,  പതനിനടാലെടാര  കകേരള
നനിയമസഭയുലട  രണടാര  സകമ്മേളനതനില  26-9-2016-ലലെ  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത
കചടാദദ്യതനിനസ്റ്റ്  നലകേനിയ ഉതരതനില വന്ന ലതറസ്റ്റ് തനിരുതനിലക്കടാണ്ടുള്ള കസറസ്റ്റ്ലമനസ്റ്റ്
ഞടാന കമശപ്പുറതസ്റ്റ് വയ്ക്കുന.*

III. അടനിയന്തരപ്രകമയര

ലമഡനിക്കല പ്രകവശനര സരബനനിച്ച അനനിശനിതടാവസ

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ചടര  50  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ് ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന,  ശസ്പീ.  ടനി.  എ.
അഹമ്മേദസ്റ്റ്  കേബസ്പീര്,  ശസ്പീ.  അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്  എന്നസ്പീ  ബഹുമടാനലപ്പെട  അരഗങ്ങള
കനടാടസ്പീസസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  സസടാശയ  ലമഡനിക്കല  കകേടാകളജുകേളനിലലെ
എര.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്. പ്രകവശനവുര ഫസ്പീസര സരബനനിച്ചുള്ള കകേടാടതനി പരടാമര്ശലത
സരബനനിച്ചടാണസ്റ്റ്.   ഇകതകേടാരദ്യര  സരബനനിച്ചസ്റ്റ്  റൂള  50  പ്രകേടാരര  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.
സതസ്പീശലന  തലന്ന  ഒരു  കനടാടസ്പീസസ്റ്റ്  ഇഇൗ  സകമ്മേളനകേടാലെയളവനില  16-8-2017-നസ്റ്റ്
സഭയനില  പരനിഗണനിച്ചനിരുന.  ആ  കേടാരദ്യര  ലചയര്  ഓര്മ്മേനിപ്പെനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.
സടാധടാരണഗതനിയനില ഒരു വനിഷയരതലന്ന ആവര്തനിച്ചസ്റ്റ്  സഭയനില വരുന്നതസ്റ്റ് റൂള
50  പ്രകേടാരര അനുവദനസ്പീയമല.  ഇക്കടാരദ്യര കകേടാടതനിയുലട പരനിഗണനയനിലെനിരനിക്കുന്ന
ഒരു  വനിഷയമടായതനിനടാലര  വനിധനി  പറയടാനനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  വനിഷയമടായതനിനടാലര
ഇതുസരബനനിച്ചസ്റ്റ്  സഭയനില  വസ്പീണ്ടുര  ഒരു  ചര്ച്ചയുണടാകുന്നതസ്റ്റ്  യഥടാര്ത്ഥതനില
ആശടാസദ്യമലടാലയന്നടാണസ്റ്റ്  ലചയറനിലന  അഭനിപ്രടായര.   എന്നനിരുന്നടാലര  ഇന്നലലെ
വന്നതടായനി  പറയലപ്പെടുന്ന  പരടാമര്ശവുര  ഇഇൗ  വനിഷയതനിലന  പ്രടാധടാനദ്യവുര
പരനിഗണനിച്ചസ്റ്റ് അതസ്റ്റ് പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  

* അനുബനമടായനി കചര്ക്കുന.
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സസടാശയ  ലമഡനിക്കല  കകേടാകളജുകേളനിലലെ  എര.ബനി.ബനി.എസസ്റ്റ്.  പ്രകവശനവുര
ഫസ്പീസര  സരബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഹഹകക്കടാടതനിയുര  സപ്രസ്പീര  കകേടാടതനിയുര  നലകേനിയ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേണക്കനിലലെടുക്കടാലത  ഗവണ്ലമനര  ലപടാതുപ്രകവശന  പരസ്പീക്ഷടാ
കേമ്മേസ്പീഷണറര  പുറലപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുള്ള  വനിജടാപനങ്ങള  സസടാശയ  ലമഡനിക്കല
പ്രകവശനര  സങസ്പീര്ണ്ണമടാക്കനിയനിരനിക്കുകേയടാലണനര  വനിദദ്യടാര്ത്ഥനി  തടാല്പരദ്യര
കേണക്കനിലലെടുക്കുകമ്പടാള  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  മലറലന്തടാലക്കയടാണസ്റ്റ്  ലചയ്യുന്നലതനര
ബഹുമടാനലപ്പെട ഹഹകക്കടാടതനി നടതനിയ പരടാമര്ശങ്ങളമൂലെര ഉളവടായനിട്ടുള്ളതടായനി
പറയലപ്പെടുന്ന  അതനിരൂക്ഷമടായ  സനിതനിഗതനിയുര  ലമഡനിക്കല  പ്രകവശനര
സരബനനിച്ചസ്റ്റ്  തുടരുന്ന  അനനിശനിതടാവസയുരമൂലെര  വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേളക്കസ്റ്റ്
ഉളവടായനിട്ടുള്ളതടായനി പറയലപ്പെടുന്ന ആശങകേള സഭടാനടപടനികേള നനിര്തനിവച്ചസ്റ്റ് ചര്ച്ച
ലചയ്യണലമന്നസ്റ്റ്  ആവശദ്യലപ്പെടസ്റ്റ്  സര്വ്വശസ്പീ വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന,  റനി.  എ.  അഹമ്മേദസ്റ്റ്
കേബസ്പീര്,  അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്  എന്നസ്പീ ബഹുമടാനലപ്പെട അരഗങ്ങള റൂള  50  പ്രകേടാരര
കനടാടസ്പീസസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  .........(ബഹളര)...........

പ്രതനിപക്ഷകനതടാവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചന്നനിതലെ  ): സര്,  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.
സതസ്പീശനുര  മറസ്റ്റ്  അരഗങ്ങളുമടാണസ്റ്റ്  കനടാടസ്പീസസ്റ്റ്  ലകേടാടുതനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  കനടാടസ്പീസസ്റ്റ്
മുഖദ്യമനനിക്കുള്ളതടാണസ്റ്റ്.  കേടാരണര  സരസടാനതസ്റ്റ്  ഗുരുതരമടായ  പ്രശ്നമടാണസ്റ്റ്
നടക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ആകരടാഗദ്യ വകുപ്പുമനനിയുലട മറപടനി തൃപനികേരമല. കേഴനിഞ്ഞ തവണയുര
ഞങ്ങള  ഇതസ്റ്റ്  ഉന്നയനിച്ചതടാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിലലെ  ജനങ്ങലള  ബടാധനിക്കുന്ന,
വനിദദ്യടാര്ത്ഥനികേലള ബടാധനിക്കുന്ന ഗുരുതരമടായ ഇഇൗ പ്രശ്നര സരസടാന ഭരണതലെവന
എനള്ള നനിലെയനില മുഖദ്യമനനികയടാടടാണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള കചടാദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   അതുലകേടാണസ്റ്റ്
മുഖദ്യമനനി മറപടനി പറയണര.  ആകരടാഗദ്യ വകുപ്പുമനനിയുലട ലകേടുകേടാരദ്യസതയടാണസ്റ്റ്
പ്രധടാനലപ്പെട  കേടാരണര.  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പുമനനിയുലട  ഭടാഗത്തുനനിനണടായതസ്റ്റ്
ഗുരുതരമടായ വസ്പീഴ്ചയടാണസ്റ്റ്.  അതുലകേടാണസ്റ്റ് ബഹുമടാനദ്യനടായ മുഖദ്യമനനിയടാണസ്റ്റ് മറപടനി
പറകയണതസ്റ്റ്.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമടാനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷകനതടാവനിലന  ആവശദ്യര
അരഗസ്പീകേരനിക്കടാനടാവനില.  ബഹുമടാനലപ്പെട  പ്രതനിപക്ഷകനതടാവസ്റ്റ്  ആവശദ്യലപ്പെടതു
പ്രകേടാരര  പ്രതനിപക്ഷതനിനസ്റ്റ്  സഭയനില  ഉന്നയനിക്കടാനുള്ള  അവസരര  നല്കുന്നതനില
ലചയറനിനസ്റ്റ്  വനികരടാധമനില.  ബനലപ്പെട വകുപ്പുമനനിക്കസ്റ്റ് ആ വകുപ്പുമടായനി ബനലപ്പെട
കേടാരദ്യങ്ങള  സഭയനില  വരുകമ്പടാള  അതനിനസ്റ്റ്  മറപടനി  പറയടാനുള്ള  ചുമതലെയുണസ്റ്റ്,
ബടാദദ്യതയുണസ്റ്റ്, അവകേടാശവുമുണസ്റ്റ്.  .........(ബഹളര)...........

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചന്നനിതലെ  : സര്,  ഇന്നലലെ  ഞങ്ങള  ഉന്നയനിച്ച  കചടാദദ്യര
മുഖദ്യമനനികയടാടടായനിരുന.   ഇന്നലലെ അകദ്ദേഹര  മറപടനി  പറഞ.  ബടാലെടാവകേടാശ
കേമ്മേസ്പീഷനുമടായനി  ബനലപ്പെട  പ്രശ്നതനില  മനനിയുലട  ഗുരുതരമടായ  ഇടലപടലര
സസടാര്ത്ഥ  തടാല്പരദ്യതനിനുര  സരരക്ഷണതനിനുരകവണനി  മനനി  ലകേടാണ്ടുവന്ന
നടപടനിക്കുര  ശക്തമടായനി  ഞങ്ങള  പ്രതനികഷധനിച്ചകപ്പെടാള  മുഖദ്യമനനിയടാണസ്റ്റ്  മറപടനി
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പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.  അന്നസ്റ്റ് ആകരടാഗദ്യ വകുപ്പുമനനി ഒരക്ഷരര മനിണനിയനില.  അതുലകേടാണടാണസ്റ്റ്
കകേരള ഹഹകക്കടാടതനി ഏറവുര ഗുരുതരമടായ പരടാമര്ശങ്ങള നടതനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
സര്ക്കടാരനിലന  മുളമുനയനില  നനിര്തനിയനിരനിക്കുന്ന  സരഭവമടാണനിതസ്റ്റ്.   അതുലകേടാണസ്റ്റ്
ബഹുമടാനദ്യനടായ മുഖദ്യമനനി ഇതനിനസ്റ്റ് മറപടനി പറയണലമന്നസ്റ്റ് ഞങ്ങള വനിനസ്പീതമടായനി
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പ്രതനിപക്ഷതനിനസ്റ്റ്  സഭയനില ഉന്നയനിക്കടാനുള്ള അവകേടാശമുണസ്റ്റ്.
ഗവണ്ലമനനിനുകവണനി  ആരസ്റ്റ്  മറപടനി  പറയണര,  എന്തസ്റ്റ്  മറപടനി  പറയണര  എന്നസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശനിക്കടാന  ലചയറനിനസ്റ്റ്  അധനികേടാരമനില.   ലചയറനിനസ്റ്റ്  അധനികേടാരമനിലടാത  ഒരു
കേടാരദ്യര ലചയ്യടാന ലചയറനിലന നനിര്ബനനിക്കരുതസ്റ്റ്.

Shri Ramesh Chennithala:  Sir,  Through the Chair,  I am requesting
the Honourable Chief Minister to reply this.  അതടാണസ്റ്റ് ആവശദ്യമടായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
ഞങ്ങള മുഖദ്യമനനികയടാടസ്റ്റ് ലചയറനിലൂലടയടാണസ്റ്റ് ആവശദ്യലപ്പെടുന്നതസ്റ്റ്.

Mr. Speaker:   If it is necessary, he will do it.

Shri Ramesh Chennithala: Sir, ........ He has replied.  So today also we
are requesting the  Honourable  Chief  Minister  through you to reply this
adjournment motion.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  റൂള  50  പ്രകേടാരര നലകേനിയ കനടാടസ്പീസനില ആദദ്യര ബനലപ്പെട
വകുപ്പുമനനി മറപടനി പറയുര.  

ആകരടാഗദ്യവുര സടാമൂഹദ്യനസ്പീതനിയുര വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലെജ
ടസ്പീച്ചര്  ):  സര്,  2017-18  വര്ഷകതയസ്റ്റ്  ലമഡനിക്കല  കകേടാകളജുകേളക്കടായനി
അകലെടാടസ്റ്റ്ലമനസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതനില  യടാലതടാരു  വസ്പീഴ്ചയുമുണടായനിടനില.  കകേടാടതനിയുലട
നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിച്ചസ്റ്റ് തലന്നയടാണസ്റ്റ്................(ബഹളര)...........

(ബഹുമടാനലപ്പെട  ആകരടാഗദ്യവുര  സടാമൂഹദ്യനസ്പീതനിയുര  വകുപ്പുമനനി  മറപടനി
പറയടാന  ആരരഭനിച്ചകപ്പെടാള  മുഖദ്യമനനി  മറപടനി  പറയണലമന്നടാവശദ്യലപ്പെടസ്റ്റ്
പ്രതനിപക്ഷടാരഗങ്ങള  സസ്പീക്കറലട  ഡയസനിനുമുന്നനില  വനനനിന്നസ്റ്റ്  മുദടാവടാകേദ്യര
വനിളനിക്കുകേയുര  സഭടാനടപടനികേള തടസലപ്പെടുത്തുകേയുര ലചയ്തുലകേടാണനിരുന).

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ഇതസ്റ്റ് ശരനിയല.  റൂള 50 പ്രകേടാരര കനടാടസ്പീസസ്റ്റ് ലകേടാടുതനിടസ്റ്റ് മറപടനി
കകേളക്കടാതനിരനിക്കുന്നതനില  എന്തസ്റ്റ്  അര്ത്ഥമടാണുള്ളതസ്റ്റ്?.........(ബഹളര)..........  ഇതസ്റ്റ്
അകങ്ങയറര  മരദ്യടാദകകേടടാണസ്റ്റ്;  പറയടാതനിരനിക്കടാന  നനിര്വ്വടാഹമനില.  ബനലപ്പെട
വകുപ്പുമനനിക്കസ്റ്റ്  വന്ന  കനടാടസ്പീസനിനസ്റ്റ്  അഭനിപ്രടായര  പറയടാനുര  മറപടനി  പറയടാനുര
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പടാടനിലടാലയന്നസ്റ്റ് പറയുന്നതസ്റ്റ് ശരനിയല.  ഇതസ്റ്റ് ഒരുകേടാരണവശടാലര അരഗസ്പീകേരനിക്കടാന
പറനില.  നനിങ്ങള ലചയ്യുന്നതസ്റ്റ് ലതറടാണസ്റ്റ്.  പ്രതനിപക്ഷതനിലന എലടാ അവകേടാശങ്ങളുര
സരരക്ഷനിക്കടാന ലചയറനിനസ്റ്റ് ബടാധദ്യതയുണസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെടാള ലചയ്യുന്നതസ്റ്റ് ലതറടാണസ്റ്റ്;  അതസ്റ്റ്
അരഗസ്പീകേരനിക്കടാന  പറനില.  ബനലപ്പെട  വകുപ്പുമനനി  മറപടനി  പറയുര,
ആവശദ്യമടാലണങനില  പനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  മുഖദ്യമനനിയുര  മറപടനി  പറയുര.   ഗവണ്ലമനടാണസ്റ്റ്
അതനില  തസ്പീരുമടാനലമടുക്കുകേ.   ....പസ്പീസസ്റ്റ്......  പസ്പീസസ്റ്റ്.....  നനിങ്ങള  സസ്പീറ്റുകേളനികലെക്കസ്റ്റ്
കപടാകുകേ. 

പടനികേജടാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര  പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബടാലെന  ):
സര്, ഇന്നലലെ ബഹുമടാനലപ്പെട മുഖദ്യമനനി മറപടനി പറഞ്ഞതസ്റ്റ് രടാജനി വയണലമനള്ള
അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനടാണസ്റ്റ്.  ഇന്നസ്റ്റ്  രടാജനി  വയണലമന്നല;  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസരരഗലത
അനനിശനിതടാവസ  പരനിഹരനിക്കടാനടാണസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  ബഹുമടാനലപ്പെട  ആകരടാഗദ്യ
വകുപ്പുമനനിയടാണസ്റ്റ് മറപടനി പറകയണതസ്റ്റ്.  അലലങനില അടനിയന്തരപ്രകമയര നനിങ്ങള
പനിനവലെനിക. 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ഗവണ്ലമനനിലന  നനിലെപടാടസ്റ്റ്  ആകരടാഗദ്യ  വകുപ്പുമനനി  മറപടനി

പറയണലമന്നകല?  ഗവണ്ലമനനിലന അഭനിപ്രടായര പ്രതനിപക്ഷര അരഗസ്പീകേരനിക്കണര.

അതസ്റ്റ്  കകേടതനിനുകശഷര  ആവശദ്യമടാലണങനില  ബഹുമടാനലപ്പെട  മുഖദ്യമനനി

സരസടാരനിക്കുര.  അതസ്റ്റ് നനിര്വ്വടാഹമനിലടാത ഒരു കേടാരദ്യമടാണസ്റ്റ്. .........(ബഹളര)...........

ബഹുമടാനലപ്പെട പ്രതനിപക്ഷ കനതടാവനിനസ്റ്റ് സരസടാരനിക്കണലമങനില ഇതസ്റ്റ് നനിര്തണര.

നനിങ്ങള  സസ്പീറനില  കപടായനിരുന്നടാല  അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  സരസടാരനിക്കടാര.........

(ബഹളര)........... അടനിയന്തരപ്രകമയടാവതരണതനിനസ്റ്റ്  എഴുതനിതന്ന  കനടാടസ്പീസസ്റ്റ്

പ്രകേടാരര ലെഘു മറപടനി ആകരടാഗദ്യവുര സടാമൂഹദ്യനസ്പീതനിയുര വകുപ്പുമനനി ശസ്പീമതനി ലകേ.

ലകേ.  ഹശലെജ  ടസ്പീച്ചര്ക്കസ്റ്റ്  നലകേടാവുന്നതടാണസ്റ്റ്.  കനടാടസ്പീസസ്റ്റ്  നലകേനിയവര്ക്കസ്റ്റ്

കവണലമങനില അതസ്റ്റ് കകേളക്കടാര. ദയവടായനി സസ്പീറനില കപടായനി ഇരനിക്കണര. 

(യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അരഗങ്ങള  സസ്പീക്കറലട  ഡയസനിനുചുറ്റുര  നനിന്നസ്റ്റ്  മുദടാവടാകേദ്യര

വനിളനിച്ചസ്റ്റ് സഭടാനടപടനികേള തടസലപ്പെടുതനിലക്കടാണനിരുന.)

ആകരടാഗദ്യവുര സടാമൂഹദ്യനസ്പീതനിയുര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീമതനി ലകേ  .    ലകേ  .    ഹശലെജ

ടസ്പീച്ചര്): സര്, ഈ വര്ഷലത സസടാശയ ലമഡനിക്കല കകേടാകളജസ്റ്റ് അകലെടാടസ്റ്റ്ലമനമടായനി

ബനലപ്പെടസ്റ്റ് സപ്രസ്പീര കകേടാടതനിയുലട നനിര്കദ്ദേശര അനുസരനിച്ചുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങളടാണസ്റ്റ്

പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചതസ്റ്റ്.   2017-18  വര്ഷകതക്കസ്റ്റ്  ലമഡനിക്കല കകേടാകളജുകേളനില ആലകേ
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3113  സസ്പീറ്റുകേളുള്ളതനില ,  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  ലമഡനിക്കല  കകേടാകളജുകേളനിലലെ

1063  സസ്പീറ്റുകേളനില അകലെടാടസ്റ്റ്ലമനസ്റ്റ് പൂര്തനിയടായനിട്ടുണസ്റ്റ്. 898  സസ്പീറ്റുകേളനില സസടാശയ

ലമഡനിക്കല  കകേടാകളജുകേളനിലര  അകലെടാടസ്റ്റ്ലമനസ്റ്റ്  നടതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇനനി  നനികേതടാന

ബടാക്കനിയുള്ള  1152  സസ്പീറ്റുകേള  കകേടാടതനിയുലട  പരനിഗണനയനിലള്ള

വനിഷയമടായതനിനടാല കകേടാടതനിവനിധനി അനുസരനിച്ചുമടാത്രകമ അകലെടാടസ്റ്റ്ലമനസ്റ്റ് നടതടാന

സടാധനിക്കുകേയുള.   കസടാടസ്റ്റ്  അകലെടാടസ്റ്റ്ലമനനിലന  ഭടാഗമടായനി  ആഗസസ്റ്റ്  31-നുള്ളനില

മുഴുവന  അകലെടാടസ്റ്റ്ലമനര  പൂര്തനിയടാകുന്നതടാണസ്റ്റ്.  സസടാശയ  ലമഡനിക്കല

കകേടാകളജുകേളനില  സസ്പീറസ്റ്റ്  ലമടനികസ്റ്റ്  തന്നമുറയസ്റ്റ്  എലടാ  അകലെടാടസ്റ്റ്ലമനകേളുര

പൂര്തനിയടായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ബഹുമടാനലപ്പെട  സപ്രസ്പീര  കകേടാടതനി  ഒരു അകലെടാടസ്റ്റ്ലമനനിനുകൂടനി

അവസരര  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതുരകൂടനി  നടതടാന  സടാധനിക്കുകമ്പടാള  ആഗസസ്റ്റ്

31-നുള്ളനില  കകേരളതനിലലെ  സസടാശയകമഖലെയനിലലെ  മുഴുവന  അകലെടാടസ്റ്റ്ലമനര

കൃതദ്യമടായുര  പൂര്തനിയടാക്കടാന  സടാധനിക്കുര.  ഇക്കടാരദ്യതനില  ഗവണ്ലമനനിനസ്റ്റ്

യടാലതടാരു  വസ്പീഴ്ചയുര  വന്നനിടനില.   ആഗസസ്റ്റ്  31-ആകുകമ്പടാള  ഈ  അകലെടാടസ്റ്റ്ലമനസ്റ്റ്

പൂര്തനിയടാകുര.   ഇന്നലത  കകേടാടതനിവനിധനികയടാലട  എലടാ  പ്രശ്നങ്ങളുര

പരനിഹരനിക്കലപ്പെടുലമന്നസ്റ്റ് കേണനിടടാണസ്റ്റ് അതനിനസ്റ്റ് കേടാത്തുനനിലക്കടാലത ഇന്നസ്റ്റ് പ്രതനിപക്ഷര

ബഹളമുണടാക്കുന്നതസ്റ്റ്.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന....(ബഹളര)......  ലചയറനിനസ്റ്റ്  അടുത
നടപടനികേളനികലെക്കസ്റ്റ്  പ്രകവശനികക്കണനി  വരുര.  ബഹുമടാനലപ്പെട  ആകരടാഗദ്യവുര
സടാമൂഹദ്യനസ്പീതനിയുര  വകുപ്പുമനനി  മറപടനി  പറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.   ശസ്പീ.  വനി.  ഡനി.
സതസ്പീശനസ്റ്റ്  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനസ്റ്റ്  അനുമതനി  കതടനിലകേടാണസ്റ്റ്  വനിഷയര
അവതരനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ്  സരസടാരനിക്കടാര.  ....(ബഹളര).....പസ്പീസസ്റ്റ്,  പസ്പീസസ്റ്റ്  ബഹുമടാനലപ്പെട
മനനിയുലട വനിശദസ്പീകേരണതനിലന അടനിസടാനതനില അടനിയന്തര പ്രകമയതനിനുള്ള
അവതരണടാനുമതനി നനികഷധനിച്ചനിരനിക്കുന. . (… ബഹളര)....   

(കനടാടസ്പീസസ്റ്റ്  നലകേനിയ  അരഗര  സസ്പീറനിലെനിലടാതനിരുന്നതനിനടാല
അടനിയന്തരപ്രകമയര അവതരനിപ്പെനിക്കലപ്പെടനില.)

IV. ശദ ക്ഷണനിക്കല  

(1) കകേന്ദ്ര ലപടാതുകമഖലെടാ സടാപനങ്ങളുലട സസകേടാരദ്യവലക്കരണര
ശസ്പീ  .    ലകേ  .    സകരഷസ്റ്റ് കുറപ്പെസ്റ്റ്:  സര്, ലകേടാച്ചനിന ഷനിപ്പെസ്റ്റ് യടാര്ഡസ്റ്റ്,  എച്ചസ്റ്റ്.എല.എല.

ഹലെഫസ്റ്റ് ലകേയര് (പഴയ ഹനിന്ദുസടാന ലെടാറകസ്റ്റ്), ഹനിന്ദുസടാന നന്യൂസസ്റ്റ് പ്രനിനസ്റ്റ് ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്,
ഹനിന്ദുസടാന  ഓര്ഗടാനനികേസ്റ്റ്  ലകേമനിക്കലസസ്റ്റ്  ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്  തുടങ്ങനിയ  കകേരളതനിലലെ
പ്രധടാനലപ്പെട ലപടാതുകമഖലെടാ സടാപനങ്ങള       സസകേടാരദ്യവലക്കരനിക്കടാന    കകേന്ദ്ര
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ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  തസ്പീരുമടാനലമടുതനിരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിലന  അഭനിമടാനമടായ
ലപടാതുകമഖലെടാ  സടാപനമടാണസ്റ്റ്  ലകേടാച്ചനിന  ഷനിപ്പെസ്റ്റ്  യടാര്ഡസ്റ്റ്.   ഈ  സടാപനര
കകേരളതനിനസ്റ്റ്  നനികഷധനിച്ച  അവസരതനില  സഖടാവസ്റ്റ്  എ.ലകേ.ജനി.-യുലട
കനതൃതസതനില നടന്ന ജനകേസ്പീയ പ്രകക്ഷടാഭങ്ങളുലട ഫലെമടായടാണസ്റ്റ് ലകേടാച്ചനിന ഷനിപ്പെസ്റ്റ്
യടാര്ഡസ്റ്റ്  ലകേടാച്ചനിയനിലതലന്ന  സടാപനിക്കടാന  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമനസ്റ്റ്
നനിര്ബനനിതമടായതസ്റ്റ്.  അതനിനടായനി  എറണടാകുളര  നഗരതനിലന  ഹൃദയഭടാഗത്തുള്ള
കകേടാടനിക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  രൂപ  വനിലെമതനിക്കുന്ന  സലെര  ആളുകേലള  ഒഴനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ്  കകേരള
ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനനിനസ്റ്റ്  എടുത്തുലകേടാടുതതടാണസ്റ്റ്.   തുടങ്ങനിയകപ്പെടാള
മുതല ലെടാഭതനില പ്രവര്തനിക്കുലന്നടാരു സടാപനമടാണസ്റ്റ് ലകേടാച്ചനിന ഷനിപ്പെസ്റ്റ് യടാര്ഡസ്റ്റ്.
എയര്ക്രടാഫസ്റ്റ് കേദ്യടാരനിയര് ഉളലപ്പെലട യുദക്കപ്പെലകേളടക്കര നനിര്മ്മേനിക്കടാന കശഷനിയുള്ള
ഒരു   സടാപനമടാണസ്റ്റ്  ലകേടാച്ചനിന  ഷനിപ്പെസ്റ്റ്  യടാര്ഡസ്റ്റ്.  ഏറവുര  നല  നനിലെയനില
ലപ്രടാഫഷണലെടായനി  നടക്കുലന്നടാരു  ലപടാതുകമഖലെടാ  സടാപനമടാണനിതസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  ലെക്ഷര  കകേടാടനി  രൂപ  പ്രതനികരടാധ  ഉലപ്പെന്നങ്ങള
ഉലപ്പെടാദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനടായനി  വരുന്ന വര്ഷര  ലചലെവഴനിക്കടാന  കപടാകുന്ന സമയതസ്റ്റ്
ഇന്തദ്യയനില ഷനിപ്പെസ്റ്റ് യടാര്ഡസ്റ്റ് ഉളലപ്പെലട പ്രതനികരടാധ ഉലപ്പെന്നങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന 13
ലപടാതുകമഖലെടാ സടാപനങ്ങള സസകേടാരദ്യവലക്കരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.   അതനിലന ഉകദ്ദേശര
എന്തടാണസ്റ്റ്?    കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  വനകതടാതനില  പ്രതനികരടാധന  ഉലപ്പെന്നങ്ങള
വടാങ്ങടാന  തസ്പീരുമടാനനിക്കുന,  അകതസമയരതലന്ന ഈ  പ്രതനികരടാധ  ഉലപ്പെന്നങ്ങള
ഉലപ്പെടാദനിപ്പെനിക്കുന്ന മുഴുവന ലപടാതുകമഖലെടാ സടാപനങ്ങളുര സസകേടാരദ്യവലക്കരനിക്കടാനുര
തസ്പീരുമടാനനിക്കുന.  ..  (… ബഹളര)...  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  ഇന്തദ്യന
കനവനിക്കുകവണനിയനിട്ടുള്ള  ലെടാനനിരഗസ്റ്റ്  പടാറസ്റ്റ്കഫടാര  കഡടാകേസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിക്കടാന
തസ്പീരുമടാനനിച്ചകപ്പെടാള  ലകേടാച്ചനിന  ഷനിപ്പെസ്റ്റ്  യടാര്ഡനിലന  എന്തനിനടാണസ്റ്റ്  ഒഴനിവടാക്കനിയതസ്റ്റ്?
ലകേടാച്ചനിന  ഷനിപ്പെസ്റ്റ്  യടാര്ഡനിലന  ലടണറനില  പലങടുപ്പെനിച്ചനില.  പനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  അവര്ക്കസ്റ്റ്
ഇതനിലന ഓര്ഡര് ലകേടാടുക്കടാനുര കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനസ്റ്റ് തയ്യടാറടായനില.  ലപടാതുകമഖലെടാ
സടാപനലമന്ന  നനിലെയനില  സ്തുതദ്യര്ഹമടായ  കസവനര  അനുഷനിക്കുകേയുര  വളലര
ലപ്രടാഫഷണലെടായനി മടാകനജസ്റ്റ് ലചയസ്റ്റ് മുകന്നടാട്ടുകപടാകുകേയുര ലചയ്യുന്ന ലകേടാച്ചനിന ഷനിപ്പെസ്റ്റ്
യടാര്ഡനിലന  സസകേടാരദ്യവലക്കരനിക്കടാനുള്ള  നസ്പീക്കര  കകേരളതനിലനതനിരടാണസ്റ്റ്;
കകേരളതനിലലെ  ജനങ്ങളലക്കതനിരടായ  ഒരു ലവല്ലുവനിളനിയടാണസ്റ്റ്.   അതുകപടാലലെതലന്ന
ഹനിന്ദുസടാന ലെടാറകസ്റ്റ്  (എച്ചസ്റ്റ്.എല.എല.  ഹലെഫസ്റ്റ് ലകേയര് എന്ന കപരനില ഇകപ്പെടാള
അറനിയലപ്പെടുന്ന  സടാപനര)  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷര  മടാത്രര  36  കകേടാടനി  രൂപ
ലെടാഭമുണടാക്കനിയ സടാപനമടാണസ്റ്റ്.  തുടങ്ങനിയതു മുതല ഇനവലര ലെടാഭമുണടാക്കുകേയുര
കകേരളതനിലലെയുര ഇന്തദ്യയനിലലെയുര ജനന നനിയനണ കേടാരദ്യങ്ങളനില ഏറവുര വലെനിയ
കസവനമനുഷനിക്കുകേയുര ലചയ  സടാപനമടാണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമനസ്റ്റ് ഇകപ്പെടാള ഇതസ്റ്റ്
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ഹഡകവഴനിഹഫ  ലചയസ്റ്റ്  മരുന്നസ്റ്റ്  ഉലപ്പെടാദനര,  കഹടാസനിറല  എകേക്യുപ്ലമനസ്റ്റ്സസ്റ്റ്,
ആശുപത്രനി  മനനിരര  തുടങ്ങനിയവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  സനിതനിയടാണസ്റ്റ്.   തനിരുവനന്തപുരര
ലമഡനിക്കല കകേടാകളജനിലലെ മളടനി ലസഷദ്യടാലെനിറനി യൂണനിറസ്റ്റ് എലടാവരുലടയുര പ്രശരസ
പനിടനിച്ചുപറനിയതടാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് നനിര്മ്മേനിച്ചതുര അതനിലന കമലകനടാടതനില നനിര്ണ്ണടായകേ
പങസ്റ്റ്  വഹനിക്കുന്നതുര  എച്ചസ്റ്റ്.എല.എല.  ഹലെഫസ്റ്റ്  ലകേയറടാണസ്റ്റ്.  എന്തനിനടാണസ്റ്റ്
ഈ  സടാപനര  സസകേടാരദ്യവലക്കരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  ഇതനിനുകവണ  സലെവുര  കകേരള
ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  എടുതസ്റ്റ്  ലകേടാടുതതകല?  ലെടാഭതനികലെടാടുന്ന  ആ  സടാപനകതയുര
സസകേടാരദ്യവലക്കരനിക്കടാന കപടാകുകേയടാണസ്റ്റ്.  മൂന്നടാമകതതസ്റ്റ് ഹനിന്ദുസടാന നന്യൂസസ്റ്റ് പ്രനിനസ്റ്റ്
ഫടാക്ടറനിയടാണസ്റ്റ്.   ഹനിന്ദുസടാന  നന്യൂസസ്റ്റ്  പ്രനിനസ്റ്റ്  ഫടാക്ടറനിക്കുകവണനി  മടാറനിമടാറനി  വന്ന
കകേരള  ഗവണ്ലമനകേള  ലചയനിട്ടുള്ളതുകപടാലള്ള  കസവനര  ഒരു  ലപടാതുകമഖലെടാ
സടാപനതനിനുര  കകേരള ഗവണ്ലമനസ്റ്റ് ലചയനിടനില.  പടാവലപ്പെട കൃഷനിക്കടാലരയടക്കര
മടാറനിപടാര്പ്പെനിച്ചനിടടാണസ്റ്റ്  ഏതടാണസ്റ്റ്  700-ഓളര  ഏക്കര്  സലെര  കകേരള  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്
ഹപസ മുടക്കനി എടുതസ്റ്റ് ലകേടാടുതനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അതനിനുകവണ അസരസ്കൃത വസ്തു ഏറവുര
കുറഞ്ഞ  വനിലെയടാണസ്റ്റ്  (ഒരു  ടണ്ണനിനസ്റ്റ്  ആയനിരര  രൂപ)  കകേരള  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്
ലകേടാടുക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഒരു  ഗവണ്ലമനല,  മടാറനിമടാറനി  വന്ന  ഗവണ്ലമനകേള  ലകേടാടുത്തു.
അങ്ങലന  എലടാതരതനിലര  കകേരള  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  പനിന്തുണക്കുകേയുര
ലപടാതുകമഖലെയനില  നനിലെനനിര്ത്തുന്നതനിനുകവണനി  എലടാ  സഹടായവുര
ലചയ്യുന്നതുമടാണസ്റ്റ്.  ഇവര്ക്കുകവണനി കേടാപ്പെനി പടാകനഷന ലകേടാടുത്തു.  അതുര സസകേടാരദ്യ
വലക്കരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  എച്ചസ്റ്റ്.ബനി.സനി.-യുലട  കേസ്പീഴനിലനനിനര  ഹനിന്ദുസടാന  നന്യൂസസ്റ്റ്
പ്രനിനസ്റ്റ്  മടാറനിയടാകലെ  ഹനിന്ദുസടാന  നന്യൂസസ്റ്റ്  പ്രനിനനിനസ്റ്റ്  സസതനമടായനി  നനിലക്കടാനുര
പ്രവര്തനിക്കടാനുര  കേഴനിയൂ.   എച്ചസ്റ്റ്.ബനി.സനി.യുലട  മറ്റു  യൂണനിറ്റുകേലളലടാര  വലെനിയ
നഷ്ടതനില  പ്രവര്തനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.   ഈ  യൂണനിറസ്റ്റ്  ലെടാഭതനില  പ്രവര്തനിക്കുന്ന
യൂണനിറടാണസ്റ്റ്.   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  നന്യൂസസ്റ്റ്  പ്രനിനനിലന  ഇറക്കുമതനി  തസ്പീരുവ
കുറച്ചനിട്ടുകപടാലര  എച്ചസ്റ്റ്.എല.എല.  യൂണനിറനിലന  ലെടാഭതനില ലകേടാണ്ടുവരടാന നമുക്കസ്റ്റ്
കേഴനിയുന്നതടാണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് സസകേടാരദ്യവലക്കരനികക്കണ കേടാരദ്യമനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര്  :  ലയസസ്റ്റ്, പസ്പീസസ്റ്റ് കേണ്ക്ലൂഡസ്റ്റ്.
ശസ്പീ  .    ലകേ  .    സകരഷസ്റ്റ്  കുറപ്പെസ്റ്റ്  : സര്,  അതുകപടാലലെ  തലന്ന  ഹനിന്ദുസടാന

ഓര്ഗടാനനികേസ്റ്റ്  ലകേമനിക്കലസസ്റ്റ്.   ലതടാടപ്പുറത്തുള്ള ലകേടാച്ചനിന റനിഹഫനറനിയനിലനനിനര
ലെഭനിക്കുന്ന  അസരസ്കൃത  വസ്തുക്കള  ഉപകയടാഗനിച്ചടാണസ്റ്റ്  ഹനിന്ദുസടാന  ഓര്ഗടാനനികേസ്റ്റ്
ലകേമനിക്കലസസ്റ്റ്  പ്രവര്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.... (ബഹളര).....

മനി  .  സസ്പീക്കര്:   ശസ്പീ.  വനി.  ടനി.  ബലറടാര,  ശസ്പീ.  അനവര് സടാദതസ്റ്റ്,  ലചയറനിലന
മറച്ചുലകേടാണ്ടുള്ള  നനിങ്ങളുലട  ഈ  പരനിപടാടനി  സനിരമടായനിട്ടുള്ളതടാണസ്റ്റ്.   സഭയനില
മനിസ്ബനികഹവസ്റ്റ് ലചയടാല ലപരുമടാകറണലതങ്ങലനലയന്നതസ്റ്റ് സരബനനിച്ചുര ചടമുണസ്റ്റ്.
ഞടാന ഓര്മ്മേനിപ്പെനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്. 
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ശസ്പീ  .    ലകേ  .    സകരഷസ്റ്റ്  കുറപ്പെസ്റ്റ്:  സര്,  ഇന്നസ്റ്റ്  ലകേടാച്ചനിന  റനിഹഫനറനിയുര
അതനിനുചുറ്റുമുള്ള സലെങ്ങളുര ഒരു ലപകടടാ ലകേമനിക്കലസസ്റ്റ് ഹബസ്റ്റ് ആയനി മടാറകേയടാണസ്റ്റ്.
അലതലടാര  ലപടാതുകമഖലെയനില  വരനികേയടാണസ്റ്റ്.  ലകേടാച്ചനിന  റനിഹഫനറനിയുലട
എകസ്റ്റ്പടാനഷലന ഭടാഗമടായനി  വരുന്ന സടാപനങ്ങള,  അതനിനനിടയനില ഹനിന്ദുസടാന
ഓര്ഗടാനനികേസ്റ്റ് ലകേമനിക്കലസനിനസ്റ്റ് കശടാഭനമടായ ഭടാവനിയടാണുള്ളതസ്റ്റ്.   എന്തനിനടാണസ്റ്റ് ആ
സടാപനര സസകേടാരദ്യവലക്കരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   അങ്ങലന കകേരളതനില പ്രവര്തനിക്കുന്ന
ഹകേവനിരലെനില  എണ്ണടാവുന്ന  ലപടാതുകമഖലെടാ  സടാപനങ്ങള,  ഇതനിലനലടാര  കകേരള
ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  എലടാവനിധ  സഹടായങ്ങളുര  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്;  സലെര  ഏലറടുതസ്റ്റ്
ലകേടാടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്; എലടാ തരതനിലള്ള പനിന്തുണയുര ലകേടാടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലകേടാച്ചനിന ഷനിപ്പെസ്റ്റ്
യടാര്ഡസ്റ്റ്,  ഹനിന്ദുസടാന  ഓര്ഗടാനനികേസ്റ്റ്  ലകേമനിക്കലസസ്റ്റ്  ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്,  എച്ചസ്റ്റ്.എല.എല
ഹലെഫസ്റ്റ്  ലകേയര്  ഇവലയലടാര  സസകേടാരദ്യവലക്കരനിക്കടാനുള്ള  ശമര  നടക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.
ഇതനിലനതനിരടായനി  ശക്തമടായ  നനിലെപടാടസ്റ്റ്  കകേരളതനിലലെ  ജനങ്ങള  എടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇക്കടാരദ്യതനില  കകേരള  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനനില  ശക്തമടായ  സമ്മേര്ദ്ദേര
ലചലതണലമന്നടാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ് പറയടാനുള്ളതസ്റ്റ്.

പ്രതനിപക്ഷകനതടാവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  ലചന്നനിതലെ):  സര്,  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്
നനിലെപടാടനില പ്രതനികഷധനിച്ചസ്റ്റ് തുടര്നള്ള സഭടാനടപടനികേള ബഹനിഷ്കരനിക്കുന. 

(ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  നനിലെപടാടനില  പ്രതനികഷധനിച്ചസ്റ്റ്  സസ്പീക്കറലട  ഡയസനിനുമുമ്പനില
നനിന്നസ്റ്റ്  മുദടാവടാകേദ്യര  വനിളനിച്ചസ്റ്റ്  സഭടാനടപടനികേള  തടസലപ്പെടുതനിലക്കടാണനിരുന്ന
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. അരഗങ്ങള സഭ  ബഹനിഷ്കരനിച്ചു.)

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന  ):  സര്,  കകേരളതനിലലെ  കകേന്ദ്ര
ലപടാതുകമഖലെടാ  സടാപനങ്ങള അടച്ചുപൂടടാനുര  സസകേടാരദ്യവലക്കരനിക്കടാനുമുള്ള ശമര
കുറച്ചുവര്ഷങ്ങളടായനി നടനവരുനണസ്റ്റ്.  ഇതനിലനതനിലരയുള്ള കകേരളതനിലന ആശങ
കകേന്ദ്രസര്ക്കടാരനിലന  പലെതവണ  അറനിയനിച്ചനിട്ടുള്ളതടാണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കടാര്
അനുവര്തനിച്ചുവരുന്ന  ആകഗടാളവത്ക്കരണനയങ്ങള  ലപടാതുകമഖലെടാ
സടാപനങ്ങളുലട  നനിലെനനിലപ്പെനിനുതലന്ന  ഭസ്പീഷണനിയടാണസ്റ്റ്.  ഇതരര  നയങ്ങള
തുടരുന്നതനിലന  ഫലെമടായനി  അടച്ചുപൂടലപ്പെടുന്ന  സടാപനങ്ങള  തുറക്കുന്നതനിനുള്ള
ബദല  നയങ്ങളടാണസ്റ്റ്  സരസടാന  സര്ക്കടാര്  സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  അതനിലന
ഭടാഗമടായടാണസ്റ്റ്  പടാലെക്കടാലട  ഇനസ്ട്രുലമകനഷന  ലെനിമനിറഡനിലന  സരരക്ഷനിച്ചു
നനിര്തടാനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിച്ചതസ്റ്റ്. ഇതരര സടാപനങ്ങലള സരരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്
സരസടാനതനിനസ്റ്റ് കേഴനിയടാവുന്ന കേടാരദ്യങ്ങള ലചയ്തുവരുന.  ബഹുമടാനദ്യനടായ അരഗര
ചൂണനിക്കടാണനിച്ച  സടാപനങ്ങളുലട  കേടാരദ്യതനില  സരസടാനതനിനസ്റ്റ്  അതസ്പീവമടായ
ഉത്കേണ്ഠ തലന്നയടാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ലകേടാച്ചനിന ഷനിപ്പെ സ്റ്റ് യടാര്ഡസ്റ്റ് സസകേടാരദ്യവലക്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നസ്പീക്കവുമടായനി  ബനലപ്പെടസ്റ്റ്   കകേന്ദ്രമനനിലയ  കേടാണുകേയുര  അതസ്റ്റ്  തടയണലമന്നസ്റ്റ്
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ആവശദ്യലപ്പെടുകേയുര  ലചയനിരുന.  പകക്ഷ  ഒരു  ഭടാഗര  ലഷയറകേള  വനിലക്കുന്നതനിനുള്ള
സമസ്പീപനര തലന്നയടാണസ്റ്റ് സസസ്പീകേരനിച്ചതസ്റ്റ്. ഇവനിലട ലകേടാച്ചനിന ഷനിപ്പെ സ്റ്റ് യടാര്ഡനിലനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്
ബഹുമടാനദ്യനടായ അരഗര ചൂണനിക്കടാണനിച്ച കേടാരദ്യര വളലര ശരനിയടാണസ്റ്റ്.  മത്സരതനില
പലങടുക്കടാനകപടാലര  അവസരര നനികഷധനിക്കുന്ന നനിലെപടാടടാണസ്റ്റ് സസസ്പീകേരനിച്ചതസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ്
ലകേടാച്ചനിന  ഷനിപ്പെ സ്റ്റ് യടാര്ഡനിലന  ഭടാവനി  പ്രവര്തനലത പ്രതനികൂലെമടായനി  ബടാധനിക്കുന്ന
സനിതനിയടാണസ്റ്റ്  ഉണടാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  എന്നടാല  ഇതുമടായനി  ബനലപ്പെടസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമനനിലന  സമസ്പീപനിച്ച  ഘടതനില  ലകേടാച്ചനിന  ഷനിപ്പെസ്റ്റ് യടാര്ഡസ്റ്റ്
വനികേസനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള  നടത്തുലമന്നടാണസ്റ്റ്  അവര്  ഉറപ്പെനിച്ചു
പറയുന്നതസ്റ്റ്.  ഓഹരനി  വനിറതനില  പ്രതനികഷധമുലണങനിലര  ആ  വടാഗ് ദടാനര
ഇനനിലയങനിലര  പടാലെനിച്ചുകേനിട്ടുകമടാലയന്ന ശമമടാണസ്റ്റ് സരസടാന സര്ക്കടാര്  തുടര്ന്നസ്റ്റ്
നടതടാന  ശദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതുകപടാലലെതലന്ന  എച്ചസ്റ്റ്.എല.എല.-ലനയുര
എച്ചസ്റ്റ്.ഒ.സനി.-ലയയുര  സരബനനിച്ചസ്റ്റ്  ബഹുമടാനലപ്പെട  അരഗര  ചൂണനിക്കടാണനിച്ചതസ്റ്റ്
നമ്മുലട സരസടാനതസ്റ്റ് അതസ്പീവ ഉത്കേണ്ഠയുണടാക്കുന്ന കേടാരദ്യങ്ങളടാണസ്റ്റ്. ഹനിന്ദുസടാന
നന്യൂസസ്റ്റ്  പ്രനിനസ്റ്റ്  ലെനിമനിറഡനിലന   കകേന്ദ്ര  ഖനവദ്യവസടായ  വകുപ്പെനിനുകേസ്പീഴനില  സസതന
സടാപനമടായനി നനിലെനനിര്തണലമനര കേടബടാദദ്യത തസ്പീര്ക്കടാന  100  കകേടാടനി രൂപ
ഗടാനടാകയടാ  വടായ്പയടാകയടാ  അനുവദനിക്കണലമനര  പ്രധടാനമനനിക്കസ്റ്റ്  കേതസ്റ്റ്
അയച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇക്കടാരദ്യതനില  2017  മടാര്ച്ചസ്റ്റ്  13-നസ്റ്റ്  നനിയമസഭ  ലഎകേകേകണ്ഠദ്യന
പ്രകമയവുര  പടാസടാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലകേടാച്ചനിയനിലലെ  ഹനിന്ദുസടാന  ഓര്ഗടാനനികേസ്റ്റ്
ലകേമനിക്കലസസ്റ്റ്  ലെനിമനിറഡനിലന  സടാമ്പതനികേ  പ്രതനിസനനി  പരനിഹരനിക്കടാനടായനി
കേമ്പനനി   ഭൂമനി   ബനി.പനി.സനി.എല.-നസ്റ്റ്  പണയര  നലകുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതടായനി അറനിയടാന കേഴനിഞ.  ലകേ.എസസ്റ്റ്.ഇ.ബനി.,  വടാടര് അകതടാറനിറനി
എന്നനിവയസ്റ്റ്  കേമ്പനനി  നലകകേണ  കുടനിശനികേ  അടയ്ക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സമയര
അനുവദനിക്കണലമന്ന  ആവശദ്യര  പരനികശടാധനിച്ചുവരനികേയടാണസ്റ്റ്.  കേഞനികക്കടാടസ്റ്റ്  ഭടാരതസ്റ്റ്
എര്തസ്റ്റ് മൂകവഴസ്റ്റ് ലെനിമനിറഡനിലന ഓഹരനികേളുര വനിലക്കടാനുള്ള നസ്പീക്കങ്ങള നടക്കുനണസ്റ്റ്.
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കടാരനിലന  ലതറടായ  ഇറക്കുമതനിനയവുര  ഓഹരനി  വനിറഴനിക്കലര
ലപടാതുകമഖലെയനില  കകേന്ദ്ര  നനികക്ഷപര  കുറയുന്നതുലമലടാര  ലപടാതുകമഖലെടാ
സടാപനങ്ങലള  രൂക്ഷമടായ  പ്രതനിസനനിയനികലെയസ്റ്റ്  തള്ളനിവനിടുകേയടാണസ്റ്റ്.  എന്നടാല
പരനിമനിതനികേളക്കുള്ളനില  നനിനലകേടാണസ്റ്റ്  കകേരളതനിലലെ  ലപടാതുകമഖലെടാ
സടാപനങ്ങലള സരരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള എലടാ ശമങ്ങളുര സര്ക്കടാര് നടത്തുര. 

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    സകരഷസ്റ്റ്  കുറപ്പെസ്റ്റ്:  സര്,  കകേരളതനിലലെ  ഒരു  രടാഷസ്പീയ  പടാര്ടനിയുര
ബനി.എര.എസസ്റ്റ്.  ഉളലപ്പെലടയുള്ള  ഒരു  കടഡസ്റ്റ്  യൂണനിയനുര  ഇഇൗ
സസകേടാരദ്യവലക്കരണലത  അനുകൂലെനിക്കുന്നനില.  അതസ്റ്റ്  കേണക്കനിലലെടുതസ്റ്റ്,
ഇക്കടാരദ്യതനില  ഒരു  നനികവദനര  നലകുന്നതനിനുര  ഇതസ്റ്റ്  നനിര്തനിവയണലമന്നസ്റ്റ്
ആവശദ്യലപ്പെടുന്നതനിനുര  ഒരു  സര്വ്വകേക്ഷനി  സരഘര  കകേന്ദ്രതനില
കപടാകുന്നതനിലനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്   ആകലെടാചനിക്കുകമടാ? 
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ശസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന  : സര്,  സര്വ്വകേക്ഷനി  സരഘര  കകേന്ദ്രതനില
കപടായതുലകേടാണസ്റ്റ് കകേരളതനിലന  വനികേടാരര  പ്രതനിഫലെനിപ്പെനിക്കടാലമന്നസ്റ്റ്  മടാത്രകമയുള.
കകേരളതനിലന വനികേടാരര  ഇകപ്പെടാഴുര നലരസ്പീതനിയനില അവനിലട പ്രതനിഫലെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതനിനുള്ള ശമങ്ങള  നമ്മുലട എര.പനി.-മടാര് കൂടടായനി നടത്തുനണസ്റ്റ്.  അതനിനപ്പുറര
ഒരു  സര്വ്വകേക്ഷനി  സരഘര  കപടാകുന്നതനിലനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ഇകപ്പെടാള  ആകലെടാചനിച്ചനിടനില.
അക്കടാരദ്യതനില സര്ക്കടാരനിനസ്റ്റ് വനിപരസ്പീത നനിലെലയടാനമനില.

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. ലഡപന്യൂടനി സസ്പീക്കര്)

(2) സമഗ കേടാര്ഷനികേനയര

കഡടാ  .    എന  .    ജയരടാജസ്റ്റ്:  സര്,  കകേന്ദ്ര-സരസടാന  ഗവണ്ലമനകേള
കേര്ഷകേകരടാടുകേടാണനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേകദടാഹ  നനിലെപടാടുകേള  മടാറണലമന്നസ്റ്റ്
ആവശദ്യലപ്പെട്ടുലകേടാണസ്റ്റ് കകേരള കകേടാണ്ഗസസ്റ്റ് പടാര്ടനി ഇന്നസ്റ്റ് ലസക്രകടറനിയറസ്റ്റ് നടയനില
ധര്ണ്ണ  സരഘടനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  ഇഇൗ  ദനിവസരതലന്ന  സമഗമടായ  കേടാര്ഷനികേനയര
നടപ്പെടാക്കണലമന്ന  ആവശദ്യര  സഭയനില  ഉന്നയനിക്കടാന  കേഴനിഞ്ഞതനില  ഏലറ
സകന്തടാഷമുണസ്റ്റ്. 1992-ലെടാണസ്റ്റ് കകേരളര ആദദ്യമടായനി ഒരു കേടാര്ഷനികേ നയതനിനസ്റ്റ് രൂപര
നലകുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിലന ഗുണപരമടായ കനടങ്ങള കുലറലയടാലക്ക ഇഇൗ കമഖലെയനില
ലകേടാണ്ടുവരടാന  കേഴനിലഞ്ഞങനിലര  ഏലറ   പ്രതനിസനനികേളനിലൂലടയടാണസ്റ്റ്  നമ്മുലട
കേടാര്ഷനികേകമഖലെ  മുകന്നടാട്ടുകപടാകുന്നതസ്റ്റ്.  കൃഷനിഭൂമനിയുലട  കുറവസ്റ്റ്,  ഉല്പടാദന
ക്ഷമതയനിലടായ,  തുണ്ടുകേളടാക്കലപ്പെടുന്ന ഭൂമനി,  വരുമടാനതനിലന സരക്ഷനിതതസമനിലടായ,
ഉല്പടാദനതനിലലെ അനനിശനിതതസര, വനിപണനിയനിലലെ  കപടാരടായകേള, പുതനിയ തലെമുറയസ്റ്റ്
കൃഷനികയടാടുള്ള വനിരക്തനി തുടങ്ങനി ഒകടലറ ലവല്ലുവനിളനികേള നമ്മുലട കേടാര്ഷനികേകമഖലെ
ഇന്നസ്റ്റ്  അനുഭവനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  2015-ല  ഇഇൗ  സഭയനിലലെ  അരഗവുര
കേടാര്ഷനികേ വനിദഗ്ദ്ധനുമടായ ശസ്പീ.  ലകേ.  കൃഷ്ണനകുടനി അവര്കേളുലട കനതൃതസതനില  ഒരു
വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനിലയ  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  നനിയമനിച്ചതനിലന  അടനിസടാനതനില
കേടാര്ഷനികേ വനികേസനനയര രൂപകരഖയടായനി തയ്യടാറടാക്കനി സരസടാന ഗവണ്ലമനനിനസ്റ്റ്
നലകേനി. 28-3-2015-ല കൃഷനി വകുപ്പെസ്റ്റ് ഇതുസരബനനിച്ച ഉതരവനിറക്കുകേയുര ലചയ്തു.
എന്നടാല  കേടാര്ഷനികേ  അനുബനകമഖലെകേളുലട  സമഗവളര്ച്ചയസ്റ്റ്  ഉതകുന്ന
322  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അടങ്ങനിയ  പ്രസ്തുത  നയകരഖ  ഇതുവലര  നടപ്പെടാക്കടാന
കേഴനിഞ്ഞനിടനിലലന്നതടാണസ്റ്റ് ഏറവുര ദദുഃഖകേരമടായ കേടാരദ്യര.  കൃഷനിയുമടായനി  ബനലപ്പെട
നയങ്ങള,  ജലെബനനിത  നയങ്ങള,  മണ്ണനിലന  സരബനനിക്കുന്ന  നയങ്ങള,
കേടാലെടാവസകയയുര പ്രകൃതനികയയുര സരബനനിക്കുന്ന നയങ്ങള,  നസ്പീര്മറനി വനികേസന
സമസ്പീപനവുമടായനി  ബനലപ്പെട  നയങ്ങള,  പ്രതനിസനനിയനിലെടായ  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
ആശസടാസകമകേടാനുള്ള നയങ്ങള ഉളലപ്പെലട ആ കമഖലെയുമടായനി ബനലപ്പെട മുന്നൂറനി
ഇരുപതനിരണസ്റ്റ്  സമഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളടാണസ്റ്റ്  അതനില  ഉളലപ്പെടുതനിയനിരുന്നതസ്റ്റ്.
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38.86  ലെക്ഷര   ലഹക്ടര്  വനിസ്തൃതനിയുള്ള  കകേരളതനില  20.71  ലെക്ഷര  ലഹക്ടര്
അതടായതസ്റ്റ്  ഇഇൗ  സരസടാനതനിലന  ലമടാതര  ഭൂവനിസ്തൃതനിയുലട  53.3  ശതമടാനര
സലെര  മടാത്രമടാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെടാള  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്  ഉപയുക്തമടായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  1970-71
കേടാലെഘടതനില ആഭദ്യന്തര ഉല്പടാദനതനിലന ഏതടാണസ്റ്റ്  49.44  ശതമടാനമടായനിരുന
നമ്മുലട   കൃഷനിയുലട  പങസ്റ്റ്  എങനില  2015-16  ആയകപ്പെടാള  10.38  ശതമടാനമടായനി
കുറഞ.   2011-12  വര്ഷലത  കേണക്കുപ്രകേടാരര  കൃഷനി  അനുബന
പ്രവര്തനങ്ങളുലട  വളര്ച്ച  ഏതടാണസ്റ്റ്  1.43  ശതമടാനമടായനിരുന്നതസ്റ്റ്,  (-)2.29
ശതമടാനമടായനി  കുറഞ.  കേടാര്ഷനികേ  ഉല്പടാദനരരഗതസ്റ്റ്  ഒരു
കേടാലെഘടതനിലണടായനിരുന്ന  നമ്മുലട  ഇടലപടല  കുറഞവനലവന്നതടാണസ്റ്റ്   ഇതസ്റ്റ്
സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കേടാര്ഷനികേകമഖലെയനിലലെ ഇഇൗ സരഭനടാവസയുര ഉല്പന്നങ്ങളുലടയുര
ഉല്പടാദന  ഉപടാധനികേളുലടയുര  വനിലെയനിലലെ  ചടാഞടാടങ്ങളുര  കേടാലെടാവസടാ
വദ്യതനിയടാനങ്ങള  ഉളലപ്പെലടയുള്ള  ആഘടാതങ്ങലളയുര  ലചറക്കടാന   നമുക്കസ്റ്റ്  ഇനര
കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  അതുലകേടാണ്ടുതലന്ന ഇഇൗ കമഖലെയനിലലെ നനികക്ഷപര വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്ന
പച്ചക്കറനി  ഉളലപ്പെലടയുള്ള  കമഖലെകേളനില  സസയരപരദ്യടാപത  ലലകേവരനിക്കുന്ന
ഗകവഷണ  വദ്യടാപന  പ്രവര്തനങ്ങള  ലമച്ചലപ്പെടുത്തുന്ന  സസനിരമടായ  ഒരു
കേടാര്ഷനികേനയര   ആവനിഷ്കരനികക്കണതസ്റ്റ്  ഇഇൗ  കേടാലെഘടതനിലന  ആവശദ്യമടാണസ്റ്റ്.
വര്തമടാനകേടാലെതനില   ഇഇൗ  കമഖലെയനില  പുതനിയ  തടാളങ്ങളുര  ഇഇൗണങ്ങളുര
രചനിക്കുന്ന  രചനടാത്മകേമടായ  ഒകടലറ  പ്രവര്തനങ്ങളനില  കൃഷനിവകുപ്പുര
ബഹുമടാനദ്യനടായ  മനനിയുര  ഇടലപടുനണസ്റ്റ്.  നമ്മുലട  പച്ചപ്പെനിലന  പഴയകേടാലെ
വസന്തങ്ങളനികലെയസ്റ്റ്  തനിരനിച്ചുവരടാനുള്ള  ഒരു  കതക്കുപടാടനിലന  ഇഇൗണര  വളലര
അവദ്യക്തമടായനി അവനിലടയുര ഇവനിലടയുര കകേളക്കുനമുണസ്റ്റ്. അതനിലന പുര്ണ്ണമടാക്കടാന,
ആ  പ്രതസ്പീക്ഷകേളുലട  പുലെര്കേടാലെതനിലര  ഇഇൗ  ആശങകേലളടാലക്ക
കവടയടാടുനലവനള്ളതടാണസ്റ്റ്  ഏറവുര  പ്രധടാനലപ്പെട  കേടാരദ്യര.  അതുലകേടാണ്ടുതലന്ന
കേടാര്ഷനികേ സമൃദനിയുലട തനിരനിച്ചുവരവനിലന, നമുക്കസ്റ്റ് ചുറ്റുമുള്ള ഒകടലറ പ്രതനിബനങ്ങലള
തരണര   ലചയ്യുവടാന,   ഇഇൗ  ആകുലെതകേലള   ഇലടാതടാക്കടാന  സടാധനിക്കുന്ന
തരതനിലള്ള  സമഗമടായ  കേടാര്ഷനികേനയമടാണസ്റ്റ്  ആവശദ്യമടായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  പുതനിയ
കേടാലെഘടതനില  അവസരങ്ങളുലട  ഒകടലറ  വടാതടായനങ്ങള  കേടാര്ഷനികേ
കമഖലെയനിലണസ്റ്റ്. പകക്ഷ കേടാഴ്ചപ്പെടാടുകേള മടാറകേയുര ഗകവഷണ വനികേസന  വനിജടാപന
വദ്യടാപന  സരസരണ  വനിപണന  കമഖലെലയ  ഏകകേടാപനിപ്പെനിക്കുകേയുര  പരമ്പരടാഗത
നടാടറനിവുകേളുലടയുര പുതനിയ സടാകങതനികേവനിദദ്യയുലടയുര സഹടായകതടാലട കേടാര്ഷനികേ
രരഗലത  കുലറകടനി  ഉഇൗര്ജ്ജസസലെമടാകക്കണ  കേടാലെഘടതനിലൂലടയടാണസ്റ്റ്   നമ്മേള
കേടനകപടാകുന്നതസ്റ്റ്.   ഇഇൗ  കേടാര്ഷനികേവനികേസന  നയതനില   കേര്ഷകേര്   ഇഇൗ
കമഖലെയനില  നനിലെനനിലക്കടാനകവണനി  ഏറവുര   പ്രടാധടാനദ്യകതടാടുകൂടനി  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്
ലെടാഭവനിഹനിതലതക്കുറനിച്ചടാണസ്റ്റ്.  നൂറടാണ്ടുകേളുലട  തപസദ്യയനിലൂലട  ലലകേമടാറര
ലചയ്യലപ്പെടുന്ന  പ്രവൃതനിപരനിചയതനിലന  സൂക്ഷനിപ്പുകേടാരനടാണസ്റ്റ്  ഒരു  യഥടാര്ത്ഥ
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കേര്ഷകേന.  സമൂഹതനിലനയുര  രടാജദ്യതനിലനയുര  പുകരടാഗതനിക്കുകവണനി  നലകുന്ന
അതരര  സരഭടാവനകേളനിലൂലട  അനുഭവനിക്കുന്ന  സടാമ്പതനികേ  അഭനിവൃദനിയുലട  ഒരു
പങസ്റ്റ് കേര്ഷകേനസ്റ്റ് നലകേടാന സമൂഹതനിനസ്റ്റ് കേഴനിയണര.  തലന ഉല്പന്നതനിനുണടാകുന്ന
ലെടാഭതനിലന വനിഹനിതര നനിയമപരമടായ അവകേടാശമടായനി കൃഷനിക്കടാരനസ്റ്റ് ലെഭനിക്കുന്ന ഒരു
നയര  നമ്മുലട  സരസടാനതസ്റ്റ്  രൂപസ്പീകേരനിക്കണര.  കൃഷനിഭൂമനിയുലടയുര
ജലെകസടാതസ്സുകേളുലടയുര  സരരക്ഷണര  നനിയമരമൂലെര  ഉറപ്പെടാക്കുവടാന  കേഴനിയണര.
കൃഷനിഭൂമനിലയ  മറടാവശദ്യങ്ങളക്കുകവണനി  ഉപകയടാഗനിക്കുകേയുര  അനദ്യടാധസ്പീനലപ്പെടുത്തുകേയുര
ലചയ്യുന്ന  പ്രവണതകേളലക്കതനിലര  ശക്തമടായ  നനിയമ  നനിര്മ്മേടാണര  ഇഇൗ  കമഖലെയനില
ലകേടാണ്ടുവരനികേയുര ആവശദ്യമടായ ശനിക്ഷ നടപ്പെടാക്കുകേയുര കവണലമന്നതുമടാണസ്റ്റ്  മലറടാരു
നനിര്കദ്ദേശമടായനി  എനനിക്കസ്റ്റ്  മുകന്നടാട്ടുവയടാനുള്ളതതസ്റ്റ്.  കേടാര്ഷനികേ  ഉലപ്പെന്നങ്ങളുലട
വനിലെസനിരത  ഉറപ്പെടാക്കുന്നതനിനുര  കേടാലെടാനുസൃതമടായനി  ഉലപ്പെടാദനലച്ചലെവുര  വനിലെയുര
തമ്മേനിലള്ള നദ്യടായമടായ അന്തരര കൃഷനിക്കടാരനുതലന്ന ലെഭനിക്കുനലവന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പെടാക്കടാനുര
ഒരു  വനിലെനനിര്ണ്ണയ  അകതടാറനിറനിലയ  നനിയമനിക്കണലമനള്ളതടാണസ്റ്റ്  മലറടാരു
പ്രധടാനലപ്പെട നനിര്കദ്ദേശര.  കൃഷനിക്കടാരനസ്റ്റ്  നനിയമപരമടായ പരനിരക്ഷ ഉറപ്പുവരുതണര.
ഭക്ഷദ്യസരക്ഷടാ നനിയമര കപടാലലെ തലന്ന ശക്തമടായ  കൃഷനി സരക്ഷടാ നനിയമര ഈ
രടാജദ്യതസ്റ്റ്   ലകേടാണ്ടുവരടാന  ബഹുമടാനലപ്പെട  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  തയ്യടാറടാകേണര.  നമ്മുലട
കേടാര്ഷനികേ  രരഗര  പുതനിയ  തലെങ്ങളനികലെക്കസ്റ്റ്  മടാറകേയടാണസ്റ്റ്.  നനിലെനനിലപ്പെനിനുള്ള
മടാര്ഗ്ഗതനിനപ്പുറര  പുതനിയ  രൂപഭടാവങ്ങളുലട  പരനിവര്തന  ദശയനിലെടാണസ്റ്റ്  നമ്മേള.
അതുലകേടാണ്ടുതലന്ന  ഒരു  കേടാര്ഷനികേ  ബജറസ്റ്റ്  പ്രകതദ്യകേമടായനി
അവതരനിപ്പെനിക്കണലമനളള നനിര്കദ്ദേശര കൂടനി ഞടാന മുകന്നടാട്ടുവയ്ക്കുകേയടാണസ്റ്റ്. കേടാര്ഷനികേ
ലസസസ്റ്റ്  എന്ന  ആശയര   നടപ്പെടാക്കണര.  ഇതുമടായനി  ബനലപ്പെടസ്റ്റ്  ചനിലെ  ചര്ച്ചകേള
നടന്നനിരുന.  ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമര  വന്നതുലകേടാണസ്റ്റ്  ലസസസ്റ്റ്  നടപ്പെടാക്കടാന
കേഴനിയുകേയനില  എനള്ള വടാദങ്ങള  ചനിലെ  ഭടാഗതസ്റ്റ്  ഉയര്ന്നനിരുന.  The  Taxation
Laws  (Amendment)  Act  പ്രകേടാരര  രടാജദ്യതസ്റ്റ്  13  ലസസ്സുകേള  നനിര്തലെടാക്കനി.
പകക്ഷ ഏതടാണസ്റ്റ് ഏഴസ്റ്റ് ലസസ്സുകേള ഇനനിയുര നനിലെവനിലണസ്റ്റ്.  കേടാര്ഷനികേ കമഖലെയനില
ലസസസ്റ്റ്  ഏര്ലപ്പെടുതനിലക്കടാണസ്റ്റ്   അതനിലന  അടനിസടാനതനില  കേര്ഷകേര്ക്കുള്ള
അവകേടാശലെടാഭര ലെഭദ്യമടാക്കുന്നതനിനുള്ള പണര കേലണതടാന കേഴനിയുലമനള്ളതടാണസ്റ്റ്
ഏറവുര പ്രധടാനലപ്പെട  കേടാരദ്യര.  ഇതുമടായനി ബനലപ്പെട്ടുലകേടാണസ്റ്റ് വളലര ഗഇൗരവമടായ
ചര്ച്ചകേള ഉണടാകേണലമന്നസ്റ്റ് സൂചനിപ്പെനിക്കടാന ആഗഹനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്. 

അകതടാലടടാപ്പെരതലന്ന  കേടാര്ഷനികേ ലസസസ്റ്റ് പ്രടാവര്തനികേമടാക്കടാന നനിലെവനിലള്ള
ജനി.എസസ്റ്റ്.ടനി.  നനിയമര തടസമടാലണനള്ള വടാദര ലതറടാലണന്നസ്റ്റ് ചൂണനിക്കടാണനിക്കടാന
ആഗഹനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്. 2017-ല The Taxation Laws (Amendment) Act പ്രകേടാരര
13  ലസസ്സുകേള നനിര്തലെടാക്കനിലയങനിലര വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ ലസസസ്റ്റ് ഉളലപ്പെലടയുളള ഏഴസ്റ്റ്
ലസസ്സുകേള  ഇകപ്പെടാഴുര  നനിലെവനിലണസ്റ്റ്.  നമ്മുലട  സരസടാനര  ആവശദ്യലപ്പെടടാല
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കേടാര്ഷനികേ  ലസസസ്റ്റ്  ഉറപ്പെടായുര  നടപ്പെടാക്കടാന  കേഴനിയുലമന്നസ്റ്റ്  ഞടാന
വനിശസസനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  ലലവജടാതദ്യങ്ങള നനിറഞ്ഞ കേടാര്ഷനികേ ഭൂമനിയനില ഗകവഷണ
പഠനങ്ങള ഇകപ്പെടാഴുര ബടാലെദ്യടാവസയനിലെടാണസ്റ്റ്. ആഴതനിലര പരപ്പെനിലമുള്ള കേടാര്ഷനികേ
വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ പ്രവര്തനങ്ങള അക്കടാദമനികേ വദ്യടായടാമതനിനപ്പുറര കൃഷനിയനിടങ്ങളനിലലെ
ആത്മടാവനില  സനനമുളവടാക്കുന്ന  ഊര്ജ്ജകസടാതസ്സുകേളടാക്കണര.  അതനിനുള്ള
സരകവദന  പ്രവര്തനങ്ങള  എലടാ  തലെങ്ങളനില  നനിനമുണടാകേണര.  കേടാര്ഷനികേ
വനിദദ്യടാഭദ്യടാസര  അടനിസടാന  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസലമന്ന  നനിലെയനില  പടാഠദ്യപദതനില
ഉറപ്പെടാക്കടാന കേഴനിയണര.  കൃഷനിലയ ലെടാഭകേരമടായ ലതടാഴനിലെടാക്കനി മടാറടാനുര കേര്ഷകേനസ്റ്റ്
അന്തസ്സുര  മടാനദ്യതയുമുള്ള  സടാനര  ഉറപ്പെനിക്കടാനുര  ഉത്പടാദനക്ഷമതയനിലൂലട
ആകരടാഗദ്യകേരമടായ  ഉത്പന്നങ്ങളുലട  ലെഭദ്യത  ഉറപ്പെടാക്കടാനുര  ലമച്ചലപ്പെട  ജസ്പീവനിത
സടാഹചരദ്യര ഉറപ്പെടാക്കടാനുര പുതനിയ തലെമുറയുലട ഹൃദയത്തുടനിപ്പുകേള കകേരളതനിലന
കേടാര്ഷനികേ  കമഖലെയുലട  തടാളമടാകുവടാനുര  പുതനിയ  ലവല്ലുവനിളനികേലള  സലലധരദ്യര
ഏലറടുക്കടാനുര കേടാര്ഷനികേ കമഖലെലയ പ്രടാപമടാക്കടാനുര ഒരു സമഗ കേടാര്ഷനികേ നയര
സര്ക്കടാര്  ആവനിഷ്കരനിച്ചസ്റ്റ്   സമയബനനിതമടായനി  നടപ്പെടാക്കടാന  ശമനിക്കണലമനള്ള
ആവശദ്യര ഈ ശദ ക്ഷണനിക്കലെനിലൂലട ഞടാന  മുകന്നടാട്ടുവയ്ക്കുകേയടാണസ്റ്റ്. 

10.00 AM]

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സനനില കുമടാര്):  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട
അരഗര  കഡടാ.  എന.  ജയരടാജസ്റ്റ്   കേടാര്ഷനികേ  കമഖലെയുമടായനി  ബനലപ്പെട്ടുലകേടാണസ്റ്റ്
ഒരുപടാടസ്റ്റ്  ആശയങ്ങള  ഉളലക്കടാള്ളുന്ന  ഒരു  ശദ  ക്ഷണനിക്കലെടാണസ്റ്റ്  ഇവനിലട
അവതരനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.അകദ്ദേഹര പറഞ്ഞതനില പലെ കേടാരദ്യങ്ങളുര ഗവണ്ലമനനിനുര
വകുപ്പെനിനുര  കയടാജനിപ്പുള്ളവയടാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനില മടാത്രമല ഇന്തദ്യയനില ലപടാതുലവ
കേടാര്ഷനികേ  കമഖലെയനില  ഒരുപടാടസ്റ്റ്  പ്രശ്നങ്ങള  നനിലെനനിലക്കുനണസ്റ്റ്.  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമനനിലന  നയരമൂലെര  മറസ്റ്റ്  സരസടാനങ്ങളനിലലെ  പതനിനടായനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ്
കേര്ഷകേരടാണസ്റ്റ്  ആത്മഹതദ്യ  ലചയ്തുലകേടാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കേണക്കുകേളതലന്ന
ലഞടനിപ്പെനിക്കുന്നവയടാണസ്റ്റ്.  മഹടാരടാഷ,  യു.പനി.  അടക്കമുള്ള  സരസടാനങ്ങളനിലലെ
ഗടാമങ്ങളനില   വദ്യടാപകേമടായനി   ആയനിരക്കണക്കനിനടാളുകേളടാണസ്റ്റ്  ആത്മഹതദ്യ
ലചയ്തുലകേടാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  എനള്ള  കേണക്കുകേളടാണസ്റ്റ്  വനലകേടാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഈ  നയര  കകേരളതനിലലെ  കൃഷനിക്കടാലരയുര  ഒരു  പരനിധനിവലര   ബടാധനിച്ചു
ലകേടാണനിരനിക്കുനലവനള്ളതനിലന ഉദടാഹരണമടാണസ്റ്റ്  റബര് കൃഷനിയനിലര  നടാണദ്യവനിള
കൃഷനിയനിലര  ഏര്ലപ്പെട്ടുലകേടാണനിരനിക്കുന്ന  കേര്ഷകേര്  ഗുരുതരമടായ  പ്രതനിസനനികേള
കനരനിട്ടുലകേടാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   അതസ്റ്റ്  കകേരളതനിലലെ   കേടാര്ഷനികേ  കമഖലെയുലട
വളര്ച്ചലയ  തടാകഴയസ്റ്റ്  ലകേടാണ്ടുവരുന്ന  സനിതനിവനികശഷമുണടാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഈ  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  അധനികേടാരതനില  വരുകമ്പടാള  കേടാര്ഷനികേ  കമഖലെയുലട
വളര്ച്ചടാനനിരക്കസ്റ്റ്   ലനഗറസ്പീവസ്റ്റ്  കഗടാതനികലെക്കസ്റ്റ്  (-)2.29-ല  നനിനലവന്നസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹര
സൂചനിപ്പെനിച്ചതസ്റ്റ്  വസ്തുതയടാണസ്റ്റ്.  ഈ   സടാഹചരദ്യതനില  നനിനലകേടാണടാണസ്റ്റ്  നമ്മുലട
കകേരളര  കേടാര്ഷനികേ  കമഖലെലയ  സമസ്പീപനികക്കണതസ്റ്റ്  എനള്ള  കേടാരദ്യതനില
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സരശയലമടാനമനില.  എന്നടാല സരസടാന ഗവണ്ലമനസ്റ്റ് കകേരളതനിലലെ  കേടാര്ഷനികേ
കമഖലെലയ എലടാ തരതനിലര  ശക്തനിലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുര  കേടാര്ഷനികേ കമഖലെയനികലെയസ്റ്റ്
പുതനിയ തലെമുറലയ ലകേടാണ്ടുവരുന്നതനിനുര കേടാര്ഷനികേവൃതനി ഒരു മുഖദ്യ ലതടാഴനിലെടാക്കനി
മടാറനിലയടുക്കുന്നതനിനുര  കവണനിയുള്ള  നനിരവധനി  കേര്മ്മേപരനിപടാടനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  ഞടാന  അകദ്ദേഹര  പറഞ്ഞ  മറസ്റ്റ്  വനിഷയങ്ങളനികലെക്കസ്റ്റ്
കേടക്കുന്നനില. 

കകേരളതനിലലെ  സടാമ്പതനികേ  വനികേസനതനിലന  അവനിഭടാജദ്യ  ഘടകേങ്ങള
കൃഷനിയുര  അനുബന  കമഖലെകേളുമടാണസ്റ്റ്.  ജനസരഖദ്യയുലട  മൂന്നനിലരണസ്റ്റ്  ഭടാഗര
ജനങ്ങളുലട  മുഖദ്യ  ജസ്പീവനിതമടാര്ഗ്ഗര  കൃഷനിയടാണസ്റ്റ്.  കൂടടാലത  സരസടാനതനിലന
ആഭദ്യന്തര  ഉലപ്പെടാദനതനിലന  നടാലെനിലലെടാന്നസ്റ്റ്  സരഭടാവന  ലചയ്യുന്നതസ്റ്റ്  കൃഷനിയുര
അനുബന  കമഖലെകേളുമടാണസ്റ്റ്.  എന്നടാല  സരസടാനതസ്റ്റ്  ജനസടാന്ദ്രത  കൂടുകേയുര
കൃഷനിയനിലൂലട  ധനര  സമ്പടാദനിക്കുന്ന  രസ്പീതനിവനിടസ്റ്റ്  കൃഷനിഭൂമനി  മറസ്റ്റ്  ധനടാഗമ
മടാര്ഗ്ഗങ്ങളക്കുള്ള  ആസനിയടായനി  ഉപകയടാഗനിക്കടാന  തുടങ്ങനിയകതടാലട  നനിരവധനി
കേര്ഷകേര്  കൃഷനിയനിലനനിന്നസ്റ്റ്  പനിനടാറകേയുര  കൃഷനി  ആദടായകേരമലടാത  ഒരു
ഉപജസ്പീവനമടാര്ഗ്ഗമടായനി  വദ്യടാഖദ്യടാനനിക്കലപ്പെടുകേയുര  ലചയ്തു.  ഈ  പശടാതലെതനില
കേടാര്ഷനികേ കമഖലെലയ ശക്തനിലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുര കേടാര്ഷനികേവൃതനിയനിലനനിനര മനികേച്ച
വരുമടാനര  കേര്ഷകേര്ക്കുര  കേര്ഷകേലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കുര  ലെഭദ്യമടാക്കുന്നതനിനുര
യുവതലെമുറലയ  കേടാര്ഷനികേവൃതനിയനികലെക്കസ്റ്റ്  കൂടുതലെടായനി  ആകേര്ഷനിക്കുന്നതനിനുര
കവണനിയുള്ള പുതനിയ കേടാര്ഷനികേ നയര ആവനിഷ്കരനിച്ചസ്റ്റ്  നടപ്പെടാക്കടാന ഈ സര്ക്കടാര്
പ്രതനിജടാബദമടാണസ്റ്റ്.  വനിശദമടായ  ചര്ച്ചകേളക്കുകശഷര  ലലജവകൃഷനിക്കസ്റ്റ്  ഊന്നല
നലകേനിയുര  ആധുനനികേ  ശടാസസ്പീയ  കൃഷനി  രസ്പീതനികേള  സമനസയനിപ്പെനിച്ചുലകേടാണ്ടുര
ഉത്പടാദനതനില വര്ദനവുര കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് മനികേച്ച വരുമടാനവുര ഉറപ്പെടാക്കുന്ന പുതനിയ
കേടാര്ഷനികേനയര  രൂപലപ്പെടുത്തുന്നതനിനടാണസ്റ്റ്  സര്ക്കടാര്  ലെക്ഷദ്യമനിടുന്നതസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ
എല.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്ക്കടാരനിലന  കേടാലെതസ്റ്റ്  നടപ്പെടാക്കനിയ  ലലജവകേടാര്ഷനികേ
നയതനിലലെയുര  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്ക്കടാര്  പ്രഖദ്യടാപനിച്ചനിരുന്ന  കേടാര്ഷനികേ
നയതനിലലെയുര   സസസ്പീകേടാരദ്യമടായ  ആശയങ്ങലള  സസടാരശസ്പീകേരനിച്ചുലകേടാണസ്റ്റ്  പുതനിയ
കേടാലെഘടതനിനനുസൃതമടായനി  പുനദുഃക്രമസ്പീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  ആവശദ്യമടായ  മടാറങ്ങകളടാലടയടാണസ്റ്റ്
ഈ നയര നടപ്പെടാക്കടാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. 

ജലെകസചനര,  മണ്ണസ്റ്റ്  സരരക്ഷണര,  കേടാലെടാവസടാ  വദ്യതനിയടാനര  കനരനിടല,
നസ്പീര്തടടാധനിഷനിത  വനികേസനര,  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  മടാനവകശഷനി   വനികേസനര,
വനിവര  സടാകങതനികേവനിദദ്യയുലട  വനികേസനര,  കേടാര്ഷനികേ  ഗകവഷണവുര
വനിജടാനവദ്യടാപനവുര,  കേടാര്ഷനികകേടാലപ്പെന്നങ്ങളുലട  മൂലെദ്യവര്ദനിത  വദ്യവസടായ
സടാപനങ്ങള   വദ്യടാപനിപ്പെനിക്കലര,  കേടാര്ഷനികകേടാലപ്പെന്നങ്ങളുലട  വനിപണനവുര
അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ  വദ്യടാപടാരവുര  കേടാര്ഷനികേ  യനവലക്കരണര,  വനിള  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്,
ലലഹലടകേസ്റ്റ്  കൃഷനി  രസ്പീതനികേള  എന്നസ്പീ  കമഖലെകേളക്കടാണസ്റ്റ്  ഊന്നല
നലകേടാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  കൃഷനി  വകുപ്പെനിലന  കസവനങ്ങള  പരമടാവധനി
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കേടാരദ്യക്ഷമമടാക്കുന്നതുര  ഈ  നയതനിലന  ഭടാഗമടായടാണസ്റ്റ്.  വനിശദമടായ  റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്
വടായനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സമയര  പരനിമനിതമടായതു  ലകേടാണസ്റ്റ്  ഞടാന  ഇതസ്റ്റ്  കമശപ്പുറതസ്റ്റ്
വയ്ക്കുകേയടാണസ്റ്റ്*.  ലപടാതുവടായ  രത്നചുരുക്കമടാണസ്റ്റ്  ആദദ്യലത  ഖണനികേയനില
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. ബടാക്കനിലയലടാര നടപ്പെടാക്കനി ലകേടാണനിരനിക്കുന്ന കേടാരദ്യങ്ങളടാണസ്റ്റ്. 

അങ്ങസ്റ്റ് ഇവനിലട ഒരു സമരലതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് പറയുകേയുണടായനി.  കകേന്ദ്ര -സരസടാന
ഗവണ്ലമനകേളുലട  കേര്ഷകേ  കദടാഹനയര  എന്നസ്റ്റ്  ഇവനിലട  പറയുകേയുണടായനി.
സരസടാന ഗവണ്ലമനസ്റ്റ് ഒരു കേര്ഷകേ കദടാഹനയവുര നടപ്പെടാക്കടാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനില.
മടാത്രമല,  കൃഷനിക്കടാലര  സരബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഏറവുര  കൂടുതല സരക്ഷനിതമടായ നനിലെയനില
കേടാര്ഷനികേ കമഖലെയനില അവലര നനിലെനനിര്തടാനടാവശദ്യമടായ നയപരനിപടാടനികേളടാണസ്റ്റ്
ഇകപ്പെടാള  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  ആവനിഷ്കരനിച്ചസ്റ്റ്  നടപ്പെനിലെടാക്കനിലക്കടാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
അങ്ങസ്റ്റ്  സൂചനിപ്പെനിച്ച,  ലെടാഭവനിഹനിതമുളലപ്പെലടയുള്ള  കേടാരദ്യങ്ങലള  സരബനനിച്ചസ്റ്റ്
എല.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ലന  പ്രകേടനപത്രനികേയനില  പറഞ്ഞ  പ്രകേടാരമുള്ള  തസ്പീരുമടാനര  ഈ
ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  എടുക്കുകേയുണടായനി.  മടാത്രമല,  വനിള  ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  ഉളലപ്പെലട
കൃഷനിക്കടാര്ക്കസ്റ്റ്   കേടാലെതനിനനുസൃതമടായനി,  അവരുലട  ലചലെവനിനസ്റ്റ്  അനുസരനിച്ചസ്റ്റ്
നഷ്ടപരനിഹടാരത്തുകേ  21  ലകേടാലതനിനുകശഷര പ്രഖദ്യടാപനിച്ചതസ്റ്റ് ഈ ഗവണ്ലമനടാണസ്റ്റ്.
ലനലനിലന  വനിലെ  ലകേടാടുക്കുന്ന  കേടാരദ്യതനില  ഉണടായനിരുന്ന  എലടാ
അനനിശനിതടാവസയ്ക്കുര  പരനിപൂര്ണ്ണമടായ  വനിരടാമമനിട്ടുലകേടാണസ്റ്റ്  ഒരുതരവസ്റ്റ്
ഇറക്കനിയതനിലൂലട  അടുതവര്ഷര മുതല ലനലകേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  വനിലെ  കൃതദ്യസമയതസ്റ്റ്
ലെഭനിക്കടാനടാവശദ്യമടായ  നടപടനിയനികലെക്കസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  കപടാകുകേയടാണസ്റ്റ്.  സരസടാന
ഗവണ്ലമനനിലന  പരനിധനിയനില  വരടാതനിരനിക്കുന്ന  റബര്,  കേടാപ്പെനി,  കതയനിലെ
ഉളലപ്പെലടയുള്ള  മറസ്റ്റ്  പലെ  കമഖലെകേളനില  നനിനര  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  പനിനടാറന്ന
സടാഹചരദ്യതനില സരസടാന ഗവണ്ലമനസ്റ്റ് ഫലെവതടായനി ഇടലപടടാനുള്ള ശമങ്ങള
ആരരഭനിച്ചുകേഴനിഞ.  അതനിലന  ഭടാഗമടായനി  റബര്  കേര്ഷകേരടക്കമുള്ള
കമഖലെകേളനികലെക്കസ്റ്റ്  സരസടാന  കൃഷനി  വകുപ്പെസ്റ്റ്  പ്രകതദ്യകേ  പദതനികേളടാരരഭനിച്ചസ്റ്റ്
നടപ്പെടാക്കടാനകവണനിയുള്ള   തസ്പീരുമടാനലമടുക്കുകേയുര  പദതനികേള  ആരരഭനിക്കുകേയുര
ലചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേടാപ്പെനി,  കതയനിലെ,  മറസ്റ്റ്  സഗനവനിള  കേര്ഷകേരുലട  കയടാഗങ്ങള  പലെ
ഘടങ്ങളനിലെടായനി  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  വനിളനിക്കുകേയുണടായനി.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്
ഈ  സടാപനങ്ങലളലടാര  അടച്ചുപൂട്ടുകേകയടാ  ദര്ബലെലപ്പെടുത്തുകേകയടാ
ലചയ്തു  ലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  പലെ  ഘടങ്ങളനിലെടായനി  അരഗങ്ങള  ഇവനിലട
ചൂണനിക്കടാണനിച്ച  കേടാരദ്യമടാണനിതസ്റ്റ്.  ഇക്കടാരദ്യതനില  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമനസ്റ്റ്
അനുവര്തനിക്കുന്ന  നയതനിലനതനിരടായനി   ഒറലക്കടടായ  ശബ്ദമടായനി  കകേരളതനിലന
ശബ്ദര  ഉയര്തനിലക്കടാണ്ടുവകരണതുണസ്റ്റ്  എനള്ളതടാണസ്റ്റ്  ഈ  മറപടനിയുമടായനി
ബനലപ്പെടസ്റ്റ് പറയടാനുള്ളതസ്റ്റ്. 

കഡടാ  .    എന  .    ജയരടാജസ്റ്റ്:  സര്,  കകേന്ദ്ര-സരസടാന  ഗവണ്ലമനകേളുലട
നയലതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  സൂചനിപ്പെനിച്ചകപ്പെടാള  കകേന്ദ്രഗവണ്ലമനനികനതസ്റ്റ്  കേര്ഷകേ  വനിരുദ

* അനുബനമടായനി കചര്ക്കുന.
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നയങ്ങളടാണസ്റ്റ്.  സരസടാന  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  രണ്ടുകേടാരദ്യങ്ങളടാണസ്റ്റ്  ലചകയ്യണതസ്റ്റ്.
ഒന്നടാമതടായനി,  ഞങ്ങളുലട  കനതടാവടായ  ലകേ.  എര.  മടാണനി  സടാര്  ധനകേടാരദ്യ
വകുപ്പുമനനിയടായനിരുന്ന  കേടാലെതടാണസ്റ്റ്  കേര്ഷകേ  ലപനഷന  ആവനിഷ്കരനിച്ചതസ്റ്റ്.
ബഹുമടാനദ്യനടായ ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനികൂടനി കകേളകക്കണ ഒരു കേടാരദ്യമടാണസ്റ്റ്. മലറലടാ
കക്ഷമലപനഷനുകേളുര ഈ ഗവണ്ലമനസ്റ്റ് നലകുനണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ കേര്ഷകേ ലപനഷന
മടാത്രര  നലകേടാന ഇതുവലര  തയ്യടാറടായനിടനില.  അതനിലനക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ചനിലെ  ആശയങ്ങള
രൂപസ്പീകേരനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  പലെതവണ  ആവശദ്യലപ്പെടതടാണസ്റ്റ്.  കേര്ഷകേ  ലപനഷന
എത്രയുരകവഗര നലകേണലമന്നടാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് സൂചനിപ്പെനിക്കടാനുള്ളതസ്റ്റ്. അതസ്റ്റ് കേര്ഷകേനസ്റ്റ്
കേനിട്ടുന്ന ഒരരഗസ്പീകേടാരമടാണസ്റ്റ്. തസ്പീര്ച്ചയടായുര അക്കടാരദ്യതനില അങ്ങസ്റ്റ് മുനകേലയ്യടുക്കണര.
ഇക്കടാരദ്യതനില  വളലര  കപടാസനിറസ്പീവടായ  നനിലെപടാടടാണസ്റ്റ്  അകങ്ങയ്ക്കുള്ളതസ്റ്റ്.  ഞടാന
മുകന്നടാട്ടുവച്ച  ആശയങ്ങളനില  പലെതുര  എലന  ആശയങ്ങളല.  യഥടാര്ത്ഥതനില
കേടാര്ഷനികേ നയതനിലന ഭടാഗമടായനി നമ്മുലട സഭതലന്ന ചര്ച്ച ലചയസ്റ്റ് ഏകേകേണ്ഠമടായനി
അരഗസ്പീകേരനിച്ച കുലറ ആശയങ്ങളടാണസ്റ്റ്.  പകക്ഷ അതസ്റ്റ് ഒലന്നടാന്നടായനി ഏലറടുക്കടാലത
നയരൂപസ്പീകേരണതനിലന  ഭടാഗമടാക്കുകമ്പടാഴടാണസ്റ്റ്  സമഗ  കേടാഴ്ചപ്പെടാകടടാടുകൂടനി  നമുക്കസ്റ്റ്
നടപ്പെടാക്കടാന  സടാധനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  സഭ  ചര്ച്ച  ലചയ  വനിഷയമടായ   കേര്ഷകേകക്ഷമ
കബടാര്ഡനിലന  സരബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഗവണ്ലമനനിലന  നനിലെപടാടസ്റ്റ്  എന്തടാണസ്റ്റ്;  അതസ്റ്റ്
എന്നകതയസ്റ്റ്  രൂപസ്പീകേരനിക്കടാന  കേഴനിയുര;   മലറലടാ  കമഖലെകേളനിലര  ഉള്ളതുകപടാലലെ
തലന്ന കേര്ഷകേലര സരബനനിച്ചനിടകതടാളര അവര്ക്കസ്റ്റ് ഏലറ പ്രകയടാജനപ്രദമടാകുന്ന
കൃഷനിക്കടാരനസ്റ്റ് കുലറകടനി അരഗസ്പീകേടാരവുര ആദരവുര നലകുന്ന ഒരു പ്രവര്തനമടാണസ്റ്റ്.
അതസ്റ്റ് എന്നകതയസ്റ്റ് ആരരഭനിക്കടാന കേഴനിയുലമനള്ള കേടാരദ്യതനില കൂടനി ഒരു മറപടനി
ആഗഹനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സനനില  കുമടാര്:  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട  അരഗര  ഇവനിലട
പറഞ്ഞ രണ്ടുമൂന്നസ്റ്റ് കേടാരദ്യങ്ങളനില ലതറനിദടാരണടാജനകേമടായ കേടാരദ്യങ്ങളുണടായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഒന്നസ്റ്റ്,  ആദദ്യമടായനി  കകേരളതനില  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  ലപനഷന  അനുവദനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
ബഹുമടാനലപ്പെട  മുലക്കര  രത്നടാകേരന  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയടായനിരനിക്കുകമ്പടാഴടാണസ്റ്റ്.
പനിന്നസ്പീടസ്റ്റ്  അതനിലന എണ്ണര വര്ദനിപ്പെനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  ബഹുമടാനദ്യനടായ ലകേ.  എര.  മടാണനി
ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പുമനനി ആയനിരുന്നകപ്പെടാഴടാലണന്നതസ്റ്റ് ശരനിയടായനിരനിക്കടാര.  ഇടതുപക്ഷ
ജനടാധനിപതദ്യമുന്നണനി  ഗവണ്ലമനനിലന  കേടാലെതസ്റ്റ്  ബഹുമടാനദ്യനടായ  മുലക്കര
രത്നടാകേരനടാണസ്റ്റ് കകേരളതനിലെടാദദ്യമടായനി കേര്ഷകേ ലപനഷന   പദതനിയടാരരഭനിച്ചതസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജടാര്ജസ്റ്റ്:  സര്,  ഇക്കടാരദ്യതനില  ഒരു  തസ്പീരുമടാനര  കവണര.
ശസ്പീ.  മുലക്കര  രത്നടാകേരനടാകണടാ  ശസ്പീ.  ലകേ.  എര.  മടാണനിയടാകണടാ   എനള്ള
കേടാരദ്യതനില  ഒരു തസ്പീരുമടാനര ആവശദ്യമടാണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സനനില  കുമടാര്:  ഇടതുപക്ഷ  ജനടാധനിപതദ്യമുന്നണനി
ഗവണ്ലമനടാണസ്റ്റ്  കകേരളതനിലെടാദദ്യമടായനി  കേര്ഷകേ  ലപനഷന  ആരരഭനിച്ചലതന്ന
കേടാരദ്യതനില ആര്ക്കുര തര്ക്കര കവണ. അതനിനസ്റ്റ് ബഹുമടാനദ്യനടായ..... 
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ശസ്പീ  .   കമടാനസസ്റ്റ് കജടാസഫസ്റ്റ്: സര്,....(ലലമക്കസ്റ്റ് ഓഫസ്റ്റ്)..........

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സനനില  കുമടാര്:  നനിങ്ങള  തമ്മേനിലള്ള  തര്ക്കര  അവനിലട
തസ്പീര്ക്കണര.   ഇവനിലട  ഗവണ്ലമനനിനസ്റ്റ്   ചര്ച്ച  ലചയ്യടാന  കേഴനിയുന്ന കേടാരദ്യങ്ങളല.
ബഹുമടാനലപ്പെട  അരഗര  പറയുന്നതുകപടാലലെ  കേര്ഷകേ  ലപനഷലന  കേടാരദ്യതനില
ഈ  വര്ഷര  283  കകേടാടനി  രൂപ  ബഹുമടാനലപ്പെട  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി
അനുവദനിച്ചതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്  കേര്ഷകേലപനഷനുകേലളലടാര  പൂര്ണ്ണമടായനി  ലകേടാടുത്തു
ലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  ആഗസസ്റ്റ്  മടാസരവലരയുള്ള  എലടാ  കുടനിശനികേയുര
ഒടാണതനിനുമുമ്പസ്റ്റ് ലകേടാടുത്തുതസ്പീര്ക്കടാനുള്ള നടപടനികേള നടനലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.
ഇക്കടാരദ്യതനില  ഒരു  ആശങയുര  കവണ.  ലപനഷന  ലകേടാടുതനിടനിലലന്ന  കേടാരദ്യര
അങ്ങസ്റ്റ്  ലതറനിദരനിച്ചസ്റ്റ്  പറയുന്നതടാണസ്റ്റ്.  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ  കബടാര്ഡസ്റ്റ്  രൂപസ്പീകേരനിക്കടാന
കവണനി  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്   തസ്പീരുമടാനലമടുക്കുകേയുര  കേഴനിഞ്ഞ  നനിയമസഭടാ  സകമ്മേളന
സമയതസ്റ്റ്  ഞടാന  ഇവനിലട  പ്രഖദ്യടാപനിക്കുകേയുര  ലചയതടാണസ്റ്റ്.  കേര്ഷകേ  കക്ഷമ
കബടാര്ഡനിലന  നനിയമനനിര്മ്മേടാണതനിനുള്ള  എലടാ  നടപടനികേളുര
പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  ഈ  ബജറനില  അതനിനുകവണനിയുള്ള  പണര
അനുവദനിച്ചുകേഴനിഞ.   ഈ  ലസഷനനില   കേര്ഷകേകക്ഷമ  കബടാര്ഡനിലന  ബനില
ലകേടാണ്ടുവരടാന  കേഴനിഞ്ഞനിലലങനിലര  അടുത  ലസഷനനിലലെങനിലര  ബനില
ലകേടാണ്ടുവരടാനുള്ള നടപടനികേള കൃഷനി വകുപ്പെസ്റ്റ് പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.
ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  ഈവര്ഷരതലന്ന  കേര്ഷകേകക്ഷമ  കബടാര്ഡസ്റ്റ്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയുര
നനിലെവനില വരനികേയുര ലചയ്യുര.

V. സബ്മനിഷന

(1) മളടനി ലലെവല മടാര്ക്കറനിരഗസ്റ്റ് കേമ്പനനി കമടാണനിററനിരഗസ്റ്റ് അകതടാറനിറനി

ശസ്പീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശര്മ്മേ  : സര്,  കകേരളതനിലലെ  ഇരുപകതടാളര  കേമ്പനനികേളക്കസ്റ്റ്
കേസ്പീഴനിലെടായനി  മൂന്നസ്റ്റ്  ലെക്ഷകതടാളര  വരുന്ന  ലതടാഴനിലെടാളനികേള  പണനിലയടുക്കുന്ന  ഒരു
പ്രധടാനലപ്പെട കമഖലെയടാണസ്റ്റ് മളടനി ലലെവല മടാര്ക്കറനിരഗസ്റ്റ് കമഖലെ. ഈ കമഖലെയനിലലെ
ലതടാഴനിലെടാളനികേള  വദ്യതദ്യസ  സരഘടനകേളനില  സമരര  ലചയ്യുകേയുര  ഒരു  പ്രകതദ്യകേ
ഘടതനില  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  ചര്ച്ചയസ്റ്റ്  വനിളനിക്കുകേയുര  ഇവര്  ആവശദ്യലപ്പെട  പ്രകേടാരര
ഹഗഡസ്റ്റ് ഹലെന  പുറലപ്പെടുവനിക്കുകേയുര  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  കമടാണനിററനിരഗസ്റ്റ്  അകതടാറനിറനി
രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കടാലമന്നസ്റ്റ് കരഖടാമൂലെര അന്നസ്റ്റ് ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്
സരഘടനകേളക്കസ്റ്റ്  ഉറപ്പുലകേടാടുതനിരുനലവങനിലര  അതസ്റ്റ്  പടാലെനിക്കലപ്പെടനിടനില.  ഈ
മൂന്നസ്റ്റ് ലെക്ഷകതടാളര വരുന്ന ലതടാഴനിലെടാളനികേലള പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിച്ചസ്റ്റ് എലടാ ജനിലകേളനില
നനിനമുള്ള ആയനിരക്കണക്കനിനസ്റ്റ് ലതടാഴനിലെടാളനികേള ഇന്നസ്റ്റ് നനിയമസഭയുലട    മുന്നനികലെയസ്റ്റ്
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മടാര്ച്ചസ്റ്റ്  നടത്തുകേയടാണസ്റ്റ്.  അവര്  ഉന്നയനിച്ചനിട്ടുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  നദ്യടായമടായനി
പരനിഹരനിക്കലപ്പെടുന്നതനിനുകവണനി  സരസടാന  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണലമനര  മളടനി  ലലെവല  മടാര്ക്കറനിരഗസ്റ്റ്  കമഖലെയനില  കമടാണനിററനിരഗസ്റ്റ്
അകതടാറനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കണലമനര  അതസ്റ്റ്  മണനി  ലചയനിന  സരവനിധടാനലത
തടയുന്നതനിനുര  വദ്യടാജന  തടഞനനിര്ത്തുന്നതനിനുര  സഹടായകേരമടാകുലമനമടാണസ്റ്റ്
സരഘടനക്കടാര്  മുകമ്പടാട്ടുവച്ചനിട്ടുള്ള  നനിര്കദ്ദേശര.   ഈ  വസ്തുത  പരനിഗണനിച്ചുലകേടാണസ്റ്റ്
ആവശദ്യമടായ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  ബഹുമടാനലപ്പെട  മുഖദ്യമനനികയടാടസ്റ്റ്
ആവശദ്യലപ്പെടുകേയടാണസ്റ്റ്.  

മുഖദ്യമനനി (  ശസ്പീ  .    പനിണറടായനി വനിജയന  ):  സര്, സരസടാനതസ്റ്റ് മളടനി ലലെവല
മടാര്ക്കറനിരഗസ്റ്റ്  രരഗതസ്റ്റ്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന സടാപനങ്ങള നലകുന്ന ഉലപ്പെന്നങ്ങളുലട
ഗുണകമന,  അവരുലട  കസവനര,  ലതടാഴനില  പ്രശ്നങ്ങള  എന്നനിവ  സരബനനിച്ച
കേടാരദ്യങ്ങള  പരനികശടാധനിക്കുവടാന  സര്ക്കടാര്  തസ്പീരുമടാനനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഈ  രരഗലത
ഉപകഭടാക്തൃചൂഷണര,  ലതടാഴനില  ചൂഷണര  എന്നനിവ  അവസടാനനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനടായനി
സരസടാനതസ്റ്റ് ഒരു മടാര്ഗ്ഗകരഖ തയ്യടാറടാകക്കണതുര ഒരു നനിരസ്പീക്ഷണ സരവനിധടാനര
രൂപസ്പീകേരനികക്കണതുര  അനനിവടാരദ്യമടാലണന്നസ്റ്റ്  സര്ക്കടാരനിനസ്റ്റ്  കബടാദദ്യലപ്പെടനിട്ടുണസ്റ്റ്.
മടാര്ഗ്ഗകരഖയുണടാക്കുന്നതനിനുര  നനിരസ്പീക്ഷണ  അധനികേടാര  സരവനിധടാനര
രൂപസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുമടായനി  ലപടാതുവനിതരണ  ഡയറക്ടര്  കനടാഡല  ഓഫസ്പീസറര
ലപടാതുവനിതരണ  ഡയറക്ടകററനിലലെ  ലെടാ  ഓഫസ്പീസര്  കേണ്വസ്പീനറമടായനി  ധനകേടാരദ്യര,
നനികുതനി,  ആഭദ്യന്തരര,  വദ്യവസടായര,  നനിയമര  എന്നസ്പീ  വകുപ്പുകേളനിലലെയുര  ഗുലെടാതനി
ഇനസനിറന്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്  ഫനിനടാനസസ്റ്റ്  ആനസ്റ്റ്  ടടാകകഷന  എന്ന  സടാപനതനികലെയുര
പ്രതനിനനിധനികേലള ഉളലപ്പെടുതനി ഒരു കേമ്മേനിറനി  രൂപസ്പീകേരനിക്കുവടാന തസ്പീരുമടാനനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
മടാര്ഗ്ഗകരഖയുര  നനിരസ്പീക്ഷണ  അധനികേടാര  സരവനിധടാനവുര  നനിലെവനിലവനലവങനില
മടാത്രകമ  ഈ  രരഗതസ്റ്റ്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ലതടാഴനിലെടാളനികേളുലട  കക്ഷമനനിധനിയുര  മറസ്റ്റ്
ആനുകൂലെദ്യങ്ങളുര സരബനനിച്ചസ്റ്റ് തസ്പീരുമടാനലമടുക്കുവടാന കേഴനിയുകേയുള.

(2) പരനിസനിതനി കേമ്മേസ്പീഷന

ശസ്പീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന  : സര്,  കകേരളതനില കേടാലെടാവസടാ വദ്യതനിയടാനര
ഏറവുര  കൂടുതല  അനുഭവലപ്പെടുന്ന  ജനിലയടാണസ്റ്റ്  വയനടാടസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  കുറച്ചസ്റ്റ്
വര്ഷങ്ങളടായനി  എലടാ  വര്ഷവുര  മഴ  കുറഞവരനികേയടാണസ്റ്റ്.   2015-16-ലര
2016-17-ലര  59  ശതമടാനര  മഴക്കുറവടാണസ്റ്റ്  കരഖലപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
ഭഇൗമശടാസജനടാര്  പറയുന്നതസ്റ്റ്,  40  ശതമടാനതനില  കുറവസ്റ്റ്  മഴയുണടായടാല
വരളച്ചയുലട  ലെക്ഷണങ്ങള  ആരരഭനിക്കുലമനര  50  ശതമടാനതനില
കൂടുതലെടാലണങനില പരനിഹരനിക്കടാന കേഴനിയടാത രസ്പീതനിയനിലള്ള പ്രതദ്യടാഘടാതങ്ങളക്കസ്റ്റ്
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ഇടയടാക്കുലമനമടാണസ്റ്റ്.   വയനടാടസ്റ്റ്  പതുലക്ക പതുലക്ക മരുഭൂമനിയടായനി മടാറലമന്നടാണസ്റ്റ്
ഭഇൗമശടാസജര്  പറയുന്നതസ്റ്റ്.  തുടര്ച്ചയടായനി  കുറഞവരുന്ന  വര്ഷപടാതര,
അനുക്രമമടായനി  വര്ദനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുന്ന  ദനിനതടാപനനിലെ,  രൂക്ഷമടാകുന്ന  വനദ്യമൃഗ
ശലെദ്യര,  ഭൂമനി വനിനനികയടാഗതനിലലെ ലതറടായ ചനിലെ പ്രവണതകേള,  അനനിയനനിതമടായ
മലണ്ണടുക്കല,  കുന്നസ്റ്റ്  ഇടനിക്കല,  വയല നനികേതല,  പടാറഖനനര,  കേടാപ്പെനി-കതയനിലെ-
കതടാടവനിളകേള കനരനിടുന്ന പ്രതനിസനനി,  ലനല വയലകേളുലട കശടാഷണര ഇലതലടാര
വയനടാടനിലന  ഗുരുതരമടായനി  ബടാധനിച്ചുലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.   വയനടാടസ്റ്റ്  ജനിലയുലട
സവനികശഷ  ഭൂപ്രകൃതനിയുര  കേടാലെടാവസയുര  കേടാര്ഷനികേ-കേടാര്ഷനികകേതര  ഘടകേങ്ങളുര
കേണക്കനിലലെടുതസ്റ്റ്  ആവശദ്യമടായ  ശടാസസ്പീയ  പഠനര  നടതനി  വയനടാടനിലന
സരരക്ഷനിക്കടാന  പ്രടാകയടാഗനികേ  പ്രവര്തനങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിക്കടാന  കേഴനിയുന്ന
രസ്പീതനിയനിലള്ള  ഒരു  പരനിസനിതനി  കേമ്മേസ്പീഷലന  രൂപസ്പീകേരനിക്കണലമന്നടാണസ്റ്റ്
അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കടാനുള്ളതസ്റ്റ്.

മുഖദ്യമനനി  (  ശസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന  ):  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  ഒരു
വദ്യടാഴവടക്കടാലെമടായനി  വയനടാടനില  കേടാലെവര്ഷവുര  തുലെടാവര്ഷവുര  ദര്ബലെമടാണസ്റ്റ്.
ഇലക്കടാലര ഇതുവലരയുള്ള കേണക്കുപ്രകേടാരര കേടാലെവര്ഷതനില ലെഭനികക്കണ മഴയുലട
41  ശതമടാനര  മടാത്രമടാണസ്റ്റ്  ലെഭനിച്ചതസ്റ്റ്.   കേടാലെടാവസടാ  വദ്യതനിയടാനതനിലന
ഭടാഗമടായടാണസ്റ്റ്  മഴ  ലെഭദ്യത കുറയുന്നതുര തടാപനനിലെയനില വദ്യതദ്യടാസര വരുന്നലതനര
വനിലെയനിരുതലപ്പെടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേടാര്ഷനികേ  വനിളകേളുലട  ഉത്പടാദനക്ഷമതകയയുര  വനിള
രസ്പീതനികേകളയുലമലടാര  ഇതസ്റ്റ്  ബടാധനിച്ചനിട്ടുമുണസ്റ്റ്.  വയനടാടസ്റ്റ്  കനരനിടുന്ന  പടാരനിസനിതനികേ
പ്രശ്നങ്ങളനില പലെതുര മനുഷദ്യനനിര്മ്മേനിതമടാലണന്നടാണസ്റ്റ് ലപടാതുലവ വനിലെയനിരുത്തുന്നതസ്റ്റ്.
ഇതനിലന  അടനിസടാനതനില  ജനിലടാ  ദരന്ത  നനിവടാരണ  അകതടാറനിറനി  ദരന്ത
ലെഘൂകേരണതനിനുര  പടാരനിസനിതനികേ  പരനിപടാലെനതനിനുര  ചനിലെ  ഊര്ജ്ജനിത
നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേടാണതനിനസ്റ്റ്  നനിയനണങ്ങള
ഏര്ലപ്പെടുത്തുകേയുര  ദരന്ത  സടാധദ്യതടാ  ഭൂപടങ്ങളുലട  അടനിസടാനതനില  ചനിലെ
പ്രകദശങ്ങളനില  പടാറഖനനര  പൂര്ണ്ണമടായുര  നനികരടാധനിക്കുകേയുര  ലചയ്തു.
ലനലവയലകേള  തരരമടാറലപ്പെടുന്നതുര  പരനിസനിതനി  പ്രശ്നങ്ങളക്കസ്റ്റ്  കേടാരണമടാകുന.
മടാനുഷനികേമടായ  ഇടലപടലകേള  വയനടാടസ്റ്റ്  ജനിലയുലട  സവനികശഷ  ഭൂപ്രകൃതനിലയ
സടാരമടായനി  ബടാധനിക്കുനലണന്നതസ്റ്റ്  നനിസര്ക്കമടായ  കേടാരദ്യമടാണസ്റ്റ്.  പരനിസനിതനിക്കസ്റ്റ്
കകേടാടര  തട്ടുന്ന തരതനിലള്ള പ്രവര്തനങ്ങളുര  ആകഗടാളതടാപനവുര  കേടാലെടാവസടാ
വദ്യതനിയടാനവുലമലടാര  വയനടാടന  പ്രകൃതനിലയ  ഏതസ്റ്റ്  രസ്പീതനിയനില  ബടാധനിക്കുലമന്നതസ്റ്റ്
വനിലെയനിരുതലപ്പെകടണതുര  അതനിലന  അടനിസടാനതനില  പരനിഹടാര  നടപടനികേള
ഹകേലക്കടാകള്ളണതുമുണസ്റ്റ്.  വയനടാടനിലലെ  കേടാലെടാവസടാ  വദ്യതനിയടാനരമൂലെമുള്ള
പ്രശ്നങ്ങളുലട ഗഇൗരവര കേണക്കനിലലെടുതസ്റ്റ് കേടാര്ബണ് നന്യൂടല വയനടാടസ്റ്റ്  കപ്രടാജക്ടനിനസ്റ്റ്
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രൂപര നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മസ്പീനങ്ങടാടനി പഞടായതനില ഇതനിനസ്റ്റ് തുടക്കമടായനി.  ജനിലയനില
ഹരനിതകകേരളര മനിഷലന പ്രവര്തനവുര കൂടുതല ശക്തമടാക്കുര. നനിലെവനില കേടാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലെടാശടാലെ  ഇതുസരബനനിച്ചസ്റ്റ്  ചനിലെ  പഠനങ്ങള  നടതനിവരുനണസ്റ്റ്.
കേടാലെടാവസടാ വദ്യതനിയടാനര പഠനിക്കുവടാനുള്ള ഇനസനിറന്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ് ഹക്ലൈമറസ്റ്റ്  ലചയ്ഞസ്റ്റ്
സഡസ്പീസനിനുര ഇക്കടാരദ്യതനില ഫലെപ്രദമടായ ഇടലപടലകേളുര പഠനങ്ങളുര നടതടാന
കേഴനിയുര.  വയനടാടനിലലെ സവനികശഷ സടാഹചരദ്യര കേണക്കനിലലെടുതസ്റ്റ് ഇക്കടാരദ്യതനില
ആവശദ്യമടായ  പഠനങ്ങള  നടത്തുന്നതനിനുര  അതനിലന  അടനിസടാനതനില
ഫലെപ്രദമടായ പരനിഹടാരമടാര്ഗ്ഗങ്ങള കേലണത്തുന്നനിനുര  സര്ക്കടാര്  ഊര്ജ്ജനിതശമര
നടത്തുര.

(3) കേഞനികക്കടാടസ്റ്റ് ഇനസ്ട്രുലമകനഷന ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    അച്ചുതടാനനന  : സര്,  മലെമ്പുഴ  നനികയടാജകേമണലെതനിലലെ
പുതുകശരനി  ഗടാമപഞടായതനില  കേ ഞനികക്കടാടസ്റ്റ്  വദ്യവസടായ  കമഖലെയനില
പ്രവര്തനിക്കുന്ന കകേന്ദ്ര ലപടാതുകമഖലെടാ സടാപനമടായ ഇനസ്ട്രുലമകനഷന ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്
അടച്ചുപൂടല  ഭസ്പീഷണനി  കനരനിടുകേയടാണസ്റ്റ്.   1974-ല  സടാപനിതമടായ  ഈ  കേമ്പനനി
ഇന്തദ്യയനില ജലെ ഹവദക്യുത – തടാപ ഹവദക്യുത പദതനികേളക്കുര ഐ.എസസ്റ്റ്.ആര്.ഒ.-
യ്ക്കുര  ആണവ  നനിലെയങ്ങളക്കുമടാവശദ്യമടായ  അതദ്യടാധുനനികേ  കേണ് കടടാള  വടാലവസ്റ്റ്
നനിര്മ്മേടാണതനികലെര്ലപ്പെടനിരനിക്കുന്ന  ഏകേ  സടാപനമടാണസ്റ്റ്.  രടാജദ്യലത  ബഹുരടാഷ
കുതകേ കേമ്പനനികേളുമടായനി മത്സരനിച്ചസ്റ്റ് കേണ്കടടാള വടാലവസ്റ്റ് നനിര്മ്മേടാണതനിലന വനിലെ
നനിയനനിക്കുന്നതനില  മര്മ്മേപ്രധടാനമടായ  പങ്കുവഹനിക്കുന്ന  നന്യൂക്ലൈനിയര്
ആപനികക്കഷനസനിനടായനി  തകദ്ദേശസ്പീയമടായ  വടാലവസ്റ്റ്  വനികേസനിപ്പെനിലച്ചടുത്തുലകേടാണ്ടുള്ള
അഭനിമടാനകേരമടായ കനടവുര ഈ ലപടാതുകമഖലെടാ സടാപനതനിനുണസ്റ്റ്.  കേമ്പനനിയുലട
മടാതൃസടാപനമടായ  രടാജസടാനനിലലെ  കകേടാട  യൂണനിറസ്റ്റ്  2016-ല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കടാര്
അടുച്ചുപൂടനി.  എന്നടാല പടാലെക്കടാടസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ പത്തു വര്ഷതനിനനിടയനില 112
കകേടാടനി  രൂപയുലട പ്രവര്തനലെടാഭമുണടാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   292  സനിരര ജസ്പീവനക്കടാരുര
162 കേരടാര് ജസ്പീവനക്കടാരുമുള്ള ഇഇൗ സടാപനതനിലന അനുബന സടാപനങ്ങളടായനി
കകേടായമ്പത്തൂരുര,  പടാലെക്കടാട്ടുമടായനി  212  ലചറകേനിട  വദ്യവസടായസടാപനങ്ങളുര
പ്രവര്തനിക്കുന.  കകേരള  സര്ക്കടാര്  പടാടതനിനസ്റ്റ്  നലകേനിയ  200  ഏക്കര്
സലെതടാണസ്റ്റ്  കേമ്പനനി  പ്രവര്തനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇവനിലട  ലതടാഴനിലലെടുക്കുന്ന
ജസ്പീവനക്കടാര്ക്കസ്റ്റ്  ഏറവുര  അവസടാനമടായനി  1997-ലലെ  ശമ്പള പരനിഷ്കരണര,  2009-
ലെടാണസ്റ്റ്  നടപ്പെനിലെടാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  2007-കലെയുര  2017-കലെയുര  ശമ്പളപരനിഷ്കരണര
ഇതുവലര കേമ്പനനിയനിലലെ ജസ്പീവനക്കടാര്ക്കസ്റ്റ് അനുഭവകവദദ്യമടായനിടനില. ശമ്പളപരനിഷ്കരണ
കുടനിശനികേ ഒനരതലന്ന ജസ്പീവനക്കടാര്ക്കസ്റ്റ് ഇതുവലര നലകേനിയനിട്ടുമനില.
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പ്രസ്തുത  കേമ്പനനിലയ  1994-ല  'സനിക്കസ്റ്റ്'  കേമ്പനനികേളനില  ഒന്നടായനി
പരനിഗണനിച്ചതനിലന അടനിസടാനതനില കേമ്പനനിയനിലലെ ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കസ്റ്റ് വനിവനിധ
അഡസടാനസകേള  നലകേനിവന്നനിരുന.  നനിലെവനില  13.35  കകേടാടനി  രൂപയുലട
അഡസടാനസസ്റ്റ്  ബടാദദ്യതകേള  എലടാര  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുവടാന  കകേന്ദ്രസര്ക്കടാര്
തസ്പീരുമടാനലമടുതനിരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  ജസ്പീവനക്കടാര്  ഇതനിലനതനിലര  വദ്യടാവസടായനികേ
ടനിബന്യൂണലെനില  ഹര്ജനി  ലകേടാടുതതനിലന  അടനിസടാനതനില  അഡസടാനസകേള
തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കരുലതന്ന  വനിധനിയുണടായനി.   എന്നനിട്ടുര  2 013  മുതല  വനിരമനിച്ചുവരുന്ന
ജസ്പീവനക്കടാര്ക്കസ്റ്റ്  ഗടാറ്റുവനിറനി,  പനി.  എഫസ്റ്റ്.  ആനുകൂലെദ്യങ്ങള  ഒനര  വനിതരണര
ലചയ്യുന്നനില.

14-12-2015-നസ്റ്റ്  അന്നസ്റ്റ്  പ്രതനിപക്ഷ  കനതടാവടായനിരുന്ന  ഞടാനുര  വദ്യവസടായ
വകുപ്പുമനനി ശസ്പീ പനി. ലകേ. കുഞ്ഞടാലെനിക്കുടനിയുര കചര്ന്നസ്റ്റ് ഒരു കയടാഗര വനിളനിച്ചുകചര്ത്തു.
ബനലപ്പെട  ഉകദദ്യടാഗസ  കമധടാവനികേളുലട  സടാന്നനിദദ്യതനില  കചര്ന്ന  ആ
കയടാഗതനില  കേമ്പനനി  സരസടാന  സര്ക്കടാര്  ഏലറടുക്കടാന  തസ്പീരുമടാനനിച്ചതടാണസ്റ്റ്.
എന്നടാല ഇതുവകരയുര  നടപടനികേലളടാനമടായനിടനില.   സരസടാനതസ്റ്റ്  ലെടാഭകേരമടായനി
പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന  ഒരു  കകേന്ദ്ര  ലപടാതുകമഖലെടാസടാപനലമന്ന  നനിലെയസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്
സരസടാന സര്ക്കടാര് ഏലറടുതസ്റ്റ് പ്രവര്തനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ് എടുത തസ്പീരുമടാനങ്ങള
ദ്രുതഗതനിയനില നടപ്പെനിലെടാകക്കണതുണസ്റ്റ്.

മടാതൃസടാപനര  അടച്ചുപൂടനിയതനിനുകശഷര  ഇനസ്ട്രുലമകനഷന  ലെനിമനിറഡനിലന
പടാലെക്കടാടസ്റ്റ്  യൂണനിറനിലന  കേടാരദ്യതനില  തുടരുന്ന  അനനിശനിതടാവസ  ലെടാഭകേരമടായനി
പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്ന കേമ്പനനിലയ തകേര്ച്ചയനികലെക്കസ്റ്റ്  തള്ളനിവനിടുന്ന  സനിതനിവനികശഷര
ഉണടാക്കനിയനിരനിക്കുന.

ആയതനിനടാല  കേമ്പനനിയുലട  ലലകേമടാറനടപടനികേള  പൂര്തസ്പീകേരനിച്ചസ്റ്റ്
ജസ്പീവനക്കടാരുലട  ശമ്പളപരനിഷ്കരണ  കുടനിശനികേ,  വനിരമനിച്ച  ജസ്പീവനക്കടാരുലട
ആനുകൂലെദ്യങ്ങള  എന്നനിവ  സരബനനിച്ചസ്റ്റ്  തസ്പീര്പ്പെസ്റ്റ്  കേലപ്പെനിക്കടാനടാവശദ്യമടായ
നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനിക്കുവടാന  കകേന്ദ്രസര്ക്കടാരനില   സമ്മേര്ദ്ദേര  ലചലതണലമന്നസ്റ്റ്
ആവശദ്യലപ്പെടുന.

വദ്യവസടായവുര  കസടാര്ട്സര  യുവജനകേടാരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
ലമടായസ്പീന):  സര്,  ലെടാഭതനില  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ലപടാതുകമഖലെടാ
സടാപനങ്ങളുളലപ്പെലടയുള്ളവയുലട  ഓഹരനികേള  വനിറഴനിക്കുന്നതനിനുര  സസകേടാരദ്യ
വലക്കരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേളടാണസ്റ്റ്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കടാര്  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.
പടാലെക്കടാടസ്റ്റ്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  ഇനസ്ട്രുലമകനഷന  ലെനിമനിറഡനിലന  മടാതൃസടാപനമടായ
രടാജസടാനനിലലെ 'കകേടാട'-യനിലലെ യൂണനിറനിലന നഷ്ടമടാണസ്റ്റ് ലെടാഭതനില പ്രവര്തനിക്കുന്ന
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പടാലെക്കടാടസ്റ്റ്  യൂണനിറ്റുകൂടനി  പ്രതനിസനനിയനിലെടാകേടാന  കേടാരണര.   കകേന്ദ്ര  സര്ക്കടാര്
ഇനസ്ട്രുലമകനഷന  ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്  സസകേടാരദ്യവലക്കരനിക്കടാന  തസ്പീരുമടാനനിച്ചകപ്പെടാഴടാണസ്റ്റ്
സരസടാനതനിലന  വദ്യവസടായ  തടാലപ്പെരദ്യവുര  പടാലെക്കടാടസ്റ്റ്  യൂണനിറനിലലെ
ലതടാഴനിലെടാളനികേളുലട  തടാലപ്പെരദ്യവുര  സരരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഇനസ്ട്രുലമകനഷന
ലെനിമനിറഡനിലന പടാലെക്കടാടസ്റ്റ് യൂണനിറസ്റ്റ് കകേരള സര്ക്കടാര് ഏലറടുക്കുവടാന ബഹുമടാനലപ്പെട
മുഖദ്യമനനിയുലട സടാന്നനിദദ്യതനില കൂടനിയ കയടാഗര തതസതനില തസ്പീരുമടാനനിക്കുകേയുര
തുടര്  നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനിക്കുവടാന  ചസ്പീഫസ്റ്റ്  ലസക്രടറനി  ലചയര്മടാനടായനി  ഒരു
ഉന്നതടാധനികേടാര സമനിതനി രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേയുര ലചയതസ്റ്റ്.   ഏലറടുക്കലെനിലന ഭടാഗമടായനി
'റനിയടാബസ്റ്റ്'  നലകേനിയ പ്രടാഥമനികേ റനികപ്പെടാര്ടനിലന അടനിസടാനതനില ഉന്നതടാധനികേടാര
സമനിതനിയുലട  തസ്പീരുമടാനപ്രകേടാരര  യൂണനിറനിലന  ആസനി  ബടാധദ്യതകേള  വനിശദമടായനി
വനിലെയനിരുത്തുന്നതനിനടായനി  വര്മ്മേ  ആനസ്റ്റ്  വര്മ്മേലയന്ന  ചടാര്കടര്ഡസ്റ്റ്  അക്കഇൗണനസ്റ്റ്
സടാപനകതയുര നനിയമപരമടായ പരനികശടാധനയടായനി കമകനടാന ആനസ്റ്റ് ലലപ എന്ന
സടാപനകതയുര  ചുമതലെലപ്പെടുതനി.  2015-16  സടാമ്പതനികേ  വര്ഷലത  ഓഡനിറസ്റ്റ്
ലചയ വടാര്ഷനികേ കേണക്കനിലന ആധടാരമടാക്കനി വര്മ്മേ ആനസ്റ്റ് വര്മ്മേ സമര്പ്പെനിച്ച ആസനി-
ബടാധദ്യതടാ  റനികപ്പെടാര്ടനിലന  അടനിസടാനതനില  ഉന്നതടാധനികേടാര  സമനിതനി  കകേന്ദ്ര
വദ്യവസടായ വകുപ്പെസ്റ്റ് കജടായനിനസ്റ്റ് ലസക്രടറനി, ഇനസ്ട്രുലമകനഷന ലെനിമനിറഡസ്റ്റ് സനി.എര.ഡനി.,
വദ്യവസടായ വകുപ്പെനിലലെ ഉന്നത ഉകദദ്യടാഗസര് എന്നനിവരുമടായനി വനിവനിധ തലെതനിലള്ള
കൂടനിയടാകലെടാചനകേള  നടത്തുകേയുണടായനി.   ഇകതടാലടടാപ്പെരതലന്ന  കമകനടാന  ആനസ്റ്റ്
ലലപ  സമര്പ്പെനിച്ച  നനിയമപരമടായ  റനികപ്പെടാര്ട്ടുര  'റനിയടാബസ്റ്റ്'  നലകേനിയ  സടാകങതനികേ
റനികപ്പെടാര്ട്ടുര ഉന്നതടാധനികേടാര സമനിതനി വനിലെയനിരുതനി.  ബടാധദ്യതകേലളലടാര ഒഴനിവടാക്കനി
വനിലെ  കൂടടാലത ഇനസ്ട്രുലമകനഷന ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്  പടാലെക്കടാടസ്റ്റ്  യൂണനിറസ്റ്റ്  ഏലറടുക്കടാലമന്ന
കകേരള  സര്ക്കടാരനിലന നനിര്കദ്ദേശര  കകേന്ദ്രസര്ക്കടാരനിനസ്റ്റ്  സസസ്പീകേടാരദ്യമല.  വര്മ്മേ ആനസ്റ്റ്
വര്മ്മേ  സമര്പ്പെനിച്ച  ആസനി-ബടാധദ്യതടാ  റനികപ്പെടാര്ടനിലന  അടനിസടാനതനില
ഉന്നതടാധനികേടാര  സമനിതനി  നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിരുന്ന  ആസനിയനിലലെ  കുറവുര  ബടാധദ്യതയനിലലെ
വര്ദനവുര 2016-17 സടാമ്പതനികേ വര്ഷലത ഓഡനിറസ്റ്റ് ലചയ വടാര്ഷനികേ കേണക്കനില
ഉളലപ്പെടുതടാലമനര  എന്നടാല  തുടര്ച്ചയടായ  രണസ്റ്റ്  ശമ്പളപരനിഷ്കരണതനിലൂലട
ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ലെഭനികക്കണ  അര്ഹതലപ്പെട  വര്ദനവുര  മറസ്റ്റ്  ആനുകൂലെദ്യങ്ങളുര
കകേരള  ലലഹകക്കടാടതനിയനില  നനിലെവനിലള്ള  കകേസനിലന  തസ്പീര്പ്പെനിനസ്റ്റ്  വനികധയമടായനി
മടാത്രകമ  പരനിഹരനിക്കുവടാന  സടാധനിക്കുകേയുള  എന്ന  നനിലെപടാടടാണസ്റ്റ്  കേമ്പനനി
സസസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇനസ്ട്രുലമകനഷന  ലെനിമനിറഡനിലന  പടാലെക്കടാടസ്റ്റ്  യൂണനിറസ്റ്റ്
16-8-2017-ല  സമര്പ്പെനിച്ച  2016-17  സടാമ്പതനികേ  വര്ഷലത  ഓഡനിറസ്റ്റ്  ലചയ
വടാര്ഷനികേ കേണക്കസ്റ്റ് വര്മ്മേ ആനസ്റ്റ് വര്മ്മേയസ്റ്റ് പുതുക്കനിയ ആസനി ബടാധദ്യതടാ റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്
തയ്യടാറടാക്കുന്നതനിനുകവണനി  സമര്പ്പെനിച്ചനിരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത  റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്
ഉടലനതലന്ന  ലെഭദ്യമടാകുലമന്നടാണസ്റ്റ്  അറനിയനിച്ചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  2016-17  സടാമ്പതനികേ
വര്ഷലത  ഓഡനിറസ്റ്റ്  ലചയ  വടാര്ഷനികേ  കേണക്കസ്റ്റ്  അടനിസടാനലപ്പെടുതനിയുള്ള
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പുതുക്കനിയ  ആസനി-ബടാധദ്യതടാ  റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്  ലെഭനിച്ചടാലടന  ഉന്നതടാധനികേടാര  സമനിതനി
കയടാഗര  കചര്ന്നസ്റ്റ്  സടാപനര  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  അടനിയന്തര  തുടര്നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതടാണസ്റ്റ്.

(4) ആനനപ്പെള്ളനി മരമടനി

ശസ്പീ  .    ചനിറയര കഗടാപകുമടാര് :  സര്,  അടൂര് ആനപ്പെള്ളനിയനില  60  വര്ഷമടായനി
നടനവന്നനിരുന്ന  കേടാര്ഷനികേ  ഉത്സവമടായ  ആനനപ്പെള്ളനി  മരമടനി  മകഹടാത്സവര
നനിലെവനില   തടസലപ്പെടനിരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  തമനിഴസ്റ്റ് നടാടനിലലെ  ലജലനിലക്കട്ടുര  സമടാനമടായ
ചനിലെ  അപകേടകേരമടായ  ഉരുക്കളുമടായനി  ബനലപ്പെടുന്ന  ആകഘടാഷങ്ങളുലട
വനിവടാദവുമടായനി  ബനലപ്പെടുതനിയടാണസ്റ്റ്  യടാലതടാരു അടനിസടാനവുമനിലടാലത  തനികേച്ചുര
അപകേടരഹനിതമടായ  ഇഇൗ  ഗടാമസ്പീണ  കേടാര്ഷനികേ  ആകഘടാഷര  നനിര്തനിവച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
ലനലകൃഷനി  വദ്യടാപകേമടാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ശമനിക്കുന്ന  കേടാലെനികേ  സടാഹചരദ്യതനില
പരമ്പരടാഗത കേടാര്ഷനികേ രസ്പീതനിയനില മനുഷദ്യനുര ഉരുക്കളുര സകമ്മേളനിക്കുന്ന കേടാര്ഷനികേ
അദസടാനതനിലന പ്രതസ്പീകേടാത്മകേമടായ ആകഘടാഷമടാണസ്റ്റ്  ഇഇൗ മരമടനി  മകഹടാത്സവര.
യുവടാക്കലള  കേടാര്ഷനികേവൃതനിയനികലെയസ്റ്റ്  ആകേര്ഷനിക്കുകേ,  വനിവനിധ  പ്രകദശങ്ങളനിലലെ
കേര്ഷകേരുലട കൂടടായ നനിലെനനിര്ത്തുകേ എന്നസ്പീ ലെക്ഷദ്യങ്ങളുര  ഇഇൗ തനതു കേടാര്ഷനികേ
രൂപതനിനുണസ്റ്റ്.  60  വര്ഷമടായനി  മൃഗങ്ങളകക്കടാ  ഓടക്കടാര്കക്കടാ  യടാലതടാരുവനിധ
അപകേടങ്ങളുര ഇഇൗ വനികനടാദവുമടായനി ബനലപ്പെട്ടുണടായനിടനില. ഇഇൗ ഉരുക്കലള തനികേച്ചുര
കസ്നേഹകതടാലട പരനിപടാലെനിച്ചടാണസ്റ്റ് കേര്ഷകേര് മത്സരതനിനസ്റ്റ് എതനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. മൃഗങ്ങളുര
മനുഷദ്യരുര  തമ്മേനിലള്ള കപടാരടാടമല.  മറനിച്ചസ്റ്റ്  ഒന്നടായനി  കചര്ന്നസ്റ്റ്  വനിജയര  വരനിക്കുന്ന
സടാഹചരദ്യമടാണസ്റ്റ്  സരജടാതമടാകുന്നതസ്റ്റ്.  ലജലനിലക്കടസ്റ്റ്  അടക്കമുള്ള  മടാരകേമടായ
വനികനടാദങ്ങള  വസ്പീണ്ടുര  സജസ്പീവമടായനിരനിക്കുന.  കുതനിരകയടാടവുര  ആനകയടാടവുര
തടസമനിലടാലത  നടക്കുന.  എന്നടാല സടാധടാരണ കേര്ഷകേരുലട  മരമടനിക്കുകവണനി
ആരുര  ശബ്ദമുയര്ത്തുന്നനില.   എറണടാകുളര  ജനിലയനിലലെ  കേടാകര്  കേടാളവയലെനില
സമടാനമടായ  മരമടനി  മത്സരര  വസ്പീണ്ടുര  വന്നനിരനിക്കുന.  എന്നടാല  അടൂര്
ആനനപ്പെള്ളനിയനിലലെ  മരമടനി  മകഹടാത്സവര  ചനിലെ  അവദ്യക്തതകേളുലട  കപരനില
മുടങ്ങനിയനിട്ടുള്ളതടായനി  കേടാണുന.  ആയതനിനടാല ഇഇൗ ഉത്സവര പുനരടാരരഭനിച്ചസ്റ്റ്  അടൂര്
ആനപ്പെള്ളനി  മരമടനി  മകഹടാത്സവര  നടത്തുന്നതനിനടാവശദ്യമടായ  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുന. 

പടനികേജടാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുര വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന): സര്,
കകേരളതനിലന  കേടാര്ഷനികേ  പടാരമ്പരദ്യവുമടായനി  ബനമുള്ളതുര  കകേരളതനില
പരമ്പരടാഗതമടായനി  നനിലെനനിന്നനിരുന്നതുമടായ  കേടാളപൂടസ്റ്റ്,  മരമടനി,  കേനപൂടസ്റ്റ്,  ഉഴവസ്റ്റ്
മുതലെടായ കേടായനികേ വനികനടാദങ്ങള നനിയമ വദ്യടാഖദ്യടാനതനിലലെ അവദ്യക്തതമൂലെര പലെ
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സലെങ്ങളനിലര  നനിലെച്ചനിരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  1960-ലലെ  മൃഗങ്ങകളടാടുള്ള  ക്രൂരത  തടയല
ആക്ടനിലലെ വദ്യവസകേള പ്രകേടാരവുര തമനിഴസ്റ്റ് നടാടസ്റ്റ് സര്ക്കടാരുര അനനിമല ലവലലഫയര്
കബടാര്ഡര  എന്ന  കകേസനില  ബഹുമടാനലപ്പെട  സപ്രസ്പീരകകേടാടതനി  പുറലപ്പെടുവനിച്ച
വനിധനിനദ്യടായതനിലന  ലവളനിച്ചതനിലര  മൃഗങ്ങലള  ലപടാതുജനങ്ങളുലട  മുന്നനില
വനികനടാദതനിനടായനി  പ്രദര്ശനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുര  അവലയലക്കടാണസ്റ്റ്  അഭദ്യടാസര
ലചയ്യനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുര മനുഷദ്യനുര മൃഗവുമടായനി മത്സരര സരഘടനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുര മറ്റുര
ഇന്തദ്യയനിലെടാലകേ  വനിലെക്കസ്റ്റ്  ഏര്ലപ്പെടുതനിയനിട്ടുള്ളതടാണസ്റ്റ്.  അതുലകേടാണസ്റ്റ്  മൃഗങ്ങലള
ഉപകയടാഗനിച്ചുള്ള  മത്സരവനിഭടാഗ  പരനിപടാടനികേളക്കസ്റ്റ്  അനുമതനി  നലകേടാന  ഇകപ്പെടാള
സടാധനിക്കുന്നനില.  ബഹുമടാനലപ്പെട  സപ്രസ്പീര  കകേടാടതനി  വനിധനിയുലട  ലവളനിച്ചതനില
തമനിഴസ്റ്റ് നടാടനിലര മറ്റുര വദ്യടാപകേമടായനി നടതനിയനിരുന്ന ലജലനിലക്കടസ്റ്റ് കപടാലള്ള കേടായനികേ
വനികനടാദങ്ങള  ബഹുമടാനലപ്പെട  സപ്രസ്പീര  കകേടാടതനി  വനിധനിയുലട  ലവളനിച്ചതനില
സരഘടനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  തടസര കനരനിടനിരുന.  ഈ സടാഹചരദ്യതനില ലജലനിലക്കടസ്റ്റ്
നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  നനിയമപരനിരക്ഷ  നലകുന്നതനിനടായനി  ഒരു  പ്രകതദ്യകേ  നനിയമര
ലകേടാണ്ടുവന്നടാണസ്റ്റ് തമനിഴസ്റ്റ് നടാടസ്റ്റ്  സര്ക്കടാര് ബഹുമടാനലപ്പെട സപ്രസ്പീരകകേടാടതനി വനിധനിലയ
മറനികേടന്നതസ്റ്റ്.  കകേരളതനിലന  കേടാര്ഷനികേ  സരസ്കൃതനിയുലട  ഭടാഗമടായനി  പുരടാതന
കേടാലെരമുതല  കകേരളതനില  നടനവന്നനിരുന്നതുര  മൃഗങ്ങകളടാടസ്റ്റ്  യടാലതടാരുവനിധ
ക്രൂരതയുര കേടാടടാതതുമടായ കേടാളപൂടസ്റ്റ്,  കേനപൂടസ്റ്റ്,  മരമടനി,  ഉഴവസ്റ്റ് എന്നസ്പീ കപരുകേളനില
അറനിയലപ്പെടുന്ന  മത്സരങ്ങള  കകേരളതനില  സരഘടനിപ്പെനിക്കടാന  വനിലെക്കസ്റ്റ്
ഏര്ലപ്പെടുത്തുന്നതസ്റ്റ്  ഗഇൗരവമടായ  പരനികശടാധനയസ്റ്റ്  വനികധയമടാകക്കണതടാണസ്റ്റ്.
ലജലനിലക്കടനിലന  കേടാരദ്യതനില  തമനിഴസ്റ്റ് നടാടസ്റ്റ്  സര്ക്കടാര്  സസസ്പീകേരനിച്ചതുകപടാലലെ  ഒരു
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കടാവുന്ന അവസടാ വനികശഷമടാകണടാ കകേരളതനിലലെ സടാമൂഹനികേ
അന്തരസ്പീക്ഷലമന്നസ്റ്റ്  പരനികശടാധനികക്കണതടാണസ്റ്റ്.  അതുകപടാലലെതലന്ന  കകേരളതനിലന
കേടാര്ഷനികേ  സരസടാരതനിലന  ഭടാഗമടായനി  പ്രടാചസ്പീനകേടാലെര  മുതല  അവര്  നടതനി
വന്നനിരുന്നതുര  മൃഗങ്ങകളടാടസ്റ്റ്  യടാലതടാരുവനിധ  ക്രൂരത  കേടാടടാലതയുര  മരമടനിമത്സരര
കപടാലലെയുള്ള മത്സരങ്ങള ആവശദ്യമടായ സരക്ഷടാ മടാനദണങ്ങള പടാലെനിച്ചുലകേടാണസ്റ്റ്
കേര്ശനമടായ ഉപടാധനികേകളടാലടയുര നടതടാന കേഴനിയുകമടാ എന്ന കേടാരദ്യവുര പ്രകതദ്യകേര
പരനികശടാധനിക്കുര.

(5) ഭൂമനി കപടാക്കുവരവസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജടാര്ജസ്റ്റ്:  സര്,  കഡടാ.  എന.  ജയരടാജസ്റ്റ്  ഇവനിലട  ശദ
ക്ഷണനിക്കല  അവതരനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ്   പറഞ്ഞ  മുഴുവന  കേടാരദ്യങ്ങളുര  നടപ്പെടാകക്കണ
കേടാരദ്യമടാണസ്റ്റ്. അതനില പ്രധടാനലപ്പെട കേടാരദ്യര, 28-3-2015-ല ഒരു സര്ക്കടാര് ഉതരവസ്റ്റ്
ഇറങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ശസ്പീ.  ലകേ. കൃഷ്ണനകുടനി. എര.എല.എ ലചയര്മടാനടായുര കേടാര്ഷനികേ
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വനിദഗ്ദ്ധരടങ്ങനിയതുര  ആസൂത്രണ  കബടാര്ഡനിലനയുര  കകേരള  കേടാര്ഷനികേ
സര്വ്വകേലെടാശടാലെയുലടയുര കനതൃതസതനില നടന്ന കേമ്മേസ്പീഷന  റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്  പൂര്ണ്ണമടായനി
നടപ്പെടാക്കണര.  അലതടാന്നസ്റ്റ് കൃഷനി വകുപ്പുമനനിലയ ഓര്മ്മേനിപ്പെനിച്ചുലവന മടാത്രര.

ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമതനിലലെ  ഒരു  അപടാകേത  സരബനനിച്ചടാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്
ഇവനിലട  പറയുവടാനുള്ളതസ്റ്റ്.  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമലതലയടാനര  ഞടാന
എതനിര്ക്കുന്നനില.  അതസ്റ്റ്  വളലര  നലതടാണസ്റ്റ്.  1961-ലലെ  കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ
നനിയമതനിലലെ  ലസക്ഷന  81  പ്രകേടാരര  ഇളവസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ച  ഭൂമനി  ലലകേമടാറര
ലചയവരുലട  കപരനില  കപടാക്കുവരവസ്റ്റ്  ലചയ്യുന്നതനിലനതനിലരയുള്ള  ബഹുമടാനലപ്പെട
ലലഹകക്കടാടതനിയുലട  ഉതരവടാണസ്റ്റ്  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനിയുലട
ശദയനിലലപ്പെടുത്തുവടാനുള്ളതസ്റ്റ്.  കേടാഞ്ഞനിരപ്പെള്ളനി  തടാലൂക്കനില  അഞസ്റ്റ്  ലസനസ്റ്റ്  ഭൂമനി
പടാവലപ്പെലടടാരടാള  വസ്പീടുവയടാനകവണനി  വടാങ്ങനിയടാലകപ്പെടാലര  അതനിലന  കരഖയനില
കതടാടര  എലന്നഴുതനിയനിരനിക്കുന്നതുലകേടാണസ്റ്റ് അവനിലട  വസ്പീടസ്റ്റ്  വയടാന പറനില.  എന്നടാല
വദ്യടാപകേമടായനി ഇങ്ങലന വസ്തു കേച്ചവടര നടതനി കതടാടര മടാറണലമന്ന അഭനിപ്രടായര
എനനിക്കനില.  പകക്ഷ  ഒകരക്കര്  ഭൂമനി  വലരയുള്ള  ആളുകേളക്കസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  മടാറര
വരുതനിലക്കടാടുതനിലലങനില  എങ്ങലന  മുകന്നടാട്ടുകപടാകേടാന  കേഴനിയുര.  അതുലകേടാണസ്റ്റ്
നനിര്ബനമടായുര അതസ്റ്റ് ലചയ്യണര. 25-2-2015-ലലെ ഉതരവനില വളലര വദ്യക്തമടായനി
പറഞ്ഞനിരനിക്കുലന്നടാരു  കേടാരദ്യര,  Transfer  of  Registry  Rules,  1966-ലലെ   റൂള
16-ലന  അടനിസടാനതനില  കപടാക്കുവരവസ്റ്റ്  ലചയ്യുന്നതസ്റ്റ്  ഭൂനനികുതനി
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഫനിസ്ക്കല പര്പ്പെസസ്റ്റ് ഉപടാധനി മടാത്രമടാലണന്നസ്റ്റ് ബഹുമടാനലപ്പെട
ലലഹകക്കടാടതനി  വദ്യക്തമടാക്കനിയനിട്ടുള്ളതനിനടാലര  Kerala  Land  Tax  Act  1961-ലലെ
ലസക്ഷന  19(A)  പ്രകേടാരര  ഭൂനനികുതനി  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  ഭൂമനിയനിലലെ
വദ്യവസകേലള ബടാധനിക്കനിലലന്നസ്റ്റ് വദ്യക്തമടാക്കനിയനിട്ടുള്ളതനിനടാലര കകേരള ഭൂപരനിഷ്കരണ
നനിയമതനിലലെ ലസക്ഷന  81  പ്രകേടാരര  ഇളവസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ച  ഭൂമനി  ലലകേമടാറതനിലൂലട
ലെഭനിക്കുന്നവരുലട കപരനില കപടാക്കുവരവസ്റ്റ് ലചയസ്റ്റ് നലകേടാവുന്നതടാണസ്റ്റ്.  ലലഹകക്കടാടതനി
വനിധനിയനില  പറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  അതനിലന  അടനിസടാനതനില  ലെടാനസ്റ്റ്
കബടാര്ഡനിലന ഓര്ഡര് ഇറങ്ങനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആ നനിലെയസ്റ്റ്  എന്തനിനടാണസ്റ്റ് അഞസ്റ്റ് ലസനര
പത്തു ലസനര വടാങ്ങുന്ന പടാവലപ്പെട ആളുകേലള ബുദനിമുടനിക്കുന്നതസ്റ്റ്;  അവര്ക്കസ്റ്റ് അതസ്റ്റ്
കപടാക്കുവരവസ്റ്റ്  ലചയ്തുലകേടാടുതടാല  കപടാകര.  ഇതുസരബനനിച്ചസ്റ്റ്  കകേടാടയര  ജനിലടാ
കേളക്ടര്ക്കസ്റ്റ് നനിര്കദ്ദേശര ലകേടാടുക്കണര. 

മസ്പീനച്ചനില തടാലൂക്കനിലലെ അഞസ്റ്റ് പഞടായത്തുകേളുര കേടാഞ്ഞനിരപ്പെള്ളനി തടാലൂക്കനിലലെ
അഞസ്റ്റ് പഞടായത്തുകേളുര ഉളലപ്പെടുന്നതടാണസ്റ്റ് എലന നനികയടാജകേമണലെര.  മസ്പീനച്ചനില
തടാലൂക്കനിലലെ ലകേടാണ്ടൂര്  വനികലജനില  പുരയനിടര  റസ്പീസര്കവ്വ  നടതനിയകപ്പെടാള  കതടാടര
എന്നസ്റ്റ്  എഴുതനിവച്ചനിരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  മസ്പീനച്ചനില  തടാലൂക്കനിലലെ  ഏഴസ്റ്റ്  വനികലജുകേളനില
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ഇങ്ങലന സരഭവനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്. അവനിലടയുര ഇതുകപടാലലെ കപടാക്കുവരവസ്റ്റ് ലചയ്തുലകേടാടുക്കനില.
ഇതസ്റ്റ്  റസ്പീ  സര്ലവ്വയനില  വന്ന  അപടാകേതയടാണസ്റ്റ്.  ബഹുമടാനലപ്പെട  മനനി  ഇതനില
ഇടലപടണര.  റസ്പീ  സര്കവ്വയനില  ലതറസ്റ്റ്  പറനിയതടാലണന്നസ്റ്റ്  പരനികശടാധനിച്ചടാല
മനസനിലെടാകുര.  റസ്പീസര്കവ്വയനിലലെ  ലതറസ്റ്റ്  മടാറനിലക്കടാണസ്റ്റ്  ലകേടാണ്ടൂര്
വനികലജുളലപ്പെലടയുള്ള  ഏഴസ്റ്റ്  വനികലജുകേളനിലലെയുര  വസ്തു  ലലകേമടാറതനിനുള്ള
കപടാക്കുവരവസ്റ്റ്  ലചയ്ലതടുക്കടാനുള്ള  ശക്തമടായ  ഇടലപടല  ഗവണ്ലമനനിലന
ഭടാഗത്തുനനിനര ഉണടാകേണലമന്നസ്റ്റ് അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.

റവനന്യൂവുര ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
കകേരള ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമതനിലലെ വദ്യവസകേള പ്രകേടാരര കതടാട ഭൂമനിയടായനി ഇളവസ്റ്റ്
നലകേനിയ ഭൂമനി ലലകേമടാറര ലചയ്യുന്നതനില തടസങ്ങലളടാനര നനിലെവനിലെനില.  എന്നടാല
ലസക്ഷന  81  പ്രകേടാരര  ഏതസ്റ്റ്  സരരരഭതനിനടാകണടാ  ഇളവസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ചതസ്റ്റ്,  ആ
സരരരഭതനിനുമടാത്രര  ഇളവസ്റ്റ്  തുടര്ന്നടാല മതനിയടാകുലമനര ഇളവസ്റ്റ്  അനുവദനിച്ച ഭൂമനി
ലലകേമടാറരലചയ്തു  കേനിട്ടുന്ന  ആള  അകത  ആവശദ്യതനിനുതലന്ന  തുടര്നര  പ്രസ്തുത
ഭൂമനി  ഉപകയടാഗനികക്കണതുലണനര  അങ്ങലന  ഉപകയടാഗനിക്കടാലത  മറസ്റ്റ്
ആവശദ്യങ്ങളക്കടായനി  ഉപകയടാഗനിക്കടാന  പടാടനിലലനര  വദ്യവസ  ലചയനിട്ടുള്ളതടാണസ്റ്റ്.
ഇലതടാലക്ക  ബഹുമടാനലപ്പെട  പനി.  സനി.  കജടാര്ജനിനസ്റ്റ്  അറനിയടാവുന്ന  കേടാരദ്യങ്ങളടാണസ്റ്റ്.
അങ്ങലന  മറസ്റ്റ്  ആവശദ്യങ്ങളക്കസ്റ്റ്  പ്രസ്തുത  ഭൂമനി  ഉപകയടാഗനിക്കുന്നപക്ഷര  അത്രയുര
വനിസസ്പീര്ണ്ണര  ഭൂമനി  മനിച്ചഭൂമനിയടായനി  ഭൂമനി  ലലകേമടാറര  ലചയ്തു  നലകേനിയ  ആളനിലന
ഭൂമനിയനിലനനിന്നസ്റ്റ്  ഏലറടുക്കണലമനര  വദ്യവസ  ലചയനിട്ടുള്ളതടാണസ്റ്റ്.  അതനുസരനിച്ചസ്റ്റ്
തടാലൂക്കസ്റ്റ്  ലെടാനസ്റ്റ്  കബടാര്ഡകേള  ആയതനികനലള്ള  മനിച്ചഭൂമനി  കകേസസ്റ്റ്  നടപടനികേള
പുനരടാരരഭനിക്കടാവുന്നതടാണസ്റ്റ്.  വനകേനിട  കതടാടങ്ങള  5  ലസനര  10  ലസനമടായനി
മുറനിച്ചു  വനിലക്കുന്നതസ്റ്റ്  കതടാടര  തുടര്ന്നസ്റ്റ്  നടത്തുന്നതനിനുര  പരനിപടാലെനിക്കുന്നതനിനുമല
എനര  ഇളവു  നലകേനിയ  ഭൂമനി  ഇതരതനില  വനിലപ്പെന  നടതനി  തരരമടാറനി
വനിനനികയടാഗനിക്കടാന കേഴനിയുലമന്ന ധടാരണയനില ലപടാതുജനങ്ങള വസ്പീടസ്റ്റ്  വയ്ക്കുന്നതനിനുര
മറ്റുര  വടാങ്ങുന്നതസ്റ്റ്  തടയുന്നതനിനുര  നനിരുത്സടാഹലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുര  ആവശദ്യമടായ
കബടാധവലക്കരണര  വനികലജസ്റ്റ്  തലെതനില  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  പരസദ്യതനിലൂലട
ലപടാതുജനങ്ങലള അറനിയനിക്കുന്നതനിനുര ജനിലടാ കേളക്ടര്മടാര്ക്കസ്റ്റ് കസറസ്റ്റ് ലെടാനസ്റ്റ് കബടാര്ഡസ്റ്റ്
നനിര്കദ്ദേശര  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതുമടാണസ്റ്റ്.  കേടാഞ്ഞനിരപ്പെള്ളനി  തടാലൂക്കനില  5  ലസനര
10  ലസനര  കതടാടര  ഭൂമനി  വടാങ്ങനിയവരുലട കേടാരദ്യര  പരനികശടാധനിച്ചസ്റ്റ്  നനിയമപ്രകേടാരര
ലചയ്യടാന  കേഴനിയുന്ന  നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതടാണസ്റ്റ്.  ബഹുമടാനലപ്പെട  അരഗര
പനി. സനി. കജടാര്ജസ്റ്റ് ഇവനിലട പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള റസ്പീസര്കവ്വ നടപടനികേലളത്തുടര്ന്നസ്റ്റ് വന്നനിട്ടുള്ള
പടാകേപ്പെനിഴകേള സരബനനിച്ച കേടാരദ്യങ്ങള  പരനികശടാധനിക്കുന്നതടായനിരനിക്കുര.

(അദദ്യക്ഷകവദനിയനില മനി. സസ്പീക്കര്)
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(6) കക്ഷമനനിധനി ഏകേസ്പീകേരണര

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    ബടാബു:  സര്,  കകേരളതനിലലെ ലെക്ഷക്കണക്കനിനസ്റ്റ് വരുന്ന കമടാകടടാര്
ലതടാഴനിലെടാളനികേള,  ഓകടടാറനിക്ഷടാ,  ടടാകനി,  ലടകമ്പടാ ലതടാഴനിലെടാളനികേള ഇന്നസ്റ്റ് സര്ക്കടാര്
ഓഫസ്പീസകേളനികലെയസ്റ്റ്  നടത്തുന്ന  സമരവുമടായനി  ബനലപ്പെട  സബ്മനിഷനടാണസ്റ്റ്  ഞടാന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഓകടടാറനിക്ഷടാ  രരഗതസ്റ്റ്  568000-കതടാളര  വരുന്ന
ലതടാഴനിലെടാളനികേളുര   രണസ്റ്റ്  ലെക്ഷകതടാളര  വരുന്ന  ടടാകനി  ലതടാഴനിലെടാളനികേളുര,  കസജസ്റ്റ്
കേടാരനിയര്  രരഗത്തുളള   29900  ലതടാഴനിലെടാളനികേളുര,  കകേടാണ്ടടാക്ടസ്റ്റ്  കേടാകരദ്യജനില
15331  ലതടാഴനിലെടാളനികേളുര  ഗുഡ്സസ്റ്റ്-ലലലെറസ്റ്റ്  ലവഹനിക്കനിള  രരഗതസ്റ്റ്  249000
ലതടാഴനിലെടാളനികേളുര,  മനിഡനിലര  ലഹവനിയനിലര  20000-വുര  126000  ലതടാഴനിലെടാളനികേളുര
ഉളലപ്പെലട  12  ലെക്ഷകതടാളര  വരുന്ന  വടാഹനങ്ങളുര  8  ലെക്ഷകതടാളര   വരുന്ന
ലതടാഴനിലെടാളനികേളുര  ഇന്നസ്റ്റ്  2005-ല  നടപ്പെനിലെടാക്കനിയ  കക്ഷമനനിധനിയനില
അരഗതസലമടുതനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കകേരളതനില  ഇഇൗ  കമഖലെയനില  15  ലെക്ഷതനിലെധനികേര
വരുന്ന വടാഹനങ്ങളുര 25 ലെക്ഷകതടാളര വരുന്ന ലതടാഴനിലെടാളനികേളുര അനുബനമടായനി
ലതടാഴനിലലെടുത്തുവരനികേയടാണസ്റ്റ്.   ഇവരുലട  കക്ഷമതനിനടായനി     1956-ല  ബസസ്റ്റ്
ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കുകവണനി  ഒരു  കക്ഷമനനിധനി,  1991-ല  ഓകടടാറനിക്ഷടാ
ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കുകവണനി  ഒരു  കക്ഷമനനിധനി,  1999-ല  ഓകടടാറനിക്ഷടാ
ലതടാഴനിലെടാളനികേളുലട  പരനിഷ്കരനിച്ച  കക്ഷമനനിധനി  എന്നനിങ്ങലന  മൂന്നസ്റ്റ്  കക്ഷമനനിധനികേള
നടപ്പെനിലെടാക്കനിയ  ഘടതനില  തലന്നയടാണസ്റ്റ്,  2005-ല  എലടാ  വനിഭടാഗര  കമടാകടടാര്
ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കുമടായനി  ഒരു കക്ഷമനനിധനി  ഇവനിലട  പ്രഖദ്യടാപനിച്ചതസ്റ്റ്.   ലതടാഴനിലെടാളനി
വനിഹനിതമടായനി  50  രൂപ  മുതല  150  രൂപ  വലരയുര,  ഉടമസലന  വനിഹനിതമടായ
50  രൂപ  മുതല  350  രൂപ  വലരയുര  പനിരനിലച്ചടുതസ്റ്റ്,  1965  കകേടാടനി  രൂപയുലട
ആസനിയുളള  ഏറവുര  സമ്പന്നമടായ  കക്ഷമനനിധനിയടാണസ്റ്റ്  കമടാകടടാര്  ലതടാഴനിലെടാളനി
കക്ഷമനനിധനി.   ഇതനില  ലതടാഴനിലെടാളനികേളുലട  കക്ഷമനനിധനി  കേളക്ഷന  ലസനറടായനി
49  എണ്ണര കകേരളതനില ഉണടായനിരുന,  പസ്പീരുകമടസ്റ്റ് ഒഴനിലകേ 48  എണ്ണവുര ഇകപ്പെടാള
പൂടനിയനിരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  2005-ലലെ  ലതടാഴനിലെടാളനി  കക്ഷമനനിധനിയനില  അരഗതസമുളള
ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കസ്റ്റ്  വലെനിയ  കതടാതനിലളള  ആനുകൂലെദ്യങ്ങള  ലെഭനിക്കുനണസ്റ്റ്.
വനിദദ്യടാര്ത്ഥനി  കസടാളര്ഷനിപ്പെസ്റ്റ്,  വനിവടാഹ  ധനസഹടായര,  ചനികേനിത്സടാ  ധനസഹടായര,
ആകനിഡനരമൂലെര  മരണര  സരഭവനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞടാല  കേനിടടാവുന്ന  ആനുകൂലെദ്യര,
അരഗലലവകേലെദ്യര  വന്നവര്ക്കുളള  ആനുകൂലെദ്യര,  സര്ക്കടാര്  പ്രഖദ്യടാപനിച്ചനിട്ടുളള
1100  രൂപ  ലപനഷന  ഉളലപ്പെലടയുളള  ആനുകൂലെദ്യങ്ങള  എന്നനിവ  2005-ല
കക്ഷമനനിധനിയനില  അരഗതസമുളള  ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കസ്റ്റ്  കേനിട്ടുനണസ്റ്റ്.  എന്നടാല  1999
വലര കക്ഷമനനിധനിയനില അരഗമടായനിട്ടുളള ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കുളള ആനുകൂലെദ്യര വളലര
തുച്ഛമടാണസ്റ്റ്.   അതുമടാത്രമല  1999  വലര  കക്ഷമനനിധനിയനില  അരഗതസമുളള
ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കസ്റ്റ്  50  വയസ്സുവലരയടാണസ്റ്റ്  പണര  അടയ്കക്കണനി  വരുന്നതസ്റ്റ്.
എന്നടാല  2005-ലലെ  കക്ഷമനനിധനിയനില  അരഗതസലമടുതനിട്ടുളള  ആളുകേളക്കസ്റ്റ്
60  വയസ്സുവലര പണര അടയണര.  60  വയസസ്റ്റ് കേഴനിഞ്ഞ ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കടാണസ്റ്റ്
ലപനഷനുര  മറസ്റ്റ്  ആനുകൂലെദ്യങ്ങളുര  ലെഭദ്യമടാകുകേ.   1999  വലര  കക്ഷമനനിധനിയനില
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അരഗതസമുളള  50  വയസസ്റ്റ്  പൂര്തസ്പീകേരനിച്ച  ലതടാഴനിലെടാളനികേള  വസ്പീണ്ടുര  2005-ലലെ
കക്ഷമനനിധനിയനില  അരഗതസലമടുക്കണര.  60  വയസ്സുവലര  തുകേ  അടയണലമന
പറയുകമ്പടാളതലന്ന  1999  വലര  കക്ഷമനനിധനിയനില  അടച്ച  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്
കേടാലെടാവധനികപടാലര  അവര്ക്കസ്റ്റ്  ലെഭനിക്കടാലത  കപടാകുന്ന വലെനിലയടാരു അനസ്പീതനിയടാണസ്റ്റ്
ആ  ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കുകമല  ഉണടായനിലക്കടാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഇഇൗ  കമഖലെയനിലലെ
ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കടായനി ഒരു മുതലമുടക്കുര ഇലടാത സനിതനിയടാണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിലന
യടാത്രടാകമഖലെയനില  കസവനകമഖലെ  എന്ന  നനിലെയനില  പ്രവര്തനിക്കുന്ന
ലതടാഴനിലെടാളനികേളനിലനനിനര  വടാഹന  ഉടമസരനിലനനിനര  വടാഹന  നനികുതനി
ഇനതനിലര, രജനികസ്ട്രേഷന ഫസ്പീസസ്റ്റ് ഇനതനിലര, ലപര്മനിറസ്റ്റ് ഇനതനിലര, ലലലെസനസസ്റ്റ്
ഫസ്പീ, ബടാഡ്ജസ്റ്റ് ഫസ്പീ, ലപകടടാള-ഡസ്പീസല ലസസസ്റ്റ്,  ഗസ്പീന ടടാകസ്റ്റ് തുടങ്ങനിയ ഇനതനിലര
കകേടാടനിക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  രൂപയടാണസ്റ്റ്   ഖജനടാവനികലെയസ്റ്റ്  കേനിട്ടുന്നതസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെടാള  2017-ലലെ
കറടാഡസ്റ്റ്  ടടാനകസടാര്ടസ്റ്റ്  കസഫനി  ബനില  എന്ന  കപരനില  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  ഇഇൗ
കമഖലെലയ കകേടാര്പ്പെകററ്റുവലക്കരനിക്കടാന എടുതനിട്ടുളള തസ്പീരുമടാനവുര ഇഇൗ കമഖലെയനില
വലെനിയ പ്രതനിസനനിയടാണസ്റ്റ്  സൃഷ്ടനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ലതടാഴനിലെടാളനികേളുലട   വടാഹനതനിലന
വനിലെ  വര്ദനിച്ചു.  ലപകടടാള-ഡസ്പീസല  വനിലെ   2014-നുകശഷര
10  രൂപയനിലെധനികേമടാണസ്റ്റ്  വര്ദനിച്ചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   ഇനഷസറനസസ്റ്റ്  പ്രസ്പീമനിയര
300  ഇരടനിയനിലെധനികേര  വര്ദനിച്ചു.   ലസയര്പടാര്ട്ടുകേളുലട  വനിലെയുര   ക്രമടാതസ്പീത
മടായനിടടാണസ്റ്റ്  വര്ദനിച്ചനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   അങ്ങലന  ദരനിതതനിലെടാഴസ്റ്റ് നകപടായനിട്ടുളള  ഇഇൗ
ലതടാഴനിലെടാളനികേലള  സരരക്ഷനിക്കടാന,  അവരുലട  ജസ്പീവനിതതനിനസ്റ്റ്   സരക്ഷനിതതസര
ഉണടാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേളുണടാകേണര.  ഇഇൗ  കക്ഷമനനിധനിയനില  ഉളലപ്പെടനിട്ടുളള
ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കസ്റ്റ്   കലെടാടറനി  ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കസ്റ്റ്  ഇകപ്പെടാള  പ്രഖദ്യടാപനിച്ചനിട്ടുളള
ഉലസവബത  കപടാലലെയുളള  യടാലതടാരു  ആനുകൂലെദ്യവുര  ഉലസവകേടാലെത്തുകപടാലര
ഈ കക്ഷമനനിധനിയനില നനിന കേനിട്ടുന്നനില.  ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കസ്റ്റ് ക്രമടാതസ്പീതമടായനി എലടാ
വര്ദനവുര ഉണടാകുകേയടാണസ്റ്റ്; അവര്ക്കസ്റ്റ് 2014-ലെടാണസ്റ്റ് ചടാര്ജസ്റ്റ് വര്ദനവസ്റ്റ് ഉണടായതസ്റ്റ്.
കമടാകടടാര്  ലതടാഴനിലെടാളനികേളുലട  ജസ്പീവനിതസരക്ഷ  ഉറപ്പെടാക്കനിയനിട്ടുളള  ഇഇൗ
കക്ഷമനനിധനിയനില 1999 വലര നനിലെനനിലക്കുന്ന എലടാ കക്ഷമനനിധനികേകളയുര 2005-ലലെ
കക്ഷമനനിധനിയുമടായനി  മുനകേടാലെ  സര്വ്വസ്പീകസടാടുകൂടനി  ലെയനിപ്പെനിക്കടാന  ആവശദ്യമടായ
അടനിയന്തര നടപടനിയുണടാകേണലമന്നടാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് അഭദ്യര്ത്ഥനിക്കടാനുള്ളതസ്റ്റ്.

ലതടാഴനിലര  എലലകസര  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രടാമകൃഷ്ണന):  സര്,
കകേരളതനിലലെ  സസകേടാരദ്യ  കമടാകടടാര്  വദ്യവസടായ  സടാപനങ്ങളനിലലെ
ലതടാഴനിലെടാളനികേളുലട  ഉന്നമനതനിനടായനി  കകേരള  സര്ക്കടാര്  ആവനിഷ്ക്കരനിച്ചസ്റ്റ്
നടപ്പെനിലെടാക്കനിയതടാണസ്റ്റ്  1985-ലലെ  കകേരള  കമടാകടടാര്  ലതടാഴനിലെടാളനി  നനിയമവുര
പദതനിയുര.  1986 ഏപ്രനില 1 മുതല നടപ്പെനിലെടാക്കനിയ പ്രസ്തുത പദതനിയനില കൂടുതലര
അരഗങ്ങളടായതസ്റ്റ്  ബസസ്റ്റ്  ലതടാഴനിലെടാളനികേളടായനിരുന.   തുടര്ന്നസ്റ്റ്  ഓകടടാറനിക്ഷടാ
ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കടായനി നടപ്പെനിലെടാക്കനിയ പദതനി  3-5-1991-ലലെ സര്ക്കടാര് ഉതരവസ്റ്റ്
പ്രകേടാരര പ്രടാബലെദ്യതനില വരനികേയുര, 17-4-1999-ലലെ സര്ക്കടാര് ഉതരവസ്റ്റ് പ്രകേടാരര
450/2020
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കൂടുതല ആകേര്ഷകേമടായ വദ്യവസകേള ഉളലപ്പെടുതനി കഭദഗതനി വരുത്തുകേയുര ലചയ.
20  മുതല 48  വയസ്സുവലര പ്രടായമുളള  ഓകടടാറനിക്ഷടാ ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കുര,  സസയര
ലതടാഴനില  ലചയ്യുന്ന ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കുമടാണസ്റ്റ്  ഇഇൗ പദതനിയനിലലെ  അരഗതസതനിനസ്റ്റ്
അര്ഹതയുണടായനിരുന്നതസ്റ്റ്.   അരഗങ്ങളടായ  20156  ലതടാഴനിലെടാളനികേലള  പ്രകതദ്യകേര
നനിലെനനിര്തനിലക്കടാണസ്റ്റ്  7-6-2005-ലലെ  സര്ക്കടാര്  ഉതരവസ്റ്റ്  പ്രകേടാരര  കകേരളടാ
കമടാകടടാര്  ലതടാഴനിലെടാളനി  കക്ഷമനനിധനി  പദതനി  കഭദഗതനി  വരുതനിയനിരുന.
ആയതനിനടാല  1991-ലലെ  കകേരളടാ  ഓകടടാറനിക്ഷടാ ലതടാഴനിലെടാളനി  കക്ഷമനനിധനി  പദതനി
പ്രകേടാരര  അരഗങ്ങളടായ  ലതടാഴനിലെടാളനികേലളകടനി  ഉളലപ്പെടുതനി  2005-ലലെ  കകേരളടാ
കമടാകടടാര്  ലതടാഴനിലെടാളനി  കക്ഷമനനിധനി  പദതനി  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്  കബടാര്ഡസ്റ്റ്
ഭരണസമനിതനി അരഗസ്പീകേരനിച്ച നനിര്കദ്ദേശര സര്ക്കടാര് വനിശദമടായനി പരനികശടാധനിക്കുകേയുര
പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശര  14-ാം  കകേരള  നനിയമസഭ  ബനില  നമ്പര്  49  ആയനി
പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കുകേയുര  ലചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പ്രസ്തുത  ബനില  പടാസടാക്കുന്നകതടാടുകൂടനി
ഓകടടാറനിക്ഷടാ  ലതടാഴനിലെടാളനി  കക്ഷമനനിധനി  പദതനി  പരനിഷ്കരനിക്കലപ്പെട  2005-ലലെ
കമടാകടടാര്  ലതടാഴനിലെടാളനി  കക്ഷമനനിധനി  പദതനിയുലട  ഭടാഗമടാകുന്നതടാണസ്റ്റ്.  2005-ലലെ
കക്ഷമനനിധനി  പദതനി  ആധടാരമടാക്കനിലയടുതസ്റ്റ്  ഇവനിലട  ബഹുമടാനലപ്പെട  അരഗര
ചൂണനിക്കടാണനിച്ചതുകപടാലലെ  എലടാ  കമഖലെയനികലെയുര  കമടാകടടാര്  വദ്യവസടായവുമടായനി
ബനലപ്പെടസ്റ്റ്  നനിലക്കുന്ന  എലടാ  ലതടാഴനിലെടാളനികേളക്കുര  പരനിരക്ഷ  നലകേടാവുന്ന
സമസ്പീപനര ഇഇൗ പരനിഷ്കരണതനിലന ഭടാഗമടായനി  സസസ്പീകേരനിക്കടാവുന്നതടാണസ്റ്റ്.  കഭദഗതനി
പടാസടാകുന്നകതടാടുകൂടനി  ഇഇൗ  ആവശദ്യര  പരനിഹരനിക്കലപ്പെടുര.   ലതടാഴനിലെടാളനി
സരഘടനകേളുമടായനി  ചര്ച്ച  നടതനി  ഇതനിലന  വനിശദടാരശങ്ങലളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  വദ്യക്തത
വരുത്തുന്നതനിനുളള നനിലെപടാടുര ഗവണ്ലമനസ്റ്റ് സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതടാണസ്റ്റ്.

(7) കദശസ്പീയപതടാകേ ഉയര്തനിയതസ്റ്റ് സരബനനിച്ചസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രടാജകഗടാപടാല:  സര്,  എനനിക്കസ്റ്റ്  ഇഇൗ  സബ്മനിഷന  ഉന്നയനിക്കടാന
അനുവടാദര  തന്നതനിനസ്റ്റ്  ആദദ്യരതലന്ന  നനനി  പറയുകേയടാണസ്റ്റ്.   ആഗസസ്റ്റ്  15-ാം
തസ്പീയതനിയുലട  പ്രടാധടാനദ്യലതക്കുറനിച്ചസ്റ്റ്  ഞടാന  വനിശദസ്പീകേരനികക്കണ  കേടാരദ്യമനില.
ജനങ്ങളക്കനിടയനില  രടാജദ്യകസ്നേഹതനികനയുര   ഒരുമയുകടയുര  ലകേട്ടുറപ്പെനികനയുര
മകനടാഭടാവര  സൃഷ്ടനിക്കടാന  കവണനിയടാണസ്റ്റ്  ആഗസസ്റ്റ്  15  രടാജദ്യര  മുഴുവന
ആകഘടാഷനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതനിനു സഹടായമടായനിട്ടുളള സമസ്പീപനര കവണലമനളളതടാണസ്റ്റ്
അതനിലന ഉകദ്ദേശര എന്നസ്റ്റ് ഞടാന മനസനിലെടാക്കുന.  കദശസ്പീയപതടാകേലയ  സരബനനിച്ച
വദ്യവസകേളുര  നനിയമങ്ങളുണടാക്കടാനുളള  അവകേടാശവുര  കകേന്ദ്രതനികനതടാണസ്റ്റ്.
ഇതുസരബനനിച്ചസ്റ്റ്   ബഹുമടാനലപ്പെട  സപ്രസ്പീര  കകേടാടതനി  ഡനിവനിഷന  ബഞനിലന
1994-ലളള വനിധനിനദ്യടായതനില വദ്യക്തമടായനി പറയുനണസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെടാള കകേരളതനില
അതുകപടാലലെതലന്നയടാണസ്റ്റ്  ലചയ്യുന്നതസ്റ്റ്.   ഉദടാഹരണതനിനസ്റ്റ്  എലടാ  ജനിലകേളനിലര
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സരസടാനതനിലര  പലെതരതനിലളള  ആളക്കടാലര  ക്ഷണനിച്ചുവരുതനി
പരനിപടാടനികേളനില  പങടാളനിതര  ഉറപ്പുവരുതടാറണസ്റ്റ്.   ജനപ്രതനിനനിധനികേളലടാത
ആളക്കടാകരയുര  ഉളലപ്പെടുത്തുനണസ്റ്റ്.   അങ്ങലനയടാണസ്റ്റ്  കകേടാണ്ഗസസ്റ്റ്  കനതടാവസ്റ്റ്
ശസ്പീ.  വനി.  എര.  സധസ്പീരന,   ശസ്പീ.  ആനതലെവടര  ആനനന,  ഒരു സലെതസ്റ്റ് ഒരു
സസടാമനി അങ്ങലന പലെ ആളക്കടാകരയുര വനിളനിച്ചസ്റ്റ്  ജനങ്ങളുലട പങടാളനിതര കൂടുതല
വദ്യടാപകേമടാക്കടാന  കവണനിലചയ്യുന്ന ഒരു പരനിപടാടനിയടാണസ്റ്റ്;  അതസ്റ്റ്  നല  കേടാരദ്യമടാണസ്റ്റ്.
എകന്തടാ നനിര്ഭടാഗദ്യവശടാല നടന്ന ചനിലെ സരഭവങ്ങള അതനിനസ്റ്റ്  വനിരുദമടായനി  ചനിലെ
ആളക്കടാലര  അയനിതക്കടാരടായനി  മടാറനിനനിര്ത്തുന്ന,  അവകഹളനിക്കുന്ന ഒരു സരഭവര
ഉണടായതടായനി കതടാനന.   പടാലെക്കടാടസ്റ്റ് മൂതടാന്തലെ ടഇൗണനിലലെ മൂതടാന്തലെ ഭടാഗതസ്റ്റ്
ഒരു  കേമ്മേന്യൂണനിറനിയുണസ്റ്റ്.  ആ  കേമ്മേന്യൂണനിറനിക്കടാര്  50  ലകേടാലരമുമ്പസ്റ്റ്  ഒരു  സ്കൂള
ആരരഭനിക്കടാന തസ്പീരുമടാനനിച്ചു.  അവരുലട കൂടടായ പ്രവര്തനരലകേടാണസ്റ്റ്, സസകേടാരദ്യമല,
കൂടടായ  ലസടാലലസറനിയുലട  പ്രവര്തനതനിലന  ഫലെമടായനി  നലലടാരു
മടാതൃകേടാസടാപനമടായനി  അതനിലന  വളര്തനി.  സസടാഭടാവനികേമടായുര  അവരുലട
ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-ലന  കനതടാവസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  കമടാഹന  ഭടാഗവതനിലന  ക്ഷണനിച്ചു.
അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  വരടാന  സടാധദ്യമലലനര  അടുതലകേടാലര  വരുകമ്പടാള  അവനിലട
വരടാലമന്നസ്റ്റ്  സമ്മേതനിക്കുകേയുര  ലചയ്തു.   ഇഇൗ  പ്രടാവശദ്യര  അകദ്ദേഹര  ആ  നനിലെയസ്റ്റ്
കകേരളതനിലലെ ടൂറനിലന ഭടാഗമടായനി ആ ദനിവസങ്ങളനില പടാലെക്കടാടസ്റ്റ്  പരനിപടാടനികേളനില
പലങടുക്കടാന  ഉണടായനിരുന.   ഇതസ്റ്റ്  ഉപകയടാഗലപ്പെടുതനിലക്കടാണസ്റ്റ്  ആ  സ്കൂളനില
പഠനിക്കുന്ന  കുടനികേള,  അദദ്യടാപകേനമടാര്,  കപരനസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  അകസടാസനികയഷന
ഇവലരലടാകപരുര  കൂടനികചര്ന്നസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹതനിലന  വനിശനിഷ്ടടാതനിഥനിയടായനി
സസസ്പീകേരനിച്ചുലകേടാണസ്റ്റ് ഫടാഗസ്റ്റ് കഹടായനിസസ്റ്റ് ലചയ്യണലമന്നസ്റ്റ് തസ്പീരുമടാനനിച്ചു.  അതനുസരനിച്ചസ്റ്റ്
ജനിലടാ കേളക്ടലറ .......(ബഹളര)....... 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അകദ്ദേഹര  പറഞ്ഞസ്റ്റ്  അവസടാനനിപ്പെനിക്കലട.  മറപടനി  പറയടാന
മനനിയുണസ്റ്റ്. പസ്പീസസ്റ്റ്... പസ്പീസസ്റ്റ്... അകങ്ങയസ്റ്റ് സഭയനില സബ്മനിറസ്റ്റ് ലചയ്യടാനുളളതസ്റ്റ് പറയൂ.

ശസ്പീ  .    ഒ  .   രടാജകഗടാപടാല: സര്, ഇതടാണസ്റ്റ് പ്രശ്നര.... അസഹനിഷ്ണുതയടാണസ്റ്റ് പ്രശ്നര.
ഞടാന  പറഞവരുന്നതസ്റ്റ്,  വനികവചനര  പടാടനില  എന്നതടാണസ്റ്റ്  എലന  കപടായനിനസ്റ്റ്.
പതടാകേ ഉയര്തടാന  വനിശദമടായ തസ്പീരുമടാനര എടുതകശഷര ആ വനിവരര ജനിലയനിലലെ
കപടാലെസ്പീസസ്റ്റ്  ഉകദദ്യടാഗസകരയുര  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പെനിലലെ  ഉകദദ്യടാഗസകരയുര
5-ാം തസ്പീയതനിയുര 10-ാം തസ്പീയതനിയുര രണ്ടുര മൂനര പ്രടാവശദ്യര അറനിയനിക്കുകേയുണടായനി.

അതനുസരനിച്ചസ്റ്റ്   കപടാലെസ്പീസസ്റ്റ്  ഉകദദ്യടാഗസര്  വന,  ലലഹ  ലസകേന്യൂരനിറനി
ആവശദ്യമടായതനിനടാല അലതലടാര പരനികശടാധനിച്ചു,  കസജസ്റ്റ്  ഇന്ന രസ്പീതനിയനില കവണര
തുടങ്ങനിയ  കേടാരദ്യങ്ങളലക്കടാലക്കകവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകുകേയുര  അതനിനുകവണ
നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുര ലചയ്തു....(ബഹളര).......
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:   പസ്പീസസ്റ്റ്...പസ്പീസസ്റ്റ്..  നനിങ്ങള  ഇരനിക...  മനനി  മറപടനി  പറയുര.
ശസ്പീ. ഒ. രടാജകഗടാപടാല...  അങ്ങസ്റ്റ് പറഞ്ഞസ്റ്റ് അവസടാനനിപ്പെനിക.

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രടാജകഗടാപടാല: സര്, ആഗസസ്റ്റ് 14- നസ്റ്റ് രടാത്രനി പതനിലനടാന്നര മണനിക്കസ്റ്റ്
അവനിലടയുള്ള തഹസനിലദടാര്,  അതസ്റ്റ്  ലചയ്യടാന പടാടനില,  അങ്ങലന അനുവദനിക്കടാന
പറനില, ലകേടാടനി ഉയര്തടാന പടാടനിലലന്നസ്റ്റ് പറയുകേയുണടായനി. ...(ബഹളര).....

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അങ്ങസ്റ്റ് എന്തടാണസ്റ്റ് സബ്മനിറസ്റ്റ് ലചയ്യടാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്? കവഗര 
പറയൂ..  ...(ബഹളര).....

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രടാജകഗടാപടാല:  സര്,  ഇതസ്റ്റ്  മുഖദ്യമനനിയുലട  ഓഫസ്പീസനില നനിനള്ള
നനിര്കദ്ദേശമടാലണന്നസ്റ്റ് അവര് പറഞ.  അങ്ങലന തഹസനിലദടാര് ലചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്
മുടക്കടാന കവണനിയടാണസ്റ്റ്, ഇതസ്റ്റ് ശരനിയല. ബഹുമടാനലപ്പെട മുഖദ്യമനനി അങ്ങലനലയടാരു
നനിര്കദ്ദേശര ലകേടാടുതനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ് ഞടാന  വനിശസസനിക്കുന്നനില......(ബഹളര).....

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങയുലട സബ്മനിഷന എന്തടാണസ്റ്റ്?

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രടാജകഗടാപടാല:  സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട മുഖദ്യമനനിയുലട ഓഫസ്പീസനിലലെ
ആരുകടകയടാ,  ഒരു  അജടാതലന  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേടാരമടാണസ്റ്റ്  അങ്ങലന
പറഞ്ഞലതന്നടാണസ്റ്റ്  ജനങ്ങള  സരശയനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഏതടായടാലര  ഇഇൗ  വനികവചനര
ശരനിയല.   എലടാവര്ക്കുര  തുലെദ്യമടായ  അധനികേടാരടാവകേടാശങ്ങള  ലകേടാടുക്കണര.
എലടാവര്ക്കുര പങടാളനിതമുലണന്നസ്റ്റ് ഉറപ്പുവരുതണര. ഇഇൗ നനിലെയസ്റ്റ് അവകഹളനിക്കുന്ന
രസ്പീതനിയനില  കേടാരദ്യങ്ങള  ലചയ്യുന്നതസ്റ്റ്  തനികേച്ചുര  ലതറടായ  നനിലെപടാടടാണസ്റ്റ്.   അതനില
പ്രതനികഷധമുണസ്റ്റ്.   ഇങ്ങലന  അവകഹളനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ചനിലെ  ആളക്കടാര്
നടതനിയ ഗൂഢടാകലെടാചനയനില ശക്തമടായ പ്രതനികഷധര ഞടാന അറനിയനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.
ഏതസ്റ്റ്  ലെക്ഷദ്യര  വച്ചുലകേടാണടാകണടാ  കദശസ്പീയ  പതടാകേ  ഉയര്ത്തുന്നതസ്റ്റ്,  ആ  ലഎകേദ്യര
ഉണടാക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  സഹടായകേമടാകുന്ന  രസ്പീതനിയനിലെടാണസ്റ്റ്  കേടാരദ്യങ്ങള  ലചകയ്യണലതന്നസ്റ്റ്
മടാത്രകമ എനനിക്കസ്റ്റ് പറയടാനുള.  ...(ബഹളര).....

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   ഇതനിനസ്റ്റ്  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പുമനനി  മറപടനി  പറയുര.   ഇഇൗ
സഭയനിലലെ ഒരരഗര എന്ന നനിലെയനില അകദ്ദേഹതനിനസ്റ്റ്  കേടാരദ്യങ്ങള ഉന്നയനിക്കടാനുള്ള
അവസരര ലകേടാടുത്തു.

വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രടാഫ  .   സനി  .   രവസ്പീന്ദ്രനടാഥസ്റ്റ്): സര്,  സരസടാനലത
സ്കൂളുകേളനില  സസടാതനദ്യ  ദനിനടാകഘടാഷതനിലന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുര   മടാര്ഗ്ഗകരഖയുര
അടങ്ങനിയ  സര്ക്കുലെര്  5 -8-2017,  10-8-2017  എന്നസ്പീ  തസ്പീയതനികേളനില
ലപടാതുവനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  ഡയറക്ടര്  നലകേനിയനിരുന.  പ്രസ്തുത  സര്ക്കുലെറനില  പ്രധടാന
കമധടാവനികേള കദശസ്പീയ പതടാകേ ഉയര്തണലമനര ആകഘടാഷ      പരനിപടാടനികേളനില
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രക്ഷനിതടാക്കള,  ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  ലപടാതുപ്രവര്തകേര്,  സസടാതനദ്യ  സമര
കസനടാനനികേള  എന്നനിവലര  പലങടുപ്പെനിക്കണലമനര  അറനിയനിച്ചനിരുന.   എന്നടാല
ആര്.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  കമധടാവനി   ശസ്പീ.  കമടാഹന  ഭടാഗവതസ്റ്റ്  ആണസ്റ്റ്  പടാലെക്കടാടസ്റ്റ്
കേണ്ണകേസ്പീയമ്മേന  ഹയര്  ലസക്കനറനി  സ്കൂളനില  സസടാതനദ്യ  ദനിനതനില  പതടാകേ
ഉയര്ത്തുന്നതസ്റ്റ്  എന്ന  വനിവരര  14-8-2017-ല  ശദയനിലലപ്പെടതനിലനത്തുടര്ന്നസ്റ്റ്
പടാലെക്കടാടസ്റ്റ് വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ ഉപഡയറക്ടര്   പ്രധടാനടാദദ്യടാപകേലന അനതലന്ന കഫടാണ്
മുകഖനയുര  ജനിലടാ കേളക്ടര് കേതസ്റ്റ് മുകഖനയുര സര്ക്കുലെറനിലലെ നനിര്കദ്ദേശര കേര്ശനമടായനി
നടപ്പെനിലെടാക്കുവടാന  സ്കൂള  അധനികൃതകരടാടസ്റ്റ്  വസ്പീണ്ടുര  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയടാണുണടായതസ്റ്റ്.
ആയതനിനടാല  കദശസ്പീയ  പതടാകേ  ഉയര്ത്തുന്നതസ്റ്റ്  സരബനനിച്ച  നനിര്കദ്ദേശര  സ്കൂള
അധനികൃതലര അറനിയനിക്കുന്നതനില കേടാലെതടാമസമുണടായനിടനില.

VI. കമശപ്പുറത്തുവച്ചകേടലെടാസകേള

ചടര 236(6) അനുസരനിച്ചുള്ള കേടലെടാസ്സുകേള

1. മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന):   സര്,  തടാലഴപ്പെറയുന്ന
കേടലെടാസ്സുകേള ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

II―സരസടാന ഭരണതലെവനടാര്, 
മനനിമടാര്, ആസടാന 
ഉകദദ്യടാഗസനമടാര്

2016-17 ആസൂത്രണ  സടാമ്പതനികേകേടാരദ്യ
(സനി.പനി.എ.യു.) വകുപ്പെസ്റ്റ് 

IV―ലതരലഞ്ഞടുപ്പുകേള 2016-17 ഇലെക്ഷന വകുപ്പെസ്റ്റ്

XIV―കസഷനറനിയുര  അച്ചടനിയുര
മറസ്റ്റ് ഭരണപരമടായ സര്വ്വസ്പീസകേളുര

2016-17 ഇന്തദ്യന  ഇനസനിറന്യൂടസ്റ്റ്  ഓഫസ്റ്റ്
പബനികേസ്റ്റ് അഡനിനനികസ്ട്രേഷന

ലപടാതുഭരണ  (ലസഷദ്യല  എ)
വകുപ്പെസ്റ്റ്

XVI―ലപനഷനുര പലെവകേയുര 2016-17 കേടായനികേ യുവജനകേടാരദ്യ വകുപ്പെസ്റ്റ്

XVII―വനിദദ്യടാഭദ്യടാസര
കേടായനികേവനികനടാദര, കേലെ, സരസടാരര

2016-17 ലപടാതുഭരണ (സര്വസ്പീസസസ്റ്റ്-  ഡനി)
വകുപ്പെസ്റ്റ്

XXI―ഭവന നനിര്മ്മേടാണര 2015-16 ആസൂത്രണ
സടാമ്പതനികേകേടാരദ്യവകുപ്പെസ്റ്റ്

XXIV―ലതടാഴനിലര
ലതടാഴനിലെടാളനികക്ഷമവുര
പ്രവടാസനികക്ഷമവുര

2016-17 കനടാര്ക്ക
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XXVIII―പലെവകേ
സടാമ്പതനികേ സര്വ്വസ്പീസകേള

2015-16
സടാമ്പതനികേ
സനിതനിവനിവരക്കണക്കസ്റ്റ് വകുപ്പെസ്റ്റ്

XXIX―കൃഷനി 2016-17

ലസനര്കഫടാര് ലഡവലെപ്ലമനസ്റ്റ് 
സഡസ്പീസസ്റ്റ്

കകേരള  സരസടാന  ഭൂവനിനനികയടാഗ
കബടാര്ഡസ്റ്റ്

2015-16
സടാമ്പതനികേ
സനിതനിവനിവരക്കണക്കസ്റ്റ് വകുപ്പെസ്റ്റ്

XXXVII―വദ്യവസടായങ്ങള 2015-16
സടാമ്പതനികേ
സനിതനിവനിവരക്കണക്കസ്റ്റ് വകുപ്പെസ്റ്റ്

XLI―ഗതടാഗതര
2014-15

ഗതടാഗതവകുപ്പെസ്റ്റ്
2015-16

XLV―പലെവകേ വടായ്പകേളുര 
മുനകൂറകേളുര

2016-17
ലപടാതുഭരണ(ലസഷദ്യല-സനി)
വകുപ്പെസ്റ്റ്

2.   പടനികേജടാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര  പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബടാലെന):
സര്, തടാലഴപ്പെറയുന്ന കേടലെടാസ്സുകേള ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനടാഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര് വടാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെടാര്ടനിലന
വനിശദടാരശര 

സടാമ്പതനികേ
വര്ഷര

വകുപ്പെസ്റ്റ്/സടാപനര

II―സരസടാന ഭരണതലെവനടാര്,
മനനിമടാര്, ആസടാന 
ഉകദദ്യടാഗസനടാര്

2016-17 പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യ വകുപ്പെസ്റ്റ്

XXV―പടനികേജടാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ/മറ്റു 
പനികന്നടാക്ക വനിഭടാഗങ്ങള എന്നനിവരുലട 
കക്ഷമര

2015-16 പടനികേജടാതനി വനികേസന
വകുപ്പെസ്റ്റ്
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3.   റവനന്യൂവുര  ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുര  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):
സര്, തടാലഴപ്പെറയുന്ന കേടലെടാസ്സുകേള ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനടാഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര്

വടാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെടാര്ടനിലന
വനിശദടാരശര

സടാമ്പ
തനികേ
വര്ഷര

വകുപ്പെസ്റ്റ്/സടാപനര

 XVI―ലപനഷനുര പലെവകേയുര 2016-17 റവനന്യൂ (ബനി) വകുപ്പെസ്റ്റ്

 XXVIII―പലെവകേ സടാമ്പതനികേ 
സര്വ്വസ്പീസകേള 2016-17 റവനന്യൂ വകുപ്പെസ്റ്റ്

4.  തകദ്ദേശസസയരഭരണവുര നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവുര വഖഫസ്റ്റ് ഹജ്ജസ്റ്റ് തസ്പീര്ത്ഥടാടനവുര
വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  ലലവദക്യുതനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    എര  .  എര  .    മണനി):  സര്,
തടാലഴപ്പെറയുന്ന കേടലെടാസ്സുകേള  ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനടാഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര് വടാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെടാര്ടനിലന
വനിശദടാരശര

സടാമ്പതനികേ
വര്ഷര

വകുപ്പെസ്റ്റ്/സടാപനര

IV- ലതരലഞ്ഞടുപ്പുകേള 2015-16 കകേരള സരസടാന
ലതരലഞ്ഞടുപ്പെസ്റ്റ് കേമ്മേസ്പീഷന

2016- 17

XXV―പടനികേജടാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ/ 
മറ്റുറ്റുു പനികന്നടാക്ക വനിഭടാഗങ്ങള/ 
നന്യൂനപക്ഷ വനിഭടാഗങ്ങള എന്നനിവരുലട
കക്ഷമര

2016-17 തകദ്ദേശ സസയരഭരണ
(നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമ) വകുപ്പെസ്റ്റ്

5.  മത്സദ്യബനനവുര  ഹടാര്ബര്  എഞനിനസ്പീയറനിരഗുര  കേശുവണനി  വദ്യവസടായവുര
വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  വദ്യവസടായവുര  കസടാര്ട്സര  യുവജനകേടാരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .    എ  .    സനി  .    ലമടായസ്പീന):  സര്,  തടാലഴപ്പെറയുന്ന  കേടലെടാസ്സുകേള  ഞടാന
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനടാഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര് വടാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെടാര്ടനിലന
വനിശദടാരശര

സടാമ്പതനികേ
വര്ഷര

വകുപ്പെസ്റ്റ്/സടാപനര

XXXVII―വദ്യവസടായങ്ങള 2014- 15 കേടാലപകസ്റ്റ്
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6.  വദ്യവസടായവുര  കസടാര്ട്സര  യുവജനകേടാരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി
(ശസ്പീ  .   എ  .   സനി  .   ലമടായസ്പീന): സര്, തടാലഴപ്പെറയുന്ന കേടലെടാസ്സുകേള ഞടാനകമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനടാഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര് വടാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെടാര്ടനിലന
വനിശദടാരശര

സടാമ്പതനികേ
വര്ഷര

വകുപ്പെസ്റ്റ്/സടാപനര

XXXVII―വദ്യവസടായങ്ങള 2014- 15 കകേരള ഖടാദനിഗടാമ വദ്യവസടായ
കബടാര്ഡസ്റ്റ്, കേടാഡ്കകേടാ,
എച്ചസ്റ്റ്.ഡനി.സനി.ലകേ.,  

 ലകേ. എസസ്റ്റ്.ബനി.സനി, സരഭനി

2015- 16 സസ്പീല ഇനഡസ്ട്രേനിയലസസ്റ്റ്
കകേരള ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്

2016- 17 കകേരള ഇലെകനിക്കല ആനസ്റ്റ്
അഹലെഡസ്റ്റ് എഞനിനസ്പീയറനിരഗസ്റ്റ്

കേമ്പനനി ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്

7. ലലവദക്യുതനി  വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    എര  .    എര  .    മണനി):  സര്,  തടാലഴപ്പെറയുന്ന
കേടലെടാസ്സുകേള ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനടാഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര് വടാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെടാര്ടനിലന
വനിശദടാരശര

സടാമ്പതനികേ
വര്ഷര

വകുപ്പെസ്റ്റ്/സടാപനര

V―കേടാര്ഷനികേടാദടായ നനികുതനിയുര 
വനിലപ്പെന നനികുതനിയുര

2015-16 ഇലെകനിക്കല ഇനലസക്ടകററസ്റ്റ്
വകുപ്പെസ്റ്റ്

8.  വനവുര മൃഗസരരക്ഷണവുര മൃഗശടാലെകേളുര വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .    ലകേ  .    രടാജു):
സര്, തടാലഴപ്പെറയുന്ന കേടലെടാസ്സുകേള ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനടാഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര് വടാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെടാര്ടനിലന
വനിശദടാരശര

സടാമ്പതനികേ
വര്ഷര

വകുപ്പെസ്റ്റ്/സടാപനര

XXXIV―വനര 2016-17 വനര വനദ്യജസ്പീവനി
വകുപ്പെസ്റ്റ്
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9.  വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ  വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രടാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനടാഥസ്റ്റ്):  സര്,
തടാലഴപ്പെറയുന്ന കേടലെടാസ്സുകേള ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനടാഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര് വടാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെടാര്ടനിലന
വനിശദടാരശര

സടാമ്പതനികേ
വര്ഷര

വകുപ്പെസ്റ്റ്/സടാപനര

XVII―വനിദദ്യടാഭദ്യടാസര, 
കേടായനികേവനികനടാദര, കേലെ, സരസടാരര

2015-16 ഉന്നതവനിദദ്യടാഭദ്യടാസ വകുപ്പെസ്റ്റ്

10.  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സനനില  കുമടാര്):   സര്,
തടാലഴപ്പെറയുന്ന കേടലെടാസ്സുകേള ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

ധനടാഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര് വടാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെടാര്ടനിലന
വനിശദടാരശര

സടാമ്പതനികേ
വര്ഷര

വകുപ്പെസ്റ്റ്/സടാപനര

XXIX―കൃഷനി 2016-17 കകേരള ലെടാനസ്റ്റ് 
ലഡവലെപ്ലമനസ്റ്റ് 
കകേടാര്പ്പെകറഷന ലെനിമനിറഡസ്റ്റ്

11.  ധനകേടാരദ്യവുര കേയറര വകുപ്പുമനനി  (കഡടാ  .    ടനി  .    എര  .    കതടാമസസ്റ്റ് ലഎസകേസ്റ്റ്):
സര്, തടാലഴപ്പെറയുന്ന കേടലെടാസ്സുകേള ഞടാന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ധനടാഭദ്യര്ത്ഥന നമ്പര് വടാര്ഷനികേ പ്രവര്തന റനികപ്പെടാര്ടനിലന
വനിശദടാരശര

സടാമ്പതനികേ
വര്ഷര

വകുപ്പെസ്റ്റ്/സടാപനര

XXIV―ലതടാഴനിലര ലതടാഴനിലെടാളനി 
കക്ഷമവുര പ്രവടാസനികക്ഷമവുര

2016-17 ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പെസ്റ്റ്

 XXVIII―പലെവകേ 
സടാമ്പതനികേ കേടാരദ്യങ്ങള

2016-17 ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പെസ്റ്റ്

 XLIII―നഷ്ടപരനിഹടാരവുര 
അവകേടാശ ഹകേമടാറങ്ങളുര

2016-17 ധനകേടാരദ്യ വകുപ്പെസ്റ്റ്
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VII. റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ് സമര്പ്പെണര

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി I-ലന 2017 മടാര്ച്ചസ്റ്റ് 31 വലരയുള്ള ആനുകേടാലെനികേ
റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സനനില  കുമടാര്):  സര്,  കൃഷനിയുര
മൃഗസരരക്ഷണവുര മത്സദ്യബനനവുര സരബനനിച്ച സബസ്റ്റ് ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി I-ലന  2016  -
2017  സടാമ്പതനികേ വര്ഷലത ആനുകേടാലെനികേ റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്  സമനിതനി  ലചയര്മടാനടായ
ഞടാന സമര്പ്പെനിക്കുന.

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി VII-ലന 2017 മടാര്ച്ചസ്റ്റ് 31 വലരയുള്ള ആനുകേടാലെനികേ
റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്

ലതടാഴനിലര  എകേസ്റ്റ് ലലസസര  വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    റനി  .    പനി  .    രടാമകൃഷ്ണന):  സര്,
സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  VII-ലന  2016-2017  സടാമ്പതനികേ  വര്ഷലത   ആനുകേടാലെനികേ
റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ് സമനിതനി ലചയര്മടാനടായ ഞടാന സമര്പ്പെനിക്കുന.

എസനികമറസ്റ്റ്സസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനിയുലട 5 മുതല 9 വലരയുള്ള റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള

ശസ്പീ  .  എസസ്റ്റ്  ശര്മ്മേ:  സര്,  എസനികമറസ്റ്റ്സസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയുലട ലചയര്മടാനടായ ഞടാന
സമനിതനിയുലട 5 മുതല 9 വലരയുള്ള റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള  സമര്പ്പെനിക്കുന.

പബനികേസ്റ്റ് അക്കഇൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനിയുലട 7 മുതല 9 വലരയുള്ള
റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള

ശസ്പീ  .   ലജയനിരസസ്റ്റ് മടാതക്യു: സര്, പബനികേസ്റ്റ് അക്കഇൗണസ്റ്റ്സസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനിയുലട 7 മുതല 9
വലരയുള്ള  റനികപ്പെടാര്ട്ടുകേള   ലചയര്മടാനുകവണനി  സമനിതനി  അരഗമടായ  ഞടാന
സമര്പ്പെനിക്കുന.

VIII. നനിയമനനിര്മ്മേടാണകേടാരദ്യര

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ് ലചയപ്രകേടാരമുള്ള തടാലഴപ്പെറയുന്ന ബനില്ലുകേള
പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമന്ന പ്രകമയവുര അനന്തരഘടങ്ങളുര

(i) 2017-  ലലെ  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷന    (  കകേരള  
അഡസ്റ്റ് മനിനനികസ്ടേറസ്പീവസ്റ്റ്  ലലടബന്യൂണലെനിലന  സരബനനിച്ച  കൂടുതല  
ചുമതലെകേള  )   ബനില  :

മുഖദ്യമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറടായനി വനിജയന): സര്,   സബസ്റ്റ് ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്
ലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  2017-ലലെ  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷന  (കകേരള
അഡസ്റ്റ് മനിനനികസ്ടേറസ്പീവസ്റ്റ്  ലലടബന്യൂണലെനിലന സരബനനിച്ച  കൂടുതല ചുമതലെകേള)  ബനില
പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമന്ന പ്രകമയര ഞടാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.
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പടനികേജടാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുര വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന):സര്,
ഞടാന പ്രകമയലത പനിന്തടാങ്ങുന.

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറടായനി വനിജയന):  സര്,  കൂടുതല സരസടാരനിക്കടാനനില,
കേടാരദ്യങ്ങള വദ്യക്തമടാണസ്റ്റ്.

(പ്രസ്തുത  ബനിലനിനസ്റ്റ്  വനികയടാജനക്കുറനിപ്പെസ്റ്റ്  നലകേനിയനിരുന്ന  ബഹുമടാനലപ്പെട
പ്രതനിപക്ഷകനതടാവസ്റ്റ്  സസ്പീറനിലെനിലടാതനിരുന്നതനിനടാല  വനികയടാജനക്കുറനിപ്പെസ്റ്റ്
അവതരനിപ്പെനിക്കലപ്പെടനില.)

11.00 AM]

ശസ്പീ  .    മുഹമ്മേദസ്റ്റ്  മുഹസനിന  പനി:  സര്,  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്
ലചയപ്രകേടാരമുള്ള  2017-ലലെ  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷന  (കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ഹടബന്യൂണലെനിലന  സരബനനിച്ച  കൂടുതല  ചുമതലെകേള)  ബനില
ലപടാതുജനടാഭനിപ്രടായര  കനടുന്നതനിനടായനി  സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ്  ലചയ്യണലമന്ന  കഭദഗതനി
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

കകേരളതനിലലെ  ഏറവുര  പ്രധടാനലപ്പെട  ഭരണഘടനടാ  സടാപനമടായ
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനില   യുവജനങ്ങള  ഏലറ  പ്രതസ്പീക്ഷകയടാടുകൂടനി  വനിശസടാസര
അര്പ്പെനിക്കുന.  ഇന്നസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  നനിയമനവുമടായനി ബനലപ്പെടസ്റ്റ് നമ്മുലട നടാടനിലലെ
യുവടാക്കളക്കസ്റ്റ്  ഒകടലറ  പ്രശ്നങ്ങളുണസ്റ്റ്.  കകേരളതനിലലെ  ഉകദദ്യടാഗടാര്ത്ഥനികേലളയുര
യുവടാക്കലളയുര  സരബനനിച്ചസ്റ്റ്  ഏറവുര  പ്രധടാനലപ്പെട  ഒരു  നനിയമനനിര്മ്മേടാണമടാണസ്റ്റ്
ഇവനിലട  നടക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  ഒരു  സടാഹചരദ്യതനില  പ്രതനിപക്ഷര  ഇവനിലട
ഇലടാതനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  വളലര  കഖദകേരമടാണസ്റ്റ്.   കേഴനിഞ്ഞ  അഞ്ചു  വര്ഷക്കടാലെര
അപ്രഖദ്യടാപനിത  നനിയമന  നനികരടാധനര  നടതനിയവരടാണസ്റ്റ്  ഇന്നസ്റ്റ്
പ്രതനിപക്ഷതനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ധടാരടാളര യുവതസ്പീ-യുവടാക്കള  വളലര പ്രതസ്പീക്ഷകയടാടുകൂടനി
പരസ്പീക്ഷകേലളഴുതനി   റടാങസ്റ്റ്  ലെനിസനില  ഉളലപ്പെടസ്റ്റ്  കജടാലെനിക്കുകവണനി  കേടാതനിരുന്നനിട്ടുര
ഒഴനിവുകേള  റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്  ലചയ്യടാലത  നനിയമനങ്ങള  നടതടാലത  ലെനിസ്റ്റുകേള  മടാറനിവച്ചസ്റ്റ്
അവരുലട  പ്രതസ്പീക്ഷകേള  ഇവര്  നഷ്ടലപ്പെടുതനി.  അതുലകേടാണ്ടു  തലന്ന  ഇഇൗ
നനിയമനനിര്മ്മേടാണര നടക്കുന്ന സമയതസ്റ്റ് പലെ കചടാദദ്യങ്ങളുര അവരനികലെയസ്റ്റ് ഉയരുലമന്നസ്റ്റ്
മനസനിലെടാക്കനിയതുലകേടാണടാണസ്റ്റ്  പ്രധടാനലപ്പെട  ഇഇൗ  ബനിലനികനലള്ള  ചര്ച്ചയനില
പലങടുക്കടാലത  അവര്  മടാറനിനനിന്നതസ്റ്റ്.  കകേരള  അഡസ്റ്റ് മനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ലലടബന്യൂണല
രൂപരലകേടാണതനിനുകശഷര  ആദദ്യമടായടാണസ്റ്റ്  നനിയമനര  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടടാന
തസ്പീരുമടാനനിച്ചുലകേടാണ്ടുള്ള ചര്ച്ച നടക്കുന്നതസ്റ്റ്.  2010  ആഗസസ്റ്റ്  26-ാം തസ്പീയതനിയടാണസ്റ്റ്
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ഇഇൗ ലലടബന്യൂണല നനിലെവനില വന്നതസ്റ്റ്. വളലര പ്രധടാനലപ്പെട ഒരു ലലടബന്യൂണലെടായതു
ലകേടാണസ്റ്റ്  പനിനവടാതനിലെനിലൂകടകയടാ,  മകറലതങനിലര  മടാര്ഗ്ഗതനിലൂലടകയടാ  അലടാലത
കയടാഗദ്യരടായനിട്ടുള്ള  ആളുകേള  ഇഇൗ  വകുപ്പെനില  കജടാലെനി  ലചയ്യണലമനള്ള
ഉകദ്ദേശദ്യകതടാടുകൂടനിയടാണസ്റ്റ്  നനിയമനര  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടടാന
തസ്പീരുമടാനനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുലട  കേടാരദ്യതനില  കൃതദ്യമടായ  ഒരു
കമടാണനിററനിരഗസ്റ്റ്  നടകക്കണതുണസ്റ്റ്.   ഇതനിലന  മൂലെനനിയമമടായ  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്
ഹടബന്യൂണല  ആക്ടസ്റ്റ്,  1985  പ്രകേടാരര  റനിക്രൂടസ്റ്റ്ലമനര  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  സരബനമടായ
വനിഷയങ്ങളുര  ഇഇൗ  ഹടബന്യൂണലെനിലന  അധനികേടാര  പരനിധനിയനിലെടാണസ്റ്റ്  വരുന്നതസ്റ്റ്.
റനിക്രൂടസ്റ്റ്ലമനസ്റ്റ് ഏജനസനിയടായ പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുമടായനി ബനലപ്പെടസ്റ്റ് ധടാരടാളര പ്രശ്നങ്ങള
നനിലെനനിലക്കുനണസ്റ്റ്.  റനിക്രൂടസ്റ്റ്ലമനനിലന കേടാരദ്യതനിലര  റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്  ലചയ ഒഴനിവുകേളനില
പരസ്പീക്ഷ  നടതടാനുര   റടാങസ്റ്റ്  ലെനിസസ്റ്റ്  പ്രസനിദസ്പീകേരനിക്കടാനുര   കേടാലെതടാമസര
കനരനിടുനണസ്റ്റ്.   പതനിലനടാന്നസ്റ്റ്  മടാസര  മുതല ആറര  വര്ഷകതടാളര  കേടാലെതടാമസര
വരുതനിലയന്നടാണസ്റ്റ്  സനി.  ആനസ്റ്റ്  എ.ജനി.-യുലട  റനികപ്പെടാര്ടനില  പറയുന്നതസ്റ്റ്.  128
തസനികേകേളനിലെടായനി  കുറഞ്ഞതസ്റ്റ്  452  ഒഴനിവുകേളനില  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  വനിജടാപനര
ലചകയ്യണതുലണന്നടാണസ്റ്റ്  സനി.  ആനസ്റ്റ്  എ.ജനി.  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.   കചടാദദ്യകേര്തടാവസ്റ്റ്
തലന്ന  പരസ്പീക്ഷ  എഴുതനിലയന്ന  ആകക്ഷപവുര  ഇതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  വന്നനിട്ടുണടായനിരുന.
ഒഴനിവുകേള  നനികേതടാനുള്ള  നടപടനികേള  നസ്പീണ്ടുകപടാകുന്നതുകേടാരണര  ധടാരടാളര
ഉകദദ്യടാഗടാര്ത്ഥനികേളുലട അവസരങ്ങള നഷ്ടലപ്പെടുന. ഇകപ്പെടാളതലന്ന റടാങസ്റ്റ് ലെനിസ്റ്റുകേള
റദ്ദേസ്റ്റ്ലചയതുലകേടാണസ്റ്റ് പ്രടായപരനിധനി കേഴനിഞ്ഞ ഒരുപടാടസ്റ്റ്  ആളുകേളക്കസ്റ്റ് ലെടാസസ്റ്റ് ചടാനസര
നഷ്ടലപ്പെട അവസയടാണുള്ളതസ്റ്റ്.  ഉകദദ്യടാഗടാര്ത്ഥനികേളുലട കുറര ലകേടാണല ഇലതടാലക്ക
സരഭവനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. പടാലെക്കടാടസ്റ്റ്, പതനരതനിട ജനിലകേളനില രണ്ടു ലെക്ഷതനിലെധനികേരകപര്
എഴുതനിയ  എല.ഡനി.  ക്ലൈടാര്ക്കസ്റ്റ്  പരസ്പീക്ഷയുലട   കചടാദദ്യകപപ്പെറമടായനി  ബനലപ്പെടസ്റ്റ്
വനിവടാദമുണടായനി. ഒരു വനിദദ്യടാഭദ്യടാസ മടാസനികേയനില വന്ന ഓപ്ഷനടക്കമുള്ള എകടടാളര
കചടാദദ്യങ്ങള അകതപടനി  കചര്ത്തു എന്നടാണസ്റ്റ്  ആകക്ഷപമുണടായതസ്റ്റ്.  ആദദ്യമടായടാണസ്റ്റ്
പരസ്പീക്ഷയസ്റ്റ്  സനിലെബസസ്റ്റ്  ലകേടാടുക്കുന്നതസ്റ്റ്;  അതനില  സനിലെബസനിനസ്റ്റ്  പുറത്തുനനിനള്ള
ഇനര്നടാഷണല  കചടാദദ്യങ്ങളടാണസ്റ്റ്  കൂടുതലെടായനി  കചടാദനിച്ചതസ്റ്റ്.  അതുകപടാലലെതലന്ന
കചടാദദ്യകപപ്പെറനില  വരശസ്പീയമടായനി  അധനികക്ഷപനിക്കുന്ന  തരതനിലള്ള  കചടാദദ്യങ്ങളുര
ഉളലപ്പെടുതനിയനിട്ടുണടായനിരുന. 'സഡടാനനിലലെ നസ്പീകഗടാകേലള നമ്മേള എന്തു വനിളനിക്കുന'
എന്നടാണസ്റ്റ്  കചടാദദ്യര.  അതനിനസ്റ്റ്  കേടാപ്പെനിരനികേള  മുതലെടായ  ഓപ്ഷനസടാണസ്റ്റ്
ലകേടാടുതനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  കവണവനിധതനില  ചനിന്തനിക്കടാലത,  കയടാഗദ്യതയനിലടാതവര്
തയ്യടാറടാക്കനിയ  കചടാദദ്യങ്ങളടായനിരനിക്കുര  ഇവ.  പതടാര  ക്ലൈടാസസ്റ്റ്  പടാഠപുസകേതനിലന
ഹഗഡനില നനിനര അകതപടനി  പകേര്തനിയ ചനിലെ കചടാദദ്യങ്ങളുര അതനിലണസ്റ്റ്.  ഒകര
കടടാപ്പെനികേസ്റ്റ്  ആവര്തനിച്ചസ്റ്റ്  ഒകര  പരസ്പീക്ഷയനില  കചടാദനിക്കുന്നതുര  കേണനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇതരതനില  കചടാദദ്യകപപ്പെറമടായനി  ബനലപ്പെട്ടുലകേടാണസ്റ്റ്  പലെ  തരതനിലള്ള
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വനിവടാദങ്ങളുണടായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇക്കടാരദ്യങ്ങള  കൃതദ്യമടായനി  കമടാണനിറര്  ലചയ്യടാനുര
സമയബനനിതമടായനി  പരടാതനികേള  തസ്പീര്ക്കടാനുമുള്ള  സരവനിധടാനര  നനിര്ബനമടായുര
ഉണടാകേണര.  അതനിനസ്റ്റ്  ഇകനണല  വനിജനിലെനസസ്റ്റ്  സരവനിധടാനര  വളലരകയലറ
ശക്തനിപ്പെടുകതണതുണസ്റ്റ്.  ഡനിലസബനിലെനിറനിയുമടായനി  ബനലപ്പെട  ഒഴനിവുകേള
നനികേത്തുന്നതനിനടായനി  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ഹടബന്യൂണലതലന്ന  ഇടലപട  ചനിലെ
വനിഷയങ്ങളുണടായനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ആ ഒഴനിവുകേള കൃതദ്യമടായനി  റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്  ലചയസ്റ്റ്   നനിയമനര
നടതടാനുള്ള  സരവനിധടാനങ്ങളനിലടാലത  സമയര  ഹവകേനിപ്പെനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങളുര
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുമടായനി  ബനലപ്പെടസ്റ്റ്   വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇക്കടാരദ്യങ്ങള
ഗഇൗരവമടാലയടുക്കണര.  പരസ്പീക്ഷടാ  കചടാദദ്യകപപ്പെറകേളനില  വരുന്ന  ലതറ്റുകേള
ഉണടാകേടാതനിരനിക്കടാന  കേര്ശന  നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിക്കുകേ എനള്ളതടാണസ്റ്റ്  ഏറവുര
പ്രധടാനര. അതുകപടാലലെ ഒഴനിവുകേള സമയബനനിതമടായനി റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ് ലചയ്യണര. റടാങസ്റ്റ്
ലെനിസനിലന  കേടാലെടാവധനി  നസ്പീടണലമന്നടാവശദ്യലപ്പെട്ടുലകേടാണസ്റ്റ്  റടാങസ്റ്റ്  കഹടാളകഡഴസ്റ്റ്
അകസടാസനികയഷനുമടായനി  ബനലപ്പെട  ആളുകേലളലടാര  എര.എല.എ.-മടാലര
സമസ്പീപനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  നനിരവധനി  ഒഴനിവുകേളുണടായനിട്ടുര  അതസ്റ്റ്  നനികേതടാനുള്ള
സരവനിധടാനങ്ങള  സമയബനനിതമടായനി  സസസ്പീകേരനിക്കടാതതുലകേടാണടാണസ്റ്റ്  ഇങ്ങലന
സരഭവനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  അതുലകേടാണസ്റ്റ്  ഹടബന്യൂണല  വളലര  കസ്ട്രേടാങ്ങടായനി  ഇടലപടടാന
പറ്റുന്ന  രസ്പീതനിയനിലള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള  നടതണര.  കകേരള  അഗനികേളച്ചറല
യൂണനികവഴനിറനിയുമടായനി  ബനലപ്പെട  നനിയമനങ്ങള  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടടാന
തസ്പീരുമടാനനിക്കുകേയുര അതനിനടായനി  നനിയമനനിര്മ്മേടാണര നടത്തുകേയുര ലചയ്തു.   പകക്ഷ,
ആ നനിയമപ്രകേടാരര കൃതദ്യമടായനി ഒരു നനിയമനവുര  നടന്നനിടനില.   ഇകപ്പെടാഴുര  അതസ്റ്റ്
നസ്പീണ്ടുകപടായ്ലക്കടാണനിരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  അതുകപടാലള്ള  ഒരു  സടാഹചരദ്യര  ഇഇൗ
നനിയമനനിര്മ്മേടാണതനില വരടാതനിരനിക്കടാനുള്ള ജടാഗത കേടാണനിക്കണര.  ഇഇൗ ആക്ടനിലന
മൂന്നടാര വകുപ്പെനില 3-ാാമലത ഉപവകുപ്പെനില '(2)-ാം ഉപവകുപ്പെസ്റ്റ് പ്രകേടാരര ഹടബന്യൂണല
പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷനുമടായനി  കൂടനിയടാകലെടാചനിക്കലപ്പെടുന്ന  ഏലതടാരു
കേടാരദ്യതനികനലര  ഉപകദശര  നലകകേണതസ്റ്റ്  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷലന
കേര്തവദ്യമടായനിരനിക്കുന്നതടാണസ്റ്റ്':'  എന പറയുനണസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷര സര്ക്കടാരനിനസ്റ്റ്
അതസ്റ്റ്  ഒഴനിവടാക്കടാനുള്ള  ചടങ്ങള  കഭദഗതനി  ലചയ്യടാലമനര  പറയുനണസ്റ്റ്.  എന്നടാല
നടാലെടാമലത  ഉപവകുപ്പെനില  പറയുന്നതസ്റ്റ്,  'പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷനുര
ഹടബന്യൂണലര  തമ്മേനില  (2)-ാം  ഉപവകുപ്പെസ്റ്റ്  പ്രകേടാരര  കൂടനിയടാകലെടാചനിക്കുന്ന   ഒരു
സരഗതനിയനില  എലന്തങനിലര  അഭനിപ്രടായ  വദ്യതദ്യസമുള്ളപക്ഷര,  ഹടബന്യൂണല  ആ
സരഗതനി  സര്ക്കടാരനികലെയസ്റ്റ്  റഫര്  ലചകയ്യണതുര,  അതനികനലള്ള  സര്ക്കടാരനിലന
തസ്പീരുമടാനര  അന്തനിമമടായനിരനിക്കുന്നതുമടാണസ്റ്റ്  '  എന്നടാണസ്റ്റ്.   എന്നനിടസ്റ്റ്  അതനിലന
തടാലഴപ്പെറയുന,  'എന്നടാല  സര്ക്കടാര്,  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷലന
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ഉപകദശതനിനസ്റ്റ്  ഒരു  തസ്പീരുമടാനര  എടുക്കുന്നതനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  ആ  സരഗതനി  പബനികേസ്റ്റ്
സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷനസ്റ്റ്  റഫര് ലചകയ്യണതടാണസ്റ്റ്.'  ഇതുപ്രകേടാരര  മൂന്നസ്റ്റ്  റഫറനസടാണസ്റ്റ്
വരുന്നതസ്റ്റ്.  ഹടബന്യൂണല  സര്ക്കടാരനികലെയ്ക്കുര  സര്ക്കടാര്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-കലെയ്ക്കുര
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  എതനിരടാലണങനില  അതസ്റ്റ്  വസ്പീണ്ടുര  പനിഎസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  ലകേടാടുതസ്റ്റ്
റഫര് ലചയനിട്ടുകവണര തസ്പീരുമടാനനികക്കണതസ്റ്റ്. ഒരു ഹടര ലഫ്രെയനിര  വച്ചനിലലങനില ഇതസ്റ്റ്
അകങ്ങടാട്ടുമനികങ്ങടാട്ടുര റഫര് ലചയസ്റ്റ് സമയര കപടാകുകേയുര റനിക്രൂടസ്റ്റ്ലമനര മറസ്റ്റ് കേടാരദ്യങ്ങളുര
സഗമമടായനി നടക്കടാതനിരനിക്കടാനുള്ള  സടാധദ്യതയുമുണസ്റ്റ്.  അതുലകേടാണസ്റ്റ്  ഒരു നനിശനിത
കേടാലെയളവനിനുള്ളനില റഫറനസസ്റ്റ്  എടുത്തുലകേടാണസ്റ്റ്  തസ്പീരുമടാനര  എടുകക്കണതടാലണനള്ള
കൂടനികച്ചര്ക്കലര  കൂടനി  ഉണടായനിരുലന്നങനില  വളലര  നന്നടായനിരനിക്കുലമന്നടാണസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്
ഇതുസരബനനിച്ചസ്റ്റ് പറയടാനുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇത്രയുര കേടാരദ്യങ്ങളടാണസ്റ്റ് പ്രധടാനമടായനി പറയടാനുള്ളതസ്റ്റ്.
അടനിയന്തരമടായനി  ഒഴനിവുകേള  നനികേതടാനുര  യുവടാക്കളുലട  പ്രതസ്പീക്ഷകേള
അസമനിക്കടാതനിരനിക്കടാനുമുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള സസസ്പീകേരനിക്കണലമനകൂടനി പറഞലകേടാണസ്റ്റ്
ഞടാന അവസടാനനിപ്പെനിക്കുന.  

ശസ്പീമതനി  വസ്പീണടാ  കജടാര്ജ്ജസ്റ്റ് :  സര്,  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്  ലചയ
പ്രകേടാരമുള്ള  2017-ലലെ  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷന  (കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറനിവസ്റ്റ്  ഹടബന്യൂണലെനിലന  സരബനനിച്ച  കൂടുതല  ചുമതലെകേള)  ബനില
വസ്പീണ്ടുര  അകത  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിയുലട  പരനിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണലമന്ന  കഭദഗതനി
ഞടാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

ഇഇൗ ബനിലനിലന പനിന്തുണയ്ക്കുന.   സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി   ഇഇൗ ബനില  ആഗസസ്റ്റ്
9  -ാം  തസ്പീയതനി  പരനിഗണനിച്ചകപ്പെടാള  കഭദഗതനി  കൂടടാലത  പടാസടാക്കനിലയന്നതസ്റ്റ്  ഇഇൗ
അവസരതനില ശകദയമടാണസ്റ്റ്.  സനിവനില സര്വ്വസ്പീസനിലന കേടാരദ്യക്ഷമമടാക്കുകേ എന്ന
വദ്യക്തമടായ ലെക്ഷദ്യകതടാലട  പ്രവര്തനിക്കുന്ന സര്ക്കടാരനിലന  ഇച്ഛടാശക്തനിക്കുമുന്നനില
പനിടനിച്ചുനനിലക്കടാന  കേഴനിയടാലത  പ്രതനിപക്ഷര  ഒളനികച്ചടാടുകേയടാണസ്റ്റ്  ഇന്നസ്റ്റ്
ലചയലതന്നടാണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് കതടാനന്നതസ്റ്റ്.  കേടാരണര ഒന്നനില കൂടുതല ഭരണഘടനടാ
സടാപനങ്ങള ഉളലപ്പെടനിട്ടുള്ള പ്രധടാനലപ്പെട ഒരു നനിയമനനിര്മ്മേടാണര ഇഇൗ സഭയനില
നടക്കുകമ്പടാള  ആ  ചര്ച്ചയനില  പലങടുക്കടാലത  അവര്  മടാറനിനനില്ക്കുന്നതസ്റ്റ്  നമ്മുലട
ജനടാധനിപതദ്യകതടാടുര  കകേരള  സമൂഹകതടാടുര  ലചയ്യുന്ന   ഉതരവടാദനിതസ
മനിലടായയടായനി   കേടാണണലമനകൂടനി  ഇഇൗ  അവസരതനില  പറയടാന  ഞടാന
ആഗഹനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  സനിവനില  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  ആതദ്യന്തനികേമടായനി  ജനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
കവണനിയുള്ളതടാണസ്റ്റ്.  

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    രടാജന :  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ ആഗസസ്റ്റ് അഞടാര തസ്പീയതനി പതനരതനിട,
പടാലെക്കടാടസ്റ്റ്  ജനിലകേളക്കുകവണനി  ഒരു  എല.ഡനി.സനി.  പരസ്പീക്ഷ  കേഴനിഞ്ഞതസ്റ്റ്
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ബഹുമടാനലപ്പെട  ലമമ്പറലട  ശദയനിലലപ്പെടനിട്ടുണടാകുര.  ഇഇൗ  രണസ്റ്റ്  പരസ്പീക്ഷകേളനിലര
സനിലെബസനിലെനിലടാത ചനിലെ കചടാദദ്യങ്ങള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.  പരസ്പീക്ഷയനില കചടാദദ്യമടായനി
ഉന്നയനിച്ചു എന്ന പ്രശ്നര  വദ്യടാപകേമടായനി  ഇന്നസ്റ്റ്  കകേരളതനില ചര്ച്ച ലചയ്യുകേയടാണസ്റ്റ്.
അതനില  ഏറവുര  പ്രധടാനമടായനി,  കലെടാകേ  സരഭവ  വനികേടാസങ്ങളനില,  കേറണസ്റ്റ്
അഫകയഴനില  ഉളലപ്പെടടാത  കവളഡസ്റ്റ്  ഹനിസറനിയുര  കവളഡസ്റ്റ്  കജടാഗഫനിയുമടായനി
ബനലപ്പെടസ്റ്റ് കചടാദദ്യങ്ങള വദ്യടാപകേമടായനി കചടാദനിച്ചനിരുന. ശസ്പീ. മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന. പനി.
സൂചനിപ്പെനിക്കടാത ഒരു കേടാരദ്യമടാണസ്റ്റ് ഞടാന ഇവനിലട ശദയനിലലപ്പെടുത്തുന്നതസ്റ്റ്. ആലെപ്പുഴ
ജനിലയുമടായനി  ബനലപ്പെട  ഒരു  പരനിശസ്പീലെന  കകേന്ദ്രതനിലന  ഹഗഡനിലള്ള  ഒകര
കപജനിലലെ  അഞ്ചു  കചടാദദ്യങ്ങള  പരസ്പീക്ഷയസ്റ്റ്   വന്നതടായ  കേടാരദ്യര  അങ്ങയുലട
ശദയനിലലപ്പെടനിട്ടുകണടാ?         

ശസ്പീമതനി വസ്പീണടാ കജടാര്ജ്ജസ്റ്റ്  : ഇഇൗ വനിഷയര സഭയുലട മുന്നനില സബ്മനിഷനടായനി
വരനികേയുര  ബഹുമടാനലപ്പെട  മുഖദ്യമനനി  അതനിനസ്റ്റ്  മറപടനി  നലകുകേയുമുണടായനി.
ഇഇൗ  വനിഷയര  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുലട  ശദയനിലലപ്പെടുതനിയകപ്പെടാള  പരടാതനിയുലട
അടനിസടാനതനില  ആവശദ്യമടായ  നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനിക്കുലമനള്ള മറപടനിയടാണസ്റ്റ്
ലെഭനിച്ചതസ്റ്റ്.  സനിവനില  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  ആതദ്യന്തനികേമടായനി  ജനങ്ങളക്കുകവണനിയുള്ളതടാണസ്റ്റ്.
ഇഇൗ  സര്ക്കടാര്  അധനികേടാരതനില  വന്നതനിനുകശഷര  അഴനിമതനിരഹനിതവുര
സരശുദമടായതുര  കേടാരദ്യക്ഷമവുമടായ  സനിവനില  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  ഉറപ്പെടാക്കുന്നതനിനു
കവണനിയുള്ള നടപടനികേളടാണസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.  ഫയല നടപടനികേള ലപലടന്നസ്റ്റ്
തസ്പീര്പ്പെടാക്കടാനുര സതടാരദ്യത ഉറപ്പെടാക്കടാനുരകവണനി ആധുനനികേ സടാകങതനികേവനിദദ്യയുലട
സഹടായകതടാലട  നനിരവധനി  പ്രവര്തനങ്ങള  ആസൂത്രണര  ലചയസ്റ്റ്  നടത്തുനണസ്റ്റ്.
ഇതുസരബനനിച്ചസ്റ്റ് കൂടുതലെടായനി വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.  മുന ഭരണപരനിഷ്കടാര കേമ്മേസ്പീഷന
ശനിപടാര്ശ ലചയ കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ് സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ് എന്തസ്റ്റ് എതനിര്പ്പെസ്റ്റ് മറനികേടനര
നടപ്പെനിലെടാക്കുലമനള്ള   മുഖദ്യമനനിയുലട  ഇച്ഛടാശക്തനികയടാലടയുള്ള  വടാക്കുകേലള
കകേരളതനിലലെ  ഫയലകേളനില  ജസ്പീവനിതര  കുരുങ്ങനിയ  സടാധടാരണക്കടാരടായ
പതനിനടായനിരക്കണക്കനിനടാളുകേള  വളലര  പ്രതസ്പീക്ഷകയടാലടയടാണസ്റ്റ്  കേടാണുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ്
വലെനിലയടാരു  കേടാലവയ്പടാണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന  ഭടാഗമടായനി  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്
ഹടബന്യൂണലെനിലന   ഉകദദ്യടാഗസലര  നനിയമനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  വനിടുന്നതസ്റ്റ്
സരബനനിച്ചുള്ള കേടാരദ്യങ്ങളടാണസ്റ്റ്. അതതസ്റ്റ് സര്ക്കടാരുകേളക്കസ്റ്റ് സടാഫസ്റ്റ് സരബനനിച്ചുള്ള
കേടാരദ്യങ്ങളനില തസ്പീരുമടാനലമടുക്കടാവുന്നതടാലണന്നസ്റ്റ് 1985-ലലെ കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്
ഹടബന്യൂണല  ആക്ടനില  വളലര  കൃതദ്യമടായനി  പറയുനണസ്റ്റ്.  കകേടാടതനികേളനില
ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  സരബനമടായ  കകേസ്സുകേള  മറസ്റ്റ്  ഇടങ്ങളനികലെയസ്റ്റ്
മടാറനലവനള്ളതസ്റ്റ്  മടാത്രമല,  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  രരഗത്തുള്ളവരുലട തര്ക്കങ്ങളക്കസ്റ്റ് വളലര
ലപലടന്നസ്റ്റ് തസ്പീര്പ്പെസ്റ്റ് ഉണടാകുനലവനള്ള വസ്തുതയുണസ്റ്റ്.  അലതടാരു യടാഥടാര്ത്ഥദ്യമടാണസ്റ്റ്.
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അതനിലന   മുന്നനില  നനിനലകേടാണടാണസ്റ്റ്  സനിവനില  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേടാരദ്യക്ഷമമടാക്കുന്ന
നടപടനിയുലട  ഭടാഗമടായനി  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ഹടബന്യൂണലെനിലന  സടാഫസ്റ്റ്
നനിയമനര പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് വനിടുന്നതുമടായനി ബനലപ്പെട ഇഇൗ നനിയമനനിര്മ്മേടാണലത
നടാര  കേടാകണണതസ്റ്റ്.  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ലയ  സരബനനിച്ചസ്റ്റ്  നനിരവധനി  വനിഷയങ്ങള
സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയുണടായനി.   നമ്മുലട  രടാജദ്യതനിലലെ  ഏറവുര  വലെനിയ  റനിക്രൂടനിരഗസ്റ്റ്
സടാപനമടാണസ്റ്റ് പനി.എസസ്റ്റ്.സനി. കകേരള നകവടാത്ഥടാനതനിലന ഭടാഗമടായനി കവണര നടാര
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുലട  ആവനിര്ഭടാവലത  കേടാകണണതസ്റ്റ്.  സര്ക്കടാര്  ഉകദദ്യടാഗര
സവര്ണ്ണരനികലെയസ്റ്റ് എതനിച്ച മലെയടാളനി ലമകമ്മേടാറനിയലെനിനുകശഷര,  അതസ്റ്റ് നടാനടാജടാതനി
മതസരനികലെയസ്റ്റ്  എതനിച്ച  ഇഇൗഴവ  ലമകമ്മേടാറനിയലെനിനുകശഷര  1936-ല  ആക്ടനിലന
പനിനബലെകതടാലടയടാണസ്റ്റ്  തനിരുവനിതടാരകൂറനിലര  ലകേടാച്ചനിയനിലര  സടാഫസ്റ്റ്  ലസലെക്ഷന
കബടാര്ഡര  ഇകപ്പെടാഴലത  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷലന  ആദദ്യലത  രൂപമടായ
പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷനുര  രൂപസ്പീകൃതമടായതസ്റ്റ്.  അതനിനുകശഷര  കകേരള
സരസടാനര  രൂപസ്പീകൃതമടായകതടാടുകൂടനി  1956-ല   കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്
കേമ്മേസ്പീഷന  നനിലെവനിലവരനികേയുണടായനി.  മറസ്റ്റ്  സരസടാനങ്ങളനില  നനിനര
വദ്യതദ്യസമടായനി,  കകേരളതനിലന  ഉയര്ന്ന  സടാമൂഹദ്യകബടാധതനിലനയുര  നസ്പീതനി
കബടാധതനിലനയുലമടാലക്ക  അടനിസടാനതനില  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ലയ  സരബനനിച്ചസ്റ്റ്
ധടാരടാളര  പ്രതസ്പീക്ഷകേളുണസ്റ്റ്.  നടാളനിതുവലര  വലെനിലയടാരളവനില  ഇതനികനടാടസ്റ്റ്
ഉതരവടാദനിതസര  പുലെര്തടാന,  സതദ്യസനത കുകറ അളവനിലലെങനിലര  പുലെര്തടാന
പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞൂലവനള്ളതസ്റ്റ്  നടാര  കേകണണതുണസ്റ്റ്.   2006  മുതല
2011  വലരയുള്ള  കേടാലെഘടതനില,  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യനിലലെതനിയ  അകപക്ഷകേളുലട
എണ്ണകതക്കടാള  51  ശതമടാനര  അധനികേമടായനിരുന  2011  മുതല  2016  വലരയുള്ള
കേടാലെഘടര.  എന്നടാല മുന എല.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. സര്ക്കടാരനിലന കേടാലെകതക്കടാളുര വളലര
കുറവസ്റ്റ് അഹഡസസസ്റ്റ് ലമകമ്മേടാ മടാത്രകമ ഇക്കടാലെയളവനില അയച്ചനിട്ടുള്ളു.  പനിനവടാതനില
നനിയമനങ്ങള  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സര്ക്കടാരനിലന  കേടാലെതസ്റ്റ്  കൂടുതല
നടനലവനള്ളതനിലന  ലതളനിവടായനി  നമുക്കസ്റ്റ്  അതനിലന  കേടാണടാവുന്നതടാണസ്റ്റ്.  കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ് ഹടബന്യൂണലെനിലന നനിയമനങ്ങള പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-ക്കസ്റ്റ് വനിടുന്നതുവഴനി
വലെനിലയടാരു  ഇടലപടല  സനിവനില  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  രരഗത്തുണടാക്കടാനുര   അതനിലന
കേടാരദ്യക്ഷമത  ഉറപ്പെടാക്കടാനുര  സടാധനിക്കുര.  ഇഇൗ  നനിയമനനിര്മ്മേടാണര  അതനിനസ്റ്റ്
സഹടായകേമടാകുലമന്നതനില  തര്ക്കമനില.  പൂര്ണ്ണമടായുര  ഇഇൗ  ബനിലനിലന
പനിന്തുണച്ചുലകേടാണസ്റ്റ് ഞടാന എലന വടാക്കുകേള അവസടാനനിപ്പെനിക്കുന.

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന):  സര്,  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്
കേമ്മേസ്പീഷനുമടായനി  ബനലപ്പെട  പ്രശ്നര  കനരലത  വനിശദമടായനി  ചര്ച്ച  ലചയതടാണസ്റ്റ്.
ഇകപ്പെടാള  അതസ്റ്റ്  കൂടുതല  വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.  കേടാലെതടാമസര
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ഉണടാകുനലവനള്ളതടാണസ്റ്റ്  പനി.എസസ്റ്റ്.സനി.-യുമടായനി  ബനലപ്പെട  പ്രധടാന  പ്രശ്നര.
അതസ്റ്റ് ഒഴനിവടാക്കുന്നതനിനടാവശദ്യമടായ നടപടനികേള ലപടാതുകവസസസ്പീകേരനികക്കണതടായുണസ്റ്റ്.
അവരുലട  ഭടാഗത്തുള്ള  കേടാരദ്യങ്ങളകൂടനി  കകേടസ്റ്റ്  സര്ക്കടാര്  ചനിലെ  നടപടനികേള  ലചയസ്റ്റ്
ലകേടാടുകക്കണതടായുണസ്റ്റ്.  അതരര  കേടാരദ്യങ്ങള  സര്ക്കടാര്  ലചയസ്റ്റ്
ലകേടാണനിരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  കൂടുതല  കവഗതയനില  നനിയമനര  നടത്തുന്നതനിനസ്റ്റ്
ആവശദ്യമടായ  നടപടനികേളനികലെയടാണസ്റ്റ്  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷന  ഇകപ്പെടാള
നസ്പീങ്ങനിലക്കടാണനിരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് പബനികേസ്റ്റ് സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ് കേമ്മേസ്പീഷലന ഒരു ചുമതലെകൂടനി
നമ്മേള  ഏലപ്പെനിക്കുന്നതടാണസ്റ്റ്.  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷലന  നനിലെവനിലള്ള
പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനടാവശദ്യമടായ പനിന്തുണ സര്ക്കടാര് നലകുര. ഇക്കടാരദ്യവുര
നമുക്കസ്റ്റ്  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷലന  ഏലപ്പെനിക്കുകേതലന്ന  ലചയ്യടാലമന്നടാണസ്റ്റ്
പറയടാനുള്ളതസ്റ്റ്.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  മുഹമ്മേദസ്റ്റ്  മുഹസനിന  പനി.  അവതരനിപ്പെനിച്ച  1(എ)  നമ്പര്
കഭദഗതനി  പ്രസസ്റ്റ് ലചയ്യുനകണടാ?

ശസ്പീ  .   മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി  .: സര്, ഞടാന പ്രസസ്റ്റ് ലചയ്യുന്നനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ. മുഹമ്മേദസ്റ്റ് മുഹസനിന പനി. അവതരനിപ്പെനിച്ച  കഭദഗതനി സഭയുലട
അനുമതനികയടാലട പനിനവലെനിച്ചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീമതനി  വസ്പീണടാ കജടാര്ജ്ജസ്റ്റ്  അവതരനിപ്പെനിച്ച  2(ബനി)  നമ്പര് കഭദഗതനി   പ്രസസ്റ്റ്
ലചയ്യുനകണടാ?

ശസ്പീമതനി വസ്പീണടാ കജടാര്ജ്ജസ്റ്റ്: സര്, ഞടാന പ്രസസ്റ്റ് ലചയ്യുന്നനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീമതനി വസ്പീണടാ കജടാര്ജ്ജസ്റ്റ് അവതരനിപ്പെനിച്ച  കഭദഗതനി സഭയുലട
അനുമതനികയടാലട പനിനവലെനിച്ചനിരനിക്കുന.

സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്  ലചയപ്രകേടാരമുള്ള  2017-ലലെ  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്
സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്   കേമ്മേസ്പീഷന  (കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ഹടബന്യൂണലെനിലന സരബനനിച്ച
കൂടുതല ചുമതലെകേള) ബനില പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമന്ന പ്രകമയലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്............

പ്രകമയര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

ബനില പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കുന.

450/2020
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2-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള അവതരനിപ്പെനിച്ചനില)

2-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.......

2-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചു.

2-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടായനി.

3-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന):  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന്ന

ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ കഭദഗതനികേള അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

161. ഖണര  3(2)(ബനി)-ല  "തതസങ്ങളനികനലര  "  എന്നതസ്റ്റ്  "തതസങ്ങളനിലര"

എന്നസ്റ്റ് മടാറ്റുകേ.

178. ഖണര  3(3)-  ലന  ക്ലൈനിപനനിബനനയനില  "സരഗതനികേള"  എന്നതനിനു

പകേരര  "കേടാരദ്യങ്ങള" എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മറസ്റ്റ്  കഭദഗതനികേള  അവതരനിപ്പെനിക്കലപ്പെടനില.  മുഖദ്യമനനി

അവതരനിപ്പെനിച്ച  ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ കഭദഗതനികേള സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനിലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  3-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിലന  ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന

പ്രശ്നലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.......

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.......

കഭദഗതനി ലചയപ്രകേടാരമുള്ള 3-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നര

സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ലചയപ്രകേടാരമുള്ള 3-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടായനി.
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4-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന):  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന്ന
ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ കഭദഗതനികേള അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

204. ഖണര  4  (3)  -ല  ''തുടര്ച്ചയടായനി"  എന്നതസ്റ്റ്   "തുടര്ച്ചയടായ"  എന്നസ്റ്റ്
മടാറ്റുകേ.

210. ഖണര 4(3)-ല "ലചയ” എന്നതസ്റ്റ് "ലചയനിട്ടുളള” എന്നസ്റ്റ് മടാറ്റുകേ.

213. ഖണര  4(3)-ല "ഭരഗരവരടാത” എന്നതസ്റ്റ്  "ഭരഗര വരടാത” എന്നസ്റ്റ്
മടാറ്റുകേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മറസ്റ്റ്  കഭദഗതനികേള  അവതരനിപ്പെനിക്കലപ്പെടനില.  മുഖദ്യമനനി
അവതരനിപ്പെനിച്ച  ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ കഭദഗതനികേള സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനിലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  4-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിലന  ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന
പ്രശ്നലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.......

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.......

കഭദഗതനി ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള 4-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നര
സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനി ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള 4-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടായനി.

5-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന):  സര്,  ഞടാന  തടാലഴപ്പെറയുന്ന
ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ കഭദഗതനി  അവതരനിപ്പെനിക്കുന:

219. ഖണര 5 (2)-ല "ഈ വകുപ്പെനിന കേസ്പീഴനില" എന്നതനിനു പകേരര "(1)-ാം
ഉപവകുപ്പെസ്റ്റ് പ്രകേടാരര" എന്നസ്റ്റ് കചര്ക്കുകേ.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  മറസ്റ്റ്  കഭദഗതനികേള  അവതരനിപ്പെനിക്കലപ്പെടനില.  മുഖദ്യമനനി
അവതരനിപ്പെനിച്ച  ഒഇൗകദദ്യടാഗനികേ കഭദഗതനി സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചു.

കഭദഗതനിലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  5-ാം  വകുപ്പെസ്റ്റ്  ബനിലനിലന  ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന
പ്രശ്നലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.......

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.......

കഭദഗതനി ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള 5-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നര
സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചു.
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കഭദഗതനി ലചയപ്രകേടാരമുള്ള 5-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടായനി.

6-  ാംവകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിച്ചനില)

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  6-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നലത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

6-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചു

6-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടായനി.

1-  ാംവകുപ്പുര പസ്പീഠനികേയുര കപരുര

(കഭദഗതനികേള അവതരനിപ്പെനിച്ചനില)

1-ാം വകുപ്പുര പസ്പീഠനികേയുര കപരുര ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നലത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്..........

1-ാം വകുപ്പുര പസ്പീഠനികേയുര കപരുര ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നര സഭ
അരഗസ്പീകേരനിച്ചു.

1-ാം വകുപ്പുര പസ്പീഠനികേയുര കപരുര ബനിലനിലന ഭടാഗമടായനി.

മുഖദ്യമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറടായനി  വനിജയന):  സര്,  2017-ലലെ  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്
സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷന  (കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ലലടബന്യൂണലെനിലന  സരബനനിച്ച
കൂടുതല ചുമതലെകേള) ബനില പടാസടാക്കണലമന്ന പ്രകമയര ഞടാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

റവനന്യൂവുര ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
ഞടാന പ്രകമയലത പനിന്തടാങ്ങുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  2017-ലലെ  കകേരള  പബനികേസ്റ്റ്  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  കേമ്മേസ്പീഷന  (കകേരള
അഡനിനനികസ്ട്രേറസ്പീവസ്റ്റ്  ലലടബന്യൂണലെനിലന  സരബനനിച്ച  കൂടുതല  ചുമതലെകേള)  ബനില
പടാസടാക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് .........

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്...........

പ്രകമയര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന. ബനില പടാസടായനിരനിക്കുന. 
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(ii)   2017-  ലലെ കകേരള പഞടായതസ്റ്റ് രടാജസ്റ്റ്   (  കഭദഗതനി  )   ബനില 

പടനികേജടാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുര വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന): സര് ,
സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി റനികപ്പെടാര്ട്ടുലചയ പ്രകേടാരമുള്ള 2017- ലലെ കകേരള പഞടായതസ്റ്റ് രടാജസ്റ്റ്
(കഭദഗതനി)  ബനില  പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമന്ന  പ്രകമയര  ഞടാന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

റവനന്യൂവുര ഭവനനനിര്മ്മേടാണവുര വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    ഇ  .    ചന്ദ്രകശഖരന):  സര്,
ഞടാന പ്രകമയലത പനിന്തടാങ്ങുന. 

(വനികയടാജനക്കുറനിപ്പെസ്റ്റ്  നലകേനിയ  അരഗങ്ങള  സഭയനില  ഇലടാതനിരുന്നതനിനടാല
അവതരനിപ്പെനിക്കലപ്പെടനില.)

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : ശസ്പീ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനനസ്റ്റ് 2017-ലലെ കകേരള പഞടായതസ്റ്റ് രടാജസ്റ്റ്
(കഭദഗതനി)  ബനില  ലപടാതുജനടാഭനിപ്രടായര കനടുന്നതനിനടായനി  സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ്
ലചയ്യണലമന്ന 1(എ) നമ്പര് കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിച്ചസ്റ്റ് സരസടാരനിക്കടാവുന്നതടാണസ്റ്റ്. 

ശസ്പീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന  : സര്, സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്
ലചയപ്രകേടാരമുള്ള  2017-ലലെ  കകേരള  പഞടായതസ്റ്റ്  രടാജസ്റ്റ്  (കഭദഗതനി)  ബനില
ലപടാതുജനടാഭനിപ്രടായര കനടുന്നതനിനടായനി സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ് ലചയ്യണലമന്ന കഭദഗതനി ഞടാന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനിക്കസ്റ്റ്  ഇഇൗ  ബനില  അയയ്ക്കുന്നതനിനുമുമ്പുള്ള  ചര്ച്ചയനില  ഞടാന
പലങടുതനിരുന.  മദദ്യവര്ജ്ജനര  തസ്പീവ്രയജമടാക്കനിയ  ഇഇൗ  സര്ക്കടാരനിലന
ഉകദ്ദേശശുദനിയുലട ആവനിഷ്കടാരമടാണസ്റ്റ്  ഇഇൗ ബനില.  അതുലകേടാണസ്റ്റ് ഇഇൗ കഭദഗതനികേലള
പൂര്ണ്ണമടായനി  അരഗസ്പീകേരനിച്ചുലകേടാണസ്റ്റ്  ലപടാതുജനടാഭനിപ്രടായര  ആരടായുന്നതനിനടായനി
സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ് ലചയ്യണലമന്നസ്റ്റ് അഭനിപ്രടായലപ്പെട്ടുലകേടാണസ്റ്റ് ഞടാന അവസടാനനിപ്പെനിക്കുന.

പടനികേജടാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുര വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന): സര് ,
2017-ലലെ  കകേരള  പഞടായതസ്റ്റ്  രടാജസ്റ്റ്  (കഭദഗതനി)  ബനില്ലുമടായനി  ബനലപ്പെട്ടുലകേടാണസ്റ്റ്
പ്രതനിപക്ഷതനിലന  ഭടാഗത്തുനനിന്നസ്റ്റ്  ചനിലെ  വനികയടാജനക്കുറനിപ്പുകേളുണടായനിരുന.
കരഖയനില വരണലമനളളതുലകേടാണസ്റ്റ് ഇതരര കേടാരദ്യങ്ങലളക്കുറനിച്ചസ്റ്റ് സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതസ്റ്റ്
നന്നടായനിരനിക്കുലമന്നസ്റ്റ്  കതടാനന.  രടാജദ്യലത  ഭരണഘടനടാ  സടാപനര  എന്ന
നനിലെയനിലെടാണസ്റ്റ്  തകദ്ദേശസസയരഭരണ  സടാപനങ്ങലള  73,  74  ഭരണഘടനടാ
കഭദഗതനിയുലട  ഭടാഗമടായനി  ശക്തനിലപ്പെടുതനിയതസ്റ്റ്.  ഭരണഘടനടാ  കഭദഗതനിയുലട
അന്തദുഃസത  യഥടാര്ത്ഥതനില  ഉളലക്കടാണ്ടുലകേടാണസ്റ്റ്  പ്രവര്തനിച്ചതസ്റ്റ്  കകേരളമടാണസ്റ്റ്.
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അധനികേടാര  വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണരവഴനി  കകേരളതനിലലെ  ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കടാരടാണസ്റ്റ്  ഇതസ്റ്റ്
സടാധദ്യമടാക്കനിയതസ്റ്റ്.  ഭരണഘടനയുലട  11-ഉര  12-ഉര  പടനികേയനില  പ്രതനിപടാദനിക്കുന്ന
വനിഷയങ്ങളടാണസ്റ്റ്  നനിര്ബനമടായുര  തകദ്ദേശസസയരഭരണ  സടാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്
ലലകേമടാകറണതസ്റ്റ്.  ഭരണഘടനടാപരമടായനി  തകദ്ദേശസടാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ് വനിട്ടുലകേടാടുക്കടാന
നനിഷ്കര്ഷനിച്ചനിട്ടുള്ളതുര  കൂടുതല  വനിഷയങ്ങളുര  ഫണ്ടുര  ഇടതുപക്ഷ  സര്ക്കടാര്
തകദ്ദേശസസയരഭരണ  സടാപനങ്ങളക്കസ്റ്റ്  ലലകേമടാറനിയതുര  ഇതനിലന  ഭടാഗമടായനിടടാണസ്റ്റ്.
പ്രടാകദശനികേ  സസയരഭരണ  സടാപനങ്ങള  എന്ന  ലെക്ഷദ്യര  മടാതൃകേടാപരമടായനി
ലലകേവരനിച്ച  സരസടാനമടാണസ്റ്റ്  കകേരളര.  തകദ്ദേശസസയരഭരണ  സടാപനങ്ങളനിലലെ
സമനിതനികേളനില  33%  സരവരണര  സസ്പീകേളക്കസ്റ്റ്  നസ്പീക്കനിവച്ചടാല  മതനിലയന്നടായനിരുന
തസ്പീരുമടാനനിച്ചലതങനിലര  50%  സരവരണര  സസ്പീകേളക്കസ്റ്റ്  നസ്പീക്കനിവച്ചതസ്റ്റ്  കകേരളമടാണസ്റ്റ്.
ഇതുവഴനി സസ്പീകേലള തുലെദ്യപദവനികയടാലട ഭരണപങടാളനിതതനികലെയസ്റ്റ്  എതനിക്കുകേയുര
സസ്പീശടാക്തസ്പീകേരണര  ദ്രുതഗതനിയനിലെടാക്കുകേയുര  ലചയ്തു.  തകദ്ദേശസസയരഭരണ
സടാപനങ്ങലള  ശക്തനിലപ്പെടുതടാനുള്ള  നടപടനികേളടാണസ്റ്റ്  കകേരളതനിലലെ  ഇടതുപക്ഷ
സര്ക്കടാര്  എക്കടാലെവുര  സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെടാള  നടത്തുന്ന  കഭദഗതനിയനിലൂലട
പഞടായതനിലനകയടാ  മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനിയുലടകയടാ  അധനികേടാരങ്ങള
കേവര്ലന്നടുക്കുന്നനില.  അബ്കേടാരനി  കഷടാപ്പുകേളനികനലള്ള  നനിയനണര  ഭരണ
ഘടനടാപരമടായനി  തകദ്ദേശസസയരഭരണ  സടാപനതനിനസ്റ്റ്  നലകകേണ  വനിഷയമല.
അപ്രകേടാരര  നനിയനണര  നലകേനിയതുവഴനി  സരസടാനത്തുടനസ്പീളര  ഏകേസ്പീകൃതമടായ
അബ്കേടാരനി  നയര  നടപ്പെനിലെടാക്കടാന  തടസര  കനരനിട്ടു.  അബ്കേടാരനി  കഷടാപ്പുകേള
നനിയനനിക്കടാന  സമഗമടായ  നനിയമര  നനിലെവനിലള്ളകപ്പെടാള  തകദ്ദേശഭരണ
സടാപനങ്ങലള  അതനിലന  അധനികേടാരകമലപ്പെനിക്കുന്നതസ്റ്റ്  യഥടാര്ത്ഥതനില
ഇരടനനിയനണമുണടാകുന്നതനിനുര  അതുവഴനി  ഏകേസ്പീകൃത  അബ്കേടാരനി  നയര
നടപ്പെനിലെടാക്കടാന പ്രയടാസര കനരനിടുകേയുര ലചയ്യുനലവന്നതടാണസ്റ്റ് ഫലെതനിലണടായതസ്റ്റ്.
ഇതസ്റ്റ്  പഞടായതസ്റ്റ് സടാപനങ്ങളുലട പ്രവര്തനലതയുര ബടാധനിച്ചു.  മദദ്യവര്ജ്ജനര
കപ്രടാത്സടാഹനിപ്പെനിച്ചുലകേടാണസ്റ്റ്  ഘടരഘടമടായനി  മദദ്യപടാന  ശസ്പീലെതനിലനനിന്നസ്റ്റ്  ജനങ്ങലള
പനിന്തനിരനിപ്പെനിക്കുകേലയനളളതടാണസ്റ്റ്  ഇഇൗ  സര്ക്കടാരനിലന  നയര.  ആതദ്യന്തനികേമടായനി
മദദ്യനനികരടാധനര  തലന്നയടാണസ്റ്റ്  ലെക്ഷദ്യര.  ലതരലഞ്ഞടുപ്പെസ്റ്റ്  കേടാലെതസ്റ്റ്
പ്രകേടനപത്രനികേയനിലൂലട ജനങ്ങകളടാടസ്റ്റ്  പറഞ്ഞതുര അതുതലന്നയടാണസ്റ്റ്.  ജനവനിധനിയുര
ഇഇൗ  നയതനിനസ്റ്റ്  അനുകൂലെമടായനി.  ഇഇൗ  സര്ക്കടാര്  അധനികേടാരതനില
വരുകമ്പടാഴുണടായനിരുന്ന  കഷടാപ്പുകേളുലടയുര  ഇകപ്പെടാഴലത  കഷടാപ്പുകേളുലടയുര  എണ്ണര
പരനികശടാധനിച്ചടാല   വര്ദനിച്ചനിടനിലലന്നസ്റ്റ്  കേടാണടാര.  യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്
അധനികേടാരതനില  വരുകമ്പടാഴുള്ളതനികനക്കടാള  ഏകേകദശര  1659  കഷടാപ്പുകേള
(വനികദശമദദ്യ  കഷടാപ്പുകേളുര  കടടാഡനി  കഷടാപ്പുകേളുമുളലപ്പെലട)  കുറഞ്ഞനിട്ടുലണന്നടാണസ്റ്റ്
കേണക്കുകേള സൂചനിപ്പെനിക്കുന്നതസ്റ്റ്. എഫസ്റ്റ്.എല.1  ഇരുപതനിയഞ്ചുര കടടാഡനി കഷടാപ്പുകേള
ആയനിരതനി ഇരുനൂറനിപത്തുര എഫസ്റ്റ്.എല.11  അഞ്ഞൂറനി  ഇരുപതനിലയട്ടുര കുറഞ.
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എഫസ്റ്റ്.എല.3 ലതടാണ്ണൂറനിനടാലര എഫസ്റ്റ്.എല.4 എ ഒമ്പതുര എഫസ്റ്റ്.എല.8 ആറമടാണസ്റ്റ്.
വര്ദനിച്ചതസ്റ്റ്  104-ഉര കുറഞ്ഞതസ്റ്റ്  1763-ഉര ആണസ്റ്റ്.  അങ്ങലന കനടാക്കുകമ്പടാള  1659
വനികദശമദദ്യ  കഷടാപ്പുകേളുര  കടടാഡനി  കഷടാപ്പുകേളുര  കുറയുകേയടാണസ്റ്റ്  ലചയനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.
ഇഇൗ ഗവണ്ലമനസ്റ്റ് അധനികേടാരതനില വന്നതനിനുകശഷര എലടാ സലെത്തുര വനികദശമദദ്യ
കഷടാപ്പുകേളുര  കടടാഡനി  കഷടാപ്പുകേളുരകൂടനി  എനള്ള  പ്രചരണര  നടാടനിലണസ്റ്റ്.
അതുലകേടാണടാണസ്റ്റ് ഞടാന ഇതസ്റ്റ് പറയടാന നനിര്ബനനിക്കലപ്പെടതസ്റ്റ്. ഇതനില പഞടായതസ്റ്റ്
രടാജസ്റ്റ്  കഭദഗതനി  232  സബ്കക്ലൈടാസസ്റ്റ്  2,  3  ,4,  5  ആണസ്റ്റ്  ഡനിലെസ്പീറസ്റ്റ്  ലചയതസ്റ്റ്.
യഥടാര്ത്ഥതനില  1994-ല  ഒറനിജനിനല  പഞടായതസ്റ്റ്  രടാജസ്റ്റ്  ആക്ടനില,  അതടായതസ്റ്റ്
73  ഭരണഘടനടാ  കഭദഗതനിയുലട  ഭടാഗമടായനി  ഇഇൗ  നനിയമര  വരുകമ്പടാള  2,  3,  4
കക്ലൈടാസകേളുണടായനിരുന. 1999-ല എല.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  അധനികേടാരതനില
വന്നതനിനുകശഷര  232-ലലെ സബസ്റ്റ് ലസക്ഷന 2, 3, 4 ഒഴനിവടാക്കനി. 2013-ല വസ്പീണ്ടുര
യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  പുനദുഃസടാപനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്  ലചയതസ്റ്റ്.  1999  മുതല  2013
വലര ഒരു പ്രശ്നവുമുണടായനിരുന്നനില. 25-11-2012  മുതല പ്രടാബലെദ്യവുര ലകേടാടുത്തു.
അങ്ങലനവരുകമ്പടാള  25-11-2012-നുമുമ്പസ്റ്റ് ആ പഞടായത്തുകേളനില സടാപനിക്കലപ്പെട
വനികദശ  മദദ്യഷടാപ്പുകേള  ആയടാലര  കടടാഡനി  ഷടാപ്പുകേള  ആയടാലര  ഇതസ്റ്റ്
ബടാധകേമടാകുന്നനില.  ഒരു  പഞടായതനിലതലന്ന  വനിവനിധ  രൂപതനിലള്ള  രസ്പീതനിയുര
ഡക്യുവല  അക്കഇൗണബനിലെനിറനിയുര  വരനികേയടാണസ്റ്റ്.   സരസടാനലതടാടടാലകേ  ഒരു
ഏകേസ്പീകൃത  സസഭടാവമനിലടാതടാകുന.  സസടാഭടാവനികേമടായുര  ഇതുണടാക്കുന്ന  ഒരു
സരഭനടാവസ  ഒഴനിവടാക്കുന്നതനിനടാണസ്റ്റ്  നനിയമ  കഭദഗതനി  ലകേടാണ്ടുവരുന്നതസ്റ്റ്.
പഞടായത്തുകേളക്കുര  മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനികേളക്കുര  നലകേനിയനിട്ടുള്ള  അധനികേടാരലത
കേവര്ലന്നടുക്കുന്നതനിനുകവണനിയടാലണന്ന  വദ്യടാജപ്രചരണര  നടതടാന  സടാധദ്യത
യുള്ളതനിനടാലെടാണസ്റ്റ് ഞടാന ഇതനിവനിലട പറയടാന  നനിര്ബനനിതനടായതസ്റ്റ്.  പഞടായതസ്റ്റ്
രടാജസ്റ്റ് നനിയമതനിലലെ  2, 3, 4 ,5 കക്ലൈടാസ്സുകേളനില പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന അകത കേടാരദ്യങ്ങള
അബ്കേടാരനി  ആക്ടസ്റ്റ്ലകേടാണസ്റ്റ്  നനിര്വ്വഹനിക്കടാന  കേഴനിയുന്നതടാണസ്റ്റ്.  232  (2)   വകുപ്പെസ്റ്റ്
പ്രകേടാരര  പഞടായതസ്റ്റ്  ലസക്രടറനിക്കടാണസ്റ്റ്  അധനികേടാരര  നലകുന്നതസ്റ്റ്.   അകത
അധനികേടാരര അബ്കേടാരനി ചടര  13  പ്രകേടാരര ലഡപന്യൂടനി എലലകസസ്റ്റ് കേമ്മേസ്പീഷണര്ക്കുര
നലകുനണസ്റ്റ്.  അതുകപടാലലെ  സ്കൂള,  ആരടാധനടാലെയര   എന്നനിവയുലട   ദൂരപരനിധനി
നനിശയനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കടടാഡനി  ഷടാപ്പെനിനസ്റ്റ്  200  മസ്പീററര  വനികദശ  മദദ്യഷടാപ്പെനിനസ്റ്റ്
400 മസ്പീററമടാണസ്റ്റ് ദൂരപരനിധനി.  2002-ലലെ അബ്കേടാരനി ഷടാപ്പെസ്റ്റ് ഡനികസടാസല റൂള  7-ഉര
ഇതസ്റ്റ്  അനുശടാസനിക്കുനണസ്റ്റ്.  എഹകസനിനുര  ഇതുതലന്ന  ലചയ്യടാന  കേഴനിയുര.
ലപടാതുജന  ശലെദ്യര,  സടാനടാര്ഗ്ഗനികേ  പ്രശ്നങ്ങള  എന്നനിവയുമടായനി  ബനലപ്പെടസ്റ്റ്
അബ്കേടാരനി  ഷടാപ്പെസ്റ്റ്  അടച്ചുപൂട്ടുന്നതനിനുള്ള  പഞടായതനിലന അധനികേടാരര  കഫടാറനിന
ലെനികേസര് ചടര  24  പ്രകേടാരര ലലലെസനസനിരഗസ്റ്റ്  അകതടാറനിറനിക്കുള്ളതടാണസ്റ്റ്.  പ്രകതദ്യകേ
സടാഹചരദ്യതനില ജനിലടാ കേളക്ടര്മടാര്ക്കുര ഇഇൗ അധനികേടാരര ഉണടായനിരനിക്കുന്നതടാണസ്റ്റ്.
ഒകര ഇഷന്യൂവനില രണസ്റ്റ് നനിയമര ഒരു പ്രകദശതസ്റ്റ് ഉണടാക്കുന്നതസ്റ്റ് ഒരു confrontation
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ഉണടാക്കുര;  അതസ്റ്റ് പലെ സലെങ്ങളനിലര വനകേഴനിഞ.  അതനിലന ഭടാഗമടായടാണസ്റ്റ് ഇഇൗ
കഭദഗതനി ലകേടാണ്ടുവരടാന നനിര്ബനനിക്കലപ്പെടതസ്റ്റ്. അധനികേടാര വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണലതയുര
ജനകേസ്പീയടാസൂത്രണലതയുര  ഏറവുര  ശക്തമടായനി  കപ്രടാത്സടാഹനിപ്പെനിച്ച  ഇടതുപക്ഷ
പ്രസടാനര  പഞടായത്തുകേളുലടയുര  മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനികേളുലടയുര  അധനികേടാരര
എടുത്തുകേളയുന  എന്ന  രസ്പീതനിയനിലെടാണസ്റ്റ്  വനികയടാജനക്കുറനിപ്പെസ്റ്റ്  വന്നതസ്റ്റ്.  അതനിലന
അടനിസടാനതനിലര റനികക്കടാര്ഡനില വരണലമനള്ളതുലകേടാണ്ടുമടാണസ്റ്റ് ഞടാന ഇത്രയുര
പറയുന്നതസ്റ്റ്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന, അങ്ങയുലട  1(എ) നമ്പര് കഭദഗതനി 
പ്രസസ്റ്റ് ലചയ്യുനകണടാ? 

ശസ്പീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന:  ഞടാന പ്രസസ്റ്റ് ലചയ്യുന്നനില. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ. ലകേ. ഡനി. പ്രകസനന  അവതരനിപ്പെനിച്ച കഭദഗതനി സഭയുലട 
അനുമതനികയടാലട പനിനവലെനിച്ചനിരനിക്കുന.

സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള 2017-ലലെ കകേരള പഞടായതസ്റ്റ് 
രടാജസ്റ്റ് (കഭദഗതനി) ബനില പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമന്ന പ്രകമയലത 

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്......................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്......................

പ്രകമയര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

ബനില പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കുന.

2-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള അവതരനിപ്പെനിച്ചനില.)

  മനി  .   സസ്പീക്കര്: 2-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്...............

2-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചു.

2-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടായനി.

3-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള അവതരനിപ്പെനിച്ചനില.)
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      മനി  .   സസ്പീക്കര്:  3-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്...............

3-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചു.

3-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടായനി.

1-  ാം വകുപ്പുര പസ്പീഠനികേയുര കപരുര

(കഭദഗതനികേള അവതരനിപ്പെനിച്ചനില.)

1-ാം  വകുപ്പുര  പസ്പീഠനികേയുര  കപരുര  ബനിലനിലന  ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന  
പ്രശ്നലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്...............

1-ാം വകുപ്പുര പസ്പീഠനികേയുര കപരുര ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നര സഭ
അരഗസ്പീകേരനിച്ചു.

 1-ാം വകുപ്പുര പസ്പീഠനികേയുര കപരുര ബനിലനിലന ഭടാഗമടായനി.

മനി  .    സസ്പീക്കര്    : പടനികേജടാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുര
നനിയമവുര  സടാരസടാരനികേവുര  പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  എ.  ലകേ.
ബടാലെനസ്റ്റ്   2017-ലലെ കകേരള പഞടായതസ്റ്റ് രടാജസ്റ്റ് (കഭദഗതനി) ബനില പടാസടാക്കണലമന്ന
പ്രകമയര അവതരനിപ്പെനിക്കടാവുന്നതടാണസ്റ്റ്. 

പടനികേജടാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുര വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന): സര്,
2017-ലലെ കകേരള പഞടായതസ്റ്റ് രടാജസ്റ്റ് (കഭദഗതനി) ബനില പടാസടാക്കണലമന്ന പ്രകമയര
ഞടാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

കൃഷനി  വകുപ്പെമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സനനില  കുമടാര്):  സര്,  ഞടാന
പ്രകമയലത പനിന്തടാങ്ങുന.

മനി  .     സസ്പീക്കര്:   2017-ലലെ  കകേരള  പഞടായതസ്റ്റ്  രടാജസ്റ്റ്  (കഭദഗതനി)  ബനില
പടാസടാക്കണലമന്ന പ്രകമയലത
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അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്...............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്................

പ്രകമയര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.  

ബനില പടാസടായനിരനിക്കുന.

(iii) 2017-  ലലെ കകേരള മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനി   (  കഭദഗതനി  )   ബനില

മനി  .    സസ്പീക്കര് :  പടനികേജടാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുര
നനിയമവുര  സടാരസടാരനികേവുര  പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി  ശസ്പീ.  എ.
ലകേ.ബടാലെനസ്റ്റ്  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്ലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  2017-ലലെ  കകേരള
മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനി  (കഭദഗതനി)  ബനില  പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമന്ന  പ്രകമയര
അവതരനിപ്പെനിക്കടാവുന്നതടാണസ്റ്റ്. 

പടനികേജടാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുര വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന): സര്,
സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്  ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള  2017-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനി
(കഭദഗതനി)  ബനില  പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമന്ന  പ്രകമയര  ഞടാന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

കൃഷനി  വകുപ്പെമനനി  (ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സനനില  കുമടാര്):  സര്,  പ്രകമയലത
ഞടാന പനിന്തടാങ്ങുന.

(വനികയടാജനക്കുറനിപ്പെസ്റ്റ്  നലകേനിയ  അരഗങ്ങള സഭയനില ഇലടാതനിരുന്നതനിനടാല
അവതരനിപ്പെനിക്കലപ്പെടനില.)

ശസ്പീ. ആനണനി കജടാണനിനുകവണനി  ശസ്പീ  .    ലകേ  .    ദടാസന: സര്, സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി
റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ് ലചയ പ്രകേടാരമുള്ള  2017-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനി  (കഭദഗതനി)  ബനില
ലപടാതുജനടാഭനിപ്രടായര  കനടുന്നതനിനടായനി  സര്ക്കുകലെറസ്റ്റ്  ലചയ്യണലമന്ന  1(എ)  നമ്പര്
കഭദഗതനി ഞടാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

ബഹുമടാനലപ്പെട മനനി ചനിലെ കേടാരദ്യങ്ങള പറഞ്ഞനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അകദ്ദേഹര പറയടാത
ഒരു  കേടാരദ്യര  ഞടാന  സൂചനിപ്പെനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  മദദ്യലെഭദ്യത  കൂടുകേയുര  നടാടനില
നനിലെനനിലക്കുന്ന  സടാമൂഹനികേ  അന്തരസ്പീക്ഷവുര  ശടാന്തനിയുര  കുടുരബസമടാധടാനവുര
തകേരുകേയുര  വടാഹനടാപകേടങ്ങള  വര്ദനിക്കുകേയുര  ലചയ്യുന്ന  ഇന്നലത
സടാഹചരദ്യതനിലെടാണസ്റ്റ്  കഭദഗതനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.  യഥടാര്ത്ഥതനില  ഇതസ്റ്റ്
വസ്തുതയുമടായനി ലപടാരുതലപ്പെടുന്നതല.  കദശസ്പീയ പടാതയനില അബ്കേടാരനി ഷടാപ്പുകേള
കവലണന്ന  തസ്പീരുമടാനലമടുതകപ്പെടാള  അതനിലന  ഭടാഗമടായനി  കകേരളതനില  1956
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വനില്പന  ശടാലെകേളടാണസ്റ്റ്  സമ്പൂര്ണ്ണമടായനി  അടച്ചുപൂടനിയതസ്റ്റ്.  ഇഇൗ  ഷടാപ്പുകേള  പുതനിയ
സലെകതയസ്റ്റ്  മടാറനി  സടാപനിക്കണലമന്നസ്റ്റ്  ഉകദ്ദേശനിച്ചടാലര  ബനലപ്പെട  തകദ്ദേശ
സസയരഭരണ  സടാപനതനിലന  അനുമതനി  ആവശദ്യമടാണസ്റ്റ്.  അനുമതനികയടാടുകൂടനി
മടാറനിസടാപനിക്കടാന കപടായടാല അവനിലടയുള്ള ആളുകേളുലട കേടുത എതനിര്പ്പുണടാകുര.
ഒരുതരതനിലര ഷടാപ്പുകേള മടാറനിസടാപനിക്കടാന കേഴനിയടാലതവന്നകപ്പെടാള ഷടാപ്പുകേളനില
കജടാലെനി ലചയനിരുന്ന  20000-കതടാളര ലതടാഴനിലെടാളനികേള   ഇന്നസ്റ്റ് പടനിണനിയനിലെടാണസ്റ്റ്.
അവര്ക്കസ്റ്റ് പരനിരക്ഷയുര സരരക്ഷണവുര ലകേടാടുക്കടാന സര്ക്കടാരനിനസ്റ്റ്  ബടാദദ്യതയുണസ്റ്റ്.
നനിയമനനിര്മ്മേടാണതനിലന  ആവശദ്യകേതയുര  ഉലണന്നസ്റ്റ്  കബടാദദ്യലപ്പെടതനിലന
അടനിസടാനതനിലെടാണസ്റ്റ്  സര്ക്കടാര്  മുനകേലയ്യടുതസ്റ്റ്  കഭദഗതനി  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.
തടാലൂക്കനികലെടാ  ലറയ്ഞനികലെടാ  സലെര  ലെഭദ്യമടാവുകേയടാലണങനില  അവനിലടലയലര
ഷടാപ്പുകേള  സടാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അരഗസ്പീകേടാരര  പഞടായത്തുകേകളടാ
മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനികേകളടാ  നലകകേണതനില.  സര്ക്കടാര്തലന്ന  അതനിനടാവശദ്യമടായ
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുലമനള്ളതസ്റ്റ്  നല  കേടാരദ്യമടാണസ്റ്റ്.   കദശസ്പീയ  പടാതയുലടയുര
സരസടാന  പടാതയുലടയുര  ഓരങ്ങളനിലനനിന്നസ്റ്റ്  അര  കേനികലെടാമസ്പീറര്  വനിടസ്റ്റ്  ഷടാപ്പെസ്റ്റ്
സടാപനിക്കണലമന്നടാണസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്.  അങ്ങലന  വരുകമ്പടാള  സരസടാനതനിലന
വടാര്ഷനികേ വരുമടാനതനില വലെനിയ കുറവടാണസ്റ്റ്  അനുഭവലപ്പെടുകേ.  പദതനിക്കസ്റ്റ്  കവണ
പണര  സമടാഹരനിക്കടാന   കേഴനിയടാത  സനിതനിയുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞ  ബജറനില  നടാര
പ്രതസ്പീക്ഷനിച്ച വരുമടാനതനില ഏതടാണസ്റ്റ് 5,000 കകേടാടനി രൂപയുലട നഷ്ടമടാണസ്റ്റ് ഇതനിലന
ഭടാഗമടായനി  ഉണടാകുന്നലതന്നടാണസ്റ്റ്  ധനകേടാരദ്യ  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞതസ്റ്റ്.   അത്രയുര
ഭസ്പീമമടായ സടാമ്പതനികേനഷ്ടര ഉണകുനണസ്റ്റ്.  അതുലകേടാണ്ടുതലന്ന സരസടാനതനിലന
വടാര്ഷനികേ  പദതനിയനില  ഉണടാകുന്ന  ഇടനിവസ്റ്റ്  നടാര  കേടാകണണതടായുണസ്റ്റ്.
ലതടാഴനിലെടാളനികേളുലട  പുനരധനിവടാസര  കേസ്പീറടാമുടനിയടായനി  നനിലക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  ഭൂരനിപക്ഷര
മദദ്യശടാലെകേളുര  അടച്ചകതടാടുകൂടനി  കകേരളതനില   നനിയമ  സമടാധടാനതനിലന
പ്രശ്നങ്ങലളടാനര ഇതുവലര ഉണടായനിടനില.  പകക്ഷ തുറന്ന ഷടാപ്പുകേളക്കസ്റ്റ് മുന്നനില കേന്യൂ
നനിലക്കുന്നതസ്റ്റ്  പ്രശ്നമടായനി  നനിലക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  നസ്പീണവരനിയടാണസ്റ്റ്  എലടാ  ഷടാപ്പുകേളുലട
മുമ്പനിലമുള്ളതസ്റ്റ്.  കനരലത  ഇത്രയുര  ഷടാപ്പുകേള  ഉണടായനിരുന്നകപ്പെടാള  ഇഇൗ
പ്രശ്നമുണടായനിരുന്നനില.  ഇതസ്റ്റ്  ആശങയുണടാക്കുന്ന  കേടാരദ്യമടാണസ്റ്റ്.  സരസടാനലത
അബ്കേടാരനി  കകേസ്സുകേളനില  വലെനിയ  വര്ദനവടാണുണടായനിട്ടുള്ളതസ്റ്റ്.  സനിരനിറസ്റ്റ്
കേള്ളക്കടത്തുമടായനി  ബനലപ്പെട  കകേസ്സുകേളുലട  എണ്ണര  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്
അധനികേടാരതനില  വന്നതനിനുകശഷര  100  ശതമടാനമടായനി  വര്ദനിച്ചനിരനിക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.
അതുകപടാലലെ  അബ്കേടാരനി  കകേസ്സുകേളുലട  ലമടാതര  കേണലക്കടുത്തുകനടാക്കനിയകപ്പെടാള
35 ശതമടാനതനിലന വര്ദനവസ്റ്റ് ഇതനിലന ഭടാഗമടായനി വന്നനിട്ടുണസ്റ്റ്. എന.ഡനി.പനി.എസസ്റ്റ്.
കകേസ്സുകേളനില  ഏതടാണസ്റ്റ്  67  ശതമടാനതനികനയുര  കകേടാട്പ  കകേസ്സുകേളനില
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170  ശതമടാനതനിലനയുര  വര്ദനവസ്റ്റ്  ഇതനിലന  ഭടാഗമടായനിട്ടുണടായനിട്ടുണസ്റ്റ്.
പടാതകയടാരലത  മദദ്യശടാലെകേള  പൂട്ടുന്നതനിനുള്ള  തസ്പീരുമടാനര  വന്നകപ്പെടാള  അതനിലന
ഭടാഗമടായനി  കുറകൃതദ്യങ്ങള   ലപരുകുകേയല  ഉണടായതസ്റ്റ്,  നനിയമ  സമടാധടാനര
സരരക്ഷനിക്കടാന  കേഴനിയുന്ന  തരതനിലള്ള  അന്തരസ്പീക്ഷര  ഉണടായനിട്ടുലണന്നസ്റ്റ്
തലന്നയടാണസ്റ്റ് കേടാണുന്നതസ്റ്റ്.

ഇഇൗ  മടാഫനിയകേളുലട  പ്രവര്തനര  കനരലത  സജസ്പീവമടായനി  വരനികേയുര  ഇഇൗ
ഗവണ്ലമനസ്റ്റ്  ഇടലപടസ്റ്റ്  ആവശദ്യമടായ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയുര  പരനികശടാധന
കേര്ശനമടാക്കുകേയുര ലചയതനിലന ഭടാഗമടായനി അതനിനസ്റ്റ് കൂച്ചുവനിലെങ്ങനിടടാന സടാധനിച്ചു. ഇഇൗ
ഓണക്കടാലെതനിനുമുമ്പുതലന്ന  എലടാ  ലറയ്ഞ്ചുകേളനിലര  അഹഡസസറനി  കേമ്മേനിറനികേള
രൂപസ്പീകേരനിച്ചസ്റ്റ്  ജനപ്രതനിനനിധനികേലള  പലങടുപ്പെനിച്ചസ്റ്റ്  വനിശദമടായ റനികപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്  വടാങ്ങുകേയുര
അതനിലന ഭടാഗമടായനി  ലറയ്ഡകേളുര  വലകപ്പെടാഴുമുണടാകുന്ന പരനികശടാധനകേളനിലനനിന്നസ്റ്റ്
മടാറനി സജസ്പീവമടായനി മുക്കുരമൂലെയുലമലടാര അരനിച്ചുലപറക്കനി നടത്തുന്ന പരനികശടാധനയയുര
നടതനിയതുലകേടാണസ്റ്റ്  വദ്യടാജ  മദദ്യതനിലന  ഒഴുക്കസ്റ്റ്  കുറയുകേയുര  വദ്യടാജ  മദദ്യതനിലന
ഭടാഗമടായനിട്ടുള്ള  അകധടാകലെടാകേ  പ്രവര്തനങ്ങള  കുറയുകേയുര  നനിയമസമടാധടാന
രരഗങ്ങളനില  ഉണര്വ്വുണടാക്കടാന  കേഴനിയുകേയുര  ലചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  എഹകസസ്റ്റ്  വകുപ്പെനിലന
കേര്ശന  പരനികശടാധന  അതനിര്തനികേളനില  കൂടുതല  ശക്തമടായനി  നടകതണതുണസ്റ്റ്.
എനനിലക്കടാരു അഭദ്യര്ത്ഥനകൂടനിയുണസ്റ്റ്.  ബനിടസ്പീഷുകേടാരടാല ഉണടാക്കലപ്പെട അബ്കേടാരനി
നനിയമതനില  കേടാകലെടാചനിതമടായ  പരനിഷ്കടാരങ്ങള  വരുകതണതടായനിട്ടുണസ്റ്റ്.   200
വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പുള്ള  ഒരു  നനിയമതനിനടാണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെടാള  ലചറനിയ  കഭദഗതനികേള
ലകേടാണ്ടുവരുന്നതസ്റ്റ്.  അബ്കേടാരനി  നനിയമതനിലതലന്ന  കേടാകലെടാചനിതമടായനി
ലപടാളനിലച്ചഴുത്തുവരുതനി,   കേടാലെതനിനനുസരനിച്ചുള്ള കഭദഗതനികേള കചര്ത്തുലകേടാണസ്റ്റ്
സമഗമടായ  ഒരു  ധടാരണകയടാടുകൂടനി  ഒരു  അബ്കേടാരനി  നനിയമര  ഇനനിലയങനിലര
നമുക്കുണടാകകേണതുലണന്നസ്റ്റ്  സൂചനിപ്പെനിച്ചുലകേടാണസ്റ്റ്  ഇഇൗ  സര്ക്കടാര്  ലകേടാണ്ടുവന്ന
കഭദഗതനിലയ അരഗസ്പീകേരനിക്കുന.

ശസ്പീ  .    എ  .    പ്രദസ്പീപ്കുമടാര്:  സര്,  സബ്ജക്ടസ്റ്റ് കേമ്മേനിറനി റനികപ്പെടാര്ട്ടുലചയ പ്രകേടാരമുള്ള
2017-ലലെ  കകേരള  മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനി  (കഭദഗതനി)  ബനില  വസ്പീണ്ടുര  അകത  സബ്ജക്ടസ്റ്റ്
കേമ്മേനിറനിയുലട  പരനിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണലമന്ന  2(ബനി)  നമ്പര്  കഭദഗതനി  ഞടാന
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.

പടനികേജടാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര  പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുര  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    എ  .    ലകേ  .    ബടാലെന  ):
സര്,  ബഹുമടാനലപ്പെട  ലമമ്പര്  ലകേ.  ദടാസന പറഞ്ഞ കേടാരദ്യങ്ങലളലടാര  ബനലപ്പെട
വകുപ്പെസ്റ്റ്  പരനികശടാധനികക്കണതടാണസ്റ്റ്.   ഇകപ്പെടാഴലത  കഭദഗതനിയുലട  പര്വന്യൂവനില
വരുന്നതല.  അതുലകേടാണസ്റ്റ്  എലടാ  കേടാരദ്യങ്ങലള  സരബനനിച്ചുര  ഇവനിലട



നനിയമനനിര്മ്മേടാണകേടാരദ്യര 429

സൂചനിപ്പെനിക്കടാനടാഗഹനിക്കുന്നനില. ഒരു കേടാരദ്യര വദ്യക്തമടാണസ്റ്റ്. കകേരളതനിലന ടഷറനിയനില
വകരണ  പണര  ഇതനിലന  ഭടാഗമടായനി  നഷ്ടലപ്പെടുലമന്ന  കേടാരദ്യതനില  യടാലതടാരു
സരശയവുമനില.   3500-5000  കകേടാടനി  രൂപയുലട  റവനന്യൂ  വരുമടാനര  പ്രതസ്പീക്ഷനിച്ച  ഒരു
കമഖലെയടായനിരുന  ഇതസ്റ്റ്.   അതസ്റ്റ്  നമ്മുലട  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങലളയുര  ബടാധനിക്കുര.
ഇകപ്പെടാളതലന്ന  1210-ഓളര കേള്ളുഷടാപ്പുകേള അടച്ചുപൂകടണ സനിതനിയടാണുണടാകുന്നതസ്റ്റ്.
ഇതനിലന  ഭടാഗമടായനി  ലതടാഴനില  നഷ്ടലപ്പെടുന്ന  ലതടാഴനിലെടാളനികേളുലട  പ്രശ്നമുണസ്റ്റ്.
അകതടാലടടാപ്പെരതലന്ന  അവലര  പുനരധനിവസനിപ്പെനികക്കണ  പ്രശ്നമുണസ്റ്റ്.   അലതടാലക്ക
ഗഇൗരവമടായ പരനികശടാധനയസ്റ്റ് വനികധയമടാകക്കണതടാണസ്റ്റ്.    അകധടാകലെടാകേതനിലനതനിരടായനി
ശക്തമടായ  നനിലെപടാടടാണസ്റ്റ്  എഹകസസ്റ്റ്  വകുപ്പെസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതസ്റ്റ്.   200  വര്ഷലത
കേടാലെപ്പെഴക്കമുള്ള ഒരു നനിയമര  കേടാകലെടാചനിതമടായനി പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിലന സരബനനിച്ചസ്റ്റ്
ബനലപ്പെട വകുപ്പെസ്റ്റ് പരനികശടാധനികക്കണതടാണസ്റ്റ്.  ഇവനിലട കനരലത ഞടാന സൂചനിപ്പെനിച്ച
പഞടായതസ്റ്റ്  രടാജസ്റ്റ്  കഭദഗതനിക്കസ്റ്റ്  സമടാനമടായുള്ള  വകുപ്പുകേളടാണസ്റ്റ്  മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനി
ആക്ടനിലമുള്ളതസ്റ്റ്.   പഞടായതസ്റ്റ്  രടാജസ്റ്റ്  ആക്ടനിലലെ  232-നസ്റ്റ്  കേറകസടാണനിരഗടായനിട്ടുള്ള
ലസക്ഷന  ഇവനിലട  447  ആണസ്റ്റ്.   സബസ്റ്റ്  ലസക്ഷന  2,  3,  4  എന്നനിവയ്ക്കുപകേരര
ഇവനിലടയുള്ളതസ്റ്റ്  7,  8,  9  എന്നനിവയടാണസ്റ്റ്.  കനരലത  ഞടാന  സൂചനിപ്പെനിച്ച  കേടാരദ്യര
തലന്നയടാണസ്റ്റ്  പറയുന്നതസ്റ്റ്.  മുനനിസനിപ്പെല/കകേടാര്പ്പെകറഷന  പ്രകദശങ്ങളനില
യഥടാര്ത്ഥതനില  രണ്ടുതരതനിലള്ള  സടാപനങ്ങള  വരനികേയടാണസ്റ്റ്.  ഒന്നസ്റ്റ്,
പഞടായത്തുമടായനി  ബനലപ്പെട്ടുലകേടാണ്ടുള്ള  ഇടലപടലര  മലറടാന്നസ്റ്റ്  എഹകസസ്റ്റ്
വകുപ്പെനിലന  ഇടലപടലര.  സസടാഭടാവനികേമടായുര  മുനനിസനിപ്പെല/കകേടാര്പ്പെകറഷന
പ്രകദശങ്ങളനിലണടാകുന്ന ഇഇൗ പ്രശ്നര അവനിലടയുള്ള വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങലളയുര
ബടാധനിക്കുര.  മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനിക്കുള്ളനില  ഒരു  ഏകേസ്പീകൃത  നനിയമമനിലടാത
സനിതനിയുമുണടാകുര.  രണ്ടുതരതനിലള്ള  ഉതരവടാദനിതസര  ഉകദദ്യടാഗസര്ക്കസ്റ്റ്
വരനികേയടാണസ്റ്റ്.   മടാത്രമല  പ്രതനിബദതയുര  രണ്ടുതരതനില  വരനികേയടാണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  പഞടായതസ്റ്റ്  രടാജസ്റ്റ്  നനിയമര  കഭദഗതനി  ലചയതുകപടാലലെതലന്ന
മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനി  ആകര കഭദഗതനി ലചയ്യടാന നനിര്ബനനിതമടാകുകേയടാണസ്റ്റ്.   മടാത്രമല
മുനനിസനിപ്പെല പ്രകദശതസ്റ്റ് യു.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. ലകേടാണ്ടുവന്ന നനിയമതനിലന ഭടാഗമടായനി 2012
നവരബര്  25-നസ്റ്റ്  മുമ്പുള്ള  ഷടാപ്പുകേളലക്കടാനര  ഒനരലചയ്യടാന  സടാധനിക്കനില.
എന്നടാല  2012-നസ്റ്റ്  കശഷമുള്ളതനിനസ്റ്റ്  മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനിക്കസ്റ്റ്  ഇഷ്ടരകപടാലലെ  ലചയ്യടാന
സടാധനിക്കുര.  ഇഇൗ തരതനില മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനിക്കുള്ളനിലതലന്ന ഏകേസ്പീകൃതമടായനി ഇതസ്റ്റ്
നടപ്പെനിലെടാക്കടാന സടാധനിക്കടാത സനിതനിയടാണസ്റ്റ്.  അതുലകേടാണടാണസ്റ്റ്  447-ല 7, 8, 9
ഒഴനിവടാക്കടാന  തസ്പീരുമടാനനിച്ചതസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ്  തത്തുലെദ്യമടായനിട്ടുള്ളതടാണസ്റ്റ്  ഇതനില
പ്രടാബലെദ്യതനിലവരുന്ന  തസ്പീയതനി.  അതുര  ഒഴനിവടാക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.  അതനിലന
അനുബനമടായനി വരുന്ന വനിശദസ്പീകേരണവുര ഒഴനിവടാക്കുകേയടാണസ്റ്റ്.
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മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ശസ്പീ.  ലകേ.  ദടാസന,  അങ്ങയുലട  1 (എ)  നമ്പര് കഭദഗതനി പ്രസസ്റ്റ്
ലചയ്യുനകണടാ?

ശസ്പീ  .   ലകേ  .   ദടാസന: സര്, പ്രസസ്റ്റ് ലചയ്യുന്നനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ.  ലകേ.  ദടാസന  അവതരനിപ്പെനിച്ച  കഭദഗതനി  സഭയുലട
അനുമതനികയടാലട പനിനവലെനിച്ചനിരനിക്കുന.

ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമടാര്,  അങ്ങയുലട  2  (ബനി)  നമ്പര്  കഭദഗതനി  പ്രസസ്റ്റ്
ലചയ്യുനകണടാ?

ശസ്പീ  .   എ  .   പ്രദസ്പീപ്കുമടാര്  : സര്, പ്രസസ്റ്റ് ലചയ്യുന്നനില.

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശസ്പീ.  എ.  പ്രദസ്പീപ്കുമടാര്  അവതരനിപ്പെനിച്ച  കഭദഗതനി  സഭയുലട
അനുമതനികയടാലട പനിനവലെനിച്ചനിരനിക്കുന.

സബ്ജക്ടസ്റ്റ്  കേമ്മേനിറനി  റനികപ്പെടാര്ട്ടുലചയ  പ്രകേടാരമുള്ള  2017-ലലെ  കകേരള
മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനി (കഭദഗതനി) ബനില പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കണലമന്ന പ്രകമയലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്................

പ്രകമയര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

ബനില പരനിഗണനയ്ലക്കടുക്കുന.

2-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള അവതരനിപ്പെനിച്ചനില)

2-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്..................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.................

2-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചു.

2-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടായനി.

3-  ാം വകുപ്പെസ്റ്റ്

(കഭദഗതനികേള അവതരനിപ്പെനിച്ചനില)
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3-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്..................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.................

3-ാം വകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചു.

3-ാംവകുപ്പെസ്റ്റ് ബനിലനിലന ഭടാഗമടായനി.

1-  ാംവകുപ്പുര പസ്പീഠനികേയുര കപരുര

(കഭദഗതനികേള അവതരനിപ്പെനിച്ചനില)

1-ാംവകുപ്പുര പസ്പീഠനികേയുര കപരുര ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്..................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്.................

1-ാം വകുപ്പുര പസ്പീഠനികേയുര കപരുര ബനിലനിലന ഭടാഗമടാക്കണലമന്ന പ്രശ്നര 
സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചു.

1-ാം വകുപ്പുര പസ്പീഠനികേയുര കപരുര ബനിലനിലന ഭടാഗമടായനി.

പടനികേജടാതനി  പടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നടാക്കസമുദടായകക്ഷമവുര  നനിയമവുര
സടാരസടാരനികേവുര പടാര്ലെലമനറനികേടാരദ്യവുര വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .   എ  .   ലകേ  .   ബടാലെന  ): സര്,
2017-ലലെ കകേരള മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനി  (കഭദഗതനി)  ബനില പടാസടാക്കണലമന്ന പ്രകമയര
ഞടാന അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

കൃഷനി വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   വനി  .   എസസ്റ്റ്  .   സനനില കുമടാര്): സര്,  ഞടാന
പ്രകമയലത പനിന്തടാങ്ങുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   2017-ലലെ  കകേരള  മുനനിസനിപ്പെടാലെനിറനി  (കഭദഗതനി)  ബനില
പടാസടാക്കണലമന്ന പ്രകമയലത

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്................

പ്രകമയര സഭ അരഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന. 

ബനില പടാസടായനിരനിക്കുന.
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IX. അറനിയനിപ്പെസ്റ്റ്

ഓറനിയകനഷന കപ്രടാഗടാര

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമടാനലപ്പെട  അരഗങ്ങലള  ഓര്മ്മേലപ്പെടുതടാനടായനി  രണസ്റ്റ്

അറനിയനിപ്പുകേളുണസ്റ്റ്. കേടാലെടാവസടാ വദ്യതനിയടാന പഠന കകേന്ദ്രതനിലന ആഭനിമുഖദ്യതനില

'Climate  change  and  disaster  risk  reduction'  എന്ന  വനിഷയര  സരബനനിച്ച

ഓറനിയകനഷന കപ്രടാഗടാര ബഹുമടാനലപ്പെട സടാമടാജനികേര്ക്കടായനി ഇന്നസ്റ്റ് ഹവകുകന്നരര

6.00 മണനിക്കസ്റ്റ് ആര്. ശങരനടാരടായണന തമ്പനി ലമരകബഴസ്റ്റ് കലെടാഞനിലവച്ചസ്റ്റ് നടത്തുന്ന

വനിവരര കനരലത അറനിയനിച്ചതടാണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് വസ്പീണ്ടുര ഓര്മ്മേനിപ്പെനിക്കുന.  അതുകപടാലലെ

ശസ്പീ.  കഗടാകുലെര മൂവസ്പീസനിലന ബടാനറനില ശസ്പീ.  ഹരനികുമടാര് സരവനിധടാനരലചയ 'ക്ലൈനിനസ്റ്റ്'

എന്ന  ചലെച്ചനിത്രതനിലന   പ്രകതദ്യകേ  പ്രദര്ശനര  തനിരുവനന്തപുരര  ഹകേരളനി

തനികയററനില  ഇന്നസ്റ്റ്  രടാത്രനി  8.30-നസ്റ്റ്  സടാമടാജനികേര്ക്കടായനി  സരഘടനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

എര.എല.എ.  കഹടാസലെനിലനനിന്നസ്റ്റ്  തനികയററനികലെയ്ക്കുര  തനിരനിച്ചുര  യടാത്രടാസഇൗകേരദ്യര

ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

ഓര്ഡര്...  ഓര്ഡര്...  സഭ ഇകപ്പെടാള പനിരനിയുന്നതുര നടാലള രടാവനിലലെ 8.30-നസ്റ്റ്

വസ്പീണ്ടുര സകമ്മേളനിക്കുന്നതുമടാണസ്റ്റ്.

(2017  ആഗസസ്റ്റ്  23-ാം  തസ്പീയതനി  ബുധനടാഴ്ച  രടാവനിലലെ  8.30-നസ്റ്റ്  വസ്പീണ്ടുര

സകമ്മേളനിക്കുന്നതനിനടായനി സഭ രടാവനിലലെ 11.47-നസ്റ്റ് പനിരനിഞ.)
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അനുബനര I

26-09-2016-ലലെ നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത 124-ാം നമ്പര് കചടാദദ്യതനിലന

തനിരുതനിയ ഉതരര

നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടടാത കചടാദദ്യര നമ്പര് 124

 നനിയമലെരഘനര നടത്തുന്ന വടാഹനങ്ങള

(എ)  ആഭദ്യന്തരവകുപ്പെനില  ഇതുസരബനനിച്ചസ്റ്റ്  വദ്യക്തനികേളുലടകയടാ,
സരഘടനകേളുലടകയടാ പരടാതനി ലെഭനിച്ചനിടനില.  നനിയമലെരഘനര നടത്തുന്ന വടാഹനങ്ങള
കപടാലെസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനില  ഗതടാഗത  തടസര  ഉണടാകേടാതവനിധര
സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള വദ്യക്തമടായ മടാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശര പുറലപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(ബനി)    വടാഹനങ്ങള  സൂക്ഷനിക്കുവടാനുള്ള  യടാഡകേള  തയ്യടാറടാക്കനി  പ്രസ്തുത
വടാഹനങ്ങലള അവനികടയസ്റ്റ് ക്കസ്റ്റ് മടാറ്റുവടാനുള്ള പ്രടാരരഭ നടപടനി സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

(സനി)  ലെഭദ്യമടാണസ്റ്റ്.  ഇവയനില  കകേസ്സുകേളനില  ഉളലപ്പെടനിടനിലടാതതുര
ഉടമസരനിലടാതതുമടായ  വടാഹനങ്ങള  (Unclaimed  Vehicles)  കലെലെര  ലചയസ്റ്റ് തസ്റ്റ്
വനിലക്കുവടാനുള്ള നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ശദയനിലലപ്പെടനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കപടാലെസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷനുകേളനില  കപടാലെസ്പീസസ്റ്റ്
പനിടനിലച്ചടുതതുര,  മറസ്റ്റ്  ഡനിപ്പെടാര്ടസ്റ്റ്ലമനകേള  പനിടനിലച്ചടുതസ്റ്റ്  കേസഡനിയനില
സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുമടായനി ഏലപ്പെനിച്ചതുമടായ വടാഹനങ്ങള ദസ്പീര്ഘകേടാലെര സൂക്ഷനികക്കണ
അവസരതനില കപടാലെസ്പീസസ്റ്റ് കസഷന കകേടാമ്പഇൗണനിലര കപടാലെസ്പീസസ്റ്റ് അധസ്പീനതയനിലള്ള
സലെങ്ങളനിലര,  കപടാലെസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷനടുത്തുള്ള  ലപടാതുസലെങ്ങളനിലര,
ലപടാതുജനങ്ങളക്കുര  മറ്റുര  ശലെദ്യമലടാത  രസ്പീതനിയനിലര  ഗതടാഗത  തടസര  വരടാത
രസ്പീതനിയനിലമടാണസ്റ്റ് സൂക്ഷനിച്ചുവരുന്നതസ്റ്റ്.

450/2020
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അനുബനര 2
22-8-2017-നസ്റ്റ്  കഡടാ.  എന.  ജയരടാജസ്റ്റ്  അവതരനിപ്പെനിച്ച ശദക്ഷണനിക്കലെനിനസ്റ്റ്

കൃഷനിവകുപ്പുമനനി ശസ്പീ. വനി.എസസ്റ്റ്. സനനില കുമടാറനിലന  മറപടനിയുലട  കമശപ്പുറത്തുവച്ച
ഭടാഗങ്ങള 

സമഗ കേടാര്ഷനികേ നയര

സമഗ  കേടാര്ഷനികേ  നയതനിലന  ഘടകേമടായ  ജലെബനനിത  നയതനിലന
അടനിസടാനതനില  ജനിലടാതലെതനിലര  സരസടാന  തലെതനിലര  ജലെകസചന
പടാനുകേളക്കസ്റ്റ്  രൂപരനലകേനി  അരഗസ്പീകേടാരര  ലെഭദ്യമടാക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതനിലന
അടനിസടാനതനില ജലെസരരക്ഷണ പ്രവര്തനങ്ങള നടപ്പെനിലെടാക്കനിവരുന.

വനിള  സരരക്ഷണവുമടായനി  ബനലപ്പെടസ്റ്റ്  തരനിശുനനിലെങ്ങള  കൃഷനിക്കസ്റ്റ്
ഉപയുക്തമടാക്കുന്ന  നയതനിലന  ഭടാഗമടായനി  പതനരതനിട  ജനിലയനില  ആറനമുള,
കകേടാടയര ജനിലയനില കുമരകേര ലമത്രടാന കേടായല, ആലെപ്പുഴ ജനിലയനില റടാണനികേടായല
എന്നനിവനിടങ്ങളനിലലെ  തരനിശുനനിലെങ്ങളനില  കൃഷനി  നടപ്പെനിലെടാക്കനി.  കൂടടാലത  തകദ്ദേശ
സസയരഭരണ സടാപനങ്ങള, കുടുരബശസ്പീ എന്നനിവയുലട സഹകേരണകതടാലട ലനലെസ്റ്റ് ല,
പച്ചക്കറനി  മുതലെടായവയുലട  തരനിശുനനിലെ  കൃഷനി  ഊര്ജ്ജനിതലപ്പെടുത്തുന്നതനിനുളള
നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന.   കൂടടാലത  വനിള  സരരക്ഷണവുമടായനി  ബനലപ്പെടസ്റ്റ്
പച്ചക്കറനി  കൃഷനിയനില  സസയരപരദ്യടാപത  ലലകേവരനിക്കുന്നതനിനടായനി  ബജറനില
25 കകേടാടനി രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പദതനി നടപ്പെനിലെടാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള
സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന. ഇഇൗ നയതനിലന ഭടാഗമടായനി ലനലകൃഷനിയുലട വനിസ്തൃതനിവദ്യടാപനര
ലെക്ഷദ്യമനിട്ടുലകേടാണസ്റ്റ് കേരലനലകൃഷനി സരസടാനതസ്റ്റ് എലടാ ജനിലകേളനിലര നടപ്പെനിലെടാക്കനി.

മണ്ണസ്റ്റ്  സരരക്ഷണവുമടായനി  ബനലപ്പെട  നയതനിലന  ഭടാഗമടായനി
സരസടാനലമടാടടാലകേ മണ്ണുപരനികശടാധന നടതനി കസടായനില ലഹലതസ്റ്റ് കേടാര്ഡകേള,
മണ്ണനിലന  തരര  നനിശയനിക്കുന്ന  ഭൂപടങ്ങള  എന്നനിവ  തയ്യടാറടാക്കനി  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്
നലകേനി.   കൃഷനിഭൂമനിയുമടായനി  ബനലപ്പെട  നയതനിലന  ഭടാഗമടായനി  നനിലെവനിലളള
ലനലപ്പെടാടങ്ങള  സരരക്ഷനിക്കുന്നതനിനസ്റ്റ്  ആധുനനികേ  വനിവരസടാകങതനികേവനിദദ്യകേളുലട
സഹടായകതടാലട  ഡടാറടാബടാങനിലളള  അപടാകേതകേള  പരനിഹരനിച്ചസ്റ്റ്
കുറമറതടാക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന. 

കേടാര്ഷനികേ  യനവലക്കരണവുമടായനി  ബനലപ്പെട  നയതനിലന  ഭടാഗമടായനി
അകഗടാ  സര്വ്വസ്പീസസ്റ്റ്  ലസനറകേള,  കേടാര്ഷനികേ  കേര്മ്മേകസന  എന്നനിവലയ
ശടാക്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനിച്ചുവരുന.  കേര്ഷകേരുലടയുര
കേര്ഷകേലതടാഴനിലെടാളനികേളുലടയുര  കക്ഷമവുമടായനി  ബനലപ്പെട നയതനിലന ഭടാഗമടായനി
കേര്ഷകേ ലപനഷന തുകേ 600 രൂപയനിലനനിന്നസ്റ്റ് 1,000 രൂപയടായനി വര്ദനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കേര്ഷകേ  ലപനഷനുര  നടാളനികകേര  സരഭരണതനിലലെ  ബടാക്കനി  തുകേയുര  ലനലെസ്റ്റ് ല
സരഭരണതനിലലെ തുകേയുര കുടനിശനികേ തസ്പീര്തസ്റ്റ് കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ് വനിതരണര ലചയ്തു.
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ലലജവ കേടാര്ഷനികേ നയതനിലന ഭടാഗമടായനി നല കേടാര്ഷനികേ മുറകേള, പനി.ജനി.എ.

സര്ടനിഫനികക്കഷന  എന്നനിവ  പ്രടാവര്തനികേമടാക്കനി  സരക്ഷനിതഭക്ഷണര

ഉലപ്പെടാദനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുളള  നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  വനിള  സരരക്ഷണ

നയവുമടായനി  ബനലപ്പെടസ്റ്റ്  സരസടാനലത  നടാളനികകേര  കേര്ഷകേരുലട  ചനിരകേടാലെ

സസപ്നമടായ നസ്പീര ഉലപ്പെടാദനര കപ്രടാത്സടാഹനിപ്പെനിക്കുന്നതനിനുളള സടാമ്പതനികേ സഹടായര

ലെക്ഷദ്യമടാക്കനി  നടപടനികേള  സസസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പടാലെക്കടാടസ്റ്റ്  ജനിലയനില  മുതലെമട

പ്രകദശതസ്റ്റ്  428  ലെക്ഷര രൂപയുലട  സമഗ മടാവസ്റ്റ്  കൃഷനി വനികേസന പദതനി  കസറസ്റ്റ്

കഹടാര്ടനികേളച്ചര്  മനിഷന  വഴനി  നടപ്പെനിലെടാക്കടാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   മൂലെദ്യവര്ദനവുര

സരസരണവുര  സരബനനിച്ച  നയതനിലന  ഭടാഗമടായനി  സരസടാനതസ്റ്റ്

പ്രമുഖവനിളകേളടായ ലതങ്ങസ്റ്റ്,  ലനലെസ്റ്റ് ല,  വടാഴ,  പച്ചക്കറനി,  സഗനവദ്യഞ്ജനങ്ങള,  റബര്,

കതന,  മടാങ്ങ,  ചക്ക  എന്നനിവയടായനി  അകഗടാപടാര്ക്കുകേള  സടാപനിക്കുന്നതനിനടായനി

ബജറനില 500 കകേടാടനി രൂപ വകേയനിരുതനി നടപടനികേള ലലകേലക്കടാണ്ടുവരുന.

കേസ്പീടനടാശനിനനികേളുമടായനി  ബനലപ്പെട  നയതനിലന  ഭടാഗമടായനി  പഴങ്ങളനിലലെയുര

പച്ചക്കറനികേളനിലലെയുര  അവശനിഷ്ട  കേസ്പീടനടാശനിനനികേള  പരനികശടാധനിക്കുന്നതനിനടായനി

ലെടാബുകേള  സടാപനിക്കുന്നതനിനുര  രടാസവളങ്ങളുലടയുര  കേസ്പീട/കേള  നടാശനിനനികേളുലടയുര

വനിതരണര,  ഗുണനനിലെവടാരര  എന്നനിവ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമുളള  നടപടനികേള

സസസ്പീകേരനിച്ചു.

വനിപണനികേലളയുര  വനിപണന  രസ്പീതനികേലളയുര  സരബനനിക്കുന്ന  നയതനിലന

ഭടാഗമടായനി  ലമടാതവദ്യടാപടാര  വനിലെകയക്കടാളുര  10  ശതമടാനര  അധനികേര  നലകേനി

കേര്ഷകേരനിലനനിന്നസ്റ്റ്  പച്ചക്കറനി  സരഭരനിക്കുകേയുര  വനിപണനി  വനിലെകയക്കടാള  30

ശതമടാനര കുറവനില ലപടാതുജനങ്ങളക്കസ്റ്റ് നലകുകേയുര ലചയ്തുവരുന.  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്

നദ്യടായവനിലെ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുര  വനിപണനിവനിലെ  പനിടനിച്ചുനനിര്ത്തുന്നതനിനുര

ഉപകഭടാക്തടാക്കളക്കസ്റ്റ്  ഗുണകമനയുളള  തകദ്ദേശസ്പീയമടായ  ഭക്ഷദ്യ  ഉലപ്പെന്നങ്ങള

ലെഭദ്യമടാക്കുന്നതനിനുര  ലെക്ഷദ്യമനിട്ടുലകേടാണസ്റ്റ്  വനിഷു,  ഓണര,  ക്രനിസ്തുമസസ്റ്റ്  എന്നസ്പീ

വനികശഷടാവസരങ്ങളനില  കൃഷനി  വകുപ്പെനിലനയുര  അനുബന  വകുപ്പുകേലളയുര

സരകയടാജനിപ്പെനിച്ചുലകേടാണസ്റ്റ്  പ്രകതദ്യകേ  വനിപണനികേള  നടപ്പെനിലെടാക്കുന.   കേര്ഷകേലര

കപ്രടാത്സടാഹനിപ്പെനിക്കുന്ന  നയതനിലന  ഭടാഗമടായനി  എലടാ  വര്ഷവുര  ചനിങ്ങര  ഒന്നസ്റ്റ്

കേര്ഷകേദനിനമടായനി  ആചരനിക്കുകേയുര  ലതരലഞ്ഞടുത  കേര്ഷകേര്ക്കസ്റ്റ്  അവടാര്ഡകേള
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നലകുകേയുര ലചയ്യുന.  കൂടടാലത ഇഇൗ നയതനിലന ഭടാഗമടായനി കൃഷനി വകുപ്പെനിലന ആറസ്റ്റ്

ലമടാത  വദ്യടാപടാര  വനിപണനികേളവഴനി  ഇടനനിലെക്കടാലര  ഒഴനിവടാക്കനി  കേര്ഷകേരുലട

ഉലപ്പെന്നങ്ങള  കനരനിടസ്റ്റ്  കലെലെര  നടതനി  വനിപണനര  ലചയ്യുന്നതനിനുളള

സജ്ജസ്പീകേരണങ്ങള  ലചയ്യുനണസ്റ്റ്.  കൂടടാലത  വനിപണനിയനില  കനരനിടസ്റ്റ്  ഇടലപടസ്റ്റ്

ഭക്ഷദ്യലപടാതുവനിതരണ  വകുപ്പെസ്റ്റ്,  കകേരലഫഡസ്റ്റ്  എന്നനിവയുലട  സഹകേരണകതടാലട

ലനലെസ്റ്റ് ല, പച്ചകതങ്ങ എന്നനിവയുലട സരഭരണര നടതനിവരുന.

വനിത്തുമുതല  വനിപണനി  വലരയുളള  എലടാവനിധതനിലളള  കേടാര്ഷനികേ

പ്രവര്തനങ്ങളനിലര കനരനിടസ്റ്റ് ഇടലപട്ടുലകേടാണസ്റ്റ് സമസകമഖലെയനിലര മനികേച്ച കനടങ്ങള

ലലകേവരനിക്കടാന കേഴനിയുന്ന ഒരു പുതനിയ കേടാര്ഷനികേ നയര ആവനിഷ്കരനിച്ചസ്റ്റ് ഫലെപ്രദമടായനി

നടപ്പെനിലെടാക്കടാന സര്ക്കടാര് പ്രതനിജടാബദമടാണസ്റ്റ്. 


