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മുഖഖ്യമനനി : ശസ്പീ.  പനിണറഭായനി വനിജയന
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26.  ശസ്പീ. വനി. ടനി. ബലറഭാലാം (തൃത്തഭാല)
27. ശസ്പീ. പനി. ഡകേ. ബഷസ്പീര (ഏറനഭാടസ്റ്റ്)
28. ശസ്പീമതനി ഇ. എസസ്റ്റ്. ബനിജനികമഭാള (പസ്പീരുകമടസ്റ്റ്)
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(ശസ്പീ. പനി. ഡകേ. കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി 25-4-2017-നസ്റ്റ് നനിയമസഭഭാലാംഗതസ്വലാം 
രഭാജനിവച്ചു.)
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വനിവനിധ മനനിമഭാര ചുമതല വഹനിക്കുന വനിഷയങ്ങളഡട പടനികേ 
ശസ്പീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന  ,   മുഖഖ്യമനനി 

ഡപഭാതുഭരണലാം
അഖനികലന്തഖ്യഭാ സരവസ്പീസകേള 
ആസൂത്രണവലാം സഭാമത്തനികേ കേഭാരഖ്യവലാം 
ശഭാസലാം, സഭാകങ്കതനികേശഭാസലാം, പരനിസനിതനി 
മലനിനസ്പീകേരണ നനിയനണലാം
സയന്റനിഫനികേസ്റ്റ് ഇനസനിറ്റപ്യൂട്ടുകേള
കപഴണല ആന്റസ്റ്റ് അഡനിനനികസ്ട്രേറ്റസ്പീവസ്റ്റ് റനികഫഭാലാംസസ്റ്റ് 
ഡതരഡഞ്ഞടുപ്പസ്റ്റ്  
ഇന്റകഗ്രേഷന 
ഇനഫരകമഷന ഡടകകഭാളജനി 
വസനനികേകക്ഷേമലാം 
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസലാം 
കസറ്റസ്റ്റ് കഹഭാസനിറ്റഭാലനിറ്റനി 
എയരകപഭാരടസ്റ്റ്സസ്റ്റ് 
ഡമകടഭാ ഡറയനില 
അന്തരസലാംസഭാന  നദസ്പീജലലാം 
ഇനഫരകമഷന ആന്റസ്റ്റ് പബനികേസ്റ്റ് റനികലഷനസസ്റ്റ് 
കനഭാരക്ക
ആഭഖ്യന്തരലാം 
വനിജനിലനസസ്റ്റ് 
അഡനിനനികസ്ട്രേഷന  ഓഫസ്റ്റ് സനിവനില ആന്റസ്റ്റ് ക്രനിമനിനല ജസനിസസ്റ്റ് 
അഗനിശമനലാം
ജയനിലകേള
അച്ചടനിയുലാം കസഷനറനിയുലാം 
ഇനലഭാന്റസ്റ്റ് നഭാവനികഗഷന (ജലപഭാത നനിരമ്മേഭാണലാം) 
കകേരള ഷനിപ്പനിലാംഗസ്റ്റ് ആന്റസ്റ്റ് ഇനലഭാന്റസ്റ്റ് നഭാവനികഗഷന കകേഭാരപ്പകറഷന 
രഭാജസ്പീവ്ഗഭാന്ധനി അക്കഭാദമനി കഫഭാര ഏവനികയഷന ഡടകകഭാളജനി 
മഡറ്റങലാം പരഭാമരശനിച്ചനിടനില്ലഭാത്ത വനിഷയങ്ങള 



ശസ്പീ  .   എ  .   ഡകേ  .   ബഭാലന  ,   പടനികേജഭാതനി പടനികേവരഗ്ഗ പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷേമവലാം 
നനിയമവലാം സഭാലാംസഭാരനികേവലാം പഭാരലഡമന്ററനികേഭാരഖ്യവലാം വകുപ്പുമനനി 

പടനികേജഭാതനികക്ഷേമലാം 
പടനികേവരഗ്ഗകക്ഷേമലാം
പനികനഭാക്കസമുദഭായകക്ഷേമലാം
നനിയമലാം
സഭാലാംസഭാരനികേലാം
പഭാരലഡമന്ററനികേഭാരഖ്യലാം 
കകേരള സലാംസഭാന സഭാലാംസഭാരനികേ പ്രവരത്തകേ കക്ഷേമനനിധനി കബഭാരഡെസ്റ്റ് 
കകേരള കസറ്റസ്റ്റ് ഫനിലനിലാം  ഡഡെവലപ്ഡമന്റസ്റ്റ് കകേഭാരപ്പകറഷന 
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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

ഏഴഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2017 ആഗസസ 7, തനിങ്കള

വഭാലലലാം 168]                         ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടസ                      [നമ്പര് 1

പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭയുടട ഏഴഭാലാം സകമ്മേളനലാം 2017 ആഗസസ മഭാസലാം
7-ാം  തതീയതനി  തനിങ്കളഭാഴ്ച  രഭാവനിടല  8.30-നസ  കദശതീയഗഭാനഭാലഭാപനകതഭാടട
ബഹുമഭാനടപട സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണടന്റെ അദലക്ഷതയനില്  നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് ആരലാംഭനിച. 

I കചഭാകദലഭാതരങ്ങള

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലതനികലയസ അനുവദനിക്കടപട കചഭാദലങ്ങളുടട പടനികേയനിടല
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉതരങ്ങള

(കചഭാകദലഭാതരകവള ആരലാംഭനിചകപഭാളതടന്നെ സലാംസഭാനടത ബനി.ടജ.പനി.-
സനി.പനി.എലാം.  പ്രവര്തകേര് തമ്മേനിലുണഭായ  രഭാഷതീയ  അക്രമങ്ങളനില്  പ്രതനികഷേധനിചസ
പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള  എഴുകന്നെറ്റുനനിന്നെസ  മുദഭാവഭാകേലലാം വനിളനിക്കുകേയുലാം  ബഹുമഭാനടപട
സതീക്കറുടട  നനിര്കദ്ദേശടതത്തുടര്ന്നെസ  നനിശബ്ദരഭായനി  സസ്വസഭാനങ്ങളനില്
ഉപവനിഷ്ടരഭാകുകേയുലാം ടചയ.)  

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്......ഓര്ഡര്.......... കചഭാദലലാം നമ്പര് (*1) -ടന്റെ കൂടട (*7)
ക്ലബസ  ടചയ്യുന്നെതനിനസ  ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജന്  കനഭാടതീസസ  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ക്ലബസ
ടചയഭാന്  അനുവദനിക്കുകേയഭാണസ.  രണസ  കചഭാദലങ്ങളക്കുലാം  ഒരുമനിചസ  ഉതരലാം
പറയഭാവുന്നെതഭാണസ.

ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുടട അലാംഗതീകേഭാരതനിനസ കകേഭാഴ

1 (*1) കഡഭാ  .   എലാം  .   ടകേ  .   മുനതീര്:
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്:
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കസ:
ശതീ  .    എന്  .    ഷേലാംസുദ്ദേതീന്:  തഭാടഴക്കഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ? 

(എ)  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള  തുടങ്ങുന്നെതനിനുകവണനിയുള്ള  ടമഡനിക്കല്
കേകൗണ്സനില്  ഓഫസ  ഇനലയുടട  അനുമതനിക്കഭായനി  കകേഭാഴ  നല്കേനിയതഭായ
ആകരഭാപണലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;
386/2020
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(ബനി) ഇതുസലാംബനനിചസ അകനസ്വഷേണലാം നടതഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇകൗ വനിഷേയതനില് ഇതനിനകേലാം സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): സര്, 

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഉണസ.

(സനി) വനിജനിലന്സസ ആന്റെസ  ആന്റെനി കേറപ്ഷേന് ബബ്യൂകറഭാ ഡയറക്ടകററനില് ലഭനിച
പരഭാതനിയുടട അടനിസഭാനതനില് വനിജനിലന്സസ അകനസ്വഷേണലാം നടനവരുന.

സസ്വകേഭാരല ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ അലാംഗതീകേഭാരതനിനസ കകേഭാഴ വഭാങ്ങനിയതഭായുളള
ആകക്ഷപലാം 

2 (*7) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി:
  ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന്:
  ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജസ:

ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള്ള:  തഭാടഴക്കഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ? 

(എ)  സലാംസഭാനതസ  സസ്വകേഭാരല  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളക്കസ  അനധനികൃത
മഭാര്ഗ്ഗതനിലൂടട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഭരണകേക്ഷനിയനിടല
പ്രമുഖര്  വന്കതഭാതനില്  കകേഭാഴ  വഭാങ്ങനിയതഭായുള്ള  ആകക്ഷപലാം  സലാംബനനിചസ
സമഗഭാകനസ്വഷേണലാം നടതഭാന് വനിജനിലന്സനിനസ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകൗ കകേഭാഴ  ഇടപഭാടനില്  ഹവഭാല മഭാര്ഗ്ഗലാം  ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുടണന്നെസ  ആ
പഭാര്ടനി തടന്നെ വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് രഭാജലതനിടന്റെ സഭാമ്പതനികേ അസനിരത
ലക്ഷലമഭാക്കനിയുള്ള  നടപടനിക്കസ  യു.എ.പനി.എ.  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കകേടസടുതസ
എന്.ടഎ.എ.-യസ ടടകേമഭാറഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്): സര്, 

(എ&ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനില്  വര്ക്കല  എസസ.  ആര്.
എഡബ്യൂകക്കഷേണല്  ആന്റെസ  ചഭാരനിറബനിള  ട്രസനിടന്റെ  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനസ
അലാംഗതീകേഭാരതനിനഭായനി ശതീ. ആര്. എസസ. വനികനഭാദനിനുലാം മറ്റുലാം ടടകേക്കൂലനി നല്കേനിയതുലാം
ഇതുമഭായനി  ബനടപട  ഹവഭാല  ഇടപഭാടുകേളുലാം  സലാംബനനിചസ  വനിജനിലന്സസ  ആന്റെസ
ആന്റെനി കേറപ്ഷേന് ബബ്യൂകറഭാ ഡയറക്ടകററനില് ലഭനിച പരഭാതനിയുടട അടനിസഭാനതനില്
അകനസ്വഷേണലാം നടനവരുന.
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കഡഭാ.  എലാം.  ടകേ.  മുനതീറനിനുകവണനി  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ല:  സര്,  അനുമതനി
വഭാങ്ങനി നല്കേഭാടമന്നെസ വഭാഗഭാനലാം നല്കേനി ബനി.ടജ.പനി.  കനതഭാക്കളുലാം ഇടനനിലക്കഭാരുലാം
കചര്ന്നെസ  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനസ  രൂപ  കകേഭാഴപണമഭായനി  കകേപറനി  എന്നെ  വഭാര്ത
സമതീപകേഭാലതസ  സലാംസഭാനടതഭാടഭാടകേ  സജതീവമഭായനി  ചര്ചടചയടപടുകേയഭാണസ.
വര്ക്കല എസസ.  ആര്.  എഡബ്യൂകക്കഷേണല്  ആന്റെസ  ചഭാരനിറബനിള  ട്രസസ  ടചയര്മഭാന്
ശതീ.  ആര്.  ഷേഭാജനിയനില്നനിനലാം  ഇകൗ  വനിധലാം  17  കകേഭാടനി  രൂപ  ആവശലടപടടനലാം
അതനില്നനിനലാം  5  കകേഭാടനി  60  ലക്ഷലാം രൂപ കകേപറനിടയനലാം പ്രസ്തുത തുകേ ഹവഭാല
പണമനിടപഭാടസ   വഴനി  ഡല്ഹനിയനില്  അയചടകേഭാടുടതനമഭാണസ  ബനി.ടജ.പനി.
കനതഭാക്കളതടന്നെ   പഭാര്ടനി  തലതനില്  നടതനിയ  അകനസ്വഷേണതനില്
കേടണതനിയനിട്ടുള്ളതസ.  അതതീവഗുരുതര  സസ്വഭഭാവമുള്ള  അഴനിമതനിക്കഥയഭാണസ
പുറത്തു വന്നെനിരനിക്കുന്നെതസ.  കഡഭാക്ടര്മഭാടര  വഭാര്ടതടുക്കുന്നെ  ടമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളുടട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചസ   അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്നെ ഇനലന്
ടമഡനിക്കല് കേകൗണ്സനില് കപഭാലുള്ള ഒരു ഉന്നെത സഭാപനടത കകേഭാഴപണലാം നല്കേനി
സസ്വഭാധതീനനിക്കുകേ  എന്നെതസ  കകേവലലാം  ഒരു  അഴനിമതനി  മഭാത്രമഭായല്ല  കേടുത
രഭാജലകദഭാഹക്കുറമഭായനി കേഭാണണലാം. പണലാം കനരനിടസ കകേപറനിയതഭായനി തുറനപറയുന്നെ
വനികനഭാദനിടന കൂടഭാടത ഇടനനിലക്കഭാരഭായ ശതീ.  സതതീഷേസ നഭായര്,  ഒരു എലാം.പനി.-യുടട
പനി.എ. എന്നെനിവര് ഉളടപട ഇകൗ സലാംഘതനിടന്റെ ....

മനി  .   സതീക്കര്: പതീസസ....പതീസസ......അങ്ങസ കചഭാദലലാം കചഭാദനിക്കൂ.

ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ല:  സര്....  അതനില് ശക്തമഭായ കവരുകേളുണസ എന്നെതസ
പ്രഭാഥമനികേഭാകനസ്വഷേണതനില്തടന്നെ വലക്തമഭാണസ.  ഇകൗ സഭാഹചരലതനില് ഇകപഭാള
നടക്കുന്നെ വനിജനിലന്സസ  അകനസ്വഷേണലാം ടകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം  രഭാജലഭാനര  ബനമുള്ള ഇകൗ
അഴനിമതനികക്കസനിടല  മുഴുവന്  കേണനികേടളയുലാം  കേടണതഭാനഭാകേനില്ല.  ഇക്കഭാരലതനില്
സനി.ബനി.ടഎ.  അകനസ്വഷേണലാം നടത്തുന്നെതനിനസ സര്ക്കഭാര് ഉതരവസ പുറടപടുവനിക്കുകമഭാ
എന്നെതഭാണസ കചഭാദലലാം.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്, ഇവനിടട ഉയര്നവന്നെ ആകരഭാപണതനിടന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങടളല്ലഭാലാം  അകദ്ദേഹലാം  വലക്തമഭാക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതുമഭായനി  ബനടപട
അകനസ്വഷേണമഭാണസ  നടക്കുന്നെതസ.  ആ  അകനസ്വഷേണതനിടന്റെ  തുടര്  പ്രക്രനിയയഭായനി
പലതുലാം കവണതുകണഭാ എന്നെസ അകനസ്വഷേണ ഘടതനില് തതീരുമഭാനനിക്കഭാലാം.

ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല:  സര്,  ഇതസ  സനി.ബനി.ടഎ.  അകനസ്വഷേണലാം  വളടര
അതലഭാവശലമഭായ ഒരു കകേസഭാണസ. ഇനലന് പഭാര്ലടമന്റെനിടനതടന്നെ പനിടനിചകുലുക്കനിയ,
പ്രധഭാനമനനിതടന്നെ  ടഎ.ബനി.-ടയടക്കഭാണസ  അകനസ്വഷേനിപനിചസ  ടതളനിവുകേടളടുത
രഭാജലഭാനരബനമുള്ള  ഒരു അഴനിമതനികക്കസസ  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനിടയ
ടക്കഭാണസ  അകനസ്വഷേനിപനിക്കഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനലാം  പ്രതനികേള  രക്ഷടപടഭാന്  സര്ക്കഭാര്
വഴനിവയ്ക്കുന്നെതനിനസ തുലലമഭാണസ.  അതനിനഭാല് അതുസലാംബനനിചസ പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കണ
ടമന്നെഭാണസ പറയഭാനുള്ളതസ.
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മനി  .   സതീക്കര്: എനഭാണസ കചഭാദലലാം ?

ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ല:  സര്,  ഇക്കഭാരലതനില് സനി.ബനി.ടഎ.  അകനസ്വഷേണലാം
കവണലാം എനള്ളതഭാണസ കചഭാദലലാം. 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  അകദ്ദേഹതനിനസ  കകേരളതനിടല
വനിജനിലന്സനില്  അവനിശസ്വഭാസവുലാം  കകേന്ദ്രതനിടന്റെ  സനി.ബനി.ടഎ.യനില്  വനിശസ്വഭാസവുലാം
ഉണസ.  അങ്ങടനടയഭാരു  നനില  കവടണന്നെഭാണസ  എനനിക്കസ  കതഭാനന്നെതസ.
ഇക്കഭാരലതനില്  അകനസ്വഷേണലാം  നടക്കടട.  അകനസ്വഷേണതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
മടറടനങ്കനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനികക്കണതുടണങ്കനില് സസ്വതീകേരനിക്കഭാലാം. 

ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  വനിജനിലന്സനിടനയുലാം  കപഭാലതീസനിടനയുലാം
സലാംബനനിചള്ള വനിശസ്വഭാസലതയല്ല, നടപടനി ഉണഭാകേണലാം എനള്ളതഭാണസ ഇവനിടടത
പ്രശലാം.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയഭാണസ  കലഭാധ  കേമ്മേതീഷേടന  നനികയഭാഗനിചതസ.  ടമഡനിക്കല്
കേകൗണ്സനിലനിടന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിലുണഭാകേഭാവുന്നെ  അഴനിമതനി
തടയുന്നെതനിനുകവണനി  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുടട   കമല്കനഭാടതനില്  ആദലലാം  കലഭാധ
കേമ്മേതീഷേടനയുലാം  പനിന്നെതീടസ  കപഭാള കേമ്മേതീഷേടനയുലാം  നനികയഭാഗനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇകൗ
കേമ്മേതീഷേനുകേള  പ്രവര്തനിക്കഭാത  ഇടകവളകേളനില്  സൂത്രതനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
കനടനിടയടുക്കുന്നെതനിനുകവണനി  വളടര  കബഭാധപൂര്വ്വമഭായനി  പല  ഉന്നെതനഭാരുടടയുലാം
ഒതഭാശകയഭാടുകൂടനി നടതനിയ,  പഭാര്ലടമന്റെനിടനകപഭാലുലാം ടഞെടനിപനിക്കുകേയുലാം അവനിടട
വലനിയ  രതീതനിയനില്  ബഹളമുണഭാകുകേയുലാം  ടചയ്ത  ഇകൗ  സലാംഭവലാം  പ്രധഭാനമഭായുലാം
കകേരളതനിലഭാണസ  നടന്നെതസ.   ഇങ്ങടനടയഭാരു  സലാംഭവലാം  കകേരളതനില്  ഉണഭായനിട്ടുലാം
എന്തുടകേഭാണസ  സര്ക്കഭാര്  ഉണര്ന്നെസ  പ്രവര്തനിക്കുന്നെനിടല്ലനലാം  പ്രതനികേടള  എന്നെസ
അറസസ ടചയഭാന്  സഭാധനിക്കുടമനമഭാണസ എടന്റെ കചഭാദലലാം.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:   സര്,  ഇതുമഭായനി  ബനടപടസ  ആകക്ഷപങ്ങള
ഉയര്ന്നെ  ഘടതനില്തടന്നെ  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
അകനസ്വഷേണലാം  നടനവരനികേയുമഭാണസ.  അകനസ്വഷേണതനിടന്റെ  ഓകരഭാ  വനിശദഭാലാംശവുലാം
ടവളനിടപടുതഭാന് കേഴനിയുന്നെതല്ല.   ഗകൗരവമഭായ അകനസ്വഷേണലാം നടക്കുനണസ.

ശതീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല് റസഭാക്കനിനുകവണനി ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ടനല്ലനിക്കുന്നെസ: സര്,
ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളക്കസ  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  ബനി.ടജ.പനി.
കനതഭാക്കള  കകേഭാടനികേള  കകേഭാഴ  വഭാങ്ങനിയതസ  മഭാത്രമല്ല  ഇവനിടടത  പ്രശലാം.
ബനി.ടജ.പനി.  യുവസലാംഘടനയുടട  പ്രഭാകദശനികേ  കനതഭാക്കളഭായ  സകഹഭാദരങ്ങള
കേള്ളകനഭാടടനി  യനലാം  വതീടനില്  സഭാപനിചസ  പുതനിയ  2,000  രൂപയുകടതടക്കമുള്ള
കേള്ളകനഭാട്ടുകേള  വലഭാപകേമഭായനി  അചടനിചസ  വനിതരണലാം  ടചയ്തതസ  കപഭാലതീസസ
കേടണതനിയതസ ജൂണ്  22-ാം തതീയതനിയഭാണസ.  ബഭാങ്കസ കജഭാലനിക്കുള്ള പരതീക്ഷയുടട
റഭാങ്കസ  പടനികേയനില് ഉളടപടുതഭാന് ഇകത പഭാര്ടനിയുടട മലപ്പുറലാം ജനില്ലഭാകനതഭാവസ  10
ലക്ഷലാം  രൂപ  കകേഭാഴ  കകേപറനിയതഭായുലാം  വഭാര്തയുണസ.  അധനികേഭാരലാം  കനടഭാന്
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ജഭാതനിയുടടയുലാം  മതതനിടന്റെയുലാം  കപരനില്  ജനങ്ങടള  പരസരലാം  ഭനിന്നെനിപനിക്കുകേയുലാം
ടകേഭാല്ലനിക്കുകേയുലാം ടചയ്യുന്നെ പഭാര്ടനി അധനികേഭാരലാം ഉപകയഭാഗനിചസ ടചയടകേഭാണനിരനിക്കുന്നെ
ടകേഭാടനിയ ടനറനികകേടനിടന്റെ വശമഭാണസ ഇടതഭാടക്ക സൂചനിപനിക്കുന്നെതസ.  ഇക്കഭാരലതനില്
സര്ക്കഭാര്  എനസ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചടവന്നെഭാണസ  അറനികയണതസ.  ബനി.ടജ.പനി.
കനതഭാക്കള  ഇകൗ  അഴനിമതനിപണലാം  എന്തുടചയ്യുന  എന്നെതനിടനക്കുറനിചസ
ആകലഭാചനികക്കണതുണസ.  നമ്മുടട നഭാടനിടന നശനിപനിക്കുന്നെതനിനുകവണനിയഭാണസ അവര്
ഇതുപകയഭാഗനിക്കുന്നെതസ.  മടറഭാരു പ്രധഭാനടപട വനിഷേയലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജനില്ലയനില്
വര്ഗ്ഗതീയ  ടകേഭാലപഭാതകേങ്ങള  നടക്കുകേയുണഭായനി.  അവനിടട  ടകേഭാല  നടതനിയ
പ്രതനികേള സഭാമ്പതനികേ കശഷേനിയനില്ലഭാത, വതീടനില്ലഭാത, ഭക്ഷണലാം കേഴനിക്കഭാന്കപഭാലുലാം
വകേയനില്ലഭാതവരഭാണസ.  പ്രതനികേളഭായകശഷേലാം അവര്ക്കുകവണനി കകേഭാടതനികേളനില് കകേസസ
വഭാദനിക്കഭാന്  വരുന്നെതസ  ലക്ഷക്കണക്കനിനസ  രൂപയുടട  ഫതീസസ  വഭാങ്ങുന്നെ
അഭനിഭഭാഷേകേരഭാണസ.   അവര്ക്കസ ഇകൗ പണലാം എവനിടടനനിനലാം കേനിടനി?  മഭാത്രമല്ല,  ഇകൗ
പ്രതനികേള  ജയനിലനില്നനിനലാം  പുറതനിറങ്ങനിയകശഷേലാം  ആഡലാംബര  ജതീവനിതലാം
നയനിക്കുന.  അവര്ക്കസ  ഇകൗ  പണലാം  എവനിടടനനിനലാം  കേനിടനി?  ബനി.ടജ.പനി.-യുടട
അഴനിമതനി  പുറത്തുവന്നെ  ഇകൗ  പശഭാതലതനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ജനില്ലയനില്
മുന്കേഭാലങ്ങളനിലുണഭായ  ടകേഭാലപഭാതകേങ്ങള,  അവയനിടല  പ്രതനികേള,  ആ
പ്രതനികേളക്കസ  ആരസ  പണലാം  നല്കേനി  തുടങ്ങനിയവടയക്കുറനിചസ  സര്ക്കഭാര്  ഒരു
അകനസ്വഷേണതനിനസ ഉതരവസ പുറടപടുവനിക്കണടമന്നെഭാണസ എനനിക്കസ പറയഭാനുള്ളതസ.

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  രണ്ടുമൂന്നെസ  കേഭാരലങ്ങള  ബഹുമഭാനടപട
അലാംഗലാം  ഇവനിടട  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയുണഭായനി.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  ടപഭാതുവഭായ
വനികേഭാരകതഭാടസ  കയഭാജനിക്കുന.  ഇവനിടട  കേള്ളകനഭാടടനിയുടട  പ്രശലാം  ഉണഭായകപഭാള
ചനിലര്  അതനിടന  നലഭായതീകേരനിക്കുന്നെതഭായുലാം  കേഭാണഭാന്  കേഴനിയുലാം.  കനഭാടസ
ക്ഷഭാമമുണഭായകപഭാള  സഹഭായനിക്കഭാനകല്ല  ടചയ്തതസ  എന്നെസ  ഒരു  കനതഭാവസ  പറയുന്നെ
സനിതനിവടരയുണഭായനി.  കുറകൃതലടത  അതനിടന്റെ  ഗകൗരവകതഭാടട  കേഭാണുന്നെ
നനിലപഭാടല്ല ബനടപട കനതൃതസ്വലാം സസ്വതീകേരനിചതസ എന്നെഭാണസ കേഭാണഭാന് കേഴനിയുന്നെതസ.
മറസ  കേഭാരലങ്ങളുലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുണസ.  ഇവനിടട  അക്രമസലാംഭവങ്ങളനില്ടപടുന്നെവടര
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനസ  അക്രമസലാംഭവങ്ങളക്കസ  കനതൃതസ്വലാം  നല്കുന്നെവര്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചടവന്നെഭാണസ അകദ്ദേഹലാം ചൂണനിക്കഭാണനിചതസ. അതസ നമുടക്കല്ലഭാലാം അറനിയഭാവുന്നെ
കേഭാരലമഭാണസ.  ഇതരലാം  കേഭാരലങ്ങളനില്  അക്രമസലാംഭവങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കുകേ
എന്നെതനിനഭാണസ  നഭാലാം  മുന്തൂക്കലാം നല്കുന്നെതസ.  അക്രമങ്ങള ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള
ജഭാഗതയഭാണസ  പഭാലനിചകപഭാരുന്നെതസ.  കകേരളതനില്  ബനി.ടജ.പനി.  പ്രവര്തകേര്
അഴനിമതനിയുമഭായനി  ബനടപട  കേഭാരലങ്ങള  വലഭാപകേമഭായനി  നടത്തുനടവന്നെ
നനിലയനിലഭാണസ കേഭാരലങ്ങള ഉയര്നവന്നെതസ.  ഇതസ ബനി.ടജ.പനി.-യുടട യഥഭാര്ത്ഥ മുഖലാം
വലക്തമഭാക്കുന്നെ അവസ ഉണഭാക്കനിയനിരനിക്കുന. അതനില്നനിന്നെസ ശദ തനിരനിചവനിടഭാന്
ബനി.ടജ.പനി.  പലവനിധ പ്രവര്തനങ്ങളുലാം നടത്തുനടവന്നെതഭാണസ  നമുക്കസ  കേഭാണഭാന്
കേഴനിയുന്നെതസ.  



6       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 7, 2017

ശതീ  .    എന്  .    ഷേലാംസുദ്ദേതീന്:  സര്,  ബനി.ടജ.പനി.-യുടട  ടഞെടനിക്കുന്നെ
അഴനിമതനിക്കഥകേള  പുറത്തുവന്നെ  സന്ദര്ഭതനിലഭാണസ  അതസ  കൂടുതല്  ചര്ച
ടചയടപടഭാതനിരനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  നമ്മുടട  സലാംസഭാനതസ  വളടര  കബഭാധ
പൂര്വ്വമഭായനി  ചനില അക്രമസലാംഭവങ്ങളുണഭാക്കനിയതസ.  കകേരളതനില്  ഭരണപക്ഷകതഭാ
പ്രതനിപക്ഷകതഭാ എനപറയഭാന് കേഴനിയഭാത,  സഭാന്നെനിദലടമഭാനലാം ടതളനിയനിക്കഭാത
ബനി.ടജ.പനി. കകേന്ദ്ര ഭരണതനിടന്റെ മറവനില്  നടതനിയ ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ കകേഭാഴ,
കജഭാലനി തടനിപസ,  ഗുണഭാപനിരനിവസ തുടങ്ങനിയ വലഭാപകേ അഴനിമതനിക്കഥകേള ഓകരഭാന്നെഭായനി
പുറത്തുവരുകമ്പഭാഴഭാണസ   തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനില് അക്രമസലാംഭവങ്ങള നടന്നെതുലാം
പല  ഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം  ആ  ടചറനിയ  സലാംഭവടത  ഹര്തഭാലഭായുലാം  മറ്റുലാം
പര്വ്വതതീകേരനിചകേഭാണനിചതുലാം.  ഇന്നെടല കകേന്ദ്രമനനിമഭാര് വന.  ബനി.ടജ.പനി. ഇങ്ങടന
പ്രതനികരഭാധതനില് നനില്ക്കുന്നെ സന്ദര്ഭതനില് ഇടതഭാടക്ക സലാംഭവനിക്കുടമന്നെസ മുന്കൂടനി
കേഭാണുന്നെതനില്  കപഭാലതീസസ  സലാംവനിധഭാനതനിനസ  വതീഴ്ച  പറനികയഭാ;  അടല്ലങ്കനില്  അതസ
തടയുന്നെതനിനസ  എടനങ്കനിലുലാം പ്രശങ്ങളുണഭായനിട്ടുകണഭാ എന്നെസ പരനികശഭാധനികചഭാ എന്നെ
കേഭാരലലാം അറനിയഭാന് തഭാല്പരലമുണസ. 

ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്: സര്, ഇവനിടട ബഹുമഭാനലനഭായ അലാംഗലാം സൂചനിപനിച
ആദലഭഭാഗലാം  ശരനിയഭാണസ.  ബനി.ടജ.പനി.-ടക്കതനിടര  ഉയര്നവന്നെ  ആകക്ഷപങ്ങള
വന്കതഭാതനില്  ബഹുജനശദ  കനടുകേയുണഭായനി.  ആ  ബഹുജനശദ  തനിരനിച
വനിടുന്നെതനിനസ ചനില ടതറഭായ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസ്വതീകേരനിക്കഭാനനിടയുടണന്നെസ  ഇന്റെലനിജന്സസ
റനികപഭാര്ടസ ടചയ്തനിരുന്നെതഭാണസ.  ഇന്റെലനിജന്സസ അതുമഭായനി ബനടപട ചനില കേരുതല്
നടപടനികേളുലാം  സസ്വതീകേരനിചനിരുന.  അതരതനിലുള്ള  നടപടനികേള  ഉണഭാകേഭാതനിരനി
ക്കുന്നെതനിനുള്ള ജഭാഗതയുലാം പഭാലനിചകപഭാരുന. 

ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി  : സര്, കകേന്ദ്രഭരണലാം ഉപകയഭാഗനിചഭാണസ  ഇനലന് ടമഡനിക്കല്
കേകൗണ്സനിലനിടന്റെ  ബനടപട  ആളുകേള  കകേഭാടനികേള  കകേഭാഴ  വഭാങ്ങനി  ടമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളക്കസ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്നെതസ.  ഇനലന്  പ്രധഭാനമനനിയുടട
പടതനികനഭാടടഭാപലാം ഇതനില് പ്രതനിയഭായനി നനില്ക്കുന്നെ ഒരഭാളനിടന്റെ  പടലാം വന്നെനിട്ടുണസ;
ഒരു  എലാം.പനി.-യുടട  സഭാഫസ   ഇതനില്  ഉളടപടതഭായനി  വഭാര്തകേള  വന്നെനിട്ടുണസ.
ഇക്കഭാരലങ്ങള കൂടനി അകനസ്വഷേണ പരനിധനിയനില് വരുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി വനിജയന്:  സര്,  ഇതുമഭായനി ബനടപട എല്ലഭാ കേഭാരലങ്ങളുലാം
അകനസ്വഷേനിക്കുകേയഭാണസ.  ഇതനില് നഭാലാം കേഭാകണണ ഒരു കേഭാരലലാം,  ബനടപട പഭാര്ടനി
നനികയഭാഗനിച  അകനസ്വഷേണകേമ്മേതീഷേന്  റനികപഭാര്ട്ടുവടര  പുറത്തുവന്നെനിട്ടുണസ.  അതനില്
പരഭാമര്ശനിക്കുന്നെ  കേഭാരലങ്ങളുമുണസ.  അതരലാം  കേഭാരലങ്ങടളല്ലഭാലാം  വചടകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു
അകനസ്വഷേണമഭാണസ നടക്കുന്നെതസ. 
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ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന്:   സര്,  വര്ക്കല എസസ.ആര്.  എഡബ്യൂകക്കഷേണല്
ട്രസനിടന്റെ  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനസ  ടമഡനിക്കല്  കേകൗണ്സനിലനിടന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കഭാന്  ഏതഭാണസ  17  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  കേരഭാര്  ഉറപനിച.   അതനിലഭാണസ
അഞസകകേഭാടനി അറുപതുലക്ഷലാം രൂപ ആദല ഗഡു എന്നെ നനിലയനില് ബനി.ടജ.പനി.യുടട
കകേന്ദ്ര/സലാംസഭാന  കനതഭാക്കള  ഉളടപടടയുള്ളവര്  കകേഭാഴ  വഭാങ്ങനിയതഭായനി
ടവളനിചതസ  വന്നെനിട്ടുള്ളതസ.  ബനി.ടജ.പനി.-യുടട  കകേന്ദ്ര/സലാംസഭാന  കനതഭാക്കള
ഉളടപടുന്നെ  ഒരു  കകേസഭാണനിതസ.  ഇതസ  ആദലടത  സലാംഭവമല്ല.  കകേന്ദ്രതനില്
ബനി.ടജ.പനി. ഗവണ്ടമന്റെസ അധനികേഭാരതനില് വന്നെതുമുതല് കകേരളതനിടല ടമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളക്കസ   അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കഭാന്കവണനി  പല  കകേഭാകളജുകേളനില്നനിനലാം,
നലഭായമഭായുലാം  ടമഡനിക്കല്  കേകൗണ്സനില് പരനികശഭാധനിചഭാല് അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നെ
കകേഭാകളജസ  മഭാകനജസ ടമന്റെനിടനകപഭാലുലാം  സമതീപനിചസ  അവരനില്നനിനലാം  വന്കതഭാതനില്
കകേഭാഴവഭാങ്ങുന്നെ  സമ്പ്രദഭായലാം   തുടര്നവരനികേയഭാണസ.  അതനില്  ഒരു  സലാംഭവമഭാണസ
ഇകപഭാള ടവളനിചത്തു വന്നെനിരനിക്കുന്നെതസ.  ഇതസ ഒരു കകേഭാകളജനില് മഭാത്രമല്ല,  മറ്റു പല
കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ഇതരതനിലുള്ള  സലാംഭവങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുണസ.  ഇടതല്ലഭാലാം
സലാംബനനിചസ സമഗമഭായ  അകനസ്വഷേണലാം നടതഭാന് ഗവണ്ടമന്റെനിനസ സഭാധനിക്കുകമഭാ;
ഏതസ തരതനിലുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട  അലാംഗലാം  ഇവനിടട
ചൂണനിക്കഭാണനിച  കേഭാരലലാം  ശരനിയഭാണസ.  എസസ.ആര്.  കകേഭാകളജനില്നനിനലാം  പണലാം
വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ  കവടറഭാരു  കകേഭാകളജനിനസ  അനുമതനി  നല്കേനിയ  കേഭാരലമഭാണസ
ചൂണനിക്കഭാണനിചതസ എന്നെ വനിവരവുലാം പുറത്തുവന്നെനിട്ടുണസ.  അതുമഭായനി ബനടപടസ ഒരു
ബനി.ടജ.പനി.  കനതഭാവനിടന്റെ  കപരുലാം  പറയുകേയുണഭായനി.  അകദ്ദേഹലാം  മുകഖനയഭാണസ
അനുമതനി വഭാങ്ങനിയതസ.  എസസ.ആര്. കകേഭാകളജുമഭായനി ബനടപടസ പണലാം സസ്വതീകേരനിച
ആള തടന്നെ ഒരു ഭഭാഗലാം  പണലാം കേയനില് കേനിടനി  എന്നെസ  സമ്മേതനിചനിട്ടുണസ.   അതതീവ
ഗകൗരവമഭായ  അഴനിമതനിയഭാണസ  ഇക്കഭാരലതനില്  നടന്നെനിരനിക്കുന്നെതസ.  അതുമഭായനി
ബനടപട അകനസ്വഷേണങ്ങള ഗകൗരവമഭായനി നടക്കുന. 

ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജസ:  സര്,  പ്രധഭാനടപട രണസ വനിഷേയങ്ങള ഉളകചര്ന്നെനിട്ടുള്ള
ഒരു കേഭാരലമഭാണസ  നമ്മുടട  മുമ്പനിലുള്ളതസ.  ഒന്നെസ,  സസ്വകേഭാരല  ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനസ
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനസ  രൂപ  കകേഭാഴ  വഭാങ്ങനി
എനള്ളതഭാണസ.  സമതീപകേഭാലതസ കകേരളതനില് അലാംഗതീകേഭാരലാം കനടനിയ മറസ സസ്വകേഭാരല
ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുടടയുലാം  അലാംഗതീകേഭാരതനിടന്റെ  പനിന്നെനില്  ഇതരതനിലുള്ള
കകേഭാഴ  ഇടപഭാടസ  നടന്നെനിട്ടുകണഭാ  എനള്ളതസ  നമ്മുടട  മുമ്പനിലുള്ള  ഒരു കചഭാദലമഭാണസ.
ഇകപഭാള  പുറത്തുവനടകേഭാണനിരനിക്കുന്നെ  വഭാര്തകേള  അനുസരനിചഭാടണങ്കനില്
സസ്വകേഭാരല ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുടട അലാംഗതീകേഭാരതനിടന്റെ വനിഷേയതനില് മഭാത്രമല്ല,
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ഇവനിടട  പരമഭാര്ശനിക്കടപടതുകപഭാടല  കേള്ളകനഭാടടനിചതനിനുലാം  ബനി.ടജ.പനി.യുടട
സലാംസഭാന  ടസക്രടറനി  എറണഭാകുളലാം  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ  അഴനിമതനി  നടതനിയതനിനുലാം
ബഭാങ്കസ തടനിപനിനുടമല്ലഭാലാം കനതൃതസ്വലാം ടകേഭാടുക്കുന്നെതസ ബനി.ടജ.പനി.യുടട അറനിയടപടുന്നെ
തലമുതനിര്ന്നെ  കനതഭാക്കനഭാരഭാടണന്നെസ  പകേല്കപഭാടല  വലക്തമഭായനിരനിക്കുന.  ആ
കനതഭാക്കനഭാര്ക്കസ  സമതീപകേഭാലത്തുണഭായ  സഭാമ്പതനികേ  വളര്ചയുലാം  സമ്പഭാദലവുലാം
അത്ഭുതടപടുത്തുന്നെതഭാണസ.  അതനില്  സതീ  പുരുഷേകഭദമനില്ലതഭാനുലാം.  സമതീപകേഭാലതഭായനി
ബനി.ടജ.പനി.-യുടട  സലാംസഭാന  കനതഭാക്കനഭാര്ക്കുണഭായ  അവനിശസ്വസനതീയമഭായ
സഭാമ്പതനികേ  വളര്ചടയ  സലാംബനനിചലാം  ഇകൗ  കചഭാദലതനിനഭാധഭാരമഭായ  സസ്വകേഭാരല
ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിടന്റെ അലാംഗതീകേഭാരതനിനസ  കകേഭാഴ വഭാങ്ങനിയതുമഭായനി ബനടപട്ടുലാം
മുന്കേഭാലങ്ങളനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കേനിടനിയ  കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം  ഇങ്ങടന  കകേഭാഴ
ടകേഭാടുകക്കണനി  വന്നെനിട്ടുകണഭാ  എന്നെതനിടനക്കുറനിചലാം  അകനസ്വഷേനിക്കുന്നെതനിനസ  ഒരു
ടസഷേലല് ഇന്ടവസനികഗഷേന് ടതീലാം രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഇക്കഭാരലതനില്   അകനസ്വഷേണലാം  നടന

ടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  ആ  അകനസ്വഷേണ  വനിവരതനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്

ആവശലമഭായ നടപടനികേടളല്ലഭാലാം സസ്വതീകേരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    എന്  .    വനിജയന്  പനിള്ള:  സര്,  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജസ  അഴനിമതനി

കപഭാടലതടന്നെ  കകേരളതനിടലഭാടഭാടകേ  പ്രഭാകദശനികേതലലാം  മുതല്  സലാംസഭാനതലലാം

വടരയുള്ള  ബനി.ടജ.പനി.   കനതഭാക്കനഭാരുലാം പ്രവര്തകേരുലാം ഭതീഷേണനിടപടുത്തുകേയുലാം

അഴനിമതനി നടത്തുകേയുലാം ടചയടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ. എടന്റെ മണ്ഡലമഭായ ചവറയനില്

ഒരു  ജനില്ലഭാകനതഭാവസ  ഒരു  വലഭാപഭാരനിടയ  ഭതീഷേണനിടപടുതനി  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ

കേയനില്നനിന്നെസ  അയഭായനിരലാം  രൂപ  സസ്വനമഭായനി  എഴുതനിടയടുത്തു.  മൂവഭായനിരലാം  രൂപ

ടകേഭാടുക്കഭാടമന്നെസ  വലഭാപഭാരനി  പറടഞ്ഞെങ്കനിലുലാം  അയഭായനിരലാം  രൂപ  തടന്നെ  കവണലാം

അടല്ലങ്കനില്  ടകേഭാലലാം  എനവടര  ഭതീഷേണനിടപടുതനി.  എല്ലഭാ  രലാംഗത്തുലാം  വലഭാപകേ

അഴനിമതനിയുലാം  ടടകേക്കൂലനിയുലാം  സസ്വജനപക്ഷപഭാതവുലാം  നടക്കുകേയഭാണസ.  ഇതനിടനതനിരഭായനി

ഒരു നനിഷേസ പക്ഷമഭായ അകനസ്വഷേണലാം നടതഭാന് ഗവണ്ടമന്റെസ തയഭാറഭാകണഭാ?

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഇകൗ  പറയുന്നെവടര  സലാംബനനിചസ

അയഭായനിരലാം രൂപ എന്നെതസ വളടര ടചറനിയ ഒരു തുകേയഭാടണന്നെഭാണസ കതഭാനന്നെതസ.

ഏതഭായഭാലുലാം  ഭതീഷേണനിടപടുതനി  എത്ര  ടടപസ  വഭാങ്ങനിയഭാലുലാം  ടതറഭാണസ.

അതുസലാംബനനിചസ  പരഭാതനി നല്കേനിയഭാല് ആവശലമഭായ പരനികശഭാധനയുലാം നടപടനിയുലാം

ഉണഭാകുലാം.
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പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ (ശതീ  .   രകമശസ ടചന്നെനിതല  ): സര്,  ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ
കകേഭാഴ  വനിവഭാദവുമഭായനി  ബനടപടസ  പുറത്തുവന്നെ  കേഭാരലങ്ങള,  it  is  a  tip  of  an

iceberg;  മഞ്ഞുമലയുടട  അറലാം  മഭാത്രമഭാണസ.  ആയനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപയുടട
അഴനിമതനിയഭാണസ ഇതുമഭായനി ബനടപടസ ഇനലയനില് നടന്നെനിട്ടുള്ളതസ.  ബഹുമഭാനടപട
അലാംഗലാം എലാം.  ഉമ്മേര് ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാടല,  കമയസ  15-നസ  കലഭാധ കേമ്മേനിറനിയുടട
കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ്ഞു.   സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  നനികയഭാഗനിച  ജസനിസസ  കലഭാധ,  ഇനലന്
ടമഡനിക്കല്  കേകൗണ്സനിലനിടന്റെ  അഴനിമതനി  തടയഭാന്കവണനി  നനികയഭാഗനിച
കേമ്മേനിറനിയഭാണസ.  ആ  കേമ്മേനിറനിയുടട  കേഭാലഭാവധനിവടര  ജനുവരനി-ടഫബ്രുവരനി
മഭാസങ്ങളനില് നടതനിയ ഇന്ടസക്ഷന് റനികപഭാര്ടസ പൂഴനിവച.  അതനിനുകശഷേലാം പുതനിയ
കപഭാള  കേമ്മേനിറനി  വരുന്നെതനിനനിടയനിലുള്ള  സമയതഭാണസ  ഇകൗ  എഴുപതനിലധനികേലാം
കകേഭാകളജുകേളക്കസ  ഒറയടനിക്കസ  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ടഹല്തസ  ആന്റെസ  ഫഭാമനിലനി
ടവല്ടഫയര്  ഡനിപഭാര്ടസടമന്റെസ  അനുമതനി  ടകേഭാടുതതസ.  ഇവനിടട  വലഭാപകേമഭായ
അഴനിമതനിയഭാണുളളതസ.  ശതീ. അമനിതസ ഷേഭായുടട സസ്വതസ  അഞസ  വര്ഷേലാംടകേഭാണസ 300

ശതമഭാനലാം  വര്ദനിചടവന്നെഭാണസ  അകദ്ദേഹലാം  ടകേഭാടുത  അഫനിഡവനിറനില്  ചൂണനി
ക്കഭാണനിക്കുന്നെതസ;  അതഭാണസ മഭാധലമങ്ങളനിലൂടട പുറത്തുവന്നെതസ.   കകേന്ദ്രഭരണതനിടന്റെ
തണലനില്  ബനി.ടജ.പനി.  പണലാം  വഭാരനിക്കൂട്ടുന,  വമ്പനിച  അഴനിമതനി  നടത്തുന
എനള്ളതനിടന്റെ ഏറവുലാം വലനിയ ഉദഭാഹരണമഭാണസ  കകേരളതനില് പഭാര്ടനി  നടതനിയ
അകനസ്വഷേണതനിടന്റെ  റനികപഭാര്ടസ  ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുന്നെതസ.  ഇകപഭാള  വനിജനിലന്സസ
അകനസ്വഷേണലാം നടക്കുനണസ,  നടക്കടട.  എനനിക്കസ ബഹുമഭാനലനഭായ മുഖലമനനികയഭാടസ
കചഭാദനിക്കഭാനുള്ളതസ,  അകനസ്വഷേണലാം  കേഴനിഞ്ഞെഭാല്  ഇതനില്  ഹവഭാല  ഇടപഭാടുകേളുണസ,
അനര്  സലാംസഭാന  ബനങ്ങളുള്ള  കകേസഭാടണന്നെസ  ടതളനിഞ്ഞെഭാല്,  ഇതസ  ഒരു
സനി.ബനി.ടഎ.  അകനസ്വഷേണതനിനസ  വനിടഭാന്  ഗവണ്ടമന്റെസ  തയഭാറഭായഭാല്.......

സനി.ബനി.ടഎ.-യുടട  വനിശസ്വഭാസതനിടന്റെയുലാം  അവനിശസ്വഭാസതനിടന്റെയുലാം  പ്രശമല്ല,

കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെസ  ഉളടപടടയുള്ളവര്  നടതനിയനിട്ടുള്ള  അഴനിമതനികേള  പുറത്തു
ടകേഭാണ്ടുവരഭാനുള്ള ഒരു മഭാര്ഗ്ഗമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ
പറഞ്ഞെടതല്ലഭാലാം  നമ്മുടട  രഭാജലതസ  നനിലനനില്ക്കുന്നെ  ഗകൗരവമുള്ള  കേഭാരലങ്ങള
തടന്നെയഭാണസ.  ഇതനില്  നമുക്കസ  ടചയഭാന്  കേഴനിയുന്നെതസ  ഉയര്നവന്നെ  പരഭാതനി
സലാംബനനിചസ സമഗമഭായ അകനസ്വഷേണലാം നടത്തുകേ എന്നെതഭാണസ.  അകനസ്വഷേണതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  തുടര്നടപടനികേള  എങ്ങടന  കവണടമന്നെതസ  ആ  ഘടതനില്
തതീരുമഭാനനിക്കഭാലാം.  കദശതീയ  എജന്സനിയുടട  വനിശദമഭായ  അകനസ്വഷേണലാം  കവണ
ഘടതനില് അതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം ആകലഭാചനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ. 
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ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല്:  സര്,  ചവറയനിടല  വലഭാപഭാരനികയഭാടസ  5,000  രൂപ
കചഭാദനിച വനിഷേയലാം എടന്റെ ബഹുമഭാനടപട സുഹൃതസ പറയുകേയുണഭായനി.  അക്കഭാരലലാം
ശദയനില്ടപടകപഭാളതടന്നെ ആ ടമമ്പടറ പുറതഭാക്കനിടയന്നെ വനിവരലാം അറനിയഭാകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ആ  വനിവരലാം  എനനിക്കറനിയനില്ല.
ഇതരതനിലുള്ള ചനില നടപടനികേള ഉണഭാകുനടവന്നെഭാണസ  ബഹുമഭാനടപട  അലാംഗലാം
ഇവനിടട സമ്മേതനിചനിട്ടുള്ളതസ.  അക്കഭാരലതനില് ജഭാഗത പഭാലനികക്കണ അവസയഭാണസ
ടപഭാതുടവ ഉണഭായനിട്ടുള്ളതസ.  

ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷേലാംസതീര്:  സര്,  കകേരളതനില്  ബനി.ടജ.പനി.  നടതനി
ടക്കഭാണനിരനിക്കുന്നെ അഴനിമതനിയുടട ഒരറലാം മഭാത്രമഭാണസ പുറത്തുവന്നെനിട്ടുള്ളതസ.  കനരടത
സൂചനിപനിചതുകപഭാടല കകേരളതനിടല ചനില രഭാജലസഭഭാലാംഗങ്ങളുടട കപരുകൂടനി ഇതുമഭായനി
ബനടപടസ  കകേളക്കുനണസ.  അതുസലാംബനനിചസ  സജതീവഭാകനസ്വഷേണലാം  നടത്തുകമഭാ;
ഇതരലാം  സഭാമ്പതനികേ  കസഭാതസ്സുപകയഭാഗനിചഭാണസ  ബനി.ടജ.പനി.  അക്രമങ്ങളക്കസ
കനതൃതസ്വലാം  ടകേഭാടുക്കുന്നെതസ.  അതുസലാംബനനിചലാം  സമഗഭാകനസ്വഷേണലാം  നടതഭാന്
സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഇകൗ  വനിഷേയതനില്  ആടരഭാടക്ക
ഉളടപടനിട്ടുകണഭാ അടതല്ലഭാലാം അകനസ്വഷേണതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പുറത്തുവരുലാം, ആടരയുലാം
ഒഴനിവഭാക്കുന്നെ  പ്രശമനില്ല.  ഇകൗ  വനിഷേയതനില്  ഉളടപടനിട്ടുള്ളവടരല്ലഭാലാം  അകനസ്വഷേണ
പരനിധനിയനില് വരുന്നെതഭാണസ. 

ശതീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ:  സര്,  ഭരണപക്ഷത്തുലാം  പ്രതനിപക്ഷത്തുമുള്ള
അലാംഗങ്ങളുടട  കചഭാദലങ്ങള  സൂചനിപനിക്കുന്നെതസ  ഇകപഭാഴടത  അകനസ്വഷേണലാം
ഫലപ്രദമഭാകേനില്ല  എനതടന്നെയഭാണസ.  ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജനുളടപടടയുള്ള
ഭരണകേക്ഷനി  അലാംഗങ്ങള  ആവശലടപടതസ  എന്.ടഎ.എ.  അകനസ്വഷേണമഭാണസ.
ശതീ.  എലാം.  സസ്വരഭാജസ  ആവശലടപടതസ  എസസ.ടഎ. അകനസ്വഷേണമഭാണസ. കകേന്ദ്ര
ഭരണകേക്ഷനിയുടട  സസ്വഭാധതീനവുലാം  പങ്കഭാളനിതവുമുള്ള  വനിഷേയതനികനല് വനിജനിലന്സസ
അകനസ്വഷേണലാം ടകേഭാണ്ടുമഭാത്രലാം  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന്  സഭാധനിക്കുകമഭാ?  അകനസ്വഷേണലാം
നതീണ്ടുകപഭായനി  പ്രതനികേള  രക്ഷടപടുന്നെ  അവസയുണഭാകേഭാടത  സമഗഭാകനസ്വഷേണലാം
നടത്തുന്നെതനിനുള്ള സഭാഹചരലമുണഭാക്കഭാന് ഗവണ്ടമന്റെസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഇക്കഭാരലതനില്  നമുക്കസ  വലക്തത
യുണഭാകേണലാം. ഒരു പരഭാതനിയുണഭായ ഉടന്തടന്നെ നഭാലാം അകനസ്വഷേനികക്കണ കേഭാരലങ്ങള
അകനസ്വഷേനിക്കഭാടത  നമ്മുടട  ഉതരവഭാദനിതസ്വതനില്  നനിടന്നെഭാഴനിഞ്ഞെസ  മകറടതങ്കനിലുലാം
ഏജന്സനി  അകനസ്വഷേനിക്കണലാം  എനപറയുന്നെതസ  ഉചനിതമല്ല.  നമ്മേള  അകനസ്വഷേണലാം
നടത്തുകേയുലാം അതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേടണതനിയ വസ്തുതകേള പരനികശഭാധനിക്കുകമ്പഭാള
ഇതസ  ഞെങ്ങള മഭാത്രലാം  അകനസ്വഷേനിചഭാല്  കപഭാരഭാ,  മറസ  തരതനില്  അകനസ്വഷേനിക്കണലാം
എടന്നെഭാരു  അവസയുണഭാകുകേയഭാടണങ്കനില്  ആ  ഘടതനില്  അതസ  ആവശല
ടപടഭാവുന്നെതഭാണസ.  ഞെഭാന് കനരടത ഇതുസലാംബനനിചസ വലക്തമഭാക്കനിയനിരുന.
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ശതീ  .   ടകേ  .   രഭാജന്: സര്, ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുമഭായനി ബനടപട ഇകൗ വനിവഭാദലാം
മഭാത്രമല്ല,  കനരടത ഇവനിടട എല്ലഭാവരുലാം സൂചനിപനിചതുകപഭാടല കകേന്ദ്രഭരണതനിടന്റെ
നനിഴലനില്നനിനടകേഭാണസ  വളടര  ഭതീകേരമഭായ  അഴനിമതനി  എല്ലഭാ  കമഖലകേളനിലുലാം
നടനവരനികേയഭാണസ. മുമ്പസ കകേന്ദ്രതനില് ബനി.ടജ.പനി. ഭരണകേഭാലത്തുണഭായ ടപകട്രഭാള
പമ്പസ  വനിവഭാദടതക്കഭാള  ഭതീകേരമഭായനി കലഭാധ  കേമ്മേതീഷേടന്റെ കേഭാലഭാവധനിക്കുകശഷേലാം
നടന്നെ ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുടട അഴനിമതനി വളടര ഗുരുതരമഭായ ഒരു പ്രശമഭായനി
ഗവണ്ടമന്റെസ  കേണനിട്ടുണസ  എന്നെസ  കബഭാധലടപടതസ  നല്ലതഭാണസ.  എന്നെഭാല്  ഹവഭാല
ഇടപഭാടുകേള  ഉളടപടട  കകേഭാഴയുമഭായനി  ബനടപടസ  കകേവലലാം  സമഗമഭായ
ഒരകനസ്വഷേണതനില്  മഭാത്രലാം  നനില്ക്കഭാടത,  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  മൂന്നെസ
വര്ഷേകേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്  കകേരളവുമഭായനി  ബനടപടസ  നടന്നെനിട്ടുള്ള  എല്ലഭാ
അഴനിമതനികേളുലാം അകനസ്വഷേണതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭാക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  അതസ  വളടര  വനിശഭാലമഭായ
കേഭാരലമഭായനികപഭാകുലാം.  ഇകപഭാള ഉയര്നവന്നെ പരഭാതനി സലാംബനനിചള്ള അകനസ്വഷേണലാം
ആദലലാം  നടതഭാലാം.  അതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എടനങ്കനിലുലാം  തുടര്നടപടനി
ആവശലമുകണഭാടയനള്ളതസ തതീരുമഭാനനിക്കഭാലാം. 

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസസ:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനി കനരടത മറുപടനി
പറയുകമ്പഭാള അഴനിമതനിക്കഥയുടട ശദ തനിരനിചവനിടഭാന് ഇടയുടണന്നെസ ഇന്റെലനിജന്സസ
റനികപഭാര്ട്ടുണഭായനിരുന  എന്നെസ  ടവളനിടപടുത്തുകേയുണഭായനി.  ഗുരുതരമഭാടയഭാരു
ടവളനിടപടുതലഭാണസ മുഖലമനനി നടതനിയനിരനിക്കുന്നെതസ. ഇകൗ കേഭാലഘടതനില് കകേരളലാം
ശദനിക്കടപട  രണസ  അഴനിമതനികേളഭാണസ  പുറത്തുവന്നെനിട്ടുള്ളതസ.  ഒന്നെസ,  ടമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുമഭായനി ബനടപട അഴനിമതനിയുലാം മടറഭാന്നെസ,  കകേഭാവളലാം ടകേഭാടഭാരലാം ടടകേമഭാറ
അഴനിമതനിയുമഭാണസ. ശദതനിരനിചവനിടഭാന് കവണനിയഭാകണഭാ ഇകൗ നടപടനിയുണഭായടതന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    പനിണറഭായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഇകൗ  വനിഷേയവുമഭായനി  ബനടപടഭാണസ
ഇകപഭാള  മറുപടനി  പറകയണതസ.  ശതീ.  പനി.  ടനി.  കതഭാമസസ  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
ടടശലനിയനുസരനിചസ  കേഭാരലങ്ങള  പറയഭാറുണസ.  അതനിടനഭാനലാം  ഞെഭാന്  മറുപടനി
പറയുന്നെനില്ല.   ഇക്കഭാരലതനില്  ഉതരവഭാദനിതസ്വകബഭാധകതഭാടുകൂടനിതടന്നെയഭാണസ
ഞെഭാന്  പറഞ്ഞെതസ,  ഇതുമഭായനി  ബനടപടസ  ശദതനിരനിചവനിടഭാന്  ചനില
ശമങ്ങളുണഭാകുലാം,  അതനില്  ജഭാഗത  പഭാലനികക്കണതുടണന്നെസ  വലക്തമഭായനിതടന്നെ
റനികപഭാര്ട്ടുണഭായനിരുന എന്നെസ. 

മനി  .    സതീക്കര്:  കചഭാദലലാം  നമ്പര്  *2,  കചഭാദലലാം  നമ്പര്  *18  എന്നെനിവ  സമഭാന
സസ്വഭഭാവമുള്ളവയഭായതനിനഭാല് ക്ലബസ ടചയഭാവുന്നെതഭാണസ.
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സസ്വഭാശയ ടമഡനിക്കല് ഫതീസസ

3 (*2) ശതീ  .   എല്കദഭാസസ പനി  .   കുന്നെപനിള്ളനില്  :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്  :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്  : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ)  സസ്വഭാശയ  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.,  ബനി.ഡനി.എസസ.  ഫതീസസ   പുതുക്കനി
നനിശയനിചടകേഭാണസ  ജസനിസസ  രഭാകജന്ദ്രബഭാബു  അദലക്ഷനഭായ  സമനിതനി
ഉതരവഭായനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  2017-ടല  14-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡനിനന്സനിടല  നനിബനനകേളക്കസ
വനികധയമഭായനിടഭാകണഭാ ഇകൗ കകേഭാഴ്സുകേളുടട ഫതീസസ വര്ദന ഉതരവഭായതസ;

(സനി)  ഇതനിനുമുമ്പസ  2017  ജൂണ്  26,  27  തതീയതനികേളനില് സമനിതനി സസ്വഭാശയ
എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.,  ബനി.ഡനി.എസസ.  ഫതീസസ  നനിര്ണയനിചസ  ഉതരവഭായനിരുകന്നെഭാ;
അന്നെസ നനിശയനിച ഫതീസസ നനിരക്കസ എത്രയഭായനിരുന;

(ഡനി)  ടടക്രസ്തവ  മഭാകനജസ ടമന്റുകേളക്കസ  കേതീഴനിലുള്ള  നഭാലസ  കകേഭാകളജുകേളുടട
ഫതീസസ നനിരക്കസ സലാംബനനിചസ 2015-ല് സര്ക്കഭാരുമഭായനി ഒപ്പുവച എഗനിടമന്റെസ പ്രകേഭാരലാം
പ്രസ്തുത കകേഭാകളജുകേളനില് ഇകൗ വര്ഷേലാം എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.-നസ  ഇകൗടഭാക്കുന്നെ ഫതീസസ
എത്രയഭായനിരുന;

(ഇ)  പ്രസ്തസ്തുത എഗനിടമന്റെനില് സമ്മേതനിച ഫതീസനിനസ മുകേളനിലുള്ള ഫതീസസ പ്രസ്തുത
നഭാലസ കകേഭാകളജുകേളക്കസ ഇകപഭാള അനുവദനിചനല്കേനിയതനിടന്റെ പ്രകതലകേ സഭാഹചരല
ടമനഭായനിരുന;

(എഫസ)  2017  ജൂണ്  27-നസ  നനിശയനിച ഫതീസസ  നനിരക്കനികനക്കഭാള ഉയര്ന്നെ
ഫതീസസ സസ്വഭാശയ ബനി.ഡനി.എസസ. കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ 2017 ജൂടടല 13-ാം തതീയതനിയനിടല
ഉതരവനിലൂടട രഭാകജന്ദ്രബഭാബു കേമ്മേനിറനി  നനിശയനിചസ  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങ്കനില്
അതനിനുള്ള കേഭാരണടമനഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ
ടതീചര്): സര്,

(എ)  ഉണസ.   ജസനിസസ  രഭാകജന്ദ്രബഭാബു അദലക്ഷനഭായ സമനിതനി  നനിശയനിച
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ഫതീസസ ചുവടട കചര്ക്കുന.

ബനി.ഡനി.എസസ. (85 %  സതീറ്റുകേള) - 2.9 ലക്ഷലാം രൂപ
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ബനി.ഡനി.എസസ. (15 %  NRI സതീറ്റുകേള) - 6 ലക്ഷലാം വടര

എലാം.ബനി.ബനി.എസസ. (85 % സതീറ്റുകേള) - 5 ലക്ഷലാം

എലാം.ബനി.ബനി.എസസ. (15 % NRI സതീറ്റുകേള) - 20 ലക്ഷലാം 

(ബനി)  2017-ടല  14-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡനിനന്സനിടല  നനിബനനകേളക്കസ

വനികധയമഭായഭാണസ തഭാല്ക്കഭാലനികേ ഫതീസസ നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നെതസ. 

(സനി)  ഉതരവഭായനിരുന.

ബനി.ഡനി.എസസ. (85 %  സതീറ്റുകേള) - 2.5 ലക്ഷലാം 

ബനി.ഡനി.എസസ. (15 %  NRI സതീറ്റുകേള) - 6 ലക്ഷലാം വടര

എലാം.ബനി.ബനി.എസസ. (85 % സതീറ്റുകേള) - 5.5 ലക്ഷലാം 

എലാം.ബനി.ബനി.എസസ. (15 % NRI സതീറ്റുകേള) - 20 ലക്ഷലാം 

(ഡനി)  ടടക്രസ്തവ  മഭാകനജസ ടമന്റുകേളക്കസ  കേതീഴനിലുള്ള  നഭാലസ  കകേഭാകളജുകേളുടട

ഫതീസസ  നനിരക്കസ  സലാംബനനിചസ  2015-ല് സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ഒപ്പുവച കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം

എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.-നസ  4,85,000  രൂപയുലാം  എന്.ആര്.ടഎ.  സതീറ്റുകേളക്കസ

13,00,000 രൂപയുമഭാണസ നനിശയനിചനിരുന്നെതസ. 

(ഇ)  എന്.ആര്.ടഎ.  ഉളടപടടയുള്ള  എല്ലഭാ  സതീറ്റുകേളനിലുലാം  കകേഭാമണ്

കേകൗണ്സലനിലാംഗസ  നടത്തുന്നെതസ  പ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷേണര്  ആയതനിനഭാല്

മഭാകനജസ ടമന്റെസ  സതീറ്റുകേളനില്  അഡനിഷേന്  നടതഭാനുള്ള  അവകേഭാശലാം

മഭാകനജസ ടമന്റുകേളക്കസ  നഷ്ടടപട  സഭാഹചരലതനില്  മുന്കേരഭാറനിടന്റെ  സഭാധുത

ഇല്ലഭാതഭായനി.  പ്രകവശന ഫതീസസ നനിയനണ സമനിതനി  5  ലക്ഷലാം രൂപ തഭാല്ക്കഭാലനികേ

ഫതീസസ നനിശയനിചതനിടനതനിടര ടടക്രസ്തവ മഭാകനജസ ടമന്റുകേള സമര്പനിച ഹര്ജനിയനില്

അവരുടട  ഭഭാഗലാംകൂടനി  കകേടസ  തതീരുമഭാനലാം  ടടകേടക്കഭാള്ളഭാന്  പ്രസ്തുത  സമനിതനിക്കസ

ടടഹകക്കഭാടതനി നനിര് കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ. 

(എഫസ)  ഉണസ.   മുന്കേഭാല  കേരഭാറുകേള   പരനികശഭാധനിചലാം  സസ്വഭാശയ  ദനല്

കകേഭാകളജുകേളുടട  ടബ്യൂഷേന്  ഫതീസനിനതനിലുള്ള  വരുമഭാനലാം  പരനികശഭാധനിചമഭാണസ

ബനി.ഡനി.എസസ.  കകേഭാഴനിനുള്ള  85%  സതീറ്റുകേളനിടല ഒരു വര്ഷേടത ശരഭാശരനി ഫതീസസ

2.9 ലക്ഷലാം രൂപയഭായനി ഫതീ ടറഗുകലററനി കേമ്മേനിറനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ.
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സസ്വഭാശയ ടമഡനിക്കല് ഫതീസസ

4 (*18) ശതീ  .   ടകേ  .   മുരളതീധരന്  :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം  :
ശതീ  .   വനി  .   എസസ  .   ശനിവകുമഭാര്:
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ)  സസ്വഭാശയ ടമഡനിക്കല് പ്രകവശനവുമഭായനി ബനടപട ഫതീസസ നനിര്ണയ
കേഭാരലതനില് സര്ക്കഭാര് തലതനില് ഏകകേഭാപനലാം ഉണഭായനിടനില്ല എന്നെസ ടടഹകക്കഭാടതനി
വനിമര്ശനലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ?

(ബനി)  എങ്കനില് സര്ക്കഭാര് തലതനില് ഏകകേഭാപനലാം ഉണഭാകേഭാതനിരുന്നെതനിനുള്ള
കേഭാരണലാം എനഭായനിരുനടവന്നെസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

(സനി)  സസ്വഭാശയകമഖലയനില്  അരഭാജകേതസ്വമുണഭാക്കനി  അതനിലൂടട  സസ്വഭാശയ
മുതലഭാളനിമഭാരുടട  തഭാല്പരലലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനഭാണസ  സര്ക്കഭാര്  ശമനിചടതന്നെ
ആകക്ഷപലാം വസ്തുതഭാപരമഭാകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതുസലാംബനനിച  ഓര്ഡനിനന്സനില്  നനിഷ്കര്ഷേനിചതനിനസ  വനിരുദമഭായനി
പതസ അലാംഗങ്ങളക്കുപകേരലാം അഞസ അലാംഗങ്ങടള മഭാത്രലാം ഉളടക്കഭാള്ളനിചസ അഡനിഷേന്
ആന്റെസ  ഫതീ  ടറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനിടയ  നനിയമനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  നനിയമനലാം
ഓര്ഡനിനന്സനിടല വലവസകേളക്കസ വനിരുദമഭായനി,  ഗസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാടത
സര്ക്കഭാര് ഉതരവഭായനി പുറടപടുവനിക്കുകേയുലാം ടചയ്തതസ ആരുടട ഭഭാഗത്തുനനിനണഭായ
വതീഴ്ചയഭാടണന്നെസ കേടണതനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ
ടതീചര്): സര്,

(എ)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേള  തമ്മേനില്  ഏകകേഭാപനമുണഭാടയങ്കനില്  സസ്വഭാശയ
അകലഭാടസടമന്റെസ  സലാംബനനിച  ഓര്ഡനിനന്സസ  കുടറക്കൂടനി  കവഗതനില്  ടകേഭാണ്ടു
വരഭാന്  സഭാധനിക്കുമഭായനിരുന  എന്നെഭാണസ  കകേഭാടതനിയുടട  പരഭാമര്ശലാം.  അങ്ങടന
യഭായനിരുടന്നെങ്കനില്  പരഭാതനിക്കസ  ഇടയുണഭാകുമഭായനിരുന്നെനില്ല  എനലാം  കകേഭാടതനി
നനിരതീക്ഷനിച.  എന്നെഭാല്  10-4-2017-നസ  ഇറക്കനിയ  ഓര്ഡനിനന്സസ  തുടര്നവന്നെ
നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിചസ  നനിയമമഭാക്കഭാന്  തയഭാറഭാക്കനിയനിരുടന്നെങ്കനിലുലാം  ചനില
പ്രകതലകേ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  അസലാംബനി  ദനിനങ്ങള  ടവടനിചരുക്കനിയതുടകേഭാണസ  ബനില്
അവതരനിപനിക്കഭാന്  കേഴനിഞ്ഞെനിരുന്നെനില്ല.  അതനിനഭാല്  1-6-2017-നസ  ഓര്ഡനിനന്സസ
റതീ-ടപ്രഭാമുല്കഗറസ   ടചകയണനിവന.  എന്നെഭാല്  8-6-2017-നസ    അവനിചഭാരനിതമഭായനി



കചഭാകദലഭാതരങ്ങള 15

ഒരു  ദനിവസകതയസ  മഭാത്രമഭായനി  (ബതീഫസ  നനികരഭാധനലാം  ചര്ച  ടചയഭാന്)  സഭ
കചര്ന്നെതനിനഭാല് 10-7-2017-നസ ഓര്ഡനിനന്സസ റതീ-ടപ്രഭാമുല്കഗറസ  ടചകയണനിവന.
കകേഭാടതനിയുടട പരഭാമര്ശതനിനനിടയഭാക്കനിയതസ ഇകൗ സഭാഹചരലമഭായനിരുന. 

(ബനി)  ഏടതങ്കനിലുലാം  വനിധതനിലുള്ള  ഏകകേഭാപനക്കുറവുണഭായതഭായനി
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.

(സനി) അല്ല.

(ഡനി)  ഓര്ഡനിനന്സനില് നനിശയനിച പതലാംഗ കേമ്മേനിറനിക്കസ  പകേരലാം  അഞലാംഗ
കേമ്മേനിറനിയഭാണസ  റതീ  കകേഭാണ്സനിറബ്യൂടസ  ടചയ്തതസ.   ഇകൗ  കനഭാടപനിശകേസ  ശദയനില്ടപട
ഉടന്തടന്നെ  ആയതസ  തനിരുതനി  ഓര്ഡനിനന്സസ  പ്രകേഭാരമുള്ള  പതലാംഗ  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചസ ഉതരവഭാകുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ. 

ശതീ  .    എല്കദഭാസസ  പനി  .    കുന്നെപനിള്ളനില്:  സര്,  അടുത കേഭാലതസ ബനി.ടജ.പനി.
കനതൃതസ്വവുമഭായനി ബനടപടസ  അഴനിമതനി ആകരഭാപണമുയര്ന്നെ സലാംസഭാനടത രണസ
ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളഭായ  വര്ക്കല  എസസ.ആര്.  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനുലാം
ടചര്പ്പുളകശ്ശേരനി കകേരള ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനുലാം സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം  ആകരഭാഗല
സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലാം  അനുമതനി  നല്കേനിയതസ  എല്ലഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  ഉറപ്പു
വരുതനിടക്കഭാണഭാകണഭാ;  ആകരഭാപണങ്ങള  ഉയര്ന്നെ  സഭാഹചരലതനില്  ആ
അനുമതനി  പനിന്വലനിക്കുകമഭാ;  സസ്വഭാശയ ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് ഇതവണ
കുടനികേള എത്ര രൂപ ഫതീസസ ടകേഭാടുക്കണടമന്നെസ ബഹുമഭാനടപട മനനിക്കസ വലക്തമഭായനി
പറയഭാന് കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    കശലജ  ടതീചര്:  സര്,  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  വനിവനിധ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  അനുസരനിചസ  പരനികശഭാധനിചഭാണസ  അനുമതനി  നല്കുകേകയഭാ
പനിന്വലനിക്കുകേകയഭാ  ടചയ്യുന്നെതസ.  അതനിടനക്കുറനിചസ  എനനിക്കനികപഭാള  പറയഭാന്
സഭാധനിക്കനില്ല.  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  പരനികശഭാധനിചസ  ഉചനിതമഭായ  തതീരുമഭാനടമടുക്കുലാം.
എന്നെഭാല് ഫതീസനിടനക്കുറനിചസ എനനിക്കസ വലക്തമഭായനി പറയഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. ഇതവണ
എല്ലഭാ സതീറനികലയ്ക്കുലാം നതീറസ ടമരനിറനില്നനിനലാം അഡനിഷേന് നടക്കണടമനള്ള  പ്രകതലകേ
സഭാഹചരലമഭാണുള്ളതസ.  അതുടകേഭാണ്ടുതടന്നെ  മുന്വര്ഷേങ്ങളനിടലകപഭാടല  കേരഭാറനില്
ഒപ്പുവചസ  50:50  എന്നെ അനുപഭാതതനില്  ധഭാരണയുണഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാടയന്നെ
കേഭാരലതനില്  സലാംശയമഭായനിരുന.  അതനിടന്റെ അടനിസഭാനതനില് ഫതീ  ടറഗുകലററനി
കേമ്മേനിറനി  നനിശയനിക്കുന്നെ  ഫതീസസ  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേടയനള്ളതഭാണസ  ഗവണ്ടമന്റെസ
സസ്വതീകേരനിച  സമതീപനലാം.  ഫതീ  ടറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനി  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  ഫതീസസ
സലാംബനനിചസ ഞെഭാന് മുമ്പസ സൂചനിപനിചനിരുന. അതനുസരനിചഭാണസ ഗവണ്ടമന്റെസ ഫതീസസ
ഇകൗടഭാക്കുന്നെതസ.  കനരടതതടന്നെ  മഭാകനജസ ടമന്റുകേളുമഭായനി  ഗവണ്ടമന്റെസ  ചര്ച
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നടതനിയനിരുന.  50:50 എന്നെ  കേരഭാര് ഒപനിടഭാന്  കേഴനിഞ്ഞെഭാല് 25,000 രൂപയ്ക്കുലാം 2.5
ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുലാം  കുടനികേളക്കസ  പഠനിക്കഭാന്  കേഴനിയുമഭായനിരുന.  ആ  സഭാഹചരലലാം
നനിലനനിര്തഭാന്  കേഴനിഞ്ഞെഭാല് സര്ക്കഭാരനിനുലാം ജനങ്ങളക്കുലാം വലനിയ കേഭാരലമഭായനിരുന.
അതനിനുള്ള ശമലാം നടതഭാന് സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭായനിരുന. മഭാകനജസ ടമന്റുകേടള  ആദലലാം
വനിളനിചസ ചര്ച  നടതനിയകപഭാള വലനിയ ഫതീസഭാണസ അവര് പറഞ്ഞെതസ.  ആ ഫതീസസ
അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴനിയഭാതതനിനഭാല്  ചര്ച  അലസനിപനിരനിയുകേയുണഭായനി.  ഫതീ
ടറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനി  ഫതീസസ  നനിശയനിചതനിനുകശഷേലാം  ചനില  മഭാകനജസ ടമന്റുകേള
ഗവണ്ടമന്റെനിടന  സമതീപനിക്കുകേയുലാം  കേരഭാറനില്  ഒപ്പുവയഭാന്  തയഭാറഭാടണന്നെസ
അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ടചയ.  തമനിഴഭാടസ  കപഭാലുള്ള  അയല്  സലാംസഭാനങ്ങള  കേരഭാറനില്
ഒപനിടതഭായനി  കേണതനിനഭാല്  അതരതനില്  സന്നെദതയറനിയനിചസ  സമതീപനിച
മഭാകനജസ ടമന്റുകേളുമഭായനി  കേരഭാര്  ഒപനിടഭാന്  ഗവണ്ടമന്റെസ  തയഭാറഭായനിട്ടുണസ.  അതസ
കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷേടത  അകത  ഫതീസനിലഭാണസ.  നനിലവനില്  മൂന്നെസ  കകേഭാകളജുകേള
മഭാത്രമഭാണസ  കേരഭാര് ഒപനിടനിട്ടുള്ളതസ.  50  ശതമഭാനതനില്  20  ശതമഭാനലാം സതീറ്റുകേളക്കസ
25,000  രൂപയുലാം  ബഭാക്കനിയുള്ള സതീറ്റുകേളക്കസ  2.5  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം മഭാകനജസ ടമന്റെസ
സതീടറന്നെസ നഭാലാം വനികശഷേനിപനിക്കുന്നെ 50 ശതമഭാനതനിടല 35 ശതമഭാനലാം  സതീറ്റുകേളക്കസ
11  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  എന്.ആര്.ടഎ.  സതീറ്റുകേളക്കസ  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷേകതതു
കപഭാടലയുമഭാണസ  ഇകൗ  വര്ഷേടത  ഫതീസസ  ഘടന.  ഇകപഭാള  അതഭാണസ
നനിലനനില്ക്കുന്നെതസ.   

ശതീ  .   എല്കദഭാസസ പനി  .   കുന്നെപനിള്ളനില്: സര്, രഭാകജന്ദ്ര ബഭാബു കേമ്മേതീഷേന് ഫതീസസ
നനിശയനിചതനിനുകശഷേലാം  ഏതസ  സഭാഹചരലതനിലഭാണസ  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷേടത
ഫതീസസ  ഘടന  ഇതവണയുലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി  സസ്വകേഭാരല-സസ്വഭാശയ
മഭാകനജസ ടമന്റുകേളുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ചര്ച  ആരലാംഭനിചതസ?  10  മഭാകനജസ ടമന്റുകേളുമഭായനി
ധഭാരണയുണഭാക്കനിടയങ്കനിലുലാം  തഭാങ്കള  സൂചനിപനിചതുകപഭാടല  മൂന്നെസ  കകേഭാകളജുകേള
ഒഴനിടകേ  മറ്റുള്ളവരുമഭായനി  എന്തുടകേഭാണഭാണസ  കേരഭാര്  ഒപനിടഭാതതസ;  സസ്വഭാശയ
മഭാകനജസ ടമന്റുകേളുമഭായുണഭാക്കനിയ  കേരഭാര്   നനിലനനില്ക്കുടമന്നെസ  ബഹുമഭാനടപട
മനനിക്കസ ഉറപ്പുകണഭാ? 

ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    കശലജ  ടതീചര്:  ഇകൗ  വനിഷേയലാം  സലാംബനനിചസ  ഞെഭാന്
വലക്തമഭായനി  മറുപടനി  പറഞ്ഞെതഭാണസ.  രഭാകജന്ദ്ര  ബഭാബു  കേമ്മേനിറനി  ഫതീസസ
നനിശയനിചതനിനുകശഷേലാം  ചനില  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  മുമ്പുണഭായനിരുന്നെ  കേരഭാര്
നനിലനനില്ക്കുനടവന്നെസ  ചൂണനിക്കഭാണനിചകപഭാള,  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷേകതതുകപഭാടല
കേരഭാറനില്  ഒപനിടഭാന്  തയഭാറഭാടണന്നെസ  അറനിയനിചടകേഭാണസ  ചനില  മഭാകനജസ ടമന്റുകേള
ഗവണ്ടമന്റെനിടന സമതീപനിച.  ആ കേരഭാര്  നനിലനനില്ക്കുടമങ്കനില്  സസ്വഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം
കുടനികേളക്കസ  ഗുണമുള്ള  കേഭാരലമഭാണസ.  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷേകതക്കഭാള  ഫതീസസ
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വര്ദനിപനിക്കഭാന് കേഴനിയനിടല്ലന്നെ  ശക്തമഭായ നനിബനന തടന്നെയഭാണസ  ഗവണ്ടമന്റെസ
മഭാകനജസ ടമന്റുകേളുടട മുന്നെനില് വചതസ.  കൂടഭാടത മുഴുവന് അകലഭാടസടമന്റുകേളുലാം സര്ക്കഭാര്
തടന്നെ  നടത്തുടമനലാം  അറനിയനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത  നനിബനനകേള  അലാംഗതീകേരനിക്കു
ടമങ്കനില്  മഭാത്രലാം  കേരഭാര്  ആകേഭാടമന്നെഭാണസ  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചതസ.
മഭാകനജസ ടമന്റുകേള  വലനിയ  ഫതീസസ  ആവശലടപടതുടകേഭാണസ  അതരതനിടലഭാരു
കേരഭാറുണഭാക്കഭാന്  അവടര  നനിര്ബനനിക്കുന്നെതനിനസ  ഗവണ്ടമന്റെസ  ശമനിചനിടനില്ല.
മഭാകനജസ ടമന്റുകേളനില്  ചനിലര്  തടന്നെയഭാണസ  കേഴനിഞ്ഞെ  തവണടത  ഫതീസനില്
വര്ദനവനില്ലഭാടത  കേരഭാര്  ഒപനിടഭാന്  തയഭാറഭായനി  വന്നെനിട്ടുള്ളതസ.  എന്നെഭാല്  അവരനില്
പലരുലാം  കേരഭാറനില്  ഒപനിടഭാന്  തയഭാറഭായനിടനില്ല.  സര്ക്കഭാര്  അകങ്ങഭാട്ടുകപഭായനി
മഭാകനജസ ടമന്റുകേളുമഭായനി യഭാടതഭാരു ചര്ചയുലാം നടതനിയനിടനില്ല. 

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന്:  സര്,  ഇതുസലാംബനനിചസ  സസ്വഭാശയ
മഭാകനജ സടമന്റുകേളക്കസ  അനുകൂലമഭായ  മുന്കേഭാല  വനിധനികേളനില്  നനിടന്നെല്ലഭാലാം
വലതലസ്തമഭായനി  നനിര്ണഭായകേമഭായ  വനിധനിയഭാണസ  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  ഇകപഭാള
പുറടപടുവനിചനിട്ടുള്ളതസ.  ഇകൗ വനിധനിയനുസരനിചസ കബഭാള നമ്മുടട കകേഭാര്ടനിലഭാണസ.  ഒരു
കേഭാരണവശഭാലുലാം  സസ്വഭാശയ  മഭാകനജസ ടമന്റുകേളുടട  പനിന്നെഭാടല  സര്ക്കഭാര്  കപഭാകകേണ
കേഭാരലമനില്ല.  കേരഭാറു ണഭാക്കുന്നെതസ നഭാലസ തരതനിലുള്ള ഫതീസനിലഭാണസ.  25,000 രൂപയ്ക്കുലാം
2.5  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുലാം  കുടനികേളക്കസ  പഠനിക്കഭാന്  അവസരലാം  കേനിട്ടുന്നെതസ  നല്ലതഭാണസ.
അതസ  ആരുടട  ടചലവനിലഭാണസ?  സര്ക്കഭാകരഭാ  മഭാകനജസ ടമന്റുകേകളഭാ  നല്കുന്നെ
സകൗജനലതനിലല്ല 25,000 രൂപയ്ക്കുലാം 2.5 ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുലാം കുടനികേള പഠനിക്കുന്നെതസ.  35
ശതമഭാനലാം ടമറനിറനില് അഡനിഷേന് കനടുന്നെ കുടനികേളനില്നനിന്നെസ  11  ലക്ഷലാം രൂപ ഫതീസസ
ഇകൗടഭാക്കനിടക്കഭാണസ  കക്രഭാസസ  സബ്സനിഡനി  അവര്ക്കസ  ടകേഭാടുക്കുകേയഭാണസ.
യഥഭാര്ത്ഥതനിലുള്ള  പ്രശലാം,  ടസക്കന്റെസ  അകലഭാടസടമന്റെനില്ല  എനള്ളതഭാണസ.  അതനിനസ
സര്ക്കഭാര്  കകേഭാടതനിയനില്  കപഭാകേണലാം.  ഫസസ  അകലഭാടസടമന്റെസ  കേഴനിഞ്ഞെഭാല്  കസഭാടസ
അഡനിഷേന്കപഭാലുലാം നടതഭാന്  കേഴനിയഭാത സനിതനിയഭാണസ. 11  ലക്ഷലാം രൂപ ഫതീസസ
ടകേഭാടുക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത  35  ശതമഭാനലാം  സതീറനില്  വരുന്നെ  കുടനികേള
അഡനിഷേടനടുക്കനില്ല.  ടസക്കന്റെസ  അകലഭാടസടമന്റെസ  കൂടനിയനില്ലഭാത  സഭാഹചരലതനില്
അതരലാം  സതീറ്റുകേള   മഭാകനജസ ടമന്റുകേള  50-60  ലക്ഷലാം  രൂപ  കകേഭാഴ  വഭാങ്ങനി
കുടനികേളക്കസ  അഡനിഷേന് നല്കേഭാനുള്ള അവസരമഭാണസ  സര്ക്കഭാര് ഇകൗ കേരഭാറനിലൂടട
സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതസ.  അതുടകേഭാണസ  ഇകൗ കേരഭാറനിനുകവണനി മഭാകനജസ ടമന്റുകേളുടട പുറടകേ
നടക്കഭാടത  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയനുസരനിചസ  കേഭാരലങ്ങള  നടതഭാനുലാം   ടമറനിറസ
അനുസരനിചസ  അഡനിഷേന്  കനടനിയ  കുടനികേളക്കസ  സമനിതനി  നനിശയനിച  ഫതീസനില്
മഭാനലമഭായനി  പഠനിക്കഭാനുമുള്ള  അവസരലാം  ഉണഭാക്കനിടക്കഭാടുക്കഭാനുലാം   സര്ക്കഭാര്
തയഭാറഭാകുകമഭാ?
386/20
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ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    കശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ബഹുമഭാനടപട  അലാംഗലാം  പഴയ
കേഭാരലലാം മറനകപഭായതഭാകണഭാടയന്നെസ എനനിക്കറനിയനില്ല.  തഭാങ്കളുടട  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
കേഭാലതസ  50:50  അനുസരനിചള്ള  കേരഭാറുണഭാക്കുകമ്പഭാഴുലാം  ഇതുതടന്നെയഭാണസ
സലാംഭവനിചതസ.  50  ശതമഭാനലാം  കുടനികേളനില്നനിന്നെസ  ഉയര്ന്നെ  ഫതീസസ  ഇകൗടഭാക്കനി
തടന്നെയഭാണസ  50  ശതമഭാനലാം  കുടനികേളക്കസ  കുറഞ്ഞെ  ഫതീസനില്  പഠനിക്കഭാനുള്ള
അവസരമുണഭാക്കനിയതസ.  അതസ  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണ്ടമന്റെസ  ടകേഭാണ്ടുവന്നെ  കേഭാരലമല്ല.
അക്കഭാരലലാം  മറനകപഭാകേരുടതന്നെസ  ഞെഭാന്  സൂചനിപനിക്കുകേയഭാണസ.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി
വനിധനിടയ  ഗവണ്ടമന്റെസ  സസ്വഭാഗതലാം  ടചയ്യുകേയഭാണസ.  ഗവണ്ടമന്റെസ  ഒരു
മഭാകനജസ ടമന്റെനിടന്റെ  പനിന്നെഭാടലയുലാം  കേരഭാറുണഭാക്കഭാന്  കപഭായനിടനില്ല.  കേഴനിഞ്ഞെ
തവണടത  ഫതീസസ  അനുസരനിചസ  കേരഭാര്  ഒപനിടഭാന്  തയഭാറഭാടണന്നെസ  ഏടതങ്കനിലുലാം
മഭാകനജസ ടമന്റെസ  പറയുകമ്പഭാള  ഗവണ്ടമന്റെസ  അതസ  നനികഷേധനിചഭാല്  25,000  രൂപയസ
കുടനികേളക്കസ പഠനിക്കഭാനുള്ള അവസരലാം നഷ്ടടപടുതനിടയന്നെഭാകുലാം അന്നെസ പ്രതനിപക്ഷലാം
പറയുകേ.  ഗവണ്ടമന്റെസ  ഇകപഭാഴുലാം  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുടട  മഭാനലമഭായ  വനിധനിയനില്
ഉറചനനില്ക്കുന.  അതനില്  യഭാടതഭാരു  സലാംശയവുമനില്ല.   ഫതീ  ടറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനി
നനിശയനിച  ഫതീസസ  തടന്നെയഭാണസ  ഇകൗടഭാക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ.   എന്നെഭാല്
കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷേടത  അകത  മഭാനദണ്ഡലാം  പഭാലനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ടസന്ട്രകലസ്ഡസ
അകലഭാടസടമന്റെനില്  100  ശതമഭാനലാം  സതീറനിലുലാം  ഗവണ്ടമന്റെസ  അകലഭാടസടമന്റെസ
നടത്തുന്നെതനിനുലാം  ഏടതങ്കനിലുലാം  മഭാകനജസ ടമന്റെസ  തയഭാറഭാടണങ്കനില്  25,000  രൂപയസ
പഠനിക്കുന്നെ കുടനിക്കസ  ആ സതീറസ  ഉണഭാകുകേടയനള്ളതസ  ഗവണ്ടമന്റെനിനസ  തഭാല്പരലമുള്ള
കേഭാരലമഭാണസ. 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്:  സര്,  റൂള  17  ടസക്ഷന്  7  അനുസരനിചഭാണസ
ഫതീസസ  നനിശയനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നനിബനനകേള പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതസ.   ആ നനിബനന
അനുസരനിചസ  ഫതീസസ  മഭാറനി  നനിശയനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിച.  അങ്ങടന  വന്നെകപഭാള
ബനി.ഡനി.എസസ.-നസ  2.5  ലക്ഷലാം  രൂപ  ആയനിരുന്നെതസ  2.90  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാക്കനി
ഉയര്തനി.   എല്ലഭാലാം  ഫതീ  ടറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനിയഭാണസ  ടചയ്യുന്നെതസ  എനപറഞ്ഞെസ
രക്ഷടപടഭാനഭാണസ  ഗവണ്ടമന്റെസ  ശമനിക്കുന്നെതസ.  ഇതവണടത  അകലഭാടസടമന്റെസ
ഇതുവടര  ഒനമഭായനിടനില്ല.  ശതീ.  വനി.ഡനി.  സതതീശന്  സൂചനിപനിചതുകപഭാടല,  കസഭാടസ
അകലഭാടസടമന്റെസ  നടത്തുന്നെതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാംകൂടനി  മഭാകനജസ ടമന്റുകേളക്കസ
നല്കുകമ്പഭാള  നമ്മുടട  കുടനികേള  അവരുടട  കേയനിടല  കേളനിപഭാവകേളഭായനി  മഭാറുലാം,
കൂടുതല് പണലാം  ടകേഭാടുകക്കണനിവരുലാം എനള്ള കേഭാരലലാം നഭാലാം അറനിയണലാം.  കസഭാഷേലല്
കേമ്മേനിറസടമന്റുള്ള  ഒരു  ഗവണ്ടമന്റെസ  എന്നെ  നനിലയനില്  ഇക്കഭാരലതനില്
ഇടടപകടണതകല്ല?  എല്ലഭാലാം  ഫതീ  ടറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനിയഭാണസ  ടചയ്യുന്നെതസ,
ഗവണ്ടമന്റെനിനസ  ഉതരവഭാദനിതസ്വമനിടല്ലന്നെസ  പറയുന്നെതസ  ശരനിയല്ല.  ഇകൗ  വര്ഷേടത
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അകലഭാടസടമന്റെസ  ഇതുവടര  നടന്നെനിടനില്ല.  പഭാരഭാടമഡനിക്കല്,  നഴനിലാംഗസ  തുടങ്ങനിയ
കകേഭാഴ്സുകേളനില്  കചരഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  കുടനികേള  എവനിടടകപഭാകുലാം?  ആടകേ
സമ്മേനിശമഭായ  അവസയനിലഭാണസ  കേഭാരലങ്ങള.  ഇനനിടയങ്കനിലുലാം  ഇടതല്ലഭാലാം
കനടരയഭാക്കുന്നെതനിനസ ഗവണ്ടമന്റെസ എടനങ്കനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അതല്ല,
ഫതീ ടറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനിയുടട തലയനില്വചസ ഗവണ്ടമന്റെസ കേടയഭാഴനിയുകേയഭാകണഭാ?

ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    കശലജ  ടതീചര്:  സര്,  ഇകൗ  രലാംഗതസ  ഒരു
കുഴപവുമുണഭായനിടനില്ല.  നതീറസ  ടമറനിറസ  ലനിസനില് നനിനമഭാത്രകമ  അഡനിഷേന് നടതഭാവ
എന്നെ പുതനിയ സഭാഹചരലതനിലുണഭായ ടചറനിടയഭാരു പ്രശമഭാണസ.  മുഴുവന് സതീറനിലുലാം
ടസന്ട്രകലസ്ഡസ  അകലഭാടസടമന്റെസ  ആയനിരനിക്കണടമന്നെതസ  നനിര്ബനമഭാണസ.
അതുടകേഭാണ്ടുതടന്നെ  മുമ്പുള്ളതുകപഭാടല  കേരഭാറനില്  ഒപനിടഭാനുള്ള  ചനില  പ്രയഭാസങ്ങള
ഞെഭാന്  കനരടത  വനിശദതീകേരനിചതഭാണസ.  ശതീ.  വനി.ഡനി.  സതതീശന്  കചഭാദനിച  ഒരു
കചഭാദലതനിനസ ഉതരലാം പറയഭാന് ഞെഭാന് വനിട്ടുകപഭായനി.  ശതീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന്
കചഭാദനിചതുടകേഭാണസ  അതുകൂടനി  പറയഭാലാം.   അകലഭാടസടമന്റെസ  കപ്രഭാസസനിനസ  ഒരു
കുഴപവുമനില്ല.  ഗവണ്ടമന്റെസ കകേഭാകളജുകേളനികലയ്ക്കുള്ള അകലഭാടസടമന്റെസ വളടര കൃതലമഭായനി
നടക്കുനണസ.  ഫസസ അകലഭാടസടമന്റെസ കേഴനിഞ്ഞു,  ടസക്കന്റെസ അകലഭാടസടമന്റെസ കൃതലമഭായനി
നടക്കുകേതടന്നെ  ടചയ്യുലാം.  സസ്വഭാശയ  മഭാകനജസ ടമന്റെനിടന്റെ  അകലഭാടസടമന്റെസ  ആദല
ഘടതനില് നടതഭാന് കേഴനിയുമഭായനിരുന്നെനില്ല. കകേഭാടതനിയനില് കകേസസ നനിലനനില്ക്കുന്നെതു
ടകേഭാണസ അതനിടനഭാരു ധഭാരണയഭായതനിനുകശഷേലാം മഭാത്രകമ അകലഭാടസടമന്റെസ നടതഭാവ
എന്നെസ കകേഭാടതനി തടന്നെ പറഞ്ഞെനിട്ടുണസ.  ഒരു അകലഭാടസടമന്റെസ കൂടനി ആവശലമഭാടണങ്കനില്
അതനിനസ  സര്ക്കഭാരനിനസ  വനികരഭാധമനില്ല.  പരനികശഭാധനിചസ  ആവശലടമങ്കനില് രണഭാമടത
അകലഭാടസടമന്റെസ  ആകേഭാടമന്നെഭാണസ  കകേഭാടതനി  പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതസ.  കസഭാടസ  അകലഭാടസടമന്റെനിടന്റെ
കേഭാരലതനില്  നനിങ്ങളഭാരുലാം  വനിഷേമനികക്കണ.  അതസ  സര്ക്കഭാര്  മഭാകനജസ ടമന്റെനിനസ
വനിട്ടുടകേഭാടുക്കുന്നെ പ്രശകമയനില്ല. പൂര്ണമഭായുലാം സര്ക്കഭാര്തടന്നെ അകലഭാടസടമന്റെസ നടത്തുലാം.
മഭാകനജസ ടമന്റെനിടന സഹഭായനിക്കുന്നെ യഭാടതഭാരു പ്രവര്തനങ്ങളുലാം ഇതനിനകേതനില്ല.

ശതീ  .    ടകേ  .    മുരളതീധരന്:  സര്,  സസ്വഭാശയ  ടമഡനിക്കല്  പ്രകവശനവുമഭായനി
ബനടപടസ  സര്ക്കഭാര് തലതനില് ഏകകേഭാപനമുണഭായനില്ല എന്നെഭാണസ ബഹുമഭാനടപട
ടടഹകക്കഭാടതനി പറഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതസ. ബഹുമഭാനടപട മനനിയുടട മറുപടനിയനില് പറയുന്നെതസ
ഏകകേഭാപനക്കുറവുണഭായതഭായനി  ശദയനില്ടപടനിടനില്ല  എന്നെഭാണസ.  അകതസമയലാം
ഉതരലാം  (ഡനി)  പനിരനിവനില്  പറയുന്നെതസ  ഓര്ഡനിനന്സനില്  നനിശയനിച  പതലാംഗ
കേമ്മേനിറനിക്കസ  പകേരലാം  അഞലാംഗ  കേമ്മേനിറനിടയയഭാണസ  റതീ-കകേഭാണ്സനിറബ്യൂടസ  ടചയ്തതസ
എന്നെഭാണസ.  ഇകൗ  കനഭാടപനിശകേസ ശദയനില്ടപട  ഉടന്തടന്നെ  ആയതസ  തനിരുതനി
ഓര്ഡനിനന്സസ  പ്രകേഭാരമുള്ള  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചസ  ഉതരവഭായനി.  അകപഭാള
കനഭാടപനിശകുണഭായനി  എന്നെകല ല? അതനിടന്റെ  ഉതരവഭാദനി  ആരഭാണസ?  ഗവണ്ടമന്റെസ
അവര്ടക്കതനിരഭായനി എടനങ്കനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?
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ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ  ടതീചര്:  സര്,  വകുപ്പുകേള  തമ്മേനിലുള്ള
ഏകകേഭാപനടതപറനി ഞെഭാന് കനരകതതടന്നെ പറഞ്ഞു. ആ കകേഭാടതനി വനിധനി വഭായനിച
കനഭാക്കനിയഭാല് കൃതലമഭായനി മനസനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.  ഇതനിനനിടയനില് രണ്ടുതവണ
അസലാംബനി  വന്നെതുടകേഭാണഭാണസ  ഓര്ഡനിനന്സസ  രണ്ടുപ്രഭാവശലലാം  റതീടപ്രഭാമുല്കഗറസ
ടചകയണതഭായനി  വന്നെതസ.  അതനിടന്റെ  ഒരു  കേഭാലതഭാമസമുണഭായനി.  അടല്ലങ്കനില്
ആദലടത അസലാംബനിക്കുതടന്നെ ഓര്ഡനിനന്സസ അവതരനിപനിചസ പഭാസഭാക്കുമഭായനിരുന.
ഇകൗ അസലാംബനിയനില് ഓര്ഡനിനന്സസ വരുനണസ.  കനരകത  5  അലാംഗങ്ങളഭായനിരുന
ഫതീ ടറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനിയനിലുണഭായനിരുന്നെതസ.  എന്നെഭാല് ചനില തതീരുമഭാനങ്ങടളടുക്കു
ന്നെതനിനുമുമ്പഭായനി  ചുരുങ്ങനിയ  ദനിവസങ്ങളക്കുള്ളനില്  ഫതീ  ടറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനി
റതീ-കകേഭാണ്സനിറബ്യൂടസ  ടചകയണതഭായനിവന.  അങ്ങടന  പഴയ  അഞലാംഗ  കേമ്മേനിറനി
റതീ-കകേഭാണ്സനിറബ്യൂടസ  ടചയ  എനള്ളതസ  വസ്തുതയഭാണസ.  കനരടത  രണസ
കേമ്മേനിറനിയഭായനിരുന്നെതസ പുതനിയ ഒഭാര്ഡനിനന്സനില് രണ്ടു കേമ്മേനിറനിയുലാംകൂടനി കചര്ന്നെസ ഒറ
കേമ്മേനിറനിയഭായനിരനിക്കുനടവന്നെസ  ഞെങ്ങളക്കസ  മനസനിലഭായനി.  അതസ  മനസനിലഭായ  ഉടന്
തടന്നെ  കേലഭാന്സല്  ടചയ്തസ  പത ലാം   ഗ  കേമ്മേനിറനി  റതീ-കകേഭാണ്സനിറബ്യൂടസ  ടചയ.
അതുടകേഭാണസ ഏടതങ്കനിലുലാം  കപ്രഭാസസനിനസ  തടസകമഭാ  ആര്ടക്കങ്കനിലുലാം  എടനങ്കനിലുലാം
ഉപദവകമഭാ ഉണഭായനിടനില്ല.  അതനിനഭാല് വലനിയ ശനിക്ഷ ടകേഭാടുകക്കണ  ടതറസ ടചയ
എടന്നെഭാനലാം പറയഭാന് സഭാധനിക്കനില്ല. 

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം:  സര്,  അങ്ങനിവനിടട  ഫതീസസ  നനിര്ണയ
സമനിതനിടയക്കുറനിചലാം  അതുമഭായനി  ബനടപട  ഓര്ഡനിനന്സനിടനക്കുറനിചലാം  പറഞ്ഞു.
അതസ നനിയമമഭാക്കഭാന് കപഭാകുകേയഭാണസ; ഡഭാഫസ ബനില് നമ്മുടട കേയനിലനിരനിക്കുകേയഭാണസ.
അതനില്  11-ാം വകുപനില് ഫതീസസ നനിശയനിക്കുന്നെ കുടറ ഘടകേങ്ങള പറഞ്ഞെനിട്ടുണസ.
ഇടതഭാടക്ക  മഭാകനജസ ടമന്റുകേളക്കസ   അനുകൂലമഭായ  ഘടകേങ്ങളഭാണസ.  സസ്വകേഭാരല-
എയ്ഡഡസ  അഥവഭാ  അണ്-എയ്ഡഡസ  ടമഡനിക്കല്  സഭാപനലാം  സനിതനിടചയ്യുന്നെ
സലലാം,  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാഴനിടന്റെ  സസ്വഭഭാവലാം,  സലതനിടന്റെയുലാം  ടകേടനിടതനിടന്റെയുലാം
മുതല്മുടക്കസ,  ലഭലമഭായ  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങള,  ടമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനതനിടന്റെ ഭരണതനിനുലാം നടതനിപനിനുലാം കവണനിവരുന്നെ ടചലവസ, ടമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനതനിടന്റെ  വളര്ചയ്ക്കുലാം  വനികേസനതനിനുലാം  ആവശലമുള്ള
നലഭായമഭായ  നതീക്കനിയനിരനിപസ  എന്നെനിവയഭാണസ  പരനിഗണനിക്കടപകടണ  കേഭാരലങ്ങളഭായനി
പറയുന്നെതസ. അകപഭാള മഭാകനജസ ടമന്റെനിടന്റെ ടചലവനിടനക്കുറനിചമഭാത്രമഭാണസ ഗവണ്ടമന്റെസ
പരനിഗണനിചനിരനിക്കുന്നെതസ.  മഭാകനജസ ടമന്റുകേളക്കസ  വരുമഭാനമുണസ.  ഒരു  ടമഡനിക്കല്
വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനലാം ടവറുടമഭാരു വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനലാം മഭാത്രമല്ല,  അടതഭാരു
ആശുപത്രനികൂടനിയഭാണസ. അവനിടട നൂറുകേണക്കനിനസ ടബഡ്ഡുള്ള  ഇന്കപഷേലന്റെസ വനിഭഭാഗലാം
പ്രവര്തനിക്കുനണസ;  ഓപകറഷേന് നടക്കുനണസ,  സഭാനനിലാംഗസ  അടക്കമുള്ള നനിരവധനി
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കേഭാരലങ്ങളനിലൂടട  ലക്ഷക്കണക്കനിനുരൂപ  വരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുനണസ.  അടതഭാനലാം
പരനിഗണനിക്കഭാടതയഭാണസ  ഇകൗ  ഫതീസസ  നനിര്ണയലാം  നടത്തുന്നെതസ.  ആ
സഭാപനതനിടന്റെ,  ആശുപത്രനിയുടട  മുഴുവന്  ടചലവുലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുകമല്
വചടകേട്ടുന്നെ ഒരു സമതീപനമഭാണസ ഇകൗ സമനിതനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതസ.  യഥഭാര്ത്ഥതനില്
സമനിതനി ഫതീസസ നനിര്ണയനിക്കുന്നെനില്ല. അതുടകേഭാണസ ബനില്ലനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഇകൗ സമനിതനി
നനിലവനില്  വരുകമ്പഭാള  ആശുപത്രനികേളുടട  വരുമഭാനലാംകൂടനി  കേണക്കനിടലടുക്കുകേയുലാം
അതസ  കുറചസ  ബഭാക്കനിയുള്ള യഥഭാര്ത്ഥ  ടചലവസ  യുക്തനിസഹമഭായനി  നനിര്ണയനിക്കഭാന്
കവണ  ഒരു  സമതീപനലാം  ഗവണ്ടമന്റെസ  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  മഭാകനജസ ടമന്റുകേടള
നനിയനനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നെ  തരതനിലുളള  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  സമനിതനിക്കസ
നല്കുകമഭാ,  ഇകൗ  നഭാടനിടല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേകളഭാടസ  ആ  നനിലയനിലുള്ള  സഭാമൂഹനികേ
പ്രതനിബദത  കേഭാണനിക്കുകമഭാ?    

ശതീമതനി ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ ടതീചര്:  സര്,  മഭാകനജസ ടമന്റെനിടന്റെ  ടചലടവല്ലഭാലാം
കേണക്കഭാക്കനി  ഫതീസസ  നനിശയനിക്കുന്നെതസ  ഫതീ  ടറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനിയഭാണസ.  അതസ
നനിശയനിക്കഭാനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള 2004-ല് ശതീ. നഭാലകേതസ സൂപനി അവതരനിപനിച
ബനില്ലനിലുലാം 2006-ല് ശതീ. എലാം. എ. കബബനി അവതരനിപനിച ബനില്ലനിലുലാം പറഞ്ഞെനിട്ടുണസ.
ആ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്  ചനിലതസ  തടന്നെയഭാണസ  ഇവനിടടയുലാം  വന്നെനിട്ടുള്ളതസ.  ബനില്
അവതരനിപനിക്കഭാനനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  ബനില്  സബ്ജക്ടസ  കേമ്മേനിറനിയുടട  പരനിഗണനയസ
കപഭാകുലാം,  ബനില്ലനിടന്റെ  ചര്ച  നടക്കുലാം,  അഭനിപ്രഭായങ്ങടളല്ലഭാലാം  ആ  സമയതസ
പറയഭാടമന്നെഭാണസ  ഞെഭാന്  കേരുതുന്നെതസ.  അതനിനകേതസ  വരുന്നെ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
ടപഭാതുവഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുന്നെതഭാടണങ്കനില് നമുക്കസ സസ്വതീകേരനിക്കഭാലാം.  ബനില്
ഒരു ടപഭാതുസമവഭായതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭാണകല്ലഭാ നമ്മേള അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നെതസ.  

ശതീ  .    വനി  .    എസസ  .    ശനിവകുമഭാര്:  സര്,  ഇകൗ വര്ഷേടത ടമഡനിക്കല് പ്രകവശനലാം
ആടകേപഭാടട ആശയക്കുഴപതനിലഭായനിരനിക്കുന്നെ  ഒരു  സഭാഹചരലമഭാണുളളതസ.
ബഹുമഭാനടപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയനുസരനിചസ  ഇകൗ  വര്ഷേലാം  ടമഡനിക്കല്
പ്രകവശനതനിനസ  ഇനനി  24  ദനിവസലാം  മഭാത്രമഭാണുള്ളതസ.  സലാംസഭാന  ഗവണ്ടമന്റെസ
ടടഹകക്കഭാടതനി വനിധനിടക്കതനിരഭായനി സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില് അപതീല് കപഭായനിരനിക്കുകേയഭാണസ.
2006-ല് ശതീ.  എലാം.  എ.  കബബനി ആ നനിയമലാം ടകേഭാണ്ടുവന്നെകപഭാള ടടഹകക്കഭാടതനി
ഫതീസസ  ടറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനിടയ  അലാംഗതീകേരനിച.  ടടഹകക്കഭാടതനിയനില്നനിന്നെസ  ആ
കേമ്മേനിറനിക്കസ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭായ  സഭാഹചരലതനില്  നമ്മേള അഹമ്മേദസ കേമ്മേനിറനി,
ടജയനിലാംസസ  കേമ്മേനിറനി,  രഭാകജന്ദ്രബഭാബു  കേമ്മേനിറനി  എന്നെതീ  കേമ്മേനിറനികേടള  വച.
ഇപ്രഭാവശലലാം  ഏറവുലാം  സകൗകേരലപ്രദമഭായ  ഒരു  സഭാഹചരലമഭാണസ  സലാംസഭാന
ഗവണ്ടമന്റെനിനസ  ലഭനിചതസ.  കദശതീയതലതനില്  നതീറനിടന്റെ  ടമറനിറടനിസഭാനതനില്
അഡനിഷേന്  നടതഭാലാം.  ഫതീസസ  മഭാത്രലാം  തതീരുമഭാനനിചഭാല്  മതനി.   അകപഭാള  വലനിയ
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ആശയക്കുഴപമുണഭാക്കനി രക്ഷനിതഭാക്കളക്കസ  ഉത്ക്കണ്ഠയുണഭാക്കുന്നെ സമതീപനതനികലയസ
ഗവണ്ടമന്റെസ  കപഭായതുടകേഭാണകല്ല  ഇത്രയുലാം  കേഭാലതഭാമസമുണഭായതസ?  ഇനനി
അഡനിഷേന്  തുടങ്ങഭാന്  എത്ര  ദനിവസമുണസ?  2006-ടല  നനിയമലാം  ബഹുമഭാനടപട
സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുടട  പരനിഗണനയനിലഭാണസ.  ഇകപഭാള  ടകേഭാണ്ടുവന്നെനിരനിക്കുന്നെ
ഓര്ഡനിനന്സനിടല  മുഴുവന് നനിയമങ്ങളുലാം ടടഹകക്കഭാടതനി അലാംഗതീകേരനിക്കഭാതതഭാണസ.
ഒരു  ഓര്ഡനിനന്സസ  ടകേഭാണ്ടുവന്നെസ  കുടനികേടളയുലാം  രക്ഷകേര്തഭാക്കടളയുലാം
ബുദനിമുടനിക്കുകേയുലാം അനഭാവശല കേഭാലതഭാമസമുണഭാക്കുകേയുലാം ടചയ്തതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടകല്ല
ഇത്രയുലാം ആശയക്കുഴപമുണഭായതസ? ഫതീസസ അഞസ ലക്ഷലാം രൂപയഭാക്കനി, അഞര ലക്ഷലാം
രൂപയഭാക്കനി, അതനിനുകശഷേലാം കകേഭാടതനിയനില് കപഭായനി, ഇത്രയുലാം കേഭാലതഭാമസമുണഭായനി.
ഇനനി എത്ര അകലഭാടസടമന്റെസ നടതഭാന് കേഴനിയുലാം? സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി വനിധനിടയന്നെസ മനനി
പറഞ്ഞു.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയനുസരനിചസ  അകലഭാടസടമന്റെസ  നടതനി.  അതസ
ആരുകടയുലാം  ഒകൗദഭാരലമല്ല.  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  ഗവണ്ടമന്റെസ
കകേഭാകളജുകേളനില്  അഡനിഷേന്  നടതനി.  അകതഭാടടഭാപലാം  കേഴനിഞ്ഞെ  കേഭാലഘടങ്ങളനില്
സലാംസഭാന ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കേതീഴനിലുള്ള ............ 

മനി  .   സതീക്കര്: കചഭാദലലാം  കചഭാദനിക്കൂ,  പതീസസ.  കചഭാകദലഭാതര  കവളയനില്
അലാംഗങ്ങളനിങ്ങടന നനിസഹകേരനിക്കുന്നെതസ ശരനിയല്ല.  പതീസസ.......

ശതീ  .    വനി  .    എസസ  .    ശനിവകുമഭാര്:  സര്,  പകക്ഷ  അകതഭാടടഭാപലാം  സസ്വഭാശയ
കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  അകലഭാടസടമന്റെസ  നടക്കുമഭായനിരുന.  ഇത്രയധനികേലാം  ആശയക്കുഴപലാം
ഉണഭാക്കനിയതനിടന്റെ  പശഭാതലതനില്  ഇകൗ  വര്ഷേലാം  മുഴുവന്  കുടനികേളുലാം
തമനിഴസ നഭാടനിലുലാം കേര്ണഭാടകേയനിലുലാം  കപഭായനിക്കഴനിഞ്ഞു. 15 ലക്ഷവുലാം  25 ലക്ഷവുലാം രൂപ
നല്കേനി  എങ്ങടന  അഡനിഷേന്  നടതഭാന്  കേഴനിയുലാം?  ഞെഭാന്  കചഭാദനിക്കുന്നെതസ,
ഇകൗ  ആശയക്കുഴപങ്ങളുടട  നടുവനില്  നനില്ക്കുകമ്പഭാള  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷേടത
ഫതീസനുസരനിചസ  പഠനിപനിക്കഭാന്  സമ്മേതമഭാടണന്നെസ  പറഞ്ഞുടകേഭാണസ  സസ്വകേഭാരല/
സസ്വഭാശയ  മഭാകനജ് ടമന്റുകേളുടട  കേതീഴനിലുളള  രണസ  കകേഭാകളജുകേള  വനടവന്നെസ
ഇവനിടട  പറഞ്ഞു.  കസഭാടസ  അകലഭാടസ ടമന്റെസ  അവര്ക്കസ  ടകേഭാടുക്കണടമന്നെഭാണസ
പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന്നെതസ.  ഞെഭാന്  കചഭാദനിക്കുന്നെതസ  ഫതീസനിടന്റെ  കേഭാരലതനില്  വനിവനിധ
മഭാകനജസ ടമന്റുകേള  വനിവനിധങ്ങളഭായ  തലതനില്  നനില്ക്കുകമ്പഭാള  ടമരനിറനില്  ആദലലാം
വരുന്നെ ഒരു കുടനിക്കസ ഇകൗ ഒന്പതസ കകേഭാകളജുകേളനില് അഡനിഷേന് കേനിട്ടുകമ്പഭാള കൂടുതല്
ഫതീസസ നല്കേനി കുടനികേള പഠനികക്കണ സഭാഹചരലലാം വരനികല്ല? 

ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ ടതീചര്:  സര്,  അകലഭാടസടമന്റുമഭായനി  ബനടപടസ
യഭാടതഭാരു  തരതനിലുള്ള  ആശയക്കുഴപവുലാം  ഉണഭായനിടനില്ല.  അകലഭാടസടമന്റെസ
തതീയതനികേടളല്ലഭാലാം  കനരകതതടന്നെ  പ്രഖലഭാപനിചതഭാണസ.  പ്രഖലഭാപനിച  തതീയതനി
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ഒനകപഭാലുലാം  ഏടതങ്കനിലുലാം  ഒരു  പ്രശതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മഭാറനിയനിടനില്ല,
മഭാറഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനമനില്ല.  ആ  തതീയതനികേളനില്തടന്നെ  അകലഭാടസടമന്റെസ  നടക്കുലാം.
സസ്വഭാശയ  മഭാകനജസ ടമന്റുകേള  കകേഭാടതനിയനില്  കപഭാകുന്നെതുലാം  അതനിനനിടയനിടല
ഇടടപടലുടമല്ലഭാലാം  എത്രകയഭാ  വര്ഷേക്കഭാലമഭായനി  നടക്കുന്നെതഭാണസ.  അതസ  സസ്വഭാശയ
കകേഭാകളജുകേള  വന്നെ  അനമുതല്  തുടങ്ങനിയതഭാണസ.  അവര്  കകേഭാടതനിയനില്
കപഭാകുന്നെതനിനസ  ഞെങ്ങളക്കസ  ഒനലാം  ടചയഭാന്  സഭാധനിക്കനില്ല.  അപകപഭാഴുണഭാകുന്നെ
എല്ലഭാ  പ്രശങ്ങളുലാം  വളടര  അവധഭാനതകയഭാടുകൂടനിയഭാണസ  സര്ക്കഭാര്  ഏടറടുതസ
ടടകേകേഭാരലലാം  ടചയ്തനിട്ടുള്ളതസ.  അതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകലഭാടസടമന്റെസ  കപ്രഭാസസസ
മഭാറനിവയഭാകനഭാ എടനങ്കനിലുലാം കുഴപമുണഭാക്കഭാകനഭാ ഇകൗ ഗവടണ്മെന്റെസ തയഭാറഭായനിടനില്ല.
അതുടകേഭാണസ  യഭാടതഭാരു  ഭയവുലാം  കവണ,  അകലഭാടസടമന്റെസ  കൃതലമഭായനി  നടക്കുലാം.
മഭാകനജസ ടമന്റെസ  കകേഭാടതനിയനില്  കപഭായഭാലുണഭാകുന്നെ  പ്രശങ്ങള  യഥഭാസമയലാം
കനരനിട്ടുടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ. 

ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര്: സര്, ടമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ നനിയമവുമഭായനി

ബനടപടസ  നബ്യൂനപക്ഷ  പദവനിയനില്ലഭാത  സഭാപനങ്ങളനില്  സതീറസ  സലാംവരണലാം

നടപഭാക്കുടമന്നെസ  സൂചനിപനിചനിട്ടുണസ.  നബ്യൂനപക്ഷ  സഭാപനങ്ങളനില്  നൂറസ  ശതമഭാനലാം

സതീറ്റുലാം ആ വനിഭഭാഗതനിനസ തടന്നെയഭാണസ. പകക്ഷ കകേരളടത സലാംബനനിചനിടകതഭാളലാം

എലാം.ഇ.എസസ.  ഉളടപടടയുള്ള  സഭാപനങ്ങള  50:50  എന്നെ  തതീരുമഭാനതനില്

മുകന്നെഭാടസ കപഭായകപഭാളകപഭാലുലാം  എസസ.സനി./എസസ.ടനി./ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ

സലാംവരണലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  കകേരളലാംകപഭാലുള്ള  സലാംസഭാനതസ  നബ്യൂനപക്ഷ

സഭാപനങ്ങള മറസ സലാംസഭാനങ്ങടളകപഭാടലയല്ല.  ഇവനിടട നബ്യൂനപക്ഷ സഭാപനങ്ങള

വളടര  പ്രധഭാനടപടവയഭാണസ.  ഇകൗ  സഭാഹചരലതനില്  നൂറുശതമഭാനവുലാം  ഒരു

വനിഭഭാഗതനിനസ  എനപറയുന്നെതനില്നനിന്നെസ  വലതലസ്തമഭായനി  എലാം.ഇ.എസസ.  കപഭാലുളള

സഭാപനങ്ങള  സസ്വതീകേരനിച  സമതീപനലാം  മറസ  നബ്യൂനപക്ഷ  സഭാപനങ്ങളനില്ക്കൂടനി

ബഭാധകേമഭാക്കഭാനുള്ള  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിന്നെസ  ഉണഭാകുകമഭാ;

എസസ.സനി./എസസ.ടനി./ഒ.ഇ.സനി.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ  അഞസ  ലക്ഷലാം  രൂപ  എന്നെതസ

തഭാങ്ങഭാന്  കേഴനിയഭാത  ഫതീസഭായതനിനഭാല്  അതസ  ഗവണ്ടമന്റെസ  നല്കുന്നെതനിനുള്ള

നടപടനി ഡനിപഭാര്ടസടമന്റെനിടന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുകമഭാ?

ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ  ടതീചര്:  സര്,  നതീറസ  ടമരനിറടനിസഭാനതനിലുള്ള

അകലഭാടസടമന്റെസ  നടക്കുകമ്പഭാള  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുലാം  ഗവണ്ടമന്റുലാം  നനിശയനിചനിട്ടുള്ള

സലാംവരണ  തതസ്വങ്ങടളല്ലഭാലാം  പഭാലനിചടകേഭാണഭാണസ  ഗവണ്ടമന്റെസ  നടത്തുന്നെതസ.

അതനിനസ യഭാടതഭാരു വലതലഭാസവുലാം വരനില്ല. 
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ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷേസ:  സര്, വനിദലഭാഭലഭാസ കേചവടക്കഭാര്ടക്കതനിടര ശക്തമഭായനി
വനിമര്ശനിക്കുന്നെ ചനിലരുണഭാകേഭാലാം.  ഒകര സമയലാം ഇരകയഭാടടഭാപമഭാടണന്നെസ നടനിക്കുകേയുലാം
കവടക്കഭാരടന  രക്ഷനിക്കഭാന്  യഭാടതഭാരു  ലജ്ജയുമനില്ലഭാടത  ഇടടപടുകേയുലാം  ടചയ്യുന്നെ
പ്രതനിപക്ഷതനിടന്റെ  നനിലപഭാടസ  ആതഭാര്ത്ഥതയനില്ലഭാതതഭാണസ.  ഏതഭാണസ  മൂന്നെസ
കകേഭാകളജുകേളഭാണസ ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാരുമഭായനി ധഭാരണയസ തയഭാറഭായനിട്ടുള്ളതസ.  ബഭാക്കനി
ഭൂരനിപക്ഷലാം  വരുന്നെ  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ഉയര്ന്നെ  ഫതീസസ  ടകേഭാടുതസ  പഠനിക്കഭാന്
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  നനിര്ബനനിതരഭാകുകേയഭാണസ.  ഇകൗ  സഭാഹചരലതനില്  കൂടുതല്
കകേഭാകളജുകേടള  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ധഭാരണയനിടലതനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  ശക്തമഭായ
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്  തയഭാറഭാകുകമഭാ?  ഇകൗ വനിഷേയതനില്  നതീറസ  ടകേഭാണ്ടുവന്നെതു
കപഭാടല  സസ്വഭാശയ/ടപ്രഭാഫഷേണല്  കകേഭാകളജുളനില്  സഭാമൂഹലനതീതനി  കൂടനി
ഉറപഭാക്കഭാനുലാം  കകേഭാടതനിയുടട  സങ്കതീര്ണതകേളനില്നനിനലാം  ഇതനിടനഭാരു  പരനിഹഭാരലാം
കതടഭാനുലാംകവണനിയുളള  സമഗമഭായ  ഒരു  കകേന്ദ്രനനിയമതനിനുകവണനി  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര് ശക്തമഭായ ആവശലലാം ഉന്നെയനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ടകേ  .   ടകേ  .   കശലജ ടതീചര്  : സര്, മഭാകനജസ ടമന്റുകേളുടട  നനിബനനകേള
അലാംഗതീകേരനിചടകേഭാണസ  ഇക്കഭാരലതനില്  ധഭാരണയുണഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയനില്ല.
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ശക്തമഭായ  നനിബനനകേള  അലാംഗതീകേരനിചടകേഭാണസ  നമ്മേള  പറയുന്നെ
രതീതനിയനിലുള്ള കേരഭാര് ഒപനിടഭാന് ഏടതങ്കനിലുലാം  മഭാകനജസ ടമന്റെസ  തയഭാറഭായഭാല് അതനിനസ
സന്നെദമഭാകുടമന്നെഭാണസ ഗവണ്ടമന്റെസ സൂചനിപനിചതസ.  അതനിനസ തയഭാറഭാകുന്നെവരുമഭായനി
കേരഭാര് ഒപനിടുലാം. അകങ്ങഭാട്ടുകപഭായനി അവടര നനിര്ബനനിചസ കേരഭാര് ഒപനിടഭാന്, അവരുടട
നനിബനനകേളക്കസ  വഴങ്ങഭാന്  ഒരു  കേഭാരണവശഭാലുലാം  സര്ക്കഭാര്  തയഭാറല്ല.  നമ്മേള
ഇകപഭാള ഒരു ഓര്ഡനിനന്സസ ടകേഭാണ്ടുവന്നെനിട്ടുണസ.  അതനില് നമുക്കസ പരനിഹരനിക്കഭാന്
കേഴനിയുന്നെ  കേഭാരലങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുലാം.  മറസ  കേഭാരലങ്ങള  ടപഭാതുതതീരുമഭാനതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കകേടക്കഭാളലാം.

ശതീ  .    ഷേഭാഫനി പറമ്പനില്:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞെ തവണ ഒരു പ്രകതലകേ സഭാഹചരലവു
മനില്ലഭാടത  കകേരള  ചരനിത്രതനിടല  ഏറവുലാം  വലനിയ  ഫതീസസ  വര്ദനവസ
മഭാകനജസ ടമന്റുകേളക്കസ  നല്കേനി.   അവര്  ഫതീസസ  കുറയഭാന്  തയഭാറഭായനിട്ടുകപഭാലുലാം
സര്ക്കഭാര്  അതനിനസ  തയഭാറഭായനില്ല.   ഇകൗ  വര്ഷേലാം  പ്രകതലകേ  സഭാഹചരലടതപറനി
പറഞ്ഞു.  ഇകൗ വര്ഷേടത പ്രകതലകേ സഭാഹചരലമഭാണസ ഇതുവടരയുള്ള ചരനിത്രതനില്
നമുക്കസ  ഏറവുലാം  അനുകൂലമഭായ  സഭാഹചരലടമനള്ളതസ  മനസനിലഭാക്കണലാം.
മഭാകനജസ ടമന്റുകേളക്കസ  സസ്വനലാം  ഇഷ്ടപ്രകേഭാരലാം  ടടസസ  നടതനി  ആടള  എടുക്കഭാന്
കേഴനിയനില്ല.  നമുക്കസ അവടര നനിയനനിക്കഭാന് കേഴനിയുന്നെ ഏറവുലാം നല്ല അവസരമഭാണസ.
അവനിടടയുലാം നമ്മേള അവര്ക്കനുകൂലമഭായ നനിലപഭാടടടുക്കുനടവനള്ളതഭാണസ ഏറവുലാം
പ്രധഭാനടപട  പരഭാതനി.   ഞെങ്ങളനിവനിടട  നനിരഭാഹഭാരമനുഷനിച  സമയതസ  പരനിയഭാരലാം
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ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിടന  സലാംബനനിചസ  കേഴനിഞ്ഞെതവണ അങ്ങുലാം ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനിയുലാം  പറഞ്ഞെ  വഭാചകേങ്ങള  ഓര്മ്മേയുടണന്നെസ  ഞെഭാന്  വനിശസ്വസനിക്കുന.
ലഭാഭടക്കഭാതനിയുള്ള  ഒരു  മഭാകനജസ ടമന്റെല്ല  പരനിയഭാരടത  ഭരണസമനിതനിടയന്നെഭാണസ
ടപഭാതുടവയുള്ള  ധഭാരണ.  ഇകൗ  സഭാഹചരലതനില്  പരനിയഭാരലാം  ടമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിടല  കുടനികേളക്കസ  സര്ക്കഭാര്  ഫതീസസ  എത്രയുണസ;  അവരുലാം  ഇവനിടടത
സസ്വഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളുലാം  തമ്മേനില്  ഫതീസസ  ഘടനയനില്  എടനങ്കനിലുലാം
വലതലഭാസമുകണഭാ; അകതഭാ ഇകത ടകേഭാള്ള തടന്നെയഭാകണഭാ അവനിടടയുലാം നടക്കുന്നെതസ;
അവനിടടത ഫതീസസ ഘടന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    കശലജ ടതീചര്  :  സര്,  ബഹുമഭാനടപട ടമമ്പര് പറഞ്ഞെ
വഭാചകേങ്ങളനിടല 'ടകേഭാള്ള' എന്നെ വഭാക്കസ എടുത്തുകേളകയണതഭാണസ.  അങ്ങടനടയഭാരു
ടകേഭാളളയസ ഗവണ്ടമന്റെസ കൂട്ടുനനില്ക്കുകേയനില്ല.  പ്രകതലകേ സഭാഹചരലടമനപറഞ്ഞെതസ
എത്രകയഭാ  തവണ  വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ.  കേഴനിഞ്ഞെവര്ഷേലാം  മുതലഭാണസ  നതീറസ
ടമരനിറനില്നനിന്നെസ  കുടനികേടള  പൂര്ണമഭായുലാം  എടുക്കണടമനള്ള  നനിബനന  വന്നെതസ.
ഞെഭാന്  അടതഭാനലാം  ആവര്തനിക്കുന്നെനില്ല.  അതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അകലഭാടസടമന്റെനിടന്റെ
സമയതസ  നമുക്കുണഭാകുന്നെ  ചനില  പ്രകതലകേതകേടളക്കുറനിചസ  നനിരവധനി  തവണ
ഇകൗ  സഭഭാതലതനില്  വനിശദതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണസ.  ജനങ്ങളക്കസ  ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ
രതീതനിയനില്   നടപടനിക്രമങ്ങള  നതീക്കഭാനഭാണസ  സര്ക്കഭാര്  ശമനിചതസ.  അതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായഭാണസ  കേഴനിഞ്ഞെ  തവണ  20  കകേഭാകളജുകേളുമഭായനി  കേരഭാര്  ഒപനിടുകേയുലാം
സസ്വഭാശയ  മഭാകനജസ ടമന്റെസ  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഏറവുലാം  കൂടുതല്  ടമരനിറസ  സതീറ്റുകേളനില്
കുടനികേളക്കസ പഠനിക്കഭാനുള്ള ഏര്പഭാടുണഭാക്കുകേയുലാം ടചയ്തതസ. ആ ചര്ചയുടട ഭഭാഗമഭായനി
ഫതീസസ  വര്ദനവുണഭായനിട്ടുണസ.  അതസ  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  ഉണഭാകേഭാറുണസ.
ഞെഭാനതനിടന്റെ  നലഭായതീകേരണതനികലയ്ടക്കഭാനലാം  കേടക്കുന്നെനില്ല.  ഏതഭായഭാലുലാം  അതസ
ആവര്തനിക്കഭാന്  ഞെഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെനില്ല.  ഇതവണടത  പ്രകതലകേത  വതീണ്ടുലാം
പറഞ്ഞു.  ഇതവണ  കകേരളഭാ  ടമരനിറസ  ലനിസനില്ല.  പൂര്ണമഭായുലാം  നതീറസ  ടമരനിറസ
ലനിസനില്നനിന്നെഭാണസ അഡനിഷേന് നല്കകേണതസ.  ടസന്ട്രകലസ്ഡസ അകലഭാടസടമന്റെഭാണസ.
ആ പ്രകതലകേതയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  വരുന്നെ ചര്ചകേളുലാം  തതീരുമഭാനങ്ങളുമഭാണസ  ഇകപഭാള
എടുക്കുന്നെതസ.  അതസ ഭലാംഗനിയഭായനി ഇവനിടട പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞു.  പരനിയഭാരലാം ടമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജസ  ഗവണ്ടമന്റെസ  ഏടറടുക്കുന്നെതനിനുള്ള  ചര്ചകേടളല്ലഭാലാം  നടന.  അതനിടന്റെ
നടപടനിക്രമങ്ങള നടക്കുകേയഭാണസ. എന്നെഭാല് അതനില് ചനില സഭാകങ്കതനികേ പ്രശങ്ങളുണസ.
അതുടകേഭാണസ  നടപടനിക്രമങ്ങളനികലയ്ടക്കതഭാന്  കുറചകൂടനി  തഭാമസമുണസ.  ബഭാക്കനി
കേഭാരലങ്ങടളല്ലഭാലാം  ശരനിയഭായനിട്ടുണസ.  അതനിടന്റെ  ഭരണരതീതനി  എനഭാടണനള്ളതനിടന
ക്കുറനിചലാം  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയഭാണസ.  എന്നെഭാല്  അകലഭാടസടമന്റെനിടന്റെ സമയതസ  നടപടനി
ക്രമങ്ങള  പൂര്തനിയഭാകേഭാതതനിനഭാല്  കേഴനിഞ്ഞെ  തവണടതകപഭാടല  തടന്നെയഭാണസ
ഇതവണയുലാം  അകലഭാടസടമന്റെസ  കപ്രഭാസസസ  നടക്കുന്നെതസ.  ഫതീസസ  കേഴനിഞ്ഞെ  തവണ
ഉണഭായനിരുന്നെതുകപഭാടലതടന്നെയഭാണസ. 
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പകേര്ചപനനി

5 (*3) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി  :

 ശതീ  .   ടകേ  .   എലാം  .   ഷേഭാജനി  :

ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ കേബതീര്  :

  ടപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ  ഹുകസന്  തങ്ങള  : തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ

കചഭാദലങ്ങളക്കസ  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇകൗ കേഭാലവര്ഷേക്കഭാലതസ സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം വനിവനിധങ്ങളഭായ പനനി

ബഭാധനിതരഭായനി  അകനകേലാം  കപര്  മരണടപടഭാനുണഭായ  സഭാഹചരലങ്ങള

പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പനനി പടര്നപനിടനിക്കഭാനുണഭായ കേഭാരണങ്ങള എടനല്ലഭാമഭാണസ;

(സനി) ഇകൗ കേഭാരലങ്ങള മുന്കൂടനിക്കണസ പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്തനങ്ങള നടതഭാന്

ബനടപടവര്ക്കസ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുനകവഭാ;

(ഡനി)  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്തനങ്ങളനില്  വതീഴ്ച  വരുതനിയവര്ടക്കതനിടര  എനസ

നടപടനി സസ്വതീകേരനിചടവന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പനനി  പടര്നപനിടനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന്  ഇതനിനകേലാം  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫസ)  പനനിമരണലാംമൂലലാം  നനിരഭാലലാംബരഭായ  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ  സഭാമ്പതനികേ

സഹഭായലാം നല്കേഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    കശലജ

ടതീചര്  ):  സര്, 

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  പനനി  പടര്നപനിടനിക്കഭാനുണഭായ  പ്രധഭാന  കേഭാരണങ്ങള  തഭാടഴ

പറയുന്നെവയഭാണസ.

(1) കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനങ്ങള, തഭാപനനിലയനിലുണഭാകുന്നെ വര്ദനവസ,

ഇടവനിട്ടുള്ള മഴ

(2) ഖര, ദവ മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനതനിടല കപഭാരഭായ
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(3) ടകേഭാതുകേസ,  ഇകൗച,  എലനി  തുടങ്ങനിയവ  ടപരുകുന്നെതനിനുളള

സഭാഹചരലങ്ങള

(4) ഉയര്ന്നെ ജനസഭാന്ദ്രതയുലാം നഗരവല്ക്കരണവുലാം

(5) സഭാമൂഹനികേ ശുചനിതസ്വതനിലുള്ള തഭാല്പരലക്കുറവസ

(6) ഉറവനിടതനില്തടന്നെ മഭാലനിനലലാം സലാംസരനിക്കഭാനുള്ള സകൗകേരലക്കുറവസ

(7) ടവള്ളലാം ടകേടനിനനില്ക്കുന്നെ അവസ

(സനി)  മുന്വര്ഷേങ്ങളനിടലകപഭാടല  മഴക്കഭാലപൂര്വ്വ  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ

പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  മുടന്നെഭാരുക്കങ്ങളുലാം  നടതഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഇകൗ  വര്ഷേവുലാം

കൃതലമഭായനി നല്കേനിയനിരുന. ജനുവരനി മഭാസതനില്തടന്നെ ഇതരലാം പ്രവര്തനങ്ങള

ആരലാംഭനിചനിരുന.

(ഡനി)  ആകരഭാഗല  വകുപസ  സലാംസഭാനടത  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം  ജനുവരനി,

ഏപ്രനില്, കമയസ മഭാസങ്ങളനില് നടതനിയ ടഹല്തനി കകേരളഭാ കേഭാമ്പയനിനനില് 293580

വതീടുകേളുലാം  17431  സഭാപനങ്ങളുലാം  6818  കതഭാടങ്ങളുലാം  3232  നനിര്മ്മേഭാണ സലങ്ങളുലാം

5562  ഇതര  സലാംസഭാന  ടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  തഭാമസസലങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധന

നടതനിയതനില് പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്തനങ്ങളനില് വതീഴ്ച വരുതനിയ 1600 വതീട്ടുകേഭാര്ക്കുലാം

1167  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  349  കതഭാടലാം  ഉടമകേളക്കുലാം  113  ടകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ

യൂണനിറ്റുകേളക്കുലാം  407  ഇതര  സലാംസഭാന  ടതഭാഴനിലഭാളനി  കേലഭാമ്പുകേളക്കുലാം

ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കനഭാടതീസസ  നല്കുകേയുലാം  ടചയ.  പനനിയുലാം  മറസ

പകേര്ചവലഭാധനികേളുലാം നനിയനനിക്കഭാനഭായനി ടപഭാതുജന പങ്കഭാളനിതകതഭാടട ജൂണ്  27

മുതല്  29  വടര രണഭാലാം ഘട സമ്പൂര്ണ ശുചതീകേരണ യജലാം നടത്തുകേയുണഭായനി.

ഒന്നെഭാലാം ഘടലാം ഏപ്രനില്  24  മുതല്  27  വടര നടതനിയനിരുന.  ഇകൗ പരനിപഭാടനിയുടട

നടതനിപ്പുലാം  കേഭാരലക്ഷമതയുലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുലാം  കകേരള

സലാംസഭാന  ലതീഗല്  സര്വ്വതീസസസ  അകതഭാറനിറനിയുലാം  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുലാം

സലാംയുക്തമഭായനി ജൂകല 1-ാം തതീയതനി സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി ജനില്ലഭാതലതനിലുലാം

കബഭാക്കസ തലതനിലുലാം പരനികശഭാധന നടതനി.  പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്തനങ്ങളനില് വതീഴ്ച

വരുതനിയവര്ക്കസ ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗല നനിയമപ്രകേഭാരലാം കനഭാടതീസസ നല്കേനി.

(ഇ)  പകേര്ചവലഭാധനികേള  ഉണഭാകുന്നെതസ  കനരടതതടന്നെ  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നെതനിനുലാം

നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി കരഭാഗനനിരതീക്ഷണവുലാം ടകേഭാതുകുനനിരതീക്ഷണവുലാം ശക്തനിടപടുതനി.
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• പകേര്ചവലഭാധനികേള  റനികപഭാര്ടസ  ടചയ്ത  സലങ്ങളനില്  അതഭാതസ

സമയങ്ങളനില്  ജനില്ലഭാ  സലാംസഭാനതല  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനികേള

സന്ദര്ശനിചസ കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ പ്രവര്തനങ്ങള ശക്തനിടപടുതഭാനുള്ള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.

• ടകേഭാതുകുസഭാന്ദ്രത കൂടുതലുള്ള പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം ടഡങ്കനിപനനി റനികപഭാര്ടസ

ടചയ്ത  സലങ്ങളനിലുലാം  ടകേഭാതുകേനിടന്റെ  ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം,

വതീടനിനുള്ളനില്  കേതീടനഭാശനിനനി  തളനിക്കുകേ  (ISS),  വതീടനിനസ  പുറതസ

കേതീടനഭാശനിനനി  പുകേയല്  (കഫഭാഗനിലാംഗസ),  കൂതഭാടനി  നശതീകേരണ

തനിനുള്ള കസ്പ്രേയനിലാംഗസ എന്നെനിവ ടചയവരുന.

• എലനിപനനി  പ്രതനികരഭാധതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കരഭാഗസഭാധലതയുള്ള

ടതഭാഴനിലുകേളനില്  ഏര്ടപടുന്നെവര്ക്കസ  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  ഗുളനികേ

(doxycycline) വനിതരണലാം ശക്തനിടപടുതനി.

• കുടനിടവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളുടട  കക്ലഭാറനികനഷേനുലാം  പനനി  ചനികേനിതഭാ

കബഭാധവത്കേരണവുലാം നടത്തുകേയുണഭായനി.

• സലാംസഭാനതസ മുഖലമനനിയുടട അദലക്ഷതയനില് കൂടനിയ സര്വ്വകേക്ഷനി

കയഭാഗ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  ജൂണ്  27,  28,  29  തതീയതനികേളനില്

സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി ശുചതീകേരണയജലാം നടതനി.

• കമയസ  19-നുലാം ജൂണ്  19-നുലാം സലാംസഭാനതല റഭാപനിഡസ ടറകസഭാണ്സസ

ടതീലാം  (RRT)  രണ്ടുപ്രഭാവശലലാം  കയഭാഗലാം  കചര്ന്നെസ  സലാംസഭാനടത

പകേര്ചവലഭാധനി സനിതനിഗതനികേള വനിലയനിരുതനി.

• ജൂണ്  29  മുതല് ജൂകല  3  വടരയുലാം ജൂകല  17-നുലാം രണസ  കകേന്ദ്ര

വനിദഗ്ദ്ധ  സലാംഘങ്ങള  സലാംസഭാനടതതനി  സനിതനിഗതനികേള

വനിലയനിരുതനി.

• മരുനകേള, ടടസസ കേനിറ്റുകേള എന്നെനിവയുടട ലഭലത ഉറപ്പുവരുതനി.

• കരഭാഗനികേളക്കസ  തൃപനികേരമഭായ  കസവനലാം  നല്കേഭാന്  ഒ.പനി.  സമയലാം

ദതീര്ഘനിപനിച.
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(എഫസ) തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില്ല.

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  ഇവനിടട  സൂചനിപനിചതുകപഭാടല  വലതലസ്തങ്ങളഭായ

കേഭാരണങ്ങളഭാല്  വലഭാപകേമഭായ  പകേര്ചവലഭാധനിമൂലലാം  വതീര്പ്പുമുടനിയ  ഒരു  സഭാഹചരലലാം

നമ്മേള  അനുഭവനിചതഭാണസ.  സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളകപഭാലുലാം  'കനഭാ  എന്ട്രനി'

കബഭാര്ഡസ  വയ്കക്കണ അവസ വടര വന.  സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിടലഭാടക്ക

ആളുകേള  നനിറഞ്ഞുകേവനിയുകേയഭായനിരുന.  പല  കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണസ  ഇതരടമഭാരു

സഭാഹചരലമുണഭായതസ.  അതുടകേഭാണസ  ഇക്കഭാരലങ്ങള  മുന്കൂടനി  കേണ്ടുടകേഭാണ്ടുള്ള

നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കണലാം.  തുകേ  നല്കേനി  എന്നെല്ലഭാടത  പല  സലത്തുലാം

ശുചതീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടന്നെനിടനില്ല.  ഇനനിയുലാം  ഇതുകപഭാലുള്ള  അവസ

വരഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം  വനകേഴനിഞ്ഞെഭാല്  പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനുലാം  എടനഭാടക്ക

നടപടനികേളഭാണസ  ഗവണ്ടമന്റെസ  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ;  ഇതനിനകേലാം  എത്രകപര്ക്കസ  പനനി

റനികപഭാര്ടസ ടചയ്തനിട്ടുണസ;  എത്ര മരണങ്ങള നടന്നെനിട്ടുണസ എനകൂടനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ടകേ  .    ടകേ  .    കശലജ ടതീചര്  :  സര്, മുമ്പടത അകപക്ഷനിചസ ഇതവണ

കുറചധനികേലാം  പനനി  ഉണഭാകുടമനള്ള  സൂചനയുണഭായനിരുന.  പ്രതനികരഭാധ

നടപടനികേളക്കസ നമ്മേള നന്നെഭായനി കനതൃതസ്വലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  പനനി കൂടുതലഭായനിരുന.

പനനി  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുലാം  മരണങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുലാം  നല്ല  രതീതനിയനിലുള്ള

പരനിശമങ്ങള  നടതനിയനിട്ടുണസ.  എന്നെഭാല്  ബഹുമഭാനടപട  ടമമ്പര്  സൂചനിപനിചതു

കപഭാടല  ചനിലയനിടങ്ങളനില്  ശുചതീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള  കവണത്ര  നടക്കഭാടത

വന്നെകപഭാള  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനിതടന്നെ  ഇടടപടസ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുടട

ഏകകേഭാപനതനിലൂടട  ശുചതീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള  തസ്വരനിതടപടുതഭാന്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്  മതീറനിലാംഗുകേള  വനിളനിചകചര്തസ

ശുചതീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള  ഉകൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി  ബഹുമഭാനടപട

എലാം.എല്.എ.-മഭാകരഭാടസ  ആകരഭാഗല  വകുപസ  അഭലര്ത്ഥനിക്കുകേയുലാം  ഭരണ-പ്രതനിപക്ഷ

കഭദകമകനല  അവരവരുടട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനില്  ഇതരലാം  മതീറനിലാംഗുകേള

വനിളനിചകചര്തസ  ശുചതീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള  ഉകൗര്ജ്ജനിതടപടുത്തുകേയുലാം

ടചയ്തനിട്ടുണസ.  ഇതവണ  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനതനിടന്റെടയഭാടക്ക  ഭഭാഗമഭായനി

സഭാധഭാരണയനില് കേവനിഞ്ഞെ രതീതനിയനില് പനനിയുണഭായനിട്ടുണസ എന്നെതസ വസ്തുതയഭാണസ.

എന്നെഭാല്  ഭയഭാനകേമഭായ സനിതനിയഭാടണന്നെസ പറയഭാന് കേഴനിയനില്ല.  പനനി നനിയനണ

വനികധയമഭാക്കഭാന്  കേഴനിഞ്ഞു.  ടഡങ്കനിപനനിമൂലലാം  2013-ല്  23  മരണമഭാണുണഭായടതങ്കനില്
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ഇതവണ  അതുണഭാകേഭാന്  പഭാടനില്ലഭായനിരുന;  24  മരണമഭാണസ  റനികപഭാര്ടസ

ടചയടപടനിട്ടുള്ളതസ. അതുകപഭാടലതടന്നെ എലനിപനനിമൂലലാം 2015-ല് 19 മരണമുണഭായനി,

ഇതവണ  11  മരണലാം.  11  മരണലാം  കുറവഭാടണന്നെസ  പറയുന്നെനില്ല.  പകക്ഷ

സഭാധഭാരണയനില് കേവനിഞ്ഞെസ ഭയഭാനകേമഭായ അവസടയന്നെസ പറയഭാന് കേഴനിയനിടല്ലങ്കനിലുലാം

ഉത്കേണ്ഠഭാകുലമഭായ  ഒരവസതടന്നെയഭാണസ  ഇതവണയുണഭായതസ.  2015-ല്

എചസ.1 എന്.1  പനനിമൂലലാം  96  മരണങ്ങളുണഭായനിരുന.  ഇതവണ  71

മരണങ്ങളുണഭായനിട്ടുണസ.  ഇതവണ  ദക്ഷനികണനലയനിലഭാടകേ  എചസ.1 എന്.1

പനിടനിടപട  കരഭാഗനികേളുണഭായനിരുന.  തമനിഴസ നഭാടനിടലഭാടക്ക  വലഭാപകേ  കതഭാതനില്

മരണങ്ങള  നടനടവന്നെഭാണസ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള.  ഇവനിടടയുലാം  അതരടമഭാരു

സഭാഹചരലമുണഭാകുടമന്നെസ ഭയന്നെനിരുന.  പകക്ഷ വളടര ടപടടന്നെസ ആകരഭാഗല വകുപസ

ശക്തമഭായനി  ഇടടപടതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  അതനിടന  നനിയനനിക്കഭാന്  സഭാധനിച.

ഇക്കഭാരലതനില് ബഹുമഭാനടപട പ്രതനിപക്ഷ എലാം.എല്.എ.-മഭാരടക്കലാം എല്ലഭാവകരഭാടുലാം

ഞെഭാന് നന്ദനി പറയുകേയഭാണസ.  ശുചതീകേരണ പ്രവര്തനങ്ങള കവണത്ര ശരനിയഭായനില്ല

എനകതഭാന്നെനിയകപഭാള  എല്ലഭാവരുലാം  ഇടടപടസ  ശുചതീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള

ഉകൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കഭാന് പരനിശമനിചനിട്ടുണസ.  ബഹുമഭാനടപട ടമമ്പര് പറഞ്ഞെ ഒരു കേഭാരലലാം

ഞെഭാന്  പ്രകതലകേലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയഭാണസ.  വരുന്നെ  വര്ഷേങ്ങളനില്  കുകറക്കൂടനി

ശഭാസതീയമഭായ  രതീതനിയനിലുളള  പ്രവര്തനങ്ങള  എല്ലഭാവരുലാം  കചര്ന്നെസ

നടകതണതഭായനിട്ടുണസ.   അതനിനസ ആകരഭാഗല വകുപസ പഭാന് ടചയ്യുന്നെതഭാണസ.

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര്,  കരഭാഗനികേടളല്ലഭാലാം അകലഭാപതനി ആശുപത്രനികേളനികലയസ

കപഭാകുന്നെതുടകേഭാണസ  അവനിടടയഭാടകേ  തനിരക്കഭാണസ.  ആയുര്കവ്വദലാം,  കഹഭാമനികയഭാപതനി

കമഖലകേളക്കുലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  ചനികേനിതനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുലാം.  അതുടകേഭാണസ  ആ

ശഭാഖകേളകൂടനി  ശക്തനിടപടുതഭാനുലാം  ഇതരലാം  സഭാഹചരലങ്ങടള  കനരനിടുന്നെതനിനസ

പ്രഭാപമഭാക്കഭാനുമുള്ള പ്രകതലകേ സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീമതനി ടകേ  .   ടകേ  .   കശലജ ടതീചര്  : സര്, ആയുര്കവ്വദലാം, കഹഭാമനികയഭാ തുടങ്ങനിയ

എല്ലഭാ കമഖലകേളനിലുലാം കരഭാഗപ്രതനികരഭാധതനിനുള്ള സഭാധലതയുണസ.  ഇതവണ നല്ല

ഒരു  ശമലാം  നടതനിയനിട്ടുണസ.   അതസ  കുകറക്കൂടനി  ഉകൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കനിടക്കഭാണസ  എല്ലഭാ

കമഖലകേളുലാം ഉപകയഭാഗടപടുതനി കരഭാഗപ്രതനികരഭാധലാം നടത്തുന്നെതനിനസ തയഭാറഭാകുന്നെതഭാണസ.

(കചഭാകദലഭാതരസമയലാം കേഴനിഞ്ഞു.)
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2. കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉതരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിട കചഭാദലങ്ങളുടട ഉതരങ്ങള

ടകേഭാചനി ടമകട്രഭാ ടറയനില് പദതനി

6 (*4) ശതീ  .   അന്വര് സഭാദതസ :

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ :

ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന് :

ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ടകേഭാചനി ടമകട്രഭാ ടറയനില് പദതനി പൂര്ണമഭായുലാം യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുന്നെതനിനസ

എടനല്ലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണസ ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ;

(ബനി)  എടനല്ലഭാലാം  പ്രവൃതനികേളഭാണസ  ഇകൗ  പദതനിയുമഭായനി  ബനടപടസ

നടന്നെനിട്ടുള്ളതസ;

(സനി)  ഇനനി  എടനല്ലഭാലാം  പ്രവൃതനികേളഭാണസ  ഇതുമഭായനി  ബനടപടസ

നടതഭാനുള്ളതസ;

(ഡനി)  പദതനിയുടട  അടുത  ഘടലാം  എന്നെകതയസ  കേമ്മേതീഷേന്  ടചയഭാനഭാണസ

ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):  

(എ)  ടകേഭാചനി  ടമകട്രഭാ  ടറയനില്  പദതനി  (Phase  I)  ആലുവ  മുതല്  കപട

വടരയഭാണസ  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളളതസ.   അതനില്  ആലുവ  മുതല്  പഭാലഭാരനിവടലാം  വടര

(13.267  KM)  മുടലാം  ഡനികപഭാ ഉളടപടട  2017  ജൂണ്  17-ാം തതീയതനി  കേമ്മേതീഷേന്

ടചയ്തനിട്ടുളളതഭാണസ.  പഭാലഭാരനിവടലാം  മുതല്  മഹഭാരഭാജഭാസസ  കകേഭാകളജസ  (4.96  KM)

വടരയുളള ഭഭാഗതസ പ്രവൃതനികേള തസ്വരനിതഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിക്കുന. ഇകൗ ടസക്ഷന്

ഒകക്ടഭാബര് 2017-ല് കേമ്മേതീഷേന് ടചയഭാന് പറ്റുടമന്നെസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  മഹഭാരഭാജഭാസസ

കകേഭാകളജസ മുതല് സകൗതസ കസഷേന് വടരയുലാം കുന്നെറ പഭാര്ക്കസ മുതല് കപട വടരയുമുളള

reach-II-ടന്റെ  റതീ  ടടന്ഡര്  നടപടനികേള  പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.   ഇകൗ  ടസക്ഷടന്റെ

പണനി നവലാംബര് മഭാസതനില് തുടങ്ങഭാനഭാണസ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ.   ടടതക്കൂടലാം  മുതല്

കപട  വടര  സലലാം  ലഭലമഭാക്കനി  പ്രഭാരലാംഭ  പണനിയഭായ  കറഭാഡസ  വതീതനി  കൂടല്

ആരലാംഭനികക്കണതുണസ.
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(ബനി) ഇകൗ പദതനിയുമഭായനി ബനടപടസ പനമ്പനിളളനി നഗറനില്നനിനലാം കേടവന
കസഷേനനികലക്കുളള  നടപഭാതയുടടയുലാം  ടടസക്കനിള  പഭാതയുടടയുലാം  ആദലഘടലാം
പൂര്തതീകേരനിചസ  ടപഭാതുജനങ്ങളക്കസ  തുറനടകേഭാടുതനിട്ടുണസ.  കൂടഭാടത,  കനഭാര്തസ
ROB  പുതുക്കനിപണനിയുകേയുലാം ബഭാനര്ജനി കറഭാഡസ,  എലാം.ജനി കറഭാഡസ മുതലഭായവ വതീതനി
കൂടനി  നടപഭാതകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  സലനിലാം  രഭാജന്   ROB,  പചഭാളലാം   ROB,
ഇടപളളനി  ടടഫ്ലെെ  ഓവര്  എന്നെനിവ  പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  ഏകേകദശലാം  50
കറഭാഡുകേളുടട പുനരുദഭാരണലാം നടത്തുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

(സനി) ടകേഭാചനി ടമകട്രഭാ രണഭാലാംഘടതനിടന്റെ ആദലഭഭാഗമഭായ പഭാലഭാരനിവടലാം മുതല്
മഹഭാരഭാജഭാസസ  വടരയുളള  ഭഭാഗതനിടന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്തനങ്ങള  തസ്വരനിത
ഗതനിയനില് പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണസ.  ഇകൗ ടസക്ഷനനില് 2017 ജൂടടല 14-ാം തതീയതനി
മുതല് ടട്രയനിന് ട്രയലുകേള ആരലാംഭനിച. ട്രഭാക്കസ, ട്രഭാക്ഷന് നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങള
പൂര്തനിയഭായനി.  സനിഗ്നലനിടന്റെയുലാം കസഷേന് നനിര്മ്മേഭാണതനിടന്റെയുലാം  പ്രവര്തനങ്ങള
തസ്വരനിതഗതനിയനില്  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  ഫയര്  കസഫനി  സര്ടനിഫനിക്കറസ,  ഇ.ടഎ.ജനി
സര്ടനിഫനിക്കറസ എന്നെനിവയ്ക്കുളള പ്രവര്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ഡനി)  പഭാലഭാരനിവടലാം  മുതല്  മഹഭാരഭാജഭാസസ  കകേഭാകളജസ  വടര  (4.96  KM)
ഒകക്ടഭാബര്  2017-ലുലാം,  മഹഭാരഭാജഭാസസ  കകേഭാകളജസ  മുതല് കപട  വടര  (7.385  KM)
ഡനിസലാംബര് 2019-ലുലാം പൂര്തനിയഭാക്കഭാടമന്നെസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

കറഷേന്കേഭാര്ഡനിടല മുന്ഗണനഭാ പടനികേ

7 (*5) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷേസ :
ശതീ  .    ടകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം നടപഭാക്കുന്നെതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മുന്ഗണനഭാ ലനിസസ
തയഭാറഭാക്കനി  കറഷേന്  കേഭാര്ഡസ  നല്കേനിയതനില്  വലഭാപകേമഭായ  പരഭാതനി  ഉയര്ന്നെതസ
പരനികശഭാധനഭാ  വനികധയമഭാക്കനിയനിരുകന്നെഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ടതറ്റുതനിരുതനി  ഏടതഭാടക്ക  വനിഭഭാഗലാം  ആളുകേടള  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസനില്
ഉളടപടുതനിയനിട്ടുടണന്നെസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മുമ്പസ ദഭാരനിദലകരഖയസ തഭാടഴ ഉൾടപടനിരുന്നെവര് സഭാമ്പതനികേ ഉന്നെമനലാം
പ്രഭാപനിക്കഭാടതതടന്നെ  മുന്ഗണന  പടനികേയനില്നനിനലാം  പുറതഭായതസ  കേഭാരണലാം
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുള്ള  ഭക്ഷലവസ്തുക്കൾ  ലഭലമഭാകേഭാടതയുലാം  ബനി.പനി.എല്.
വനിഭഭാഗതനിനുള്ള  സകൗജനല  ചനികേനിത  ലഭനിക്കഭാടതയുലാം  ദുരനിതതനിലഭായനിരനിക്കുന്നെതസ
പരനിഹരനിക്കഭാന് അടനിയനരമഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്  ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  മുന്  സര്ക്കഭാര്
സസ്വതീകേരനിച മഭാനദണ്ഡവുലാം ഈ പടനികേയനില്ടപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി നനിജടപടുതനിയനിട്ടുള്ള
ആളുകേളുടട എണവുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സടടപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാതമന്  ): 

(എ)  പരനികശഭാധനഭാ  വനികധയമഭാക്കനിയനിരുന.  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസനില്  വന്നെ
അപഭാകേതകേള  തനിരുതനി,  14-1-11-ടല  സ.ഉ.(ടടകേ)നമ്പര്  16/2011/ത.സസ്വ.ഭ.വ,
27-4-12-ടല  സ.ഉ.(ടടകേ)  നമ്പര്112/12/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  എന്നെനിവ  പ്രകേഭാരമുളള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  കയഭാഗലത  കനടുന്നെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കടള  എല്ലഭാവടരയുലാം
മുന്ഗണനഭാ  ലനിസനില്  ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.
കൂടഭാടത  മതല,  കേയര്,  കേശുവണനി,  കതഭാടലാം  ഉളടപടടയുളള  പരമ്പരഭാഗത
ടതഭാഴനിലഭാളനികേടളയുലാം  സര്ക്കഭാര്  കജഭാലനി  ഉളടപടട  സനിര  വരുമഭാനമുളളവടരയുലാം
ഒഴനിവഭാക്കനി മടറല്ലഭാ  പടനികേജഭാതനി  കുടുലാംബങ്ങളുടടയുലാം  മറ്റു  മഭാനദണ്ഡങ്ങളു ലാം  മഭാറനിവചസ
മുന്ഗണനഭാ ലനിസനില് ഉളടപടുത്തുന്നെ കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ.

(ബനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ  (ടടകേ)നമ്പര്  112/12/ത.സസ്വ.ഭ.വ.,  തതീയതനി
27-4-12,  സര്ക്കഭാര് ഉതരവസ  (ടടകേ)നമ്പര്16/2011/ത.സസ്വ.ഭ.വ.,  തതീയതനി  14-1-11
എന്നെതീ  ഉതരവുകേളനിടല  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചഭാണസ  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളളതസ.   കദശതീയ ഭക്ഷല ഭദതഭാ നനിയമപ്രകേഭാരലാം ആടകേ  15480040
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കടള  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്  ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനസ  നനിയമലാം
അനുശഭാസനിക്കുനണസ.

കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ പ്രവര്തനങ്ങളക്കസ ദതീര്ഘകേഭാല കേര്മ്മേപദതനി

8 (*6) ശതീ  .   കജഭാണ് ടഫര്ണഭാണസസ :
ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജസ :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടസ  റസഭാഖസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പകേര്ചപനനി  വലഭാപനിക്കുന്നെ  കേഭാലത്തുകപഭാലുലാം  സർക്കഭാർ
ആശുപത്രനികേളനിൽ  ചനിലടതങ്കനിലുലാം  കവണത്ര  ശുചനിതസ്വലാം  പുലര്ത്തുന്നെവകയഭാ
പരലഭാപമഭായ  സകൗകേരലങ്ങള  ഉള്ളവകയഭാ  അടല്ലന്നെ  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്
ടപടനിരുകന്നെഭാ;  ഈ  പ്രശലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി  നടതനിയ  പ്രവര്തനങ്ങള
എടനല്ലഭാമഭാണസ;

386/20
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(ബനി)  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്തനങ്ങള  വര്ഷേകേഭാലപൂര്വ്വ  സമയതസ
മഭാത്രമഭായനി പരനിമനിതടപടുതഭാടത, ദതീര്ഘകേഭാല കേര്മ്മേപദതനിയുടട അടനിസഭാനതനില്
സഭായനിയഭായ രതീതനിയനില് നടതഭാന് കവണ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്തനതനിലുലാം  പരനിസര  ശുചനിതസ്വ
കബഭാധവല്ക്കരണതനിലുലാം  5400-ല് അധനികേലാം വരുന്നെ ആകരഭാഗല ഉപകകേന്ദ്രങ്ങളുടട
പ്രവര്തനലാം ഫലപ്രദമഭാക്കഭാന് കവണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ
ടതീചര്  ):  

(എ)  ശദയനില്ടപടനിരുന.  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ശരനിയഭായ
രതീതനിയനില്  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനവുലാം  മഴക്കഭാലപൂര്വ്വ  ശുചതീകേരണവുലാം  ഇകൗച,
ടകേഭാതുകേസ, എലനി തുടങ്ങനിയവയുടട ഉറവനിട നശതീകേരണവുലാം നടത്തുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  കൂടഭാടത  ശുദജല  ലഭലത,  ഉപകേരണങ്ങള
അണുവനിമുക്തമഭാക്കല്  തുടങ്ങനിയവയുലാം  ഉറപഭാക്കഭാന്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിരുന.
സലാംസഭാനതലതനിലുലാം  ജനില്ലഭാതലതനിലുമുളള  ആകരഭാഗല  വകുപസ  ഉകദലഭാഗസര്
വനിവനിധ  ആശുപത്രനികേള  സന്ദര്ശനിചസ  ശുചനിതസ്വലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  കപഭാരഭായ
ഉണഭായനിരുന്നെ  ആശുപത്രനികേളക്കസ  ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കനഭാടതീസസ
ടകേഭാടുക്കുന്നെതുളടപടടയുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

(ബനി) പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ നനിയനണ കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി എന്നെ കപരനില്
ഒരു  വര്ഷേലാം  നതീണ്ടുനനില്ക്കുന്നെ  പ്രവര്തന  കരഖയഭാണസ  ആകരഭാഗല  വകുപസ
മുന്വര്ഷേങ്ങളനിടലന്നെകപഭാടല  ഇകൗ  വര്ഷേവുലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളളതസ.  അതനില്
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്തനങ്ങള,  കരഭാഗനനിരതീക്ഷണലാം,  കരഭാഗചനികേനിത,  ഒകൗടസ
കബക്കസ ഇന്ടവസനികഗഷേന്, കരഭാഗനനിയനണലാം തുടങ്ങനിയ ഓകരഭാ പ്രവര്തനങ്ങളുലാം
സമയബനനിതമഭായനി  ഉളടപടുതനിയനിട്ടുണസ.   ഇതനില്  വര്ഷേകേഭാലപൂര്വ്വ സമയതസ
തതീവ്രപരനിപഭാടനികേള  നടതഭാറുണസ.  ഇകൗ  വര്ഷേലാം  മുതല്  തതീവ്ര  പകേര്ചവലഭാധനി
പ്രതനികരഭാധ നനിയനണ കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി സഭായനിയഭായ രതീതനിയനില്തടന്നെ തുടര്ന്നെസ
കപഭാകുന്നെതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(സനി) സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.  ആകരഭാഗല ഉപകകേന്ദ്രങ്ങള അമ്മേയുടടയുലാം കുഞ്ഞെനിടന്റെയുലാം
കക്ഷമലാം  ലക്ഷലലാം  വചളളതഭാണസ.  കൂടഭാടത  വഭാര്ഡുതല  ആകരഭാഗല  ശുചനിതസ്വ
സമനിതനികേള  വഴനി  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്തനവുലാം  ശുചനിതസ്വ
കബഭാധവല്ക്കരണവുലാം നടതനിവരുന.
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സസ ത്രതീ സുരക്ഷയസ നൂതന പദതനികേള

9 (*8) ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് : 
ശതീ  .   ടജയനിലാംസസ മഭാതത : 
ശതീ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതസ സതീകേളുടട സുരക്ഷയഭായനി കപഭാലതീസസ വകുപസ എടനല്ലഭാലാം
നൂതന പദതനികേളഭാണസ നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ;

(ബനി) ജനില്ലഭാ കപഭാലതീസസ കമധഭാവനിയുടട കേതീഴനില് പ്രവര്തനിക്കുന്നെ പനിങ്കസ പകട്രഭാള
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ടപഭാതുസലങ്ങളനില്  സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  സമ്പൂര്ണ  സുരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനസ പനിങ്കസ ബതീറസ പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  ഏടതല്ലഭാലാം  ജനില്ലകേളനിലഭാണസ  പ്രസ്തുത  പദതനി  നനിലവനില്
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  പദതനി  കൂടുതല്  ജനില്ലകേളനികലയസ  വലഭാപനിപനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):  

(എ)  സതീകേളുടട സുരക്ഷയഭായനി  ഓപകറഷേന് പനിങ്കസ,  പനിങ്കസ  പകട്രഭാള,  പനിങ്കസ
ബതീറസ  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി  പ്രവര്തനിചവരുന.   കൂടഭാടത  പനിങ്കസ
ബതീറസ  1091  എന്നെ നമ്പരനില്  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ വനനിതഭാ  ടഹല്പസ
ടടലന്,  നനിര്ഭയ  കവഭാളന്റെനിയര്മഭാരുടട  കനതൃതസ്വതനില്  സതീകേടള  സസ്വയരക്ഷയസ
പ്രഭാപരഭാക്കുന്നെതനിനുളള ടസല്ഫസ ഡനിടഫന്സസ  ക്ലഭാസ്സുകേള,  സതീകേളുടട പരഭാതനികേള
സലാംബനനിച പ്രകതലകേ അദഭാലത്തുകേള,  എസസ.പനി.സനി.,  എസസ.പനി.ജനി.,  ജനടടമത്രനി
സമനിതനികേള, റസനിഡന്റെസസസ അകസഭാസനികയഷേനുകേള എന്നെനിവയുടട സഹകേരണകതഭാടട
കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള തുടങ്ങനിയവ നടപനിലഭാക്കനി വരുനണസ.  പൂവഭാലശലലലാം
ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസസ  ഉകദലഭാഗസടര  സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ,
മഭാര്ക്കറസ  പരനിസരങ്ങളനില്  നനികയഭാഗനിചസ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച  വരുന.  തനിരക്കുളള
സമയങ്ങളനില് ബസസ സഭാന്റെസ,  ടറയനില്കവ കസഷേന്,  മറ്റു തനിരകക്കറനിയ സലങ്ങള
എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  പനിങ്കസ  കപഭാലതീസസ  പകട്രഭാളനിലാംഗസ  നടതനിവരുന.  കൂടഭാടത
പഞഭായത്തുകതഭാറുലാം  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസസ  ഉകദലഭാഗസര്  സതീകേളനില്നനിനലാം
പരഭാതനികേള സസ്വതീകേരനിചസ നനിയമപരമഭായ സഹഭായങ്ങള ടചയവരുന. ടപഭാതുയഭാത്രഭാ
വഭാഹനങ്ങളനില്  സതീകേകളഭാടുലാം  ടപണ്കുടനികേകളഭാടുലാം  അപമരലഭാദയഭായനി
ടപരുമഭാറുന്നെവടര  കേടണത്തുന്നെതനിനഭായനി  മഫനിയനില്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസസ
ഉകദലഭാഗസടര  നനികയഭാഗനിച  വരുന്നെതുലാം  സതീകേളുടട  ടതഭാഴനിലനിടങ്ങളനില്  റനിഡസല്
ടസല്  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പരഭാതനിടപടനികേള  സഭാപനിചസ  പരഭാതനികേളനികനല്
ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചയവരുന.
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(ബനി)  സ്കൂളുകേള,  കകേഭാകളജുകേള,  ആരഭാധനഭാലയങ്ങള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്

ശക്തമഭായ പകട്രഭാളനിലാംഗസ  നടത്തുന്നെതുമൂലലാം സതീകേളുടട പ്രശസ നങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം

സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുതഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന.

(സനി)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  തനിരുവനനപുരലാം  സനിറനി,  തനിരുവനനപുരലാം  റൂറല്,  ടകേഭാല്ലലാം  സനിറനി,

ടകേഭാല്ലലാം  റൂറല്,  പതനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം  റൂറല്,

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ സനിറനി എന്നെനിവനിടങ്ങളനില് പ്രസ്തുത പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.

(ഇ)  പനിങ്കസ  കപഭാലതീസനിടന്റെ പ്രവര്തനലാം കൂടുതല് കപഭാലതീസസ  ജനില്ലകേളനികലയസ

വലഭാപനിപനിക്കഭാനുളള നടപടനികേള ടടകേടക്കഭാണ്ടുവരുന.

സസ്വഭാശയ ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിടല എലാം.ബനി.ബനി.എസസ. ഫതീസസ ഘടന

10 (*9) ശതീ  .   അനനില് അക്കര :

ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന് :

ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസ്വഭാശയ  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിടല  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.

പ്രകവശനതനിനുള്ള ഫതീസസ ഘടന നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞെ വര്ഷേലാം പ്രകവശനതനിനസ  അനുവര്തനിച മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്,

നതീറസ ടമരനിറസ നനിലവനില് വന്നെതനിടന്റെ അടനിസഭാനതനില് എടനഭാടക്ക മഭാറങ്ങളഭാണസ

ഉണഭായനിട്ടുള്ളതസ;

(സനി)  2015-16  അദലയനവര്ഷേലാം  സസ്വഭാശയ  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്

ടമരനിറസ,  മഭാകനജ് ടമന്റെസ,  എന്.ആര്.ഐ.  സതീറ്റുകേളനില്  നനിശയനിച  ഫതീസസ  എത്ര

വതീതമഭായനിരുന;

(ഡനി)  2016-17  അദലയനവര്ഷേലാം  ഇതനിടലടനങ്കനിലുലാം  വര്ദനവസ

നടപനിലഭാക്കനിയനിരുകന്നെഭാ;  എങ്കനില്  അതനിനുള്ള  കേഭാരണടമനഭായനിരുന;  വര്ദനവസ

നടപനിലഭാക്കനിടയങ്കനില്  ഇതുമൂലലാം  സസ്വകേഭാരല  മഭാകനജ് ടമന്റുകേളക്കസ  2015-16-ടന

അകപക്ഷനിചസ എനസ തുകേ അധനികേമഭായനി ലഭനിചനിട്ടുണസ;
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(ഇ)  സസ്വഭാശയ  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിടല  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.  പഠനലാം
വകരണലവര്ഗ്ഗതനിനസ  മഭാത്രമഭായനി  മഭാറ്റുന്നെതനിനുള്ള  ഭഭാഗമഭായനിടഭാണസ  2017-18 ല്
കേഴനിഞ്ഞെ വര്ഷേകതതനികനക്കഭാള ഇരടനി ഫതീസസ അനുവദനിചനിട്ടുളളതസഎന്നെ ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫസ)  സഭാമൂഹലനതീതനി  നടപനിലഭാക്കുകേ  എന്നെ  സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലലാം
ഇതരതനിലുള്ള  ഫതീസസ  വര്ദനവനിലൂടട  എപ്രകേഭാരമഭാണസ  നടപഭാക്കുകേടയന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ
ടതീചര്  ):   

(എ)  ഉണസ.  സസ്വഭാശയ  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിടല  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.
പ്രകവശനതനിനസ  ജസനിസസ  രഭാകജന്ദ്രബഭാബു  അദലക്ഷനഭായ  സമനിതനി
തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിശയനിച ഫതീസസ ചുവടട കചര്ക്കുന.

എലാം.ബനി.ബനി.എസസ. (85% സതീറ്റുകേള) - ₹ 5 ലക്ഷലാം

എലാം.ബനി.ബനി.എസസ. (15%  NRI സതീറ്റുകേള) - ₹ 20 ലക്ഷലാം

സര്ക്കഭാരുമഭായനി  കേരഭാറനില് ഏര്ടപടുന്നെ സസ്വഭാശയ ടമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനില് കേഴനിഞ്ഞെ വര്ഷേടത ഫതീസസ നനിരക്കഭാണസ ഇകൗ വര്ഷേവുലാം ബഭാധകേലാം.

(ബനി) നതീറസ ടമറനിറസ നനിലവനില് വന്നെതനിനഭാല് എല്ലഭാ സതീറ്റുകേളനികലയ്ക്കുലാം കകേഭാമണ്
കേകൗണ്സനിലനിലാംഗസ  മുകഖന  പ്രകവശന  പരതീക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷേണറഭാണസ  അകലഭാടസടമന്റെസ
നടത്തുന്നെതസ.   ഇകൗ  വര്ഷേലാം മുതല് മഭാകനജസ ടമന്റെസ  സതീറ്റുകേളനില് സസ്വനലാം  നനിലയനില്
പ്രകവശനലാം നടതഭാന് മഭാകനജസ ടമന്റുകേളക്കസ സഭാധനിക്കനില്ല.

(സനി)  2015-16  അദലയനവര്ഷേലാം  സസ്വഭാശയ  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്
നനിശയനിച ഫതീസസ തഭാടഴപറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണസ.

BPL - ₹ 25,000

SEBC - ₹ 25,000

സര്ക്കഭാര് ടമരനിറസ - ₹ 1,85,000

മഭാകനജസ ടമന്റെസ - ₹ 8,50,000

NRI - ₹ 12,50,000
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(ഡനി)  2016-17  അദലയനവര്ഷേകതയസ  ഫതീസസ  വര്ദനവസ  നടപനിലഭാക്കനി

യനിട്ടുണസ.  ആകരഭാഗല സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുലാം ടമഡനിക്കല് കേകൗണ്സനില് ഓഫസ ഇനലയുലാം

നനിഷ്കര്ഷേനിക്കുന്നെ രതീതനിയനില് കകേഭാകളജുലാം ആശുപത്രനിയുലാം നടത്തുന്നെതനിനുളള ടചലവസ

വര്ദനിചവരുന്നെ സഭാഹചരലതനിലഭാണസ സര്ക്കഭാര്  2016-17  അദലയനവര്ഷേതനില്

ഫതീസസ  വര്ദനിപനിചതസ.  ഫതീസസ  വര്ദനയനിലൂടട  ഓകരഭാ  ടമറനിറസ  സതീറനിനുലാം  65,000

രൂപ  വതീതവുലാം  മഭാകനജസ ടമന്റെസ  സതീറനിനസ  2,50,000  രൂപ  വതീതവുലാം  NRI  സതീറനിനസ

2,50,000 രൂപ വതീതവുലാം 2015-16-ടന അകപക്ഷനിചസ സസ്വകേഭാരല മഭാകനജസ ടമന്റുകേളക്കസ

അധനികേമഭായനി ലഭനിചനിട്ടുളളതഭായനി കേഭാണുന.

(ഇ&എഫസ) 2017-18 വര്ഷേതനില് ഫതീ ടറഗുകലററനി കേമ്മേനിറനി അലാംഗതീകേരനിചതസ

85%  സതീറ്റുകേളനില്  5  ലക്ഷലാം രൂപ നനിരക്കനിലുലാം  15% NRI  സതീറ്റുകേളനില്  20  ലക്ഷലാം

രൂപ  വതീതവുമഭാണസ.  എന്നെഭാല്  ഇകൗ  15%  NRI  സതീറ്റുകേളനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്നെ

ഫതീസനിനതനില് സതീടറഭാന്നെനിനസ  5  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം സസ കകേഭാളര്ഷേനിപസ  ഇനതനില്

വകേടകേഭാളളനിചസ  പ്രസ്തുത  തുകേ  ഉയര്ന്നെ  റഭാങ്കുളള  സഭാമ്പതനികേമഭായനി  പനിന്നെഭാക്കലാം

നനില്ക്കുന്നെ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ നല്കേഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ.

ഓണക്കഭാലതസ അവശലവസ്തു വനിലനനിയനണ സലാംവനിധഭാനലാം

11 (*10) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :

ശതീ  .   ഡനി  .   ടകേ  .   മുരളനി :

ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :

ശതീ  .    എസസ  .    ശർമ്മേ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ഭക്ഷലവുലാം

സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓണക്കഭാലതസ  അവശലവസ്തുക്കളുടട,  പ്രകതലകേനിചസ  അരനിയുടടയുലാം

പചക്കറനിയുടടയുലാം  വനില  നനിയനനിചസ  നനിര്തഭാനഭായനി  ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുളള

സലാംവനിധഭാനലാം എടനന്നെസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അരനി പൂഴനിവചസ  കേരനിഞനയനില് ടകേഭാളളലഭാഭമുണഭാക്കുന്നെവര്ടക്കതനിടര

കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആനഭാപ്രകദശനിടല  ടമഭാതക്കചവടക്കഭാരുലാം  സലാംസഭാനടത

ഇടനനിലക്കഭാരുലാം കചര്ന്നെസ അരനിക്കസ കൃത്രനിമ വനിലക്കയറലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതസ തടയഭാനഭായനി

സസ്വതീകേരനിച മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എടനല്ലഭാമഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സടടപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാതമന്  ): 

(എ)  ഓണക്കഭാലതസ വനിപണനിയനിടടപടലനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ജനില്ലഭാ ടഫയറുകേളുലാം
തഭാലൂക്കുതല  ടഫയറുകേളുലാം  പ്രകതലകേ  ഒഭാണചനകേളുലാം  സടടപകകേഭാ
വനില്പനശഭാലകേകളഭാടനുബനനിചസ  ഓണലാം  മനിനനി  ടഫയറുകേളുലാം  വനില്പനശഭാലകേള
ഇല്ലഭാത  പഞഭായത്തുകേളനില്  ടസഷേലല്  മനിനനി  ടഫയറുകേളുലാം  നടതഭാന്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.  ടപഭാതുവനിപണനിയനിടല  അവശലവസ്തുക്കളുടട  വനിലവര്ദനവസ
നനിയനനിക്കുന്നെതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ടചയവരുന്നെ
13 ഇനലാം അവശലസഭാധനങ്ങളക്കസ പുറടമ  OMSS (Open Market Sale Scheme)
പുഴുക്കലരനി,  പചരനി,  ആന ഇതര ജയ അരനി എന്നെനിവ ഓണക്കഭാലത്തുലാം വനിതരണലാം
തുടരുന്നെതഭാണസ.  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളക്കുപുറടമ  ടപഭാതുവനിപണനിയനിടല
വനിലടയക്കഭാള 10 മുതല് 20 ശതമഭാനലാംവടര കുറഞ്ഞെ നനിരക്കനില് കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ,
വനി.എഫസ.പനി.സനി.ടകേ.  എന്നെതീ  സര്ക്കഭാര്  ഏജന്സനികേളുടട  സഹകേരണകതഭാടട
പചക്കറനിയുലാം ഓണലാം ടഫയറുകേള വഴനി വനിതരണലാം നടത്തുന്നെതഭാണസ.

(ബനി)  അരനി  ഉളടപടടയുളള  അവശലസഭാധനങ്ങള  പൂഴസ തനിവയ്ക്കുന്നെവര്
ടക്കതനിടര  1955-ടല  അവശല  സഭാധന  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

(സനി) ഇടനനിലക്കഭാടര ഒഴനിവഭാക്കനി വനിലവര്ദനവസ തടയുന്നെതനിനുലാം അരനി ലഭലത
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  ഉന്നെതതല  സലാംഘലാം,  ആനഭാപ്രകദശസ  സര്ക്കഭാരുമഭായനി
ചര്ചകേള നടത്തുകേയുലാം ആനഭാപ്രകദശസ സനിവനില് സടടപസസ കകേഭാര്പകറഷേന് വഴനി
മനിലകേളനില്നനിനലാം  കനരനിടസ  അരനി  വഭാങ്ങനി  വനിപണനികേളനില്  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുളള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരനികേയുമഭാണസ.

നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുടട വനിലക്കയറവുലാം പൂഴസ തനിവയലാം തടയഭാന്
നടപടനി

12 (*11) ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   അബ്ദു റബസ :
ശതീ  .   മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി അലനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള :
ശതീ  .    വനി  .    ടകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞെസ:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ

കചഭാദലങ്ങളക്കസ  ഭക്ഷലവുലാം  സനിവനില്  സകപസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുടട  വനില  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിച
വരുന്നെതസ തടയഭാന് ഇതനിനകേലാം എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ;
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(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ഇടടപടല്മൂലലാം  വനില  വര്ദനവസ  തടയഭാന്
സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങളുടട പൂഴനിവയസ തടയഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സടടപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാതമന്  ):

(എ)  ടപഭാതുവനിപണനിയനിടല  അവശലവസ്തുക്കളുടട  വനിലവര്ദനവസ
നനിയനനിക്കുന്നെതനിനസ  സടടപകകേഭാവഴനി  13  ഇനലാം  അവശലസഭാധനങ്ങളുലാം  OMSS
(Open  Market  Sale  Scheme)   പുഴുക്കലരനി,  പചരനി,  ആന  ഇതര  ജയ അരനി
എന്നെനിവയുലാം സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ടചയവരുന.  കൂടഭാടത  28  ഇനലാം
അവശലസഭാധനങ്ങള  ടപഭാതുവനിപണനിടയക്കഭാള  10  മുതല്  20  ശതമഭാനലാംവടര
വനിലകുറചസ  ഫതീടസയനില്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുലാം  മറസ  അവശലസഭാധനങ്ങളുലാം
FMCG  (Fast  Moving  Consumer  Goods)  ഉല്പന്നെങ്ങളുലാം  MRP-ടയക്കഭാള  5
മുതല് 30 ശതമഭാനലാംവടര വനിലക്കുറവനിലുലാം ടപഭാതുജനങ്ങളക്കസ ലഭലമഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  ഉണസ.  അവശലസഭാധനങ്ങളുടട  സബ്സനിഡനി  വനില്പനവനില
വര്ദനിപനിക്കഭാടത  സഭാധനങ്ങള  ആവശലഭാനുസരണലാം  ലഭലമഭാക്കനിടക്കഭാണ്ടുളള
വനിപണനി  ഇടടപടലനിലൂടട  വനിപണനിയനിടല  വനിലവര്ദനവസ  പനിടനിചനനിര്തഭാന്
സര്ക്കഭാരനിനസ  സഭാധനിചനിട്ടുണസ.   ടചറുപയര്,  ഉഴുന്നെസ  കബഭാള,  വന്കേടല,  വന്പയര്,
തുവരപരനിപസ,  മുളകേസ,  മല്ലനി,  പഞസഭാര,  ജയഅരനി,  കുറുവ അരനി,  മട  അരനി,  പചരനി,
ആന  ഇതര  ജയ  അരനി,  ടവളനിടചണ  എന്നെതീ  ഇനങ്ങളുടട  സബ്സനിഡനി  വനില
ടപഭാതുവനിപണനിയനിടല വനിലടയക്കഭാള കുറവഭാണസ. 

(സനി)  ഭക്ഷലസഭാധനങ്ങളുടട  പൂഴസ തനിവയനിടനതനിടര  1955-ടല  അവശല
സഭാധന നനിയമ പ്രകേഭാരലാം ശക്തമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ. 

കറഷേന് കേഭാര്ഡസ വനിതരണലാം

13 (*12) ശതീ  .   ജനി  .   എസസ  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .    ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീമതനി  സനി  .    ടകേ  .    ആശ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  കറഷേന്  കേഭാര്ഡസ  വനിതരണലാം  പൂര്തനിയഭാകയഭാ  എന്നെസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കറഷേന് കേഭാര്ഡസ വനിതരണവുമഭായനി ബനടപടസ കേനിടനിയ അകപക്ഷകേളനില്
എനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിച എന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അരനിവനില  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  ഉയരുന്നെതസ  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനസ
എടനഭാടക്ക നടപടനികേള കകേടക്കഭാണ്ടു എന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സടടപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാതമന്  ):

(എ)  സലാംസഭാനതസ  ടമഭാതമുളള  8018030  കേഭാര്ഡുകേളനില്  6737978
കേഭാര്ഡുകേള  വനിതരണലാം  ടചയ്തനിട്ടുണസ.  ജനില്ല  തനിരനിചളള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചര്തനിട്ടുണസ.*

(ബനി)  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗതനില്  ഉളടപടുതണടമന്നെഭാവശലടപടസ  514103
അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേള  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കു
ന്നെതനികലയഭായനി  തഭാലൂക്കസ  സടടപ  ഓഫതീസസ  തലതനിലുലാം  കറഷേന്കേട  തലതനിലുലാം
കക്രഭാഡതീകേരനിക്കുന്നെ നടപടനികേള നടനവരുന.

(സനി)  നനിലവനില്  ടപഭാതുവനിപണനിയനില്  അരനിക്കസ  വനില  വര്ദനിചതഭായനി
ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.  ഇകൗ വര്ഷേഭാരലാംഭതനില് 'ജയ'  ബഭാന്റെനിലുളള അരനിയുടട മഭാത്രലാം
വനില  ഗണലമഭായ  രതീതനിയനില്  വര്ദനിച  സഭാഹചരലതനില്  സലാംസഭാനതലതനിലുലാം
ജനില്ലഭാതലതനിലുലാം ഭക്ഷലധഭാനല വലഭാപഭാരനികേളുടട കയഭാഗലാം ജനുവരനിയനില് വനിളനിചസ വനില
വര്ദനവനിനുണഭായ  സഭാഹചരലങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം  നടതനി  ആവശലമഭായ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കൂടഭാടത ജനില്ലഭാതലതനില് കേളക്ടര്മഭാര് ഭക്ഷലധഭാനല
വലഭാപഭാരനികേളുമഭായനി  ചര്ച  ടചയ്യുകേയുലാം  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ടചയ്തനിട്ടുണസ. ഇകൗ ഇടടപടല് മുകഖന ഏപ്രനില് മഭാസകതഭാടട 'ജയ' ബഭാന്റെസ അരനിയുടട
വനില  സഭാധഭാരണ  വനിലയനില്  എതനിയനിട്ടുണസ.  കൂടഭാടത  സടടപകകേഭാ  മുഖഭാനനിരലാം
ശക്തമഭായ  വനിപണനി  ഇടടപടല്  നടത്തുകേയുലാം  കേണ്സബ്യൂമര്  ടഫഡസ  അരനിക്കടകേള
വനിവനിധ  സലങ്ങളനില്  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ടചയ.  2017  ഓണകതഭാടനുബനനിചസ
അരനി,  മറസ  പയറുവര്ഗ്ഗങ്ങള  എന്നെനിവ  ആവശലതനിനസ  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി
ആന  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  കനരനിടസ  കേരഭാറനില്  ഏര്ടപടുന്നെതനിനസ  മനനിതല  ചര്ച
നടത്തുകേയുലാം ആയതനിനുളള തുടര്നടപടനികേള സടടപകകേഭാവഴനി സസ്വതീകേരനിചവരനികേയുലാം
ടചയ്യുന.

എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനബഭാധനിതര്ക്കുകവണനിയുളള പ്രവര്തനങ്ങള

14 (*13) ശതീ  .   എസസ  .   രഭാകജന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ടകേ  .   കുഞ്ഞെനിരഭാമന് :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .    ടകേ  .    ബഭാബു :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനബഭാധനിതരുടട പ്രശപരനിഹഭാരതനിനഭായനി ഇകൗ
സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എടനല്ലഭാടമന്നെസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

* ടടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(ബനി)  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കസ  ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനഭായനി  സൂപ്രതീലാംകകേഭാടതനി
വനിധനിയുടട  അടനിസഭാനതനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  എന്കഡഭാസളഫഭാന്
നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളനില്നനിനലാം തുകേ ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇടല്ലങ്കനില് തുകേ ലഭലമഭാക്കഭാതതനിനസ
എനസ കേഭാരണമഭാണസ അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതസ;

(സനി)  ദുരനിതബഭാധനിതരുടട  ചനികേനിതയഭായുലാം  ടപന്ഷേന്,  സകൗജനല  കറഷേന്
തുടങ്ങനിയവ കൃതലമഭായനി  നല്കുന്നെതനിനഭായുലാം ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില്,  ലനിസനില്  ഉളടപടനിടനില്ലഭാത  അര്ഹരഭായനിട്ടുള്ള
ദുരനിതബഭാധനിതടര  കേടണതനി  സഹഭായലാം  എതനിക്കുന്നെതനിനസ  അടനിയനര
നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ)  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനബഭാധനിത  പടനികേയനില്  ഉളടപടനിട്ടുളള
അര്ഹരഭായവര്ക്കസ  കദശതീയ  മനുഷേലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷേന്  ശനിപഭാര്ശ  ടചയ്തനിട്ടുളള
ധനസഹഭായതനിടന്റെ ഒനലാം രണ്ടുലാം ഗഡുക്കള വനിതരണലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.  മൂന്നെഭാലാം ഗഡു
(അവസഭാന ഗഡു)  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  56.76  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ.
ആടകേ  2626  കപര്ക്കസ  മൂന്നെഭാലാം  ഗഡുവഭായനി  39.58  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിച
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

നനിലവനിലുളള  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം ദുരനിതബഭാധനിത പടനികേയനില് ഉളടപടുതഭാന്
സഭാധനിക്കഭാതതുലാം എന്നെഭാല് ഗുരുതരകരഭാഗമുളളവരുമഭായ 127 കപര്ക്കസ മുഖലമനനിയുടട
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  അനുവദനിചസ
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനിതബഭാധനിത കമഖലകേളനിടല അടനിസഭാന വനികേസനലാം
ലക്ഷലമഭാക്കനിടക്കഭാണസ  നബഭാര്ഡസ,  ആര്.ടഎ.ഡനി.എഫസ.  സതീമനില്  ഉളടപടുതനി
നടതനിവരുന്നെ പദതനികേളക്കഭായനി ഇകൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷേലാം 20 കകേഭാടനി
രൂപ ടചലവഴനിചനിട്ടുണസ.

എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരുടട  സഭാമൂഹനികേവുലാം  മഭാനസനികേവുമഭായ
സമഗ  പുനരധനിവഭാസലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനി  ഒരു  റതീഹഭാബനിലനികറഷേന്  വനികല്ലജസ
കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ജനില്ലയനിടല  മൂളനിയഭാര്  വനികല്ലജനില്  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ
തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണസ. ഇതനിനഭായനി മൂളനിയഭാര് വനികല്ലജനില് പഭാകന്റെഷേന് കകേഭാര്പകറഷേടന്റെ
ടടകേവശമുളള  ഭൂമനിയനില്നനിന്നെസ  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കഭായുളള
റതീഹഭാബനിലനികറഷേന്  വനികല്ലജനിനസ  അനുകയഭാജലമഭായ  25  ഏക്കര്  ഭൂമനി  അനുവദനിച
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.



കചഭാകദലഭാതരങ്ങള 43

എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കസ  കകേഭാടതനിവനിധനിപ്രകേഭാരമുളള  നഷ്ട

പരനിഹഭാരലാം  നല്കുന്നെതനിനഭായനി  2017-18  ബജറസ  പ്രസലാംഗതനില്  10  കകേഭാടനി  രൂപ

വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളളതസ അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ നടപടനിടയടുത്തുവരുന.

(ബനി)  2011  ജനുവരനി  മഭാസതനില്  കദശതീയ  മനുഷേലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷേന്

ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരമുളള  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നെതനികലക്കഭായനി  പഭാകന്റെഷേന്

കകേഭാര്പകറഷേനനില്നനിനലാം 53.105 കകേഭാടനി രൂപ ഇകൗടഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  10-1-2017 -ടല

ബഹുമഭാനടപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിപ്രകേഭാരലാം  എന്കഡഭാസളഫഭാന്

ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കസ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിനസ

കേതയചനിട്ടുണസ.

(സനി)  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതരഭായവര്ക്കസ  വനിവനിധതലതനിലുളള

സഹഭായങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നെതനികലയഭായനി  ടസഷേലലനിസസ  ടമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പുകേള

നടതനി പടനികേ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.

2010 മുതല് എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കസ പ്രതനിമഭാസ ടപന്ഷേന്,

സകൗജനല  ആകരഭാഗല  പരനിരക്ഷ,  സകൗജനല  കറഷേന്  എന്നെതീ  ആനുകൂലലങ്ങള

അനുവദനിചവരുന.

2011  ജനുവരനി  മഭാസതനില്  കദശതീയ  മനുഷേലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷേന്

എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കസ  പ്രകതലകേ ധനസഹഭായലാം നല്കേണടമന്നെസ

ശനിപഭാര്ശ  ടചയ്തതനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിത

ബഭാധനിതരുടട  പടനികേയനില്നനിനലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  കേനിടപനിലഭായവര്,   ബുദനിമഭാന്ദലലാം

സലാംഭവനിചവര്,  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതലാംമൂലലാം  മരണടപടവരുടട  ആശനിതര്,

ശഭാരതീരനികേ  ടടവകേലലമുളളവര്,  കേലഭാന്സര്  കരഭാഗനികേള  എന്നെനിവര്ക്കസ  ഗഡുക്കളഭായനി

ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നെതനിനസ തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ആദലഗഡുവഭായനി  45.745  കകേഭാടനി

രൂപയുലാം  രണഭാലാം  ഗഡുവഭായനി  44.466  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ധനസഹഭായമഭായനി

അനുവദനിക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

എന്കഡഭാസളഫഭാന്  പുനരധനിവഭാസ  പ്രവര്തനവുമഭായനി  ബനടപടസ

ദുരനിതബഭാധനിതര്ക്കസ  ആജതീവനഭാനലാം  പൂര്ണ  ആകരഭാഗലപരനിരക്ഷ  ഉറപ്പു

വരുത്തുന്നെതനിനഭായനി  കകേരളതനിലുലാം  കേര്ണഭാടകേയനിലുമഭായനി  17  ആശുപത്രനികേള

എലാംപഭാനല്  ടചയടപടനിട്ടുണസ.  ഇവനിടട  സകൗജനല  ടസഷേലലനിസസ  &  സൂപര്

ടസഷേലഭാലനിറനി ചനികേനിത നല്കേനിവരുന.
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ദുരനിതബഭാധനിതരുടട  വതീടുകേളനില്ടചന്നെസ  സഭാനസ്വന  ചനികേനിത  ലഭലമഭാക്കു
ന്നെതനിനഭായനി ജനില്ലയനിടല ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില് സഭാഫസ നഴ്സുമഭാടര നനിയമനിചനിട്ടുണസ.
വൃക്കകരഭാഗബഭാധനിതരനില്  ഡയഭാലനിസനിസസ  ആവശലമഭായനി  വരുന്നെവര്ക്കസ  കേഭാസര്കഗഭാഡസ
ജനറല് ആശുപത്രനിയനില് ഡയഭാലനിസനിസസ യൂണനിറസ ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  എന്കഡഭാസളഫഭാന്
ദുരനിതബഭാധനിതടര ചനികേനിതയഭായനി ആശുപത്രനികേളനില് എതനിക്കുന്നെതനിനസ ജനില്ലയനിടല 11
പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  വഭാഹനസകൗകേരലലാം  ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുണസ.  ടമഭാടടബല്
ടമഡനിക്കല്  ടതീലാം  ദുരനിതബഭാധനിതരഭായനി  കേനിടപനിലഭായ  കരഭാഗനികേളുടട  വതീടനില്ടചന്നെസ
സകൗജനല ചനികേനിത നല്കേനിവരുനണസ. സകൗജനല ചനികേനിതഭായനിനതനില് ഏകേകദശലാം
നഭാലസ കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം പ്രതനിവര്ഷേലാം ടചലവഭാകുനണസ.

എന്കഡഭാസളഫഭാന് ദുരനിതബഭാധനിത പടനികേയനില് ഉളടപടനിട്ടുളളവര്ക്കസ കകേരള
കസഭാഷേലല്  ടസകേബ്യൂരനിറനി  മനിഷേന്  മുകഖന  അവരുടട  കരഭാഗഭാവസയുടട
അടനിസഭാനതനില്  കേഭാറഗറനി  തനിരനിചസ  1,200  രൂപ,  1,700  രൂപ,  2,200  രൂപ
നനിരക്കനില് നനിലവനില് പ്രതനിമഭാസ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിച വരുനണസ.

എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതലാംമൂലലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  കേനിടപനിലഭായവടരയുലാം
ബുദനിമഭാന്ദലലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുളളവടരയുലാം  (പരസഹഭായലാം  കൂടഭാടത  ജതീവനിക്കഭാന്
പറഭാതവടര) പരനിചരനിക്കുന്നെവര്ക്കസ ടസഷേലല് ആശസ്വഭാസ കേനിരണലാം പദതനി മുകഖന
പ്രതനിമഭാസലാം 700  രൂപ നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം നല്കുനണസ.

ബഡ്സസ  സ്കൂളനില്  പഠനിക്കുന്നെവര്ക്കുലാം  1  മുതല്  7-ാം  ക്ലഭാസ്സുവടരയുളള
കുടനികേളക്കുലാം 2,000 രൂപ വതീതവുലാം 8 മുതല് 10 വടര ക്ലഭാസ്സുകേളനിലുളളവര്ക്കസ 3,000
രൂപ  വതീതവുലാം  11,  12  ക്ലഭാസ്സുകേളനിലുളളവര്ക്കസ  4,000  രൂപ  വതീതവുലാം  ഒറതവണ
വനിദലഭാഭലഭാസ ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

മഭാനസനികേടടവകേലലമുളള കുടനികേളക്കഭായനി  7  ബഡ്സസ സ്കൂളുകേള പ്രവര്തനിച
വരുനണസ.  പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളക്കസ വഭാഹനസകൗകേരലവുലാം ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  ഇതുവടര  പടനികേയനില്  ഉളടപടനിടനില്ലഭാത  അര്ഹരഭായ
എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ദുരനിതബഭാധനിതടര  കേടണത്തുന്നെതനിനഭായനി  5-4-2017  മുതല്
9-4-2017 വടര 5 വനിവനിധ സലങ്ങളനിലഭായനി ടസഷേലലനിസസ ടമഡനിക്കല് കേലഭാമ്പുകേള
നടതനിയനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  കേലഭാമ്പനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  ദുരനിതബഭാധനിതരുടട
പടനികേ  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുനണസ.  അവരുടട
കരഭാഗഭാവസ  പരനിഗണനിചസ  അര്ഹമഭായ  ആനുകൂലലങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ.
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ടകേഭാചനി സസ മഭാര്ടസ സനിറനി പദതനി 

15 (*14) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ :
ശതീ  .   കഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടകേഭാചനി സഭാര്ടസ  സനിറനി പദതനി പൂര്ണമഭായുലാം യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കുന്നെതനിനസ
എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേള കകേടക്കഭാണനിട്ടുണസ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇനനി  എടനല്ലഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങള  ഈ  പദതനി
പൂർതതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ നടതഭാനുണസ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എത്ര ടതഭാഴനിലവസരങ്ങളഭാണസ ഈ പദതനിമൂലലാം സലാംജഭാതമഭാകുന്നെടതന്നെസ
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സഭാര്ടസ  സനിറനി  പ്രവര്തനങ്ങടള  ബഭാധനിക്കുന്നെ  പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കഭാന് എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുടണന്നെസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ)  ടഫയനിലാംവര്ക്കസ  എഗനിടമന്റെസ  പ്രകേഭാരലാം  വഭാഗഭാനലാം  ടചയ്തനിട്ടുളള  എല്ലഭാ
സഹഭായവുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുലാം പ്രശങ്ങളുടണങ്കനില് പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുലാംകവണനി
ഒരു  മൂന്നെലാംഗ  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിച.  സര്ക്കഭാരനിടന  പ്രതനിനനിധതീകേരനിചസ  ടഎ.ടനി.
ടസക്രടറനിടയ ഇകൗ കേമ്മേനിറനിയനികലയസ  നനികയഭാഗനിച.  ഇകൗ കേമ്മേനിറനി കയഭാഗലാം കചര്ന്നെസ
ടഫയനിലാംവര്ക്കസ  എഗനിടമന്റെസ  പ്രകേഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുകതണ  എല്ലഭാ  കേഭാരലങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാടയന്നെസ  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  പദതനി  പൂര്ണമഭായുലാം
യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ കേഭാരലങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം ടചയവരുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പൂര്ണമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  സസ മഭാര്ടസ  സനിറനി
അധനികൃതരുടട  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  രണസ  പഭാലങ്ങള,  ബഭാക്കനി  കറഭാഡുകേള  എന്നെനിവ
പൂര്തതീകേരനികക്കണതുണസ.   സസ മഭാര്ടസ  സനിറനിയുമഭായുളള  ടഫയനിലാംവര്ക്കസ  എഗനിടമന്റെസ
പ്രകേഭാരലാം പദതനി നടതനിപനിനഭായനി ടമകട്രഭാ കേണക്ടനിവനിറനി,  ടടവദതതനി,  ജലവനിതരണ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  അനുബന  കറഭാഡുകേളുടട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നെനിവ
പൂര്തതീകേരനികക്കണതുണസ.  220 KV GIS substation മുകഖന ടടവദതതനി വനിതരണലാം
പങ്കനിടുന്നെ നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.
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(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടതനിപനിലൂടട  ഏകേകദശലാം  90000
ടതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന്  കേഴനിയുന്നെതഭാണസ.  6.5  ലക്ഷലാം  ചതുരശ  അടനി
വനിസ്തതീര്ണമുളള  ആദല  ടഎ.ടനി.  ടകേടനിടലാം  പ്രവര്തനമഭാരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ഏകേകദശലാം
2500 കപര് അവനിടട പ്രവര്തനിച വരനികേയുലാം ടചയ്യുന.

(ഡനി)  സസ മഭാര്ടസ  സനിറനി  പ്രവര്തനങ്ങടള  ബഭാധനിക്കുന്നെ  പ്രശങ്ങള
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  ഒരു  മൂന്നെലാംഗ  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  എന്നെഭാല്
അനുവദനിച  ഭൂമനിയുടട  അളവുലാം  ടടകേവശഭാവകേഭാശലാം  ലഭനിച  ഭൂമനിയുടട  വനിസ്തൃതനിയുലാം
തമ്മേനില്  വലതലഭാസമുടണന്നെ  സസ മഭാര്ടസ  സനിറനി  അധനികൃതരുടട  ആശങ്ക
പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി ഭൂമനി അളന തനിരനിചസ അതനിര്തനി നനിര്ണയനിചതരഭാന് കേമ്പനനി
അധനികൃതര് കേളക്ടടറ സമതീപനിക്കഭാനുലാം കേളക്ടറുടട റനികപഭാര്ടനിടന്റെ അടനിസഭാനതനില്
വനിഷേയലാം തതീര്പഭാക്കഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.  പദതനി പ്രകദശതനിനസ മദലതനിലൂടട
കപഭാകുന്നെ PWD കറഭാഡസ പദതനിടയ ബഭാധനിക്കഭാത രതീതനിയനില് പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കഭാന്
സര്ക്കഭാര് തലതനില് നടപടനി തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ.  ടഫയനിലാംവര്ക്കസ എഗനിടമന്റെസ പ്രകേഭാരലാം
(2020-21)  പദതനിയുടട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങള  പൂര്തതീകേരനിക്കഭാന്  മറ്റു
തടസങ്ങടളഭാനലാംതടന്നെ നനിലവനിലനില്ല.

വനനിതഭാ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള

16 (*15) ശതീ  .   എന്  .   വനിജയന് പനിള്ള :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനനിതഭാ  വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം
ടചയഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  കകേഭാര്പകറഷേടന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ
എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിച വരുന്നെടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സതീകേളക്കസ ആവശലമഭായ സഹഭായലാം നല്കുന്നെതനിനഭായനി കകേഭാര്പകറഷേന്
'മനിത്ര 181' എന്നെ ടഹല്പസ കലന് ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  വനനിതഭാ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേന്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ  പുതനിയ
പദതനികേള ഏടതഭാടക്കയഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗതനില്ടപട  സതീകേള  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നെ  വനിവനിധ
പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ ആദനിവഭാസനി ഊരുകേളനില് പ്രസ്തുത കകേഭാര്പകറഷേടന്റെ
പ്രവര്തനങ്ങള വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ
ടതീചര്  ):

(എ&ബനി)  വനനിതഭാ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേടന്റെ  പ്രവര്തനലാം  മൂന്നെസ
മഭാസതനില്  കുറയഭാത  ഇടകവളകേളനില്  കബഭാര്ഡസ  കയഭാഗലാം  കചര്ന്നെസ
വനിലയനിരുത്തുനണസ. കൂടഭാടത വനനിതഭാ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ  പഭാന്  ഫണ്ടുകേളുടട  ഉപകയഭാഗലാം  ഓകരഭാ  മൂന്നെസ  മഭാസലാം
കൂടുകമ്പഭാഴുലാം സര്ക്കഭാര് തലതനിലുലാം പഭാനനിലാംഗസ കബഭാര്ഡുലാം വനിലയനിരുത്തുനണസ. 

(സനി)  'മനിത്ര  181'  ടഹല്പസ  ടടലനനിടന്റെ  24  മണനിക്കൂര്  പ്രവര്തനലാം
28-3-2017 മുതല് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷേലാം  വനനിതഭാ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേന്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നെ പുതനിയ പദതനികേള തഭാടഴപറയുന്നെവയഭാണസ.

(1) വനനിതഭാ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേന്വഴനി വനനിതകേളക്കസ സലാംരലാംഭകേതസ്വ
വഭായ നല്കേനി വരുന.

(2) കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ജനില്ലയനിടല  ചക്കനിടപഭാറ  പഞഭായതനില്  ടടപലറസ
അടനിസഭാനതനില്  കഗഭാത്രവര്ഗ്ഗതനില്ടപടുന്നെ  വനനിതകേളക്കഭായനി
ഒരു  സലാംകയഭാജനിത  ടടനപുണല  വനികേസന  കകേന്ദ്രലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(3) എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം  ഉകദലഭാഗസരഭായ  സതീകേളക്കഭായനി  കഹഭാസല്,
ഗസസ  റൂലാം,  അകനവഭാസനികേളുടട  കുഞ്ഞുങ്ങളക്കസ  ടക്രഷേസ  സകൗകേരലലാം,
ഉകപക്ഷനിക്കടപട സതീകേളക്കുകവണനി കഷേഭാര്ടസ  കസ കഹഭാലാം എന്നെനിവ
കചര്ന്നെ  വനനിതഭാ  മനിത്ര  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുളള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(4) കകേരളതനിടല എല്ലഭാ വനിദലഭാലയങ്ങളനിലുലാം ഷേതീ-പഭാഡസ വനിതരണലാം.

(5) വനനിതകേളക്കുലാം  ടപണ്കുടനികേളക്കുമഭായനി  ആര്തവശുചനിതസ്വ/
ആകരഭാഗല കബഭാധവത്കേരണ പരനിപഭാടനി.

(6) കപഭാലതീസസ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുകവണനി  ലനിലാംഗഭാവകബഭാധ  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനി.

(7) വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനിലഭായനി  25  ഷേതീ-കടഭായസ ടലറസ  യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.
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(8) സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി  സതീകേളക്കുകവണനി  ഫഷേസ  അപസ
ടസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(9) 80  കകേഭാകളജുകേളനില്  കൂടനി  വനിമന്ടസല്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുളള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(10)  സതീ  സുരക്ഷയഭായനി  അടനിയനര  ഘടങ്ങളനില്  കസവനങ്ങളുലാം
സഹഭായവുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ 24 മണനിക്കൂര് പ്രവര്തനിക്കുന്നെ 'മനിത്ര
181' എന്നെ ടഹല്പസ ടടലന് പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

(11) കൂടഭാടത അനഭാരഭാഷ വനനിതഭാ വഭാണനിജല സമുചയലാം എറണഭാകുളതസ
സഭാപനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുണസ.

(ഇ)  ആദനിവഭാസനി  സതീകേളുടട  ഉന്നെമനതനിനുലാം  അവര്  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നെ
പ്രശങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  വനനിതഭാ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേന്  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  ഇകൗ  വര്ഷേലാം  ചക്കനിടപഭാറ  പഞഭായതനിടല  മുതുകേഭാടുളള  4
ആദനിവഭാസനി ഊരുകേളനിടല വനനിതകേളക്കുകവണനി പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനതനില് ഒരു
ടതഭാഴനില്  പരനിശതീലന/വനികേസന  കപ്രഭാജക്ടസ  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിച
വരുന.

ശബരനിമല വനിമഭാനതഭാവളലാം

17 (*16) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   എന്   .  എ  .   ടനല്ലനിക്കുന്നെസ :
ശതീ  .   പഭാറക്കല് അബ്ദുല്ല :
ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  ശബരനിമല  വനിമഭാനതഭാവളതനിടന്റെ  പണനി  എന്നെകതയസ
ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ;

(ബനി)  വനിമഭാനതഭാവളലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  സലതനിടന്റെ
ഉടമസഭാവകേഭാശലാം സലാംബനനിചസ തര്ക്കലാം നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി)  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാടത  സലലാം  ഏടറടുക്കഭാന്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാടയന്നെസ ടവളനിടപടുതഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ)  ശബരനിമല  തതീര്ത്ഥഭാടകേരുടട  സകൗകേരലഭാര്ത്ഥലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിടന്റെ
ബനടപട  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  ഏജന്സനികേളനില്നനിനലാം  അലാംഗതീകേഭാരവുലാം
ക്ലനിയറന്സുലാം  ലഭനിക്കണടമന്നെ  വലവസയനില്  ഒരു  ഗതീന്  ഫതീല്ഡസ  എയര്കപഭാര്ടസ
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ  21-2-2017-ടല  ഉതരവുപ്രകേഭാരലാം  തതസ്വതനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
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നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ആയതനിനസ ഒരു ആധനികേഭാരനികേ ഏജന്സനി മുകഖന സഭാധലതഭാ പഠനലാം
നടത്തുന്നെതനിനഭായനി കകേരള കസറസ ഇന്ഡസനിയല് ടഡവലപ്ടമന്റെസ കകേഭാര്പകറഷേടന
(ടകേ.എസസ.ടഎ.ഡനി.സനി.)  ചുമതലടപടുതനിയനിട്ടുണസ.  തുടര്ന്നെസ  ആധനികേഭാരനികേ
ഏജന്സനിടയ ടതരടഞ്ഞെടുക്കുന്നെതനിനഭായനി ടകേ.എസസ.ടഎ.ഡനി.സനി. തഭാല്പരലപത്രലാം
ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം  തുടര്നടപടനികേള  പൂര്തനിയഭാക്കനി  കേണ്സളടന്റെനിടന  നനിയമനി
ക്കുന്നെതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്ക്കഭാരനില്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്തനിട്ടുണസ.  ആയതസ
പരനികശഭാധനിചവരുന.  റവനബ്യൂ  വകുപസ  അഡതീഷേണല്  ചതീഫസ  ടസക്രടറനി
അദലക്ഷനഭായ കേമ്മേനിറനി 25-4-2017-ല് സമര്പനിച പ്രഭാഥമനികേ സല പരനികശഭാധനഭാ
റനികപഭാര്ടനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  ശബരനിമല  വനിമഭാനതഭാവള  പദതനിക്കഭായനി
ടചറുവളളനി  എകസറസ  എന്നെറനിയടപടുന്നെ  ഹഭാരനിസണ്  മലയഭാളലാം  പഭാകന്റെഷേടന
ടതരടഞ്ഞെടുത്തുടകേഭാണസ 21-7-2017-ടല ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ.) 60/2017/ഗതഭാ. നമ്പര്
പ്രകേഭാരലാം ഉതരവസ പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ. 

(ബനി)  ടചറുവളളനി  എകസറസ  സലാംബനനിച ഉടമസഭാവകേഭാശ തര്ക്കലാം  WP(C)
10640/2015  നമ്പര്  കകേസസ  പ്രകേഭാരലാം  ബഹുമഭാനടപട  ടടഹകക്കഭാടതനിയുടട
പരനിഗണനയനിലഭാണസ.  അടനിസഭാന  റവനബ്യൂ  കരഖയഭായ  ടസറനില്ടമന്റെസ  രജനിസര്
പ്രകേഭാരലാം  നനിലവനിടല  ടചറുവള്ളനി  എകസറസ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയഭാണസ.  പ്രസ്തുത
ഭൂമനി  സര്ക്കഭാരനികലക്കസ  ഏടറടുക്കുന്നെതനിനസ  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിച  ടസഷേലല്
ഓഫതീസര്  28-5-2015-ല്  ഉതരവസ  പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  ഉതരവനിടല
കേടണതലുകേളനില്  ബഹുമഭാനടപട  ടടഹകക്കഭാടതനി  റഫറന്സസ  ഉതരവനില്
സര്ക്കഭാരനിനസ  അനുകൂലമഭായ  നനിരതീക്ഷണങ്ങള  നടതനിയനിട്ടുണസ.  കേമ്പനനികേള  മുമ്പസ
കനടനിയ  കകേഭാടതനി  ഉതരവുകേളനില്  തതീരുമഭാനടമടുക്കുന്നെതനിനഭായനി  കകേസ്സുകേള
നനിലവനില് ഡനിവനിഷേന് ബഞനിടന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ. 

(സനി) സലടമടുക്കുന്നെതസ സലാംബനനിച നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.

സസ ത്രതീ സുരക്ഷയുലാം ശഭാക്തതീകേരണവുലാം

18 (*17) ശതീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരഭാജന് :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷേസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെകശഷേലാം  സതീ  സുരക്ഷയ്ക്കുലാം
ശഭാക്തതീകേരണതനിനുമഭായനി  എടനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നെസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
386/20
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(ബനി)  സതീധനലാം,  ഗഭാര്ഹനികേ  പതീഡനലാം,  കലലാംഗനികേഭാതനിക്രമങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ
യ്ടക്കതനിടര  'സകധരലലാം  മുകന്നെഭാടസ'  എന്നെ  കപരനില്  കേലഭാമ്പയനിന്
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനസ തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നല്കേഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിധവകേളക്കുലാം  അവനിവഭാഹനിതരഭായ  അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം  കവണനി  സസ്വയലാം
ടതഭാഴനില് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ
ടതീചര്  ):

(എ)  ഇകൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെകശഷേലാം  സതീകേളുടട  സുരക്ഷയ്ക്കുലാം
ശഭാക്തതീകേരണതനിനുമഭായനി  ചുവടട  പറയുന്നെ  വനിവനിധ  പദതനികേള  സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപസ മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി ആവനിഷ്കരനിച വരുന.

1. ടടകേതഭാങ്ങസ പദതനി

സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുടമതനിടരയുളള  അതനിക്രമങ്ങള  വര്ദനിചവരുന്നെ
സഭാഹചരലതനില്  അതനിക്രമങ്ങള  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാനുളള  പ്രതനികരഭാധ
നടപടനികേളക്കഭാണസ  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കകേണതസ.  ഇകൗ  അതനിക്രമങ്ങള
ടചറുക്കുന്നെതനിനഭായനി വനിവനിധ വകുപ്പുകേള പല കമഖലകേളനിലഭായനി പ്രവര്തനിച
വരുന.  ഇകൗ  വകുപ്പുകേളുടട  എല്ലഭാ  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  തഭാകഴതടസ  മുതല്
ഏകകേഭാപനിപനിചടകേഭാണസ  കുടുലാംബശതീ,  ആശഭാവര്കക്കഴസ,  കപ്രരകഭാര്,
മഹനിളഭാപ്രധഭാന്  ഏജന്റെസ,  ജനടടമത്രനി  കപഭാലതീസസ,  യുവജന  ക്ലബ്ബുകേള,
റസനിഡന്റെസസസ  അകസഭാസനികയഷേനുകേള എന്നെനിവടര ഉളടപടുതനി ടടകേതഭാങ്ങസ
എടന്നെഭാരു  കേര്മ്മേകസന  രൂപതീകേരനിചസ  ടടപലറഭാടനിസഭാനതനില്  70
പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  350  വഭാര്ഡുകേളനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുളള പദതനി
സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപസ മുകഖന ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന.

2. സസ ത്രതീകേളക്കുലാം ടപണ്കുടനികേളക്കുമുളള നനിയമഭാവകബഭാധ പരനിപഭാടനി

സമൂഹതനിടല  തഭാകഴക്കനിടയനിലുളള  സതീകേടളയുലാം  ടപണ്കുടനികേടളയുലാം
നനിയമഭാവകബഭാധതനിലൂടട ശഭാക്തതീകേരനിക്കുകേ,  തങ്ങളുടട ഭരണഘടനഭാപരമഭായ
അവകേഭാശങ്ങള,  നനിയമഭാവകേഭാശങ്ങള,  മറ്റു നനിയമങ്ങള എന്നെനിവടയക്കുറനിചസ
അവകബഭാധലാം  സൃഷ്ടനിക്കുകേ,  തങ്ങള  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നെ  പ്രശങ്ങളക്കസ
പരനിഹഭാരലാം  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന്നെ  സഭാപനങ്ങടളക്കുറനിചലാം  അവയുടട
പ്രവര്തനങ്ങടളക്കുറനിചലാം  അവകബഭാധലാം നല്കുകേ എന്നെതീ ലക്ഷലങ്ങകളഭാടട
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  ഇകൗ  പദതനിയനില്  100  നനിയമഭാവകബഭാധ
പരനിപഭാടനികേളഭാണസ ഉളടപടുതനിയനിട്ടുളളതസ.
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3. ശദ

സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുടമതനിടരയുളള  അതനിക്രമങ്ങടള  ടചറുക്കുന്നെതനിനസ
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  കസവനദഭാതഭാക്കളക്കുലാം  നനിയമ  കബഭാധവല്ക്കരണലാം
നല്കേനി കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നെ 'ശദ' എന്നെ പദതനിക്കസ ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

4. ആലപ്പുഴ ജനില്ലയനിടല വനിധവകേളുടടയുലാം അവനിവഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാരുടടയുലാം
ശഭാക്തതീകേരണതനിനഭായുളള പദതനി

സമൂഹതനിടന്റെ തഭാകഴതടനിലുളള സഭാമ്പതനികേമഭായനി പനികന്നെഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്നെ
വനിധവകേളഭായ  സതീകേടളയുലാം  അവനിവഭാഹനിതരഭായ  അമ്മേമഭാടരയുലാം  സസ്വയലാം
ടതഭാഴനില്  കേടണത്തുന്നെതനിനുലാം  തങ്ങളുടട  കേഴനിവുകേള  പരനികപഭാഷേനിപനി
ക്കുന്നെതനിനുലാം  സഭാമൂഹനികേവുലാം  സഭാമ്പതനികേവുമഭായ  ശഭാക്തതീകേരണലാം  നല്കുകേ,
സസ്വനലാം കേഭാലനില് നനിനടകേഭാണസ ആതവനിശസ്വഭാസകതഭാടട ജതീവനിക്കുന്നെതനിനസ
അവടര  പ്രഭാപരഭാക്കുകേ  എന്നെതീ  ലക്ഷലകതഭാടട  ആലപ്പുഴ  ജനില്ലയനില്
നടപഭാക്കുന്നെ ഒരു പദതനിയഭാണനിതസ.

5. ഏകേദനിന വസതനി പദതനി

സലാംസഭാന  തലസഭാന  നഗരനിയനില്  അടനിയനര  ആവശലങ്ങളക്കഭായനി
എതനികചരുന്നെ  സതീകേളക്കസ  സുരക്ഷനിതമഭായ  തഭാമസസലലാം  കേടണതഭാന്
പലകപഭാഴുലാം പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുടസ  കനരനിടുനണസ.  ഇതസ  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
സലാംസഭാനതനിടന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില്നനിന്നെസ തനനിചസ  തനിരുവനനപുരതസ
ഇന്റെര്വബ്യൂകേളനിലുലാം  വനിവനിധതരലാം  മതരപരതീക്ഷകേളനിലുലാം  പടങ്കടുക്കുന്നെതനിനസ
വരുന്നെ  വനനിതഭാ  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള,  ടസക്രകടറനിയറസ/മറ്റു  വകുപസ
ഡയക്ടകററ്റുകേള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  വലക്തനിഗത  ആവശലങ്ങളക്കുലാം  മറസ
അടനിയനര ആവശലങ്ങളക്കുമഭായനി രഭാത്രനികയഭാ ടടവകുകന്നെരങ്ങളനികലഭാ ഒറയസ
എത്തുന്നെ  സതീകേള/ടപണ്കുടനികേള  എന്നെനിവര്ക്കസ  സുരക്ഷനിതമഭായ  തഭാമസ
സകൗകേരലലാം,  ഭക്ഷണലാം  എന്നെനിവ  തുച്ഛമഭായ  നനിരക്കനില്  നല്കുകേ  എന്നെ
ലക്ഷലകതഭാടട വനിഭഭാവന ടചയ്തനിരനിക്കുന്നെതുലാം തനിരുവനനപുരലാം നഗരസഭയുടട
സലാംയുക്ത  പങ്കഭാളനിതകതഭാടട  നടപനിലഭാക്കുന്നെതുമഭായ  പദതനിയഭാണനിതസ.
തനിരുവനനപുരലാം  ടകേ.എസസ.ആര്.ടനി.സനി.  ബസസ  ടടര്മനിനല്  ടകേടനിട
സമുചയതനിടല  8-ാം  നനിലയനിലഭാണസ  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  സലലാം
കേടണതനിയനിട്ടുളളതസ.  കൂടഭാടത സതീ സുരക്ഷയ്ക്കുലാം ശഭാക്തതീകേരണതനിനുമഭായനി
മനിത്ര  181  വനനിതഭാ  ടഹല്പസ  ടടലന്  പദതനി  28-3-2017  മുതല്  പൂര്ണ
കതഭാതനില്  പ്രവര്തനലാം  ആരലാംഭനിച.  കൂടഭാടത  സതീ  ശഭാക്തതീകേരണ
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പരനിപഭാടനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  വനനിതകേടള സസ്വയലാംപരലഭാപമഭാക്കുന്നെതനിനസ  കകേന്ദ്ര
ധനകേഭാരല കകേഭാര്പകറഷേനുകേളുടടയുലാം കകേരള സര്ക്കഭാരനിടന്റെയുലാം സഹഭായകതഭാടട
2017-18  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷേതനില്  100  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  സലാംരലാംഭകേതസ്വ
വഭായഭാ വനിതരണലാം ലക്ഷലലാം വയ്ക്കുന.  എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലുലാം വനനിതകേളക്കുളള
വര്ക്കനിലാംഗസ വനിമന്സസ കഹഭാസല് സകൗകേരലലാം ഏര്ടപടുത്തുന.  കകേരളതനിടല
സ്കൂളുകേളനില് ഷേതീ-പഭാഡസ  വനിതരണലാം നടതനിവരുന.

(ബനി)  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.  സഭാമ്പതനികേ  ശഭാക്തതീകേരണതനിലൂടടയുലാം  നനിയമ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളനിലൂടടയുലാം  ലനിലാംഗഭാവകബഭാധതനിലൂടടയുലാം  സതീകേളക്കസ  അവസരങ്ങള
നല്കുന്നെതനിനുലാം ദഭാരനിദലകരഖയസ തഭാടഴയുളള സതീകേളുടട കുടുലാംബതനിനസ സഭാകങ്കതനികേ
സഹഭായങ്ങള  നല്കുന്നെതനിനുലാം  വലഭാവസഭായനികേ  സലാംരലാംഭങ്ങള  തുടങ്ങുന്നെതനിനുമുളള
വലഭാവസഭായനികേ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുന്നെതനിനുലാം  ലനിലാംഗസമതസ്വലാം  സലാംബനനിചസ
സഭാലാംസഭാരനികേവുലാം  സഭാമൂഹനികേവുമഭായ  അറനിവുലാം  വനിജഭാനവുലാം  നല്കുന്നെതനിനുലാം
സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുടമതനിടരയുളള  അതനിക്രമങ്ങള  തടയുന്നെതനിനുലാം  കുറക്കഭാടര
അതനികവഗലാം ശനിക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം നനിയമങ്ങടള ചൂഷേണലാം ടചയ്യുന്നെതസ തടയുന്നെതനിനുലാം
ദഭാരനിദലലാം,  ചൂഷേണലാം,  അതനിക്രമങ്ങളക്കസ  ഇരയഭായ  സതീകേള,  പ്രകൃതനി  ദുരനങ്ങള
ബഭാധനിച സതീകേള, വകയഭാധനികേരഭായ സതീകേള, അവനിവഭാഹനിതരഭായ സതീകേള, വനനിതഭാ
ഗൃഹനഭാഥരഭായ  കുടുലാംബങ്ങളനിടല  സതീകേള,  ആദനിവഭാസനി  സതീകേള  എന്നെനിവടര
സഭാമൂഹനികേമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം  അവടര  സമൂഹതനിടന്റെ  മുഖലധഭാരയനില്
ടകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപസ  മുകഖന  വനിവനിധ  പദതനികേള
സതീശഭാക്തതീകേരണ  പദതനികേളനിലൂടട  ആവനിഷ്കരനിചവരുന.  ഇകൗ  പദതനികേള
സമയബനനിതക്രമതനില്  പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുളള  ഒരു  പദതനി  'സടടധരലലാം
മുകന്നെഭാടസ'  എന്നെ  കപരനില്  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം  പദതനി  പ്രവര്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

ഗഭാര്ഹനികേ  പതീഡനതനിനസ  ഇരയഭായവര്,  വനിധവകേള,  വനിവഭാഹകമഭാചനിതര്
എന്നെനിവര്ക്കസ  സസ്വയലാംടതഭാഴനില്  ടചയ്യുന്നെ  പദതനിക്കസ  രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനതനില്  നടപഭാക്കഭാന്  ഫണസ  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.
സതീകേളുമഭായനി  ബനടപട  എല്ലഭാ  നനിയമങ്ങളുടടയുലാം  ശരനിയഭായ  നനിര്വ്വഹണവുലാം
ഇതനിലൂടട ലക്ഷലമനിടുന.

(സനി)  ഉണസ.  ആലപ്പുഴ  ജനില്ലയനിടല  വനിധവകേളക്കുലാം  അവനിവഭാഹനിതരഭായ
അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം  സസ്വനലാംകേഭാലനില്  സടടധരലലാം  ജതീവനിക്കുന്നെതനിനുലാം  അവടര
സമൂഹതനിടന്റെ  മുഖലധഭാരയനില്  ടകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുമഭായനി  ഒരു  സസ്വയലാംടതഭാഴനില്
പദതനി സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപസ മുകഖന ടടപലറടനിസഭാനതനില് നടപഭാക്കുന്നെതനിനസ
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  കൂടഭാടത വനനിതഭാ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷേന് മുകഖന
വനിധവകേളക്കസ സലാംരലാംഭകേതസ്വ വനികേസന പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുനണസ.
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മതസര്ദ വളര്ത്തുന്നെ പരഭാമര്ശലാം

19 (*19) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   ടനല്ലനിക്കുന്നെസ :
ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദസ  .   പനി  . :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനങ്ങളക്കനിടയനില്  വര്ഗ്ഗതീയ  കവര്തനിരനിവുണഭാക്കുന്നെ  രതീതനിയനില്  മുന്
കപഭാലതീസസ കമധഭാവനി നടതനിയ പരഭാമര്ശലാം സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇക്കഭാരലതനില്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എടനല്ലഭാടമന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിടനതനിടര കകേസസ എടുതനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  സമൂഹതനില്  ജഭാതനി,  മത  സര്ദ  വളര്ത്തുന്നെ  രതീതനിയനില്
പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  വലക്തനികേളക്കുലാം  പ്രസഭാനങ്ങളക്കുടമതനിടര  കേര്ശന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഈ വനിഷേയതനിടല സര്ക്കഭാര് നയലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ)  ചനില  വര്ഗ്ഗതീയ  സലാംഘടനകേടള  തഭാരതമലലാം  ടചയടകേഭാണ്ടുലാം കുടനികേളുടട
ജനന നനിരക്കനിടന മതതനിടന്റെ അടനിസഭാനതനില് വനിശകേലനലാം ടചയടകേഭാണ്ടുലാം മുന്
സലാംസഭാന കപഭാലതീസസ കമധഭാവനി ശതീ.  റനി.  പനി.  ടസന്കുമഭാര് നടതനിയ പരഭാമര്ശലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഇക്കഭാരലതനില്  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസസ  കമധഭാവനിക്കസ  ലഭനിച
പരഭാതനിയനികനല് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസസ  കമധഭാവനിക്കസ  ലഭനിച  പരനിതനിയനികനല്
തനിരുവനനപുരലാം  ടടസബര്  കപഭാലതീസസ  കസഷേനനില്  കകേസസ  രജനിസര്  ടചയ്യുകേയുലാം
തുടര്ന്നെസ  ടനി  കകേസസ  ടടക്രലാംബഭാഞനില്  റതീ-രജനിസര്  ടചയ്തസ  തനിരുവനനപുരലാം
ടടക്രലാംബഭാഞസ  സനി.ടഎ.ഡനി.,  ഒ.സനി.ഡബബ്യൂ-1  കപഭാലതീസസ  സൂപ്രണനിടന്റെ
കമല്കനഭാടതനില് അകനസ്വഷേണലാം നടതനിവരനികേയുമഭാണസ.

(ഡനി&ഇ)  സമൂഹതനിടല  സകൗഹഭാര്ദ്ദേഭാനരതീക്ഷലാം  തകേര്ക്കുന്നെ  നനിലയനില്
ഇതരതനില് പ്രവര്തനിക്കുന്നെ വലക്തനികേളക്കുലാം പ്രസഭാനങ്ങളക്കുടമതനിടര കേര്ശന
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേ എന്നെതഭാണസ സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ടപഭാതുനയലാം.  ഇതരതനില്
പ്രവര്തനിക്കുന്നെവര്ടക്കതനിടര നനിയമപ്രകേഭാരമുളള ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച
വരുനണസ. 
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ടമഡനിക്കല് പ്രകവശനലാം

20 (*20) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷേസ :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ :
ശതീ  .    പുരുഷേന്  കേടലുണനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനടത ടമഡനിക്കല് പ്രകവശനതനിനഭായനി ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുള്ള
ക്രമതീകേരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സസ്വഭാശയ  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിടല  ഫതീസസ  നനിര്ണയലാം
സലാംബനനിചസ സര്ക്കഭാര് നടതനിയ ചര്ചകേളുലാം ഇടടപടലുകേളുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാടതനി  വനിധനികേളനിടല  പ്രതനികലഭാമകേരമഭായ  വലവസകേള
നനിലനനില്ടക്കതടന്നെ  ഉയര്ന്നെ  റഭാങ്കസ  ലഭനിച  സഭാമ്പതനികേമഭായനി  തഭാഴ
നനിലയനിലുള്ളവര്ക്കസ  പഠനിക്കഭാനുള്ള  അവസരലാം  ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി  ഏതസ  വനിധതനില്
ഇടടപടഭാന് സഭാധനിക്കുടമന്നെസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ
ടതീചര്  ):

(എ)  2017  കമയസ  9-ാം  തതീയതനിയനിടല  ബഹുമഭാനടപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി

വനിധനിയുടട അടനിസഭാനതനില് സലാംസഭാനടത എലാം.ബനി.ബനി.എസസ./ബനി.ഡനി.എസസ.

പ്രകവശനലാം  NEET-UG  2017  റഭാങ്കസ  ലനിസനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  സലാംസഭാന

സര്ക്കഭാര്  നടത്തുന്നെ  ഏകേതീകൃത  കേകൗണ്സനിലനിലാംഗസ  മുകഖനയഭായനിരനിക്കുലാം.   ആയതസ

പ്രകേഭാരലാം  NEET-UG  2017  റഭാങ്കസ  ലനിസനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  തയഭാറഭാക്കനിയ

സലാംസഭാന  ടമരനിറസ  ലനിസ്റ്റുകേള,  ബനടപട  കേഭാറഗറനി  ലനിസ്റ്റുകേള  എന്നെനിവ

പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  സലാംസഭാനടത  സര്ക്കഭാര്  ടമഡനിക്കല്/ദനല്

കകേഭാകളജുകേളനികലക്കസ  ഓണ്ടടലന്  ഓപ്ഷേനുകേള  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം  ആദലഘട

അകലഭാടസടമന്റെസ പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.  ടമഡനിക്കല് കേകൗണ്സനില് ഓഫസ

ഇനല  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുളള  സമയക്രമമനുസരനിചസ  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ./ബനി.ഡനി.എസസ.

കകേഭാഴ്സുകേളനിടല  രണഭാലാംഘട  കേകൗണ്സനിലനിലാംഗസ  2017  ആഗസസ  8  മുതല്  19  വടര

തതീയതനികേളനില് നടകതണതഭാണസ.  2017 ആഗസസ 8-നസ ആരലാംഭനിക്കുന്നെ രണഭാലാംഘട

കേകൗണ്സനിലനിലാംഗനില്  സസ്വകേഭാരല  സസ്വഭാശയ  ടമഡനിക്കല്/ദനല്  കകേഭാകളജുകേടള

ഉളടപടുതനി അകലഭാടസടമന്റെസ നടത്തുന്നെതഭാണസ.
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(ബനി)  സസ്വകേഭാരല  ടമഡനിക്കല് മഭാകനജ് ടമന്റുകേളുമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  27-3-2017,
31-5-2017, 14-6-2017 എന്നെതീ തതീയതനികേളനില് ചര്ച നടത്തുകേയുണഭായനി.  എന്നെഭാല്
ഫതീസസ  ഘടന  സലാംബനനിചസ  ധഭാരണയനിടലത്തുകേയുണഭായനില്ല.  തുടര്ന്നെസ  ചനില
മഭാകനജ് ടമന്റുകേളഭായ  എലാം.ഇ.എസസ,  സനി.എസസ.ടഎ.  കേഭാരകക്കഭാണലാം  മുതലഭായവര്
ഗവണ്ടമന്റെനിടന സമതീപനിക്കുകേയുലാം മുന്വര്ഷേടത ഫതീസസ നനിരക്കനില്തടന്നെ കേരഭാര്
ഒപ്പുവയഭാന് സന്നെദത പ്രകേടനിപനിക്കുകേയുലാം ടചയ.

(സനി)  അഡനിഷേന് ആന്റെസ ഫതീ ടറഗുകലററനി കേമ്മേനിറനി നനിശയനിച തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ഫതീസസ  നനിരക്കസ  ബഹുമഭാനടപട  ടടഹകക്കഭാടതനി  ഇടക്കഭാല  ഉതരവനില്
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ. സര്ക്കഭാരുമഭായനി ധഭാരണയനിടലത്തുന്നെ കകേഭാകളജുകേളനില് കേഴനിഞ്ഞെ
വര്ഷേടത  ഫതീസസ  നനിരക്കഭാണസ  ബഭാധകേമഭാവുകേ.  എന്.ആര്.ടഎ.  സതീറനിടല
(എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.)  ഇരുപതസ  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  അഞസ  ലക്ഷലാം  രൂപ
സഭാമ്പതനികേമഭായനി  പനിന്നെഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്നെ  കുടനികേളക്കസ  കസഭാളര്ഷേനിപസ
നല്കുന്നെതനിനഭായനി നതീക്കനിവയ്ക്കുന്നെതഭാണസ.

സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളുടട സലലാം പഭാടതനിനസ നല്കേല്

21 (*21) ശതീ  .   ടകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷേസ കുമഭാര് :
ശതീ  .    ടകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .    സനി  .   ടകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .     എ  .    ടകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇനലയനിടല  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളുടട  സലലാം  സസ്വകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളക്കസ  പഭാടതനിനസ  നല്കുന്നെ  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിടന്റെ  പുതനിയ  നയലാം
സലാംബനനിചസ  എടനങ്കനിലുലാം  മഭാര്ഗനനിര്കദശലാം  കകേന്ദ്രതനില്നനിന്നെസ  സലാംസഭാനതനിനസ
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ വനിഷേയതനില് സര്ക്കഭാരനിടന്റെ നനിലപഭാടസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ
ടതീചര്  ):

(എ) ലഭനിചനിടനില്ല.

(ബനി)  ഇതരലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലഭനിക്കുകേയഭാടണങ്കനില്  ആയതസ  പരനിഗണനി
കക്കണതനില്ല എന്നെതഭാണസ സര്ക്കഭാര് നനിലപഭാടസ.
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മരുന്നെസ വനിപണന കമഖലയനിടല ചൂഷേണലാം 

22 (*22) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷേലാംസതീര് :
ശതീ  .   എസസ  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   ടകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രഭാജലടത മരുനവനില നനിയനണ രതീതനിയുടട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
അവശല മരുനകേള ഉളടപടടയുള്ളവയുടട  വനില നനിയനനിക്കുന്നെതനിനസ  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനസ ഏടതങ്കനിലുലാം തരതനിലുള്ള ഇടടപടലുകേള നടത്തുകേ സഭാധലമഭാകണഭാ;

(ബനി)  മഴക്കഭാലജനല  കരഭാഗങ്ങള  വലഭാപകേമഭായനിരനിക്കുന്നെ  സഭാഹചരലതനില്,
ഔഷേധങ്ങളുടട  കമലുള്ള  ചരക്കസ-കസവന  നനികുതനിയനിടല  ആശയക്കുഴപതനിടന്റെ
കപരനില് മരുന്നെനിനസ  കൃത്രനിമക്ഷഭാമലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതസ തടയഭാന് സഭാധലമഭാകുകമഭാ  എന്നെസ
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനികേളുടട എണലാം വര്ദനിപനിചസ,  ബഭാന്റെസ നഭാമതനിലുള്ള
മരുനകേകളഭാടടഭാപലാം  ജനറനികേസ  മരുനകേളുലാം  ആവശലഭാനുസരണലാം  ലഭലമഭാക്കനി
മരുന്നെസ  വനിപണന  കമഖലയനിടല  ചൂഷേണലാം  നനിയനനിക്കഭാന്  ഇടടപടലുണഭാകുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ
ടതീചര്  ):

(എ) മരുനകേളുടട  വനില നനിശയനിചസ നനിയനണലാം നടത്തുന്നെതനിനസ സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനസ  അധനികേഭാരമനില്ല.  കകേന്ദ്ര  നനിയമമഭായ  ഡഗ്സസ  ടടപ്രസസ  കേണ്കട്രഭാള
ഓര്ഡര്-2013-ടല  വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  നഭാഷേണല്  ഫഭാര്മസബ്യൂടനിക്കല്
ടടപ്രസനിലാംഗസ  അകതഭാറനിറനി  (എന്.പനി.പനി.എ.)  ആണസ  അവശലമരുനകേളുടട  വനില
നനിശയനിചറപനിക്കുന്നെതസ.  എന്.പനി.പനി.എ.  നനിശയനിചറപനിചനിട്ടുളള  വനിലടയക്കഭാള
കൂടുതല്  വനിലയസ  മരുനകേള  വനില്ക്കടപടുന്നെനിടല്ലന്നെസ  ഡഗ്സസ  കേണ്കട്രഭാള വകുപസ
നനിരനര പരനികശഭാധനകേളനിലൂടട ഉറപ്പുവരുത്തുനണസ.

(ബനി)  ചരക്കസ  കസവന  നനികുതനി  1-7-2017-ല്  പ്രഭാബലലതനില്  വന്നെതനിനു
കശഷേലാം  സലാംസഭാനതസ  മരുന്നെനിനസ  യഭാടതഭാരുവനിധ  ക്ഷഭാമവുമുളളതഭായനി  ഡഗ്സസ
കേണ്കട്രഭാള വകുപനിടന്റെ ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.

(സനി)  സലാംസഭാനടത  മരുനവനിപണന  കമഖലടയ  ചൂഷേണമുക്തമഭാക്കു
ന്നെതനിനുളള  ഫലപ്രദമഭായ  പ്രവര്തനങ്ങള  ഡഗ്സസ  കേണ്കട്രഭാള  വകുപസ
നടപനിലഭാക്കുനണസ.  കകേരളതനിലുടനതീളലാം കേഭാരുണല കേമ്മേബ്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനിയുടട 53
ശഭാഖകേളുലാം 4 ടമഡനിസനിന് ഡനികപഭാകേളുലാം പ്രവര്തനിചവരുന.
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2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷേതനില്  ചുവടട  പറയുന്നെ  സലങ്ങളനില്

കേഭാരുണലയുടട  പുതനിയ  ശഭാഖകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുളള  പ്രവര്തനങ്ങള

നടനവരുന:

നമ്പര്  ജനില്ല ആശുപത്രനി

1 പഭാലക്കഭാടസ മണഭാര്ക്കഭാടസ തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി

2 ടകേഭാല്ലലാം പഭാരനിപളളനി ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ ആശുപത്രനി

3 ടകേഭാല്ലലാം രഭാമറഭാവു ടമകമ്മേഭാറനിയല് ആശുപത്രനി, ടനടുകങ്ങഭാലലാം

4 കേണ്ണൂര് തഭാലൂക്കസ ടഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴസ ആശുപത്രനി, തളനിപറമ്പസ

5 കേണ്ണൂര് പഭാനൂര് സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം

6 വയനഭാടസ ജനറല് ആശുപത്രനി, കേല്പറ

7 കകേഭാടയലാം തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി, ടടവക്കലാം

8 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ തഭാലൂക്കസ ടഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴസ ആശുപത്രനി, ടകേഭായനിലഭാണനി

9 ആലപ്പുഴ ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനി, മഭാകവലനിക്കര

'കകേരള  ജനറനികേസ സസ  ' എന്നെ കപരനില്  15-5-2017  മുതല് തനിരുവനനപുരലാം

ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജസ,  ആലപ്പുഴ  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജസ,  കകേഭാടയലാം  ടമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജസ,  തൃശ്ശൂര്  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജസ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജസ,

എറണഭാകുളലാം  ജനറല്  ആശുപത്രനി  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  കേഭാരുണല

കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനികേളനില്  ജനറനികേസ  മരുനകേളുടട  വനിപണനലാം  ആരലാംഭനിച

കേഴനിഞ്ഞു.  ജനറനികേസ മരുനകേളുടട വനിപണന സഭാധലത അനുസരനിചസ കേഭാരുണലയുടട

മറസ ശഭാഖകേളനിലുലാം ജനറനികേസ മരുനകേളുടട വനിപണനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനി

കകേരള ടമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസസ കകേഭാര്പകറഷേന് ടടകേടക്കഭാണനിട്ടുണസ.

ടപഭാതുവനിപണനിയനിടല  വനിലയനില്നനിന്നെസ  20%  മുതല്  93%  വടര

വനിലക്കുറവനില്  എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.  വലതലഭാസമനില്ലഭാടത  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം

കേഭാരുണല ഫഭാര്മസനിവഴനി മരുനകേള വനിതരണലാം ടചയവരുന.
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കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേളുടട വനിതരണലാം

23 (*23) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   എന്  .   ഷേലാംസുദ്ദേതീന് :
കഡഭാ  .   എലാം  .   ടകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ

കചഭാദലങ്ങളക്കസ  ഭക്ഷലവുലാം  സനിവനില്  സകപസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനടത  കറഷേന്  കേഭാര് ഡുകേളുടട  വനിതരണലാം
പൂര്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇടല്ലങ്കനില്  എന്നെകതയസ  പൂര്തനിയഭാക്കഭാനഭാണസ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെടതന്നെസ
ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  കറഷേന്  കേഭാര്ഡുകേളനില്  കേടനകൂടനിയ  ടതറ്റുകേള
സമയബനനിതമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സടടപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാതമന്  ):

(എ)  സലാംസഭാനതസ  ടമഭാതമുളള  8018030  കേഭാര്ഡുകേളനില്  6737978
കേഭാര്ഡുകേള  വനിതരണലാം  ടചയ്തനിട്ടുണസ.  ജനില്ല  തനിരനിചളള  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചര്തനിട്ടുണസ.*

(ബനി) 15-8-2017-നുമുമ്പസ പൂര്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴനിയുടമന്നെസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  ഒന്നെഭാലാംഘട  കേഭാര്ഡസ  വനിതരണലാം  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം  പൂര്തനിയഭാകുന്നെ
മുറയസ  കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേളനിടല ടതറ്റുകേള തനിരുതനി നല്കുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

സഭാമുദഭായനികേ ടഎകേലലാം തകേര്ക്കുന്നെവര്ടക്കതനിടര നടപടനി

24 (*24) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന് :
ശതീ  .   ടജയനിലാംസസ മഭാതത :
ടപ്രഭാഫ  .   ടകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശതീ  .    ടകേ  .    ടജ  .    മഭാകനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേശഭാപസ  നനികരഭാധനലാം  എന്നെ  കപരനില്  രഭാജലടത  ജനങ്ങള  എനസ
ഭക്ഷനിക്കണടമന്നെസ  തങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കുടമന്നെ  തരതനില്  വര്ഗ്ഗതീയ  തതീവ്രവഭാദ
സലാംഘടനകേളുടട  പ്രവര്തനലാം  സലാംസഭാനതസ  സഭാമൂഹനികേ  ഛനിദലാം
ഉണഭാക്കഭാതനിരനിക്കഭാനഭായനി സര്ക്കഭാര് നടതനിയ ഇടടപടലുകേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

* ടടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(ബനി)  വര്ഗ്ഗതീയതയഭാണസ രഭാജലകസ്നേഹടമന്നെസ പരസലമഭായനി പ്രഖലഭാപനിചടകേഭാണസ
വസധഭാരണ രതീതനിയനിലുൾടപടട ജനങ്ങളുടട കമല് ടപരുമഭാറചടലാം അടനികചല്പനിക്കുകേ
ടയന്നെ  ലക്ഷലവുമഭായനി  ഗൃഹസന്ദര്ശനടമന്നെ  മറവനില്  ജനങ്ങളനില്  ഭതീതനി  വനിതചസ
വരുതനിയനിലഭാക്കഭാനുളള  നതീക്കലാം  നനിയമപരമഭായുലാം  ഭരണപരമഭായുലാം  കേര്ശനമഭായനി
കനരനിടഭാന് കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാമുദഭായനികേ  ധ്രുവതീകേരണലാം  സൃഷ്ടനിചസ  രഭാജലതനിടന്റെ  ടഎകേലതനിനുലാം
അഖണ്ഡതയ്ക്കുലാം ഭതീഷേണനി സൃഷ്ടനിക്കുന്നെവടര രഭാജലകദഭാഹക്കുറലാം ചുമതനി കേര്ശനമഭായനി
നനിയനനിക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ)  കേശഭാപസ നനികരഭാധനവുമഭായനി ബനടപടസ സലാംസഭാനതസ യഭാടതഭാരുവനിധ
സഭാമൂഹനികേ ഛനിദപ്രവര്തനങ്ങളുലാം ഉണഭായനിടനില്ലഭാതതഭാണസ.  ഇതുമഭായനി ബനടപടസ
നഭാളനിതുവടര  സലാംസഭാനതസ  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ടചയ്തനിടനില്ല.  ഇക്കഭാരലതനില്
ആവശലമഭായ ജഭാഗത പുലര്തനി ഇതരലാം പ്രവര്തനങ്ങള ശദയനില്ടപടഭാലുടന്
കേര്ശന നനിയമ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ബനടപട ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ
നനിര്കദ്ദേശലാം നലനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഇതരലാം  സലാംഭവങ്ങള  ശദയനില്ടപടഭാല്  നനിലവനിടല  നനിയമങ്ങള
അനുസരനിചസ കേര്ശനമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

(സനി) നനിലവനിലുളള നനിയമപ്രകേഭാരലാം കേര്ശന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

'അനുയഭാത്ര' പദതനി

25 (*25) ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   കടസണ് മഭാസര് :
ശതീ  .    ടകേ  .    രഭാജന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളടത  ഭനിന്നെകശഷേനി  സകൗഹൃദ  സലാംസഭാനമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
'അനുയഭാത്ര' എന്നെ കപരനില് പദതനി നടപഭാക്കുനകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുടട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭനിന്നെകശഷേനിയുള്ളവരുടട  പുനരധനിവഭാസതനിനഭായനി  എടനഭാടക്ക
പദതനികേളഭാണസ ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നെടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ
ടതീചര്  ):

(എ)  സലാംസഭാനടത  അലാംഗപരനിമനിത  സകൗഹൃദ  സലാംസഭാനമഭാക്കുകേ  എന്നെ
ലക്ഷലലാം ടടകേവരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  'അനുയഭാത്ര'  എന്നെ കപരനില് സമഗമഭായ പദതനി
നടപഭാക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  അലാംഗപരനിമനിതനികേളക്കസ
കേഭാരണമഭാകുന്നെ അവസകേള പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെ പ്രവര്തനങ്ങള മുതല് ഇവരുടട
സുസനിരമഭായ  പുനരധനിവഭാസലാം  വടരയുളള  ഒരു  ജതീവനിതചക്ര  സമതീപനമഭാണസ
അനുയഭാത്ര പദതനിയനിലൂടട  നടപഭാക്കഭാന് ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ.   സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപസ
മറസ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുടട  സഹകേരണകതഭാടടയഭാണസ  അനുയഭാത്ര  പദതനി
നടപഭാക്കുന്നെതസ.

(ബനി)  അലാംഗപരനിമനിതനികേളക്കസ  കേഭാരണമഭാകുന്നെ  അവസകേള
പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതുമുതല്  ഇവരുടട  പുനരധനിവഭാസലാംവടര  ലക്ഷലമനിടുന്നെ  വനിവനിധ
പ്രവര്തനങ്ങളഭാണസ അനുയഭാത്രയുടട ഭഭാഗമഭായനി നടപഭാക്കുന്നെതസ.  പ്രവര്തനങ്ങള
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവടട കചര്ക്കുന:

(1) അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കഭായുളള  സവനികശഷേ  തനിരനിചറനിയല്
കേഭാര്ഡുകേളുടട വനിതരണലാം.

(2) അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കസ ആകരഭാഗല ഇന്ഷേസ്വറന്സസ പദതനി.

(3) അലാംഗപരനിമനിതനികേള പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള.

(4) ജനില്ലഭാ പ്രഭാരലാംഭ ഇടടപടല് കകേന്ദ്രങ്ങള.

(5) നനിലവനിലുളള  ജനില്ലഭാ  പ്രഭാരലാംഭ  ഇടടപടല്  കകേന്ദ്രങ്ങളുടട  
ശഭാക്തതീകേരണലാം.

(6) ടമഭാടടബല് ഇന്റെര്ടവന്ഷേന് യൂണനിറ്റുകേള.

(7) പ്രകതലകേ കമഖലകേളനില് സനിരലാം ഇന്റെര്ടവന്ഷേന് യൂണനിറ്റുകേള.

(8) സസ ടപഷേലല് അങ്കണവഭാടനികേള.

(9) കപ്രഭാജക്ടസ ഓടനിസലാം.

(10) കേഭാകതഭാരലാം.

(11) കമഭാഡല്  ടടചല്ഡസ  റതീഹഭാബനിലനികറഷേന്  ടസന്റെറുകേള
(MCRC).

(12) ടഹല്പസ ഡസസ.
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(13) ബഡ്സസ സ്കൂളുകേളുടട പ്രവര്തനങ്ങള ശക്തനിടപടുതല്.

(14)  കേറക്ഷന് സര്ജറനികേള.

(15) സ്റ്റുഡന്റെസ ഇനനികഷേലറതീവസ ഇന് കേമ്മേബ്യൂണനിറനി റതീഹഭാബനിലനികറഷേന്.

(16) ബഡ്സസ  റതീഹഭാബനിലനികറഷേന്  ടസന്റെറുകേളുലാം  അസനിസഡസ
ലനിവനിലാംഗസ കഹഭാമുകേളുലാം.

(17) വലക്തനിഗത പരനിപഭാലന പഭാന്.

(18) കദശതീയ ശനില്പശഭാല.

(19) അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കസ  ടതഭാഴനില് പരനിശതീലനതനിനുലാം സഭാകങ്കതനികേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കുമഭായനി വനിദഗ്ദ്ധ കകേന്ദ്രലാം.

(20)  വനിവര വനിദലഭാഭലഭാസ വലഭാപന (IEC) പ്രവര്തനങ്ങള-എലാംപവര്

(21) പരനിക്കുകേളമൂലമുണഭാകുന്നെ  അലാംഗപരനിമനിതനികേള  പ്രതനികരഭാധനി
ക്കഭാനുളള പ്രവര്തനങ്ങള.

(22) അനുയഭാത്രഭാ-വനി  ടകേയര്  ഫനിലനിലാം  ടഫസനിടവല്  ഓണ്  
ഡനിടസബനിലനിറതീസസ.

(സനി)  ഭനിന്നെകശഷേനിയുളളവരുടട  പുനരധനിവഭാസതനിനഭായനി  സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപസ ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളള പദതനികേള ചുവടട കചര്ക്കുന:

(1) കേഭാഴ്ചടടവകേലലമുളള അഡസ്വകക്കറ്റുമഭാര്ക്കുളള റതീകഡഴസ അലവന്സസ.

(2) അലാംഗപരനിമനിത വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുളള സസ കകേഭാളര്ഷേനിപസ.

(3) കേഭാഴ്ചടടവകേലലമുളള അമ്മേമഭാര്ക്കുളള ധനസഹഭായലാം.

(4) വനികേലഭാലാംഗ ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനി ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം.

(5) വനികേലഭാലാംഗരഭായ  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുടട  ടപണ്മക്കളക്കസ/
വനികേലഭാലാംഗരഭായ ടപണ്കുടനികേളക്കസ വനിവഭാഹ ധനസഹഭായലാം.

(6) വനികേലഭാലാംഗര്ക്കസ വനിദൂര വനിദലഭാഭലഭാസതനിനസ  സസ കകേഭാളര്ഷേനിപസ.

(7) ഭനിന്നെകശഷേനിക്കഭാര്ക്കസ  തുലലതഭാ  പരതീക്ഷ  എഴുതുന്നെതനിനസ  
ധനസഹഭായലാം.

(8) വനിദലഭാകജലഭാതനി.

(9) കേനിടപ്പു കരഭാഗനികേടള ശുശ്രൂഷേനിക്കുന്നെ രക്ഷകേര്തഭാക്കളക്കസ സസ്വയലാം
ടതഭാഴനില്  ടചയ്യുന്നെതനിനസ  ഒറതവണ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നെ
പദതനി -സസ്വഭാശയ.
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(10) വനിദലഭാകേനിരണലാം-അലാംഗപരനിമനിതരഭായ  രക്ഷകേര്തഭാക്കളുടട  മക്കളക്കസ

വനിദലഭാഭലഭാസ ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നെ പദതനി.

(11) ടതഭാഴനില് പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങള.

(12) ടടവകേലലമുളളവര്ക്കഭായുളള സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങള.

(13) ടസഷേലല് അങ്കണവഭാടനികേള.

തഭാടഴപറയുന്നെ സലാംഘടനകേളക്കസ സര്ക്കഭാര് സഭാമ്പതനികേ സഹഭായലാം നല്കുനണസ.

(1) CDMRP-  Community  Disability  Management

Rehabilitation Programme.

(2) Alzhiemer's Related Disorder Society of India (ARDSI).

(3) Epilepsy Care through Schools.

(4) Pallium India.

(5) State Nodal Agency Centre (SNAC).

(6) ശദ ചഭാരനിറബനിള ടസഭാടടസറനി (NGO).

(7) ടഫഡകറഷേന് ഓഫസ ദനി ടടബന്ഡസ (NGO).

(8) Insight Project (SPACE).

(9) District Psychiatric Rehabilitation Project (IMHANS).

(10) SIMC (State Institute on Mentally Challenged).

(11) ആശയ.

കകേരള  സലാംസഭാന  വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷേന്വഴനി  ഭനിന്നെ

കശഷേനിക്കഭാരുടട പുനരധനിവഭാസതനിനഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചവരുന്നെ പദതനികേള ചുവടട

കചര്ക്കുന:

(1) അലാംഗടടവകേലലമുളളവര്ക്കഭാവശലമഭായ  ടടട്ര ടടസക്കനിള,  വതീല്

ടചയര്,  കൃത്രനിമ  കകേകേഭാലുകേള,  വഭാക്കര്,  ക്രചസസ,  കേണട,

ശവണ  സഹഭായനി  തുടങ്ങനിയ  സഹഭായ  ഉപകേരണങ്ങളുടട

സകൗജനല വനിതരണലാം.
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(2) അലാംഗടടവകേലലമുളളവര്ക്കുകവണ  ടടഹടടകേസ  ലനിലാംബസ,

ഇലകകഭാണനികേസ വതീല് ടചയര്,  ലഭാപ് കടഭാപസ തുടങ്ങനിയ ആധുനനികേ

ഉപകേരണ വനിതരണലാം (മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ വനികധയമഭായനി).

(3) ടടസഡസ വതീല് ഘടനിപനിച സ്കൂടര് വനിതരണലാം (മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ

വനികധയമഭായനി).

(4) അലാംഗടടവകേലലമുളളവര്ക്കുളള പുതനിയ സ്കൂടറനില് ടടസഡസ വതീല്

ഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനസ  സബ്സനിഡനി.

(5) നഭാഷേണല് ഹഭാന്റെനികേലഭാപ്ഡസ ഫനിനഭാന്സസ ആന്റെസ ടഡവലപ്ടമന്റെസ

കകേഭാര്പകറഷേന്  വഴനിയുളള  സസ്വയലാംടതഭാഴനില്  വഭായ/വനിദലഭാഭലഭാസ

വഭായ.

(6) സസ്വയലാം ടതഭാഴനിലനിനുളള ബഭാങ്കസ കലഭാണ് സബ്സനിഡനി.

(7) ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗതനിനസ  എന്.എചസ.എഫസ.ഡനി.സനി.  വഭായ

സബ്സനിഡനി.

(8) ഗുരുതരമഭായ ടടവകേലലലാം ബഭാധനിച കുടനികേളക്കസ സനിരനനികക്ഷപ

പദതനി.

(9) സസ്വയലാം സഹഭായ സലാംഘങ്ങടള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല്.

(10) തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചസ  വനികേലഭാലാംഗ

പുനരധനിവഭാസ പദതനി-സലാംസഭാന തലതനില് നടപഭാക്കല്.

(11) വനികേലഭാലാംഗ  സകൗഹൃദ  സഭാകങ്കതനികേ  പ്രദര്ശനവുലാം  പരനിശതീലന  

കകേന്ദ്രവുലാം.

(12) വനികേലഭാലാംഗരഭായ  വകയഭാജനങ്ങളക്കുകവണനിയുളള  വൃദസദനലാം

പരനിപഭാലനലാം.

(13) കേഭാഴ്ചടടവകേലലമുളള  യുവതതീയുവഭാക്കളക്കസ  ടഭാടബറസ/സഭാര്ടസ

കഫഭാണ് നല്കുന്നെ പദതനി.

(14) ഭനിന്നെകശഷേനിക്കഭാര്ക്കസ  25,000  രൂപ വടര ജഭാമലമനില്ലഭാത വഭായ

നല്കുന്നെ പദതനി.
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മുന്ഗണനപടനികേയനിടല അനര്ഹര്

26 (*26) ശതീ  .   മുഹമ്മേദസ മുഹസനിന് പനി. :
ശതീമതനി ഇ  .   എസസ  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന് :
ശതീമതനി  സനി  .    ടകേ  .    ആശ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ
മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില് അനര്ഹര് ഉളടപടനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനിടല  അനര്ഹടര  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
തകദ്ദേശഭരണ വകുപസ,  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപസ,  കവദതതനി വകുപസ,  ഇ.പനി.എഫസ.
കേമ്മേതീഷേണര്,  ട്രഷേറനി  വകുപസ  എന്നെനിവയുമഭായനി  ബനടപടസ  കവണ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്നനിനലാം  സസ്വയലാം  ഒഴനിയഭാത  അനര്ഹരഭായ
കേഭാര്ഡസ  ഉടമകേളടക്കതനിടര  എനസ  നടപടനിയഭാണസ  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ
എന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സടടപസുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   പനി  .   തനികലഭാതമന്  ): 

(എ) ഉണസ.

(ബനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  അനര്ഹടര  ഒഴനിവഭാക്കനി  അര്ഹടര  ലനിസനില്  ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനസ
സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനികനഭാടനുബനനിചസ
മുന്ഗണനഭാ  കേഭാര്ഡനില്  ഉളടപടനിട്ടുളള  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസര്,  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകൃത സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള, ടപഭാതുകമഖലഭാ സഹകേരണ കമഖലയനിടല
ജതീവനക്കഭാര്,  സര്വ്വതീസസ  ടപന്ഷേന്കേഭാര്  എന്നെനിവര്  കൃതലമഭായനി  കറഷേന്  കേഭാര്ഡസ
തനിരനികചല്പനിചസ  മുന്ഗണകനതര  വനിഭഭാഗതനില്  ഉളടപടുതഭാന്  10-8-2017-വടര
സമയപരനിധനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനിനുപരനിയഭായനി  അനര്ഹര്ടക്കതനിടര  ഇന്ഡലന്
ക്രനിമനിനല്  ശനിക്ഷഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരവുലാം  അവശലസഭാധന  നനിയമലാം,  1955  പ്രകേഭാരവുലാം
നടപടനിടയടുക്കഭാന്  ബനടപട  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്ക്കസ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.
എല്ലഭാ  വകുപസ  കമധഭാവനികേളക്കുലാം  സഭാപന  കമധഭാവനികേളക്കുലാം  ബനടപട
എല്ലഭാവര്ക്കുലാം ഇക്കഭാരലലാം സലാംബനനിചസ കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  പനി.ഡനി.എസസ.  കേണ്കട്രഭാള  ഓര്ഡര്,  2015  കക്ലഭാസസ  3  (13)-ടന്റെ
അടനിസഭാനതനില്  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം,  2013  പ്രകേഭാരലാം
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നെ  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ  തുടര്ചയഭായ  പുനരവകലഭാകേനതനിനസ
വനികധയമഭാക്കുന്നെതസ സലാംബനനിച നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.
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ക്ലനിനനിക്കല് എസഭാബനിഷ് ടമന്റെസ കേകൗണ്സനില് രൂപതീകേരണലാം

27 (*27) ശതീ  .   കറഭാഷേനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   പനി  .   ടജ  .  കജഭാസഫസ :
ശതീ  .    കമഭാന്സസ  കജഭാസഫസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  ക്ലനിനനിക്കല്  എസഭാബനിടഷ്മെന്റെസ  കേകൗണ്സനില്
രൂപതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ക്ലനിനനിക്കല്  ലഭാബുകേളനില്  കയഭാഗലരഭായ  ടടകതീഷേലന്മഭാര്  തടന്നെയഭാണസ
പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുന്നെതസ  എന്നെ  കേഭാരലലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനസ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ  ലകബഭാറടറനികേളനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്നെ  പരനികശഭാധനഭാ
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില്  വലതലഭാസലാം  ഉണഭാകുന്നെടതന്തുടകേഭാണഭാടണന്നെസ  പഠനലാം
നടതനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ
ടതീചര്  ):

(എ-സനി)  സലാംസഭാനടത സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിലുളള ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ
ആശുപത്രനികേള,  മറസ  ആതുര  കസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  ഓകരഭാ
വനിഭഭാഗതനിനുലാം  നനിശയനിക്കടപട  അലാംഗതീകൃത  കയഭാഗലതയുടട  അടനിസഭാനതനില്
മഭാത്രലാം  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നെതനിനഭാലുലാം  ഒരു  വനികകേന്ദ്രതീകൃത  ഭരണസലാംവനിധഭാനലാം  ഇകൗ
സഭാപനങ്ങളക്കുളളതനിനഭാലുലാം  മറസ  ഏതസ  സലാംസഭാനടതക്കഭാളുലാം  കകേരളതനിടല
സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലുളള  ആകരഭാഗലകസവനലാം  പരമഭാവധനി  കുറമറ  രതീതനിയനില്
നനിര്വ്വഹനിക്കഭാന് കേഴനിയുനണസ.  എന്നെഭാല് ഏകേകദശലാം 70 ശതമഭാനകതഭാളലാം വരുന്നെ
സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  അനുബന  സഭാപനങ്ങള,  ഡനിടസന്സറനികേള
എന്നെനിവനിടങ്ങളനിടല  ജതീവനക്കഭാരുടട  കയഭാഗലതകേളുലാം  നനിയമന  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം
നനിയനനിക്കഭാന്തക്ക സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലനില്ല. പരനിഷ്കൃത സമൂഹതനില് ആതുര
ചനികേനിതഭാരലാംഗലാം അതതീവശദയുലാം നനിയനണവുലാം ഏര്ടപടുതനിടക്കഭാണസ മുകന്നെറുന്നെ
സഭാഹചരലതനില്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ടകേഭാണ്ടുവന്നെ  ക്ലനിനനിക്കല്  എസഭാബനിഷ് ടമന്റെസ
ആക്ടസ,  2010-ടന്റെ  ചുവടുപനിടനിചസ  ചനില  സലാംസഭാനങ്ങടളങ്കനിലുലാം  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം
നടതനിയനിട്ടുണസ.  സലാംസഭാനടത സവനികശഷേ സഭാഹചരലലാം  മുന്നനിര്തനി സസ്വകേഭാരല
ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗസ  ടസന്റെറുകേള  തുടങ്ങനിയ  എല്ലഭാ  ചനികേനിതഭാ
സഭാപനങ്ങളുടടയുലാം  പ്രവര്തനലാം  വലവസഭാപനിതമഭായ  നനിയമലാം  മുകഖന
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നനിയനനിക്കുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകതഭാടട  "കകേരള  ക്ലനിനനിക്കല്  എസഭാബനിഷ് ടമന്റെസ
(രജനികസഷേന്  &  ടറഗുകലഷേന്)  ബനില്  2017"  നസ രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത
ബനില്ലനില്  ക്ലനിനനിക്കല്  എസഭാബനിഷ് ടമന്റെസ  കേകൗണ്സനില്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതസ
സലാംബനനിച  വലവസ  ഉളടപടുതനിയനിട്ടുണസ.  ഇതസ  നനിയമമഭാകുന്നെകതഭാടട  എല്ലഭാ
ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  നനിശനിത  കയഭാഗലതയുളള  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം  ക്ലനിനനിക്കല്
ലഭാബുകേളനില്  കയഭാഗലരഭായ  ടടകതീഷേലനഭാരുലാംതടന്നെ  പരനികശഭാധന  നടത്തുനടവന്നെസ
ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗലരലാംഗതസ സസ്വകേഭാരല കമഖലയനില് പ്രവര്തനിക്കുന്നെ
ആതുരഭാലയങ്ങളുടടയുലാം അനുബന ക്ലനിനനിക്കല് സഭാപനങ്ങളുടടയുലാം രജനികസഷേന്,
നനിയനണലാം,  ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ടപടുതല് തുടങ്ങനിയ രലാംഗങ്ങളനിടലല്ലഭാലാം
ശരഭാശരനി  നനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കഭാനുമഭാണസ  ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ.  ഇതനിലൂടട  വനിവനിധ
ലകബഭാറടറനികേളനില്നനിന്നെസ  ലഭനിക്കുന്നെ  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളനില്  ടടവരുദലലാം
ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം ആധനികേഭാരനികേത ടടകേവരുത്തുന്നെതനിനുലാം കേഴനിയുടമന്നെസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
പ്രസ്തസ്തുത  ബനില്  നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള
അനനിമഘടതനിലഭാണസ.

ഗുണഭാ-മഭാഫനിയ സലാംഘങ്ങള

28 (*28) ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള :
ശതീ  .   വനി  .   ടകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെസ :
ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   അബ്ദു റബസ :
ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാധഭാരണക്കഭാരുടട  ജതീവനുലാം  സസ്വതനിനുലാം  ഭതീഷേണനിയഭായനി  ഗുണഭാ-
മഭാഫനിയഭാ സലാംഘങ്ങള സലാംസഭാനതനിടന്റെ പല ഭഭാഗത്തുലാം പ്രവര്തനിചവരുന്നെകേഭാരലലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതരലാം  സലാംഘങ്ങടള  അടനിചമര്ത്തുന്നെതനിനസ  കേര്മ്മേ  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  അതനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എടനല്ലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ): 

(എ)  സഭാധഭാരണക്കഭാരുടട  ജതീവനുലാം  സസ്വതനിനുലാം  ഭതീഷേണനിയഭായനി  ഗുണഭാ-
മഭാഫനിയ സലാംഘങ്ങള പ്രവര്തനിക്കുന്നെതഭായനി ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.  എന്നെഭാല് ചനില
ഗുണഭാ ആക്രമണങ്ങള ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.
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(ബനി&സനി)  ഗുണഭാ-മഭാഫനിയ  സലാംഘങ്ങള  സലാംസഭാനതസ  പ്രവര്തനിച
വരുന്നെനില്ല,  എങ്കനിലുലാം  ഗുണഭാ  പ്രവര്തനങ്ങളനില്  ഏര്ടപടുന്നെവടര  അമര്ച
ടചയ്യുന്നെതനിനഭായനി  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം  ഗുണഭാവനിരുദ  സസ്വഭാഡസ  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
കൂടഭാടത തുടര്ചയഭായനി ക്രമസമഭാധഭാന പ്രശങ്ങള ഉണഭാക്കുന്നെവടര റകൗഡനി ഹനിസറനി
ഷേതീറനില് ഉളടപടുതനി നനിരതീക്ഷണലാം നടത്തുകേയുലാം Cr.P.C 107, KAAPA  തുടങ്ങനിയ
വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരലാം തടങ്കലനില് പഭാര്പനിക്കുന്നെതനിനുലാം സഞലന നനിയനണ ഉതരവസ
പുറടപടുവനിക്കുന്നെതനിനുലാംകവണ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരനികേയുലാം  ടചയ്യുന.
ഇപ്രകേഭാരലാം  നനിയമനടപടനിക്കസ  വനികധയരഭായവര്  തുടര്നലാം  കുറകൃതലങ്ങളനില്
ഏര്ടപടുനകണഭാടയന്നെസ  നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം  അങ്ങടനയുളളവര്ടക്കതനിടര  കവണ
മുന്കേരുതല് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരനികേയുലാം ടചയ്യുന. 

കബഡസ മഭാഫനിയയുടട പ്രവര്തനലാം 

29 (*29) ടപ്രഭാഫ  .   ആബനിദസ ഹുകസന് തങ്ങള :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ കേബതീര് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    ടകേ  .    എലാം  .    ഷേഭാജനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  കബലഡസ  മഭാഫനിയയുടട  പ്രവര്തനലാം  വലഭാപകേമഭായനി
തുടരുന്നെതസ  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസ  കനരനിടഭാന്  എനസ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച
ടവന്നെസ ടവളനിടപടുതഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓപകറഷേന്  കുകബരയുടട  പ്രവര്തനലാം  തുടരഭാന്
ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാടയഭാന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

മുഖലമനനി (ശതീ  .   പനിണറഭായനി വനിജയന്  ):

(എ&ബനി)  ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.  ടകേഭാളളപലനിശക്കഭാര്ടക്കതനിടരയുലാം  അമനിത
പലനിശ  ഇകൗടഭാക്കുന്നെവര്ടക്കതനിടരയുലാം  ശക്തമഭായ  നനിയമ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച
വരുന്നെതനിനഭാല്  ഇതരലാം  കകേസ്സുകേളുടടയുലാം  പരഭാതനികേളുടടയുലാം  എണതനില്
വളടരയധനികേലാം  കുറവസ  വന്നെനിട്ടുളളതഭാണസ.    2014  വര്ഷേതനില്  2900  കകേസ്സുകേളുലാം
2015  വര്ഷേതനില്  597  കകേസ്സുകേളുലാം  2016  വര്ഷേതനില്  210  കകേസ്സുകേളുലാം  2017
വര്ഷേതനില് നഭാളനിതുവടര  108  കകേസ്സുകേളുലാം  KML  Act,  Kerala  Prohibition  of
Charging Exorbitant Rate of Interest Act എന്നെനിവ അനുസരനിചസ രജനിസര് ടചയ്തസ
ശക്തമഭായ നനിയമ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.



68       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 7, 2017

ടഡങ്കനിപനനി നനിയനണവനികധയമഭാക്കല് 

30 (*30) ശതീ  .   ടകേ  .   സുകരഷേസ കുറുപസ :

ശതീ  .   ബനി  .  സതലന് :

ശതീ  .   ടകേ  .   ദഭാസന് :

ശതീ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  ചനില  ജനില്ലകേളനില്  വര്ദനിച  കതഭാതനിലുണഭായ

ടഡങ്കനിപനനിയുലാം  അതുമൂലമുണഭായ  മരണങ്ങളുലാം  നനിയനണവനികധയമഭാക്കഭാനഭായനി

സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മഭാലനിനല  സലാംസരണതനിലുണഭാകുന്നെ  കപഭാരഭായകേളഭാണസ  ടഡങ്കനിപനനി,

എലനിപനനി  തുടങ്ങനിയ കരഭാഗങ്ങളുടട  വലഭാപനതനിനസ  കേഭാരണമഭാകുന്നെടതന്നെതനിനഭാല്

ഇക്കഭാരലതനില്  ആകരഭാഗല  വകുപസ  മുന്കേടയടുതസ  നടപഭാക്കുന്നെ  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം

കബഭാധവല്ക്കരണ പ്രവര്തനങ്ങളുലാം എടനല്ലഭാമഭാണസ;

(സനി)  മരുനകേളുടട  ലഭലത  ഉറപഭാക്കഭാനുലാം  ലകബഭാറടറനി  സലാംവനിധഭാനലാം

ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനുലാം ടചയ്ത കേഭാരലങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ടകേ  .    ടകേ  .    ടടശലജ

ടതീചര്  ):

(എ)  സലാംസഭാനതസ  ചനില  ജനില്ലകേളനില്  വര്ദനിച  കതഭാതനിലുണഭായ

ടഡങ്കനിപനനിയുലാം  അതുമൂലമുണഭായ  മരണങ്ങളുലാം  നനിയനണവനികധയമഭാക്കഭാനഭായനി

സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള ചുവടട കചര്ക്കുന:

• പകേര്ചവലഭാധനികേള  ഉണഭാകുന്നെതസ  കനരകതതടന്നെ  കേണ്ടു

പനിടനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  കരഭാഗ  നനിരതീക്ഷണവുലാം  

ടകേഭാതുകു നനിരതീക്ഷണവുലാം ശക്തനിടപടുതനി.

• പകേര്ചവലഭാധനികേള  റനികപഭാര്ടസ  ടചയ്ത  സലങ്ങളനില്  അതഭാതസ  

സമയങ്ങളനില് ജനില്ലഭാ -സലാംസഭാനതല വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനികേള സന്ദര്ശനിചസ

കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ പ്രവര്തനങ്ങള ശക്തനിടപടുത്തുവഭാനുളള നടപടനികേള 

സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.
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• ടകേഭാതുകേസ  സഭാന്ദ്രത  കൂടുതലുളള  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  ടഡങ്കനിപനനി  

റനികപഭാര്ടസ ടചയ്ത സലങ്ങളനിലുലാം ടകേഭാതുകേനിടന്റെ ഉറവനിട നശതീകേരണലാം, 

വതീടനിനുളളനില്  കേതീടനഭാശനിനനി  തളനിക്കല്  (ISS),  വതീടനിനസ  പുറതസ  

കേതീടനഭാശനിനനി പുകേയല് (കഫഭാഗനിലാംഗസ), കൂതഭാടനി നശതീകേരണതനിനുളള

കസ്പ്രേയനിലാംഗസ എന്നെനിവ ടചയവരുന.

• സലാംസഭാനതസ മുഖലമനനിയുടട അദലക്ഷതയനില് കൂടനിയ സര്വ്വകേക്ഷനി

കയഭാഗതനിടന്റെ തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം ജൂണ് 27, 28, 29 തതീയതനികേളനില്

സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി ശുചതീകേരണ യജലാം നടതനി.

• കമയസ  19-നുലാം  ജൂണ്  19-നുലാം  സലാംസഭാനതല  RRT  കയഭാഗലാം  രണസ

പ്രഭാവശലലാം  കൂടനി  സലാംസഭാനടത  പകേര്ചവലഭാധനി  സനിതനിഗതനികേള

വനിലയനിരുതനി.  

• ജൂണ് 29 മുതല് ജൂടടല 3 വടരയുലാം ജൂടടല 17 -ലുമഭായനി രണസ കകേന്ദ്ര

വനിദഗ്ദ്ധ  സലാംഘങ്ങള  സലാംസഭാനടതതനി  സനിതനിഗതനികേള

വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയുലാം  ടചയ.  ഇകൗ

നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം ടകേഭാതുകേസ,  കൂതഭാടനി നശതീകേരണ പ്രവര്തനങ്ങള

ശക്തനിടപടുതനി.

• മരുനകേള, ടടസ്റ്റുകേനിറ്റുകേള എന്നെനിവയുടട ലഭലത ഉറപ്പുവരുതനി.

• കരഭാഗനികേളക്കസ  തൃപനികേരമഭായ  കസവനലാം  നല്കേഭാന്  ഒ.പനി.  സമയലാം

ദതീര്ഘനിപനിച.

• മഴക്കഭാലപൂര്വ്വ  ശുചതീകേരണ  യജതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചതീഫസ

ടസക്രടറനിയുടട  അദലക്ഷതയനില്  2-3-2017-നുലാം  ബഹുമഭാനടപട

മുഖലമനനിയുടട  അദലക്ഷതയനില്  6-3-2017-നുലാം  കയഭാഗലാം  കചര്ന്നെസ

പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധതനിനസ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചര്ന്നെസ

സസ്വതീകേരനികക്കണ നടപടനികേള ചര്ച ടചയ.

• ഗവണ്ടമന്റെസ ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ, സസ്വകേഭാരല ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ

പ്രതനിനനിധനികേളുടട  കയഭാഗലാം  വനിളനിചകൂടനി  സമയബനനിതമഭായനി  കരഭാഗ

വനിവരലാം റനികപഭാര്ടസ ടചയ്യുന്നെതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി.
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• ടഎ.എലാം.എ.  വഴനി സസ്വകേഭാരല കമഖലയനിടല കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കസ  ടഡങ്കനി

ചനികേനിതഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങടളക്കുറനിചളള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനി.

• പത്ര-ദൃശല-ശവല  മഭാധലമങ്ങള  വഴനിയുളള  കബഭാധവല്ക്കരണലാം,

 ടടമക്കസ  അനകൗണ്ടസന്റെസ,  ലഘുകലഖ  വനിതരണലാം,  കപഭാസര്,

 ടറയനില്കവ  കസഷേന്,  സനിനനിമഭാ  തനികയറര്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്

എന്.എചസ.എലാം-ടന്റെ  സഹഭായകതഭാടടയുളള  പകേര്ചവലഭാധനി

പ്രതനികരഭാധ പ്രചരണങ്ങള എന്നെനിവ നടത്തുകേയുണഭായനി.

(ബനി)  പകേര്ചപനനികേള  വലഭാപനിക്കുന്നെതസ  തടയുന്നെതനിനുകവണനി  കരഭാഗങ്ങടള

പറനിയുലാം കരഭാഗപ്രതനികരഭാധടതപറനിയുലാം വലക്തമഭായ കബഭാധവല്ക്കരണലാം ജനങ്ങളക്കസ

നല്കേനി  വരുനണസ.  ലഘുകലഖ  വനിതരണലാം,  കപഭാസര്,  ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,

ടസമനിനഭാര്,  സലാംവഭാദലാം,  കചഭാകദലഭാതരകവദനി  എന്നെനിവവഴനിയുലാം  ടടമക്കസ

അനകൗണ്ടസന്റെസ,  പത്ര-ദൃശല-ശവല  മഭാധലമങ്ങളവഴനിയുലാം  കൃതലമഭായനി

കബഭാധവല്ക്കരണലാം നല്കേനിവരുന. പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധതനിനുകവണനി ഇതര

വകുപ്പുകേളുടട  സഹകേരണകതഭാടടയുലാം  ജനപങ്കഭാളനിതകതഭാടടയുലാം  മഴക്കഭാലപൂര്വ്വ

ശുചതീകേരണലാം,  ടകേഭാതുകേസ  ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം,  കക്ലലഭാറനികനഷേന്  തുടങ്ങനിയ

പ്രവര്തനങ്ങള നടതനിവരുനണസ.

(സനി)  ടകേ.എലാം.എസസ.സനി.എല്.വഴനിയുലാം  കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനിവഴനിയുലാം

ആശുപത്രനികേളനില് മരുനകേളുടട ലഭലത ഉറപഭാക്കനി.  അടനിയനര സഭാഹചരലങ്ങളനില്

കലഭാക്കല് പര്കചസ് വഴനി മരുനകേള വഭാങ്ങഭാന് ജനില്ലഭാ ടമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്മഭാടര

ചുമതലടപടുതനി.

ടഡങ്കനിപനനി,  ചനിക്കന്ഗുനനിയ എന്നെനിവ സനിരതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുളള ലകബഭാറടറനി

സലാംവനിധഭാനലാം  കസറസ  പബനികേസ  ടഹല്തസ  ലഭാബുലാം  ഗവണ്ടമന്റെസ  ടമഡനിക്കല്

കകേഭാകളജുകേളുലാം  ഉളടപടട  27  ടസന്റെനിനല്  സര്വ്വയനിലന്സസ  ലകബഭാറടറനികേളനില്

സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  എചസ1 എന്1  സനിരതീകേരണതനിനസ  മണനിപഭാല്  ടടവകറഭാളജനി

റനിസര്ചസ  ടസന്റെറനിലുലാം  ആലപ്പുഴയനിടല  എന്.ടഎ.വനി.  യൂണനിറനിലുലാം  സകൗകേരലലാം

ഏര്ടപടുതനി.  മറസ  പകേര്ചവലഭാധനികേളക്കഭാവശലമഭായ  ലകബഭാറടറനി  സലാംവനിധഭാനലാം,

കസറസ പബനികേസ ടഹല്തസ ലഭാബസ,  ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേള,  റതീജനിയണല് ആന്റെസ

ജനില്ലഭാ  പബനികേസ  ടഹല്തസ  ലഭാബുകേള  തുടങ്ങനിയവയനില്  ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

ഇതനിനഭാവശലമഭായ ഡയകഗ്നഭാസനികേസ കേനിറ്റുകേള വനിവനിധ ലഭാബുകേളനില് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ. 
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(ii) നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത കചഭാദലങ്ങളുടട ഉതരങ്ങള

ബന്ധുവനിനസ ഭൂമനി അനുവദനിചതസ സലാംബനനിച കകേസസ

1  (1)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2006-11  കേഭാലതസ  അന്നെടത  മുഖലമനനി  തടന്റെ  ബന്ധുവനിനസ  ഭൂമനി

അനുവദനിചതസ സലാംബനനിച കകേസനിടന്റെ നനിലവനിടല അവസ എനഭാണസ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേസനില്  കുറപത്രലാം  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദവനിവരങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേസനിന്കമലുള്ള  അനനിമ  റനികപഭാര്ടസ  വനിജനിലന്സസ  കകേഭാടതനിയനില്

സമര്പനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം

ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.  

സബസ ഇന്ടസക്ടര് തസ്തനികേയനിടല നനിയമനലാം

2 (2)  ശതീ  .    മുല്ലക്കര രതഭാകേരന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലതനിനസ മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാന കപഭാലതീസസ കസനയനിടല സബസ ഇന്ടസക്ടര് തസ്തനികേയനിടല റഭാങ്കസ

ലനിസസ  നനിലവനിലുകണഭാ;  നനിയമനവുമഭായനി  ബനടപടസ  എടനങ്കനിലുലാം  തടസങ്ങള

നനിലവനിലുകണഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം ടവളനിടപടുതഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

ഉണസ.  സബസ  ഇന്ടസക്ടര്  നനിയമനതനില്  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  നനിലവനിലു

ണഭായനിരുന്നെ  തര്ക്കലാം  പരനിഹരനിചസ  93  എന്.ടജ.ഡനി.  ഒഴനിവുകേള  26-5-2015-ടല

നനിലവനിടല  റഭാങ്കസ  ലനിസനില്നനിനലാം  നനികേത്തുന്നെതനിനഭായനി  14-7-2017-ല്

O.A.No.1958/2016  ബഹുമഭാനടപട  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവസ  ട്രനിബബ്യൂണല്

ഉതരവഭായനിട്ടുണസ.  എന്നെഭാല്  18-7-2017-ടല  O.P.(KAT)  265/17  (Z)

ബഹുമഭാനടപട  ടടഹകക്കഭാടതനിയുടട  ഉതരവസ  പ്രകേഭാരലാം  ടനി  ഉതരവസ  കസ

ടചയ്തനിരനിക്കുകേയഭാണസ.
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സനി.ആര്. ഇസഡസ. സലാംബനമഭായ അകപക്ഷകേള

3 (5) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷേലാംസതീര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  ആവശലങ്ങൾക്കഭായനി  സനി.ആർ.ഇസഡസ.-ല്  വരുന്നെ

അകപക്ഷകേള  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുന്നെനിടല്ലന്നെ  പരഭാതനി

ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  അതസ  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എടനല്ലഭാലാം

മുന്കേരുതലുകേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളടതന്നെസ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സനി.ആർ.ഇസഡസ.  ഫയല്  തതീര്പഭാക്കല്  പ്രക്രനിയ  ലളനിതമഭാക്കഭാനുള്ള

എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  സനി.ആര്.ഇസഡസ.-ല്  വരുന്നെ  അകപക്ഷകേള  സമയബനനിതമഭായനി

തതീര്ക്കഭാനുലാം  ഒഭാഫതീസസ   സലാംവനിധഭാനലാം  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെസ  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചസ

നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം 1-4-2017-ടല സ.ഉ.(ടടകേ) നമ്പര് 3/2017/പരനിസനിതനി ഉതരവസ

പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  അകതഭാറനിറനി  ശഭാസ  സഭാകങ്കതനികേ

വകുപനില്നനിനലാം പരനിസനിതനി വകുപനികലക്കസ മഭാറ്റുകേയുലാം ടനി അകതഭാറനിറനി പരനിസനിതനി

കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാന  വകുപസ  ഡയറക്ടകററനില്  പ്രവര്തനലാം

ആരലാംഭനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  അകതഭാറനിറനിയുടട  ഓഫതീസസ  പ്രവര്തനങ്ങള

കവഗതനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാടര  നനിയമനിക്കുന്നെതനിനുളള

നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.   ജതീവനക്കഭാരുടട  നനിയമനലാം  പൂര്തനിയഭാകുകമ്പഭാള

സനി.ആര്.ഇസഡസ-ല്  വരുന്നെ  അകപക്ഷകേള  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പഭാക്കഭാന്

സഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ.  ടകേടനിക്കനിടന്നെ  നഭാലഭായനിരകതഭാളലാം   അകപക്ഷകേളനില്  2000

എണതനികനല് കേഴനിഞ്ഞെ 3 മഭാസങ്ങളടകേഭാണസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ വനിഷേയ പരനിജഭാനലാം നല്കേഭാനഭായനി ഒരു ദനിവസടത

ടട്രയനിനനിലാംഗസ നല്കുകേയുലാം തുടര്ന്നെസ ഫയല് അദഭാലതസ നടതനി ഫയല് തതീര്പഭാക്കല്

പ്രക്രനിയ  കവഗതനിലഭാക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരനികേയുമഭാണസ.

ടപഭാതുജനങ്ങളക്കുണഭാകുന്നെ  ബുദനിമുട്ടുകേള ഒഴനിവഭാക്കഭാന് ജനില്ലഭാതല  ഓഫതീസുകേള

ശഭാക്തതീകേരനിക്കുന്നെതസ  സലാംബനനിച  നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  നവലാംബര്

അവസഭാനകതഭാടുകൂടനി  ടകേടനിക്കനിടക്കുന്നെ  അകപക്ഷകേളനിന്കമല്  പൂര്ണമഭായനി

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. 
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പനി.എസസ.സനി. നനിയമനലാം

4 (6) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷേസ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി 
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കഭാര്  അഞസ  വര്ഷേലാംടകേഭാണസ  നടതനിയ
പനി.എസസ.സനി.  നനിയമനങ്ങള എത്രടയന്നെസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനില്
പുതുതഭായനി എത്ര തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കടപട്ടുടവന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എല്.ഡനി.എഫസ.  സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന്നെതനിനുകശഷേലാം  2017
ജൂണ്  30  വടര  പനി.എസസ.സനി.വഴനി  നടന്നെ  നനിയമനങ്ങള  എത്രടയന്നെസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  കേഭാലയളവനില്  സൃഷ്ടനിക്കടപട  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള
എത്രടയന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലതസ  പനി.എസസ.സനി.  മുകഖന  154386
കപര്ക്കഭാണസ  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനിയതസ.  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  പുതുതഭായനി
സൃഷ്ടനിക്കടപട തസ്തനികേകേള സലാംബനനിച വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ബനി)  25-5-2016  മുതല്  30-6-2017  വടരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  44524
കപര്ക്കസ  നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   ഇകൗ  കേഭാലയളവനില് സൃഷ്ടനിക്കടപട
പുതനിയ തസ്തനികേകേള സലാംബനനിച വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

പനി.എസസ.സനി. നനിയമനലാം

5 (7) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേസ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന്നെതനിനുകശഷേലാം  2017  ജൂകല  31
വടര എത്ര ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ പനി.എസസ.സനി. മുകഖന നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ;

(ബനി) പനി.എസസ.സനി. മുകഖനയുള്ള നനിയമനലാം തസ്വരനിതടപട്ടുത്തുന്നെതനിനസ കൂടുതല്
തസ്തനികേകേളനികലക്കസ  ഓണ്കലന്  പരതീക്ഷ  നടത്തുന്നെതനിനസ  പനി.എസസ.സനി.
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) പനി.എസസ.സനി.-യുടട പ്രവര്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ ഈ
സര്ക്കഭാര് വന്നെതനിനുകശഷേലാം എത്ര തസ്തനികേകേള പനി.എസസ.സനി.-യനില് സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ) ഇകൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷേലാം 30-6-2017 വടര ആടകേ 44524
കപര്ക്കസ നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി) 1600 അകപക്ഷകേരനില് തഭാടഴയുളളതുലാം ഓണ്ടടലന് പരതീക്ഷ നടതഭാന്
സഭാധനിക്കുന്നെതുമഭായ  എല്ലഭാ  പരതീക്ഷകേളുലാം  ഓണ്ടടലന്  സലാംവനിധഭാനതനിലഭാണസ
നടത്തുന്നെതസ.   ഓണ്ടടലന്  പരതീക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനതനിടന്റെ  കശഷേനി  പരമഭാവധനി
ഉപകയഭാഗടപടുത്തുന്നെതനിനുളള നടപടനി പനി.എസസ.സനി. സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി) പനി.എസസ.സനി.-യുടട പ്രവര്തനലാം കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ ഇകൗ
സര്ക്കഭാര്  വന്നെതനിനുകശഷേലാം  22-4-2017-ടല  GO(Ms)  No.149/2017/GAD
പ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  കേഭാറഗറനികേളനിലഭായനി  ആടകേ  120  തസ്തനികേകേള  പുതുതഭായനി
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ.  വനിശദഭാലാംശലാം ചുവടട കചര്ക്കുന.

അഡതീഷേണല് ടസക്രടറനി -2, കജഭായനിന്റെസ ടസക്രടറനി -2, ടഡപബ്യൂടനി ടസക്രടറനി-2,
അണര്  ടസക്രടറനി-3,  ടസക്ഷന്  ഓഫതീസര്-18,  അസനിസന്റെസ-54,
കകേഭാണ്ഫനിഡന്ഷേലല്  അസനിസന്റെസ-2,  കേമ്പബ്യൂടര്  അസനിസന്റെസ-18,  ഡകഫദഭാര്-3,
കപഴണല്  അസനിസന്റെസ-3,  സനിസലാം  അനലനിസസ-1,  കപ്രഭാഗഭാമര്-1,  ടടകനിക്കല്
അസനിസന്റെസ-3,  എ.സനി  ടമക്കഭാനനികേസ  (ദനിവസ  കവതനലാം)-1,  ഇലകതീഷേലന്  (ദനിവസ
കവതനലാം)-1,  പലാംബര്  (ദനിവസ  കവതനലാം) -1,  ടടഡവര്  (ദനിവസ  കവതനലാം)-5
ആടകേ-120.

മുന് സര്ക്കഭാരനിടന്റെ അവസഭാനകേഭാലതസ എടുത തതീരുമഭാനങ്ങള

6 (8) ശതീ  .   എല്കദഭാസസ പനി  .   കുന്നെപനിള്ളനില് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുൻ  സർക്കഭാരനിടന്റെ  അവസഭാനകേഭാലതസ  എടുത  തതീരുമഭാനങ്ങള
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന് മനനിസഭ ഉപസമനിതനിടയ എന്നെഭാണസ ചുമതല ടപടുതനിയതസ;
ആ സമനിതനിയനില് ആടരഭാടക്ക അലാംഗങ്ങളഭായനിരുന;

(ബനി)  ഉപസമനിതനിയുടട  റനികപഭാര്ടസ  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  എന്നെഭാണസ
ലഭനിചതസ;

(സനി)  ഇകൗ  റനികപഭാര്ടസ  മനനിസഭ  അലാംഗതീകേരനിചകവഭാ;  എങ്കനില്  എന്നെഭാണസ
അലാംഗതീകേരനിചതസ;

(ഡനി)  ഇതനില്  ഏടതല്ലഭാലാം  തതീരുമഭാനങ്ങളഭാണസ  തടഞ്ഞുവയഭാന്
തതീരുമഭാനനിചടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഇ) ഇതനില് ഏടതങ്കനിലുലാം തതീരുമഭാനങ്ങളനില് വനിജനിലന്സസ അകനസ്വഷേണതനിനസ
ഉതരവസ നലനിയനിട്ടുകണഭാ;

(എഫസ)  ഉടണങ്കനില്  ഏടതല്ലഭാലാം  തതീരുമഭാനങ്ങളഭാണസ  വനിജനിലന്സസ
അകനസ്വഷേണതനിനസ വനിടടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  25-5-2016-നസ  കചര്ന്നെ  മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  കേഴനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
അവസഭാന കേഭാലയളവനില്  1-1-2016  മുതല്  30-4-2016  വടര എടുതനിട്ടുളള എല്ലഭാ
മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനസ  ഒരു  മനനിസഭഭാ
ഉപസമനിതനിടയ ചുമതലടപടുതനിയനിരുന. ചുവടടപറയുന്നെവരഭാണസ ഉപസമനിതനിയനിടല
അലാംഗങ്ങള.

ശതീ. എ. ടകേ. ബഭാലന് - കേണ്വതീനര്

ശതീ. വനി. എസസ. സുനനില് കുമഭാര്  - ടമമ്പര്

ശതീ. എ. ടകേ. ശശതീന്ദ്രന്  - ടമമ്പര്

ശതീ. രഭാമചന്ദ്രന് കേടന്നെപളളനി - ടമമ്പര്

ശതീ. മഭാതത ടനി. കതഭാമസസ - ടമമ്പര്

കഡഭാ. ടനി. എലാം. കതഭാമസസ ടഎസകേസ  - ടമമ്പര്

(ബനി) ഉപസമനിതനിയുടട റനികപഭാര്ടസ 18-1-2017-നസ ലഭനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  14-3-2017-നസ  കചര്ന്നെ  മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടസ  ചനില
കഭദഗതനികേകളഭാടട അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  തടഞ്ഞുവയഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിടനില്ല.  ചനില  തതീരുമഭാനങ്ങള  റദ്ദേസ
ടചയ്യുവഭാകനഭാ പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുവഭാകനഭാ തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.

(ഇ&എഫസ)  കേരമന-കേളനിയനിക്കഭാവനിള  കറഭാഡനിടന്റെ  ഒന്നെഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃതനികേളുമഭായനി  ബനടപടസ  കേണ്കവയന്സസ  ചഭാര്ജസ  ഇനതനില്  19.89  കകേഭാടനി
രൂപ  കേരഭാറുകേഭാരനസ  അനുവദനിച  തതീരുമഭാനലാം  ചതീഫസ  ടടകനിക്കല്  എകഭാമനിനര്
പരനികശഭാധനിചസ വനിജനിലന്സസ കകേസസ ഉളടപടടയുളള തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്
മനനിസഭഭാ  ഉപസമനിതനി  ശനിപഭാര്ശ  ടചയ്യുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  ശനിപഭാര്ശ  മനനിസഭ
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്തനിട്ടുണസ.   ഇക്കഭാരലലാം  ടപഭാതുമരഭാമതസ  വകുപനില്
പരനികശഭാധനിചവരുനണസ.
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പുതനിയ തസ്തനികേകേള

7 (9)  ശതീ  .    ടകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലതനിനസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനതസ  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെതനിനുകശഷേലാം  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനിലഭായനി എത്ര പുതനിയ തസ്തനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുടണന്നെസ വകുപസ തനിരനിചള്ള
കേണക്കസ നലഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

പുതനിയ തസ്തനികേകേള 

8  (10)  ശതീ  .    ടകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന്നെകശഷേലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനിലഭായനി
എത്ര പുതനിയ തസ് തനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ;  വകുപ്പുകേള തനിരനിചള്ള വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പബനികേസ  സര്വ്വനിസസ  കേമ്മേതീഷേന്  മുകഖന  എത്ര  നനിയമനങ്ങള
നല്കേനിയനിട്ടുണസ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ഏടതല്ലഭാലാം പുതനിയ വകുപ്പുകേളുലാം കകേഭാര്പകറഷേനുകേളുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ബനി)  ഇകൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറ  25-5-2016  മുതല്  30-6-2017
വടരയുളള കേഭാലയളവനില് പബനികേസ സര്വ്വതീസസ കേമ്മേതീഷേന് 44524  കപര്ക്കസ നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

ആലാംകഗഭാ ഇനലന് സമൂഹലാം കനരനിടുന്നെ പ്രശങ്ങള

9  (11)  ശതീ  .    കജഭാണ്  ടഫര്ണഭാണസസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലതനിനസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആലാംകഗഭാ  ഇനലന്  സമൂഹലാം  കനരനിടുന്നെ  പ്രശങ്ങള  ചര്ച  ടചയ്യുന്നെതനിനഭായനി
24-1-2017-ല്  കചര്ന്നെ  കയഭാഗതനില്  ആലാംകഗഭാ  ഇനലന്  പ്രതനിനനിധനിയഭായ
എലാം.എല്.എ.-യുടടയുലാം എലാം.പനി.-യുടടയുലാം ഫണനില്നനിനലാം നനിശനിത ശതമഭാനലാം തുകേ
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കസഭാഷേലല് മഭാപനിലാംഗനിലൂടട ആലാംകഗഭാ ഇനലന് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുടട കക്ഷമതനിനഭായനി
ലഭലമഭാക്കണടമന്നെ  ശനിപഭാര്ശയനില്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള  നടപടനി  എടനല്ലഭാടമന്നെസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരലലാം സജതീവമഭായനി പരനികശഭാധനിചവരുന.

നവകകേരള മനിഷേന്

10 (12)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ കേബതീര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നെ നവകകേരള മനിഷേടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള
വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മനിഷേടന്റെ  ടപഭാതുജകനഭാപകേഭാരപ്രദമഭായ  പ്രവര്തനങ്ങള  എടനല്ലഭാ
മഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ:

(സനി)  മനിഷേടന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കഭായനി  നഭാളനിതുവടര  എത്ര  രൂപ
ടചലവഴനിചനിട്ടുണസ;

(ഡനി)  മനിഷേന്  പ്രവര്തനങ്ങള  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനതനില്
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനസ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  കകേരളലാം  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നെ  സഭാമൂഹനികേവുലാം  സഭാമ്പതനികേവുമഭായ
വനികേസന ടവലവനിളനികേളക്കസ പരനിഹഭാരലാം കേണസ ഒരു നവകകേരളലാം സൃഷ്ടനിക്കുകേ എന്നെ
ലക്ഷലകതഭാടട  സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കനിവരുന്നെ  ഒരു  പ്രധഭാന  പരനിപഭാടനിയഭാണസ
നവകകേരളലാം കേര്മ്മേപദതനി. സര്വ്വതല സര്ശനിയഭായ വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങളഭാണസ
നവകകേരളലാം കേര്മ്മേ പദതനിയനിലൂടട വനിഭഭാവന ടചയ്യുന്നെതസ.  ജനങ്ങളുടട അടനിയനര
പ്രഭാധഭാനലമുള്ള പ്രശങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുലാം സലാംസഭാനതനിടന്റെ വനികേസനതനിനുലാം
ദതീര്ഘവതീക്ഷണകതഭാടടയുള്ള  പരനിഷ്കഭാരങ്ങളക്കസ  അടനിതറ  പഭാകുന്നെതനിനുലാം
കവണനിയുള്ള കേഭാലനികേ പ്രസക്തനിയുള്ള ദകൗതലങ്ങളഭാണസ  "നവകകേരളലാം കേര്മ്മേപദതനി".
ആറസ  മുന്ഗണനഭാ കമഖലകേടള കകേഭാര്തനിണക്കനി നഭാലസ  വനികേസന മനിഷേനുകേളഭാണസ
നവകകേരളലാം കേര്മ്മേപദതനിയനില് ഉളടക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുന്നെതസ.   കലഫസ മനിഷേനനിലൂടട
ഭൂരഹനിത-ഭവനരഹനിതരഭായനിട്ടുള്ള എല്ലഭാകപര്ക്കുലാം പഭാര്പനിടലാം ലഭലമഭാക്കഭാനുലാം ആര്ദലാം
മനിഷേനനിലൂടട  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേള  ജനസകൗഹൃദ  ആശുപത്രനികേളഭാക്കനി
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മഭാറ്റുന്നെതനിനുളള പ്രവര്തനങ്ങളുലാം ടപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണ യജതനിലൂടട
വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങടള  അനഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരതനികലക്കുയര്ത്തുന്നെതനിനുലാം
ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷേനനിലൂടട  ശുചനിതസ്വലാം-മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം,  മണസ-ജലസലാംരക്ഷണലാം,
കജവകൃഷേനി  രതീതനിക്കസ  പ്രഭാമുഖലലാം  ടകേഭാടുത്തുടകേഭാണ്ടുള്ള  കൃഷേനിവനികേസനലാം
എന്നെതീ  കമഖലകേളക്കസ  ഊന്നെല്  നല്കേനിടക്കഭാണ്ടുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളുമഭാണസ
ഏടറടുതനിട്ടുള്ളതസ.  പരമഭാവധനി  ബഹുജനപങ്കഭാളനിതലാം  ഉറപഭാക്കനി  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിലൂടടയഭാണസ  ഈ  ടപഭാതുജകനഭാപകേഭാര  പ്രവര്തനങ്ങള
സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുള്ളതസ.

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ഡനി)  ബനടപട  വകുപ്പുകേളുടടയുലാം  ഏജന്സനികേളുടടയുലാം  പ്രവര്തനങ്ങള
നവകകേരളലാം  പദതനിയനില്  ഉളടപടുതനി  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനതലതനില്
ഏകകേഭാപനിപനിചസ നടപനിലഭാക്കുകേയഭാണസ ടചയ്യുന്നെതസ.

നവകകേരളലാം സൃഷ്ടനിക്കഭാന് പദതനികേള

11 (13) ശതീ  .   എല്കദഭാസസ പനി  .   കുന്നെപനിള്ളനില് :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദതസ :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  നവകകേരളലാം  സൃഷ്ടനിക്കഭാന്  നഭാലസ  പദതനികേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  ഏതസ  രൂപതനിലഭാണസ  നടപഭാക്കഭാനു
കദ്ദേശനിക്കുന്നെടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനികേള നടപഭാക്കഭാന് എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ  ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എടനല്ലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ  ഇതുവടര  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണസ.  കകേരളലാം അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്നെ സഭാമൂഹനികേവുലാം സഭാമ്പതനികേവുമഭായ
വനികേസന ടവലവനിളനികേളക്കസ പരനിഹഭാരലാം കേണസ ഒരു നവകകേരളലാം സൃഷ്ടനിക്കുകേ എന്നെ
ലക്ഷലകതഭാടട  സര്ക്കഭാര്  നടപഭാക്കനിവരുന്നെ  'നവകകേരളലാം  പദതനി'-യനില്  ആറസ
മുന്ഗണനഭാ  കമഖലകേടള  കകേഭാര്തനിണക്കനി  തഭാടഴപറയുന്നെ  നഭാലസ  വനികേസന
മനിഷേനുകേളഭാണസ ഉളടപടുതനിയനിരനിക്കുന്നെതസ.
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1. സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിടലാം - കലഫസ മനിഷേന്

2. ജനസകൗഹൃദ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേള - ആര്ദലാം മനിഷേന്

3. ടപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണയജലാം

4. ശുചനിതസ്വലാം- മഭാലനിനലസലാംസരണലാം, മണസ-ജലസലാംരക്ഷണലാം, കജവകൃഷേനി
രതീതനിക്കസ  പ്രഭാമുഖലലാം  ടകേഭാടുത്തുടകേഭാണ്ടുള്ള  കൃഷേനിവനികേസനലാം  എന്നെതീ
കമഖലകേളക്കസ ഊന്നെല് നല്കേനിടക്കഭാണ്ടുള്ള ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷേന്

(ബനി)  ജനപങ്കഭാളനിതകതഭാടട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുടട
കനതൃതസ്വതനിലഭാണസ  മനിഷേന്  പ്രവര്തനങ്ങള  തഭാടഴതട്ടുകേളനില്  നടപഭാക്കുകേ.
പകൗരസമനിതനികേള,  ബഹുജനസലാംഘടനകേള,  സര്ക്കഭാരനിതര  സലാംഘടനകേള,
വനിദലഭാഭലഭാസ-ആകരഭാഗലസലാംരക്ഷണ-കക്ഷമപ്രവര്തന  രലാംഗങ്ങളനിടല  ജനകേതീയ
കൂടഭായകേള,  സഹകേരണ  സഭാപനങ്ങള,  സന്നെദ  സലാംഘടനകേള,
മതസഭാപനങ്ങള,  കേമ്പനനികേള,  സഭാലാംസഭാരനികേ  സഭാപനങ്ങള  എന്നെനിങ്ങടന
സമൂഹതനിടന്റെ  സമസ്ത  കമഖലകേളനിലുലാം  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  സലാംഘടനകേളുടടയുലാം
സഭാപനങ്ങളു ടടയുലാം  വലക്തനികേളുടടയുലാം  സഭാകങ്കതനികേസഹഭായലാം,  സന്നെദകസവനലാം,
സഭാമ്പതനികേസഹഭായലാം  തുടങ്ങനി  ബഹുവനിധ  സഹഭായസഹകേരണങ്ങള
സമഭാഹരനിചടകേഭാണഭാണസ മനിഷേന് പ്രവര്തനങ്ങള നടപഭാക്കുകേ.

(സനി) 28-9-2016-ടല സ.ഉ.(പനി) നമ്പര് 41/2016/ആ.സഭാ.വ. പ്രകേഭാരലാം നഭാലസ
മനിഷേനുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  നവകകേരളലാം  കേര്മ്മേപദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്
19-4-2017-ടല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  10/2017  ആ.സഭാ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  വലക്തമഭായ
മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  പുറടപടുവനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്തനിട്ടുണസ.   മുഖലമനനിയുടട  അദലക്ഷതയനില്
നഭാലസ സലാംസഭാന മനിഷേനുകേളുലാം ബനടപട ടസക്രടറനിമഭാരുടട അദലക്ഷതയനില് ആറസ
സലാംസഭാനതല  കേര്മ്മേകസനകേളുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.   കൂടഭാടത  ജനില്ലഭാതലതനിലുലാം
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനതലതനിലുലാം  ഏകേതീകൃത  മനിഷേന്  സലാംവനിധഭാനവുലാം  അതതസ
തലങ്ങളനില്  ആറസ  കേര്മ്മേകസനകേളുലാം  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.     സലാംസഭാനതലതനില്
നഭാലസ  മനിഷേനുകേളുടടയുലാം അവയുടട കേര്മ്മേകസനകേളുടടയുലാം ഏകകേഭാപനതനിനസ ചതീഫസ
ടസക്രടറനിയുടട  അദലക്ഷതയനില്  എലാംപകവര്ഡസ  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
നനിലവനിലുള്ള വനിഭവങ്ങള പരമഭാവധനി പ്രകയഭാജനടപടുതനി മനിഷേനുകേളനിലൂടട പദതനി
പ്രവര്തനങ്ങള  നടതനി  നവകകേരളലാം  പദതനിയുടട  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള
കകേവരനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.
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ഹരനിത കകേരളലാം മനിഷേന് പദതനികേള

12  (14)  ശതീ  .    ചനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നവകകേരള  ദകൗതലതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷേനുമഭായനി
ബനടപടസ  എടനല്ലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണസ  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതസ,
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  അനുബന  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ  സലാംബനനിചള്ള
ചുമതലഭാക്രമലാം/പ്രവര്തനവനിവരലാം  എന്നെനിവ  പദതനി  തനിരനിചസ  വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) കകേരളതനിടന്റെ സവനികശഷേതകേളഭായനി പ്രകേതീര്തനിക്കടപടനിരുന്നെ വൃതനിയുലാം
ജലസമൃദനിയുലാം  വതീടണടുക്കുകേ,  സുരക്ഷനിത  ഭക്ഷല  വസ്തുക്കളുടട  ഉത്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന്നെതീ  മുഖല  ലക്ഷലങ്ങകളഭാടട  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  ഹരനിതകകേരളലാം
മനിഷേനനില് മൂന്നെസ  ഉപമനിഷേനുകേള പ്രവര്തനിക്കുനണസ.  ഉപദകൗതലങ്ങളഭായ ശുചനിതസ്വ
മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം,  ജലസലാംരക്ഷണലാം,  കജവ  കൃഷേനിക്കസ  പ്രഭാമുഖലലാം
ടകേഭാടുത്തുടകേഭാണ്ടുള്ള കൃഷേനി വനികേസനലാം എന്നെനിവ മുന്നനിര്തനിയഭാണസ ഉപമനിഷേനുകേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ.   ഉപമനിഷേനുകേളുമഭായനി  ബനടപട  കേര്മ്മേപദതനികേള  തഭാടഴ
വനിവരനിക്കുന:

(എ) ശുചനിതസ്വ മഭാലനിനല സലാംസരണ ഉപമനിഷേന് :

1. ഗഭാര്ഹനികേ/സഭാപനങ്ങളനിടല  കജവമഭാലനിനലങ്ങള  പരമഭാവധനി
ഉറവനിടതനില്തടന്നെ  ഉല്പഭാദകേടന്റെ  ഉതരവഭാദനിതസ്വതനില്
സലാംസരനിക്കുന്നെ രതീതനിയുലാം (വനികകേന്ദ്രതീകൃത ഉറവനിട കജവമഭാലനിനല
സലാംസരണലാം) അതസ സഭാധലമഭാകേഭാത ഇടങ്ങളനില് കേമ്മേബ്യൂണനിറനിതല 
കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ/ബകയഭാടമഥകനഷേന്  രതീതനി  ഉചനിതമഭായ
തലങ്ങളനിലുലാം  (അയല്ക്കൂടലാം/വഭാര്ഡസ/തകദ്ദേശഭരണസഭാപനലാം)
പ്രഭാവര്തനികേമഭാക്കുന്നെതഭാണസ.

2. അകജവ  മഭാലനിനലങ്ങള  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനതലതനില്
തരലാംതനിരനിചസ  വൃതനിയഭാക്കനി  കശഖരനിചസ  പുനനഃചലാംക്രമണലാം
ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതഭാണസ.

3. ദവമഭാലനിനല പരനിപഭാലനതനിനസ അനുകയഭാജലമഭായ വനികകേന്ദ്രതീകൃത
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉചനിതമഭായ തലങ്ങളനില് പ്രഭാവര്തനികേമഭാക്കുന്നെതഭാണസ.
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4. തനിരുവനനപുരലാം,  ടകേഭാചനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  തുടങ്ങനിയ  വലനിയ  
നഗരങ്ങളനില് ഉറവനിട മഭാലനിനല സലാംസരണകതഭാടടഭാപലാംതടന്നെ  
നൂതന രതീതനിയനിലുള്ള കകേന്ദ്രതീകൃത സലാംസരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം 
നടപഭാക്കുന്നെതഭാണസ.

5. മഭാലനിനല  സലാംസരണതനിനസ  ഓകരഭാ  വതീടനിലുലാം  നനിലവനില്  ഏതസ
രതീതനിയഭാണസ  അവലലാംബനിക്കുന്നെടതന്നെസ  വനിലയനിരുതനിയതനിനു
കശഷേലാം  കജവ  കേകമ്പഭാസനിലാംഗസ,  ബകയഭാഗലഭാസസ  എന്നെനിവയനില്
ഏതസ രതീതനിയഭാണസ  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭാക്കുകേ എന്നെസ കേടണത്തുകേയുലാം
ആ  രതീതനിയനികലയസ  മഭാറുന്നെതനിനസ  വതീട്ടുകേഭാടര  സജ്ജരഭാക്കുകേയുലാം
ടചയ്യുന്നെതഭാണസ.

6. ചനകേള,  അറവുശഭാലകേള,  കേലലഭാണ  മണ്ഡപങ്ങള
എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  മഭാലനിനല  സലാംസരണതനിനസ  ആവശലമഭായ
ക്രമതീകേരണങ്ങള ഏര്ടപടുത്തുന്നെതഭാണസ.

7. ജലകസഭാതസ്സുകേളനില്  മഭാലനിനലലാം  നനികക്ഷപനിക്കുന്നെതസ
കേര്ശനമഭായനി തടയുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

8. ഉറവനിട  മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം  വലഭാപകേമഭാക്കുകേയുലാം
അനുകയഭാജലമഭായ  മഭാലനിനല  സലാംസരണ  സകങ്കതങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിചസ മഭാലനിനലടത കജവ കൃഷേനിക്കസ അനുകയഭാജലമഭായ
വളമഭാക്കനി  മഭാറനി  വതീടുകേളനില്തടന്നെ  കൃഷേനി  വലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം
ടചയ്യുന്നെതഭാണസ.

9. ബകയഭാഗലഭാസസ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  തുമ്പൂര്മൂഴനി  മഭാതൃകേയനിലുള്ള
വനികകേന്ദ്രതീകൃത മഭാലനിനല സലാംസരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം പഭാസനികേസ,
ഇ-കവസസ,  ആശുപത്രനി  മഭാലനിനലങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ
സലാംസരനിക്കുന്നെതനിനസ  ആവശലമുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  വനിവനിധ
തലങ്ങളനില് ഏര്ടപടുത്തുന്നെതഭാണസ.

10. മഭാലനിനലലാം  കുറയ്ക്കുകേ,  വസ്തുക്കളുടട  പുനരുപകയഭാഗലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേ, പുനനഃചലാംക്രമണലാം ഉറപഭാക്കുകേ എന്നെതീ തതസ്വങ്ങള
പ്രഭാവര്തനികേമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  വനിവനിധ  പ്രവര്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിചസ നടപഭാക്കുന്നെതഭാണസ.

11. അനുകൂലമഭായ മകനഭാഭഭാവവുലാം ശതീലങ്ങളുലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം 
സുരക്ഷനിത മഭാലനിനല പരനിപഭാലന സലാംസഭാരലാം വളര്ത്തുന്നെതനിനുലാം  
അനുകയഭാജലമഭായ വനിവര വനിജഭാന വലഭാപന പ്രവര്തനങ്ങളുലാം 
കേലഭാമ്പയനിനുലാം സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതഭാണസ.
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(ബനി)  ജലസലാംരക്ഷണലാം :

1. നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുടട  നവതീകേരണവുലാം  ശുദതീകേരണവുലാം
ഉറപഭാക്കനി  അവടയ  പ്രഭാകദശനികേ  ജലകസചന-കുടനിടവള്ള
കസഭാതസ്സുകേളഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേ  എന്നെ  സമതീപനലാം
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.  ആദലഘടതനില്  കുളങ്ങള,  കതഭാടുകേള,
കേനഭാലുകേള  എന്നെനിവ  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നനിലനനിര്ത്തു
ന്നെതനിനുമുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  രണഭാലാംഘടതനില്  നദനികേള,
കേഭായലുകേള,  മറസ  ജലകസഭാതസ്സുകേള  എന്നെനിവയുടട  ശുചതീകേരണവുലാം
ഏകകേഭാപനകതഭാടട  പ്രഭാവര്തനികേമഭാക്കുന്നെതഭാണസ.  കുളങ്ങളുലാം
കതഭാടുകേളുലാം പുനരുജ്ജതീവനിപനിചതനിടന്റെ ജനില്ല തനിരനിചള്ള വനിവരകശഖരലാം
തയഭാറഭാക്കനി ലഭലമഭാക്കുലാം.

2. കേനിണറുകേളുടട  ശുചതീകേരണവുലാം  മഴടവള്ള  റതീ-ചഭാര്ജ്ജനിലാംഗുലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ടപടുത്തുന്നെതഭാണസ.

3. കേസ്വഭാറനികേള  കപഭാടലയുള്ള  മനുഷേല  പ്രവര്തനങ്ങളഭാലുണഭായ
ജലസലാംഭരണനികേളനിടല  ജലലാം  ഭഭാവനിയനിടല  ഉപകയഭാഗതനിനഭായനി
ശുദനിയഭാക്കനി സൂക്ഷനിക്കുലാം.

4. ഭൂപ്രകൃതനിക്കനുസൃതമഭായനി  അനുകയഭാജലമഭായ  സഭാകങ്കതനികേവനിദല
അവലലാംബനിചസ  ഭൂജല  കപഭാഷേണലാംവഴനി  പരമഭാവധനി  മഴടവള്ളലാം
മണനികലയനിറങ്ങഭാന്കവണനി  നടപടനികേള  (കുന്നെനിന്   മുകേളനില്നനിന്നെസ
തഭാഴസ വഭാരതനികലയസ നതീങ്ങുന്നെ സമതീപനലാം) സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

5. വലഭാവസഭായനികേ-ഗഭാര്ഹനികേ ഉപകഭഭാഗതനില് ദുര്വലയലാം  കുറചസ  എല്ലഭാ
ഘടതനിലുലാം  പരനികശഭാധനയുലാം  ജല  ആഡനിറനിലാംഗുലാം  ബഡ്ജറനിലാംഗുലാം
നടത്തുകേയുലാം  പഭാഴസ ജലലാം  ശുദതീകേരനിചസ  പുനരുപകയഭാഗനിക്കുന്നെ
തനിലൂടടയുലാം ജലലാം സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനസ ശമനിക്കുന്നെതഭാണസ.

6. ഭൂസവനികശഷേതകേളഭായ  കുന്നെസ,  ചരനിവസ,  തഭാഴസ വര,  മണനിടന്റെ  ആഴലാം,
ഘടന,  മടണഭാലനിപസ  തുടങ്ങനിയ ഘടകേങ്ങടള അടനിസഭാനടപടുതനി
ഓകരഭാ പ്രകദശത്തുലാം ജലലഭലത ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം ജലസലാംരക്ഷണലാം
സഭാധലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം ഭൂവനിനനികയഭാഗലാം ക്രമടപടുത്തുന്നെതനിനുലാം കജവ
സമ്പതസ സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെതനിനുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

7. ജലസലാംരക്ഷണലാം  സഭാധലമഭാകുന്നെതനിനസ  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  കദശതീയ
ഗഭാമതീണ  ടതഭാഴനിലുറപസ  പദതനി  ഉളടപടടയുള്ള  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളുടട  ഫലപ്രദമഭായ  സമനസ്വയലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപന
തലതനില് ഉറപഭാക്കുന്നെതഭാണസ.
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(സനി)  കൃഷേനി :

1. കൃഷേനിടയ  മഭാത്രലാം  ആശയനിചള്ള  ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗലാം  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെ
കേര്ഷേകേര്ക്കസ  തങ്ങളുടട  പുരയനിടങ്ങളനില്നനിനലാം  പരമഭാവധനി
വരുമഭാനലാം  ഉറപഭാക്കനി  സഭാമ്പതനികേ  ഭദത  കനടനിടക്കഭാടുക്കഭാന്
ശമനിക്കുന്നെതഭാണസ.   ഇതനിനഭായനി  കൃഷേനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  കകേഭാഴനി
വളര്തല്,  മതലകൃഷേനി,  കതനതീചകൃഷേനി  തുടങ്ങനിയ  കേഭാര്ഷേനികേ
അനുബന  കമഖലകേടള  പരസര  പൂരകേങ്ങളഭായനി  ഏകകേഭാപനിപനിച
ടകേഭാണസ സലാംകയഭാജനിത കൃഷേനി രതീതനി അവലലാംബനിക്കുന്നെതഭാണസ.

2. ടനല്ക്കൃഷേനിയുടട  വനിസ്തൃതനി  നനിലവനിലുള്ള  2 ലക്ഷലാം  ടഹക്ടറനില്നനിന്നെസ
3 ലക്ഷലാം ടഹക്ടറഭാടയങ്കനിലുലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നെതഭാണസ.

3. ടചറുകേനിട-ഇടതരലാം  അകഗഭാപഭാര്ക്കുകേളുടട  ശലാംഖല  സജ്ജമഭാക്കനി
കകേരളതനിടന്റെ പ്രമുഖ വനിളകേളഭായ ടനലസല,  ടതങ്ങസ,  പചക്കറനി,  വഭാഴ,
സുഗനവലഞ്ജനങ്ങള,  റബര്,  ചക്ക,  കതന്  എന്നെനിവയുടട
മൂലലവര്ദനിത  ഉത്പന്നെങ്ങളുടട  ഉത്പഭാദനലാം,  വനിപണനലാം  എന്നെനിവ
സഭാധലമഭാക്കുന്നെതഭാണസ.

4. യനവല്ക്കരണലാം  എതനികചരഭാത  കമഖലകേളനില്  വലഭാപകേമഭായനി
യനവല്ക്കരണലാം പ്രഭാവര്തനികേമഭാക്കനി ഉല്പഭാദനടചലവസ കുറയ്ക്കുന്നെതഭാണസ.

5. സസ്വയലാം  സഹഭായ  സലാംഘങ്ങളുടടയുലാം  കജഭായനിന്റെസ  ലയബനിലനിറനി
ഗ്രൂപ്പുകേളുടടയുലാം  കനതൃതസ്വതനില്  തരനിശു  കേനിടക്കുന്നെ  കൃഷേനിയനിടങ്ങള
ഏടറടുതസ കൃഷേനി ടചയ്യുന്നെതസ കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നെതഭാണസ.

6. വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുടടയുലാം  ഏജന്സനികേളുടടയുലാം  പദതനികേള
ഫലപ്രദമഭായനി  സലാംകയഭാജനിപനിചസ  ലക്ഷലങ്ങള  കകേവരനിക്കുകേ  എന്നെ
സമതീപനമഭായനിരനിക്കുലാം സസ്വതീകേരനിക്കുകേ.

7. കേഭാര്ഷേനികേ  കേര്മ്മേകസനയുടട  പ്രവര്തനങ്ങള  എല്ലഭാ  തകദ്ദേശഭരണ
പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം ശക്തനിടപടുത്തുകേ.

8. സഹകേരണ കമഖലയുമഭായനി ബനടപടുതനി കജവകൃഷേനിക്കുളടപടട
വഭായഭാ  കസവനങ്ങള  ടമചടപടുത്തുകേ,  ഉല്പന്നെ  വനിപണന
സകൗകേരലങ്ങള സലാംഘടനിപനിക്കുകേ.

9. സലാംസഭാനതസ  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  കേഭാര്ഷേനികേ  ഉല്പന്നെങ്ങളുടട  ഭക്ഷല
കയഭാഗലത ടമചടപടുത്തുകേയുലാം അവ പ്രചരനിപനിക്കുകേയുലാം ടചയ്യുകേ.



84       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 7, 2017

(ബനി)  ഹരനിത കകേരളലാം  മനിഷേന് ഉളടപടട നവകകേരളലാം  പദതനിയനിടല  നഭാലസ
മനിഷേനുകേളുടടയുലാം  പ്രവര്തനങ്ങളക്കുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  19-4-2017-ടല  സ.ഉ.(പനി)
നമ്പര്  10/2017/ആ.സഭാ.വ.  ആയനി  സര്ക്കഭാര്  പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം
ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷേടന്റെ ഘടനയുലാം ചുമതലഭാക്രമവുലാം തഭാടഴ വനിവരനിക്കുന.

ഹരനിതകകേരളലാം സലാംസഭാന മനിഷേന്

അദലക്ഷന് : മുഖലമനനി 

സഹ അദലക്ഷനഭാര് : തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം, കൃഷേനി, ജലവനിഭവലാം, വകുപ്പുമനനിമഭാര് (3)

ഉപഅദലക്ഷനഭാര് :  ധനകേഭാരലലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  വനലാം  വകുപ്പുമനനിമഭാരുലാം,
    ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡസ ഉപഭാദലക്ഷനുലാം (4)

പ്രകതലകേ ക്ഷണനിതഭാവസ : പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവസ

എകനികേബ്യൂടതീവസ കവസ്ടചയര്കപഴണ് : കഡഭാ.  ടനി. എന്.  സതീമ, മുന് എലാം.പനി.

സഭാകങ്കതനികേ ഉപകദഷ്ടഭാവസ : കഡഭാ. അജയകുമഭാര് വര്മ്മേ

അലാംഗങ്ങള : 

1. ചതീഫസ ടസക്രടറനി

2. തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണലാം,  കൃഷേനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  ജലവനിഭവലാം,  വനലാം,
ആകരഭാഗലലാം,  ടൂറനിസലാം,  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,  വലവസഭായലാം,  പരനിസനിതനി,
വനിവര-സഭാകങ്കതനികേലാം,  ശഭാസ-സഭാകങ്കതനികേലാം  വകുപ്പുകേളുടട  അഡതീഷേണല്
ചതീഫസ ടസക്രടറനിമഭാര്/പ്രനിന്സനിപല് ടസക്രടറനിമഭാര്/ടസക്രടറനിമഭാര് (12)

3. ഗഭാമപഞഭായതസ  അകസഭാസനികയഷേന്,  കബഭാക്കസ  പഞഭായതസ
പ്രസനിഡന്റുമഭാരുടട  അകസഭാസനികയഷേന്,  മുനനിസനിപല്  ടചയര്മഭാന്
മഭാരുടട  കചമ്പര്,  കമകയഴസ  കേകൗണ്സനില്,  ജനില്ലഭാ  പഞഭായതസ
പ്രസനിഡന്റുമഭാരുടട കചമ്പര് മുതലഭായ സലാംഘടനകേള നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം
ടചയ്യുന്നെ ഓകരഭാ പ്രതനിനനിധനികേള (5)

4. കവസസ ചഭാന്സലര്, കകേരള കേഭാര്ഷേനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല

5. സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ടഡവലപ സടമന്റെസ അകഡസ്വസര്

മനിഷേന് ടസക്രടറനി : ആസൂത്രണ സഭാമ്പതനികേകേഭാരല വകുപസ അഡതീഷേണല്
  ചതീഫസ ടസക്രടറനി
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ജനില്ലഭാ മനിഷേന്

സലാംസഭാനതലതനില്  നഭാലസ  മനിഷേനുകേള  പ്രവര്തനിക്കുടമങ്കനിലുലാം  ജനില്ലഭാ
തലതനില്  നഭാലസ  വനികേസന  മനിഷേനുകേളക്കുലാംകവണനി  ചുവടട  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നെ
ഘടനയനില് ഒരു മനിഷേന് മഭാത്രകമ ഉണഭാകുകേയുള.

അദലക്ഷന് : ടചയര്കപഴണ്, ജനില്ലഭാ ആസൂത്രണ സമനിതനി

അലാംഗങ്ങള :

1. ജനില്ലയനില് നനിനള്ള കലഭാകേസ സഭഭാ അലാംഗങ്ങള

2. രഭാജലസഭഭാ എലാം.പനി.-മഭാര് (കനഭാഡല് ജനില്ലകേളനില്)

3. കമയര്

4. ജനില്ലയനില് നനിനള്ള എലാം.എല്.എ.-മഭാര് 

5. മുനനിസനിപല് ടചയര്കപഴണ്മഭാരുടട കചമ്പര് നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം ടചയ്യുന്നെ
രണസ ടചയര്മഭാന്മഭാര്

6. കബഭാക്കസ പഞഭായതസ പ്രസനിഡന്റുമഭാരുടട അകസഭാസനികയഷേടന്റെ ജനില്ലഭാ
പ്രസനിഡന്റുലാം ടസക്രടറനിയുലാം

7. ഗഭാമപഞഭായതസ  ജനില്ലഭാ  അകസഭാസനികയഷേടന്റെ  പ്രസനിഡന്റുലാം
ടസക്രടറനിയുലാം

8. ജനില്ലഭാ പഞഭായതനിടല സഭാന്റെനിലാംഗസ കേമ്മേനിറനി ടചയര്കപഴണ്മഭാര്

9. ജനില്ലഭാ ആസൂത്രണ സമനിതനിയനിടല സര്ക്കഭാര് കനഭാമനിനനി

10. ജനില്ലഭാ പഭാനനിലാംഗസ ഓഫതീസര്

11. പ്രനിന്സനിപല് കൃഷേനി ഓഫതീസര്

12. കജഭായനിന്റെസ കപ്രഭാഗഭാലാം കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്, എലാം.ജനി.എന്.ആര്.ഇ.ജനി. എസസ.

13. ജനില്ലയനിടല സതീനനിയര് എഞനിനതീയര്, ജലകസചനലാം

14. ജനില്ലഭാ കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്, ശുചനിതസ്വ മനിഷേന്

15. പഞഭായതസ ടഡപബ്യൂടനി ഡയറക്ടര്

16. ജനില്ലഭാ ടമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് (അകലഭാപതനി)

17. ജനില്ലഭാ ടമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്, ഭഭാരതതീയ ചനികേനിതഭാ വകുപസ
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18. ജനില്ലഭാ ടമഡനിക്കല് ഓഫതീസര്, കഹഭാമനികയഭാ

19. ടഡപബ്യൂടനി ഡയറക്ടര്, വനിദലഭാഭലഭാസലാം

20. കപ്രഭാജക്ടസ ഡയറക്ടര്, ദഭാരനിദല ലഘൂകേരണ വനിഭഭാഗലാം

21. ജനില്ലഭാ മനിഷേന് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്, കുടുലാംബശതീ

22. റതീജനിയണല് കജഭായനിന്റെസ ഡയറക്ടര്, നഗരകേഭാരലലാം

23. അസനിസന്റെസ ടഡവലപ്ടമന്റെസ കേമ്മേതീഷേണര് (ജനറല്)

24. 4 മനിഷേനുകേളുടടയുലാം ജനില്ലഭാ കകേ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര് 

25. മനിഷേന് ടസക്രടറനി  &  ചതീഫസ കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്  :  ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്  &

ടമമ്പര് ടസക്രടറനി, ജനില്ലഭാ ആസൂത്രണ സമനിതനി

മുനനിസനിപഭാലനിറനി  /  കകേഭാര്പകറഷേന്തല മനിഷേന്

മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കകേഭാര്പകറഷേന് തലങ്ങളനില് നഭാലസ  മനിഷേനുകേളക്കുലാംകവണനി

ചുവടട പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നെ ഘടനയനില് ഒരു മനിഷേന് പ്രവര്തനിക്കുന്നെതഭാണസ.

അദലക്ഷന് : മുനനിസനിപല് ടചയര്കപഴണ്/കകേഭാര്പകറഷേന് കമയര്

അലാംഗങ്ങള:

1. എല്ലഭാ സഭാന്റെനിലാംഗസ കേമ്മേനിറനി ടചയര്കപഴണ്മഭാരുലാം

2. ആസൂത്രണ സമനിതനി കവസസ ടചയര്കപഴണ്

3. സനി.ഡനി.എസസ.-കേളുടട ടചയര്കപഴണ്മഭാര്

4. വഭാര്ഷേനികേ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെ

ബനടപട  വര്ക്കനിലാംഗസ  ഗ്രൂപ്പുകേളുടട  ടചയര്കപഴണ്മഭാരുലാം  കവസസ

ടചയര്കപഴണ്മഭാരുലാം  കേണ്വതീനര്മഭാരുലാം  (കൃഷേനി,  ദഭാരനിദല

ലഘൂകേരണലാം,  പഭാര്പനിടലാം,  ആകരഭാഗലലാം,  കുടനിടവള്ളലാം  -  ശുചനിതസ്വലാം,

വനിദലഭാഭലഭാസലാം)

5. ഐ.സനി.ഡനി.എസസ.  സൂപര്കവസര്/അസനിസന്റെസ  സനി.ഡനി.പനി.ഒ./  

സനി.ഡനി.പനി.ഒ.

മനിഷേന് ടസക്രടറനി : മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷേന് ടസക്രടറനി
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കബഭാക്കസ മനിഷേന്  :

കബഭാക്കസതലതനില്  ചുവടട  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നെ  ഘടനയനില്  ഒരു  മനിഷേന്
പ്രവര്തനിക്കുന്നെതഭാണസ.

അദലക്ഷന്: കബഭാക്കസ പഞഭായതസ പ്രസനിഡന്റെസ

അലാംഗങ്ങള :

1. കബഭാക്കസ പരനിധനിയനില് നനിനള്ള എലാം.എല്.എ.-മഭാര്

2. കബഭാക്കസ പരനിധനിയനില് നനിനള്ള ജനില്ലഭാ പഞഭായതസ അലാംഗങ്ങള

3. കബഭാക്കസ പരനിധനിയനില് നനിനള്ള ഗഭാമപഞഭായതസ പ്രസനിഡന്റുമഭാര്

4. കബഭാക്കസ പഞഭായതനിടല സഭാന്റെനിലാംഗസ കേമ്മേനിറനി ടചയര്കപഴണ്മഭാര്

5. കബഭാക്കസ പഞഭായതസ ആസൂത്രണ സമനിതനി കവസസ ടചയര്കപഴണ്

മനിഷേന് ടസക്രടറനി: കബഭാക്കസ പഞഭായതസ ടസക്രടറനി

ഗഭാമപഞഭായത്തുതലമനിഷേന്  :

ഗഭാമപഞഭായത്തുതലതനില്  നഭാലസ  മനിഷേനുകേളക്കുലാംകവണനി  ചുവടട
പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നെ ഘടനയനില് ഒരു മനിഷേന് പ്രവര്തനിക്കുന്നെതഭാണസ.

അദലക്ഷന്: ഗഭാമപഞഭായതസ പ്രസനിഡന്റെസ

അലാംഗങ്ങള :

1. ഗഭാമപഞഭായതസ  പ്രകദശടത  ജനില്ലഭാ/കബഭാക്കസ  പഞഭായതസ
ഡനിവനിഷേന് അലാംഗങ്ങള

2. എല്ലഭാ സഭാന്റെനിലാംഗസ കേമ്മേനിറനി ടചയര്കപഴണ്മഭാരുലാം

3. ആസൂത്രണ സമനിതനി കവസസ ടചയര്കപഴണ്

4. സനി.ഡനി.എസസ-കേളുടട ടചയര്കപഴണ്മഭാര്

5. വഭാര്ഷേനികേ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുകവണനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെ
ബനടപട  വര്ക്കനിലാംഗസ  ഗ്രൂപ്പുകേളുടട  ടചയര്കപഴണ്മഭാരുലാം  കവസസ
ടചയര്കപഴണ്മഭാരുലാം  കേണ്വതീനര്മഭാരുലാം  (കൃഷേനി,  ദഭാരനിദല  ലഘൂകേരണലാം,
പഭാര്പനിടലാം, ആകരഭാഗലലാം, കുടനിടവള്ളലാം - ശുചനിതസ്വലാം, വനിദലഭാഭലഭാസലാം)

6. ഐ.സനി.ഡനി.എസസ.  സൂപര്കവസര്/അസനിസന്റെസ  സനി.ഡനി.പനി.ഒ.,  
സനി.ഡനി.പനി.ഒ.

മനിഷേന് ടസക്രടറനി : ഗഭാമപഞഭായതസ ടസക്രടറനി

ഇതുകൂടഭാടത ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷേന് കേര്മ്മേകസനകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
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സലാംസഭാനതല കേര്മ്മേകസനകേള:

ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷേനസ  കേതീഴനിലുള്ള  മൂന്നെസ  ഉപദകൗതലങ്ങളക്കുലാം  പ്രകതലകേലാം
കേര്മ്മേകസനകേള ഉണഭായനിരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

(a) ശുചനിതസ്വ-മഭാലനിനലസലാംസരണലാം

ടചയര്കപഴണ് : പ്രനിന്സനിപല് ടസക്രടറനി, തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപസ

പ്രകതലകേ ക്ഷണനിതഭാവസ :  കഡഭാ.  ടനി.  എന്.  സതീമ,  എകനികേബ്യൂടതീവസ  കവസസ
    ടചയര്കപഴണ്, ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷേന്

അലാംഗങ്ങള :

1. സഭാകങ്കതനികേ ഉപകദഷ്ടഭാവസ, ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷേന്

2. എകനികേബ്യൂടതീവസ ഡയറക്ടര്, കുടുലാംബശതീ

3. ഡയറക്ടര്, ആകരഭാഗല വകുപസ

4. ഡയറക്ടര്, ടപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപസ

5. ഡയറക്ടര്, കൃഷേനി വകുപസ

6. മനിഷേന് ഡയറക്ടര്, എലാം.ജനി.എന്.ആര്.ഇ.ജനി.എസസ.

7. ഡയറക്ടര്, വലവസഭായ-വഭാണനിജല വകുപസ

8. ഡയറക്ടര്, ഫനിഷേറതീസസ വകുപസ

9. ഡയറക്ടര്, ടൂറനിസലാം

10. എകനികേബ്യൂടതീവസ  ഡയറക്ടര്, ടകേ.ആര്.ഡബബ്യൂ.എസസ.എ.

11. മഭാകനജനിലാംഗസ ഡയറക്ടര്, ക്ലതീന് കകേരള കേമ്പനനി

12. ഗഭാമവനികേസന കേമ്മേതീഷേണര്

13. പഞഭായതസ ഡയറക്ടര്

14. ഡയറക്ടര്, നഗരകേഭാരല വകുപസ

15. ടചയര്മഭാന്, മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡസ

16. ചതീഫസ എഞനിനതീയര്, ത.സസ്വ.ഭ.വ.

17. ചതീഫസ,  വനികകേന്ദ്രതീകൃതഭാസൂത്രണ  വനിഭഭാഗലാം,  സലാംസഭാന  ആസൂത്രണ
കബഭാര്ഡസ

18. കേണ്സളടന്റുമഭാര്/റനികസഭാഴസ കപഴണ്മഭാര്

കജഭായനിന്റെസ കേണ്വതീനര് :  ഉപമനിഷേന്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്  -  എകനികേബ്യൂടതീവസ
    ഡയറക്ടര്, ശുചനിതസ്വമനിഷേന്
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(b) മണസ - ജല സലാംരക്ഷണലാം

ടചയര്കപഴണ് : അഡതീഷേണല് ചതീഫസ ടസക്രടറനി, ജലവനിഭവലാം

പ്രകതലകേ ക്ഷണനിതഭാവസ :  കഡഭാ.  ടനി.  എന്.  സതീമ,  എകനികേബ്യൂടതീവസ  കവസസ
    ടചയര്കപഴണ്, ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷേന്

അലാംഗങ്ങള: 

1. സഭാകങ്കതനികേ ഉപകദഷ്ടഭാവസ, ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷേന്

2. ചതീഫസ എഞനിനതീയര്, ജലകസചന വകുപസ (കേണ്വതീനര്)

3. മനിഷേന് ഡയറക്ടര്, എലാം.ജനി.എന്.ആര്.ഇ.ജനി.എസസ.

4. മുഖല വനപഭാലകേന് (ഫഭാലാം കഫഭാറസനി & കസഭാഷേലല് കഫഭാറസനി)

5. ഡയറക്ടര്, കൃഷേനി വകുപസ

6. ഡയറക്ടര് കസഭായനില് സര്കവ്വ & കസഭായനില് കേണ്സര്കവഷേന്

7. അഡതീഷേണല് ഡയറക്ടര്, കസഭായനില് കേണ്സര്കവഷേന്

8. അഡതീഷേണല് ഡയറക്ടര്, കസഭായനില് സര്കവ്വ

9. ലഭാന്ഡസ യൂസസ കേമ്മേതീഷേണര്

10. മഭാകനജനിലാംഗസ ഡയറക്ടര്, കകേരള ജല അകതഭാറനിറനി

11. ഡയറക്ടര്, ഭൂജല വകുപസ

12. ഡയറക്ടര്, പരനിസനിതനി-കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാന വകുപസ

13. ഡയറക്ടര്, സനി.ഡബബ്യൂ.ആര്.ഡനി.എലാം.

14. ഡയറക്ടര്,  ഇന്സനിറബ്യൂടസ  കഫഭാര് വഭാടര്ടഷേഡസ ടഡവലപ്ടമന്റെസ  ആന്റെസ
മഭാകനജസ ടമന്റെസ

15. ടഹഡസ, അക്കഭാദമനി ഓഫസ കക്ലമറസ കചയ്ഞസ, കകേരള അഗനികേളചറല്
യൂണനികവഴനിറനി

16. ചതീഫസ, കൃഷേനി വനിഭഭാഗലാം, സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡസ

17. കേണ്സളടന്റുമഭാര്/റനികസഭാഴസ കപഴണ്മഭാര്

കജഭായനിന്റെസ കേണ്വതീനര് : ഉപമനിഷേന് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്, ജലസമൃദനി
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(c) കൃഷേനി വനികേസനലാം

ടചയര്കപഴണ് : പ്രനിന്സനിപല് ടസക്രടറനി, കൃഷേനി വകുപസ

പ്രകതലകേ ക്ഷണനിതഭാവസ :  കഡഭാ.  ടനി.  എന്.  സതീമ,  എകനികേബ്യൂടതീവസ  കവസസ
    ടചയര്കപഴണ്, ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷേന്

അലാംഗങ്ങള:

1. സഭാകങ്കതനികേ ഉപകദഷ്ടഭാവസ, ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷേന്

2. ഡയറക്ടര്, കൃഷേനി വകുപസ (കേണ്വതീനര്)

3. ഡയറക്ടര്, മൃഗസലാംരക്ഷണലാം

4. ഡയറക്ടര്, ക്ഷതീര വനികേസനലാം

5. ഡയറക്ടര്, ഫനിഷേറതീസസ

6. ഡയറക്ടര്, കസഭായനില് കേണ്സര്കവഷേന് & കസഭായനില് സര്കവ്വ

7. എകനികേബ്യൂടതീവസ ഡയറക്ടര്, കുടുലാംബശതീ

8. മനിഷേന് ഡയറക്ടര്, കസറസ കഹഭാര്ടനികേളചര് മനിഷേന്

9. മഭാകനജനിലാംഗസ ഡയറക്ടര്, വനി.എഫസ.പനി.സനി.ടകേ.

10. മഭാകനജനിലാംഗസ ഡയറക്ടര്, ടകേ.എല്.ഡനി.സനി.

11. മനിഷേന് ഡയറക്ടര്, എലാം.ജനി.എന്.ആര്.ഇ.ജനി.എസസ.

12. ചതീഫസ എഞനിനതീയര്, ജലകസചനലാം

13. കസറസ കനഭാഡല് ഓഫതീസര്, ആത (1)

14. കേഭാര്ഷേനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുടട പ്രതനിനനിധനി

15. മുഖല വനപഭാലകേന് (ഫഭാലാം കഫഭാറസനി & കസഭാഷേലല് കഫഭാറസനി)

16. ചതീഫസ എഞനിനതീയര്, തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപസ

17. മനിഷേന് ഡയറക്ടര്, എലാം.ജനി.എന്.ആര്.ഇ.ജനി.എസസ.

18. എകനികേബ്യൂടതീവസ ഡയറക്ടര്, ശുചനിതസ്വ മനിഷേന്

19. മഭാകനജനിലാംഗസ ഡയറക്ടര്, കകേരള അകഗഭാ ഇന്ഡസതീസസ കകേഭാര്പകറഷേന്

20. മഭാകനജനിലാംഗസ ഡയറക്ടര്, കകേരള ലഭാന്റെസ ടഡവലപ്ടമന്റെസ കകേഭാര്പകറഷേന്

21. ചതീഫസ, കൃഷേനി വനിഭഭാഗലാം, സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡസ

22. കേണ്സളടന്റുമഭാര്/റനികസഭാഴസസസ കപഴണ്മഭാര്
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കജഭായനിന്റെസ കേണ്വതീനര് : ഉപമനിഷേന് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്, സുജലലാം സുഫലലാം.

ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷേനസ  കേതീഴനിലുള്ള  ഓകരഭാ  ഉപദകൗതലവുമഭായനി  ബനടപട
നയപരമഭായ കേഭാരലങ്ങള, ഫണസ അകലഭാടസടമന്റെസ, മനനിതല തതീരുമഭാനലാം ആവശലമഭായ
മറ്റു  വനിഷേയങ്ങള  എന്നെനിവടയ  സലാംബനനിക്കുന്നെ  തതീരുമഭാനങ്ങടളടുക്കുന്നെതനിനസ
ബനടപട വകുപ്പുമനനിയുടട അദലക്ഷതയനില് ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷേന് എകനികേബ്യൂടതീവസ
കവസസ  ടചയര്കപഴണ്,  മനിഷേന്  ടസക്രടറനി  (അഡതീഷേണല്  ചതീഫസ  ടസക്രടറനി,
ആസൂത്രണ  സഭാമ്പതനികേകേഭാരല  വകുപസ),  വകുപ്പുടസക്രടറനി,  ഉപമനിഷേന്  കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനറര്,  കേര്മ്മേകസനയുടട  കേണ്വതീനര്  (വകുപസ  കമധഭാവനി),  സഭാകങ്കതനികേ
ഉപകദഷ്ടഭാവസ  (ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷേന്)  എന്നെനിവരുടട  കയഭാഗലാം  മഭാസതനില്  ഒരു
തവണടയങ്കനിലുലാം വനിളനിചകചര്ക്കുന്നെതഭാണസ.

ഹരനിതകകേരളലാം  മനിഷേടന്റെ  സഭാകങ്കതനികേ  ഉപകദഷ്ടഭാവസ,  കേണ്സളടന്റുമഭാര്,
റനികസഭാഴസ  കപഴണ്മഭാര്,  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്  തുടങ്ങനിയ  അനകൗകദലഭാഗനികേ
സഭാകങ്കതനികേ വനിദഗ്ദ്ധര് മനിഷേന് പ്രവര്തന സലാംഗതനികേളനില് എകനികേബ്യൂടതീവസ  കവസസ
ടചയര്കപഴണ്-ടന്റെ കമല്കനഭാടതനിലുലാം നനിയനണതനിലുമഭായനിരനിക്കുലാം.

ജനില്ലഭാതല കേര്മ്മേകസന :

ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷേനസ സലാംസഭാനതലതനില് വനിഷേയകമഖലഭാടനിസഭാനതനില്
മൂന്നെസ കേര്മ്മേകസനകേള ഉണഭാകുടമങ്കനിലുലാം ജനില്ലഭാതലതനില് ചുവടട പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നെ
ഘടനയനില് ഒരു കേര്മ്മേകസന മഭാത്രകമ ഉണഭാകുകേയുള.   എന്നെനിരുന്നെഭാലുലാം  വനിഷേയ
കമഖലഭാടനിസഭാനതനില് ഉപസമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ.

ടചയര്കപഴണ് : ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്

അലാംഗങ്ങള:

1. ജനില്ലഭാ പഭാനനിലാംഗസ ഓഫതീസര് (കേണ്വതീനര്)

2. പ്രനിന്സനിപല് കേ കൃഷേനി ഓഫതീസര്

3. ജനില്ലഭാ കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്, ശുചനിതസ്വ മനിഷേന്

4. ജനില്ലഭാ മനിഷേന് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്, കുടുലാംബശതീ

5. കജഭായനിന്റെസ കപ്രഭാഗഭാലാം കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്, എലാം.ജനി.എന്.ആര്.ഇ.ജനി.എസസ.

6. എകനികേബ്യൂടതീവസ എഞനിനതീയര്, ജലകസചനലാം

7. ടഡപബ്യൂടനി ഡയറക്ടര്, പഞഭായതസ വകുപസ
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8. കപ്രഭാജക്ടസ ഡയറക്ടര്, ആത

9. കൃഷേനി വനിജഭാന് കകേന്ദ്രയുടട ചുമതലയുള്ള ഉകദലഭാഗസന്

10. ജനില്ലഭാ കസഭായനില് കേണ്സര്കവഷേന് ഓഫതീസര്

11. ജനില്ലഭാ കസഭായനില് സര്കവ്വ ഓഫതീസര്

12. ജനില്ലഭാ ഓഫതീസര്, ഭൂജല വകുപസ

13. എന്വകയഭാണ്ടമന്റെല് എഞനിനതീയര്, മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡസ
ജനില്ലഭാ ഓഫതീസസ

14. എന്.എസസ.എസസ., ജനില്ലഭാ കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്

15. ജനില്ലഭാ കനഭാഡല് ഓഫതീസര്, സ്റ്റുഡന്റെസ കപഭാലതീസസ കകേഡറസ

16. ഫഭാലാം  കഫഭാറസനിയുടടയുലാം  കസഭാഷേലല്  കഫഭാറസനിയുടടയുലാം  ചുമതലയുള്ള  
ഡനിവനിഷേണല് കഫഭാറസസ ഓഫതീസര്

17. ജനില്ലഭാ കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്, സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷേന്

18. ജനില്ലഭാ യൂതസ കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്, യുവജനകക്ഷമ കബഭാര്ഡസ

19. സന്നെദ  സലാംഘടനകേളുടട  പ്രതനിനനിധനികേള  (2)  (ജനില്ലഭാ  മനിഷേന്  ഗ്രൂപസ  
നനിശയനികക്കണതഭാണസ)

20. റനികസഭാഴസ കപഴണ്മഭാര്

കജഭായനിന്റെസ കേണ്വതീനര് : ജനില്ലഭാ കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനതലങ്ങളനിടല കേര്മ്മേകസനകേള

വഭാര്ഷേനികേ  പദതനി  ആസൂത്രണതനിനുകവണനി  ഗഭാമ,  കബഭാക്കസ  ജനില്ലഭാ
പഞഭായത്തുകേളുലാം  നഗരസഭകേളുലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെ  കേഭാര്ഷേനികേകമഖലഭാ  വര്ക്കനിലാംഗസ
ഗ്രൂപസ,  കുടനിടവള്ള  കമഖലഭാ  വര്ക്കനിലാംഗസ  ഗ്രൂപസ,  ശുചനിതസ്വ  കമഖലഭാ  വര്ക്കനിലാംഗസ  ഗ്രൂപസ
എന്നെനിവ സലാംയുക്തമഭായനി ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷേടന്റെ സലാംകയഭാജനിത കേര്മ്മേകസനയഭായനി
പ്രവര്തനിക്കുലാം.  വനിവനിധ  തലങ്ങളനിടല  കേര്മ്മേകസനകേളുടട  പ്രവര്തനലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ  മറസ  ഉകദലഭാഗസരുടടകയഭാ  ഏജന്സനികേളുടട
പ്രതനിനനിധനികേളുടടകയഭാ  സന്നെദ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധരുടടകയഭാ  കസവനലാം
അനനിവഭാരലമഭാടണന്നെസ  കേഭാണുകേയഭാടണങ്കനില് കേര്മ്മേകസനഭാ കയഭാഗങ്ങളനില് അവടര
ക്ഷണനിതഭാവഭായനി  പടങ്കടുപനിക്കുന്നെതുലാം  പ്രകതലകേ  ചുമതലകേള  നനിശയനിചസ
നല്കുന്നെതുമഭാണസ.
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വനികേസന  മനിഷേനുകേളുടട  ലക്ഷലങ്ങള  കകേവരനിക്കുന്നെതനിനുകവണ
പ്രവര്തനങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  പ്രഭാകദശനികേ
പദതനികേളുമഭായുള്ള സലാംകയഭാജനലാം ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനുലാം ബനടപട ഉകദലഭാഗസടരയുലാം
വനിദഗ്ദ്ധടരയുലാം ഗഭാമ,  കബഭാക്കസ,  ജനില്ലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിടലയുലാം നഗരസഭകേളനിടലയുലാം
ബനടപട  വര്ക്കനിലാംഗസ  ഗ്രൂപ്പുകേളനില്  നനിര്ബനമഭായുലാം  ഉളടപടുത്തുന്നെതഭാണസ.
അതുകപഭാടല  ജലകസചന  വകുപനില്നനിനലാം  സ.ഉ.(എലാം.എസസ.)  നമ്പര്
72/2016/ജലവനിഭവലാം;  തതീയതനി  5.12.2016  പ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനതനിടലയുലാം  ജലസലാംരക്ഷണ  പ്രവര്തനങ്ങളുടട  ചുമതല  നനിശയനിചസ
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ഉകദലഭാഗസടന  ബനടപട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനലാം  അവയുടട
കേഭാര്ഷേനികേ  കമഖലഭാ  വര്ക്കനിലാംഗസ  ഗ്രൂപനില്  ഉളടപടുത്തുലാം.  സലാംസഭാനതല
കേര്മ്മേകസനകേളനിടല  അനകൗകദലഭാഗനികേ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധര്,  കസറസ
മനിഷേന്/ഉപമനിഷേന്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്,  കേണ്സളടന്റുമഭാര്,  റനികസഭാഴസ
കപഴണ്മഭാര്  എന്നെനിവരുലാം  ജനില്ലഭാതല  കേര്മ്മേകസനകേളനിടല  റനികസഭാഴസ  കപഴണ്മഭാര്,
ജനില്ലഭാ കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര് എന്നെനിവരുലാം മുഴുവന് സമയ കസവന വലവസയനില്
പ്രവര്തനിക്കുലാം.

സലാംസഭാനതല  കേര്മ്മേകസനകേളനിടല  കേണ്സളടന്റുമഭാര്,  റനികസഭാഴസ
കപഴണ്മഭാര്,  കസറസ  മനിഷേന്/  ഉപമനിഷേന്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്,  ജനില്ലഭാതല
കേര്മ്മേകസനകേളനിടല റനികസഭാഴസ കപഴണ്മഭാര്, ജനില്ലഭാ കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര് മുതലഭായ
ചുമതലകേള  നനിറകവറ്റുന്നെതനിനസ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്/  ടപഭാതുകമഖലഭാ
സഭാപനങ്ങളനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  ഉകദലഭാഗസരനില്നനിനലാം  അനുകയഭാജലരഭായവടര
ടഡപബ്യൂകടഷേന്/വര്ക്കനിലാംഗസ  അകറഞസടമന്റെസ  വലവസയനികലഭാ  അതടല്ലങ്കനില്
കയഭാഗലരഭായ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധടര  കേരഭാര്  അടനിസഭാനതനികലഭാ  കേടണതനി
നനികയഭാഗനിക്കുന്നെതഭാണസ.

കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം

13  (15) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ടനല്ലനിക്കുന്നെസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആവശലമഭായ  കസവനലാം  യഥഭാസമയലാം  കവണവനിധതനില്
ടപഭാതുജനങ്ങല്ക്കസ  നല്കുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകതഭാടടയഭാകണഭാ  സലാംസഭാനതസ
കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കനിയടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഈ  നനിയമലാം  പ്രഭാബലലതനില്  വന്നെതനിനുകശഷേലാം
ടപഭാതുജനങ്ങളക്കു  യഥഭാസമയലാം  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുനടവന്നെസ  ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നെതനിനസ സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എടനഭാടക്കയഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  ചനില ഓഫതീസുകേളനില്നനിനലാം  ,കസവനലാം യഥഭാസമയലാം  കേനിടഭാതതനിടന്റെ
കപരനിലഭാടണന്നെസ  പറയടപടുന്നെ  ആതഹതലകേളുലാം  ആതഹതലഭാ  ഭതീഷേണനികേളുലാം
കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം ഇനനിയുലാം ജനങ്ങളക്കസ അനുഭവകവദലമഭായനിടനില്ല എന്നെഭാണസ
സൂചനിപനിക്കുന്നെടതന്നെസ സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  ഇക്കഭാരലതനില്  എടനല്ലഭാലാം  പരനിഹഭാരനടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ ;

(ഇ)  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  പ്രഭാബലലതനില്  വന്നെതനിനുകശഷേലാം  പ്രസ്തുത
നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുന്നെ  വനിധതനില്  പ്രവര്തനിക്കഭാതതനിടന്റെ  കപരനില്
ഏടതങ്കനിലുലാം  ഉകദലഭാഗസര്ടക്കതനിടര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  ;ഉടണങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ ;

(എഫസ)  ഇടല്ലങ്കനില്  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  ഫലപ്രദമഭായനി
നടപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി കുറക്കഭാരഭായ ഉകദലഭാഗസര്ടക്കതനിടര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) അടത.

(ബനി) 21-10-2014-ടല 16203/എ.ആര്.12(1)/13/ഉ.ഭ.പ.വ. നമ്പര് സര്ക്കുലര്
പ്രകേഭാരലാം,  കകേരള  സലാംസഭാന  കസവനഭാവകേഭാശ  ചടങ്ങളനിടല  ചടലാം  4  പ്രകേഭാരലാം
കസവനതനിനസ  അര്ഹതയുളള  ഒരഭാളുടട  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്നെതനികനല്,  നനിയുക്ത
ഉകദലഭാഗസകനഭാ,  പ്രഭാധനികേഭാരടപടുതനിയ  ഉകദലഭാഗസകനഭാ  അതതസ  സലാംഗതനി
കപഭാടല,  അകപക്ഷകേനസ,  ഫഭാറലാം  നമ്പര്  1-ല്  ടടകേപറസ  രസതീതസ
നല്കകേണതഭാടണനലാം കസവനലാം നല്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ ഏടതങ്കനിലുലാം കരഖകേള
അകപക്ഷകയഭാടടഭാപലാം  ഉളളടക്കലാം  ടചയ്തനിടനില്ലഭാതപക്ഷലാം  ആയതസ  ടടകേപറസ
രസതീതനില് വലക്തമഭായനി കരഖടപടുകതണതുലാം അതരലാം കസവനതനിനുളള നനിശനിത
സമയപരനിധനി  കരഖ  ഹഭാജരഭാക്കുന്നെ  തതീയതനി  മുതല്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതുമഭാടണനലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  സമര്പനികക്കണ  അകപക്ഷ  എടനന്നെതസ
സലാംബനനിചസ വലക്തത വരുതനിടക്കഭാണസ, 15-11-2014-ടല 16203/  എ.ആര്.12(1)/
13/ഉ.ഭ.പ.വ.  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്  പുറടപടുവനിച.  പ്രസ്തുത  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം
കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരമുളള  കസവനങ്ങള  ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ,  കകേരള
സലാംസഭാന  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പ്രകതലകേലാം  അകപക്ഷകേടളഭാനലാം
നല്കകേണതനിടല്ലനലാം  കസവനങ്ങള  നല്കുന്നെതനിനുകവണനി  സര്ക്കഭാര്
ഓഫതീസുകേളനില്/സഭാപനങ്ങളനില്  ലഭനിക്കുന്നെ  അകപക്ഷകേള  കകേരള  സലാംസഭാന
കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തസ്തുത  വകുപ്പുകേള  ഗസറനില്  വനിജഭാപനലാം
ടചയ്തനിട്ടുളള  കസവനങ്ങളനില്  ഉളടപടനിട്ടുളളവയഭാടണങ്കനില്  അതരലാം  എല്ലഭാ
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അകപക്ഷകേളുലാം  വനിജഭാപന  പ്രകേഭാരമുളള  നനിശനിത  സമയപരനിധനിക്കുളളനില്
തതീര്പഭാകക്കണതഭാടണനലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  കൂടഭാടത, കകേരള സലാംസഭാന
കസവനഭാവകേഭാശ  ചടങ്ങളനിടല  എല്ലഭാ  വലവസകേളുലാം  പഭാലനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ഓകരഭാ
വകുപ്പുലാം സഭാപനവുലാം കകേരള സലാംസഭാന കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം നല്കേനിയ
കസവനങ്ങള  സലാംബനനിച  സമഭാഹൃത  റനികപഭാര്ടസ,  പ്രതനിമഭാസ  പത്രനികേയഭായനി
നനിശനിത മഭാതൃകേയനില്,  ബനടപട ഭരണവകുപ്പുകേള മുകഖന ഓകരഭാ മഭാസവുലാം 5-ാം
തതീയതനിക്കസ  മുമ്പഭായനി  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  വകുപനിനസ  ലഭലമഭാക്കണടമനലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

കകേരള  സലാംസഭാന കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമതനിടല  3-ാം വകുപനിന്പ്രകേഭാരലാം
ഓകരഭാ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുലാം,  ഓകരഭാ  വകുപ്പുകമധഭാവനിയുലാം,  ഓകരഭാ  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനവുലാം,  ഓകരഭാ നനിയമഭാധനിഷനിത നനികേഭായവുലാം അവ ഓകരഭാനലാം നല്കുന്നെതഭായ
കസവനങ്ങളുടട കൂടതനില് അതതസ ഓഫതീസനിടല വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനില് ഉണഭാകുന്നെ
ഒഴനിവുകേള  യഥഭാസമയലാം  പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ  റനികപഭാര്ടസ  ടചയ്യുന്നെതുലാംകൂടനി
കസവനഭാവകേഭാശങ്ങളുടട പടനികേയനില് ഉളടപടുതനി കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമലാം  2012
സലാംബനനിചസ  അതഭാതസ  വകുപ്പുകേള  പുറടപടുവനിച  വനിജഭാപനതനില്  ഓകരഭാ
വകുപ്പുലാം/സഭാപനങ്ങളുലാം  കഭദഗതനി  വനിജഭാപനലാം  പുറടപടുവനിക്കണടമന്നെസ
8-2-2016-ടല  22488/എ.ആര്  12(1)/2015/ഉ.ഭ.പ.വ.  നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ.

(സനി&ഡനി)  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിക്കഭാനുലാം
ടപഭാതുസമൂഹതനിനസ  അനുഗുണമഭാലാംവനിധതനില്  ലളനിതവുലാം  സുതഭാരലവുമഭാക്കഭാനുളള
നടപടനികേള സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ.

(ഇ) ഇല്ല.

(എഫസ)  കസവനഭാവകേഭാശ നനിയമമനുസരനിചസ  ഉകദലഭാഗസര് കുറക്കഭാരഭാടണന്നെസ
കേടണതനിയഭാല് നനിയമമനുശഭാസനിക്കുന്നെ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

സനിരമഭായനി വകുപദലക്ഷനഭാരനില്ലഭാതതുമൂലമുളള പ്രശങ്ങള

14  (16)  ടപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പല  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  സനിരമഭായനി  വകുപദലക്ഷനഭാരനില്ലഭാത  അവസ
ഗുരുതരമഭായ സര്വ്വതീസസ പ്രശങ്ങള ഉണഭാക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വകുപസ  കമധഭാവനികേള  ഇല്ലഭാതതനിനഭാല്  ടതഭാട്ടു  തഭാടഴയുള്ള
കമലധനികേഭാരനികേള  ഫയലുകേളനില്  പലകപഭാഴുലാം  വലക്തമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങകളഭാ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ  എടുക്കഭാടത  പരഭാതനികേള  അനനമഭായനി  നതീട്ടുന്നെകേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഓഫതീസുകേളനില്  തപഭാല്  സസ്വതീകേരണവുലാം  വനിതരണവുലാം  മന്ദഗതനിയനി
ലഭാടണന്നെ  പരഭാതനി  പരനികശഭാധനിചസ  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുകവണ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) സനിരമഭായനി വകുപദലക്ഷരനില്ലഭാത അവസ ഉണഭായനിടനില്ല.

(ബനി&സനി) ബഭാധകേമല്ല. 

ടപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിടല നനിയമനലാം

15 (17) ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിടല  നനിയമനലാം  പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ
കകേമഭാറഭാന് ഗവണ്ടമന്റെസ തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഉടണങ്കനില് ഇതുസലാംബനനിച ഉതരവനിടന്റെ പകേര്പസ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ടപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനങ്ങളനിടല ഒഴനിവുകേള യഥഭാക്രമലാം പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ
റനികപഭാര്ടസ ടചയ്യുന്നെനിടല്ലന്നെ പരഭാതനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  സലാംസഭാനടത  ടപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനിടല  നനിയമനങ്ങള
പനി.എസസ.സനി.  മുകഖനയഭാക്കഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിചടകേഭാണസ  5-9-1986-ടല  13770/
ബനി.പനി.ഇ/86/പഭാനനിലാംഗസ, 17-5-2007-ടല  15274/ബനി.പനി.ഇ 2/06/പഭാനനിലാംഗസ എന്നെതീ
സര്ക്കുലറുകേള  പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ.  കൂടഭാടത  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര
വകുപനിടന്റെ നമ്പര്  14079/ഉപ.സനി.1/14/ഉ.ഭ.പ.വ.  തതീയതനി  14-6-2016  പരനിപത്രലാം
പ്രകേഭാരലാം ഗവണ്ടമന്റെസ ടസക്രകടറനികയറനിടല എല്ലഭാ വകുപ്പുകേളുലാം ടനി വകുപനിടന്റെ ഭരണ
നനിയനണതനിലുളള  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  അധതീനതയനിലുളള  സഭാപനങ്ങളനില്
പബനികേസ  സര്വ്വതീസസ  കേമ്മേതീഷേന്  മുഖഭാനരമഭാകണഭാ  നനിയമനങ്ങള  നടതനിവരുന്നെതസ
എന്നെ  വസ്തുത  പരനികശഭാധനികക്കണതുലാം,  ടനി  സഭാപനങ്ങളനിടല  നനിയമനങ്ങള
പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ വനിടനിടനിടല്ലങ്കനില് ആയതനിടല നനിയമനങ്ങള പനി.എസസ.സനി.-യുടട
പരനിധനിയനില് ടകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനസ അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനികക്കണതഭാടണനലാം
ഉതരവസ പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ. പ്രസ്തസ്തുത സര്ക്കുലറുകേളുടട പകേര്പ്പുകേള അനുബനലാം I,
II, III ആയനി കചര്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) ഉണസ.
* ടടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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കേഭാസര്കഗഭാഡസ പനി.എസസ.സനി. ജനില്ലഭാ ഓഫതീസസ പ്രവര്തനലാം

16 (18) ശതീ  .   ടകേ  .   കുഞ്ഞെനിരഭാമന് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  പനി.എസസ.സനി.  ജനില്ലഭാ  ഓഫതീസസ  വഭാടകേ
ടക്കടനിടതനിലഭാകണഭാ നനിലവനില് പ്രവര്തനിക്കുന്നെതസ ;

(ബനി)  വഭാടകേയനിനതനില്  വര്ഷേതനില്  പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ  എത്ര  രൂപ
ടചലവഴനികക്കണനിവരുന; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  സസ്വനമഭായനി  ടകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ  ജനില്ലയനില്  സലലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  സലതസ  ജനില്ലഭാ  പനി.എസസ.സനി.  ആസഭാനലാം
പണനിയുന്നെതനിനസ എടനങ്കനിലുലാം നടപടനി ആയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) അടത.

(ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജനില്ലഭാ ഓഫതീസസ ടകേടനിടതനിനസ പ്രതനിമഭാസലാം 99,191 രൂപ
(ടതഭാണ്ണൂറനി  ഒമ്പതനിനഭായനിരതനി ഒരുനൂറനി ടതഭാണ്ണൂറനി ഒന്നെസ രൂപ മഭാത്രലാം)  നനിരക്കനില്
പ്രതനിവര്ഷേലാം  11,90,292  രൂപ  (പതനിടനഭാന്നെസ  ലക്ഷതനി  ടതഭാണ്ണൂറഭായനിരതനി
ഇരുന്നൂറനി  ടതഭാണ്ണൂറനി  രണസ  രൂപ  മഭാത്രലാം)  ആണസ  ആടകേ  വഭാടകേയനിനതനില്
നല്കുന്നെതസ.

(സനി) കകേരള പബനികേസ സര്വ്വതീസസ കേമ്മേതീഷേന് കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജനില്ലഭാ ഓഫതീസനിനസ
സസ്വനലാം  ടകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  3-9-2016-ടല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ
(എലാം.എസസ.)  നമ്പര്  496/2016/റവ.,  13-2-2017-ടല  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ
(എലാം.എസസ.)  നമ്പര്  57/2017/റവ.  എന്നെനിവ പ്രകേഭാരലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  തഭാലൂക്കനില്
കേഭാസര്കഗഭാഡസ വനികല്ലജനില് റതീ.സ.നമ്പര്  210/pt-ല്ടപട  8.09  നമ്പര്  (20  ടസന്റെസ)
സലലാം സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചസ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  സലതസ  ഓണ്ടടലന്  പരതീക്ഷഭാകകേന്ദ്രലാം  ഉളടപടട
കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ജനില്ലഭാ  പനി.എസസ.സനി.  ഓഫതീസനിനസ  സസ്വനലാം  ടകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  6  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  എസനികമറസ  ടപഭാതുമരഭാമതസ  വകുപസ
തയഭാറഭാക്കനി നല്കേനിയതഭായുലാം പ്രസ്തുത തുകേ കേഭാസര്കഗഭാഡസ  വനികേസന പഭാകക്കജനില്
ഉളടപടുതനി  ടകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി  അനുവദനിക്കണടമനലാം  ആവശലടപട്ടു
ടകേഭാണ്ടുളള  പനി.എസസ.സനി. ടചയര്മഭാടന്റെ അര്ദ ഒകൗകദലഭാഗനികേ കേതസ സര്ക്കഭാരനില്
ലഭലമഭായനിട്ടുണസ. ആയതനിന് പ്രകേഭാരലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിച വരുന.
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കകേരളതനിടല സനിവനില് സര്വ്വതീസസ

17  (19)  ശതീ  .    ടകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളതനിടല  സനിവനില്  സര്വ്വതീസസ  ജനസകൗഹൃദപരവുലാം  ജനങ്ങളക്കസ
കസവനലാം വളടര എളുപതനില് ലഭനിക്കുന്നെവനിധതനിലുമഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നെതനിനസ എടനല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ;

(ബനി)  സമയബനനിതമഭായനി  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചവരുന്നെതസ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) KAS എനമുതല് നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ; ഇക്കഭാരലതനില്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേളുടട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  KAS  നടപനിലഭാക്കനി  ഉതരവസ  പുറടപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) 

(1) ടപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം  ലഭനിക്കുന്നെ  അകപക്ഷകേളനികനല്
സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  30-3-1985,
16-7-2015,  12-1-2009  എന്നെതീ  തതീയതനികേളനിടല  സര്ക്കുലറുകേള
പ്രകേഭാരലാം വനിവനിധ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(2) അകപക്ഷകേള/പരഭാതനികേള/നനികവദനങ്ങള  എന്നെനിവയസ  ഒരഭാഴ്ചയകേലാം
ടടകേപറസ  രസതീതസ  നല്കേഭാനുലാം  അകപക്ഷ സലാംബനനിചസ  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള  ഒരു  മഭാസതനിനുളളനിലുലാം  അനനിമ  തതീര്പസ  മൂന്നെസ
മഭാസതനിനുളളനിലുലാം  അകപക്ഷകേനസ  നല്കേണടമനലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കണടമനലാം  പഭാലനിക്കഭാത  ഉകദലഭാഗസര്
ടക്കതനിടര വകുപദലക്ഷനഭാര് ശനിക്ഷഭാ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കണടമനലാം
കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  എല്ലഭാ  വകുപസ  ടസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം  വകുപസ
തലവന്മഭാര്ക്കുലാം ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(3) പഞദനിന  ചടലാം,  കസവനഭാവകേഭാശലാം,  വനിവരഭാവകേഭാശലാം,  ഇ -ഓഫതീസസ
സലാംവനിധഭാനലാം,  കപഴണല്  രജനിസറുകേളുടടയുലാം  അനുബന
രജനിസറുകേളുടടയുലാം  കേര്ശനമഭായ  പരനികശഭാധന,  ഫയലുകേളുടട
പ്രതനിമഭാസ  പ്രവര്തന  അവകലഭാകേനലാം,  ഓകരഭാ  വകുപനിലുലാം
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ടസക്ഷനുകേളനിലുലാം  സതീറ്റുകേളനിലുലാം  കജഭാലനിഭഭാരലാംമൂലലാം  ഫയല്
ടകേടനിക്കനിടക്കുന്നെതനിനസ  കേഭാരണമുടണങ്കനില്  അക്കഭാരലലാം  ഉന്നെത
തലതനില് ശദയനില്ടപടുതനി പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം
എന്നെനിവടയല്ലഭാലാം  സമയബനനിതമഭായനി  ഫയല്  തതീര്പസ
കേല്പനിക്കുന്നെതനിനസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേളഭാണസ.

(4) ടസക്രകടറനിയറനില്  മുഴുവന്  ഫയലുകേളുടട  നതീക്കവുലാം  ഇ-ഓഫതീസസ

മുഖഭാനരലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

ആയതനിനഭാല്  ഫയല്  നതീക്കതനിലുണഭാകുന്നെ  കേഭാലതഭാമസലാം

ഗണലമഭായനി കുറയഭാനുലാം സഭാധനിക്കുനണസ.

(5) ഗവണ്ടമന്റെസ  ടസക്രകടറനിയറനിടല  ടപഭാതുഭരണ  വകുപനിടല

ജതീവനക്കഭാരുടട  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  കസവനലാം

ടമചടപടുത്തുന്നെതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  പരനിശതീലനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനി

കലയഭായഭാണസ  ഉകദലഭാഗസ ഭരണ പരനിഷ്കഭാര  വകുപനില് പരനിശതീലന

കകേന്ദ്രലാം അനുവദനിചസ ഉതരവഭായതസ.

(6) ടപഭാതുഭരണ വകുപനില് പനി.എസസ.സനി.  വഴനി നനിയമനിതരഭാകുന്നെ എല്ലഭാ

ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  വകുപനിടന്റെ

കേതീഴനിലുളള  ഇന്ഹകൗസസ  ടട്രയനിനനിലാംഗസ  ടസന്റെര്  മുകഖന  വനിവനിധ

വനിഷേയങ്ങളനില് പരനിശതീലനലാം നല്കേനി വരുന.

(7) ജതീവനക്കഭാരുടട  ടപരുമഭാറവുലാം  മകനഭാഭഭാവവുലാം  ടപഭാതുജനങ്ങളക്കസ

ഗുണകേരമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  അഴനിമതനി  രഹനിതമഭായ  കസവനലാം

നല്കുന്നെതനിനുലാം  പരലഭാപമഭായ  പരനിശതീലനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്

ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ  ടഎ.എലാം.ജനി.,  കേനില,  മുതലഭായ  സഭാപനങ്ങള

മുകഖന നല്കേനിവരുന.

(സനി)  ഇതുമഭായനി  ബനടപട കേരടസ  ടസഷേലല് റൂള സലാംബനനിചസ  സര്വ്വതീസസ

സലാംഘടനകേളുമഭായനി  ചര്ച  നടതഭാന്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിനഭായനി  ചതീഫസ

ടസക്രടറനി അദലക്ഷയഭായ ഒരു കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  കകേരള അഡനിനനികസറതീവസ സര്വ്വതീസസ രൂപതീകേരനിചടകേഭാണസ സ.ഉ.(ടടകേ)

1/2017 /ഉ.ഭ.പ.വ. പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉതരവഭായനിട്ടുണസ. 
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സര്ക്കഭാര് നൂറസ ദനിവസലാം പൂര്തനിയഭാക്കനിയതസ സലാംബനനിച പരസലങ്ങള

18 (20) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  നൂറസ  ദനിവസലാം  പൂര്തനിയഭാക്കനിയതസ  സലാംബനനിചള്ള
പരസലങ്ങളക്കസ എന്തുതുകേ ചനിലവഴനിടചന്നെസ വനിവനിധ വകുപ്പുകേള തനിരനിചള്ള കേണക്കസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനടപടസ  സലാംസഭാനതനിനകേത്തുലാം പുറത്തുലാം ഏടതഭാടക്ക
പത്രങ്ങളനിലഭാണസ  പനി.ആര്.ഡനി.  പരസലലാം  നല്കേനിയതസ,  ഇതനിനഭായനി  എന്തുതുകേ
നല്കേനി, ഇനലാം തനിരനിചസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ദൃശല-ശവണ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂടട  ഇതസ  സലാംബനനിചസ  പരസലലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങ്കനില്  എന്തുതുകേ  വതീതലാം  നല്കേനിടയന്നെസ  ഇനലാം  തനിരനിചസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനടത  കദശതീയപഭാതകേളനിലുലാം  മറസ  പ്രധഭാന  കറഭാഡുകേളുടട
ഇരുവശങ്ങളനിലുലാം  കഹഭാര്ഡനിലാംഗുകേളവഴനി  ഇതസ  സലാംബനനിച  പരസലങ്ങള
പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) ഏതസ ഏജന്സനിടയയഭാണസ ഇതനികലയഭായനി ചുമതലടപടുതനിയതസ; ഇതനിനസ
ടടണര്  ക്ഷണനിചനിരുനകവഭാ,  ഇതനിനഭായനി  എന്തുതുകേ  ടചലവഴനിചനിട്ടുടണന്നെസ
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നൂറസ ദനിവസലാം പൂര്തനിയഭാക്കനിയതസ  സലാംബനനിചസ
ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനില്  പരസലലാം  നല്കേനിയതനിനസ  79,58,197  രൂപയുലാം  (എഴുപതനി
ഒന്പതസ  ലക്ഷതനി  അന്പടതണഭായനിരതനി  നൂറനിടതഭാണ്ണൂറനികയഴസ  രൂപ  മഭാത്രലാം)
FM കറഡനികയഭാകേളനില് പരസലലാം നല്കേനിയതനിനസ 7,86,639 രൂപയുലാം (ഏഴസ ലക്ഷതനി
എണ്പതനി ആറഭായനിരതനി അറുന്നൂറനി മുപതനി ഒന്പതസ രൂപ മഭാത്രലാം) ഓണ്കലന്
മഭാധലമങ്ങളനില്  പരസലലാം  നല്കേനിയതനിനസ  1,25,390  രൂപയുലാം  (ഒരു  ലക്ഷതനി
ഇരുപതയഭായനിരതനി  മുന്നൂറനിടതഭാണ്ണൂറസ  രൂപ  മഭാത്രലാം)  അചടനി  മഭാധലമങ്ങളനില്
പരസലലാം നല്കേനിയതനിനസ 1,11,22,573 രൂപയുലാം (ഒരു കകേഭാടനി പതനിടനഭാന്നെസ ലക്ഷതനി
ഇരുപതനിരണഭായനിരതനി  അഞ്ഞൂറനി  എഴുപതനിമൂന്നെസ  രൂപ  മഭാത്രലാം)  അനുവദനിചസ
ഉതരവസ പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ. 
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(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനടപടസ  പരസലലാം  നല്കേനിയ  സലാംസഭാനതനിനകേത്തുലാം
പുറത്തുമുള്ള  പത്രങ്ങളുടട  കപരുവനിവരങ്ങള  അനുബനലാം  ആയനി  കചര്തനിട്ടുണസ.*

ഇതനിനഭായനി തുകേ അനുവദനിചതനിടന്റെ വനിവരങ്ങള അനുബനലാം ആയനി കചര്തനിട്ടുണസ.*

(സനി)  ഉണസ.  ദൃശലമഭാധലമങ്ങളക്കസ  79,58,197  രൂപയുലാം  (എഴുപതനി ഒന്പതസ
ലക്ഷതനി അന്പടതണഭായനിരതനി നൂറനി ടതഭാണ്ണൂറനി ഏഴസ രൂപ മഭാത്രലാം), എഫസ.എലാം.
കറഡനികയഭാകേളക്കസ 7,86,639 രൂപയുലാം (ഏഴസ ലക്ഷതനി എണ്പതനി ആറഭായനിരതനി
അറുന്നൂറനി മുപതനി ഒന്പതസ രൂപ മഭാത്രലാം) അനുവദനിചസ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(ഡനി) ഉണസ.

(ഇ)  തഭാടഴപറയുന്നെ  ഏജന്സനികേടള  തഭാല്പരലപത്രലാം  ക്ഷണനിചസ
ടതരടഞ്ഞെടുതനിട്ടുണസ.

പരസല ഇനലാം ഏജന്സനി തുകേ

കഹഭാര്ഡനിലാംഗ്സസ ഐശസ്വരല അഡസ്വര്കടസനിലാംഗസ 6,47,260

കഹഭാര്ഡനിലാംഗ്സസ ചനിത്ര ടപയനികന്റെഴസ 5,23,613

കഹഭാര്ഡനിലാംഗ്സസ മധു അഡസ്വര്കടസനിലാംഗസ 1,95,615

കഹഭാര്ഡനിലാംഗ്സസ JK ആര്ട്സസ 4,49,387

ബനില് കബഭാര്ഡുകേള Reminder Media Planner, TVM 42,240

                                                       ആടകേ 18,58,115

മുഖലമനനിയുടട ജനസഭാനസ്വനലാം പദതനി

19 (21)  ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയുടട ജനസഭാനസ്വനലാം പദതനി വഴനി സഹഭായതനിനഭായനി എത്ര
അകപക്ഷകേളഭാണസ ലഭനിചതസ; ജനില്ല തനിരനിചളള കേണക്കുകേള ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ ജനില്ലയനിലുലാം എത്ര അകപക്ഷകേള തതീര്പ്പുകേല്പനിച; എത്ര രൂപയുടട
ധനസഹഭായങ്ങള ഓകരഭാ വനിഭഭാഗതനിലുലാം അനുവദനിച; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ജനസഭാനസ്വനലാം പദതനി കൂടുതല് വനിപുലതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(ഡനി) പ്രസ്തസ്തുത പദതനി വഴനി സഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനില്
നനിനലാം ലഭനിച അകപക്ഷകേളനില് എത്രടയണലാം തതീര്പഭാക്കനി; എന്തു തുകേ ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിച; ബഭാക്കനിയുളളവ എന്നെകതയസ തതീര്പഭാക്കുലാം; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  മുഖലമനനിയുടട ജനസഭാനസ്വനലാം പദതനി വഴനി സഹഭായതനിനഭായനി ലഭനിച
അകപക്ഷകേളുടട ജനില്ല തനിരനിചളള കേണക്കസ ചുവടട കചര്ക്കുന.

തനിരുവനനപുരലാം  -   200050

ടകേഭാല്ലലാം -   12758

പതനലാംതനിട -   7326

ആലപ്പുഴ  -   42353

കകേഭാടയലാം -   1446

ഇടുക്കനി -   14119

എറണഭാകുളലാം -   176

തൃശ്ശൂര് -   336

പഭാലക്കഭാടസ -   1164

മലപ്പുറലാം -   61700

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ -   849

കേണ്ണൂര് -   209

വയനഭാടസ -   5987

കേഭാസര്കഗഭാഡസ -   177

ആടകേ -   348650

(ബനി-ഡനി)  ജതീവകേഭാരുണല  പ്രവര്തനങ്ങളക്കസ  കൂടുതല്  ഊന്നെല്
നല്കേനിയനിട്ടുളള  മുഖലമനനിയുടട  ജനസഭാനസ്വനലാം  പദതനിയുടട മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുന്നെ കജഭാലനികേള പുകരഭാഗമനിചവരനികേയഭാണസ.  ആയതസ പൂര്തതീകേരനിചസ
ഉതരവസ  പുറടപടുവനിചകശഷേലാം  മഭാത്രകമ  അകപക്ഷകേളനിന്കമല്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴനിയുകേയുളള.  അകപക്ഷകേള  തരലാംതനിരനിചസ  പരനികശഭാധനിചസ
സര്ക്കഭാരനികലയസ  ശനിപഭാര്ശ  നല്കുന്നെതസ  അതഭാതസ  ജനില്ലഭാകേളക്ടര്മഭാരഭാടണനലാം
അറനിയനിക്കുന.
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സര്ക്കഭാര് ഒഭാഫതീസുകേളനില് ലഭനിക്കുന്നെ പരഭാതനികേള

20  (22)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  ജനങ്ങള  നല്കുന്നെ  നനികവദനങ്ങളക്കുലാം,
പരഭാതനികേളക്കുലാം  തതമയലാംതടന്നെ  രസതീതസ  നൽകേഭാനുള്ള  ഉതരവസ
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് സന്ദര്ശന സമയലാം ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സന്ദര്ശന  സമയങ്ങളനില്  ബനടപട  ജതീവനക്കഭാര്  ഇടല്ലങ്കനില്
ലഭനിക്കുന്നെ പരഭാതനികേളനില് രസതീതസ നല്കേഭാന് പകേരലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ടപടുത്തുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  ലഭനിക്കുന്നെ  അകപക്ഷകേള/പരഭാതനികേള/
നനികവദനങ്ങള  എന്നെനിവയസ  ആയതസ  കേനിടനിയഭാലുടന്തടന്നെ  ടടകേപറസ  രസതീതസ
നല്കേണടമന്നെസ  12-1-2009-ടല 168/AR 13(2)/09/ഉ.പ.ഭ.വ.  സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം
ഉതരവഭായനിട്ടുണസ.  ടനി  വനിഷേയലാം  സലാംബനനിചളള  ഉതരവസ  കേര്ശനമഭായനി
പഭാലനിക്കഭാത  ഉകദലഭാഗസര്ടക്കതനിടര  വകുപദലക്ഷന്  ശനിക്ഷഭാനടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കണടമനലാം 16-7-2015-ടല സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി) ടസക്രകടറനിയറനില് സന്ദര്ശന സമയലാം 3 മണനി മുതല് 5 മണനി വടരയഭാണസ.

(സനി) നനിലവനില് ഇകൗ സലാംവനിധഭാനമുണസ.

സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുടട കേഭാരലക്ഷമത

21 (23) ശതീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുടട കേഭാരലക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനസ ഉതകുന്നെ
പുതനിയ നയതനിനസ രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സുതഭാരലത,  അവകേഭാശഭാധനിഷനിത  വനികേസനലാം,  ഇ-ഗകവണന്സസ
എന്നെനിവയനില് ഉണഭാകുന്നെ മഭാറങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി ഉകദലഭാഗസരുടട പരനിശതീലനലാം
ക്രമടപടുത്തുന്നെതനിനസ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(സനി)  ടപഭാതുജനകസവന സലാംവനിധഭാനമഭായനി സര്ക്കഭാര് സര്വ്വതീസനിടന മഭാറ്റുന്നെ
വനിധതനില് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനിക്കസ രൂപലാം നല്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുടട  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതുമഭായനി
ബനടപടസ പരനിഷ്കരനിച സലാംസഭാന പരനിശതീലന നയലാം അലാംഗതീകേരനിചസ 13-7-2017-ടല
സ.ഉ.(അചടനി) നമ്പര് 9/2017/ഉ.ഭ.പ.വ. പ്രകേഭാരലാം ഉതരവസ പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി) ഉണസ.

(സനി)  13-7-2017-ടല  സ.ഉ.(അചടനി)  നമ്പര്  9/2017/ഉ.ഭ.പ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാര്  പുറടപടുവനിചനിട്ടുളള  പരനിഷ്കരനിച  സലാംസഭാന  പരനിശതീലന  നയലാം  എല്ലഭാ
സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  ഏജന്സനികേളക്കുലാം  ആജതീവനഭാനമുളള  പഠനഭാധനിഷനിത
പരനിശതീലനവുലാം  വനികേസന തനങ്ങളുലാം  ഉറപഭാക്കനി  ജതീവനക്കഭാടര  പൂര്ണവനികേസനലാം
ടടകേവന്നെ,  കേര്തവലകബഭാധമുളള,  ടപരുമഭാറതതസ്വമുളള  വനികേസകനഭാന്മുഖമഭായ  നല്ല
ടപരുമഭാറമുളള,  കേഴനിവുളള,  ടപഭാതുജനകക്ഷമ  തല്പരരഭായ,  പ്രകതലകേനിചസ
പഭാര്ശസ്വവല്ക്കരനിക്കടപട  വനിഭഭാഗങ്ങളുടട  കക്ഷമതനിനസ  പ്രതനിജഭാബദമഭായ
ടതഭാഴനില്  സലാംഘങ്ങളനിടല  അലാംഗങ്ങളഭായനി  പരനിവര്തനലാം  ടചയനിക്കുലാം.  ഇതനിടന്റെ
ഫലമഭായനി  ജനകേതീകയഭാന്മുഖമഭായ  ഒരു  ടപഭാതുജനകസവന  സലാംവനിധഭാനമഭാണസ
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ.   ഇതസ  തതീരുമഭാനടമടുക്കുന്നെതനില് ജനങ്ങളുടട പങ്കഭാളനിതതനിനസ
ഏടറ  സകൗകേരലടമഭാരുക്കുകേയുലാം  ഭരണതനിടന്റെ  പൂര്ണമഭായ  മനികേവനികലയ്ക്കുളള
പ്രയഭാണതനില്  തുടര്ചയഭായ  നവതീന ആശയങ്ങളക്കസ  കേളടമഭാരുക്കുകേയുലാം  ടചയ്യുലാം.
ഉകദലഭാഗസരുടടയുലാം സഭാപനങ്ങളുടടയുലാം പ്രകേടനടത ടമചടപടുതഭാനുലാം കസവന
നനിലവഭാരലാം ഉയര്തഭാനുലാം ഇതനിലൂടട ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

സര്ക്കഭാര് ഉകദലഗസരുടട സലലാംമഭാറലാം

22  (24) ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദസ  .    പനി  . :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസരുടട  സലലാംമഭാറലാം  സലാംബനനിചസ  ടപഭാതു
മഭാനദണ്ഡലാം നനിശയനിചസ ഉതവനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  മഭാനദണ്ഡതനില്  അനുകേമ്പഭാര്ഹമഭായ  സലലാം  മഭാറങ്ങളക്കസ
പരനിഗണന  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഏടതഭാടക്ക  സഭാഹചരലതനിടലന്നെസ
ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  രഭാഷതീയകപ്രരനിതമഭായ  സലലാംമഭാറങ്ങള  അവസഭാനനിപനിക്കുന്നെതനിനസ
എടനങ്കനിലുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  ഉണസ.   സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുടട  ടപഭാതുസലലാംമഭാറവുലാം  നനിയമനവുലാം
സലാംബനനിചസ  പരനിഷ്കരനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  അലാംഗതീകേരനിചസ
25-2-2017-ടല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  3/2017/ഉ.ഭ.പ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഉതരവസ
പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ.  പകേര്പസ ഉളളടക്കലാം ടചയ്യുന.*

(ബനി)  ഉണസ.  അനുകേമ്പഭാര്ഹമഭായ കേഭാരണങ്ങളഭാല് ടപഭാതുസലലാംമഭാറതനില്
പരനിഗണന നല്കുന്നെതസ ചുവടട കചര്ക്കുന്നെ സഭാഹചരലങ്ങളനിലഭാണസ:

(1)  ഗുരുതരമഭായ  ഏടതങ്കനിലുലാം  അസുഖകമഭാ  (ഗുരുതരമഭായ  അസുഖങ്ങള
എന്നെതസ ഗുരുതര കരഭാഗങ്ങളഭായ കേലഭാന്സര്,  ഹൃകദഭാഗലാം,  പക്ഷഭാഘഭാതലാം എന്നെനിവയുലാം
കേരള,  വൃക്ക എന്നെനിവ ദഭാനലാം ടചയ്തവര്,  അവയവലാം മഭാറനിവയലനിനസ വനികധയരഭായവര്)
അപകേടകമഭാമൂലലാം  ഒരു  ജതീവനക്കഭാരനസ  സഭായനിയഭായ  അവശത  സലാംഭവനിക്കുകേയുലാം
ആയതുമൂലലാം ജതീവനക്കഭാരനസ പരസഹഭായതനിനഭായനി ആശയനികക്കണതഭായനി വരനികേ.

(2)  വനിദഗ്ദ്ധ  ചനികേനിത  മടറഭാരനിടത്തുലാം  ലഭലമടല്ലഭാന്നെ  ടമഡനിക്കല്
സര്ടനിഫനിക്കറനിടന്റെ അടനിസഭാനതനില് വകുപ്പുതലവന് സഭാക്ഷലടപടുത്തുകേ.

(3) ജതീവനക്കഭാരടന്റെ ഭഭാരലയ്കക്കഭാ (ജതീവനക്കഭാരനിയഭാടണങ്കനില് ഭര്തഭാവനികനഭാ)
ഗുരുതരമഭായ  കരഭാഗലാം  പനിടനിടപടതുലാം  ജതീവനക്കഭാരടന  പൂര്ണമഭായുലാം  ആശയനിചസ
കേഴനിയുന്നെതുമഭായ  മകേകനഭാ  മകേളകക്കഭാ  മഭാതഭാവനികനഭാ  പനിതഭാവനികനഭാ
ജതീവനക്കഭാരടന്റെ/ജതീവനക്കഭാരനിയുടട സഭാന്നെനിധലവുലാം  പരനിചരണവുലാം അതലനഭാകപക്ഷനി
തമഭാടണന്നെസ  ടമഡനിക്കല്  സര്ടനിഫനിക്കറനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  വകുപ്പുതലവന്
സഭാക്ഷലടപടുത്തുകമ്പഭാള.

(4)   കമല്പറഞ്ഞെ  സഭാഹചരലങ്ങളനില്  പുറടപടുവനിക്കുന്നെ ഉതരവുകേള ഒരു
വര്ഷേലാം പൂര്തനിയഭാക്കനിയതനിനുകശഷേലാം പുനനഃപരനികശഭാധനികക്കണതഭാണസ.

(സനി)  രഭാഷതീയകപ്രരനിതമഭായ  സലലാംമഭാറങ്ങള  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ശദയനില്
ടപടനിടനില്ല.

ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷേന്

23  (26)  ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദതസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷേന്  ടചയര്മഭാനഭായനി  ശതീ.  വനി.  എസസ.
അചതഭാനന്ദന് എനമുതലഭാണസ ചുമതലകയറതസ;
* ടടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(ബനി)  അകദ്ദേഹതനിനസ  ശമ്പളലാം,  അലവന്സുകേള  തുടങ്ങനി  ഏടതല്ലഭാലാം
സകൗകേരലങ്ങളഭാണസ അനുവദനിചടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇതനിനഭായനി 31-7-2017 വടര
ഏകേകദശലാം എത്ര രൂപ ടചലവഭാടയന്നെസ ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ; ഇതനിനുപുറകമ ഏടതല്ലഭാലാം
സകൗകേരലങ്ങളഭാണസ ടചയര്മഭാനസ അനുവദനിചനിട്ടുള്ളടതന്നെസ അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേമ്മേതീഷേന്  ഓഫതീസസ  നനിലവനില്  എവനിടടയഭാണസ  പ്രവര്തനിക്കുന്നെതസ;
ടസക്രകടറനിയറനില്  കേമ്മേതീഷേന്  ഓഫതീസസ  കവണടമന്നെ  ആവശലലാം
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇടല്ലങ്കനില് കേഭാരണടമനസ;

(ഡനി)  ടചയര്മഭാനസ  പുറകമ  രണസ  അലാംഗങ്ങളക്കസ  എടനല്ലഭാലാം  സകൗകേരലങ്ങള
അനുവദനിചനിട്ടുടണന്നെസ ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ) ഏടതല്ലഭാലാം കേഭാറഗറനിയനില് എത്ര കപഴണല് സഭാഫനിടനയഭാണസ കേമ്മേതീഷേന്
ടചയര്മഭാനസ അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ;

(എഫസ)  കേമ്മേതീഷേടന്റെ  കടലാംസസ  ഓഫസ  റഫറന്സസ  നനിശയനികചഭാ;  നനിശയനിച
ടവങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ജനി)  കേമ്മേതീഷേന്  പ്രവര്തനമഭാരലാംഭനികചഭാ;  എനമുതല്  പ്രവര്തനലാം
ആരലാംഭനിചടവന്നെസ അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷേന്  ടചയര്മഭാനഭായനി  ശതീ.  വനി.  എസസ.
അചതഭാനന്ദന് 18-8-16 -ല് ചുമതലകയറ്റു.

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചസ  5-5-2017-ടല സ.ഉ.(ടടകേ)  നമ്പര്  11/17/ഉ.ഭ.പ.വ.
സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ  പ്രകേഭാരലാം  ശമ്പളവുലാം  അലവന്സുകേളുലാം  നനിശയനിചനിട്ടുണസ.
31-7-2017  വടര  ആടകേ  5,72,422  രൂപ  ടചയര്മഭാനസ  ശമ്പളവുലാം
ആനുകൂലലങ്ങളുമഭായനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനിനുപുറടമയുളള  ആനുകൂലലങ്ങള
സലാംബനനിചലാം കമല്പറഞ്ഞെ സര്ക്കഭാര് ഉതരവനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  (ഉതരവസ
അനുബനലാം ആയനി ഉളളടക്കലാം ടചയ്യുന.)*

(സനി)  കേമ്മേതീഷേന്  ഓഫതീസസ  നനിലവനില്  ടസക്രകടറനിയറനിലുലാം  IMG-യനിലുമഭായനി
പ്രവര്തനിച വരുന.

(ഡനി)  ഇതുസലാംബനനിച  4-6-2017-ടല  സ.ഉ.(ടടകേ)  നമ്പര്  15/2017/
ഉ.ഭ.പ.വ. നമ്പര് ഉതരവസ അനുബനലാം ആയനി ഉളളടക്കലാം ടചയ്യുന.*

(ഇ&എഫസ)  ഇതുസലാംബനനിച  30-8-2016-ടല  സ.ഉ.(ടടകേ)  നമ്പര്  21/16/
ഉ.ഭ.പ.വ. നമ്പര് ഉതരവസ അനുബനലാം ആയനി ഉളളടക്കലാം ടചയ്യുന.*

(ജനി) 18-8-2016 മുതല് ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷേന് പ്രവര്തനമഭാരലാംഭനിച.

* ടടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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കപഴണല് സഭാഫലാംഗങ്ങളുടട ടപന്ഷേന് അകപക്ഷകേള

24 (27) ശതീ  .   ടകേ  .   എലാം  .   ഷേഭാജനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞെ മനനിസഭയനിടല മനനിമഭാരുടട കപഴണല് സഭാഫുകേളുടട എത്ര
ടപന്ഷേന്  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണസ;  ഇതനില്  അക്കകൗണന്റെസ  ജനറലനിനസ
അയചനിട്ടുള്ളതുലാം  ടപന്ഷേന്  അനുവദനിചസ  ഉതരവസ  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  എ.ജനി.-ക്കസ
അയയഭാന്  ബഭാക്കനിയുള്ളതുമഭായ  അകപക്ഷകേളുടട  കേണക്കുകേള  ഗസറഡസ,  കനഭാണ്
ഗസറഡസ എന്നെനിങ്ങടന തരലാം തനിരനിചസ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുന് പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിടന്റെ സഭാഫനില്ടപട എത്ര കപരുടട ടപന്ഷേന്
അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണസ;  അതനില്  എത്ര  കപരുടട  അകപക്ഷകേള  എ.ജനി.-യസ
അയക്കഭാന് ബഭാക്കനിയുണസ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടപന്ഷേന്  അകപക്ഷകേള ലഭനിചസ  എത്ര ദനിവസതനിനകേലാം  എ.ജനി.-ക്കസ
അയചടകേഭാടുക്കണടമന്നെഭാണസ  വലവസയുള്ളതസ;  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  മുന്  കപഴണല്
സഭാഫനില്ടപടവരുടട അകപക്ഷകേള എ.ജനി.-ക്കസ അയക്കുന്നെതനിനസ പരമഭാവധനി എത്ര
ദനിവസടത കേഭാലതഭാമസമുണഭായനിട്ടുണസ;

(ഡനി)  മുന്  മനനിമഭാരുടട  കപഴണല്  സഭാഫനില്ടപടവരുടട  ടപന്ഷേന്
അകപക്ഷകേളനില്  യഥഭാസമയലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴനിഞ്ഞെനിടനിടല്ലങ്കനില്
ആയതനിനസ  കേഭാരണടമനഭാടണന്നെസ  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  മനപ്പൂര്വ്വമഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭായതഭായനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  സര്ക്കഭാരനിനസ  ലഭനിചനിട്ടുള്ള  ഈ  ടപന്ഷേന്  അകപക്ഷകേളനില്
അടനിയനരമഭായനി  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചസ  ടപന്ഷേന്  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞെ  മനനിസഭയനിടല  കപഴണല്  സഭാഫലാംഗങ്ങളുടട  432
അകപക്ഷകേള  ഇതുവടര  ലഭലമഭായനിട്ടുണസ.  ഇതനില്  76  കപര്ക്കസ  ടപന്ഷേന്
അനുവദനിചസ സര്ക്കഭാര് ഉതരവസ പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ.  ഗസറഡസ,  കനഭാണ് ഗസറഡസ
തനിരനിചളള അകപക്ഷകേളുടട വനിവരലാം കശഖരനിച വരുന.

(ബനി)  മുന്  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിടന്റെ  സഭാഫനില്ടപട  4  കപര്  ടപന്ഷേന്
അകപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  2 കപരുടട അകപക്ഷ എ. ജനി (എ & ഇ)-യസ അയയഭാന്
ബഭാക്കനിയുണസ.
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(സനി-ഇ)  കനഭാണ്  ഗസറഡസ  കസവനകേഭാലമുളള  അകപക്ഷകേരുടട  കസവന
പുസ്തകേലാം  ലഭലമഭാകേഭാത  സഭാഹചരലതനില്  അതരലാം  ടപന്ഷേന്  അകപക്ഷകേള
തതീര്പഭാക്കഭാന്  കശഷേനിക്കുനണസ.  കപഴണല്  സഭാഫനില്നനിനലാം  വനിടുതല്
ടചയ്ത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുളള  ടടര്മനിനല്  സറണര്,  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  കുടനിശ്ശേനികേ
എന്നെനിവ  നല്കുന്നെ  നടപടനികേള  നടനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  സര്വ്വതീസസ  ബുക്കസ
ലഭലമഭായതനിനുകശഷേലാം  ടനി  അകപക്ഷകേള  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധനകേളക്കുകശഷേലാം
കരഖകേളുമഭായനി ഒത്തുകനഭാക്കനി ടപന്ഷേന് ബുക്കുകേളുലാം പകേര്പ്പുകേളുലാം സഭാക്ഷലടപടുതനി
അക്കകൗണന്റെസ ജനറല് ഓഫതീസനികലയസ സമയബനനിതമഭായനി അയചടകേഭാടുക്കുനണസ.

ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷേടന്റെ ടചലവുകേള

25  (28) ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദതസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭരണപരനിഷ്കഭാര കേമ്മേതീഷേന് ടചയര്മഭാടന്റെ ഔകദലഭാഗനികേ വസതനി കമഭാടനി
പനിടനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം അറകുറപണനികേളക്കുമഭായനി ഈ സർക്കഭാരനിടന്റെ കേഭാലതസ എനസ
തുകേ ടചലവഭായനിട്ടുണസ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാധന സഭാമഗനികേള ഔകദലഭാഗനികേ  വസതനിയനികലക്കസ  വഭാങ്ങനിയതനിനസ
ടചലവഭായ തുകേ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ടചയര്മഭാന്,  അലാംഗങ്ങള  എന്നെനിവരുടട  അതനിഥനി  സല്ക്കഭാരലാം,
യഭാത്രഭാബത  എന്നെതീ  ഇനങ്ങളനില്  എത്ര  തുകേ  വതീതലാം  ടചലവഴനിചടവന്നെസ  ഇനലാം
തനിരനിചസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാലയളവനിൽ  ടചയര്മഭാന്,  അലാംഗങ്ങള എന്നെനിവരുടട ടമഭാകബല്
കഫഭാണ് ബനിലകേള, ഔകദലഭാഗനികേ വസതനികേളനിടലയുലാം ഓഫതീസുകേളനിടലയുലാം കഫഭാണ്
ബനിലകേള എന്നെനിവ എത്രടയന്നെസ തരലാം തനിരനിചസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലതസ  ടചയര്മഭാന്,  അലാംഗങ്ങള  എന്നെനിവരനില്
ആടരഭാടക്ക  വനികദശയഭാത്ര  നടതനിയനിട്ടുണസ,  അവടര  അനുഗമനിചതസ
ആടരഭാടക്കയഭാണസ;  എവനിടടടയഭാടക്കയഭാണസ അവര് കപഭായടതനലാം അതനിനസ എനസ
തുകേ ടചലവഭാടയനലാം ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഭരണപരനിഷ്കഭാര  കേമ്മേതീഷേന്  ടചയര്മഭാടന്റെ  ഒകൗകദലഭാഗനികേ  വസതനിയഭായ

കേവടനിയഭാര്  ഹകൗസനില് ഇകൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷേലാം അറകുറപണനികേളുടട

ഭഭാഗമഭായനി  (സനിവനില് പ്രവൃതനികേള  17,01,147  രൂപയ്ക്കുലാം ഇലകനിക്കല് പ്രവൃതനികേള
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68,100  രൂപയ്ക്കുലാം)  ആടകേ  17,69,247  രൂപയസ  (പതനികനഴുലക്ഷതനി  അറുപതനി

ഒന്പതനിനഭായനിരതനി  ഇരുന്നൂറനി  നഭാല്പതനി  ഏഴസ  രൂപ)  പണനി  ടചയനിചനിട്ടുണസ.

കമഭാടനി പനിടനിപനിക്കുന്നെതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി യഭാടതഭാനലാം ടചയ്തനിടനില്ല. 

(ബനി)  സഭാധന  സഭാമഗനികേള  ഒകൗകദലഭാഗനികേ  വസതനിയനികലയസ  വഭാങ്ങനിയതനിനസ
4,79,973  രൂപ  (നഭാലസ  ലക്ഷതനി  എഴുപതനിടയഭാന്പതനിനഭായനിരതനി
ടതഭാളളഭായനിരതനി എഴുപതനി മൂന്നെസ രൂപ) ടചലവഭായനിട്ടുണസ.

(സനി)  ടചയര്മഭാന്,  അലാംഗങ്ങള  എന്നെനിവരുടട  അതനിഥനി  സല്ക്കഭാരതനിനസ
നഭാളനിതുവടര  കേമ്മേതീഷേനനില്നനിനലാം  തുകേടയഭാനലാം  ടചലവഴനിചനിടനില്ല.   ടചയര്മഭാടന്റെ
യഭാത്രഭാബതയഭായനി  67,030  (അറുപതനി  ഏഴഭായനിരതനി  മുപതസ)  രൂപയുലാം  പഭാര്ടസ
ടടടലാം  അലാംഗമഭായ  ശതീമതനി  നതീലഭാ  ഗലാംഗഭാധരനസ  കേമ്മേതീഷേന്  കയഭാഗതനില്
പടങ്കടുക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനടപടസ  യഭാത്രഭാബത  ഇനതനില്  93,053  (ടതഭാണ്ണൂറനി
മൂവഭായനിരതനി അന്പതനി മൂന്നെസ) രൂപയുലാം ടചലവഴനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  ഇക്കഭാലയളവനില് ടചയര്മഭാടന്റെ ഒകൗകദലഭാഗനികേ വസതനിയനിടല ലഭാന്റെസ
കഫഭാണ്  ബനില്ലനിനതനില്  7,783  (ഏഴഭായനിരതനി  എഴുന്നൂറനി  എണ്പതനി  മൂന്നെസ)
രൂപയുലാം  ടമഭാടടബല്  കഫഭാണ് ബനില്ലനിനതനില്  2,656  (രണഭായനിരതനി  അറുന്നൂറനി
അന്പതനിയഭാറസ)  രൂപയുലാം ടചലവഴനിചനിട്ടുണസ.  അലാംഗങ്ങളക്കഭായനി ഇകൗ ഇനതനില്
നഭാളനിതുവടര തുകേടയഭാനലാം ടചലവഴനിചനിടനില്ല.

(ഇ)  ഇകൗ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലതസ  ടചയര്മഭാകനഭാ  അലാംഗങ്ങകളഭാ
കേമ്മേതീഷേനുമഭായനി ബനടപടസ ഔകദലഭാഗനികേമഭായനി വനികദശയഭാത്രകേള നടതനിയനിടനില്ല. 

മനനിസഭയനില്നനിന്നെസ രഭാജനിവച മനനിമഭാര്

26  (29)  ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലതസ  മനനിസഭയനില്നനിന്നെസ  എത്ര  മനനിമഭാര്
രഭാജനിവയ്ക്കുകേയുണഭായനി എന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എടനല്ലഭാലാം;

(ബനി)  ഇവര്  രഭാജനി  വയഭാനുണഭായ  കേഭാരണങ്ങളുലാം  സഭാഹചരലങ്ങളുലാം
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) രഭാജനിക്കസ കേഭാരണങ്ങളഭായ വനിഷേയങ്ങടളക്കുറനിചസ ഏടതല്ലഭാലാം തരതനിലുളള
അകനസ്വഷേണങ്ങളഭാണസ നടക്കുന്നെടതനലാം അകനസ്വഷേണങ്ങളുടട നനിലവനിലുള്ള അവസ
എനഭാടണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ) നനിലവനിടല മനനിസഭയനില്നനിനലാം രണസ മനനിമഭാര് രഭാജനിവയ്ക്കുകേയുണഭായനി.

1. ശതീ. ഇ. പനി. ജയരഭാജന്

2. ശതീ. എ. ടകേ. ശശതീന്ദ്രന്

(ബനി) ടപഭാതുകമഖലഭാ സഭാപനതനികലയ്ക്കുളള നനിയമനതനില് ക്രമകക്കടുടണന്നെ
ആകരഭാപണതനിടന്റെ പശഭാതലതനില് ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജനുലാം ഒരു സസ്വകേഭാരല
ടടലനിവനിഷേന്  പുറത്തുവനിട  ശബ്ദകരഖടയ  സലാംബനനിചണഭായ  ആകരഭാപണടത
തുടര്ന്നെസ ശതീ. എ. ടകേ. ശശതീന്ദ്രനുലാം മനനിസഭയനില്നനിന്നെസ രഭാജനിവയ്ക്കുകേയുണഭായനി.

(സനി)  ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജടനതനിടര  സതസ്വര  അകനസ്വഷേണലാം നടത്തുകേയുലാം
തുടര്ന്നെസ  വനിജനിലന്സസ  കകേസസ  രജനിസര്  ടചയ്യുകേയുലാം  ടചയ്തനിട്ടുണസ.  എന്നെഭാല്
ശതീ.  ഇ.  പനി.  ജയരഭാജന് ഫയല് ടചയ്ത സനി.  എലാം.  സനി.  2839/17-ടല  ഉതരവസ
പ്രകേഭാരലാം ടനി കകേസസ നനിലവനില് കകേഭാടതനി കസ ടചയ്തനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  ശതീ.  എ.  ടകേ.
ശശതീന്ദ്രടന്റെ  രഭാജനിക്കസ  കേഭാരണമഭായ  2017  മഭാര്ചസ  26-ടല  മലാംഗളലാം  ടടലനിവനിഷേന്
ചഭാനലനില്  സലാംകപ്രഷേണലാം  ടചയ്ത  വഭാര്തടയക്കുറനിചസ  അകനസ്വഷേനിചസ  മൂന്നെസ
മഭാസതനിനകേലാം റനികപഭാര്ടസ സമര്പനിക്കുന്നെതനിനഭായനി റനിടകയര്ഡസ ജനില്ലഭാ ജഡ്ജനി ശതീ.
പനി.  എസസ.  ആന്റെണനിടയ  അകനസ്വഷേണ  കേമ്മേതീഷേനഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത
കേമ്മേതീഷേടന്റെ കേഭാലഭാവധനി 2017 ടസപ്റലാംബര് 30 വടര ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണസ.

ശതീ.  എ.  ടകേ.  ശശതീന്ദ്രന്  രഭാജനിവയഭാനനിടയഭായ  വനിഷേയവുമഭായനി  ബനടപടസ
ടടക്രലാംബഭാഞനില് രജനിസര് ടചയ്ത  2  കകേസ്സുകേള ക്ലബസ ടചയ്തസ സനി.ബനി.സനി.ടഎ.ഡനി.
ഒറ കകേസഭായനി അകനസ്വഷേനിചവരുന.   ആടകേ 9 പ്രതനികേളുളള കകേസനില് 5 പ്രതനികേടള
അറസസ  ടചയ്തനിട്ടുളളതുലാം  4  പ്രതനികേള  കകേഭാടതനി  മുഖഭാനരലാം  മുന്കൂര്  ജഭാമലലാം
കനടനിയനിട്ടുളളതുമഭാണസ.  അകനസ്വഷേണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.

ഹയര്ടസക്കണറനി വനിഭഭാഗലാം ടകേഭാകമഴസ അദലഭാപകേരുടട റഭാങ്കസ ലനിസസ

27 (30) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കസ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എസസ.സനി.-യുടട  ഹയര്ടസക്കണറനി  വനിഭഭാഗലാം  ടകേഭാകമഴസ
അദലഭാപകേരുടട  538/2014/SSVII  നമ്പറഭായുള്ള  റഭാങ്കസ  ലനിസനിടന്റെ  കേഭാലഭാവധനി
2-9-2017-നസ  മൂന്നെസ  വര്ഷേലാം  പൂര്തനിയഭാവുടമന്നെതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത  റഭാങ്കസ  ലനിസനിടന്റെ
കേഭാലഭാവധനി നതീട്ടുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചസ  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള  നല്കേനിയ  നനികവദനതനില്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) റഭാങ്കസ ലനിസനിടന്റെ നനിലവനിടല കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനിൽ ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുടട
പ്രഭായപരനിധനി  കേഴനിയുടമന്നെതനിനഭാല്  റഭാങ്കസ  ലനിസസ  കേഭാലഭാവധനി  നതീട്ടുന്നെ  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി)  റഭാങ്കസ  ലനിസനിടന്റെ കേഭാലപഴക്കലാം,  നനിലവനിടല നനിയമനനനില എന്നെനിവ
പരനിഗണനിചകശഷേമഭാണസ  റഭാങ്കസ  ലനിസ്റ്റുകേളുടട  കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നെ
വനിഷേയതനില് തതീരുമഭാനടമടുത്തുവരുന്നെതസ. 2-9-2017 വടര കേഭാലഭാവധനിയുളള ഹയര്
ടസക്കണറനി  വനിഭഭാഗലാം  ടകേഭാകമഴസ  അദലഭാപകേരുടട  റഭാങ്കസ  ലനിസനിടന്റെ  കേഭാലഭാവധനി
ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നെ വനിഷേയതനില് തതീരുമഭാനടമടുതനിടനില്ല.

സസ്വഭാതനലസമര ടപന്ഷേനുലാം ആശനിത ടപന്ഷേനുലാം

28  (31)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലതനിനസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനതസ  എത്ര  കപര്  സസ്വഭാതനലസമര  ടപന്ഷേനുലാം  ഈ  ടപൻഷേനസ
അർഹരഭായവർ  മരനിക്കുകമ്പഭാൾ  ലഭനിക്കുന്നെ ആശനിത ടപന്ഷേനുലാം വഭാങ്ങുനടണന്നെസ
ജനില്ല  തനിരനിചസ  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇകപഭാള  സലാംസഭാന,  കകേന്ദ്ര  ടപന്ഷേന്  എത്ര
തുകേയഭാണസ അനുവദനിക്കുന്നെടതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

സലാംസഭാനതസ  നനിലവനില്  സസ്വഭാതനലസമര  ടപന്ഷേനുലാം  അതുമഭായനി
ബനടപട  തുടര്  ടപന്ഷേനുലാം  വഭാങ്ങുന്നെവരുടട  ജനില്ല  തനിരനിചളള  വനിശദമഭായ
വനിവരങ്ങള കശഖരനിചവരുന.

കകേരള  സസ്വഭാതനലസമര  കസനഭാനനി  ടപന്ഷേന്  തുകേ  പ്രതനിമഭാസലാം  10,800
രൂപയഭാണസ.  കകേന്ദ്ര ടപന്ഷേന് സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ചുവടട കചര്ക്കുന:

ആന്ഡമഭാന് നനികക്കഭാബഭാര് ജയനിലനില് തടവുകേഭാരഭായനി  കേഴനിഞ്ഞെവര്/ഇങ്ങടന
തടവുകേഭാരഭായനി  മരനിചവരുടട  ഭഭാരല/ഭര്തഭാവസ  എന്നെനിവര്ക്കസ  പ്രതനിമഭാസലാം  30,600
രൂപയുലാം ബനിടതീഷേസ ഇനലയസ പുറതസ തടവസ അനുഭവനികക്കണനിവന്നെ സസ്വഭാതനലസമര
ഭടന്മഭാര്,  അവരുടട  മരണമടഞ്ഞെവരുടട  ഭഭാരല/ഭര്തഭാവസ  എന്നെനിവര്ക്കസ
പ്രതനിമഭാസലാം 28,560 രൂപയുലാം ഇനലന് നഭാഷേണല് ആര്മനി അലാംഗങ്ങള അടക്കമുളള
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സസ്വഭാതനലസമരകസനഭാനനികേളക്കസ  അവരനില്  മരണമടഞ്ഞെവരുടട  ഭഭാരല/ഭര്തഭാവസ
എന്നെനിവര്ക്കസ  26,520  രൂപയുലാം  സസ്വഭാതനല  സമരകസനഭാനനികേളുടട  ആശനിതരഭായ
അച്ഛനമ്മേമഭാര്,  അവനിവഭാഹനിതകേളുലാം  ടതഭാഴനില്  രഹനിതരുമഭായ  ടപണ്മക്കള
എന്നെനിവര്ക്കസ സസ്വഭാതനല സമരകസനഭാനനികേളക്കസ അനുവദനിക്കഭാവുന്നെ തുകേയുടട 50%
അതഭായതസ 13,260-നുലാം 15,300-നുലാം ഇടയ്ക്കുളള പരനിധനിയനിലുലാം സസ്വതനതഭാ ടടസനനികേസ
സമ്മേഭാന് ടപന്ഷേന്/തുടര് ടപന്ഷേന് നല്കേനിവരുന.

മുഖലമനനിയുടട ഉപകദഷ്ടഭാക്കള

29 (33) ശതീ  .    ടകേ  .    എസസ  .    ശബരതീനഭാഥന് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിക്കസ  നനിലവനില് എത്ര ഉപകദഷ്ടഭാക്കളുണസ;  അവര് ആടരഭാടക്ക
ടയനലാം ഓകരഭാരുതരുലാം നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നെ കജഭാലനി എടനനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മുഖലമനനിയുടട  വനിവനിധ  ഉപകദശകേര്ക്കഭായനി  എത്ര  കപടര
സഭാഫനിനതനില് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഉപകദഷ്ടഭാക്കളക്കുലാം  സഭാഫുകേളക്കുലാം  ഇതുവടര  ശമ്പളവുലാം  മറസ
ആനുകൂലലങ്ങളുലാം നല്കേനിയ ഇനതനില് എനസ ടചലവസ വനടവന്നെസ ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) മുഖലമനനിക്കസ വനിവനിധ കമഖലകേളനിലഭായനി നനിലവനില് 6 ഉപകദശകേരുണസ.

ക്രമ നമ്പര് കപരസ കമഖല

1 ശതീ. രമണ്ശതീവഭാസ്തവ ആഭലനര വകുപനിടന സലാംബനനിച ഉപകദഷ്ടഭാവസ

2 ശതീ. എലാം. ചന്ദ്രദതന് ശഭാസ ഉപകദഷ്ടഭാവസ

3 ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനിനഭാഥസ സഭാമ്പതനികേ ഉപകദഷ്ടഭാവസ

4 കഡഭാ. എന്. ടകേ. ജയകുമഭാര് നനിയമ ഉപകദഷ്ടഭാവസ

5 ശതീ. കജഭാണ് ബനിടഭാസസ മതീഡനിയ ഉപകദഷ്ടഭാവസ

6 ശതീ. പ്രഭഭാകേരവര്മ്മേ പ്രസസ ഉപകദഷ്ടഭാവസ

മുഖലമനനി ആവശലടപടുന്നെപക്ഷലാം അകദ്ദേഹതനിനസ ബനടപട വനിഷേയങ്ങളനില്
വനിദകഗ്ദ്ധഭാപകദശലാം നല്കുകേ എന്നെതഭാണസ ഉപകദശകേരുടട ചുമതല.

(ബനി)  ആഭലനര  വകുപനിടന  സലാംബനനിച  മുഖലമനനിയുടട  ഉപകദഷ്ടഭാവനിനസ
രണസ കപഭാലതീസസ ടടഡവര്മഭാരുടട കസവനലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ.  മറസ ഉപകദശകേര്ക്കസ
സഭാഫനിനതനില് ജതീവനക്കഭാടര നനികയഭാഗനിചനിടനില്ല.
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(സനി)  നനിയമനലാം ലഭനിച തതീയതനി  മുതല്  2017  ജൂടടല മഭാസലാം വടര കഡഭാ.
എന്.ടകേ.  ജയകുമഭാറനിനസ  14,17,643  രൂപയുലാം,  ശതീ.  എന്.  പ്രഭഭാകേരവര്മ്മേക്കസ
14,91,430  രൂപയുലാം  ശമ്പളയനിനതനില്  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  മറസ  ഉപകദശകേടരല്ലഭാലാം
പ്രതനിഫലലാം കൂടഭാടതയഭാണസ കസവനമനുഷനിക്കുന്നെതസ.

മുഖലമനനിയുടട  ആഭലനര  വകുപനിടന  സലാംബനനിച  ഉപകദഷ്ടഭാവഭായ
ശതീ.  രമണ്ശതീവഭാസ്തവയസ കപഭാലതീസസ വകുപനില്നനിനലാം അനുവദനിച രണസ കപഭാലതീസസ
ടടഡവര്മഭാര്ക്കഭായനി  പ്രതനിമഭാസലാം  ഏകേകദശലാം  93,032  രൂപ  ശമ്പളയനിനതനില്
ടചലവസ വരുനണസ. 

മുഖലമനനിക്കുലാം മനനിമഭാര്ക്കുലാംകവണനി വഭാഹനങ്ങള

30 (34) ശതീ  .   അനനില് അക്കര : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെതനിനുകശഷേലാം  മുഖലമനനിക്കുലാം
മനനിമഭാര്ക്കുലാംകവണനി എത്ര വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങനിടയന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത വഭാഹനങ്ങളകക്കഭാകരഭാന്നെനിനുലാം എത്ര തുകേ ടചലവഴനിചടവനലാം
ഓകരഭാ വഭാഹനവുലാം ആടരഭാടക്കയഭാണസ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെടതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) ഇകൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന്നെതനിനുകശഷേലാം ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനിക്കുലാം  മനനിമഭാര്ക്കുലാംകവണനി  വനികനഭാദസഞഭാര  വകുപനില്നനിനലാം
വഭാഹനങ്ങള  വഭാങ്ങനിയനിടനില്ല.  എന്നെഭാല്,  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ആതനികഥയ
വകുപസ  എന്നെ  നനിലയനില്  സലാംസഭാന  അതനിഥനികേളക്കുലാം  വനിശനിഷ്ട/അതനിവനിശനിഷ്ട
വലക്തനികേളക്കുലാം മറസ വനിശനിഷ്ടഭാതനിഥനികേളക്കുലാം വഭാഹന സകൗകേരലലാം നല്കുന്നെതനിനഭായനി
ടൂറനിസലാം  വകുപനിടന്റെ  പഴയ  35  വഭാഹനങ്ങളക്കുപകേരലാം  പുതനിയ  35  വഭാഹനങ്ങള
വഭാങ്ങഭാന് സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ. 

ടസക്രകടറനിയറനിടല തതീര്പഭാക്കഭാത ഫയലുകേള

31 (35)  ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടസക്രകടറനിയറനിടല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  ഇനനിയുലാം  തതീര്പഭാക്കഭാത
എത്ര ഫയലുകേളുടണന്നെസ വകുപസ തനിരനിചസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഫയലുകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നെതനിടല  കേഭാലതഭാമസലാം  ശദയനില്
ടപടകപഭാള  അതുസലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  കതടനി  30-1-2017-ല്  എല്ലഭാ
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ടസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം  നല്കേനിയ  കുറനിപനിന്പ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  വകുപസ  ടസക്രടറനിമഭാരുലാം
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എടനല്ലഭാടമനലാം  അനഭാസ കേഭാടനിയതഭായനി  കേടണതനിയ
ഉകദലഭാഗസരുലാം വകുപ്പുലാം ഏടതല്ലഭാടമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനടത  ജതീവനക്കഭാരനില്  (ടസക്രകടറനിയറസ  ജതീവനക്കഭാര്
ഉളടപടട)  ഫയലുകേള  തതീര്പഭാക്കുന്നെതനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തുന്നെവടര  കേടണതനി
മഭാതൃകേഭാപരമഭായ  ശനിക്ഷ  ഉറപഭാക്കഭാന്  എനസ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുടമന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ലഭലമഭായ  വനിവരലാം  അനുബനമഭായനി  കചര്തനിട്ടുണസ.* ബഭാക്കനിയുളള
വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ബനി&സനി)  ടസക്രകടറനിയറനിടല  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്  ഫയലുകേള
തതീര്പഭാക്കുന്നെ  കേഭാരലതനില്  കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുന്നെതുമഭായനി  ബനടപടസ  എല്ലഭാ
വകുപസ ടസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചസ റനികപഭാര്ടസ നല്കേഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിരുന.   ആയതുപ്രകേഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കനിയ  വനിവരങ്ങളനികനല്  വനിശദമഭായ
റനികപഭാര്ടസ  ആവശലടപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ലഭലമഭാക്കുകമ്പഭാള
ആയതസ പരനികശഭാധനിചസ യുക്തമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

ഭരണനനിര്വ്വഹണതനിനസ ആധുനനികേ സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേള

32  (36)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദസ  .    പനി  . :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭരണനനിര്വ്വഹണ  രലാംഗതസ  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേളുടട
ഉപകയഭാഗലാം എത്രകതഭാളലാം ഫലപ്രദമഭാടണന്നെസ വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭരണനനിര്വ്വഹണ  രലാംഗതസ  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേളുടട
നനിലവനിടല  ടസര്വ്വര്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  പലകപഭാഴുലാം  തകേരഭാറനിലഭാകുന്നെതസ
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇ-ഓഫതീസസ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുടട കേഭാരലക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനഭായനി
എടനഭാടക്ക നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഭരണനനിര്വ്വഹണ  രലാംഗതസ  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേവനിദലയുടട
ഉപകയഭാഗലാംമൂലലാം  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങള  യഥഭാസമയലാം

* ടടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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ജനങ്ങളനിടലതനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുനണസ.  ഇ-ഗകവണന്സസ  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിലുലാം നടപഭാക്കുന്നെതനിലുലാം ആധുനനികേ സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേള വളടര
ഫലപ്രദമഭാണസ.   സര്ക്കഭാര് കസവനങ്ങള ജനങ്ങളനിടലതനിക്കുന്നെതനിനുളള അക്ഷയ
പദതനി,  ജനകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങള  എന്നെനിവ  മനികേച  പകൗരകസവന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
ഇതനികനഭാടകേലാംതടന്നെ മഭാറനിയനിട്ടുണസ.  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളനില്  ഇ-ടടന്ഡര്,
ഇ-ടപ്രഭാകേതര്ടമന്റെസ  എന്നെനിവയനിലൂടട  കേഭാരലക്ഷമത,  സുതഭാരലത  എന്നെനിവ
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  സഭാധനിചനിട്ടുണസ.  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള  കേടലഭാസസ
രഹനിതമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  കസവനങ്ങള  ജനങ്ങളനിടലതനി
ക്കുന്നെതനിനുലാം ഇ-ഓഫതീസസ സലാംവനിധഭാനലാം സഹഭായകേരമഭാകുന.

സലാംസഭാനടത മനികേച ടമഭാടടബല് വലഭാപനവുലാം വലഭാപനിയുലാം കേണക്കനിടലടുതസ
ടമഭാടടബല്  ഗകവണന്സസ  പദതനിയനിലൂടട  ഇ-ഗകവണന്സസ  കസവനങ്ങള
പകൗരനഭാരുടട വനിരല്ത്തുമ്പനിടലതനിക്കഭാനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി&സനി) ചനില സമയങ്ങളനില് കവഗത കുറയുന്നെതഭായനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

ടസക്രകടറനിയറനിടല  മുഴുവന്  വകുപ്പുകേളനിലുലാം  ടസക്രകടറനിയറനിനസ  പുറതസ
42-ഓളലാം  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  ഇ-ഓഫതീസസ  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഇ-
ഓഫതീസനിടന്റെ കേഭാരലക്ഷമത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുകവണനി ഒരു കപ്രഭാജക്ടസ മഭാകനജസ ടമന്റെസ
യൂണനിറസ  ടസക്രകടറനിയറനില്  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കൂടഭാടത  ടസക്രകടറനിയറനിനുപുറതസ
ഇ-ഓഫതീസസ  പ്രവര്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  ടഎ.ടനി.  മനിഷേനനില്
ഒരു മഭാകനജരുടട കനതൃതസ്വതനിലുളള ടതീമുലാം പ്രവര്തനിക്കുനണസ. എല്ലഭാ വകുപ്പുകേളനിലുലാം
ഇതരലാം പ്രവര്തനങ്ങളുടട ഏകകേഭാപനതനിനുകവണനി കനഭാഡല് ഓഫതീസര്മഭാടരയുലാം
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ.  മഭാത്രമല്ല,  ഇ-ഓഫതീസനിടന്റെ കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനു
കവണനി  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേ  വകുപസ  ടസക്രടറനി,  ടഎ.ടനി.  മനിഷേന്  ഡയറക്ടര്
എന്നെനിവരുടട  തലതനില്  നഭാഷേണല്  ഇന്ഫര്മഭാറനികസ  ടസന്റെറുമഭായനി  നനിരനരലാം
ചര്ചകേള നടതനി നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന. 

മതപരനിവര്തനവുമഭായനി ബനടപട നടപടനിക്രമങ്ങള

33  (37)  ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    അബ്ദു  റബസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  മതപരനിവര്തനലാം  നടത്തുന്നെവര്ക്കസ  പുതുതഭായനി
സസ്വതീകേരനിച  വനിശസ്വഭാസതനിടന്റെ  ആധനികേഭാരനികേ  സര്ടനിഫനിക്കറസ  നല്കുന്നെതനിനസ
അധനികേഭാരടപട സഭാപനങ്ങള ഏടതഭാടക്കയഭാണസ;

(ബനി)  ഇതരലാം സഭാപനങ്ങള ഇതനിനുള്ള സര്ടനിഫനിക്കറസ  നല്കുന്നെതസ ഏതസ
നനിയമതനിടന്റെ അടനിസഭാനതനിലഭാണസ;
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(സനി) ഇതരതനില് അധനികേഭാരടപട സഭാപനങ്ങള നല്കുന്നെ സര്ടനിഫനിക്കറസ
ഉള്ളവടര  ഗസറസ  കനഭാടനിഫനികക്കഷേനുമഭായനി  ബനടപടസ  വനികല്ലജഭാഫതീസര്  കചഭാദലലാം
ടചയ്യുന്നെതസ ഒഴനിവഭാക്കഭാന് നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലതനില്  വനികല്ലജധനികേഭാരനികേളക്കസ  പ്രകതലകേ  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 

I. ഹനിന്ദുമത സലാംഘടനകേള

1. അഖനില ഭഭാരത അയപ കസവഭാ സലാംഘലാം

2. കകേരള ഹനിന്ദു മനിഷേന്, തനിരുവനനപുരലാം

3. ആള ഇനല ദയഭാനന്ദ സഭാല്കവഷേന് മനിഷേന്  (ആരലസമഭാജസ,  കകേരള
ബഭാഞസ, തനിരുവനനപുരലാം).

4. കേഭാലനിക്കറസ  ആരലസമഭാജസ,  ആരലസമഭാജസ  മന്ദനിര്,  പുതനിയറ  പനി.ഒ.,
കേഭാലനിക്കറസ.

5. ശതീരഭാമദഭാസ മനിഷേന്,  യൂണനികവഴല് ടസഭാകസറനി,  ശതീനതീലകേണ്ഠപുരലാം,
തനിരുവനനപുരലാം.

II. മുസതീലാം മത സലാംഘടനകേള

1. മകൗനത്തുല് ഇസഭാലാം അകസഭാസനികയഷേന്, ടപഭാന്നെഭാനനി, മലപ്പുറലാം.

2. തര്ബതീയത്തുല്  ഇസഭാലാം  സഭ,  പനി.ടകേ.  കറഭാഡസ,  മുഘഭാദര്,  
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ.

III. ബുദമത സലാംഘടന

ടചയര്മഭാന്,  കലഭാര്ഡസ  ബുദ യൂണനികവഴല് ടസഭാകസറനി,  ജലധഭാര,  ഉളര്,
ഭഭാസനി നഗര്, തനിരുവനനപുരലാം - 695 011.

IV.  ക്രനിസ്തുമതതനിലുള്ള  പരനിവര്തനതനിനസ  ക്രനിസ്തലന്  കദവഭാലയ
സഭകേളനില്നനിന്നെസ  ലഭനിക്കുന്നെ  ആറസ  മഭാസതനിനുള്ളനില്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  ബഭാപ്റനിസലാം
സര്ടനിഫനിക്കറസ.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചസ നല്കുന്നെതഭാണസ.
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(സനി&ഡനി)  മതപരനിവര്തനലാം  നടതനിയവര്ക്കസ  ഗസറസ  വനിജഭാപന
തനിനഭായനി നല്കുന്നെ അകപക്ഷകയഭാടടഭാപലാം സമര്പനികക്കണ വനികല്ലജസ ഓഫതീസറുടട
സര്ടനിഫനിക്കറസ കകേരള ഗസറസ ഭഭാഗലാം  IV-ല് പരസലങ്ങള നല്കുന്നെതസ സലാംബനനിച
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്  പ്രതനിപഭാദനിക്കുന്നെ  ഖണ്ഡനികേ  9-നസ  വനികധയമഭായനി  പ്രകതലകേ
ആവശലതനിനുകവണനിയുള്ള  സര്ടനിഫനിക്കറസ  എന്നെ  നനിലയനില്  എല്ലഭാ  വനികല്ലജസ
ഓഫതീസര്മഭാരുലാം നല്കകേണതഭാടണന്നെസ 30-11-2015-ടല 5116/റനി2/2015/ ആര്.ഡനി.
നമ്പര് കേതസ പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ.

മുഖലമനനിയുടടയുലാം മനനിമഭാരുടടയുലാം കപഴണല് സഭാഫസ

34  (38) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയുടടയുലാം  മനനിമഭാരുടടയുലാം  കപഴണല്  സഭാഫനില്ടപട

ഏടതങ്കനിലുലാം സഭാഫനിടന ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനിൽ  ഏടതല്ലഭാലാം  മനനിമഭാര്  ഏടതല്ലഭാലാം  സഭാഫസ  അലാംഗങ്ങടള

ഏടതല്ലഭാലാം തതീയതനികേളനില് സഭാഫനില്നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണസ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപഴണല്  സഭാഫനില്  തുടരടവ  സസ്വയലാം  രഭാജനിവച  കപഭായവര്  എത്ര;

മനനിമഭാര് ഒഴനിവഭാക്കനിയവര് എത്ര;

(ഡനി)  ഇവര്  ഓകരഭാരുതരുലാം  രഭാജനിവചസ  കപഭാകേഭാകനഭാ  ഒഴനിവഭാക്കടപടഭാകനഭാ

ഇടയഭായ കേഭാരണങ്ങള എനഭായനിരുന; ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(ഇ)  മനനിമഭാരുടട  കപഴണല്  സഭാഫനില്നനിനലാം  രഭാജനിവചസ  കപഭായവരനില്

സര്വ്വതീസനില്  നനിനളളവര്  ആടരഭാടക്കയഭായനിരുന,  കനരനിടസ  നനിയമനലാം  ലഭനിചവര്

ആടരഭാടക്കയഭായനിരുന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഇല്ല.

(ബനി) ബഭാധകേമല്ല.

(സനി&ഡനി)  മുഖലമനനിയുടടയുലാം  മനനിമഭാരുടടയുലാം  കപഴണല്  സഭാഫനില്ടപട

ആടരയുലാം ഒഴനിവഭാക്കുകേകയഭാ ആരുലാം സസ്വയലാം രഭാജനിവയ്ക്കുകേകയഭാ ടചയ്തനിടനില്ല.  കപഴണല്

സഭാഫനില്നനിനലാം ചനിലടര വനിടുതല് ടചയ്തനിട്ടുണസ.  കപഴണല് സഭാഫനിടല നനിയമനവുലാം

വനിടുതലുലാം  ബനടപട  മനനിയുടട  തഭാല്പരലപ്രകേഭാരമഭാണസ  ടചയ്യുന്നെതസ.  മനനിമഭാരുടട
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കപഴണല്  സഭാഫസ  നനിയമനലാം  സലാംബനനിച  ടസഷേലല്  റൂളസനില്  ആയതനിനസ

മനനിമഭാര് കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കണടമന്നെസ വലവസ ടചയ്തനിടനില്ല.

വനിടുതല് ടചയ്ത കപഴണല് സഭാഫസ അലാംഗങ്ങളുടട വനിവരങ്ങള അടങ്ങുന്നെ പടനികേ

അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ഇ) ബഭാധകേമല്ല. 

മുഖലമനനിയുടടയുലാം മനനിമഭാരുടടയുലാം വനികദശയഭാത്രകേള

35  (39)  ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെകശഷേലാം  മുഖലമനനിയുലാം

മറ്റുമനനിമഭാരുലാം നടതനിയ ഔകദലഭാഗനികേവുലാം അനകൗകദലഭാഗനികേവുമഭായ വനികദശയഭാത്രകേള

ഏടതഭാടക്കയഭായനിരുനടവന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലതനിനഭായനി ഇതുവടര എന്തു തുകേ റനി.എ.,  ഡനി.എ.  ഇനതനില്

ടചലവഴനിചടവന്നെസ ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉതരലാം അനുബനമഭായനി കചര്തനിട്ടുണസ.*

(ബനി)  മുഖലമനനി  21-12-2016  മുതല്  25-12-2016  വടര നടതനിയ ദുബഭായസ

യഭാത്രയസ  വനിമഭാനയഭാത്രഭാക്കൂലനിയനിനതനില്  93,295  രൂപയുടട  ടക്ലയനിലാം

സമര്പനിചനിട്ടുണസ.  ടനി  യഭാത്രയുമഭായനി  ബനടപടസ  മുഖലമനനിക്കസ  റനി.എ.,  ഡനി.എ.

ഇനതനില് 3,850 രൂപ അനുവദനിച നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി  കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസസ  ടഎസകേസ,  ജലവനിഭവ

വകുപ്പുമനനി  ശതീ.  മഭാതത  ടനി.  കതഭാമസസ  എന്നെനിവര്ക്കസ  4-9-2016-നസ  നടതനിയ

വതനിക്കഭാന്  യഭാത്രയസ  1,66,693  (ഒരു  ലക്ഷതനി  അറുപതനി  ആറഭായനിരതനി

അറുന്നൂറനി  ടതഭാണ്ണൂറനി  മൂന്നെസ  രൂപ)  അനുവദനിചനിട്ടുണസ.   കൂടഭാടത  ടനി  യഭാത്രയുമഭായനി

ബനടപടസ  ശതീ.  മഭാതബ്യൂ.  ടനി.  കതഭാമസനിനസ അനഭാമതസ ടചലവനിനതനില്  250  രൂപ

അനുവദനിചനല്കേനിയനിട്ടുണസ.

* ടടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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ഹയര് ടസക്കണറനി കകേഭാകമഴസ കനഭാണ് ടവഭാകക്കഷേണല് ടതീചര് റഭാങ്കസ ലനിസസ

36  (40)  ശതീ  .    കഹബനി  ഈഡന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഹയര് ടസക്കണറനി കകേഭാകമഴസ (Jr & Sr) കനഭാണ് ടവഭാകക്കഷേണല് ടതീചര്
റഭാങ്കസ ലനിസനിടന്റെ കേഭാലഭാവധനി എന തതീരുടമന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ലനിസനിടന്റെ കേഭാലഭാവധനി നതീടഭാന് ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള നല്കേനിയ
നനികവദനലാം പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇടല്ലങ്കനിൽ പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  റഭാങ്കസ ലനിസനിടന്റെ കേഭാലഭാവധനി നതീടഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  മൂന്നെസ വര്ഷേലാം
കേഭാലഭാവധനി  പൂര്തനിയഭാക്കുന്നെ  ഈ  ലനിസനിടന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  നഭാളനിതുവടരയുലാം
നതീടനിനൽകേനിയനിടനില്ലഭാതതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത  ലനിസനിടന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  6  മഭാസലാം
നതീടനിടക്കഭാടുക്കുന്നെ കേഭാരലലാം അനുഭഭാവപൂര്വ്വലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ലനിസനില്നനിനലാം  ഇതുവടര  എത്രകപര്ക്കസ  നനിയമനലാം
നല്കേനിടയനലാം എത്ര കവക്കന്സനി പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ  റനികപഭാര്ടസ  ടചയ്തനിട്ടുടണനലാം
ടവളനിടപടുതഭാകമഭാ;അതനില് എത്ര എന്.ടജ.ഡനി.  കവക്കന്സനികേള ഉണസ;  റനികപഭാര്ടസ
ടചയ്ത  കവക്കന്സനികേളനികലക്കസ  അടനിയനരമഭായനി  അകഡസ്വസസ  അയക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ബനി&സനി) റഭാങ്കസ ലനിസനിടന്റെ കേഭാലപഴക്കലാം, നനിലവനിടല നനിയമനനനില എന്നെനിവ
പരനിഗണനിചകശഷേമഭാണസ  റഭാങ്കസ  ലനിസ്റ്റുകേളുടട  കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നെ
വനിഷേയതനില്  തതീരുമഭാനടമടുത്തുവരുന്നെതസ.   കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിചനിടനില്ലഭാത
കനഭാണ്  ടവഭാകക്കഷേണല്  ടതീചര്  റഭാങ്കസ  ലനിസനിടന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നെ
വനിഷേയതനില് നനിലവനില് തതീരുമഭാനടമടുതനിടനില്ല.

(ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

"ടടലഫസ " ഭവന പദതനി

37  (41)  ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  പുതനിയ  പദതനിയഭായ  "കലഫസ"  ഭവന  പദതനിയനില്
ആറന്മുള നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്നനിനലാം ഇതുവടര എത്ര കപര് രജനിസര് ടചയ്തനിട്ടുണസ;
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(ബനി)  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കടള
ടതരടഞ്ഞെടുക്കുന്നെതസ  ഏതസ  മഭാനദണ്ഡതനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനിലഭായനിരനിക്കുടമന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുടട നടതനിപനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് ഏജന്സനികേടളകയഭാ,
മറസ ടപഭാതുസലാംരലാംഭകേടരകയഭാ ചുമതല ഏല്പനിചനിട്ടുകണഭാടയന്നെസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) അനനിമ ലനിസസ ലഭലമഭായനിടനില്ല.

(ബനി)  ടടലഫസ  മനിഷേടന്റെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  ടതരടഞ്ഞെടുക്കുന്നെതസ  നഭാലസ
വനിഭഭാഗങ്ങളനില്ടപടവടരയഭാണസ. 

1. ഭൂമനിയുള്ള ഭവനരഹനിതര്

2. സര്ക്കഭാര്  പദതനികേളനില്ടപടുതനി  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണതനിനസ
സഹഭായധനലാം അനുവദനിടചങ്കനിലുലാം പൂര്തനിയഭാകേഭാതകതഭാ നനിലവനിലുള്ള
ഭവനലാം വഭാസകയഭാഗലമല്ലഭാതകതഭാ ആയ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.

3. പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ  തതീരകദശ  കമഖലയനികലഭാ  കതഭാടലാം  കമഖലയനികലഭാ  
തഭാല്ക്കഭാലനികേ ഭവനമുള്ളവര്

4. ഭൂരഹനിത ഭവനരഹനിതര്

ഇതനില്, 

• മഭാനസനികേ ടവലവനിളനി  കനരനിടുന്നെവര്/അനര്/ശഭാരതീരനികേ  തളര്ച
സലാംഭവനിചവര്

• അഗതനികേള

• 40 ശതമഭാനതനിനുകമല് അലാംഗടടവകേലലമുള്ളവര് 

• ഭനിന്നെലനിലാംഗക്കഭാര്

• ഗുരുതര മഭാരകേ കരഭാഗങ്ങളുള്ളവര്

• അവനിവഭാഹനിതരഭായ അമ്മേമഭാര്

• കരഭാഗലാം/അപകേടതനില്ടപടസ  കജഭാലനി  ടചയ്തസ  ജതീവകനഭാപഭാധനി
കേടണതഭാന് പ്രഭാപനിയനില്ലഭാതവര്

• വനിധവകേള

• HIV ബഭാധനിതര്

എന്നെനിവര് ഉളടപട കുടുലാംബങ്ങളക്കസ മുന്ഗണന നല്കുന്നെതഭാണസ.  
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(സനി)  ടടലഫസ  പഭാര്പനിട  പദതനിയുടട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കടള  കേടണത്തു
ന്നെതനിനുള്ള  സര്കവ്വ,  കുടുലാംബശതീ  സലാംഘടനഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചഭാണസ
നടതനിയനിട്ടുള്ളതസ.   വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  പദതനികേളനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചസ
പൂര്തതീകേരനിക്കഭാത  ഭവനങ്ങളുടട  പൂര്തതീകേരണതനിനുലാം  വഭാസകയഭാഗലമല്ലഭാത
ഭവനങ്ങള  വഭാസകയഭാഗലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാംകവണ  സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായങ്ങള
തകദ്ദേശഭരണസഭാപനതലതനില്  നല്കുന്നെതനിനസ  കതര്ഡസ  പഭാര്ടനി  ടടകനിക്കല്
ഏജന്സനികേളഭായനി സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങടള എലാംപഭാനല് ടചയ്തനിട്ടുണസ.  

നതീതനി ആകയഭാഗസ

38 (42)  ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലതനിനസ മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളലാം  നതീതനി  ആകയഭാഗനിടനതനിടര  വനിമര്ശനലാം  ഉന്നെയനിക്കുന്നെതുലാം

അലാംഗതീകേരനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകേഭാതതുലാം എന്തുടകേഭാണഭാടണന്നെസ  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉതരലാം

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  പഞവതര  പദതനികേള  ഉകപക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ആസൂത്രണ
കേമ്മേതീഷേന് പനിരനിചവനിടസ നതീതനി ആകയഭാഗസ എന്നെ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ടപടുത്തുകേയുമഭാണസ
ടചയ്തനിട്ടുള്ളതസ.  ആസൂത്രണ കേമ്മേതീഷേന് നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നെ സമയതസ സലാംസഭാന
പദതനികേളക്കുള്ള  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  ടപ്രഭാകപഭാസലുകേള
തയഭാറഭാക്കനി  മുന്കൂടനി  നല്കേനിയനിരുന്നെതുടകേഭാണസ  സലാംസഭാനതനിനസ  ലഭനികക്കണ
കകേന്ദ്രവനിഹനിതടത  സലാംബനനിചസ  കൃതലമഭായ  ധഭാരണയുണഭായനിരുന.  കൂടഭാടത
സലാംസഭാന പദതനികേളുടട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിരുന്നെതസ  ആസൂത്രണ കേമ്മേതീഷേന്
ആയനിരുന.  ഇതനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  വഭാര്ഷേനികേ  പദതനികേള  കൃതലമഭായനി
ആസൂത്രണലാം ടചയഭാന് സഭാധനിചനിരുന. ഇതുകൂടഭാടത കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളുടട  എണലാം  66-ല്നനിന്നെസ  28  ആക്കനി പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ഫണനിലാംഗസ
രതീതനിയനില്  മഭാറങ്ങള  വരുത്തുകേയുലാം  ടചയ്തനിട്ടുണസ.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളക്കസ
മുന്കേഭാലങ്ങളനിലുണഭായ ഫണനിലാംഗസ  രതീതനി  100,  90:10,   80:20,  70:30,   75:25,
50:50   എന്നെ  അനുപഭാതതനിലഭായനിരുന.   പുതനിയ  ഫണനിലാംഗസ  രതീതനി  പ്രകേഭാരലാം
6  കകേഭാര്  ഓഫസ  ദനി  കകേഭാര്  പദതനികേള  90:10-ലുലാം  20  കകേഭാര്  പദതനികേള
60:40-ലുലാം  2  ഒഭാപ്ഷേണല്  പദതനികേള  50:50  എന്നെ  അനുപഭാതതനിലുമഭാണസ
പുനനഃക്രമതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതസ.  അനുപഭാതതനിലുണഭായ  ഇകൗ  മഭാറലാംമൂലലാം
സലാംസഭാനതനിനസ സഭാമ്പതനികേ പരനിമനിതനി അനുഭവടപടുന.  കൂടഭാടത ആസൂത്രണ
കേമ്മേതീഷേന്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നെകപഭാള  ഉണഭായനിരുന്നെ  സലാംസഭാനങ്ങളക്കുള്ള
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ഒറതവണ/അധനികേ  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം  എന്നെനിവ  നനിര്തലഭാക്കനി.  ഓകരഭാ  വഭാര്ഷേനികേ
പദതനിയുലാം  തയഭാറഭാക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനടപടസ  സലാംസഭാന  മുഖലമനനിമഭാര്,
ആസൂത്രണ  കേമ്മേതീഷേന്  ഉപഭാദലക്ഷനുമഭായനി  ചര്ചകേള  നടതനിയനിരുന.
ഇകൗ  അവസരങ്ങളനില്  സലാംസഭാനതനിനുള്ള  അര്ഹമഭായ  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം
മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചസ  കചഭാദനിചവഭാങ്ങഭാന്  സഭാധനിക്കുമഭായനിരുന.  എന്നെഭാല്  പുതനിയ
സലാംവനിധഭാനതനില് ഇതനിനുള്ള സഭാധലതയുലാം ഇല്ലഭാതഭായനിരനിക്കുകേയഭാണസ.  

ഹരനിത കകേരളലാം പദതനി

39 (43)  ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ കേബതീര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നവകകേരള  മനിഷേടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഹരനിത  കകേരളലാം  പദതനിയനില്
ഉളടപടുതനി  പഞഭായതസ  കുളങ്ങള  വൃതനിയഭാക്കല്,  നവതീകേരനിക്കല്  തുടങ്ങനിയ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ എന്നെസ അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില്  ഉളടപടുതനി  മങ്കട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല
കുളങ്ങള നവതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഹരനിതകകേരള  മനിഷേടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നെ  മറസ
പദതനികേളുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷേനനില്  ഉളടപടുന്നെ  ജല  ഉപമനിഷേടന്റെ
പ്രവര്തനങ്ങളുടട ഭഭാഗമഭായനി  ആദലഘടതനില് കുളങ്ങള,  കതഭാടുകേള,  കേനഭാലുകേള
എന്നെനിവ  പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നനിലനനിര്ത്തുന്നെതനിനുമുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള
ഏടറടുക്കുനണസ.  

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

(സനി)  സലാംസഭാനതസ ജനപങ്കഭാളനിതകതഭാടട തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുടട
കനതൃതസ്വതനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെ നവകകേരളലാം കേര്മ്മേ പദതനിയനിടല ഒരു മനിഷേനഭാണസ
ഹരനിതകകേരളലാം മനിഷേന്.  ഇതനില് മൂന്നെസ ഉപദകൗതലങ്ങടള കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ ഉപമനിഷേനുകേള
പ്രവര്തനിക്കുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ശുചനിതസ്വ  മഭാലനിനല  സലാംസരണലാം,  ജലസലാംരക്ഷണലാം,
കൃഷേനി  വനികേസനലാം  എന്നെതീ  കമഖലകേളനില്  മൂന്നെസ  ഉപമനിഷേനുകേളുണസ.   ഇവയുടട
പ്രവര്തനലക്ഷലങ്ങള തഭാടഴ വനിവരനിക്കുന.  
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1. ശുചനിതസ്വ  -  മഭാലനിനല സലാംസരണലാം

ലക്ഷലങ്ങള  :

1. പുതനിയ നഗര ഖര-മഭാലനിനല സലാംസരണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഒരു സഭാധഭാരണ 
പകൗരടന്റെ  ഉതരവഭാദനിതസ്വവുലാം  ചുമതലയുലാം  വലക്തമഭാക്കനി  അവകബഭാധലാം  
സൃഷ്ടനിക്കുകേ.  

2. ഉതരവഭാദനിതസ്വ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന  രതീതനികേള  അവലലാംബനിക്കു
ന്നെതനികനഭാടസ  പകൗരനഭാരനില്  അനുകൂല  മകനഭാഭഭാവവുലാം  ശതീലങ്ങളുലാം
ഉണഭാക്കനി  സമൂഹതനിലഭാടകേ  ഒരു  പുതനിയ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന
സലാംസഭാരലാം സൃഷ്ടനിക്കുകേ.  

3. സങ്കതീര്ണമഭായ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലന  പ്രശങ്ങള  കേടണത്തുന്നെതനിനുലാം
പരനിഹഭാരലാം  സഭാധലമഭാക്കുന്നെതനിനുമുള്ള  സഹഭായലാം  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കസ ലഭലമഭാക്കുകേ.  

4. ശഭാസതീയ  മഭാലനിനല  പരനിപഭാലനലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുടട
കനതൃതസ്വതനില് സുസനിരമഭാക്കുകേ.  

2. ജലസലാംരക്ഷണലാം   (  ജലസമൃദനി)

ലക്ഷലങ്ങള  : 

1. ജലസലാംരക്ഷണ പ്രവര്തനങ്ങളുടട  ആസൂത്രണവുലാം നനിര്വ്വഹണവുലാം
സലാംകയഭാജനിത നതീര്തട അടനിസഭാനതനില് നടതനി ജലലഭലതയുലാം
ഉത്പഭാദനക്ഷമതയുലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ.  

2. പുതനിടയഭാരു  ജലസലാംരക്ഷണ  വനിനനികയഭാഗ  സലാംസഭാരലാം  ജനങ്ങളനില്
വളര്തനിടയടുക്കുകേ.

3. ജലസുരക്ഷയുലാം  പഭാരനിസനിതനികേ  സുസനിരതയുലാം  ഭഭാവനിതലമുറയ്ക്കുകൂടനി
ഉറപഭാക്കുകേ.  

4. നനിലവനിലുള്ള  ജലകസഭാതസ്സുകേളുടട  നവതീകേരണവുലാം  ശുദതീകേരണവുലാം
വനിനനികയഭാഗവുലാം സുസനിര പരനിപഭാലനവുലാം ഉറപഭാക്കുകേ.  

3.  ടടജവകൃഷേനിരതീതനിക്കസ  പ്രഭാമുഖലലാം  ടകേഭാടുത്തുടകേഭാണ്ടുള്ള കൃഷേനി വനികേസനലാം    -
സുജലലാം സുഫലലാം.

ലക്ഷലങ്ങള  :

1. പചക്കറനിയനിലുലാം  മറസ  അടനിസഭാനകൃഷേനി ഉല്പന്നെങ്ങളനിലുലാം  (പ്രകതലകേനിചസ
ടനലസല,  പഴവര്ഗ്ഗങ്ങള) സസ്വയലാംപരലഭാപത കനടഭാനുതകുന്നെ വനിധതനില്
ശക്തമഭായ ഇടടപടലുകേള നടത്തുകേ.  
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2. ഗഭാര്ഹനികേ,  സഭാപന തലങ്ങളനില് ഉത്പഭാദനിപനിക്കടപടുന്നെ കേകമ്പഭാസസ
ഉപകയഭാഗനിചസ രഭാസവളങ്ങളുടടയുലാം കേതീടനഭാശനിനനികേളുടടയുലാം ഉപകയഭാഗലാം
പരമഭാവധനി  കുറചസ  പരനിസനിതനി  സലാംരക്ഷണലാം ഉറപ്പുവരുതനി ടടജവ
കൃഷേനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുകേയുലാം  സുരക്ഷനിത  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുടട
ഉത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം ടചയ്യുകേ.  

3. വതീടുകേളനില് കൃഷേനി വലഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം തരനിശസ  കേനിടക്കുന്നെ സലങ്ങള
കൃഷേനിക്കുകവണനി  ഉപകയഭാഗടപടുത്തുകേയുലാം  പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  ലഭലമഭാകുന്നെ
ടപഭാതുസലങ്ങളനില്  വലഭാപകേമഭായനി  പചക്കറനി,  ഇതര  കൃഷേനികേള
നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ടചയ്തസ ഉത്പഭാദനലാം പരമഭാവധനി വര്ദനിപനിക്കുകേ.  

4. ഉല്പന്നെങ്ങളക്കസ  ടമചടപട  വനില  കേര്ഷേകേര്ക്കസ  ലഭനിക്കതക്ക
രതീതനിയനില് വനിപണനി സലാംവനിധഭാനലാം പരനിഷ്കരനിക്കുകേ.  

5. ലഭാഭകേരമഭായ  കൃഷേനിയനിലൂടടയുലാം  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പന്നെങ്ങള
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന്നെ  സലാംരലാംഭങ്ങളനിലൂടടയുലാം  കേഭാര്ഷേനികേ  കമഖലയനില്
പരമഭാവധനി ടതഭാഴനിലവസരങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുകേ.  

6. സമ്പദസ  വലവസയനില്  കേഭാര്ഷേനികേകമഖലയുടട  സലാംഭഭാവന
തസ്വരനിതടപടുത്തുകേ.  

7. ജലകസഭാതസ്സുകേളക്കുചുറ്റുലാം  മരലാം  വളര്ത്തുന്നെതുളടപടട  കേഭാര്ഷേനികേ
പ്രവര്തനങ്ങള ശക്തനിടപടുത്തുകേ.  

     ഇകൗ ലക്ഷലങ്ങള ടടകേവരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പദതനികേളഭായനിരനിക്കുലാം ഹരനിതകകേരളലാം
മനിഷേനുമഭായനി ബനടപടസ ആവനിഷ്കരനിക്കുകേ.  

ജനകേതീയഭാസൂത്രണതനിടന്റെ ഫലമഭായുളള കേഭാര്ഷേനികേ വളര്ച, മൃഗസലാംരക്ഷണലാം
എന്നെനിവയുടട സനിതനി

40 (44) ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലതനിനസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

1996-ല് ആരലാംഭനിച ജനകേതീയഭാസൂത്രണതനിടന്റെ ഫലമഭായനി കേഭാര്ഷേനികേ വളര്ച, 
മൃഗസലാംരക്ഷണലാം എന്നെനിവയുടട സനിതനി എനഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

ജനകേതീയഭാസൂത്രണതനിടന്റെ ഫലമഭായനി മഭാത്രലാം കൃഷേനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം എന്നെതീ
കമഖലകേളനിലുണഭായ  കനടങ്ങള  വനിലയനിരുതനിയനിടനില്ല.  1995-96  കേഭാലഘടതനില്
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കേഭാര്ഷേനികേ  കമഖലയനിടല  പ്രധഭാന  വനിളകേളുടട  ഉല്പഭാദനതനിലുണഭായ  മഭാറങ്ങള
സലാംസഭാന ആസൂത്രണ കബഭാര്ഡനിടന്റെ  സഭാമ്പതനികേ അവകലഭാകേന റനികപഭാര്ടനിടന്റെ
അടനിസഭാനതനില് തഭാടഴപറയുലാം പ്രകേഭാരലാം പ്രതനിപഭാദനിക്കുന.

1.  ടനലസല  :-  1995-96  കേഭാലഘടതനില്  471150  ടഹക്ടറനില്  ഉല്പഭാദനലാം
നടത്തുകേയുലാം 95302 ടമട്രനികേസ ടണ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം ടചയ.  എന്നെഭാല് 2015-16-ല്
ടനല്ക്കൃഷേനി സലതനിടന്റെ വനിസ്തൃതനി 196870 ടഹക്ടര് ആയനി കുറയുകേയുലാം ഉല്പഭാദനലാം
549275 ടമട്രനികേസ ടണ് ആയനി കുറയുകേയുലാം ടചയ.

2.  കുരുമുളകേസ:-  1995-96  കേഭാലഘടതനില്  191596  ടഹക്ടറനില്  ഉല്പഭാദനലാം
നടത്തുകേയുലാം 68569 ടമട്രനികേസ ടണ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം ടചയ.  എന്നെഭാല് 2015-16-ല്
കൃഷേനി സലതനിടന്റെ വനിസ്തൃതനി 85948 ടഹക്ടര് ആയനി കുറയുകേയുലാം ഉല്പഭാദനലാം 42132
ടമട്രനികേസ ടണ് ആയനി കുറയുകേയുലാം ടചയ.

3.  കേശുവണനി  :- 1995-96  കേഭാലഘടതനില്  103284  ടഹക്ടറനില്  ഉല്പഭാദനലാം
നടത്തുകേയുലാം  82759  ടമട്രനികേസ  ടണ്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം  ടചയ.  എന്നെഭാല്
2015-16-ല്  കൃഷേനി  സലതനിടന്റെ  വനിസ്തൃതനി  43090  ടഹക്ടര്  ആയനി  കുറയുകേയുലാം
ഉല്പഭാദനലാം 24733 ടമട്രനികേസ ടണ് ആയനി കുറയുകേയുലാം ടചയ.

4.  കനനവഭാഴ  :- 1995-96  കേഭാലഘടതനില്  26267  ടഹക്ടറനില്  ഉല്പഭാദനലാം
നടത്തുകേയുലാം 362919 ടമട്രനികേസ ടണ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം ടചയ. എന്നെഭാല് 2015-16-ല്
കൃഷേനി  സലതനിടന്റെ  വനിസ്തൃതനി  59835  ടഹക്ടര്  ആയനി  വര്ദനിക്കുകേയുലാം  ഉല്പഭാദനലാം
536155 ടമട്രനികേസ ടണ് ആയനി വര്ദനിക്കുകേയുലാം ടചയ.

5.  നഭാളനികകേരലാം  :- 1995-96  കേഭാലഘടതനില്  914370  ടഹക്ടറനില്  ഉല്പഭാദനലാം
നടത്തുകേയുലാം  5155  മനിലലണ്  കതങ്ങ  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം  ടചയ.  എന്നെഭാല്
2015-16-ല് കൃഷേനി സലതനിടന്റെ വനിസ്തൃതനി 790233 ടഹക്ടര് ആയനി കുറടഞ്ഞെങ്കനിലുലാം
ഉല്പഭാദനലാം 5873 മനിലലണ് കതങ്ങ  ആയനി വര്ദനിച.

6.  കേഭാപനി  :- 1995-96  കേഭാലഘടതനില്  82348  ടഹക്ടറനില്  ഉല്പഭാദനലാം
നടത്തുകേയുലാം 45000 ടമട്രനികേസ ടണ് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം ടചയ. എന്നെഭാല് 2015-16-ല്
കൃഷേനി  സലതനിടന്റെ  വനിസ്തൃതനി  84987  ടഹക്ടര് ആയനി  വര്ദനിക്കുകേയുലാം  ഉല്പഭാദനലാം
69230 ടമട്രനികേസ ടണ് ആയനി വര്ദനിക്കുകേയുലാം ടചയ.

7.  കതയനില  :- 1995-96  കേഭാലഘടതനില്  36775  ടഹക്ടറനില്  ഉല്പഭാദനലാം
നടത്തുകേയുലാം  64801  ടമട്രനികേസ  ടണ്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം  ടചയ.  എന്നെഭാല്
2015-16-ല്  കൃഷേനി  സലതനിടന്റെ  വനിസ്തൃതനി  30205  ടഹക്ടര്  ആയനി  കുറയുകേയുലാം
ഉല്പഭാദനലാം 57898 ടമട്രനികേസ ടണ് ആയനി കുറയുകേയുലാം ടചയ.
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8.  റബര്  :- 1995-96  കേഭാലഘടതനില്  448988  ടഹക്ടറനില്  ഉല്പഭാദനലാം
നടത്തുകേയുലാം  474555  ടമട്രനികേസ  ടണ്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുകേയുലാം  ടചയ.   എന്നെഭാല്
2015-16 -ല് കൃഷേനി സലതനിടന്റെ വനിസ്തൃതനി 550840 ടഹക്ടര് ആയനി വര്ദനിക്കുകേയുലാം
ഉല്പഭാദനലാം 438630 ടമട്രനികേസ ടണ് ആയനി കുറയുകേയുമഭാണുണഭായതസ.

9. പഭാല്  :-  1995-96 കേഭാലഘടതനില് 24.46 ലക്ഷലാം ടമട്രനികേസ ടണ് ഉല്പഭാദനലാം
നടതനിയകപഭാള  2015-16-ല്  ആയതസ  26.50  ലക്ഷലാം  ടമട്രനികേസ  ടണ്  ആയനി
വര്ദനിക്കുകേയുണഭായനി.

10.  മുട  ഉല്പഭാദനലാം  :- 1995-96  കേഭാലഘടതനില്  1991  ദശലക്ഷലാം  ഉല്പഭാദനലാം
നടതനിയകപഭാള 2015-16 -ല് ആയതസ 2500.36 ദശലക്ഷമഭായനി വര്ദനിചനിട്ടുണസ.

സഭാമൂഹലകക്ഷമ പദതനികേള

 41 (45) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫസ :
ശതീ  .   കജഭാര്ജസ എലാം  .   കതഭാമസസ :
ശതീ  .    മുരളനി  ടപരുടനല്ലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇകൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനിടലതനി ഒരു വര്ഷേലാംടകേഭാണസ നടപഭാക്കനിയ
സഭാമൂഹലകക്ഷമ പദതനികേളനില് മുഖലമഭായവ ഏടതല്ലഭാടമന്നെസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭവനരഹനിതരനില്ലഭാത  സലാംസഭാനമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നെതനിനുകവണനി
ആവനിഷ്കരനിച  പദതനിയുടട  നനിലവനിടല  പുകരഭാഗതനി  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  പദതനിയുടട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കടള കേടണത്തുന്നെ പ്രക്രനിയ പൂര്തനിയഭാകയഭാ;

(സനി)  നനിര്വ്വഹണ പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭനിചകതഭാ പൂര്തനിയഭാക്കനിയകതഭാ ആയ
വന്കേനിട  വനികേസന  പദതനികേളുടട  വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കുകമഭാ;  അടുത  ഒരു
വര്ഷേതനിനുളളനില്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  വന്കേനിട  പദതനികേള
ഏടതല്ലഭാമഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇകൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെതനിനുകശഷേലാം  സഭാമൂഹലനതീതനി
വകുപസ  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിയ  വനിവനിധ  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  പദതനികേളുലാം
സഭാമൂഹലസുരക്ഷഭാ  മനിഷേന്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനി  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങളുലാം
ഓര്ഫകനജസ  കേണ്കട്രഭാള  കബഭാര്ഡസ  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനി  സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങളുലാം  വനനിതഭാ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷേന്  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുലാം
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സഭാമൂഹലകക്ഷമ  കബഭാര്ഡസ  നടപനിലഭാക്കനിയ  പദതനികേളുലാം  അനുബനമഭായനി
കചര്ക്കുന.*  

(ബനി)  പദതനിയുടട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കടള  കേടണത്തുന്നെതനിനഭായുള്ള  സര്കവ്വ
നടതനി, അനനിമപടനികേ തയഭാറഭാക്കുന്നെ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന. 

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

 പദതനിനനിര്വ്വഹണതനിലുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം

42 (46) ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭാകുന്നെതനിടന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ബജറസ കേമ്മേനി കൂടനിവരുന്നെതസ  എന്തുടകേഭാണഭാടണന്നെസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനതസ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ  കേഭാലതഭാമസലാം
വരുതനിയനിരുന.  ഇകൗ  സര്ക്കഭാര്  പദതനി  നനിര്വ്വഹണലാം  തസ്വരനിതടപടുത്തുന്നെതനിനസ
ഉചനിതമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  ഭരണഭാനുമതനി,  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി
തുടങ്ങനിയവ സമയബനനിതമഭായനി നല്കേനിവരുന.  

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചള്ള  വനിവരലാം  ധനകേഭാരല  വകുപനില്നനിനലാം
കശഖരനിചവരുന.  ആയതസ ലഭലമഭാക്കുന്നെതഭാണസ. 

 നഭാറസപഭാകേസ-ടല നനിയമനങ്ങള

43 (47) ശതീ  .   ഒ  .   രഭാജകഗഭാപഭാല് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാറസപഭാകേസ  എന്നെ സഭാപനതനില്  2010-നുകശഷേലാം  സനിര  നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുളളവരുടട  എണലാം,  സനിരനനിയമനലാം  നല്കുന്നെതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡലാം,
സനിരനനിയമനലാം നല്കേനിയ തസ്തനികേകേള,  പ്രസ്തുത തസ്തനികേകേളനികലക്കുള്ള കയഭാഗലത,
ശമ്പള ടസയനില് എന്നെനിവ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത തസ്തനികേകേളനികലക്കസ അകപക്ഷ
ക്ഷണനിചനിരുനകവഭാ;  എങ്കനില്  കനഭാടനിഫനികക്കഷേനുകേളുടട  പകേര്പസ  കമശപ്പുറതസ
വയ്ക്കുകമഭാ ;

* ടടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(ബനി)  നഭാറസപഭാകേസ-ടല  കലബറനിയനിടല  പുസ്തകേങ്ങളുടട  എണലാം,  അവയുടട
ആടകേ  വനില,  ജതീവനക്കഭാരുടട  എണലാം,  തസ്തനികേകേളുടട  കപരസ,  ശമ്പളലാം,  എന്നെനിവ
അറനിയനിക്കുകമഭാ; കലബറനി സയന്റെനിസസ എന്നെ തസ്തനികേടകേഭാണസ എനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ ;

(സനി)  നഭാറസപഭാകേസ  -ടല  സയന്റെനിസസ  തസ്തനികേകേളനിടല  ജതീവനക്കഭാരനില്  എത്ര
കപര്ക്കസ  പനി.എചസ.ഡനി.  ഉണസ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  നനിലവനില്
പനി.എചസ.ഡനി.-ക്കസ  രജനിസര്  ടചയ്തസ  ഗകവഷേണലാം  നടത്തുന്നെ  എത്ര  കപരുണസ;
ആടരഭാടക്ക  ഏടതഭാടക്ക  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനിലഭാണസ  രജനിസര്  ടചയ്തനിട്ടുള്ളതസ  ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  പനി.എചസ.ഡനി.  ഇല്ലഭാതവര്ക്കസ  എങ്ങടനയഭാണസ  പ്രസ്തുത  ഗകവഷേണ
സഭാപനതനില് സയന്റെനിസസ കപഭാസനില് നനിയമനലാം ലഭനിചനിട്ടുള്ളതസ; ഇതസ സലാംബനനിചസ
സര്ക്കഭാര്  ഉതരവുകേള  പുറടപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ആയതനിടന്റെ  പകേര്പ്പുകേള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  നഭാറസപഭാകേസ-ല്  ടടകനിക്കല്  അസനിസന്റെസ,  ടടകനിക്കല്  ഓഫതീസര്  എന്നെതീ
തസ്തനികേകേള  നനിലവനിലുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേളനികലക്കുള്ള  കയഭാഗലതകേള
എനഭാണസ;  ടടകനിക്കല്  കേസ്വഭാളനിഫനികക്കഷേന്  ഒനലാംതടന്നെ  ഇല്ലഭാതവര്  ഈ
തസ്തനികേകേളനില് കജഭാലനി ടചയ്യുനകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(എഫസ)  2010-നുകശഷേലാം  നഭാറസപഭാകേസ-ടന്റെ  ഏടതഭാടക്ക  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണസ
സര്ക്കഭാര് നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ  ;  പ്രസ്തുത ഗകവഷേണങ്ങളുകടയുലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുകടയുലാം
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  നഭാറസപഭാകേസ-ല്  2010-നുകശഷേലാം വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനിലഭായനി  29  കപര്ക്കസ
സനിരനനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ഇവയനില്  ആശനിത  നനിയമന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ഒരഭാളക്കസ  ടടഡവറഭായുലാം  കകേരള  ശഭാസ  സഭാകങ്കതനികേ  പരനിസനിതനി  കേകൗണ്സനില്
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  രണസ  കപര്ക്കസ  ടടകനിക്കല്  ഓഫതീസറഭായുലാം  നല്കേനിയ
സനിരനനിയമനങ്ങളുലാം  ഉളടപടുന.  കകേരള  ശഭാസ  സഭാകങ്കതനികേ  പരനിസനിതനി
കേകൗണ്സനിലനിടന്റെ  സര്വ്വതീസസ  റൂളനില്  നനിഷ്കര്ഷേനിചനിരനിക്കുന്നെ  കയഭാഗലതകേളഭാണസ
സനിരനനിയമനലാം  നല്കുന്നെതനിനുളള  മഭാനദണ്ഡമഭായനി  നഭാറസപഭാകേസ  പനിന്തുടരുന്നെതസ.
സയന്റെനിസസ-ഇ 1,  സയന്റെനിസസ-ബനി,  ടടകനിക്കല്  ഓഫതീസര്,  അസനിസന്റെസ,
ടസകനഭാഗഭാഫര്,  ജൂനനിയര്  ടടലബറനി  അസനിസന്റെസ,  ടടഡവര്  എന്നെതീ
തസ്തനികേളനികലയഭാണസ  ഇകൗ കേഭാലയളവനില് നഭാറസപഭാകേസ  സനിരനനിയമനലാം നടതനിയതസ.
പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുളള  വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത  വലക്തമഭാക്കുന്നെ  സര്വ്വതീസസ
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റൂളനിടന്റെ  ബനടപട  കപജുകേളുടട  പകേര്പസ,  ഇവയുടട  ഇകപഭാള  പനിന്തുടരുന്നെ
ശമ്പളടസയനില്  വലക്തമഭാക്കുന്നെ  ഉതരവുകേളുടട  പകേര്പസ  എന്നെനിവ  യഥഭാക്രമലാം
അനുബനലാം 1, 2, 3  ആയനി കചര്തനിരനിക്കുന*.  ഇവയനില് സയന്റെനിസസ തസ്തനികേകേള
അഖനികലനലഭാ  പത്രപരസലലാം  മുകഖനയഭാണസ  നടതനിയനിട്ടുളളതസ.   രണസ  ടടകനിക്കല്
ഓഫതീസര്  തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുളള  നനിയമനങ്ങള  കേകൗണ്സനിലനിടന്റെ  പ്രകതലകേ
പരനിഗണനയുടട  ഫലമഭായനി  ലഭനിച  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുടട  അടനിസഭാനതനിലുലാം  ഒരു
ടടഡവര്  തസ്തനികേയനിടല  നനിയമനലാം  ആശനിത  നനിയമന  പദതനി  പ്രകേഭാരവുമഭാണസ
നടതനിയനിരനിക്കുന്നെതസ. മറസ തസ്തനികേകേള എലാംകപലഭായ്ടമന്റെസ എകസകചഞനില് സനിരഒഴനിവസ
റനികപഭാര്ടസ ടചയ്തസ എലാംകപലഭായ്ടമന്റെസ എകസകചഞനില്നനിന്നെസ ലഭനിച ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുടട
ലനിസസ  മുകഖനയഭാണസ  നനികേതനിയനിട്ടുളളതസ.  ഇവയുടട  കനഭാടനിഫനികക്കഷേനുകേളുടട
പകേര്പസ അനുബനലാം 4 ആയനി കചര്തനിരനിക്കുന*.

(ബനി)  നഭാറസപഭാകേസ-ടല  ടടലബറനിയനില്  1426  പുസസ തകേങ്ങളഭാണസ  ഉളളതസ.
31-3-2017-ടല  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  നഭാറസപഭാകേസ  ടടലബറനിയനിടല  പുസസ തകേങ്ങളുടട
ആടകേ  മൂലലലാം  ₹25,68,761  ആണസ  (2016-17  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷേതനിടല
മൂലലഭാപചയലാം  കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില്ല).  നഭാറസപഭാകേസ  ടടലബറനി  പ്രവര്തനങ്ങളുമഭായനി
ബനടപടസ  നനിലവനില് രണസ സനിര ജതീവനക്കഭാരഭാണുളളതസ.  ഇവരുടട തസ്തനികേകേള
യഥഭാക്രമലാം ജൂനനിയര് സയന്റെനിസസ/സയന്റെനിസസ-ബനി,  ജൂനനിയര് ടടലബറനി അസനിസന്റെസ
എന്നെനിവയഭാണസ.  ജൂനനിയര് സയന്റെനിസസ/സയന്റെനിസസ-ബനി-യുടട ശമ്പളലാം  CSIR Scale
of Pay പ്രകേഭാരലാം നനിലവനില് Pay Band-3 ₹15600-39100 + Grade Pay ₹5400- ഉലാം
ജൂനനിയര്  ടടലബറനി  അസനിസന്റെനിടന്റെ  ശമ്പളലാം  State  Scale  of  Pay  പ്രകേഭാരലാം
നനിലവനില്  ₹10480-18300-ഉലാം  ആണസ.  നഭാറസപഭാകേസ-ടല  വഭാര്ഷേനികേ  റനികപഭാര്ടസ,  മറസ
പ്രസനിദതീകേരണങ്ങള,  കലബറനി  പ്രവര്തനങ്ങള  ടമചടപടുതഭാനുളള
പ്രവൃതനികേള എന്നെനിവയഭാണസ പ്രസ്തുത തസ്തനികേയുടട ഉതരവഭാദനിതസ്വലാം.

(സനി)  നഭാറസപഭാകേസ-ടല  സയന്റെനിസസ  തസ്തനികേയനിടല  ജതീവനക്കഭാരനില്  നനിലവനില്
ഒരഭാളക്കഭാണസ പനി.എചസ.ഡനി.  ഉളളതസ.  നഭാറസപഭാകേസ-ല് ചതീഫസ   സയന്റെനിസഭായനി കജഭാലനി
ടചയ്യുന്നെ  കഡഭാ.  ബനി.  ജനി.  ശതീകദവനിക്കസ  Cochin  University  of  Science  &
Technology (CUSAT)-ല് നനിന്നെസ  "A Study on the Performance of Flexible
Pavements on Mature Soil Subgrades”എന്നെ വനിഷേയതനിലഭാണസ പനി.എചസ.ഡനി.
ലഭനിചനിരനിക്കുന്നെതസ.  നഭാറസപഭാകേസ-ടല  സയന്റെനിസസ  തസ്തനികേയനിടല  ജതീവനക്കഭാരനില്
നനിലവനില്  അഞസ  കപര്  നഭാറസപഭാകേസ-ടന്റെ  അറനികവഭാടുകൂടനി  പനി.എചസ.ഡനി.
ടചയ്യുകേകയഭാ/രജനികസഷേനസ ശമനിക്കുകേകയഭാ ടചയ്തനിട്ടുണസ.

* ടടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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തനിരുചനിറപളളനി.

2. ശതീ.  സഞ്ജയസ  കുമഭാര്.  വനി.  എസസ.,  സതീനനിയര് സയന്റെനിസസ-എന്.ടഎ.റനി.,
കേഭാലനിക്കടസ.

3. ശതീമതനി സബനിത. എന്. എലാം., സയന്റെനിസസ - എന്.ടഎ.റനി., കേഭാലനിക്കടസ.

4. ശതീമതനി  വതീണ  ടകേ.  എസസ.,  ജൂനനിയര്  സയന്റെനിസസ-ഭഭാരതനിയഭാര്
യൂണനികവഴനിറനി, കകേഭായമ്പത്തൂര്.

5. ശതീമതനി  യു. ശഭാലനിനനി,  ജൂനനിയര് സയന്റെനിസസ - ഐ.ടഎ.റനി. മദഭാസസ.

(ഡനി)  കകേരള  ശഭാസ സഭാകങ്കതനികേ പരനിസനിതനി  കേകൗണ്സനിലനിടന്റെ  സര്വ്വതീസസ
റൂളനില്  നനിഷ്കര്ഷേനിചനിരനിക്കുന്നെ കയഭാഗലതകേളഭാണസ  സനിരനനിയമനലാം  നല്കുന്നെതനിനുളള
മഭാനദണ്ഡമഭായനി  നഭാറസപഭാകേസ  പനിന്തുടരുന്നെതസ.  കേകൗണ്സനില്  റൂളനിടന്റെ  ബനടപട
കപജുകേളുടട പകേര്പസ അനുബനലാം 5 ആയനി കചര്തനിരനിക്കുന*.  ഇതുസലാംബനനിചസ
സര്ക്കഭാര് ഉതരവുകേടളഭാനലാം പുറടപടുവനിചനിടനില്ല.

(ഇ)  ഉണസ.   പ്രസ്തസ്തുത  തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുളള  കയഭാഗലത  വലക്തമഭാക്കുന്നെ
കേകൗണ്സനില്  റൂളനിടന്റെ  ബനടപട  കപജുകേളുടട  പകേര്പസ  അനുബനലാം  6  ആയനി
കചര്തനിരനിക്കുന*.  നഭാറസപഭാകേസ-ല് ടടകനിക്കല് ഓഫതീസര്,  ടടകനിക്കല് അസനിസന്റെസ
എന്നെതീ  തസ്തനികേകേളനില്  കജഭാലനി  ടചയ്യുന്നെ  ജതീവനക്കഭാരുടട  വനിദലഭാഭലഭാസകയഭാഗലത
ചുവടട കചര്ക്കുന:

ടടകനിക്കല് ഓഫതീസര് 

ഒന്നെഭാലാം  ക്ലഭാകസഭാടുകൂടനിയ  എഞനിനതീയറനിലാംഗസ  ഡനികപഭാമ  (മൂന്നെസ  വര്ഷേ  കകേഭാഴസ)
അടല്ലങ്കനില് സയന്സനില് ഒന്നെഭാലാം ക്ലഭാസസ ബനിരുദലാം.

ടടകനിക്കല് അസനിസന്റെസ 

1.  എസസ. എസസ. എല്. സനി.

2.  നഭാഷേണല്  കട്രഡസ  സര്ടനിഫനിക്കറസ  (രണസ  വര്ഷേ  കകേഭാഴനില്  നനിശനിത
കട്രഡനില്  ഒന്നെഭാലാം  ക്ലഭാസസ  അടല്ലങ്കനില്  നനിശനിത  വനിഷേയതനില്  വനി.എചസ.എസസ.ഇ.
ഒന്നെഭാലാം ക്ലഭാസസ).

വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം 7 ആയനി കചര്തനിരനിക്കുന*.

(എഫസ) 2010-നുകശഷേലാം സര്ക്കഭാര് പൂര്ണമഭായുലാം ഭഭാഗനികേമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കനിയതുലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതുമഭായ  നഭാറസപഭാകേസ-ടന്റെ  ഗകവഷേണങ്ങളുടടയുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുടടയുലാം  ലഭലമഭായ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം  8  ആയനി
കചര്തനിരനിക്കുന*.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.



കചഭാകദലഭാതരങ്ങള 131

 പഭാചനിമട ടകേഭാകക്കഭാകകേഭാള കേമ്പനനി

44 (48) ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാചനിമട ടകേഭാകക്കഭാകകേഭാള കേമ്പനനിടക്കതനിടര കുടനിടവള്ളലാം മലനിനടപടുതനിയതനിനസ
മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡസ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിരുകന്നെഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേമ്പനനിക്കസ  സമതീപമുള്ള  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനിയനിടല
കുടനിടവള്ളലാം മലനിനടപടുതനിയതനിനസ  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ അതനിക്രമലാം  തടയല്
നനിയമപ്രകേഭാരലാം കേമ്പനനിടക്കതനിടര കകേസസ രജനിസര് ടചയ്തനിരുകന്നെഭാ;

(സനി)  ജനജതീവനിതലാം  ദുസഹമഭാക്കനിയതനിനുലാം  കൃഷേനിയടക്കമുള്ള  ജതീവകനഭാപഭാധനികേള
നശനിപനിചതനിനുലാം  കേമ്പനനിയനില്നനിനലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ഈടഭാക്കഭാന്  കേഴനിയുകമഭാ;
എങ്കനില് അതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡസ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിരുന.   ഖര
വസ്തുക്കള സുരക്ഷനിതമഭായനി  നനികക്ഷപനിക്കഭാനുളള ടസകേസ്വര്ഡസ  ലഭാന്റെസ  ഫനില് കേമ്പനനി
ഉണഭാക്കുന്നെതനിനുമുമ്പസ  പുറനളളനിയനിരുന്നെ  ഖലമഭാലനിനലതനില്  അനുവദനതീയ
പരനിധനിയനില്  കൂടുതലഭായനി  കേഭാഡനിയലാം  കേണതനിനഭാലുലാം  പ്രസ്തുത  കേഭാഡനിയതനിടന്റെ
ഉറവനിടലാം  ടവളനിടപടുതഭാനുളള  കബഭാര്ഡനിടന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം  കേമ്പനനി
പഭാലനിക്കഭാതതനിനഭാലുലാം  അടുത്തുളള  പഞഭായതസ  കേനിണറനില്  അനുവദനതീയ
പരനിധനിയനില്  കൂടുതല്  കേഭാഡനിയലാം  കേണതനിനഭാലുലാം  പഭാഴ്ജല  ശുദതീകേരണതനിനസ
റനികവഴസ  ഓകസഭാസനിസസ  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിക്കഭാനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  കേമ്പനനി
പഭാലനിക്കഭാതതനിനഭാലുലാം  നഭാട്ടുകേഭാര്ക്കസ  ടടപപസ ടടലനനിലൂടട  കുടനിടവളളടമതനിക്കഭാന്
സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടുതഭാനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം  പഭാലനിക്കഭാടത  ടഭാങ്കര്  കലഭാറനികേളനില്
അപരലഭാപമഭായ  അളവനില്  മഭാത്രലാം  കുടനിടവളള  വനിതരണലാം  നടതനിയതനിനഭാലുലാം
കബഭാര്ഡസ  19-8-2005-ല്  ജലനനിയമപ്രകേഭാരമുളള  പ്രവര്തനഭാനുമതനി
നനികഷേധനിക്കുകേയുലാം  ഫഭാക്ടറനിയനില്  ഉത്പഭാദനലാം  നടത്തുന്നെതസ  തടയുകേയുലാം  ടചയ.
ബഹുമഭാനടപട  കകേരള  ടടഹകക്കഭാടതനിയുടട  വനിധനി  പ്രകേഭാരലാം  പകരഭാക്ഷമഭായനി
കേമ്പനനിടയ  കബഭാര്ഡനിടന്റെ  അനുമതനി  കൂടഭാടത  തുറന  പ്രവര്തനിക്കഭാന്
അനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനിടനതനിടര  കബഭാര്ഡസ  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിടയ
സമതീപനിചനിരുന.  ടപരുമഭാടനി  ഗഭാമപഞഭായതസ ഫയല് ടചയ്തനിരുന്നെ രണസ സനിവനില്
അപതീലുകേളനിലുലാം  കബഭാര്ഡസ  ഫയല്  ടചയ്തനിട്ടുളള  അപതീലുകേളനിലുലാം  13-7-2017-ല്
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ബഹുമഭാനടപട സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി ടപഭാതുഉതരവസ പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ.  അതുപ്രകേഭാരലാം
കേമ്പനനി  പ്രവര്തനിപനിക്കുന്നെതനിനസ  കേമ്പനനി  അധനികൃതര്ക്കസ  തഭാല്പരലമനില്ല
എന്നെറനിയനിചതനിടന  തുടര്ന്നെസ  പ്രസ്തുത  കകേസ്സുകേള  ഇന്ഫക്ചസസ  (Infructuous)
ആയതഭായനി  കകേഭാടതനി  13-7-2017-ല് ഉതരവസ  പുറടപടുവനിചസ  തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.
ഫഭാക്ടറനി മഭാര്ചസ 2004 മുതല് പ്രവര്തനിക്കുന്നെനില്ല.

(ബനി)  പഭാചനിമട  ടകേഭാകക്കഭാകകേഭാള  കേമ്പനനിക്കസ  സമതീപമുളള  പടനികേവര്ഗ്ഗ
കകേഭാളനനിയനിടല  കുടനിടവളളലാം  മലനിനടപടുതനിയതനിനസ  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ
അതനിക്രമലാം തടയല് നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഒരു കകേസസ രജനിസര് ടചയ്തനിട്ടുണസ.  ജനില്ലയനില്
മതീനഭാക്ഷനിപുരലാം  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  പരനിധനിയനില്ടപട  പഭാചനിമട  ടകേഭാകക്കഭാകകേഭാള
കേമ്പനനിടക്കതനിടര ആദനിവഭാസനി കകേഭാളനനിയനിടല ജലചൂഷേണതനിനുലാം ഉല്പഭാദന കവസസ
നനികക്ഷപനിചതനിനുലാം  കകേഭാളനനിയനിടല  കേനിണര്  മലനിനമഭാക്കനിയതനിനുലാം  ഒരു  കകേസസ
രജനിസര് ടചയ്തനിട്ടുണസ.

(സനി)  പഭാചനിമട  ടകേഭാകക്കഭാകകേഭാള  കേമ്പനനിയുടട  പ്രവര്തനലാംമൂലമുണഭായ
നഭാശനഷ്ടങ്ങളക്കുളള  നഷ്ടപരനിഹഭാരവുമഭായനി  ബനടപട  വനിഷേയലാം  ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനിയുടട അദലക്ഷതയനില്  15-6-2017-ടല കയഭാഗതനില് ചര്ച ടചയ്യുകേയുലാം
ടനി കയഭാഗതനിടന്റെ നടപടനിക്കുറനിപ്പുകേള പ്രകേഭാരലാം കേമ്പനനിയനില്നനിനലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
ഇകൗടഭാക്കുന്നെ  വനിഷേയതനില്  സമര  സമനിതനി  സമര്പനിച  നനിയമ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
അഡസ്വകക്കറസ  ജനറലുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചനിചസ  അടനിയനര  തുടര്നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ജലവനിഭവലാം  (ഭൂജല),  നനിയമലാം  എന്നെതീ  വകുപ്പുകേടള
ചുമതലടപടുതനിയനിട്ടുണസ. 

 ഓങ്ങല്ലൂര് പഞഭായതനിടല മഭാലനിനല സലാംസരണലാം

45  (49) ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ  മുഹസനിന്  പനി.  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലതനിനസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലതനിടല  ഒഭാങ്ങലര്  പഞഭായതനില്  അശഭാസതീയമഭായ
രതീതനിയനില് സലാംഭരനിചനിട്ടുള്ള മഭാലനിനലങ്ങള അപകേടകേരമഭാലാം വനിധതനിൽ ആ നഭാടനിടല
വഭായുവുലാം ജലവുലാം മണലാം മലനിനമഭാക്കുനടവനള്ള കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ശദയനില്
ടപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അതനിടനതനിടര  എടനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ
സസ്വതീകേരനിചനിടളടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

ഉണസ.  ഓങ്ങല്ലൂര് വനികല്ലജനില് 13, 14, 16 വഭാര്ഡുകേളനില് അന്പതനികലടറ കപര്
40  വര്ഷേകതഭാളമഭായനി  ആക്രനി  കേചവടലാം  നടതനിവരുന.  ആക്രനി  സഭാധനങ്ങള
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കൂടനിയനിടുന്നെതുമൂലലാം  ടഡങ്കനിപനനി  വലഭാപമഭാകുനടവന്നെ  പരനിസരവഭാസനികേളുടട
പരഭാതനിടയത്തുടര്ന്നെസ 31-7-2017-നുമുമ്പഭായനി ആക്രനിമഭാലനിനലങ്ങള മഭാറ ഭാനുലാം കേചവടലാം
നനിര്തനിവയഭാനുലാം 7-7-2017 -ാം തതീയതനി പടഭാമ്പനി തഭാലൂക്കസ കേഭാരലഭാലതനില് വനിളനിച
കചര്ത കയഭാഗതനില് പഭാലക്കഭാടസ കേളക്ടര് ഉതരവഭായനിട്ടുണസ.

25-7-2017-ല്  ടപഭാലബ്യൂഷേന്  കേണ്കട്രഭാള  കബഭാര്ഡനിടന്റെ  പഭാലക്കഭാടസ  ജനില്ലഭാ
ഓഫതീസനില്നനിനലാം  ഉകദലഭാഗസര്  സലപരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം
പരനികശഭാധനയനില്  ഇരുമ്പസ  ഉളടപടടയുളള  ആക്രനിസഭാധനങ്ങള  കൂടനിയനിടനിരനി
ക്കുന്നെതഭായുലാം  ഭഭാഗനികേമഭായനി  മഭാറ്റുന്നെതഭായുലാം  ശദയനില്ടപട്ടു.   സമതീപടത  രണസ
കേനിണറുകേളനില്നനിനലാം  കശഖരനിച  ജലസഭാമ്പനിളുകേളുടട  പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടസ
പ്രകേഭാരലാം ഒരു കേനിണറനിടല ടവളളതനില് കകേഭാളനികഫഭാലാം ബഭാക്ടതീരനിയയുടട സഭാന്നെനിദലലാം
കേടണതനി. Heavy Metals-ടന്റെ സഭാന്നെനിദലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനഭായനി സഭാമ്പനിള
കബഭാര്ഡനിടന്റെ  എറണഭാകുളലാം  ടസന്ട്രല്  ലഭാബനികലക്കസ  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ഇതസ
ലഭലമഭാകുകമ്പഭാള ആവശലമഭായ തുടര്നടപടനികേള ടപഭാലബ്യൂഷേന് കേണ്കട്രഭാള കബഭാര്ഡസ
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ. 

ജലഭാശയ ശുചതീകേരണലാം

46 (50) ശതീ  .   സനി  .   എഫസ  .   കതഭാമസസ :
കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജസ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നവകകേരള  മനിഷേനനില്  ഉളടപടുതനി  ജലഭാശയ  ശുചതീകേരണതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കപഭാള നതീക്കലാം ടചയ്യുന്നെതനിനുള്ള പദതനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് എടനഭാടക്ക നടപടനികേള ഇക്കഭാരലതനില് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുടണന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാനതസ  ജനപങ്കഭാളനിതകതഭാടട  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുടട കനതൃതസ്വതനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെ നവകകേരളലാം കേര്മ്മേപദതനിയനിടല
ഒരു  മനിഷേനഭാണസ  ഹരനിത  കകേരളലാം  മനിഷേന്.   ഇതനില്  മൂന്നെസ  ഉപദകൗതലങ്ങടള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ  ഉപമനിഷേനുകേള  പ്രവര്തനിക്കുന.   ഇപ്രകേഭാരലാം  ശുചനിതസ്വ  മഭാലനിനല
സലാംസരണലാം,  ജലസലാംരക്ഷണലാം,  കൃഷേനിവനികേസനലാം  എന്നെതീ  കമഖലകേളനില്  മൂന്നെസ
ഉപമനിഷേനുകേളുണസ.

ഹരനിത കകേരളലാം  മനിഷേനനില് ഉളടപടുന്നെ ജല ഉപമനിഷേടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങളുടട
ഭഭാഗമഭായനി  ആദലഘടതനില്  കുളങ്ങള,  കതഭാടുകേള,  കേനഭാലുകേള  എന്നെനിവ
പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നനിലനനിര്ത്തുന്നെതനിനുമുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളഭാണസ
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ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ.  രണഭാലാം ഘടതനില് നദനികേള, കേഭായലുകേള, മറസ ജലകസഭാതസ്സുകേള
എന്നെനിവയുടട  ശുചതീകേരണവുലാം  ഏടറടുക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   ഇതനിനഭായുള്ള
മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  തയഭാറഭാക്കനി  ചനിടയഭായ  പ്രവര്തനതനിലൂടട  ലക്ഷലങ്ങള
കകേവരനിക്കഭാനഭാകുടമന്നെസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

സനി.ഡബബ്യൂ.ആര്.ഡനി.എലാം.-ടന്റെ നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി ഭൂമനി    നഷ്ടടപടവര്ക്കസ
കജഭാലനി

47 (51) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടസന്റെര്  കഫഭാര്  വഭാടര്  റനികസഭാഴസസ  ടഡവലപ്ടമന്റെസ  ആന്ഡസ
മഭാകനജ് ടമന്റെനിടന്റെ നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി ഭൂമനി നഷ്ടടപടവരുടട കുടുലാംബതനില്നനിന്നെസ
ഒരഭാളക്കസ  കജഭാലനി  നല്കുന്നെതനിനുളള  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇതുവടര  എത്രകപര്ക്കസ
നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലലാം  സലാംബനനിചസ  14-12-2015-നസ  എലാംകപഭായ്ടമന്റെസ
എകസകചഞനില്നനിന്നെസ  ലഭലമഭാക്കനിയ  ലനിസനില്  ഉളടപടവര്ക്കസ  നനിയമനലാം
നല്കുന്നെതനില് കേഭാലതഭാമസലാം വരുന്നെതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുടട  വതീഴ്ച  കേഭാരണമല്ലഭാടത  നനിയമനതനിനസ
കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തുകേയുലാം പനിന്നെതീടസ  പ്രഭായലാം  സലാംബനനിച തര്ക്കമുന്നെയനിക്കുകേയുലാം
ടചയ്യുന്നെ  ബനടപട  ഉകദലഭാഗസരുടട  നടപടനി  പുനനഃപരനികശഭാധനിചസ  നനിയമന
ഉതരവസ നല്കേഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ജലവനിഭവ വനികേസന വനിനനികയഭാഗ കകേന്ദ്രതനിടന്റെ നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി
ഭൂമനി  നഷ്ടടപടവരുടട  കുടുലാംബതനില്നനിനലാം  ഇതുവടര  18  കപര്ക്കസ  കജഭാലനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി & സനി) പരനികശഭാധനിചവരുന.

 പനി.എസസ.സനി. മുകഖനയുള്ള നനിയമനലാം

48  (52) ശതീ  .    ടകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇകൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെതനിനുകശഷേലാം  പനി.എസസ.സനി.
മുകഖന  31-7-2017  വടര  എത്ര  കപര്ക്കസ  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ;  വകുപസ
തനിരനിചള്ള കേണക്കസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ ഒഴനിവുകേള റനികപഭാര്ടസ ടചയ്യുന്നെതനില് വകുപസ കമധഭാവനികേള
കവണത്ര തഭാല്പരലലാം കേഭാണനിക്കുന്നെനിടല്ലന്നെ പരഭാതനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  ഒഴനിവുകേള  യഥഭാസമയലാം  പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ  റനികപഭാര്ടസ
ടചയ്യുന്നെതനിനസ  ബനടപടവര്ക്കസ  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  25-5-2016  മുതല്  30-6-2017  വടരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  44524
കപര്ക്കസ നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  (2017 ജൂകല മഭാസടത വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭായനിടനില്ല.)  വകുപ്പുതനിരനിചള്ള  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനമഭായനി  ഉള്ളടക്കലാം
ടചയ്യുന *.

(ബനി  &  സനി)  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.  വകുപ്പുകേളനിടല നനിലവനിലുള്ള ഒഴനിവുകേളുലാം
പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴനിവുകേളുലാം  അടനിയനരമഭായനി  പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ  റനികപഭാര്ടസ
ടചയ്യുന്നെതനിനസ  വനിവനിധ  സര്ക്കുലറുകേള  മുകഖന  വകുപദലക്ഷനഭാര്ക്കുലാം
നനിയമനഭാധനികേഭാരനികേളക്കുലാം സര്ക്കഭാര് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  കൂടഭാടത
ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ പരനിഷ്കഭാര  വകുപനിടന്റെ  അഡനിനനികസറതീവസ  വനിജനിലന്സസ  ടസല്
വനിഭഭാഗലാം വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില് ദ്രുതപരനികശഭാധന നടതനി റനികപഭാര്ടസ ടചയടപടഭാത
ഒഴനിവുകേള  പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ  റനികപഭാര്ടസ  ടചയഭാന്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചവരുനണസ.
പനി.എസസ.സനി.  മുകഖനയുള്ള  നനിയമനങ്ങള  തസ്വരനിതടപടുത്തുന്നെതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
വകുപ്പുകേള  റനികപഭാര്ടസ  ടചയ്യുന്നെ  ഒഴനിവുകേളുടട  കൃതലതയുലാം  പുകരഭാഗതനിയുലാം
വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് VARAM (Vacancy Arising Reporting And
Monitoring system) എന്നെ കസഭാഫസ ടവയര് ഉപകയഭാഗനിചവരുനണസ.

 ആകരഭാഗല ഇന്ഷേസ്വറന്സസ പദതനി

49 (53) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുടടയുലാം  ടപന്ഷേന്കേഭാരുടടയുലാം  ചനികേനിതയഭായനി
ആവനിഷ്കരനിച ആകരഭാഗല ഇന്ഷേസ്വറന്സസ പദതനിയുടട വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനിയനില് അര്ദ സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാടര ഉളടപടുതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനി  എന്നെസ  മുതല്  പ്രഭാബലലതനില്  വരുടമന്നെസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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ഉതരലാം

(എ)  G.O(P)  No.54/2017/Fin  dated  24-4-2017  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാന
ജതീവനക്കഭാരനില്നനിനലാം  ടപന്ഷേന്കേഭാരനില്നനിനലാം  ഒരു  നനിശനിത  തുകേ  പ്രതനിമഭാസലാം
ഈടഭാക്കനി ഇന്ഷേസ്വറന്സസ കേമ്പനനിയുമഭായനി കചര്ന്നെഭാണസ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി)  ടടന്ഡര് നടപടനികേള പൂര്തനിയഭാക്കനി ടതരടഞ്ഞെടുത ഇന്ഷേസ്വറന്സസ
കേമ്പനനിയുമഭായനി കേരഭാര് ഒപ്പുവയ്ക്കുന്നെ മുറയസ പദതനി നനിലവനില് വരുന്നെതഭാണസ.

 തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിടല എല്.ഡനി.സനി. റഭാങ്കസ ലനിസസ

50  (54)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിടല നനിലവനിലുള്ള എല്.ഡനി.സനി. റഭാങ്കസ ലനിസ്റ്റുകേളനില്നനിനലാം
വളടര കുറചസ  നനിയമനങ്ങൾ  മഭാത്രമഭാണസ  നടന്നെനിട്ടുള്ളടതന്നെ പരഭാതനി സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനിവനിധ  റഭാങ്കസ  ലനിസ്റ്റുകേളനില്നനിനലാം  പരമഭാവധനി  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നെതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒഴനിവുകേള യഥഭാസമയലാം  പനി.എസസ.സനി.-ടയ അറനിയനിക്കുന്നെതനില് ചനില
വകുപ്പുകേളനിടല  ഉകദലഭാഗസർ  വതീഴ്ച  വരുത്തുന്നെതഭായുള്ള  പരഭാതനികേളനികനൽ
അകനസ്വഷേണലാം നടത്തുന്നെതനിനുലാം, ഒഴനിവുകേള യഥഭാസമയലാം അറനിയനിക്കുനടണന്നെസ ഉറപ്പു
വരുത്തുന്നെതനിനുലാം,  ഒഴനിവുകേളനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നെതനിനുലാം  ആവശലമഭായ
സതസ്വരനടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനില് എല്.ഡനി.സനി. തസ്തനികേയനികലയസ നനിലവനിലുള്ള ലനിസനില്
നനിനലാം  576  കപര്ക്കസ നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  41  കപരുടട നനിയമന
ശനിപഭാര്ശ  1-8-2017-നസ  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  നനിലവനില്  14  ഒഴനിവുകേള  റനികപഭാര്ടസ
ടചയ്തനിട്ടുണസ.  ആയതനികലയസ ഉടനടനി നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കുന്നെതഭാണസ.

(ബനി)  വകുപ്പുകേളനിടല  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴനിവുകേളുലാം  പ്രതതീക്ഷനിത  ഒഴനിവുകേളുലാം
അടനിയനരമഭായനി  പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ  റനികപഭാര്ടസ  ടചയ്യുന്നെതനിനസ  വനിവനിധ സര്ക്കുലറുകേള
മുകഖന  വകുപദലക്ഷനഭാര്ക്കുലാം  നനിയമന  അധനികേഭാരനികേളക്കുലാം  സര്ക്കഭാര്  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   കൂടഭാടത  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  വകുപനിടന്റെ
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അഡനിനനികസറതീവസ  വനിജനിലന്സസ  ടസല്  വനിഭഭാഗലാം  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളനില്
ദ്രുതപരനികശഭാധന  നടതനി  റനികപഭാര്ടസ  ടചയടപടഭാടത  ഉണഭായനിരുന്നെ  ഒഴനിവുകേള
പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ  റനികപഭാര്ടസ  ടചയഭാന് നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിരുന.  നനിയമനഭാധനികേഭാരനി
എഴുതനി  അറനിയനിക്കുന്നെ  ഒഴനിവുകേളനില്  റഭാങ്കസ  പടനികേ  പ്രഭാബലലതനിലുള്ള
തസ്തനികേകേളനികലയസ  തഭാമസലാംവനിനഭാ  പനി.എസസ.സനി.  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
നല്കേനിവരുനണസ.   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെകശഷേലാം  റഭാങ്കസ
പടനികേകേളുടട കേഭാലഭാവധനി രണസ പ്രഭാവശലലാം ദതീര്ഘനിപനിച നല്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന്നെതനിനുകശഷേലാം  2016  ഡനിസലാംബര്
മഭാസതനില് ഇന്റെന്സതീവസ കവക്കന്സനി റനികപഭാര്ടനിലാംഗനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനടത
എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിടലയുലാം  പ്രധഭാന  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  ഡയറക്ടകററ്റുകേളനിലുലാം
അഡനിനനികസറതീവസ  വനിജനിലന്സസ  ടസല്ലനിടല  ഉകദലഭാഗസര്  പരനികശഭാധന  നടതനി
2394  ഒഴനിവുകേള  കേടണതനിയനിരുന.   അവ  പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ  റനികപഭാര്ടസ
ടചയ്യുന്നെതനിനുള്ള  അടനിയനര  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച.   അഡനിനനികസറതീവസ
വനിജനിലന്സസ  ടസല്ലനിടല ഉകദലഭാഗസര് പരനികശഭാധന തുടര്നവരുനണസ.  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളനിലുണഭാകുന്നെ ഒഴനിവുകേള സമയബനനിതമഭായനി പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ റനികപഭാര്ടസ
ടചയഭാന്  ബനടപട  വകുപസ  കമധഭാവനികേളക്കസ  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കേനിവരുനണസ.  കൂടഭാടത ഒഴനിവുകേള റനികപഭാര്ടസ  ടചയ്യുന്നെതനില് വതീഴ്ച വരുത്തുന്നെ
ഉകദലഭാഗസര്ടക്കതനിടര  ഉചനിതമഭായ  അചടക്ക  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുടമന്നെസ
ബനടപട  സര്ക്കുലറുകേളനില്  വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  പനി.എസസ.സനി.  മുകഖനയുള്ള
നനിയമനങ്ങള തസ്വരനിതടപടുത്തുന്നെതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  വകുപ്പുകേള റനികപഭാര്ടസ  ടചയ്യുന്നെ
ഒഴനിവുകേളുടട  കൃതലതയുലാം  പുകരഭാഗതനിയുലാം  വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനഭായനി  VARAM
(Vacancy Arising Reporting And Monitoring system)  എന്നെ കസഭാഫസ ടവയര്
ഉപകയഭാഗനിചവരുനണസ.

ബനിവകറജസസ കകേഭാര്പകറഷേനനിടല രണഭാലാം കഗഡസ അസനിസന്റെസ നനിയമനലാം

51 (55)    ശതീ  .   അനനില് അക്കര : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ബനിവകറജസസ കകേഭാര്പകറഷേനനിടല രണഭാലാം കഗഡസ അസനിസന്റെസ (കേഭാറഗറനി
നമ്പര്  426/2014)  തസ്തനികേയുടട  റഭാങ്കസ  ലനിസസ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാതതസ
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  25-7-2015-നസ  നടന്നെ  പരതീക്ഷയുടട  ചുരുക്കപടനികേ  30-9-2016-ൽ
പ്രസനിദതീകേരനിചസ  10  മഭാസലാം  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുലാം  റഭാങ്കസ  ലനിസസ  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാതതസ
എന്തുടകേഭാണഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത റഭാങ്കസ  ലനിസസ  അടനിയനരമഭായനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുകവണ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി  &  സനി)  ബനിവകറജസസ കകേഭാര്പകറഷേനനിടല രണഭാലാം കഗഡസ അസനിസന്റെസ
തസ്തനികേയുടട  റഭാങ്കസ  ലനിസസ  2017  ആഗസസ  മഭാസലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 കഫഭാറസസ ഓഫതീസര്, കലബറനി അസനിസന്റെസ റഭാങ്കസ ലനിസസ

52 (56) ശതീ  .   ടകേ  .   ആന്സലന് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജനില്ലയനില് ജനുവരനി 2017-ല് PSC പ്രസനിദതീകേരനിച ബതീറസ
കഫഭാറസസ  ഓഫതീസർ  റഭാങ്കസ  ലനിസനില്നനിനലാം  എത്രകപടര  നനിയമനിക്കഭാന്  കേഴനിയുലാം;
ഒഴനിവുകേളുടട എണലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളതനില്  13  സര്വ്വകേലഭാശഭാലകേളനില് സര്വ്വകേലഭാശഭാല കലബറനി
അസനിസന്റെസ എന്നെ തസ്തനികേയനില് നനിലവനില് എത്ര ഒഴനിവുകേളുണസ;  ഇതസ  PSC-യനില്
റനികപഭാര്ടസ ടചയ്തനിട്ടുകണഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജനില്ലയനില് വനലാം വകുപനില് ബതീറസ  കഫഭാറസസ ഓഫതീസര്
തസ്തനികേയുടട  മൂന്നെസ  ഒഴനിവുകേളനികലയസ  പനി.എസസ.സനി.  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  നനിലവനില്  ഒഴനിവുകേടളഭാനലാം  അവകശഷേനിക്കുന്നെനില്ല.  ലനിസനിടന്റെ
കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്  എഴുതനി  അറനിയനിക്കുന്നെ  എല്ലഭാ  ഒഴനിവനികലയ്ക്കുലാം  പനി.എസസ.സനി.
നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേഭാറുണസ.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

 ഭനിന്നെകശഷേനിയുള്ള ജതീവനക്കഭാരുടട സലലാംമഭാറലാം

53 (57) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളനില്  കജഭാലനി  ടചയ്യുന്നെ  ഭനിന്നെകശഷേനിയുള്ള
ജതീവനക്കഭാടര സസ്വനലാം ജനില്ലയനില് നനിയമനിക്കണടമന്നെ ഉതരവസ നനിലവനിലുകണഭാ;
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(ബനി)  സഭാനക്കയറലാം  ലഭനിചഭാലുലാം  ഇവടര  സസ്വനലാം  ജനില്ലയനില്  നനിയമനിക്കഭാന്

വലവസയുകണഭാ;

(സനി)  ഭനിന്നെകശഷേനിയുള്ള  ജതീവനക്കഭാടര  അവരുടട  ജനില്ലകേളക്കസ  പുറതസ

നനിയമനലാം നല്കേനിയ സഭാഹചരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഭനിന്നെകശഷേനിയുള്ള ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ സഭാനക്കയറതനിനസ 3% സലാംവരണലാം

നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇടല്ലങ്കനില് അക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുടട  ടപഭാതുസലലാംമഭാറവുലാം  നനിയമനവുലാം

സലാംബനനിചസ  പരനിഷ്കരനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  അലാംഗതീകേരനിചസ

25-2-2017-ടല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര് 3/2017/ഉ.ഭ.പ.വ.  പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉതരവസ

പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത ഉതരവനിടന്റെ ഖണ്ഡനികേ 11-ല് ടപഭാതുസലലാംമഭാറതനില്

പ്രകതലകേ  മുന്ഗണനയുള്ള  പരനിരക്ഷനിക്കടപട/പ്രഥമഗണനതീയ  വനിഭഭാഗങ്ങള,

അനരഭായ  ഉകദലഭാഗസര്,  വനികേലഭാലാംഗരഭായ  ജതീവനക്കഭാര്,  മൂകേരുലാം  ബധനിരരുമഭായ

ജതീവനക്കഭാര്  എന്നെനിവടര  യഥഭാക്രമലാം   2,  3,  4  എന്നെതീ  ക്രമതനില്  നനിശയനിചസ

ഉതരവഭായനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ടപഭാതുസലലാംമഭാറതനില്  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന  അര്ഹനിക്കുന്നെ

വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ  25-2-2017-ടല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  3/2017/ഉ.ഭ.പ.വ.  പ്രകേഭാരലാം

പരമഭാവധനി 5 വര്ഷേലാം സലാംരക്ഷണലാം ലഭനിക്കുന്നെതഭാണസ.

(സനി) ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.

(ഡനി) ഇല്ല.  ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.

 കകേരള അഡനിനനികസറതീവസ സര്വ്വതീസസ

54(58) ശതീ  .   അനൂപസ കജക്കബസ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടകേ.എ.എസസ.  നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ  ഏതസ  ഘടലാം  വടരയഭാടയന്നെസ

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സർവ്വതീസനികലക്കുള്ള  നനിയമനരതീതനി  എങ്ങടനടയന്നെസ

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?



140       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 7, 2017

ഉതരലാം

(എ & ബനി)  ടകേ.എ.എസസ.  രൂപതീകേരനിചടകേഭാണസ  5-1-2017-ടല സ.ഉ.(കകേ)
നമ്പര്  1/2017/ഉ.ഭ.പ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനടമടുതനിരുന.   പ്രസ്തുത
സര്വ്വതീസനിടന്റെ  ടസഷേലല്  റൂള  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബനനിച  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിക്കുന.

 ഐ.ടനി. ഉല്പന്നെങ്ങളക്കുള്ള ജനി.എസസ.ടനി.

55 (59) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിലവനില്  വന്നെതസ  സലാംസഭാനടത  ഐ.ടനി.  കമഖലടയ
എങ്ങടനടയഭാടക്ക ബഭാധനിചടവന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഐ.ടനി.  ഉല്പന്നെങ്ങളക്കസ  എത്ര  ശതമഭാനലാം  നനികുതനിയഭാണസ
ഏര്ടപടുതനിയനിരനിക്കുന്നെടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നനിലവനില്  വന്നെതസ  സലാംസഭാനടത  ഐ.ടനി.  കമഖലടയ
സഭാരമഭായനി  ബഭാധനിചനിടനിടല്ലങ്കനിലുലാം  ഇതുസലാംബനനിചസ  ടപഭാതുവഭായ  ആശങ്കകേളുലാം
അവലക്തതകേളുലാം  ഐ.ടനി.  കമഖലയനില്  നനിലനനില്ക്കുനണസ.  ഐ.ടനി.
പദതനികേളുമഭായനി ബനടപട്ടുള്ള കകേഭാണ്ട്രഭാക്ടര്മഭാര്, സകപയര്മഭാര് തുടങ്ങനിയവര്ക്കസ
അവരുടട  കമഖലകേളനിലുള്ള  ജനി.എസസ.ടനി.  സലാംബനനിചസ  വലക്തതയനില്ലഭാതതനിനഭാല്
കേസ്വകടഷേനുകേള  സമര്പനിക്കുന്നെതനിനുലാം  സഭാധനങ്ങള  വനിതരണലാം  ടചയ്യുന്നെതനിനുലാം
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനണസ.

(ബനി) ഐ.ടനി. കമഖലയുമഭായനി ബനടപട ഉല്പന്നെങ്ങളക്കസ 18% മുതല് 28%
വടരയഭാണസ  നനികുതനി  ചുമതനിയനിട്ടുള്ളതസ.   ഐ.ടനി.  കേയറ്റുമതനി  കമഖലകേടള
ജനി.എസസ.ടനി.-ല്നനിനലാം പൂര്ണമഭായുലാം ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.

 ഐ.ടനി. നയലാം

56 (60) ശതീ  .   ടകേ  .   എസസ  .   ശബരതീനഭാഥന്  : 
ശതീ  .   ഷേഭാഫനി പറമ്പനില്  : 
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ്  :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് ഐ.ടനി. നയലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഐ.ടനി.  വനികേസനതനിനുലാം അഭനിവ കൃദനിക്കുലാം എടനല്ലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണസ
നയതനില് ഉളടപടുതനിയനിരനിക്കുന്നെടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത നയലാം നടപഭാക്കഭാന് ഭരണതലതനില് എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേള
കകേടക്കഭാണനിട്ടുണസ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണസ.  സലാംസഭാനതനിടന്റെ  സമഗവനികേസനതനിനസ  വനിവര
സഭാകങ്കതനികേവനിദലയ്ക്കുള്ള നനിര്ണഭായകേമഭായ പങ്കസ മനസനിലഭാക്കനി ആയതസ പൂര്ണമഭായനി
പ്രകയഭാജനടപടുതഭാന് ലക്ഷലമനിട്ടുടകേഭാണഭാണസ ഐ.ടനി. നയലാം തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ.

(ബനി)  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേവനിദല,  ഇലകകഭാണനികസ/ടടലനികകേഭാലാം/ടമഭാകബല്
കമഖലകേള ഇവയുടട അനുബന വലവസഭായങ്ങള എന്നെനിവ ഉളടപടുതനിടക്കഭാണ്ടുള്ള
സമഗ വനികേസനമഭാണസ ഐ.ടനി.  കമഖലയുടട അഭനിവൃദനിക്കഭായനി പ്രസ്തുത നയതനില്
പ്രധഭാനമഭായുലാം  ഉളടപടുതനിയനിരനിക്കുന്നെതസ.   ഇതുമഭായനി  ബനടപടസ  തഭാടഴപറയുന്നെ
കമഖലകേളനിടല വളര്ച ലക്ഷലമനിടുന.

1. മഭാനവകശഷേനി മൂലധന വനികേസനലാം

2. ഐ.ടനി.  പഭാര്ക്കുകേള  ഉളടപടട  പശഭാതല/അടനിസഭാന  വനികേസന
സകൗകേരലങ്ങള

3. വനിഭവസമഭാഹരണലാം

4. ഡനിജനിറല് സഭാക്ഷരത, ഇ-ടകേഭാകമഴസ

5. ടടകകഭാളജനി ഇന്നെകവഷേന് കസഭാണ്, സഭാര്ടപസ സലാംരലാംഭങ്ങള

6. ഫഭാബസ ലഭാബുകേള മുതല് സഭാര്ടസ ഗഭാമങ്ങള വടര

അര്ത്ഥവതഭായ  വലവസഭായ  വനികേസനലാം  തുടങ്ങനി  സമസ്ത  കമഖലകേളുമഭായനി
ബനടപട്ടുള്ള  വളര്ചയ്ക്കുലാം  പരമഭാവധനി  ടതഭാഴനിലവസരങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുലാം
പുതനിയ ഐ.ടനി. നയതനിനസ സഭാധനിക്കുലാം.  എല്ലഭാ തലതനിലുമുള്ള ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം
ഐ.ടനി.-യുടട പ്രകയഭാജനലാം ലഭലമഭാക്കഭാന് നയലാം ലക്ഷലമനിടുന.

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ഐ.ടനി.  നയലാം  അലാംഗതീകേരനിചടകേഭാണസ  ഉതരവസ
പുറടപടുവനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  നയലാം  പ്രഭാവര്തനികേമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  ഉപനയതനിടല
പ്രഖലഭാപനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  ഉതരവുകേള
പുറടപടുവനിക്കുന്നെതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.
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 കനഭാടസ മഭാറനിടയടുക്കുന്നെതനിനസ കേബ്യൂ നനില്ടക്ക മരണടപടവര്

57 (61) ശതീ  .   വനി  .   ടകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെസ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെസ  കനഭാടസ  അസഭാധുവഭാക്കനിയ കവളയനില് പഴയ കനഭാടസ
മഭാറനിടയടുക്കുന്നെതനിനഭായനി കേബ്യൂ നനില്ടക്ക സലാംസഭാനതസ എത്ര കപര് മരണടപട്ടു ;

(ബനി)  മരണടപടവരുടട  ആശനിതര്ക്കസ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെസ  എടനങ്കനിലുലാം
ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ; അങ്ങടന പ്രഖലഭാപനിചനിരുകന്നെഭാ ;

(സനി)  ഇതരക്കഭാര്ക്കസ  സലാംസഭാന  ഗവണ്ടമന്റെസ  എടനങ്കനിലുലാം  സഹഭായലാം
പ്രഖലഭാപനിചനിരുകന്നെഭാ  ;  എങ്കനില് എടനല്ലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണസ പ്രഖലഭാപനിചനിരുന്നെതസ;
ആയതസ  പൂര്ണമഭായുലാം  പഭാലനിചനിരുകന്നെഭാ;  ഇടല്ലങ്കനില്  അതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) നഭാലസ

(ബനി)  മരണടപടവരുടട  ആശനിതര്ക്കസ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായലാം
നല്കുകേകയഭാ പ്രഖലഭാപനിക്കുകേകയഭാ ടചയ്ത കേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.

(സനി)  26-5-2017-ടല  സ.ഉ.(കേടയഴുതസ)  167/17/റവ.  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്
ഉതരവസ  പ്രകേഭാരലാം  കനഭാടസ  നനികരഭാധനടതത്തുടര്ന്നെസ  നനികരഭാധനിച  കനഭാടസ
മഭാറനിടയടുക്കുന്നെതനിനഭായനി  ബഭാങ്കനിനസ  മുമ്പനിലുലാം  പുതനിയ  കനഭാടനിനുകവണനി  എ.റനി.എലാം.
കേകൗണറനിനസ  മുമ്പനിലുലാം  കേബ്യൂ  നനില്ക്കുന്നെതനിനനിടട  മരണമടഞ്ഞെ  നഭാലസ  കപരുടട
ആശനിതര്ക്കസ  ധനസഹഭായമഭായനി  രണസ  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  അനുവദനിചസ
ഉതരവഭായനിട്ടുണസ.

ടഡങ്കനിപനനി ബഭാധനിചസ മരനിചവരുടട ആശനിതര്ക്കസ  ധനസഹഭായലാം

58  (62) ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ  മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടഡങ്കനിപനനി  ബഭാധനിചസ  മരനിചവരുടട  ആശനിതര്ക്കസ  ഏടതങ്കനിലുലാം
വനിധതനിലുള്ള ധനസഹഭായലാം നല്കുനകണഭാ;  എങ്കനില് അതനിടന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേഴനി  ഞ്ഞെ ഒരു വര്ഷേമഭായനി ടഡങ്കനിപനനി ബഭാധനിചസ സലാംസഭാനതസ എത്ര
കപര് മരണടപടടന്നെസ അറനിയനിക്കുകമഭാ? ?
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ഉതരലാം

(എ)  ടഡങ്കനിപനനി  ബഭാധനിചസ  മരനിചവരുടട  ആശനിതര്ക്കസ  ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നെ കേഭാരലലാം തത്കേഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില്ല.

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞെ ഒരു വര്ഷേക്കഭാലമഭായനി  (1-7-2016  മുതല്  31-7-2017  വടര)
ടഡങ്കനിപനനി ബഭാധനിചസ മരനിചതഭായനി സനിരതീകേരനിച 34 കപരുലാം ടഡങ്കനിപനനി ബഭാധനിചസ
മരനിചതഭായനി സലാംശയനിക്കടപടുന്നെ 186 കപരുമുണസ. 

 ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം തുകേ ലഭനിക്കുന്നെതനിടല കേഭാലതഭാമസലാം

59 (63) ശതീ  .   വനി  .   ടകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ കകേഭായ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയുടട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം  തുകേ  അനുവദനിചസ
ഉതരവഭായതനിനുകശഷേലാം  പ്രസ്തുത  തുകേ  അകപക്ഷകേനസ  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനില്
സലാംഭവനിക്കുന്നെ കേഭാലതഭാമസലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി  എത്രയുലാം  ടപടടന്നെസ  തുകേ
അകപക്ഷകേനസ ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത തുകേ അകപക്ഷകേടന്റെ ബഭാങ്കസ അക്കകൗണസ വഴനി നല്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാടയന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ധനസഹഭായ  വനിതരണതനിടല  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാന്
ഇകപഭാള  ഓണ്കലന്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുണസ.   മുഖലമനനിയുടട
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിന്നെസ  ഫണസ  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്ക്കസ  നല്കുന്നെതനിനുപകേരമഭായനി
തഭാലൂക്കസ  അടനിസഭാനതനില്  ടസഷേലല്  ടനി.എസസ.ബനി.  അക്കകൗണനികലയസ
അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  ധനസഹഭായ  വനിതരണലാം
കേഴനിയുന്നെത്ര  കവഗതനിലഭാക്കഭാന്  തുകേ  അനുവദനിചടകേഭാണ്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ
ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്ക്കസ  നല്കുന്നെതനികനഭാടടഭാപലാം  ബനടപട  തഹസനില്ദഭാര്മഭാര്ക്കസ
ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം നല്കേനിവരുന.  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര് അനുവദനിക്കുന്നെ
തുകേ  14  ദനിവസതനിനകേവുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിടന്റെ  കപരസ  എടുതസ
പറഞ്ഞുടകേഭാണസ  അനുവദനിക്കുന്നെ  തുകേ  ഒരു  മഭാസതനിനകേവുലാം  വനിതരണലാം
ടചയ്യുന്നെതനിനസ കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ.
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 മുഖലമനനിയുടട ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായലാം

60  (65) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലതനിനസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെതനിനുകശഷേലാം  മൂവഭാറ്റുപുഴ

നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്ടപട  എത്രകപര്ക്കസ  മുഖലമനനിയുടട  ചനികേനിതഭാ

ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുടണനലാം  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുടണനലാം

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം തനിരനിചള്ള കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില്ല.

 മുഖലമനനിയുടട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ നനിധനി

61 (66) ശതീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദസ കേബതീര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷേലാം  മങ്കട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്

നനിനലാം  എത്ര  കപര്  മുഖലമനനിയുടട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം

ധനസഹഭായതനിനഭായനി അകപക്ഷ നല്കേനിടയന്നെസ അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് എത്ര കപര്ക്കസ ധനസഹഭായലാം നല്കേനി; അവരുടട കപരുവനിവരലാം,

തുകേ എന്നെതീ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതരതനില്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള  ആ  ഉതരവനിടന്റെ

പകേര്പസ ബനടപട എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കുകൂടനി നല്കേഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  മുഖലമനനിയുടട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായതനിനഭായനി

ലഭനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷകേളുടട മണ്ഡലലാം തനിരനിചള്ള വനിവരലാം സൂക്ഷനിക്കഭാറനില്ല.

(സനി)  മുഖലമനനിയുടട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിചസ  പുറടപടുവനിക്കുന്നെ  ഉതരവുകേള  എല്ലഭാവര്ക്കുലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാന്

ഇന്ഫര്കമഷേന്  &  പബനികേസ  റനികലഷേന്സസ  വകുപനിടന്റെ  ടവബ്കസറനില്

പ്രസനിദതീകേരനിചവരുന.
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 മുഖലമനനിയുടട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനി

62 (67) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷേസ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയുടട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരതനികലറനിയകശഷേലാം നഭാളനിതുവടര എത്ര തുകേ ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായമഭായനി
അനുവദനിച;

(ബനി)   മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലതനില്നനിനലാം  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനികനല്
അനുവദനിച തുകേ എത്രടയന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അകപക്ഷകേളനികനൽ  എത്ര ആളുകേളക്കസ തുകേ അനുവദനിക്കഭാനുടണന്നെസ
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കശഷേനിക്കുന്നെ  ആളുകേൾക്കസ  അടനിയനരമഭായനി  തുകേ  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെകശഷേലാം  നഭാളനിതുവടര
1,56,31,13,703  രൂപ ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായമഭായനി അനുവദനിച.

(ബനി & സനി) നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം തനിരനിചള്ള കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിക്കഭാറനില്ല.

(ഡനി)  ധനസഹഭായതനിനസ  അര്ഹതയുള്ളതുലാം  പൂര്ണവുമഭായ  അകപക്ഷകേള
പരനികശഭാധനിചസ  കേഴനിയുന്നെത്ര കവഗതനില് തുകേ അനുവദനിചസ  ഉതരവസ  പുറടപടുവനിച
വരുനണസ.

മുഖലമനനിയുടട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനി

63  (68)   ശതീ  .    ടകേ  .    ടകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയുടട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം കവഗതനില് സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുവഭാന്  എടനല്ലഭാലാം  പുതനിയ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുടണന്നെസ
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാന്സര്  കരഭാഗനികേളുടടയുലാം  വൃക്കകരഭാഗനികേളുടടയുലാം  അകപക്ഷകേളക്കസ
കവഗതനില് സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കഭാന്  കഹഭാടസ കലന് സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടുത്തുന്നെ
കേഭാരലലാം ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  ധനസഹഭായ വനിതരണതനിടല  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാന്  ഇകപഭാള
ഓണ്കലന്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുണസ.   മുഖലമനനിയുടട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസ
നനിധനിയനില്നനിന്നെസ  ഫണസ  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്ക്കസ  നല്കുന്നെതനിനുപകേരമഭായനി
തഭാലൂക്കസ  അടനിസഭാനതനില്  ടസഷേലല്  ടനി.എസസ.ബനി.  അക്കകൗണനികലയസ
അനുവദനിക്കുന്നെതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.  ധനസഹഭായ വനിതരണലാം
കേഴനിയുന്നെത്ര  കവഗതനിലഭാക്കഭാന്  തുകേ  അനുവദനിചടകേഭാണ്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ
ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്ക്കസ  നല്കുന്നെതനികനഭാടടഭാപലാം  ബനടപട  തഹസനില്ദഭാര്മഭാര്ക്കസ
ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  നല്കേനിവരുന.  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  അനുവദനിക്കുന്നെ
തുകേ  14  ദനിവസതനിനകേവുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിടന്റെ  കപരസ  എടുത്തു
പറഞ്ഞുടകേഭാണസ  അനുവദനിക്കുന്നെ  തുകേ  ഒരു  മഭാസതനിനകേവുലാം  വനിതരണലാം
ടചയ്യുന്നെതനിനസ കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

 മുഖലമനനിയുടട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനി

64 (69) ശതീ  .   വനി  .   ടകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ കകേഭായ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെകശഷേലാം  മുഖലമനനിയുടട
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം  നഭാളനിതുവടര  എത്രകപര്ക്കസ  ആനുകൂലലലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ;

(ബനി) എത്ര തുകേ ഇതനിനഭായനി ടചലവഴനിടചന്നെസ ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഏതസ  തതീയതനിവടര  കകേപറനിയ  അകപക്ഷകേളനില്  തതീരുമഭാനടമടുത്തു
ടവന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെകശഷേലാം  മുഖലമനനിയുടട
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം  നഭാളനിതുവടര  119676  കപര്ക്കസ  ആനുകൂലലലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി) ആടകേ 1,45,84,57,238  രൂപ ഇതനിനഭായനി ടചലവഴനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  ധനസഹഭായതനിനസ  അര്ഹതയുള്ളതുലാം  പൂര്ണവുമഭായ  അകപക്ഷകേളുടട
മുന്ഗണനയുലാം അടനിയനര സസ്വഭഭാവവുലാം കേണക്കനിടലടുതസ തുകേ അനുവദനിചവരുന.
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 മുഖലമനനിയുടട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനി

65  (70)  ശതീ  .    കജഭാര്ജസ  എലാം  .    കതഭാമസസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ജനില്ലയനിടല  അകപക്ഷകേര്ക്കസ  മുഖലമനനിയുടട
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം  പ്രഖലഭാപനിച  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് ഇതസ  എന്തുടകേഭാണഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഭാലവനിളലാംബമനില്ലഭാടത  ധനസഹഭായലാം  വനിതരണലാം  ടചയ്യുന്നെതനിനസ
അടനിയനര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി  &  സനി)  ധനസഹഭായ  വനിതരണതനിടല  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാന്
ഇകപഭാള  ഓണ്കലന്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുണസ.  മുഖലമനനിയുടട
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം  ഫണസ  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്ക്കസ  നല്കുന്നെതനിനുപകേരലാം
തഭാലൂക്കസ  അടനിസഭാനതനില്  ടസഷേലല്  ടനി.എസസ.ബനി.  അക്കകൗണനികലയസ
അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.   ധനസഹഭായ വനിതരണലാം
കേഴനിയുന്നെത്ര  കവഗതനിലഭാക്കഭാന്  തുകേ  അനുവദനിചടകേഭാണ്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ
ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്ക്കസ  നല്കുന്നെതനികനഭാടടഭാപലാം  ബനടപട  തഹസനില്ദഭാര്മഭാര്ക്കുലാം
സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  നല്കേനിവരുനണസ.   മുഖലമനനിയുടട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്
നനിനലാം അനുവദനിക്കുന്നെ തുകേ അടനിയനരമഭായനി  വനിതരണലാം ടചയ്യുന്നെതനിനസ  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

 മുഖലമനനിയുടട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില് സമര്പനിക്കുന്നെ അകപക്ഷകേള

66 (71)  ശതീ  .    ഡനി  .    ടകേ  .    മുരളനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയുടട  ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്  അകപക്ഷ  നല്കേനിയഭാല്
തതീരുമഭാനലാം  ഉണഭാകുന്നെതനിനസ  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുനടവന്നെ  പരഭാതനി
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  എടനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ  ഇതസ  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ;
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(സനി)   എടനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ  ഇനനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ  ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  മുഖഭാനരലാം  സമര്പനിക്കുന്നെ  അകപക്ഷകേള
സലാംബനനിച  നനിലവനിടല  സനിതനി  അറനിയുന്നെതനിനസ  ഒഭാണ്കലന്  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ടപടുതഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി)  ധനസഹഭായ  വനിതരണതനിടല  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാന്
ഇകപഭാള  ഓണ്കലന്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുണസ.  മുഖലമനനിയുടട
ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിന്നെസ  ഫണസ  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്ക്കസ  നല്കുന്നെതനിനു  പകേരലാം
തഭാലൂക്കസ  അടനിസഭാനതനില്  തഹസനില്ദഭാര്മഭാരുടട  ടസഷേലല്  ടനി.എസസ.ബനി.
അക്കകൗണനികലയസ  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.
ധനസഹഭായ  വനിതരണലാം  കേഴനിയുന്നെത്ര  കവഗതനിലഭാക്കഭാന്  തുകേ  അനുവദനിച
ടകേഭാണ്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടര്ക്കസ  നല്കുന്നെതനികനഭാടടഭാപലാം
ബനടപട തഹസതീല്ദഭാര്മഭാര്ക്കസ സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം തുകേ നല്കേനിവരുന.  ജനില്ലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര്  അനുവദനിക്കുന്നെ  തുകേ  14  ദനിവസതനിനകേവുലാം  സര്ക്കഭാര്
ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിടന്റെ  കപരസ  എടുത്തു  പറഞ്ഞുടകേഭാണസ  അനുവദനിക്കുന്നെ  തുകേ  ഒരു
മഭാസതനിനകേവുലാം വനിതരണലാം ടചയ്യുന്നെതനിനസ കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ. 

(ഡനി)  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  മുകഖന  ലഭനിക്കുന്നെ  അകപക്ഷകേളുടട  തല്സനിതനി
ബനടപട  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്ക്കസ  കനരനിടസ  പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനുതകുലാംവനിധമുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേവനിദലയുടട  സഹഭായകതഭാടട
ഏര്ടപടുത്തുന്നെതഭാണസ.  മുഖലമനനിയുടട ദുരനിതഭാശസ്വഭാസനനിധനിയനില്നനിനലാം ചനികേനിതഭാ
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചസ  പുറടപടുവനിക്കുന്നെ  ഉതരവുകേള  ഇന്ഫര്കമഷേന്  &
പബനികേസ റനികലഷേന്സസ വകുപനിടന്റെ ടവബ്കസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിചവരുന.

 തഭാഴ വരുമഭാനക്കഭാരഭായ പ്രവഭാസനികേളക്കസ നനികുതനിയനിളവസ

67 (72) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .   ജനി  .   എസസ  .   ജയലഭാല് :
ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    കടസണ് മഭാസര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഭാഴ  വരുമഭാനക്കഭാരഭായ  പ്രവഭാസനികേള  വര്ഷേതനില്  രണസ  തവണ
നഭാടനികലയയക്കുന്നെ 30 കേനികലഭാ സഭാധനങ്ങൾക്കസ നനികുതനി ഇകൗടഭാക്കനിടല്ലന്നെ 1993-ടല
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നനിയമലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാടയന്നെസ  അറനിവുകണഭാ;  എങ്കനില്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  30  കേനികലഭാ  സഭാധനങ്ങള  അയയ്ക്കുന്നെതനിനസ  എത്ര  ശതമഭാനലാം
നനികുതനിയഭാണസ  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  ഏര്ടപടുതനിയനിരുന്നെടതന്നെസ  തരലാംതനിരനിചസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ഉതരവസ  എനമുതലഭാണസ  നനിലവനില്  വന്നെടതനലാം  തന്മൂലലാം
വനിമഭാനതഭാവളങ്ങളനില് സഭാധനങ്ങള ടകേടനിക്കനിടക്കുന്നെ അവസയുണഭായനിട്ടുകണഭാടയനലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ & ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചസ നല്കുന്നെതഭാണസ.

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം,  ടകേഭാചനി,  കേഭാലനിക്കറസ  എയര്  കേഭാര്കഗഭാ
കകേഭാലാംപക്സുകേളനില് നനിലവനില് കേഭാര്കഗഭാ ടകേടനിക്കനിടക്കുന്നെനില്ല.

 കേണ്ണൂര് വനിമഭാനതഭാവളലാം

68 (73) ശതീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫസ :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനതഭാവളലാം  എന്നെഭാണസ  പ്രവർതനമഭാരലാംഭനിക്കഭാൻ
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതസ. വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിമഭാനതഭാവളതനിടന്റെ  എടനല്ലഭാലാം  പ്രവൃതനികേള  ഇതുവടര
പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ. വനിശദഭാലാംശങ്ങള എടനല്ലഭാലാം;

(സനി)  ഇനനി  എടനല്ലഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടതഭാനുണസ
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എടനല്ലഭാലാം  അനുവഭാദങ്ങള ഇതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെനില്നനിനലാം
ലഭനിക്കഭാനുടണന്നെസ അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനതഭാവളലാം  2018  ടസപ്റലാംബറനില്
വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനതനില് പ്രവര്തനമഭാരലാംഭനിക്കഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ.
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(ബനി) റണ്കവയുടടയുലാം അനുബന പ്രവൃതനികേളഭായ ഏപ്രണ്, എകസസ കറഭാഡസ,
ഓവുചഭാല്,  കകേഭാമ്പകൗണസ  വഭാള,  ഓപകറഷേണല്  വഭാള  എന്നെനിവയുടടയുലാം  94%
പൂര്തനിയഭായനിട്ടുണസ.   പഭാരലല്  ടഭാകനികവ  ട്രഭാക്കസ  65%  പൂര്തനിയഭായനിട്ടുണസ.
പഭാസഞര്  ടടര്മനിനലനിടന്റെയുലാം  അനുബന  പ്രവൃതനികേളഭായ  എയര്  ട്രഭാഫനികേസ
കേണ്കട്രഭാള  ടവര്,  അകേത്തുലാം  പുറത്തുമുള്ള  ഇലകനിക്കല്  ഉപകേരണങ്ങളുടട
സഭാപനിക്കല്,  എയര്  കേണതീഷേന്  പ്രവൃതനി,  പലാംബനിലാംഗസ,  ഫയര്  അലഭാറലാം,
അഗ്നനിരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള, സനി.സനി.ടനി.വനി. സഭാപനിക്കല്, പബനികേസ അടവയര്നസസ
സനിസലാം മുതലഭായവയുടട പ്രവൃതനി 86% പൂര്തനിയഭായനിട്ടുണസ.

(സനി)  കേഭാര്കഗഭാ  കകേഭാലാംപകസ  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വഭാണനിജല  സഭാപനങ്ങള
അനുവദനിക്കല്,  കഹഭാടല്,  കേഭാററനിലാംഗസ  സര്വ്വതീസസ,  ബസസ/കേഭാര്/ടഭാകനി  പഭാര്ക്കനിലാംഗസ
സലാംവനിധഭാനലാം,  കവകഫ സലാംവനിധഭാനലാം,  ബഭാകഗജസ  കട്രഭാളനി  സലാംവനിധഭാനലാം  മുതലഭായ
പണനികേള പൂര്തതീകേരനിക്കഭാനുണസ.

(ഡനി)  എയ്കറഭാകഡഭാലാം  കലസന്സസ,  കേസലാംസുമഭായുള്ള  ധഭാരണഭാപത്രലാം
ഒപ്പുവയല്,  കകേന്ദ്ര  വഭാര്തഭാവനിനനിമയ  മനഭാലയതനില്നനിനള്ള  വയര്ടലസസ
പഭാനനിലാംഗസ  &  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനഷേന്  ക്ലനിയറന്സസ,  ബബ്യൂകറഭാ  ഓഫസ  സനിവനില്
ഏവനികയഷേന്  ടസകേബ്യൂരനിറനി  ക്ലനിയറന്സസ,  ടസന്ട്രല്  ഇന്ഡസനിയര്  ടസകേബ്യൂരനിറനി
കഫഭാഴ്സുമഭായുള്ള ധഭാരണഭാപത്രലാം ഒപ്പുവയല്,  സനിവനില് ഏവനികയഷേന് മനഭാലയതനില്
നനിനലാം  ഡയറക്ടര്  ജനറല്  ഓഫസ  സനിവനില്  ഏവനികയഷേനനില്  നനിനമുള്ള
എയര്കലനുകേളക്കുള്ള  അനുമതനി,  ഇമനികഗഷേന്  ഡനിപഭാര്ടസടമന്റുമഭായുള്ള
ധഭാരണഭാപത്രലാം,  കകേന്ദ്ര  വനലാം-പരനിസനിതനി  മനഭാലയതനില്നനിനലാം  എയര്കപഭാര്ടസ
ഓപകറഷേനുള്ള  അനുമതനി,  എയര്കപഭാര്ടസ  അകതഭാറനിറനിയുടട  കേഭാലനിബകറഷേന്  &
ഐ.എല്.എസസ. ടപ്രഭാസതീജതവര് എന്നെനിങ്ങടനയുള്ള വനിവനിധ അനുവഭാദങ്ങള ലഭനിക്കഭാനുണസ.

 കേണ്ണൂര് വനിമഭാനതഭാവളലാം

69  (74) ശതീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനതഭാവളതനിടന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള  ഇകപഭാള  ഏതസ
ഘടതനിലഭാടണന്നെസ ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനികനഭാടകേലാം എത്ര ശതമഭാനലാം പ്രവൃതനികേള പൂര്തനിയഭാടയനലാം ഇനനി
പൂര്തനിയഭാക്കഭാനുള്ളതസ ഏടതല്ലഭാലാം പ്രവൃതനിയഭാടണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  2016  ജൂണ് ഒന്നെനിനുകശഷേലാം പുതനിയതഭായനി  ഏടതല്ലഭാലാം  കേഭാറഗറനിയനില്
എത്ര ജതീവനക്കഭാടര വതീതലാം നനിയമനിടചന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  ഇവടര  എലാംകപഭായ്ടമന്റെസ  എകസകചഞസ  മുകഖനയഭാകണഭാ  കനരനിടഭാകണഭാ
നനിയമനിചതസ;

(ഇ) 2016 ജൂണ് ഒന്നെനിനസ മുന്പസ നനിയമനിച എത്ര ജതീവനക്കഭാടരയഭാണസ കേരഭാര്
കേഭാലഭാവധനി ടവടനിക്കുറകചഭാ അല്ലഭാടതകയഭാ കജഭാലനിയനില്നനിനലാം പനിരനിചവനിടനിട്ടുള്ളതസ;

(എഫസ)  വനിമഭാനതഭാവളതനികലക്കസ  കപഭാകുന്നെ  ഗതീന്ഫതീല്ഡസ  കറഭാഡനിടന്റെ
പ്രവൃതനികേള ഏതസ ഘടതനിലഭാണസ;  ഇതനിനഭാവശലമഭായ സലലാം അകേസ്വയര് ടചയഭാന്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ജനി)  വനിമഭാനതഭാവളലാം  എന്നെകതയസ  കേമ്മേതീഷേന്  ടചയഭാനഭാണസ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ & ബനി)  റണ്കവയുടടയുലാം അനുബന പ്രവൃതനികേളഭായ ഏപ്രണ്, എകസസ
കറഭാഡസ,  ഓവുചഭാല്,  കകേഭാമ്പകൗണസ  വഭാള,  ഓപകറഷേണല്  വഭാള  എന്നെനിവയുടടയുലാം
94%  പൂര്തനിയഭായനിട്ടുണസ.   പഭാരലല്  ടഭാകനികവ  ട്രഭാക്കസ  65%  പൂര്തനിയഭായനിട്ടുണസ.
പഭാസഞര്  ടടര്മനിനലനിടന്റെയുലാം  അനുബനപ്രവൃതനികേളഭായ  എയര്  ട്രഭാഫനികേസ
കേണ്കട്രഭാള  ടവര്,  അകേത്തുലാം  പുറത്തുമുള്ള  ഇലകനിക്കല്  ഉപകേരണങ്ങളുടട
സഭാപനിക്കല്,  എയര്  കേണതീഷേന്  പ്രവൃതനി,  പലാംബനിലാംഗസ,  ഫയര്  അലഭാറലാം,
അഗ്നനിരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള, സനി.സനി.ടനി.വനി. സഭാപനിക്കല്, പബനികേസ അടവയര്നസസ
സനിസലാം മുതലഭായവയുടട പ്രവൃതനി  86%  പൂര്തനിയഭായനിട്ടുണസ.  കേഭാര്കഗഭാ കകേഭാലാംപകസ
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  വഭാണനിജല  സഭാപനങ്ങള  അനുവദനിക്കല്,  കഹഭാടല്,  കേഭാററനിലാംഗസ
സര്വ്വതീസസ,  ബസസ/കേഭാര്/ടഭാകനി  പഭാര്ക്കനിലാംഗസ  സലാംവനിധഭാനലാം,  കവകഫ സലാംവനിധഭാനലാം,
ബഭാകഗജസ കട്രഭാളനി സലാംവനിധഭാനലാം മുതലഭായ പണനികേള പൂര്തതീകേരനിക്കഭാനുണസ.

(സനി) 48  ജതീവനക്കഭാടര നനിയമനിചനിട്ടുണസ.  47  കപടര കേരഭാറടനിസഭാനതനില്
ഫയര്  സര്വ്വതീസനിലുലാം  എയര്കപഭാര്ടസ  അകതഭാറനിറനിയനില്നനിനലാം  ഒരു  എഞനിനതീയടറ
ടഡപബ്യൂകടഷേന് വലവസയനിലുലാം നനിയമനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  കേണ്ണൂര്  അനഭാരഭാഷ  കേമ്പനനി  കനരനിടഭാണസ  കേരഭാര്  അടനിസഭാനതനില്
നനിയമനിചതസ.

(ഇ) ആടരയുലാം പനിരനിചവനിടനിടനില്ല.

(എഫസ)  കേണ്ണൂര് വനിമഭാനതഭാവളതനികലയ്ക്കുള്ള കേണ്ണൂര്-മടന്നൂര് ഗതീന് ഫതീല്ഡസ
കറഭാഡനിടന്റെ  പ്രവൃതനികേളക്കഭായനി  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടസ  റനികപഭാര്ടസ
തയഭാറഭാക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനടപടസ  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  20  കേനി.മതീ.  കറഭാഡനില്  പ്രഭാകദശനികേ
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എതനിര്പ്പുകേള ഉണഭായതനിടനത്തുടര്ന്നെസ  9  കേനി.മതീ.  കറഭാഡനിടന്റെ സര്കവ്വ നടപടനികേള
മഭാത്രകമ പൂര്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുള.  ബഭാക്കനി 11  കേനി.മതീ.  കറഭാഡനിടന്റെ സര്കവ്വ
നടപടനികേള  പൂര്തതീകേരനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  ഇതുസലാംബനനിചള്ള  തുടര്നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.

(ജനി)  2018  ടസപ്റലാംബറനില് വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനതനില് പ്രവര്തനമഭാരലാംഭനിക്കഭാനഭാണസ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ.

 കേണ്ണൂര് വനിമഭാനതഭാവളതനിടല പഭാരലല് ടഭാകനികവ

70  (75) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനതഭാവളതനിടല  പഭാരലല്  ടഭാകനികവയുടട  കദര്ഘലലാം
എത്രയഭാണസ;

(ബനി)  ടഭാകനികവ  നനിര്മ്മേഭാണതനിനസ  എത്ര  തുകേയുടട  എസനികമറനിനഭാണസ
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതസ;

(സനി)  ടഭാകനികവ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഇകപഭാള  ഏതസ  ഘടതനിലഭാടണന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ടഭാകനികവ നനിര്മ്മേഭാണലാം എകപഭാള പൂര്തതീകേരനിക്കുടമന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനതഭാവളതനിടല  പഭാരലല്  ടഭാകനികവയുടട  കദര്ഘലലാം
1706 മതീറര് ആണസ.

(ബനി)  ഈ  പ്രവൃതനിയുടട  889  മതീറര്  694  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  ഇ.പനി.സനി.-1
കകേഭാണ്ട്രഭാകനില് (ചുറ്റുമതനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം, ടഭാകനികവ നനിര്മ്മേഭാണലാം, ഏപ്രണ്) ഉളടപട
പ്രവൃതനികേളുടട  ഭഭാഗമഭായനിരുന.   മുഴുനതീള  ടഭാകനി  ട്രഭാക്കസ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ  2016
ടഫബ്രുവരനി  29-നസ  കചര്ന്നെ  36-ാാമതസ  കേനിയഭാല്  കബഭാര്ഡസ  കയഭാഗതനില്
തതസ്വഭാധനിഷനിത  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച.   പനിന്നെതീടസ  പഭാരലല്  ടഭാകനി  ട്രഭാക്കസ,  എകനിറസ,
ഫനില്ലറസ  എന്നെതീ  പ്രവൃതനികേളക്കസ  32  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  2016
ടസപ്റലാംബര് 8-നസ കചര്ന്നെ 37-ാാമതസ കബഭാര്ഡസ മതീറനിലാംഗനില് ലഭനിച.

(സനി) പ്രവൃതനി 60% പൂര്തതീകേരനിച.

(ഡനി) ടഭാകനികവ നനിര്മ്മേഭാണലാം 2017 ഡനിസലാംബറനില് പൂര്തതീകേരനിക്കുലാം.
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 കേണ്ണൂര് വനിമഭാനതഭാവളതനിടല ഇന്റെര്നഭാഷേണല് എയര് കേഭാര്കഗഭാ കകേഭാലാംപക സ

71  (76) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനതഭാവളതനിടല  ഇന്റെര്നഭാഷേണല്  എയര്  കേഭാര്കഗഭാ
കകേഭാലാംപകസ എത്ര ചതുരശ വനിസ്തൃതനിയുള്ളതഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എയര്  കേഭാര്കഗഭാ  കകേഭാലാംപകസ  നനിര്മ്മേഭാണതനിനസ  എത്ര  തുകേയുടട
ഭരണഭാനുമതനിയഭാണസ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എയര് കേഭാര്കഗഭാ കകേഭാലാംപകസ നനിര്മ്മേഭാണതനിനുള്ള ടടന്ഡര് നടപടനികേള
പൂര്തതീകേരനിക്കുകേയുണഭാകയഭാ;

(ഡനി) എയര് കേഭാര്കഗഭാ കകേഭാലാംപകസ നനിര്മ്മേഭാണതനിനുള്ള കേരഭാര് ലഭനിചതസ ഏതസ
സഭാപനതനിനഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  എയര്  കേഭാര്കഗഭാ  കകേഭാലാംപകസ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എകപഭാള
പൂര്തതീകേരനിക്കുടമന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) എയര് കേഭാര്കഗഭാ കകേഭാലാംപകനിടന്റെ വനിസ്തതീര്ണലാം 6383 സസ്വയര് മതീറര് ആണസ.

(ബനി) 23 കകേഭാടനി രൂപയുടട ഭരണഭാനുമതനിയഭാണസ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ.

(സനി & ഡനി) ടടണര് നടപടനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(ഇ)  എയര്  കേഭാര്കഗഭാ  കകേഭാലാംപകസ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  2018  ടസപ്റലാംബറനില്
പൂര്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ.

 കേണ്ണൂര് വനിമഭാനതഭാവളതനിടന്റെ റണ്കവ

72  (77) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  വനിമഭാനതഭാവളതനിടന്റെ  റണ്കവ  കദര്ഘലലാം  4000  മതീററഭായനി
ഉയര്ത്തുന്നെതനിനസ  അധനികേമഭായനി  എത്ര  സലലാം  ഏടറടുകക്കണതഭായനി  വരുടമന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  സലലാം  ഏടറടുക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഏതസ
ഘടതനിലഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 



154       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 7, 2017

ഉതരലാം

(എ & ബനി) റണ്കവ കദര്ഘലലാം 4000 മതീററഭായനി ഉയര്ത്തുന്നെതനിനസ ഏകേകദശലാം
255  ഏക്കര് ഭൂമനി  ഏടറടുകക്കണതഭായനി  വരുലാം.   ഇതനില്  റണ്കവയ്ക്കുലാം  അനുബന
ആവശലങ്ങളഭായ  കലറസ  സനിസലാം  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  165  കുടുലാംബങ്ങളുടട
പുനരധനിവഭാസതനിനുലാം കറഭാഡസ,  കതഭാടസ  എന്നെനിവയുടട ഗതനി  മഭാറ്റുന്നെതനിനുലാം കക്ഷത്രലാം,
പള്ളനി എന്നെനിവ മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നെതനിനുലാം ഉളടപടട ഏകേകദശലാം  180  ഏക്കര് ഭൂമനി
അകേസ്വയര്  ടചയ്യുന്നെതനിനസ  27-12-2016-ടല  ഉതരവുപ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  സലലാം ഏടറടുക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 കേഭാലനിക്കറസ എയര്കപഭാര്ടസ വനികേസനലാം

73  (78) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാലനിക്കറസ എയര്കപഭാര്ടനിടന്റെ വനികേസനതനിനഭായുള്ള സലകമടറടുക്കലനിടന്റെ
ഇകപഭാഴടത അവസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഏറവുലാം  പുതനിയ  കേണക്കനുസരനിചസ  എയര്കപഭാര്ടസ  വനികേസനതനിനസ
ഏടറടുകക്കണ  ഭൂമനിയുടട  അളവസ  നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  എത്രടയന്നെസ
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഭൂമനി  ഏടറടുക്കുകമ്പഭാള  ഭൂവുടമകേളക്കസ  ടകേഭാടുക്കുന്നെ  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
ടസന്റെസ ഒന്നെനിനസ എത്രടയന്നെസ കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാടയന്നെസ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  കേഭാലനിക്കറസ  എയര്കപഭാര്ടനിനസ  സലകമടറടുക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനടപടസ
മനനി കഡഭാ.  ടകേ.  ടനി.  ജലതീലനിടന്റെ കനതൃതസ്വതനില് മലപ്പുറലാം കേളക്ടകററനില് കചര്ന്നെ
കയഭാഗതനില് ഏടറടുക്കുന്നെ ഭൂമനിക്കസ ടസടന്റെഭാന്നെനിനസ മനനി പ്രഖലഭാപനിച  3  മുതല്  10
ലക്ഷലാം  രൂപ  വടര  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  എന്നെ  കേഭാരലതനില്  സര്ക്കഭാര്  ഉറചസ
നനില്ക്കുനകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ-ഡനി) കകേഭാഴനികക്കഭാടസ എയര്കപഭാര്ടനിടന്റെ ടമഭാതതനിലുള്ള വനികേസനതനിനസ
പള്ളനിക്കല്,  ടകേഭാകണഭാടനി,  ടനടനിയനിരനിപസ  വനികല്ലജുകേളനിലഭായനി  248.3  ഏക്കര്  ഭൂമനി
റണ്കവ വനികേസനതനിനുലാം 137 ഏക്കര് ഭൂമനി ടടര്മനിനല് വനികേസനതനിനുലാം ഉളടപടട
ആടകേ 485.3 ഏക്കര് ഭൂമനി ഏടറടുക്കുന്നെതനിനസ 24-10-2016-ടല സ.ഉ.(കകേ) നമ്പര്
66/2016/ഗതഭാ,  18-2-2017-ടല  സ.ഉ.(കകേ)  11/2017/ഗതഭാ.  എന്നെതീ  സര്ക്കഭാര്
ഉതരവുകേള  പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  സലലാം  ഏടറടുതസ
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എയര്കപഭാര്ടസ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫസ  ഇന്ഡലയസ  കകേമഭാറുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന.  26-5-2017-ടല  ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി)  നമ്പര്  2399/2017/റവ.  നലാം.
ഉതരവനിന്  പ്രകേഭാരലാം  ടമഭാതലാം  485.3  ഏക്കര്  (19639.394  ടഹക്ടര്)  ഭൂമനിയുടട
ഡയറക്ടസ  ടനകഗഭാകഷേലറഡസ  പര്കചസനിനസ  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലഭാ  കേളക്ടടറ
ചുമതലടപടുതനിയനിട്ടുണസ.   കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  വനിമഭാനതഭാവളതനിടന്റെ  സലടമടുപസ,
പുനരധനിവഭാസലാം,  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  എന്നെനിവയുമഭായനി  ബനടപടസ  തുടര്നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന.

ടകേഭാചനി ടമകട്രഭാ

74 (80) ശതീ  .   ടകേ  .   എലാം  .   ഷേഭാജനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ടകേഭാചനി ടമകട്രഭായനില് എത്ര സുരക്ഷഭാ ജതീവനക്കഭാടര നനിയമനിചനിട്ടുണസ;

(ബനി) ഏടതഭാടക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളനില് നനിന്നെഭാണസ ഇവടര നനിയമനിചനിരനിക്കുന്നെതസ;

(സനി)  ഇതനില്  കകേരള  കപഭാലതീസനില്നനിനലാം  എത്ര  കപടരയഭാണസ  ഉദ്ഘഭാടന
ദനിവസലാം മുതല് നനിയമനിചനിരുന്നെതസ;

(ഡനി)  ഇതനില്  എത്ര  കപര്ടക്കതനിടര  ടമകട്രഭാ  അധനികേഭാരനികേള  പരഭാതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ;

(ഇ)  കപഭാലതീസസ  വകുപനില്നനിനലാം  ഡബ്യൂടനി  കനഭാക്കുന്നെവരുടട  ബന്ധു
മനിത്രഭാദനികേളക്കസ നനിയമപ്രകേഭാരലാം സകൗജനല യഭാത്ര അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(എഫസ)  കപഭാലതീസസ കസനയനിടല ഏതസ റഭാങ്കസ വടരയുള്ളവര്ക്കഭാണസ സകൗജനല
യഭാത്ര അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ;

(ജനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  സകൗജനല  യഭാത്ര  അനുവദനിക്കഭാനുണഭായ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) ടകേഭാചനി ടമകട്രഭായനില് 326 സുരക്ഷഭാ ജതീവനക്കഭാടര നനിയമനിചനിട്ടുണസ.
ഇതനില്  കപ്രവറസ  ടസകേബ്യൂരനിറനിയനില്  ടസകേബ്യൂരനിറനി  ആന്റെസ  ഇന്റെലനിജന്സസ  സര്വ്വതീസസ
ഇനല  ലനിമനിറഡസ,  ഡല്ഹനിയുടട  (SIS)  187  കപരുലാം,  കസറസ  ഇന്ഡസനിയല്
ടസകേബ്യൂരനിറനി കഫഭാഴസ  (SISF)-ല് നനിന്നെസ കകേരള കപഭാലതീസസ നനികയഭാഗനിച  139  കപരുലാം
ഉളടപടുന.

(സനി) 139 കപടരയഭാണസ ഉദ്ഘഭാടന ദനിവസലാം മുതല് കകേരള കപഭാലതീസസ മുകഖന
നനിയമനിചനിട്ടുള്ളതസ.
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(ഡനി)  ടകേ.എലാം.ആര്.എല്.-ല്  സുരക്ഷഭാ  ഡബ്യൂടനികേളക്കഭായനി  നനിയമനിതരഭായ
ജതീവനക്കഭാര്ടക്കതനിടര ഒരു പരഭാതനിയുലാം നല്കേനിയനിടനില്ല.

(ഇ)  കപഭാലതീസസ  വകുപനില്നനിനലാം  ഡബ്യൂടനി  കനഭാക്കുന്നെവരുടട
ബന്ധുമനിത്രഭാദനികേളക്കസ സകൗജനല യഭാത്ര അനുവദനിചനിടനില്ല.

(എഫസ)  നനിലവനില്  ടകേ.എലാം.ആര്.എല്.-ല്  സുരക്ഷഭാ  ഡബ്യൂടനികേളക്കഭായനി
നനിയമനിതരഭായ  SISF-ടല  ജതീവനക്കഭാടരഭാഴനിചസ  മറസ  ഇതര  കപഭാലതീസസ
കസനഭാലാംഗങ്ങളക്കസ സകൗജനലയഭാത്ര അനുവദനിചനിടനില്ലഭാതതഭാണസ.

(ജനി)  ഡബ്യൂടനി സലാംബനമഭായ യഭാത്രകേളക്കസ മഭാത്രമഭാണസ ടട്രയനിനനില് സകൗജനല
യഭാത്ര അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ.

 കലറസ ടമകട്രഭാ

75 (81) ശതീ  .   ടകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   ടകേ  .   എസസ  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    വനി  .    എസസ  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ജനില്ലകേളനില്  കലറസ  ടമകട്രഭായുടട
സലടമടുപസ ഏതസ ഘടതനിലഭാണസ;

(ബനി)  തനിരുവനനപുരത്തുലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടുലാം എത്ര ഏക്കര് സലലാം വതീതമഭാണസ
ഏടറടുകക്കണടതനലാം  ഇതനിനഭായനി  എത്രകകേഭാടനി  രൂപ  കവണനിവരുടമനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭൂവുടമകേളുമഭായനി  ചര്ച  നടതനി  ഭൂമനി  വനില  നനിശയനിക്കുന്നെ  ഡയറക്ടസ
പര്കചസസ രതീതനിയനിലഭാകണഭാ ഭൂമനി എടറടുക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ;

(ഡനി)  കലറസ  ടമകട്രഭായുടട  നനിര്മ്മേഭാണ  ടചലവസ  എത്രയഭാടണന്നെഭാണസ
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ;  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന,  സര്ക്കഭാരുകേളുടട  വനിഹനിതലാം  എത്ര;
വനികദശ വഭായ എത്ര;

(ഇ)  എന്നെകതയസ  പദതനി  പൂര്തനിയഭാക്കഭാനഭാണസ  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളടതന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  8-9-2016-ടല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ.)  നമ്പര്  67-2016-പനി.ഡബബ്യൂ.ഡനി.
പ്രകേഭാരലാം തനിരുവനനപുരലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ കലറസ ടമകട്രഭാ കസഷേനുകേളക്കഭാവശലമഭായ
സസ്വകേഭാരല  ഭൂമനി  ഏടറടുക്കുന്നെതനിനസ  (യഥഭാക്രമലാം  1.9893  ടഹക്ടര്,  1.4474
ടഹക്ടര്)അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ഇകതഭാടടഭാപലാം തനിരുവനനപുരലാം കലറസ ടമകട്രഭാ
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പദതനിയുടട  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്തനങ്ങളുടട  ഭഭാഗമഭായനി  മൂന്നെസ  കമല്പഭാലങ്ങളുടട
(ശതീകേഭാരലലാം,  പടലാം,  ഉളര്)  നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭാവശലമഭായ  2.77  ടഹക്ടര് സസ്വകേഭാരല
ഭൂമനി ഏടറടുക്കുന്നെതനിനുലാം അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  അതഭാതസ ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുടട
കനതൃതസ്വതനില് സലടമടുപനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  കലറസ ടമകട്രഭാ കസഷേനുകേളക്കസ  3.58  ഏക്കര്  (1.4474
ടഹക്ടര്) സസ്വകേഭാരല ഭൂമനിയുലാം തനിരുവനനപുരലാം കലറസ ടമകട്രഭാ കസഷേനുകേളക്കസ 4.92
ഏക്കര്  (1.9893  ടഹക്ടര്)  സസ്വകേഭാരല  ഭൂമനിയുമഭാണസ  ഏടറടുകക്കണതസ.
തനിരുവനനപുരതസ  196  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  145  കകേഭാടനി  രൂപയുമഭാണസ
ഭൂമനി ഏടറടുക്കുന്നെതനിനസ കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ.

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  കലറസ  ടമകട്രഭാ പദതനിക്കഭാവശലമഭായ
ഭൂമനി 2013-ടല LARR ആകലാം പ്രസ്തുത ആക്ടസ നടപനിലഭാക്കഭാന് 2015-ല് സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാര്  രൂപതീകേരനിച  ചടങ്ങളുലാം  പ്രകേഭാരമഭാണസ  ഏടറടുക്കുന്നെതസ.   ഭൂവുടമകേളുമഭായനി
ചര്ച നടതനി ഭൂമനിവനില നനിശയനിക്കുന്നെ ഡയറക്ടസ/ടനകഗഭാഷേനികയറസ പര്കചസസ രതീതനി
അവലലാംബനിക്കഭാനുലാം ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കസ അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(ഡനി) തനിരുവനനപുരതസ 4,219 കകേഭാടനി രൂപയുലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടസ 2,509 കകേഭാടനി
രൂപയുമഭായനി  ആടകേ  6,728  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ  കലറസ  ടമകട്രഭാ  പദതനിയുടട
നനിര്മ്മേഭാണടചലവസ കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നെതസ.  ഇതനില് സലടമടുപനിനഭാവശലമഭായ
341  കകേഭാടനി  രൂപ  (തനിരുവനനപുരലാം-  196  കകേഭാടനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  -  145  കകേഭാടനി)
പൂര്ണമഭായുലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വഹനിക്കണടമന്നെഭാണസ  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ.
ബഭാക്കനി  തുകേയുടട  20%  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുലാം  20%  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുലാം  60%
തകദ്ദേശ/വനികദശ വഭായയഭായുലാം കേടണതഭാനഭാണസ തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുന്നെതസ.

(ഇ)  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭനിചസ  5  വര്ഷേലാംടകേഭാണസ തനിരുവനനപുരലാം
കലറസ  ടമകട്രഭാ  പദതനിയുലാം  4  വര്ഷേലാംടകേഭാണസ  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  കലറസ  ടമകട്രഭാ
പദതനിയുലാം  പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭാണസ  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതസ.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
അനുമതനി  ലഭലമഭായകശഷേലാം  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭാണസ
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ.  കമല്പഭാലങ്ങള,  പഭാതവനികേസനലാം  മുതലഭായ  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിചവരുന.

ടമകട്രഭാ യഭാത്രയനില് ഉണഭായനിട്ടുള്ള അക്രമലാം

76  (82) ശതീ  .    ടകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനടത  മുന്  മുഖലമനനിയുടടയുലാം  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിടന്റെയുലാം
കനതൃതസ്വതനില്  2017  ജൂണ്  20-നസ  നടതനിയ ടമകട്രഭാ  യഭാത്രയനില്  ഉണഭായനിട്ടുളള
അക്രമലാം സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചസ  ഏടതങ്കനിലുലാം  തരതനിലുളള  അകനസ്വഷേണലാം
നടതനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉടണങ്കനിൽ ആയതനിടന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  അകനസ്വഷേണതനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  കകേസസ  രജനിസര്
ടചയ്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചസ  ടകേ.എലാം.ആര്.എല്.  ഒരു ഉന്നെതതല അകനസ്വഷേണലാം
നടതനിയനിട്ടുണസ.  അകനസ്വഷേണതനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  20-6-2017-നസ  യഭാത്രയനില്
പടങ്കടുത  ചനിലര്  കൂടലാംകൂടനി  മുദഭാവഭാകേലലാം  വനിളനിക്കുകേയുലാം  സഹയഭാത്രനികേര്ക്കസ
ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുകേയുലാം ടചയടവന്നെസ കേടണതനി.  ടനി പ്രവൃതനികേള ടമകട്രഭാ ടറയനില്
ഓപകറഷേന്സസ ടമയനിന്റെനന്സസ ആക്ടസ 2002 ടസക്ഷന് 59(1) (സനി), 62(1) പ്രകേഭാരലാം
കുറകേരമഭാടണനലാം റനികപഭാര്ടനില് പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണസ.

(സനി) കമല്പറഞ്ഞെ റനികപഭാര്ടനിടന്റെ അടനിസഭാനതനില് കകേസസ രജനിസര് ടചയ്തസ
അകനസ്വഷേണലാം  നടത്തുന്നെതനികലയഭായനി  ആലുവ  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  സബസ
ഇന്ടസക്ടര്,  പഭാലഭാരനിവടലാം  കപഭാലതീസസ  കസഷേന് സബസ  ഇന്ടസക്ടര് എന്നെനിവര്ക്കസ
ടകേ.എലാം.ആര്.എല്. പരഭാതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ

ടമകട്രഭാ ടറയനില് പദതനി

77 (83) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ടമകട്രഭാ  ടറയനില്  പദതനികേളുമഭായനി
ബനടപടസ എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ടമകട്രഭാ  ടറയനില്  ആദല  ഘടതനില്  എത്ര
കേനികലഭാമതീററഭാണസ  വനിഭഭാവന  ടചയ് തനിരനിക്കുന്നെതസ  ;  എവനിടട  ആരലാംഭനിചസ  എവനിടട
അവസഭാനനിക്കുന്നെതഭാണസ ആദലഘട പദതനി; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 

1. തനിരുവനനപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  കലറസ  ടമകട്രഭാ  പദതനികേളക്കസ
11-9-2015-ടല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ.)  നമ്പര്  74/2015/പനി.ഡബബ്യൂ.ഡനി.
പ്രകേഭാരലാം  6728  കകേഭാടനി  രൂപയസ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.
(തനിരുവനനപുരലാം- 4219 കകേഭാടനി + കകേഭാഴനികക്കഭാടസ -2509 കകേഭാടനി).
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2. കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിടന്റെ  അനുമതനിക്കഭായനി  പ്രസ്തുത  പദതനിയുടട  വനിശദ
രൂപകരഖകേളുലാം മറസ വനിശദവനിവരങ്ങളുലാം സമര്പനിചനിട്ടുണസ.

3. പദതനി  നടതനിപനിനഭായനി  കകേരള  റഭാപനിഡസ  ട്രഭാന്സനിറസ  കകേഭാര്പകറഷേന്
ലനിമനിറഡസ  എന്നെ  കപരനില്  ടപഭാതുമരഭാമതസ  വകുപനിടന്റെ  കേതീഴനില്  ഒരു
Special Purpose Vehicle (SPV) രൂപതീകേരനിച ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ.) നമ്പര്
72/2012/പനി.ഡബബ്യൂ.ഡനി., 9-10-2012).

4. കലറസ  ടമകട്രഭാ  പദതനികയഭാടനുബനനിചള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേളക്കഭായനി
ഇടക്കഭാല കേണ്സളടന്റെഭായനി  ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-ടയ നനിയമനിചടകേഭാണ്ടുള്ള
കേരഭാര്  20-1-2016-നസ ഒപ്പുവച.

5. തനിരുവനനപുരതസ  കലറസ  ടമകട്രഭാ  പദതനിയുടട  പ്രഭാരലാംഭ
പ്രവര്തനങ്ങളുടട ഭഭാഗമഭായനി ശതീകേഭാരലലാം, പടലാം, ഉളര് എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്
കമല്പഭാലങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  8-9-2016-ടല ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ.)  നമ്പര്
67/2016/പനി.ഡബബ്യൂ.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  272.84  കകേഭാടനി രൂപയസ ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനി.   ഇതനിനഭാവശലമഭായ  2.77  ടഹക്ടര്  സലകമടറടുപനിനുള്ള
അനുമതനിയുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   പദതനി  ടചലവസ  തുകേ  KIIFB  മുകഖന
സമഭാഹരനിചസ കലറസ ടമകട്രഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി രൂപതീകേരനിച
SPV  ആയ  കകേരള  റഭാപനിഡസ  ട്രഭാന്സനിറസ  കകേഭാര്പകറഷേന്  ലനിമനിറഡസ
(KRTL)  വഴനി  ടചലവഴനിക്കുന്നെതനിനുലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
കേണ്സളടന്റെഭായനി ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-ടയ നനിയമനിക്കുന്നെതനിനുലാം ഉതരവഭായനിട്ടുണസ.

6. കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  കലറസ  ടമകട്രഭാ  കസഷേനുകേളുടട  നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി
1.4474  ടഹക്ടറുലാം  തനിരുവനനപുരലാം  കലറസ  ടമകട്രഭാ  കസഷേനുകേളുടട
നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി  1.9893  ടഹക്ടറുലാം  സസ്വകേഭാരല  ഭൂമനി
ഏടറടുക്കുന്നെതനിനുള്ള  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   സലടമടുപനിനുള്ള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അതഭാതസ ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കസ കകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ.

7. കലറസ  ടമകട്രഭാ  ഡനികപഭാ/യഭാര്ഡസ  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളക്കഭായനി  തനിരുവനനപുരതസ
19.54.716 ഏക്കറുലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടസ 8.2819 ടഹക്ടറുലാം സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കകേരള
റഭാപനിഡസ ട്രഭാന്സനിറസ കകേഭാര്പകറഷേനസ അനുവദനിചസ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

8. തനിരുവനനപുരലാം കലറസ  ടമകട്രഭാ  പദതനിയുടട  മടറഭാരു പ്രധഭാന പ്രഭാരലാംഭ
പ്രവര്തനമഭായ  കേഴക്കൂടലാം-കകേശവദഭാസപുരലാം  പഭാത  വനികേസനതനിനുലാം
16-1-2017-ടല  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസസ.)  നമ്പര്  79/2017/പനി.ഡബബ്യൂ.ഡനി.
പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

9. കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  കലറസ  ടമകട്രഭായുടട  പ്രധഭാന  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്തനമഭായ
മഭാനഭാഞനിറ-മതീഞന  പഭാത  വനികേസനതനിനസ  28-7-2017-ടല  ജനി.ഒ.
(ആര്.ടനി.)  നമ്പര്  1108/2017/പനി.ഡബബ്യൂ.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.
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(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  കലറസ  ടമകട്രഭാ  പദതനി  ആദലഘടലാം  21.821
കേനികലഭാമതീററഭാണസ വനിഭഭാവന ടചയ്തനിരനിക്കുന്നെതസ.  പള്ളനിപ്പുറലാം ടടകകഭാസനിറനിയനില് നനിന്നെസ
ആരലാംഭനിചസ കേരമന വടരയഭാണസ ആദലഘടലാം.

പനി.ആര്.ഡനി. പരസലങ്ങള

78  (84) ശതീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ ഗവണ്ടമന്റെസ അധനികേഭാരതനില് വന്നെതനിനുകശഷേലാം 2017 ജൂകല 31
വടര  പനി.ആർ.ഡനി.-യനില്നനിനലാം  എത്ര  രൂപയുടട  പരസലലാം  നല്കേനിയനിട്ടുടണന്നെസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇകപഭാള  കനരനിടഭാകണഭാ  അടല്ലങ്കനിൽ  ഏടതങ്കനിലുലാം  സസ്വകേഭാരല
ഏജന്സനികേള മുകഖനയഭാകണഭാ പനി .ആർ .ഡനി. യുടട പരസലങ്ങള നല്കേനിവരുന്നെതസ;

(സനി) ഏജന്സനി മുകഖനയഭാടണങ്കനില് ഏതസ ഏജന്സനി മുകഖനയഭാണസ പരസലലാം
നല്കുന്നെതസ;

(ഡനി) ഏജന്സനിടയ ടതരടഞ്ഞെടുക്കുന്നെതസ എനസ അടനിസഭാനതനിലഭാണസ;

(ഇ)  ഏജന്സനികേളനില്  പരസലങ്ങളക്കസ  എത്ര  ശതമഭാനമഭാണസ  കേമ്മേതീഷേൻ
നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നെടതന്നെസ അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ബനി) പരസലങ്ങള പനി.ആര്.ഡനി. കനരനിടഭാണസ നല്കേനിവരുന്നെതസ.

(സനി - ഇ) ബഭാധകേമല്ല.

 പത്രപ്രവര്തകേ കമഖലയനിടല കേമ്മേനിറനികേളുടട പുനനഃസലാംഘടന

79 (86) ശതീ  .   കമഭാന്സസ  കജഭാസഫസ :
ശതീ  .    പനി  .    ടജ  .    കജഭാസഫസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രസസ  അടക്രഡനികറഷേന്  കേമ്മേനിറനികേള  നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  ഈ
കേമ്മേനിറനിയനിൽ എത്ര അലാംഗങ്ങള ഉടണനലാം അവർ ആടരല്ലഭാടമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  പ്രസസ  അടക്രഡനികറഷേന്  കേമ്മേനിറനിയുടട  കേഭാലഭാവധനി
പൂര്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേമ്മേനിറനി പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ എകപഭാള
പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുടമന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  പ്രസസ  അക്രഡനികറഷേന്  കേമ്മേനിറനിയനില്  സര്ക്കഭാര്  എത്ര  അലാംഗങ്ങടളയഭാണസ
ഉളടപടുത്തുന്നെതസ ;

(ഇ) കജര്ണലനിസസ-കനഭാണ് കജര്ണലനിസസ ടപന്ഷേന് കേമ്മേനിറനി നനിലവനിലുകണഭാ;
ഉടണങ്കനില് എത്ര അലാംഗങ്ങള; ആടരല്ലഭാലാം;  കേമ്മേനിറനി പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനമുകണഭാ; ഉടണങ്കനില് എകപഭാള പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുലാം എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  6-8-2015-ല്  രൂപതീകേരനിച  കേമ്മേനിറനിയഭാണസ  ഇകപഭാള  നനിലവനിലുള്ളതസ.
പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനിയനികലയസ  രണസ തവണ പുതനിയ അലാംഗങ്ങടള ഉളടപടുതനിയനിട്ടുണസ.
ബനടപട ഉതരവുകേളുടട പകേര്പസ അനുബനമഭായനി കചര്തനിട്ടുണസ. *

(ബനി)  ഇല്ല.  6-8-2015-ടല  ഉതരവനില്  കേമ്മേനിറനിയുടട  കേഭാലഭാവധനി  മൂന്നെസ
വര്ഷേമഭാടണന്നെഭാണസ  ഉതരവഭായനിരനിക്കുന്നെതസ.    കേഭാലഭാവധനി  സലാംബനനിചസ  ടപഭാതു
ഉതരവസ നനിലവനിലനില്ല.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണസ.

(ഡനി) നനിലവനില് 30 അലാംഗങ്ങളഭാണുള്ളതസ.

(ഇ)  കജര്ണലനിസസ-കനഭാണ് കജര്ണലനിസസ  ടപന്ഷേന് കേമ്മേനിറനി  നനിലവനിലുണസ.
കജര്ണലനിസസ ടപന്ഷേന് കേമ്മേനിറനിയനില് 18 അലാംഗങ്ങളുണസ.  അലാംഗങ്ങളുടട വനിവരങ്ങള
ഉളടക്കഭാളന്നെ  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  540/2017/ഐ&പനി.ആര്.  തതീയതനി
9-11-2015  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  175/2017/ഐ&പനി.ആര്.  തതീയതനി  5-5-2017
അനുബനലാം ആയനി കചര്തനിട്ടുണസ.*

കനഭാണ് കജര്ണലനിസസ ടപന്ഷേന് കേമ്മേനിറനിയനില് 7 അലാംഗങ്ങളുണസ.  അലാംഗങ്ങളുടട
വനിവരങ്ങള  ഉളടക്കഭാളന്നെ  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  50/2017/ഐ&പനി.ആര്.
തതീയതനി 22-2-2017 അനുബനലാം  ആയനി കചര്തനിട്ടുണസ.*

കമല്പറഞ്ഞെ കേമ്മേനിറനികേളുടട കേഭാലഭാവധനി 3 വര്ഷേമഭാണസ.

 വനികദശ ടതഭാഴനില് റനിക്രൂടസടമന്റെസ ഏജന്സനി

80 (90) ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   ബഷേതീര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സർക്കഭാരനിടന്റെ  കേതീഴനില്  വനികദശ  ടതഭാഴനില്  റനിക്രൂടസടമന്റെസ
നടത്തുന്നെതനിനസ ഏജന്സനി നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഏജൻസനിയുടട  പ്രവര്തനരതീതനി  എങ്ങടനടയന്നെസ
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ഏജൻസനി 2011-മുതല് 31-7-2017 വടര നടതനിയ റനിക്രൂടസടമന്റെസ
വനിവരങ്ങള,  ഓകരഭാ  തസ്തനികേയ്ക്കുലാം  ഈടഭാക്കനിയ  ഫതീസസ  എന്നെനിവ  സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില്  ഏടതല്ലഭാലാം  സഭാപനങ്ങളുടട  റനിക്രൂടസടമന്റെഭാണസ  പ്രസ്തുത
ഏജൻസനി മുകഖന നടത്തുന്നെതസ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേതീഴനില്  വനികദശടതഭാഴനില്  റനിക്രൂടസടമന്റെസ
നടത്തുന്നെതനിനസ ഏജന്സനികേളുണസ.  നനിലവനില് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിടന്റെ കനഭാര്ക്ക
ഡനിപഭാര്ടസടമന്റെനിടന്റെ കേതീഴനില് കനഭാര്ക്ക റൂടസസുലാം കലബര് ഡനിപഭാര്ടസടമന്റെനിടന്റെ കേതീഴനില്
ഒടഡടപക്കുലാം  (ഓവര്സതീസസ ടഡവലപ്ടമന്റെസ ആന്റെസ എലാംകപഭായ്ടമന്റെസ ടപ്രഭാകമഭാഷേന്
കേണ്സളടന്റെസസസ ലനിമനിറഡസ) പ്രവര്തനിക്കുനണസ.

(ബനി)  കനഭാര്ക്ക റൂടസസസ

കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ഇ-കമകഗറസ  സലാംവനിധഭാനലാംവഴനി  വനികദശ
ടതഭാഴനില്ദഭാതഭാക്കള സമര്പനിക്കുന്നെ ഡനിമഭാന്റെസ കനഭാര്ക്ക റൂടസസനിടന്റെ ടവബസ കസറനില്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന.   തുടര്ന്നെസ  www.Jobsnorka.gov.in  എന്നെ  ടവബ്കസറനില്
രജനിസര്  ടചയ്യുന്നെ  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേടള  അഭനിമുഖലാം  നടതനി  മനികേവനിടന്റെയുലാം
കയഭാഗലതയുടടയുലാം  അടനിസഭാനതനില്  വനികദശ  ടതഭാഴനില്  ദഭാതഭാവസ
ടതരടഞ്ഞെടുക്കുന്നെതഭാണസ നനിലവനിടല രതീതനി.

ഒടഡടപകേസ

റനിക്രൂടസടമന്റെസ  സുതഭാരലമഭായ  രതീതനിയനില്  നടത്തുന്നെതനിനസ  2012  മുതല്
കജഭാബ്കപഭാര്ടല്  സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.   ഇതുവഴനി  ടതഭാഴനില്  അകനസ്വഷേകേര്ക്കസ
'online'  രജനികസഷേന് നടത്തുന്നെതനിനസ സകൗകേരലമുണസ.  ടതഭാഴനില്ദഭാതഭാക്കളനില്നനിനലാം
ലഭനിക്കുന്നെ  ടതഭാഴനിലവസരങ്ങള  കജഭാബസ  കപഭാര്ടലനില്  കനഭാടനിഫനികക്കഷേനഭായനി
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന.  ഇതുമുകഖന ഒടഡടപക്കനില് ലഭലമഭായ ടതഭാഴനിലവസരങ്ങളുടട
വനിശദവനിവരലാം ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ മനസനിലഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന.  അകതഭാടടഭാപലാം
കനഭാടനിഫനികക്കഷേനനില്  അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണ  രതീതനിയുലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന.
കൂടഭാടത  രജനിസര്  ടചയ്തവടര  e-mail  മുകഖനയുലാം  കഫഭാണ്  മുകഖനയുലാം  ഇന്റെര്വബ്യൂ
വനിവരങ്ങള  അറനിയനിക്കുന.  വനികദശ  ടതഭാഴനില്  ദഭാതഭാകവഭാ,  അവര്
അധനികേഭാരടപടുതനിയ പ്രതനിനനിധനികയഭാ ടടസസ/ഇന്റെര്വബ്യൂ നടതനി ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേടള
ടതരടഞ്ഞെടുക്കുന.
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(സനി) കനഭാര്ക്ക റൂടസസസ

654  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേടള  നനിലവനില്  സകൗദനി  അകറബല,  യു.എ.ഇ.,  ഒമഭാന്
എന്നെനിവനിടങ്ങളനിടല സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനികലയസ  റനിക്രൂടസ  ടചയ്തനിട്ടുണസ.   കൂടഭാടത
സകൗദനി അകറബലയനികലയസ ഹകൗസസ ടമയനിഡസ വനിഭഭാഗതനികലയസ  3  കപടരയുലാം റനിക്രൂടസ
ടചയ്തനിട്ടുണസ.   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  1983-ടല എമനികഗഷേന് ആക്ടസ  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു
തസ്തനികേയനികലയസ  സര്വ്വതീസസ  ചഭാര്ജ്ജനിനതനില്  ഈടഭാക്കഭാവുന്നെ  പരമഭാവധനി  തുകേ
20,000 രൂപയഭായനി നനിശയനിചനിട്ടുണസ.  നനിലവനില് ജനി.എസസ.ടനി.  ഉളടപടട 23,600
രൂപ ഈ ഇനതനില് എല്ലഭാ തസ്തനികേയനിലുമുളടപടുന്നെ ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളനില്നനിനലാം
ഈടഭാക്കനിവരുന.

ഒടഡടപകേസ

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം - I * ല് കചര്ക്കുന.

(ഡനി) 

കനഭാര്ക്ക റൂടസസസ

നനിലവനില് സകൗദനി അകറബല,  യു.എ.ഇ.,  ഒമഭാന് എന്നെനിവനിടങ്ങളനിടല സസ്വകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളനികലയസ  കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  നഴ്സുമഭാര്,  ടടകതീഷേലന്സസ  എന്നെതീ
തസ്തനികേകേളനികലയസ റനിക്രൂടസടമന്റെസ നടതനിവരുന.  കൂടഭാടത പ്രസ്തുത രഭാജലങ്ങളനികലയസ
ഹകൗസസ ടമയനിഡസ വനിഭഭാഗതനിലുലാം കനഭാര്ക്ക റൂടസസസ മുകഖന റനിക്രൂടസടമന്റെസ നടത്തുനണസ.

ഒടഡടപകേസ 

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം - II * ല് കചര്ക്കുന.

 ശതീമതനി സക്കതീന ടസയ്ഫസ സമര്പനിച അകപക്ഷ

81 (91) ശതീ  .    ടകേ  .    ടജ  .    മഭാകനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലതനിനസ  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ടസക്രകടറനിയറനിടല  408/എ 3/2017/കനഭാര്ക്ക എന്നെ ഫയലനില് കകേകേഭാരലലാം
ടചയ്യുന്നെ ടകേഭാചനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല ശതീമതനി സക്കതീന ടസയ്ഫസ സമര്പനിച
അകപക്ഷയുടട ഇകപഭാഴടത സനിതനിടയനഭാണസ ; അകപക്ഷയനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ള
കേഭാരലതനില്  എടനങ്കനിലുലാം  മറുപടനി  സകൗദനി  അകറബലന്  അധനികേഭാരനികേളനില്നനിന്നെസ
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ; എങ്കനിൽ ആയതനിടന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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ഉതരലാം

സകൗദനി അകറബലയനിടല റനിയഭാദനില്നനിനലാം 350 കേനി.മതീ.  അകേടലയുള്ള റുകവദ
എന്നെ  സലതസ  വതീട്ടുകജഭാലനിക്കഭായനി  കപഭായ  ടകേഭാചനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡ ലതനിടല
ശതീമതനി  സക്കതീന  ടസയ്ഫനിടന്റെ  മകേള  ശതീമതനി  സജനിത  ടതഭാഴനിലുടമയുടട
പതീഡനതഭാല്  കേഷ്ടടപടുകേയഭാടണനലാം  വനികദശതസ  തുടരഭാന്  തടന്റെ  മകേളക്കസ
യഭാടതഭാരു  തരതനിലുലാം  കേഴനിയനിടല്ലനലാം  അതനിനഭാല്  ടനിയഭാടള  നഭാടനിടലതനിക്കഭാന്
സഹഭായനിക്കണടമനലാം  കേഭാണനിചസ  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിച  നനികവദനലാം  പരനിഗണനിചസ
സര്ക്കഭാര്  2-6-2017-ല്  സകൗദനി  അകറബലയനിടല  ഇനലന്  നയതനകേഭാരലഭാലയതനിനസ
ആവശലമഭായ  സഹഭായലാം  ശതീമതനി  സജനിതയസ  ലഭലമഭാക്കണടമന്നെസ  അഭലര്ത്ഥനിചടകേഭാണസ
കേതയയ്ക്കുകേയുണഭായനി.   ഇനലന്  നയതനകേഭാരലഭാലയതനില്നനിനലാം  മറുപടനിടയഭാനലാം
ലഭനിക്കഭാതതനിനഭാല് പനിന്നെതീടസ 1-8-2017-ല് ഒരു ഓര്മ്മേക്കത്തുകൂടനി അയയ്ക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി
കേത്തുകേളുടട പകേര്പ്പുകേള അറനിവനികലയഭായനി പരഭാതനിക്കഭാരനിക്കസ അയചടകേഭാടുതനിട്ടുണസ.

 പ്രവഭാസനി പുനരധനിവഭാസതനിനുള്ള പദതനികേള

82 (92) ശതീ  .   ടകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   ടകേ  .   ടകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷേസ :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പതസ  ലക്ഷകതഭാളലാം  മലയഭാളനികേള  ടതഭാഴനില്ടലടുക്കുന്നെ  സകൗദനി
അകറബലയനില് സസ്വകദശനിവല്ക്കരണലാം വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പരനിഷ്കരനിച
നനിതഭാഖതസ  ഏര്ടപടുത്തുന്നെതസ  സലാംസഭാനതസ  സൃഷ്ടനിക്കഭാനനിടയുള്ള  ആഘഭാതലാം
വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ടതഭാഴനില് നഷ്ടഭതീതനിയനിലഭായ പ്രവഭാസനികേളുടട  ആശങ്കയകേറഭാന് കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ബനടപട്ടുടകേഭാണസ ഏതസ  വനിധതനിലുള്ള ഇടടപടല് സഭാധലമഭാകുടമന്നെസ
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ടതഭാഴനില്നഷ്ടസഭാധലത  ഏടറയുള്ളതസ  അവനിദഗ്ദ്ധ  ടതഭാഴനിലഭാളനികേള
ക്കഭാടണന്നെതസ  പരനിഗണനിചസ  ഇതരക്കഭാരുടട  പുനരധനിവഭാസതനിനസ  ഉചനിതമഭായ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചസ നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി) നനിലവനില് പ്രവഭാസനി പുനരധനിവഭാസതനിനസ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഏടതങ്കനിലുലാം
തരതനിലുള്ള സഹഭായങ്ങള നല്കുനകണഭാടയന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.   ഇക്കഭാരലതനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
ഇടടപടലനിനഭായനി അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  ഉണസ.  തനിരനിടകേടയതനിയ  പ്രവഭാസനികേളുടട  പുനരധനിവഭാസതനിനുലാം
സുസനിര  വരുമഭാനലാം  കേടണത്തുന്നെതനിനുമഭായനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  വനിഭഭാവന
ടചയ്തനിട്ടുള്ള  പദതനിയഭാണസ  കനഭാര്ക്ക  ഡനിപഭാര്ടസടമന്റെസ  കപ്രഭാജക്ടസ  കഫഭാര്  റനികടണ്
എമനിഗന്റെസസസ  (NDPREM).  ഇവര്ക്കസ  സസ്വയലാംടതഭാഴനില്  സലാംരലാംഭങ്ങള
തുടങ്ങുന്നെതനിനഭായനി  പ്രമുഖ  കദശസഭാല്കൃത  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  കചര്ന്നെസ  20  ലക്ഷലാം
രൂപവടര മൂലധനലാം ആവശലമഭായ പദതനികേളക്കസ വഭായ ലഭലമഭാക്കനി വരുന.  പദതനി
തുകേയുടട  15%  മൂലധന  സബ്സനിഡനിയഭായുലാം  3%  പലനിശ  സബ്സനിഡനിയഭായുലാം
നല്കേനിവരുനണസ.

(ഡനി) നല്കുന്നെനില്ല.

 കനഭാര്ക്ക റൂടസസനിടല നനിയമനങ്ങള

83  (93) ശതീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കനഭാര്ക്ക  റൂടസസനിടല  നനിയമനങ്ങള  പബനികേസ  സര്വ്വതീസസ  കേമ്മേതീഷേനസ
വനിടഭാതതനിടന്റെ കേഭാരണടമനഭാണസ;

(ബനി)  കനഭാര്ക്ക  റൂടസസനില്  നനിയമനലാം  നടതഭാന്  അകപക്ഷകേള
ക്ഷണനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉടണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  കനഭാര്ക്ക  റൂടസസനിടന്റെ  ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡനില്  ഇകപഭാള  ടമമ്പര്മഭാര്
ആടരല്ലഭാമഭാണസ;

(ഡനി)  കനഭാര്ക്ക  റൂടസസനിടന്റെ  കബലഭായുടടയുലാം  ടമകമ്മേഭാറഭാണലാം  ഓഫസ
അകസഭാസനികയഷേടന്റെയുലാം പകേർപ്പുകേൾ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര് നനിയനണതനിലുള്ള ടപഭാതുകമഖലഭാസഭാപനമഭായ കനഭാര്ക്ക
റൂടസസനിനസ  സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച സര്വ്വതീസസ റൂളസസ നനിലവനിലനില്ല.  ആയതനിനഭാല്
കനഭാര്ക്ക-റൂടസസനിടല നനിയമനങ്ങള പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ വനിടഭാന് നനിര്വ്വഭാഹമനില്ല.

(ബനി) കനഭാര്ക്ക-റൂടസസനില് ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടന്നെനിരുന്നെ തഭാടഴപറയുന്നെ തസ്തനികേകേളനില്
സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ  സനി.എലാം.ഡനി.വഴനി  സനിരലാം/കേരഭാര്  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.
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സനിസലാം അഡനിനനികസറര് - 2

അസനിസന്റെസ മഭാകനജര് - 3 (കേരഭാര്)

അക്കകൗണസസസ ഓഫതീസര് - 1 (കേരഭാര്)

ജൂനനിയര് എകനികേബ്യൂടതീവസ - 4

അസനിസന്റെസ -  8

അക്കകൗണസസസ അസനിസന്റെസ - 1

കേഭാള ടസന്റെര് എകനികേബ്യൂടതീവസ    - 1 (കേരഭാര്)

കപഴണല് അസനിസന്റെസ - 2

അറന്ഡര് -  4

സസ്വതീപര് -  1

(സനി)  കനഭാര്ക്ക-റൂടസസനിടന്റെ  ഡയറക്ടര്  കബഭാര്ഡസ  ടമമ്പര്മഭാരുടട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവടട കചര്ക്കുന:

1. ബഹുമഭാനടപട കകേരള മുഖലമനനി - ടചയര്മഭാന്

2. ശതീ. ടകേ.  വരദരഭാജന് - എകനികേബ്യൂടതീവസ കവസസ ടചയര്മഭാന്

(ശതീ.  ടകേ.  വരദരഭാജടന  കനഭാര്ക്ക  റൂടസസനിടന്റെ  എകനികേബ്യൂടതീവസ  കവസസ
ടചയര്മഭാനഭായനി ഡയറക്ടര് കബഭാര്ഡസ തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ടനി തതീരുമഭാനലാം സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അതനിന്പ്രകേഭാരലാം  കനഭാര്ക്ക  റൂടസസനിടന്റെ  ആര്ടനിക്കനിള  ഓഫസ
അകസഭാസനികയഷേന് കഭദഗതനി ടചയ്യുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് കനഭാര്ക്ക,
ചതീഫസ എകനികേബ്യൂടതീവസ ഓഫതീസര്ക്കസ നനിര്കദ്ദേശലാം ടകേഭാടുക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.)

3. പതശതീ എലാം. എ.  യൂസഫലനി -  ഡയറക്ടര്

4. പതശതീ സനി. ടകേ.  കമകനഭാന് - ഡയറക്ടര്

5. കഡഭാ. എലാം.  അനനിരുദന്  - ഡയറക്ടര്

6. ശതീ. ഒ. വനി.  മുസ്തഫ  - ഡയറക്ടര്

7. ശതീ. ആസഭാദസ മൂപന്  - ഡയറക്ടര്

8. കഡഭാ. രവനിപനിള്ള - ഡയറക്ടര്

9. ശതീ. സനി. വനി. റപഭായനി -  ഡയറക്ടര്
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10. ശതീ.  മകനഭാജസ  കജഭാഷേനി,  ഐ.എ.എസസ.,   പ്രനിന്സനിപല്  ടസക്രടറനി,

        കനഭാര്ക്ക വകുപസ -  ഡയറക്ടര്

11. അഡതീഷേണല് ടസക്രടറനി, ധനകേഭാരല വകുപസ - ഡയറക്ടര്

12. കഡഭാ.  ടകേ.  എന്.  രഭാഘവന്  ഐ.ആര്.എസസ.,   ചതീഫസ  എകനികേബ്യൂടതീവസ

        ഓഫതീസര്  - എകസഒഫതീകഷേലഭാ ഡയറക്ടര്

(ഡനി)  കനഭാര്ക്ക  റൂടസസനിടന്റെ  ആര്ടനിക്കനിളസസ  ഓഫസ  അകസഭാസനികയഷേടന്റെയുലാം

ടമകമ്മേഭാറഭാണലാം  ഓഫസ  അകസഭാസനികയഷേടന്റെയുലാം  പകേര്പ്പുകേള  അനുബനമഭായനി

കചര്ക്കുന. *

 പ്രവഭാസനികക്ഷമകേഭാരല വകുപസ മുകഖനയുള്ള ചനികേനിതഭാ സഹഭായവുലാം

മരണഭാനനര സഹഭായവുലാം

84 (94) ശതീ  .    ടകേ  .    ടജ  .    മഭാകനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലതനിനസ മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെതനിനുകശഷേലാം  ടകേഭാചനി  നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലതനില് പ്രവഭാസനി കക്ഷമകേഭാരല  വകുപസ  മുകഖനയുള്ള ചനികേനിതഭാ  സഹഭായവുലാം

മരണഭാനനര  സഹഭായവുലാം  എത്ര  കപര്ക്കസ  അനുവദനിചനിട്ടുണസ;  വനിശദഭാലാംശലാം

ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ?

ഉതരലാം

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെതനിനുകശഷേലാം  കനഭാര്ക്ക-റൂടസസനിടന്റെ

സഭാനസ്വന പദതനി പ്രകേഭാരലാം എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനിലുള്ള 53 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി

16,35,000  രൂപയുടട  ചനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായവുലാം  36  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി

33,90,000 രൂപയുടട മരണഭാനനര ധനസഹഭായവുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലയനില്  കകേരള  പ്രവഭാസനികക്ഷമ  കബഭാര്ഡനില്നനിനലാം

ചനികേനിതഭാ ധനസഹഭായ ഇനതനില് 9 കപര്ക്കഭായനി 1,36,000 രൂപയുലാം മരണഭാനനര

ധനസഹഭായ ഇനതനില് 30,000 രൂപയുലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

കമല്  സഹഭായലാം  നല്കേനിയതനിടന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനതനിലുള്ള

കേണക്കുകേള സൂക്ഷനിക്കുന്നെനില്ല.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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 കപഭാലതീസസ കസനയനിടല അഴനിമതനി

85  (95) ശതീ  .    ടകേ  .    ബഭാബു :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കപഭാലതീസസ കസനയനില് അഴനിമതനി കകേസ്സുകേളനില്ടപട എത്ര ഉകദലഭാഗസര്
ഉടണനലാം, അവര് ഏടതല്ലഭാലാം റഭാങ്കനിലുള്ളവരഭാടണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കപഭാലതീസസ  കസനയനില്  അഴനിമതനി  തടയുന്നെതനിനസ  എടനല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ എന്നെസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസസ  ഉകദലഭാഗസര്  അനധനികൃതമഭായനി  സകൗജനലലാം  പറ്റുന്നെതസ
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഇതസ അവസഭാനനിപനിക്കഭാനുള്ള നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(ബനി)  അഴനിമതനികക്കസ്സുകേളനില്  കുറക്കഭാരഭായ  ഉകദലഭാഗസര്ടക്കതനിടര
നനിയമനടപടനി, കേര്ശന അചടക്ക നടപടനി എന്നെനിവ സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  കപഭാലതീസസ  ഉകദലഭാഗസര്  അനധനികൃതമഭായനി  സകൗജനലലാം  പറ്റുന്നെതസ
ശദയനില്ടപടുന്നെപക്ഷലാം അവര്ടക്കതനിടര കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

 എസസ.പനി.സനി. യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ നടപടനി

86  (96) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  പുതുതഭായനി  എസസ.  പനി.  സനി.  യൂണനിറ്റുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  എത്ര  സ്കൂളുകേളനില്  ഈ
യൂണനിറ്റുകേള അനുവദനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ എന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എസസ. പനി. സനി. യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ കവണനിയുള്ള ഫണനില്
കുറവസ  വന്നെനിട്ടുള്ളതഭായനി  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  ഫണസ  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  അദലയന  വര്ഷേതനില്തടന്നെ  യൂണനിറ്റുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണസ.   ബഹുമഭാനടപട  ഗവര്ണറുടട  നയപ്രഖലഭാപന  പ്രസലാംഗതനില്
പുതനിയ  അദലയന  വര്ഷേലാം  100  സ്കൂളുകേളനില്ക്കൂടനി  എസസ.പനി.സനി.  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുടമന്നെസ  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനികലയഭായനി  എസസ.പനി.സനി.  പദതനി
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പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ  100  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്നനിനലാം  ലഭനിച
അകപക്ഷകേളുടട  പടനികേ  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസസ  കമധഭാവനി  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.
ആയതസ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചവരുന.

(ബനി)  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.  എസസ.പനി.സനി.  പദതനിയുടട  സ്കൂള/ജനില്ല/
സലാംസഭാന പദതനി വനിഹനിതതനില്നനിനലാം മഭാറനിവയ്ക്കുന്നെ തുകേയനില് കുറവസ വന്നെനിട്ടുണസ.
2016-2017  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷേതനില്  കപഭാലതീസസ  നവതീകേരണ  സതീമനില്
ഉളടപടുതനി  10.7  കകേഭാടനി  രൂപ  എസസ.പനി.സനി.  പദതനി  നനിര്വ്വഹണതനിനഭായനി
വകേയനിരുതനിയനിരുന.  ആയതസ  2017-2018  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷേലാം  9  കകേഭാടനി
രൂപയഭായനി ആയനി കുറഞ്ഞെനിട്ടുണസ  (ഇതനില്  8  കകേഭാടനി രൂപ പദതനി നനിര്വ്വഹണതനിനുലാം
ഒരു കകേഭാടനി രൂപ പദതനിയുടട ഡയറക്ടകററസ നനിര്മ്മേഭാണതനിനുലാം).  കൂടഭാടത കകേരള
കറഭാഡസ  കസഫനി  അകതഭാറനിറനി  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  എസസ.പനി.സനി.-യുടട  'ശുഭയഭാത്ര'
പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണസ.   പുതുതഭായനി  100  സ്കൂളുകേളനില് എസസ.പനി.സനി.
പദതനി  അനുവദനിചസ  പ്രവര്തനമഭാരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ  2  കകേഭാടനികയഭാളലാം  അധനികേ
ടചലവസ  നടപസ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷേലാം  കവണനിവരുലാം.  ഇതനിനഭായനി  സലാംസഭാന
കപഭാലതീസസ കമധഭാവനി ലഭലമഭാക്കനിയ നനിര്കദ്ദേശതനികനല് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  പുതനിയതഭായനി  സ്റ്റുഡന്റെസസ  കപഭാലതീസസ  കകേഡറസ  യൂണനിറസ
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ലഭനിച അകപക്ഷകേളുടട  പടനികേ പരനികശഭാധനിചസ  അടനിയനര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

 ഗുണഭാ സലാംഘങ്ങള നടതനിയ ആക്രമണലാം

87 (97) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെതനിനുകശഷേലാം  നഭാളനിതുവടര
കേസ്വകടഷേന്/  ഗുണഭാ  സലാംഘങ്ങള  നടതനിയ  ആക്രമണവുമഭായനി  ബനടപടസ  എത്ര
കകേസ്സുകേള റനികപഭാര്ടസ ടചയ്തനിട്ടുടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളനില് എത്ര കപര് ടകേഭാല്ലടപടനിട്ടുടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ആക്രമണങ്ങളുമഭായനി  ബനടപടസ  എത്ര  പ്രതനികേടള  അറസസ
ടചയ്തനിട്ടുടണന്നെസ ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെതനിനുകശഷേലാം  നഭാളനിതുവടര
കേസ്വകടഷേന്  സലാംഘങ്ങള  നടതനിയ  ആക്രമണവുമഭായനി  ബനടപടസ  2  കകേസ്സുകേളുലാം
ഗുണഭാസലാംഘങ്ങള  നടതനിയ  ആക്രമണവുമഭായനി  ബനടപടസ  44  കകേസ്സുകേളുലാം
രജനിസര് ടചയ്തനിട്ടുണസ.
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(ബനി)  കേസ്വകടഷേന്  സലാംഘങ്ങള  നടതനിയ  ആക്രമണവുമഭായനി  ബനടപട
കകേസ്സുകേളനില്  ആരുലാംതടന്നെ  ടകേഭാല്ലടപടനിടനില്ലഭാതതഭാണസ.   ഗുണഭാസലാംഘങ്ങള
നടതനിയ ആക്രമണവുമഭായനി ബനടപട കകേസ്സുകേളനില് 6 കപര് ടകേഭാല്ലടപടനിട്ടുണസ.

(സനി)  കേസ്വകടഷേന്  സലാംഘങ്ങള  നടതനിയ  ആക്രമണവുമഭായനി  ബനടപട
കകേസ്സുകേളനില്  22  പ്രതനികേടള അറസസ ടചയ്തനിട്ടുണസ.  ഗുണഭാ സലാംഘങ്ങള നടതനിയ
ആക്രമണവുമഭായനി ബനടപട കകേസ്സുകേളനില് 198 പ്രതനികേടള അറസസ ടചയ്തനിട്ടുണസ.

എസസ.ഐ., സനി.ഐ., ഡനികവ.എസസ.പനി., എസസ.പനി. തസ്തനികേകേളനിടല
ഒഴനിവുകേള

88  (98) ടപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനി.ഐ,  ഡനികവ.എസസ.പനി,  എസസ.പനി.  എന്നെനിവരുടട  നനിയമനലാം
സലാംബനനിച ടസലക്ടസ ലനിസസ പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിയമ  തടസങ്ങള  ഇടല്ലങ്കനില്  എന്തുടകേഭാണസ  ടപ്രഭാകമഭാഷേന്
നടക്കുന്നെനിടല്ലന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് എത്ര സനി.ഐ,  ഡനികവ.എസസ.പനി.,  തസ്തനികേകേള ഒഴനിഞ്ഞു
കേനിടക്കുന; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 15 മുതല് 20 വര്ഷേലാം വടര എസസ.ഐ.  തസ്തനികേയനില് കജഭാലനി ടചയ്യുന്നെ
ഉകദലഭാഗസടര ടപ്രഭാകമഭാടസ ടചയ്യുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  എസസ.ഐ,  സനി.ഐ,  ഡനികവ.എസസ.പനി.,  എസസ.പനി.-മഭാരുടട  എത്ര
ഒഴനിവുകേള നനിലവനിലുണസ; ഏടതല്ലഭാടമന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ & ബനി)  സബസ ഇന്ടസക്ടര് തസ്തനികേയനില്നനിനലാം സര്ക്കനിള ഇന്ടസക്ടര്
തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുലാം  ടഡപബ്യൂടനി  സൂപ്രണസ  ഓഫസ  കപഭാലതീസസ  തസ്തനികേയനില്നനിനലാം
സൂപ്രണസ  ഓഫസ  കപഭാലതീസസ  തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുലാം  സഭാനക്കയറലാം  നല്കുന്നെതനിനസ
ടസലക്ടസ  ലനിസ്റ്റുകേള  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  ആയതനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്
സഭാനക്കയറലാം  നല്കേനിവരുന്നെതുമഭാണസ.  എന്നെഭാല്  സര്ക്കനിള  ഇന്ടസക്ടര്
തസ്തനികേയനില്നനിനലാം  ടഡപബ്യൂടനി  സൂപ്രണസ  ഓഫസ  കപഭാലതീസസ  തസ്തനികേയനില്
ബഹുമഭാനടപട  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവസ  ട്രനിബബ്യൂണല്  മുമ്പഭാടകേ  സതീനനികയഭാറനിറനി
സലാംബനനിച കകേസ്സുകേള നനിലനനില്ക്കുന്നെതനിനഭാല് ടനി തസ്തനികേകേളനികലയ്ക്കുള്ള ടസലക്ടസ
ലനിസസ  പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനില്ല.  റഗുലര്  ടപ്രഭാകമഭാഷേന്  നല്കേഭാനഭാവഭാത
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സഭാഹചരലതനില്  ടകേ.എസസ.&എസസ.എസസ.ആര്.  റൂള  31  (a)  (i)  പ്രകേഭാരലാം
തഭാല്ക്കഭാലനികേ സഭാനക്കയറലാം നല്കേനിവരുനണസ.

(സനി)  എസസ.പനി.  -3,  ഡനികവ.എസസ.പനി.-17.    സനി.ഐ.  തസ്തനികേയനില്
നനിലവനില് ഒഴനിവുകേളനില്ല.

(ഡനി)  സതീനനികയഭാറനിറനിയുലാം കയഭാഗലതയുലാം ഒഴനിവുകേളുടട എണവുലാം കേണക്കനിടലടുതസ
ഈ വനിഷേയതനില് ഉചനിതമഭായ തതീരുമഭാനലാം കകേടക്കഭാളന്നെതഭാണസ.

(ഇ)  കനരനിടസ  നനിയമനതനിനുള്ള  (Direct  Recruitment  -  SI)  സബസ
ഇന്ടസക്ടര്മഭാരുടട  130  ഒഴനിവുകേള നനിലവനിലുണസ.  എന്നെഭാല് ഈ ഒഴനിവുകേടളഭാനലാം
പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ  റനികപഭാര്ടസ  ടചയഭാന്  സഭാധനിക്കനില്ല.   ബഹുമഭാനടപട  കകേരള
കഹകക്കഭാടതനിയുടട  26-8-2014  (OP  (KAT)  No.  200/2014)-ടല  ഉതരവസ
പ്രകേഭാരലാം  ഡനിപഭാര്ടസടമന്റെനില്  നനിലവനിലനില്ലഭായനിരുന്നെ  സബസ  ഇന്ടസക്ടര്മഭാരുടട
അധനികേ  137  ഒഴനിവുകേള പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ റനികപഭാര്ടസ  ടചകയണനിവന.  ഇതനിടന്റെ
അടനിസഭാനതനില്  1-3-2016-ല് ഉതരവസ  നമ്പര്  76/2016  ആഭല.  പ്രകേഭാരലാം  137
സൂപര്നബ്യൂമററനി  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുകേയുലാം  ടനി  137  ഒഴനിവുകേള  റനിസര്വസ
ടചയ്തതനിനുകശഷേലാം വരുന്നെ എസസ.ഐ.-മഭാരുടട ഒഴനിവുകേള മഭാത്രകമ പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ
റനികപഭാര്ടസ  ടചയഭാവ  എന്നെസ  ഉതരവഭാകുകേയുലാം  ടചയ്തനിട്ടുണസ.   ആയതനിനഭാല്
കമല്പറഞ്ഞെ  (Direct  Recruitment  –SI)  സബസ  ഇന്ടസക്ടര്മഭാരുടട  130
ഒഴനിവുകേള  പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ  റനികപഭാര്ടസ  ടചയഭാന്  നനിര്വ്വഭാഹമനില്ല.   എസസ.പനി.-3,
ഡനികവ.എസസ.പനി.  -17  എന്നെതീ  ക്രമതനില്  ഒഴനിവുകേളുണസ.   എന്നെഭാല്  സനി.ഐ.
തസ്തനികേയനില് നനിലവനില് ഒഴനിവുകേളനില്ല.

 സമൂഹ മഭാധലമങ്ങളനിലൂടടയുള്ള അക്രമ ഭതീഷേണനി

89  (99) ശതീ  .    പുരുഷേന്  കേടലുണനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമൂഹ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂടട  എഴുത്തുകേഭാര്ക്കുലാം  സഭാമൂഹലപ്രവര്തകേര്ക്കുലാം
കനടര  വര്ഗ്ഗതീയവഭാദനികേള  നടത്തുന്നെ  അക്രമ  ഭതീഷേണനി  കൂടനിവരുന്നെതസ
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതരലാം ആക്രമണ ഭതീഷേണനികേളുടട ഉറവനിടലാം കേടണതഭാന് എടനല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ചനില ഒറടപട സലാംഭവങ്ങള ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.
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(ബനി)  ലഭനിച  പരഭാതനിയുടട  അടനിസഭാനതനില്  കസബര്  ടസല്ലനിടന്റെ
സഹഭായകതഭാടുകൂടനി  ഇതരലാം ആക്രമണ ഭതീഷേണനികേളുടട ഉറവനിടലാം കേടണത്തുകേയുലാം
നനിലവനിലുള്ള  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  അവര്ടക്കതനിടര  കേര്ശന  നനിയമനടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചയ്യുനണസ.

 എലാം. വനിന്ടസന്റെസ എലാം.എല്.എ.-യുടട പരഭാതനി 

90 (100) ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തടന്നെ ടടലലാംഗനികേ പതീഡനകക്കസനില്ടപടുത്തുന്നെതഭായനി പരഭാതനിടപട്ടുടകേഭാണസ
ശതീ. എലാം. വനിന്ടസന്റെസ, എലാം.എല്.എ.-യുടട പരഭാതനി എന്നെഭാണസ ഡനി.ജനി.പനി.-ക്കസ ലഭനിചതസ;

(ബനി)  പരഭാതനി  അകനസ്വഷേണതനിനസ  ടടകേമഭാറനിയതസ  എന്നെഭാടണനലാം  ഇകൗ
പരഭാതനിയനില് അകനസ്വഷേണലാം നടത്തുന്നെതസ ആരഭാടണനലാം ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  എലാം.എല്.എ.-യസ  എതനിടര  വതീടമ്മേ  നലനിയ  പരഭാതനിയുടട
അകനസ്വഷേണതനിനസ ആടരയഭാണസ സർക്കഭാർ ചുമതലടപടുതനിയതസ;

(ഡനി)  അകനസ്വഷേണ  ഉകദലഭാഗസ  അജനിതഭാ  ബതീഗലാം  ടഎ.പനി.എസസ.  കനരനിടസ
എലാം.എല്.എ.-യുടട  ടമഭാഴനി  കരഖടപടുതനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇടല്ലങ്കനില്  കേഭാരണലാം
എനഭാണസ;

(ഇ)  ഏടതല്ലഭാലാം  വകുപനുസരനിചഭാണസ  ശതീ.  എലാം.  വനിന്ടസന്റെസ,  എലാം.എല്.എ.-
ടക്കതനിടര കകേസസ എടുതനിട്ടുളളടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 20-7-2017-ലഭാണസ ലഭനിചതസ.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പരഭാതനി  21-7-2017-ല്  ദക്ഷനിണകമഖല  അഡതീഷേണല്
കപഭാലതീസസ  ഡയറക്ടര്  ജനറലനിനസ  കമല്നടപടനികേളക്കഭായനി  കകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ളതുലാം
ആയതസ  അകനസ്വഷേണതനിനഭായനി  ടനയഭാറനിന്കേര  ഡനികവ.എസസ.പനി.-ക്കസ
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ.

(സനി)  പ്രസ്തുത  പരഭാതനി  ടകേഭാല്ലലാം  സനിറനി  കപഭാലതീസസ  കേമ്മേതീഷേണര്,  ശതീമതനി
അജനിതഭാ ബതീഗലാം  ഐ.പനി.എസസ.-ടന്റെ കനതൃതസ്വതനില് ഒരു പ്രകതലകേ അകനസ്വഷേണ
സലാംഘലാം രൂപതീകേരനിചസ അകനസ്വഷേണലാം നടതനിവരുന.

(ഡനി) ടമഭാഴനി കരഖടപടുതനിയനിട്ടുണസ.

(ഇ) ബഭാലരഭാമപുരലാം കപഭാലതീസസ കസഷേന് കക്രലാം നമ്പര് 940/17 u/s 294 (b),
506 (i), 306, 450, 451, 376 (2) (n), 354(A) (i) (ii) (iii) (iv), 354(D) IPC,
Sec 120 (o) of KP Act പ്രകേഭാരമഭാണസ കകേസസ രജനിസര് ടചയ്തനിട്ടുള്ളതസ.
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  ആര്.എസസ.എസസ. പ്രവര്തകേര് നടതനിയ അക്രമസലാംഭവങ്ങള

91 (101)    ശതീ  .   എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    എലാം  .    നകൗഷേഭാദസ  :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനിടലതനിയകശഷേലാം  ആര്.എസസ.എസസ.
പ്രവര്തകേര്  നടതനിയ  എത്ര  അക്രമസലാംഭവങ്ങള  റനികപഭാര്ടസ  ടചയ്തനിട്ടുടണന്നെസ
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനതസ സങ്കുചനിത രഭാഷതീയ കനടമുണഭാക്കഭാനഭായനി ധ്രുവതീകേരണലാം
സൃഷ്ടനിക്കുകേടയന്നെ ഉകദ്ദേശലകതഭാടട  കകേന്ദ്ര ഭരണകേക്ഷനിയുടട  കനതഭാക്കള  അക്രമലാം
അഴനിചവനിടുകേയുലാം  ഗവര്ണടറകപഭാലുലാം  അധനികക്ഷപനിചസ  പ്രകകേഭാപനലാം  സൃഷ്ടനിക്കുകേയുലാം
ആര്.എസസ.എസസ. അക്രമനികേളടക്കതനിടര കകേടസടുക്കുന്നെ കപഭാലതീസസ ഉകദലഭാഗസടര
പരസലമഭായനി  ഭതീഷേണനിടപടുത്തുകേയുലാം  വലഭാജ  വതീഡനികയഭാകേളുലാം  സകന്ദശങ്ങളുലാം
പ്രചരനിപനിചസ  ആക്രമണതനിനസ  കപ്രരനിപനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്യുന്നെതനിടനതനിടര  കകേസസ
എടുതനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  സനി.പനി.ഐ.(എലാം)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ജനില്ലഭാകേമ്മേനിറനി  ഓഫതീസനിനസ  കനടര
കബഭാലാംടബറനിഞ്ഞെസ  ജനില്ലഭാ  ടസക്രടറനിടയ  വധനിക്കഭാന്  ശമനിക്കുകേയുലാം  പഭാര്ടനി
ആഫതീസുകേള  ആക്രമനിചസ  പ്രകകേഭാപനലാം  സൃഷ്ടനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്യുന്നെവര്ടക്കതനിടര
കപഭാലതീസനിടന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിന്നെസ കേര്ശന നടപടനിയുണഭാകേഭാതതസ ഇതരലാം സലാംഭവങ്ങള
ആവര്തനിക്കഭാന്  ഇടയഭാക്കുന്നെതസ  കേണക്കനിടലടുതസ  ആര്.എസസ.എസസ.-ടന്റെ
കപരനിലുള്ള  ക്രനിമനിനല്  സലാംഘടത  അമര്ച  ടചയഭാന്  കവണ  ശക്തമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ആര്.എസസ.എസസ.  പ്രവര്തകേര് നടതനിയ അക്രമവുമഭായനി ബനടപടസ
281 കകേസ്സുകേള രജനിസര് ടചയ്തനിട്ടുണസ.

(ബനി) 3 കകേസ്സുകേള രജനിസര് ടചയ്തനിട്ടുണസ.

1. പരനിയഭാരലാം  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജസ  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  കക്രലാം  നമ്പര്
361/2017 പ്രകേഭാരലാം കകേസസ രജനിസര് ടചയ്തനിട്ടുണസ.  കകേസനില് 18 പ്രതനികേള
ഉളടപടനിട്ടുണസ.  ഒരു  പ്രതനിടയ  അറസസ  ടചയ്തനിട്ടുണസ.  കകേസസ
അകനസ്വഷേണഭാവസയനിലഭാണസ.
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2. പയന്നൂരനില്  ബനിജു  എന്നെ  ആര്.എസസ.എസസ.  പ്രവര്തകേന്
ടകേഭാല്ലടപടതനിടനത്തുടര്ന്നെസ  സനി.പനി.ടഎ.(എലാം)  പ്രവര്തകേര്  ബഭാന്റെസ
കമളവുമഭായനി  ആഹഭാദപ്രകേടനലാം  നടത്തുന  എന്നെ  വലഭാജ  വതീഡനികയഭാ
12-6-2017-ല്  കസഭാഷേലല്  മതീഡനിയവഴനി  പ്രചരനിപനിചതനിനസ  ബനി.ടജ.പനി.
സലാംസഭാന  പ്രസനിഡന്റെസ  കുമ്മേനലാം  രഭാജകശഖരടനതനിടര  കേണ്ണൂര്  ടകൗണ്
കപഭാലതീസസ കസഷേനനില് കക്രലാം നമ്പര് 543/2017 രജനിസര് ടചയ്തനിട്ടുണസ.

3. കസഭാഷേലല് മതീഡനിയയനില് ടതറഭായ പ്രചരണലാം നടതനിയതനിനസ ബനി.ടജ.പനി.
കനതഭാവസ  ശതീ.  ടകേ.  സുകരന്ദ്രടനതനിടര  കേണ്ണൂര്  ടകൗണ്  കപഭാലതീസസ
കസഷേനനില് രജനിസര് ടചയ്ത കക്രലാം നമ്പര് 605/2017.

(സനി) സനി.പനി.ടഎ.(എലാം) ജനില്ലഭാ കേമ്മേനിറനി ഓഫതീസനിനുകനടര കബഭാലാംടബറനിഞ്ഞെസ
ജനില്ലഭാ ടസക്രടറനിടയ വധനിക്കഭാന് ശമനിചതുമഭായനി ബനടപടസ നടക്കഭാവസ കപഭാലതീസസ
കസഷേനനില്  കക്രലാം  നമ്പര്  444/2017  ആയനി  രജനിസര്  ടചയ്ത  കകേസസ  ഇകപഭാള
സലാംസഭാന  കക്രലാംബഭാഞസ  വനിഭഭാഗലാം  അകനസ്വഷേണലാം  നടതനിവരുന.   ഇതരലാം
സലാംഭവങ്ങള  ആവര്തനിക്കടപടഭാതനിരനിക്കഭാന്  നനിലവനിടല  നനിയമങ്ങളക്കസ
അനുസൃതമഭായനി കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

വഭാഹനഭാപകേട മരണങ്ങള

92  (102)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടസ നഗരതനില് വഭാഹനഭാപകേട മരണങ്ങള വര്ദനിചവരുന്നെതസ
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉടണങ്കനില്  ഇതസ  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  എടനല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ ട്രഭാഫനികേസ കപഭാലതീസസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നെസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുകേ  എന്നെ ലക്ഷലകതഭാടുകൂടനി  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ
സനിറനി  ട്രഭാഫനികേസ  കപഭാലതീസനിനസ  കേതീഴനില്  രഭാവനിടല  8  മണനി  മുതല്  രഭാത്രനി  8
മണനിവടരയഭായനി  40  കപഭായനിന്റുകേളനില്  കപഭാലതീസസ  കസവനലാം  നല്കേനിവരുനണസ.
കൂടഭാടത  രണസ  ട്രഭാഫനികേസ  സബസ  ഡനിവനിഷേനുകേളനിലഭായനി  7  ടസക്ടറുകേളുലാം
പ്രവര്തനിചവരുന.  അപകേടലാം  വരുത്തുന്നെ  വഭാഹനങ്ങളുടട  കഡവര്മഭാടര  സനിറനി
ട്രഭാഫനികേസ  കപഭാലതീസസ  കസഷേനനില്  ദനിവസവുലാം  നടനവരുന്നെ  കബഭാധവല്ക്കരണ
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ക്ലഭാസനിലുലാം  കൂടഭാടത കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന വകുപസ  എടപഭാള ഗതഭാഗത ഇന്സനിറബ്യൂടനില്
വചസ  നടതനിവരുന്നെ  കബഭാധവത്കേരണ  ക്ലഭാസനിലുലാം  പടങ്കടുപനിക്കുനണസ.
അതലഭാധുനനികേ  സകൗകേരലങ്ങളുള്ള  ഇന്റെര്ടസപ്റര്  വഭാഹനലാം  ഉപകയഭാഗനിചസ
അമനിതകവഗത  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.
കകേരളതനിടല  കറഭാഡപകേടങ്ങള  പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുകേ  എന്നെ  ലക്ഷലകതഭാടടയുള്ള
'ശുഭയഭാത്ര'  എന്നെ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  സനിറനിയനില്  പരനിശതീലനലാം
നടതനിവരനികേയഭാണസ.  സ്കൂള  കുടനികേളക്കുലാം  കഡവര്മഭാര്ക്കുലാം  റസനിഡന്റെസസസ
അകസഭാസനികയഷേനുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചസ  ടപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  ട്രഭാഫനികേസ
കബഭാധവല്ക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം നടതനിവരുന.

   വനനിതഭാ കപഭാലതീസസ കകേഭാണ്സബനിള

93  (103) ശതീ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനടത  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസസ  കകേഭാണ്സബനിളമഭാരുടട  പുതനിയ
ബഭാചനിടന്റെ  പരനിശതീലനലാം  തുടങ്ങനികയഭാ;  എത്ര  ബഭാചകേളുടട  പരനിശതീലനമഭാണസ
നനിലവനില് നടക്കുന്നെടതന്നെസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള വനനിതഭാ കപഭാലതീസസ  കകേഭാണ്സബനിള റഭാങ്കസ  ലനിസ്റ്റുകേളനില്
നനിനലാം എത്ര ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭാണസ നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുള്ളടതന്നെസ
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസസ  കകേഭാണ്സബനിളമഭാരുടട  പുതനിയ  ബഭാചനിടന്റെ
പരനിശതീലനലാം തുടങ്ങനിയനിടനില്ല.  നനിലവനില് ഒരു ബഭാചനിടന്റെ പരനിശതീലനലാം നടനവരുന.

(ബനി) നനിലവനിലുള്ള വനനിതഭാ കപഭാലതീസസ കകേഭാണ്സബനിള റഭാങ്കസ ലനിസനില്നനിനലാം
799 കപര്ക്കസ നനിയമന ശനിപഭാര്ശ നല്കേനിയനിട്ടുണസ. 

ആകരഭാപണ വനികധയരഭായ കപഭാലതീസസ ഉകദലഭാഗസരുടട സഭാനക്കയറലാം

94  (104)  ശതീ  .    എന്  .    ഷേലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന്നെകശഷേലാം എത്ര ഡനികവ.എസസ.പനി.-
മഭാര്ക്കസ എസസ.പനി.-മഭാരഭായനി ടപ്രഭാകമഭാഷേന് നല്കേനിയനിട്ടുണസ;

(ബനി) ടപ്രഭാകമഭാഷേന് ലഭനിച ഉകദലഭാഗസരനില്, ടകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനിടല ഒരു മഭാധലമ
പ്രവര്തകേടന്റെ വധശമ കകേസനില് സനി.ബനി.ഐ. അറസസ ടചയ്തസ സടസന്ഷേനനിലഭായ
വലക്തനി ഉളടപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി)  കപഭാലതീസസ  ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ സഭാനക്കയറലാം നല്കുകമ്പഭാള അവരുടട
കപരനിലുള്ള  കകേസ്സുകേളുലാം  ആകരഭാപണങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനിചകശഷേലാം  മഭാത്രലാം
ടപ്രഭാകമഭാഷേന് നല്കേഭാനുള്ള നടപടനി സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇകൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന്നെകശഷേലാം  37  ഡനികവ.എസസ.പനി.-
മഭാര്ക്കസ എസസ.പനി.(കനഭാണ് ടഎ.പനി.എസസ.) ആയനി ടപ്രഭാകമഭാഷേന് നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഉണസ.  17-1-21017-ല്  കകേരള  പബനികേസ  സര്വ്വതീസസ  കേമ്മേതീഷേന്
ടചയര്മഭാടന്റെ  അദലക്ഷതയനില്  കൂടനിയ  ഡനിപഭാര്ടസടമന്റെല്  ടപ്രഭാകമഭാഷേന്  കേമ്മേനിറനി
(ഹയര്)  ഡനികവ .എസസ.പനി.  കകേഡറനില്നനിനലാം  എസസ.പനി.  തസ്തനികേയനികലയസ
ടപ്രഭാകമഭാഷേനസ  അര്ഹതയുള്ളവരുടട  ടസലക്ടസ  ലനിസസ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.   ടനി
ടസലക്ടസ ലനിസനില്നനിനമഭാണസ ടപ്രഭാകമഭാഷേന് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ.

(സനി)  നനിലവനില്  സഭാനക്കയറതനിനസ  അര്ഹതയുള്ള  ഉകദലഭാഗസരുടട
കപരനിലുള്ള  കകേസ്സുകേളുലാം  അചടക്ക  നടപടനികേളുലാം  പരനികശഭാധനിചകശഷേമഭാണസ
ഡനിപഭാര്ടസടമന്റെല്  ടപ്രഭാകമഭാഷേന്  കേമ്മേനിറനി  (ഹയര്)  കയഭാഗലരഭായ  ഉകദലഭാഗസരുടട
ടസലക്ടസ  ലനിസസ  തയഭാറഭാക്കുന്നെതസ.  ഇതരതനില്  ആധനികേഭാരനികേമഭായനി
തയഭാറഭാക്കടപടുന്നെ പടനികേയനില്നനിനമഭാണസ ടപ്രഭാകമഭാഷേന് നല്കേനിവരുന്നെതസ.

  നടനിടയ ആക്രമനിച കകേസനിടല പ്രതനിക്കസ ജയനിലനില് ടമഭാകബല് കഫഭാണ്
ലഭനിച സഭാഹചരലലാം

95 (106) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നടനിടയ ആക്രമനിച കകേസനിടല പ്രധഭാനപ്രതനി പളസര് സുനനി കേഭാക്കനഭാടസ
ജനില്ലഭാ  ജയനിലനില്നനിനലാം  കഫഭാണ്  ടചയ്തതഭായുള്ള  കേഭാരലതനില്  അകനസ്വഷേണലാം
നടതനികയഭാ;  പ്രതനിക്കസ  ജയനിലനില്  ടമഭാകബല്  കഫഭാണ്  ലഭനിച  സഭാഹചരലലാം
കേടണതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലതനില് ഏടതങ്കനിലുലാം ജയനിലുകദലഭാഗസരുടട സഹഭായലാം പളസര്
സുനനിക്കസ ലഭനിചതഭായനി കേടണതനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങ്കനില് ഇക്കഭാരലതനില് കേര്ശന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ  &  ബനി)  നടനിടയ ആക്രമനിച കകേസനിടല പ്രധഭാന പ്രതനി പളസര് സുനനി
കേഭാക്കനഭാടസ  ജനില്ലഭാ  ജയനിലനില്നനിനലാം  കഫഭാണ്  ടചയ്തതഭായുള്ള  കേഭാരലതനില്
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ഇന്കഫഭാപഭാര്ക്കസ  കപഭാലതീസസ  കസഷേനനില്  കക്രലാം  751/2017  നമ്പറനില്  കകേസസ
രജനിസര്  ടചയ്തനിട്ടുള്ളതഭാണസ.   കൂടഭാടത  ഇക്കഭാരലതനില്  അകനസ്വഷേണലാം  നടതഭാന്
മധലകമഖലഭാ  ജയനില്  ഡനി.ടഎ.ജനി.-ടയ  ചുമതലടപടുതനിയനിട്ടുണസ.  ടനി  പ്രതനിക്കസ
ജയനിലനില്  ടമഭാകബല്  കഫഭാണ്  ലഭനിച  സഭാഹചരലലാം  കേടണത്തുന്നെതനിനഭായനി
കപഭാലതീസസ അകനസ്വഷേണവുലാം വകുപ്പുതല അകനസ്വഷേണവുലാം നടനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.
ഇക്കഭാരലതനില് ഏടതങ്കനിലുലാം  ജയനിലുകദലഭാഗസരുടട സഹഭായലാം പളസര് സുനനിക്കസ
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാടയന്നെതസ  സലാംബനനിചലാം അകനസ്വഷേണലാം നടനടകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണസ.
അകനസ്വഷേണതനില്  ഏടതങ്കനിലുലാം  ഉകദലഭാഗസരുടട  സഹഭായലാം  പളസര്  സുനനിക്കസ
ലഭനിചനിട്ടുടണന്നെസ കേടണതനിയഭാല് അവര്ടക്കതനിടര കേര്ശനമഭായ അചടക്ക നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

   ടകേഭാല്ലലാം റൂറല് കപഭാലതീസസ ആസഭാന മന്ദനിര നനിര്മ്മേഭാണലാം

96 (107) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടകേഭാല്ലലാം  റൂറല് കപഭാലതീസസ  ആസഭാന മന്ദനിര  നനിര്മഭാണലാം  സലാംബനനിച
നനിലവനിടല നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ  അവകശഷേനിക്കുന്നെ  നടപടനിക്രമങ്ങള
എടനല്ലഭാമഭാണസ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണതനിനസ  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ  &  ബനി)  സലാംസഭാന കപഭാലതീസസ  കമധഭാവനി നല്കേനിയ ശനിപഭാര്ശയനികനല്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നെതനിനഭായനി പരനികശഭാധനിചവരുന.

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണതനിനസ സലാംസഭാന കപഭാലതീസസ കമധഭാവനിതലതനില്
276 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ.

   കപഭാലതീസസ കസനയുടട ആധുനതീകേരണലാം

97 (108) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെകശഷേലാം  31-7-2017 വടര
കപഭാലതീസസ  കസനയുടട  ആധുനതീകേരണതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ  ടചലവഴനിചന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  തുകേ  ഏടതഭാടക്ക  ഇനങ്ങളക്കഭായനി  ടചലവഴനിചടവന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസസ  കസനയുടട  ആധുനതീകേരണതനിനസ  നല്കുന്നെ  തുകേ
മറഭാവശലങ്ങളക്കഭായനി  വകേ  മഭാറനി  ടചലവഴനിക്കുനടവന്നെ  ആകരഭാപണലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉടണങ്കനില്  എടനഭാടക്ക  തുടര്നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചടവന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ  &  ബനി)  ഇകൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന്നെതനിനുകശഷേലാം കപഭാലതീസസ
കസനയുടട നവതീകേരണതനിനഭായനി  30-7-2017  വടര ടചലവഭായ തുകേയുടട വനിവരലാം
ചുവടട കചര്ക്കുന:

1. 2016-17  പഭാന്  സതീമനില്  ഉളടപടുതനി  ആടകേ  47,16,73,000  രൂപ
അനുവദനിചതനില് 45,55,87,223 രൂപ ടചലവഭായനിട്ടുണസ.

2. 2017-18-ടല  പഭാന്  സതീമനില്  ഉളടപടുതനി  1,210  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവദനിചനിരുന. അതനില് 2,93,77,109 രൂപ ഇതുവടര ടചലവഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.

3. G.O.(Rt)No.1744/2017/ആഭലനരലാം  തതീയതനി  7-7-2017  ആയനി
2017-18-ടല  Annual  Plan  സതീമനില് ഉളടപടുതനി  3,965  ലക്ഷലാം രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണസ.   ടനി  തുകേയനില്  25  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഇതുവടര
ടചലവഭായനിട്ടുണസ. (അനുബനലാം 'എ')*

4. MoPF  പ്രകേഭാരലാം  കകേന്ദ്ര  ഫണനില്  കകേരളതനിനസ  അനുവദനിച
വനിഹനിതതനില്നനിനലാം  42,51,06,962  രൂപ  ഇകൗ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരതനില് വന്നെകശഷേലാം  31-07-2017  വടര കപഭാലതീസസ കസനയുടട
ആധുനതീകേരണതനിനഭായനി ടചലവഴനിചനിട്ടുണസ. (അനുബനലാം 'ബനി')*

(സനി&ഡനി)  കപഭാലതീസസ  ആധുനതീകേരണതനിനസ  നല്കുന്നെ  തുകേ  അകത
ആവശലതനിനുതടന്നെ വനിനനികയഭാഗനിചവരുന. 

 അരൂര് കപഭാലതീസസ കസഷേന് നനിര്മ്മേഭാണലാം

98  (109) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അരൂര്  -  എഴുപുന്നെ പഞഭായത്തുകേളുടട അധനികേഭാരപരനിധനിയുളള അരൂര്
കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  ഇകപഭാള  ചനനിരൂര്  സഹകേരണ  ബഭാങ്കനിടന്റെ  വഭാടകേ
ടക്കടനിടതനിലഭാണസ പ്രവർതനിക്കുന്നെടതന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനിൽടപടനിട്ടുകണഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(ബനി)  ഇവനിടട  പ്രഭാഥമനികേ  സകൗകേരലങ്ങള  കപഭാലുമനില്ലഭാത  വസ്തുത
ശദയനിൽടപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ  അരൂര്  പഞഭായതസ
തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  കപഭാലതീസസ  വകുപനിനസ  ടടകേമഭാറനിയ  സലതസ  ചുറ്റുമതനില് ടകേടനി
അനുകയഭാജലമഭാക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ കപഭാലതീസസ കസഷേന് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുളള പഭാനുലാം എസനികമറ്റുലാം
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃതനികേള  എന്നെകതയസ
തുടങ്ങഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ;

(ഇ)  അരൂരനിൽ  ഏറവുലാം  ആധുനനികേ  സകൗകേരലങ്ങകളഭാടടയുളള  വളടര
വനിപുലമഭായ  ഒരു  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ  സതസ്വര  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ & ബനി) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(സനി-ഇ)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസസ  കമധഭാവനിതലതനില്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന.

   കപഭാലതീസസ കസനയനിടല ജതീവനക്കഭാര്

99 (110) ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ കപഭാലതീസസ കസനയനില് ആടകേ എത്ര ജതീവനക്കഭാരുണസ;
(വനനിതഭാ ജതീവനക്കഭാര് ഉളടപടട) തസ്തനികേ തനിരനിചസ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവരനില്  എത്ര  ജതീവനക്കഭാര്  (തസ്തനികേ  തനിരനിചസ)  ടപന്ഷേന്  പറനിയ
ഐ.എ.എസസ.  /ഐ.പനി.എസസ.  ജതീവനക്കഭാരുടട  കേതീഴനില്  അവരുടട  കസവനലാം
നല്കേനിവരുന  എനലാം  സര്വ്വതീസനിലുള്ളവര്ക്കഭായനി  എത്ര  കപരുടട  കസവനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവരുടട  കസവനലാം  സര്വ്വതീസനിലുള്ളവരുലാം/ടപന്ഷേന്  പറനിയവരുമഭായ
ഐ.പനി.എസസ./ഐ.എ.എസസ.  ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ  നല്കേഭാനഭായനി  നനിലവനിലുള്ള
സര്ക്കഭാര് ഉതരവുകേള ഏടതല്ലഭാലാം. പകേര്പസ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനടത  ക്രമസമഭാധഭാനപഭാലനതനിനഭായനി  നനികയഭാഗനിക്കടപട
കപഭാലതീസസ  കസനയനിടല  തഭാഴ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാരുടട  കസവനലാം  അതനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാടത  ഐ.എ.എസസ./ഐ.പനി.എസസ.  ഉകദലഭാഗസരുടട  സസ്വകേഭാരല
ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  (ടപന്ഷേന്കേഭാരുലാം  സര്വ്വതീസനിലുള്ളവരുമഭായ  ഐ.എ.എസസ
/ഐ.പനി.എസസ.  ഉകദലഭാഗസര്)  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനിനസ  കൃതലമഭായനി  ഒരു  നനിയമ
വലവസ ഉണഭാക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ) തസ്തനികേ തനിരനിചള്ള വനിവരലാം ചുവടട കചര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

കസനഭാലാംഗങ്ങള എണലാം

1 സലാംസഭാന കപഭാലതീസസ കമധഭാവനി 1

2 കപഭാലതീസസ അഡതീഷേണല് ഡയറക്ടര് ജനറല് 10

3 കപഭാലതീസസ ടഎ.ജനി. 15

4 ഡനി.ടഎ.ജനി. 10

5 എസസ.പനി. 65

6 ഡനികവ.എസസ.പനി. 249

7 ഡനി.സനി. 11

8 എ.സനി. 88

9 ടഎ.പനി./ആര്.ടഎ./എ.പനി.ടഎ./ഡബത.സനി.ടഎ. 486

10 എസസ.ടഎ./എ.പനി.എസസ.ടഎ./ഡബത.എസസ.ടഎ. 2519

11 എ.എസസ.ടഎ./എ.പനി.എ.എസസ.ടഎ./ഡബത.എ.എസസ.ടഎ. 2119

12 എസസ.സനി.പനി.ഒ./ഡബത.എചസ.സനി./ഹവതീല്ദഭാര് 9264

13. സനി.പനി.ഒ./ഡബത.സനി.പനി.ഒ./പനി.സനി./ഡബത.പനി.സനി. 35631

14 ടടകനിക്കല് ടഎ.പനി. 39

15. ടടകനിക്കല് എസസ.ടഎ. 235

16. ടടകനിക്കല് എ.എസസ.ടഎ. 62

17 ടടകനിക്കല് എചസ.സനി. 313

18. ടടകനിക്കല് പനി.സനി. 1068

19. കഡവര് പനി.സനി./എചസ.സനി. 3004

20 കഡവര് എസസ.ടഎ. 30

21. കേലഭാമ്പസ കഫഭാകളഭാവര് 1185

                                               ആടകേ 56404
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(ബനി)  ടഎ.എ.എസസ./ടഎ.പനി.എസസ.  ഓഫതീസര്മഭാരുടട സുരക്ഷയഭായനി ജനില്ലഭാ
കപഭാലതീസസ  കമധഭാവനിമഭാരുടട  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  കപഭാലതീസസ  ഉകദലഭാഗസടര
കസവനങ്ങളക്കഭായനി വനിട്ടുനല്കേഭാറുണസ.

(സനി)  കപഭാലതീസസ  വകുപനിടന്റെ  എകനികേബ്യൂടതീവസ  ഡയറക്ടതീവസ  നമ്പര്  3/2002
തതീയതനി 30-3-2002 ഉതരവസ (പകേര്പസ അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.)*

(ഡനി)  സലാംസഭാനതനിടല  കപഭാലതീസസ  കസനഭാലാംഗങ്ങടള  ക്രമസമഭാധഭാന
പഭാലനതനിനുലാം  കപഭാലതീസനില്  അധനിഷനിതമഭായ  കൃതലനനിര്വ്വഹണതനിനുമഭാണസ
നനികയഭാഗനിക്കഭാറുള്ളതസ.  പ്രസ്തുത  കേഭാരലങ്ങളക്കതതീതമഭായനി  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്
കപഭാലതീസനിടല  തഭാഴവനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാടര  കമലുകദലഭാഗസരുടട  വലക്തനിപരമഭായ
കേഭാരലനനിര്വ്വഹണതനിനഭായനി നനികയഭാഗനിചടകേഭാണസ ജനില്ലഭാ കപഭാലതീസസ കമധഭാവനിമഭാരുടട
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരവുലാം കപഭാലതീസസ വകുപനിടല എകനികേബ്യൂടതീവസ ഡയറക്ടതീവസ നമ്പര് 3/2002
തതീയതനി 30-3-2002 പ്രകേഭാരവുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ഇക്കഭാരലതനില് നനിയമ
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നെ കേഭാരലലാം നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

കപഭാലതീസസ സസ്വകമധയഭാ എടുക്കുന്നെ കകേസ്സുകേള

100  (111) ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ രജനിസര് ടചയ്യുന്നെ കകേസ്സുകേളനില് എത്ര ശതമഭാനമഭാണസ
കപഭാലതീസസ സസ്വകമധയഭാ എടുക്കുന്നെതഭായനി കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ ;

(ബനി)  കപഭാലതീസസ  സസ്വകമധയഭാ  എടുക്കുന്നെ  കകേസ്സുകേളനില്  പലതനിലുലാം
നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിക്കുന്നെനിടല്ലന്നെ  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
ഇതുമൂലമഭാണസ കകേഭാടതനികേളനില് ഇതരലാം കകേസ്സുകേള പരഭാജയടപടുന്നെതസ എന്നെ വസ്തുത
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിക്കഭാടത  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ടചയ്യുന്നെതസ
ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിക്കഭാടത കകേസ്സുകേള രജനിസര് ടചയ്യുന്നെ കപഭാലതീസസ
ഉകദലഭാഗസര്ടക്കതനിടര  എടനല്ലഭാലാം  നടപടനിയഭാണസ  സസ്വതീകേരനിചവരുന്നെതസ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനതസ രജനിസര് ടചയ്യുന്നെ കകേസ്സുകേളനില് കപഭാലതീസസ സസ്വകമധയഭാ
എടുക്കുന്നെ  കകേസ്സുകേളുടട  കേഴനിഞ്ഞെ  2  വര്ഷേടതയുലാം  കൂടഭാടത  2017  ജൂകല  30
വടരയുമുള്ള ശതമഭാന കേണക്കസ ചുവടട കചര്തനിരനിക്കുന:

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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Year Total FIR Regd. Total Suo Motu
Regd.

Percentage

2015 685506 520973 75.99

2016 744431 592603 79.6

2017 (upto 30-7-17) 404248 310383 76.78

(ബനി) ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.

(സനി)  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചഭാണസ  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്  ടചയവരുന്നെതസ.
ഇക്കഭാരലതനിനഭാവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം അതഭാതസ  തലങ്ങളനില്
യഥഭാസമയലാം പരനികശഭാധനകേള നടതനിവരുന്നെതുമഭാണസ.

(ഡനി)   നടപടനിക്രമങ്ങള പഭാലനിക്കഭാടത  കകേസ്സുകേള രജനിസര് ടചയ്യുന്നെതഭായനി
ശദയനില്ടപടഭാല് കേര്ശന വകുപ്പുതല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

 കപഭാലതീസസ കസഷേന് പരനിസരടത വഭാഹനങ്ങള

101  (112) ശതീ  .    ടകേ  .    ടകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അപകേടതനില്ടപടതുലാം,  കകേസ്സുകേളനില്ടപടതുമഭായ  വഭാഹനങ്ങള
കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  പരനിസരത്തുലാം  കറഭാഡ സ്തുകേളനിലുലാം  കേനിടക്കുന്നെതസ  ഗതഭാഗത
തടസങ്ങള സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതസ ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ടചങ്ങന്നൂര്  ട്രഭാഫനികേസ  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  പരനിസരതസ,  കറഭാഡനിടന്റെ
വശങ്ങളനില്  അപകേടതനില്ടപട  വഭാഹനങ്ങള  ഗതഭാഗത  തടസലാം  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതസ
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതരലാം വഭാഹനങ്ങള കറഭാഡനിടന്റെ സമതീപത്തുനനിന്നെസ നതീക്കലാം ടചയഭാന്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനടത  ചനില  കപഭാലതീസസ  കസഷേനുകേളനിലുലാം  സമതീപത്തുലാം
പഭാതകയഭാരങ്ങളനിലുലാം നനിയമലലാംഘനലാം നടത്തുന്നെ വഭാഹനങ്ങള നനിര്തനിയനിടുന്നെതുമൂലലാം
തകദ്ദേശവഭാസനികേളക്കുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  മറ്റുലാം  വനിവനിധ  രതീതനിയനിലുള്ള  ബുദനിമുട്ടുകേള
ഉണഭാകുന്നെതഭായനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.
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(ബനി)  ടചങ്ങന്നൂര്  ട്രഭാഫനികേസ  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  പരനിസരതസ  കറഭാഡനിടന്റെ
വശങ്ങളനില് അപകേടതനില്ടപട വഭാഹനങ്ങള നനിലവനില് സൂക്ഷനിചവരുന്നെനില്ല.

(സനി)  കപഭാലതീസസ  കസഷേന് പരനിസരതസ അനഭാവശലമഭായനി  സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന്നെ
ടതഭാണനിമുതലഭായ  വഭാഹനങ്ങള  തതീര്പഭാക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനടപടസ  വലക്തമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ഉളടക്കഭാള്ളനിചടകേഭാണസ  23/2013  നമ്പര്  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കുലര്
പുറടപടുവനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  പ്രസ്തസ്തുത  സര്ക്കുലറനിടല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനുസരനിചസ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് ബനടപട ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ.
കൂടഭാടത,  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  പരനിസരങ്ങളനിലുലാംമറ്റുലാം  സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന്നെ
അവകേഭാശനികേളനില്ലഭാതതുലാം കേണ്ടുടകേടനിയതുമഭായ വഭാഹനങ്ങള സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  15-12-
2014-ടല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസസ.)നമ്പര്  550/14/ഫനിന്.  നമ്പര്  ഉതരവനിടന്റെ
അടനിസഭാനതനില്  എലാം.എസസ.ടനി.സനി.  ലനിമനിറഡസ-ടന്റെ  ടവബ്കസറസ  മുകഖന  ഇ-
കലലലാം നടത്തുന്നെതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന.

കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  പരനിസരങ്ങളനില്  സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന്നെ  വഭാഹനങ്ങള
തതീര്പഭാക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനടപടസ  ഓകരഭാ  വഭാഹനതനിനുലാം  പ്രകതലകേലാം  പ്രകതലകേലാം
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം  അതനിടന്റെ  പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനുലാം  അനഭാവശലമഭായ  വഭാഹനങ്ങള  കേസഡനിയനിടലടുക്കുന്നെ
പ്രവണത  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  വഭാഹനങ്ങള  തതീര്പഭാക്കുന്നെതനില്  നനിലവനിടല
വലവസയനില്  എടനങ്കനിലുലാം  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നെതനികനഭാ  പുതനിയ  വലവസ
രൂപടപടുത്തുന്നെതനികനഭാ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുടണങ്കനില് ആയതസ അറനിയനിക്കുന്നെതനിനുലാം എല്ലഭാ
ജനില്ലഭാ കപഭാലതീസസ കമധഭാവനികേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

ടപറനി  കകേസ്സുകേളനില്  വഭാഹനങ്ങള  പനിടനിടചടുതസ  അനഭാവശലമഭായനി
കേസഡനിയനില്  സൂക്ഷനിചസ  വഭാഹന  ഉടമകേളക്കസ  പ്രയഭാസങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതഭായുള്ള
പരഭാതനിയുടട  അടനിസഭാനതനില്  പ്രസ്തതു  പ്രവൃതനിമൂലലാം  വഭാഹന  ഉടമകേളക്കസ
ഉണഭാകുന്നെ  പ്രയഭാസങ്ങളുലാം  കൂടഭാടത  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  പരനിസരത്തുലാം  കറഭാഡസ
വക്കനിലുലാം  വഭാഹനങ്ങള  സൂക്ഷനിക്കുന്നെതുമൂലലാം  ഉണഭാകുന്നെ  ബുദനിമുട്ടുകേള
ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുലാം ടപറനി കകേസ്സുകേളനിലുലാം വഭാഹനഭാപകേട കകേസ്സുകേളനിലുലാം ബനവസനില്
എടുക്കുന്നെ  വഭാഹനങ്ങള  വനിട്ടുടകേഭാടുക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനടപട്ടുണഭാകുന്നെ
കേഭാലതഭാമസവുലാം പരഭാതനിയുലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുലാം ആവശലമഭായ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
31-1-2017-ടല  7/2017  നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം പുറടപടുവനിചനിട്ടുള്ളതുലാം പ്രസ്തുത
സര്ക്കുലറനിടല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കുന്നെതനിനസ  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ
കപഭാലതീസസ കമധഭാവനികേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ.
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 ജനിഷ്ണു പ്രകണഭായനിയുടട മരണലാം

102  (113) ശതീ  .    ഷേഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിഷ്ണു  പ്രകണഭായനിയുടട  മരണടതത്തുടര്ന്നെസ  അമ്മേ  മഹനിജയുലാം
ബന്ധുക്കളുലാം  നടതനിയ  സമരലാം  ഒത്തുതതീര്ക്കഭാന്  ഏടതങ്കനിലുലാം  കേരഭാര്
ഉണഭാക്കനിയനിരുകന്നെഭാ;  ആരഭാണസ കേരഭാര് ഉണഭാക്കുന്നെതനിനസ മുന്കകേ എടുതതസ എന്നെസ
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേരഭാറനിടല  വലവസകേള  എടനഭാടക്കയഭായനിരുന;  അതനില്
ഏടതഭാടക്ക വലവസകേള ഇതനിനകേലാം നടപനിലഭാക്കനി;  കശഷേനിക്കുന്നെവ എന്നെകതയസ
നടപനിലഭാക്കുടമന്നെസ അറനിയനിക്കുകമഭാ;;

(സനി) മഹനിജയ്ക്കുലാം സകഹഭാദരന് ശതീജനിതനിനുലാം  ഡനി.ജനി.പനി. ഓഫതീസനിനുമുന്നെനില്
കപഭാലതീസസ  മര്ദ്ദേനലാം  ഏറനിരുകന്നെഭാ;  ഇതുസലാംബനനിചസ  എടനങ്കനിലുലാം  അകനസ്വഷേണലാം
നടതനിയനിരുകന്നെഭാ;  അകനസ്വഷേണ റനികപഭാര്ടസ  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  അതനില് ആടരയഭാണസ
കുറക്കഭാരഭായനി കേടണതനിയനിട്ടുള്ളതസ;

(ഡനി) അകനസ്വഷേണ റനികപഭാര്ടനിടന്റെ അടനിസഭാനതനില് ഏടതങ്കനിലുലാം കപഭാലതീസസ
ഉകദലഭാഗസര്ടക്കതനിടര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇടല്ലങ്കനില്  എന്തുടകേഭാണസ
എന്നെസ അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ  &  ബനി)  കേരഭാര്  ഇല്ല.   സമരലാം  ഒത്തുതതീര്ക്കുന്നെതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ചനില
വലവസകേളഭാണസ ഉണഭാക്കനിയനിരുന്നെതസ.

(സനി  &  ഡനി)  ശതീമതനി  മഹനിജ അകശഭാകേടനയുലാം കുടുലാംബടതയുലാം കപഭാലതീസസ
ആസഭാനതനിനസ  മുന്നെനില്വചസ  കപഭാലതീസസ  തടഞ്ഞെ  വനിഷേയലാം  സലാംബനനിചസ
അകനസ്വഷേണലാം  നടതഭാന്  10-4-2017-ടല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  891/2017/
ആഭലനരലാം  നമ്പര്  ഉതരവസ  പ്രകേഭാരലാം  കക്രലാംബഭാഞസ  എ.ഡനി.ജനി.പനി.  ആയനിരുന്നെ
ശതീ.  നനിതനിന്  അഗര്വഭാളനിടന  ചുമതലടപടുതനിയതനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്
അകനസ്വഷേണലാം നടത്തുകേയുലാം അകനസ്വഷേണ റനികപഭാര്ടസ  സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം
ടചയ്തനിട്ടുണസ.   പരഭാതനിക്കഭാരുടടയുലാം  ബനടപട  കപഭാലതീസസ  ഉകദലഭാഗസരുടടയുലാം
ശതീമതനി  മഹനിജ,  ശതീ.  ശതീജനിതസ  എന്നെനിവടര  ചനികേനിതനിച  കഡഭാക്ടര്മഭാരുടടയുലാം
ടമഭാഴനികേളുടടയുലാം സലാംഭവ സലടത വതീഡനികയഭാ ദൃശലങ്ങളുടടയുലാം അടനിസഭാനതനില്
നടതനിയ  അകനസ്വഷേണതനില്,  ആകരഭാപനിക്കുന്നെ  തരതനിലുള്ള  യഭാടതഭാരു
പ്രവൃതനിയുലാം  കപഭാലതീസനിടന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  ഉണഭായനിടനിടല്ലനലാം  സമരക്കഭാടര
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കപഭാലതീസസ  നതീക്കലാംടചയഭാന്  ശമനിച  കവളയനില്  ആയതനിനസ  സഹകേരനിക്കഭാടത
കപഭാലതീസനിടനതനിടര  ബലപ്രകയഭാഗലാം  നടതനിയതുടകേഭാണഭാണസ  കപഭാലതീസനിനസ
മതനിയഭായ ബലലാംപ്രകയഭാഗനിചസ കപഭാലതീസസ ആസഭാനതനിനസ സമതീപത്തുനനിന്നെസ അവടര
നതീക്കലാം ടചകയണനിവന്നെടതനമഭാണസ അകനസ്വഷേണ റനികപഭാര്ടനിടല കേടണതലുകേള.

 മുതലമട പഞഭായതനിടല അലാംകബദ്കേര് കകേഭാളനനി

103 (114)  ശതീ  .    ടകേ  .    ബഭാബു :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടസ  ജനില്ലയനിടല ചനിറ്റൂര് തഭാലൂക്കനിലുള്ള മുതലമട പഞഭായതനിടല
അലാംകബദ്കേര് കകേഭാളനനിയനില് അയനിതമുടണന്നെസ വലഭാജ ആകരഭാപണലാം ഉന്നെയനിചസ ഒരു
വനിഭഭാഗലാം കകേഭാളനനി നനിവഭാസനികേള നടതനിയ സമരലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അലാംകബദ്കേര്  കകേഭാളനനിയനില്  ആടകേ  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങള  ഉടണനലാം
അതനില് എത്ര കേടുലാംബങ്ങളഭാണസ സമരതനില് പടങ്കടുതടതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമരതനിനസ കനതൃതസ്വലാം ടകേഭാടുത വലക്തനികേളക്കസ നനിലവനില് കപഭാലതീസസ
കകേസ്സുകണഭാ;  മുമ്പസ  ഏടതങ്കനിലുലാം  കകേസനില്  ഇവര്  പ്രതനികേളഭാകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സമരവുമഭായനി  ബനടപടസ  അകനസ്വഷേണതനില്  കേടണതനിയ
വസ്തുതകേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  കഗഭാവനിന്ദപുരലാം  അലാംകബദ്കേര്  കകേഭാളനനിയനില്  307  കുടുലാംബങ്ങളുണസ.
അതനില് 35 കുടുലാംബങ്ങളഭാണസ സമരതനില് പടങ്കടുതതസ.

(സനി)  പ്രസ്തുത  സമരവുമഭായനി  ബനടപടസ  സമരതനിനസ  കനതൃതസ്വലാം  നല്കേനിയ
ശനിവരഭാജന് എന്നെ വലക്തനിയുടട കപരനില്  4  കകേസ്സുകേള നനിലവനിലുണസ.  ടനിയഭാടന്റെയുലാം
സമരതനില് പടങ്കടുത മറസ വലക്തനികേളുടടയുലാം കപരനില് മുന്കേഭാലങ്ങളനില് കകേസ്സുകേള
ഉള്ളതഭായനി റനികപഭാര്ടസ ടചയടപടനിടനില്ല.                                                        

(ഡനി)  പ്രകദശതസ  ജലലാം,  ജലസലാംഭരണനികേള,  കേനിണറുകേള  എന്നെനിവ
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതനികലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനികലഭാ  വര്ണവനികവചനകമഭാ
അയനിതകമഭാ അനഭാചഭാരകമഭാ നനിലനനില്ക്കുന്നെനില്ല.  ചഭായക്കടകേളനില് ചഭായകയഭാ മറസ
ഭക്ഷണകമഭാ പ്രകതലകേ പഭാത്രങ്ങളനില് നല്കേനിവരുന്നെനില്ല.
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 പകരഭാള നല്കുന്നെതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള

104 (115)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന്നെകശഷേലാം പകരഭാള നല്കുന്നെതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്  മഭാറലാം  വരുതനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  എടനല്ലഭാലാം  മഭാറങ്ങളഭാണസ
വരുതനിയതസ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇങ്ങടന മഭാറലാം വരുതനിയതനിലൂടട എത്രകപര്ക്കസ പകരഭാള അനുവദനിച
നല്കേനിയനിട്ടുണസ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇതരതനില്  പകരഭാള  ലഭനിചസ  തനിരനിടകേ  വരഭാത  എത്ര  കകേസ്സുകേള
റനികപഭാര്ടസ ടചയ്തനിട്ടുണസ ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ) ഇല്ല.

(ബനി& സനി)  ബഭാധകേമല്ല.

 ബകതരനി കഡഭാണ് കബഭാകസഭാ കകേഭാകളജനിടല വനിദലഭാര്ത്ഥനി അക്രമലാം

105 (117)  ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബകതരനി  കഡഭാണ്  കബഭാകസഭാ  കകേഭാകളജസ  എസസ.എഫസ.ഐ.
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  തല്ലനിതകേര്ത  സലാംഭവതനില്  കകേസസ  രജനിസര്  ടചയ്തനിട്ടുകണഭാ;
ഉടണങ്കനില്  ഏടതല്ലഭാലാം  വകുപ്പുകേള  കചര്തഭാണസ  കകേസസ  രജനിസര്  ടചയ്തടതനലാം,
എത്രകപടര ഇതനിനകേലാം അറസസ ടചയടവനലാം ടവളനിടപടുതഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന്നെകശഷേലാം സസ്വഭാശയ കമഖലയനിലുലാം,
സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനിലുമുള്ള  ഏടതല്ലഭാലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിൽ
എസസ.എഫസ.ഐ.-യുടട കനതൃതസ്വതനില് അക്രമസലാംഭവങ്ങള ഉണഭാടയനലാം സഭാവര
ജലാംഗമ വസ്തുക്കളക്കസ നഭാശനഷ്ടലാം ഉണഭാക്കനിടയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അക്രമലാം നടത്തുന്നെ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളടക്കതനിടര രഭാഷതീയ പരനിഗണനവചസ
കേര്ശന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാതതഭാണസ  വതീണ്ടുലാം  ഇതരലാം  അക്രമ  സലാംഭവങ്ങള
ഉണഭാകുന്നെതനിനസ  കേഭാരണടമന്നെതസ  പരനിഗണനിചസ  അക്രമങ്ങളക്കസ  കനതൃതസ്വലാം
നല്കുന്നെവരനില്നനിനലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ഈടഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  സുല്തഭാന്ബകതരനി കപഭാലതീസസ കസഷേന് കക്രലാം നമ്പര്  546/17 u/s
143, 144, 147, 148, 452, 324, 308, 294(b), 427 r/w 149 IPC പ്രകേഭാരലാം കകേസസ
രജനിസര് ടചയ്തസ 15 കപടര ഇതനിനകേലാം അറസസ ടചയ്തനിട്ടുണസ.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

(സനി)  അക്രമങ്ങള  നടത്തുന്നെവര്ടക്കതനിടര  കേര്ശന  നനിയമ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കൂടഭാടത അക്രമസമരങ്ങള നടത്തുന്നെവര്ടക്കതനിടര നനിലവനിലുള്ള
നനിയമങ്ങള  പ്രകേഭാരവുലാം  PDPP  വകുപസ  (Prevention  of  Damage  to  Public
Property  Act)  പ്രകേഭാരലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം ഇകൗടഭാക്കുന്നെതനിനുലാം പക്ഷപഭാതരഹനിതവുലാം
കേര്ശനവുമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചസ  നനിയമതനിനുമുന്നെനില് ടകേഭാണ്ടുവരുന്നെതനിനുലാം
നടപടനികേടളടുക്കുനണസ.

 ടചറുപുഴ കപഭാലതീസസ കസഷേന്

106 (118)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതുതഭായനി  അനുവദനിച  ടചറുപുഴ  (പയന്നൂര്  മണ്ഡലലാം)  കപഭാലതീസസ
കസഷേനനില് ആവശലമഭായ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന്നെകേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  അതനിടന്റെ  ഫയല്  നടപടനികേള  ഏതുവടരയഭായനി  എന്നെസ
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലലാം  ലഭലമഭായഭാല്  പുതനിയ  ടകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭാവശലമഭായ
ഫണസ അനുവദനിക്കുന്നെകേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ എന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  പരനിഗണനയനിലുണസ.  ടചറുപുഴ  കപഭാലതീസസ  കസഷേനനില്
ആവശലമഭായ പുതനിയ തസ്തനികേകേള അനുവദനിക്കുന്നെ വനിഷേയലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിചസ  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസസ  കമധഭാവനിയുടട  ശനിപഭാര്ശ
ലഭനിക്കുന്നെ മുറയസ പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ.

 നഗരൂര് കപഭാലതീസസ കസഷേന്

107 (119) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-17  വര്ഷേടത ബജറനില്  എല്ലഭാ നടപടനികേളുലാം  പൂര്തനിയഭാക്കനിയ
നഗരൂര്  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  പ്രവര്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  എടനങ്കനിലുലാം
തടസമുകണഭാ ;
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(ബനി)  നഗരൂര്  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  പ്രവര്തനലാം  എന്നെസ  ആരലാംഭനിക്കുടമന്നെസ
പറയഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ & ബനി) നഗരൂര് കപഭാലതീസസ കസഷേന് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 കപഭാലതീസസ കസനയനിടല തസ്തനികേകേള

108  (120) ശതീ  .    വനി  .    ടകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ  കകേഭായ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ജനില്ലയനിടല  കപഭാലതീസസ  കസനയനില്  ആടകേ  എത്ര
തസ്തനികേകേളുണസ; കേഭാറഗറനി തനിരനിചസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ജനില്ലയനിടല  കപഭാലതീസസ  കസനയനില്  നനിലവനില്  എത്ര
ഒഴനിവുകേളുണസ; കേഭാറഗറനി തനിരനിചസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഒഴനിവുകേള നനികേതഭാന് നടപടനികേൾ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കേഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ -സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

 ടകേഭാലപഭാതകേ കകേസ്സുകേള

109  (121)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെകശഷേലാം  എത്ര  ടകേഭാലപഭാതകേ
കകേസ്സുകേളഭാണസ സലാംസഭാനതസ രജനിസര് ടചയ്തനിട്ടുള്ളതസ;  ഇതനില് എത്ര കകേസ്സുകേളനില്
പ്രതനികേടള പനിടനികൂടഭാനുണസ; എത്ര കകേസ്സുകേളനില് കുറപത്രലാം സമര്പനിചനിട്ടുണസ;

(ബനി)  ടകേഭാലപഭാതകേ  കകേസ്സുകേളനില്  എത്ര  കകേസ്സുകേളഭാണസ  രഭാഷതീയ
ടകേഭാലപഭാതകേങ്ങളഭായനി  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ;  അതനില്  എത്ര  കകേസ്സുകേളനില്
പ്രതനികേടള പനിടനികൂടനിയനിട്ടുണസ;  എത്ര എണതനിലഭാണസ കുറപത്രലാം സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതസ;
ഇനനി എത്ര എണതനിനസ കുറപത്രലാം സമര്പനിക്കഭാന് ബഭാക്കനിയുണസ;

(സനി)  സലാംസഭാനതസ  ടകേഭാലപഭാതകേങ്ങളുലാം  കുറകൃതലങ്ങളുലാം  വര്ദനിചവരുന്നെതഭായ
ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  എനഭാണസ  ഈ
സനിതനിവനികശഷേതനിനസ ഇടയഭാക്കനിയടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.
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 ജയനിലനിടല പ്രതനികേള

110 (122) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനടത  എല്ലഭാ  ജയനിലുകേളനിലുലാംകൂടനി  എത്ര  പ്രതനികേടള
പഭാര്പനിചനിട്ടുടണന്നെസ  (വനിചഭാരണ  തടവുകേഭാര്  ഉളടപടട)  ജനില്ല  തനിരനിചസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏടതഭാടക്ക  ജയനിലുകേളനില്  അനുവദനതീയമഭായ  എണതനില്  കൂടുതല്
ആളുകേടള പഭാര്പനിചനിട്ടുടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനുവദനിചതനില് കൂടുതല് പ്രതനികേടള പഭാര്പനിചനിരനിക്കുന്നെ ജയനിലുകേളനില്
സുരക്ഷ വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെടതന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനടത  എല്ലഭാ  ജയനിലുകേളനിലുലാംകൂടനി  വനിചഭാരണ  തടവുകേഭാര്
ഉളടപടട  31-7-2017  വടര  7621  പ്രതനികേടള  പഭാര്പനിചനിട്ടുണസ.  അവരുടട  ജനില്ല
തനിരനിചള്ള എണലാം ചുവടട കചര്ക്കുന.

1 തനിരുവനനപുരലാം 2410

2 ടകേഭാല്ലലാം 333

3 പതനലാംതനിട 59

4 ആലപ്പുഴ 196

5 തൃശ്ശൂര് 1173

6 എറണഭാകുളലാം 544

7 ഇടുക്കനി 89

8 കകേഭാടയലാം 183

9 കേണ്ണൂര് 1316

10 കേഭാസര്കഗഭാഡസ 304

11 വയനഭാടസ 126

12 മലപ്പുറലാം 165

13 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ 416

14 പഭാലക്കഭാടസ 307

                  ആടകേ 7621
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(ബനി)  അനുവദനതീയമഭായ  എണതനില്  കൂടുതല്  ആളുകേടള  പഭാര്പനിചനിട്ടുള്ള
ജയനിലുകേളുടട കപരുവനിവരലാം

1. ടസന്ട്രല് ജയനില് & കേറക്ഷണല് കഹഭാലാം, തനിരുവനനപുരലാം.

2. തുറന്നെ ജയനില് ആന്റെസ കേറക്ഷണല് കഹഭാലാം, ടനട്ടുകേഭാല്കതരനി

3. ജനില്ലഭാ ജയനില്, തനിരുവനനപുരലാം

4. ടസഷേലല് സബസ ജയനില്, ടനയഭാറനിന്കേര

5. ടസഷേലല് സബസ ജയനില്, ടകേഭാടഭാരക്കര

6. സബസ ജയനില്, ആറനിങ്ങല്

7. ജനില്ലഭാ ജയനില്, പതനലാംതനിട

8. ജനില്ലഭാ ജയനില്, ആലപ്പുഴ

9. ടസഷേലല് സബസ ജയനില്, മഭാകവലനിക്കര

10. ടസന്ട്രല് ജയനില് & കേറക്ഷണല് കഹഭാലാം, വനിയ്യൂര്

11. ടസഷേലല് സബസ ജയനില്, ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട

12. സബസ ജയനില്, ചഭാവക്കഭാടസ

13. ജനില്ലഭാ ജയനില്, എറണഭാകുളലാം

14. ടസഷേലല് സബസ ജയനില്, മൂവഭാറ്റുപുഴ

15. സബസ ജയനില്, ആലുവ

16. സബസ ജയനില്, എറണഭാകുളലാം

17. സബസ ജയനില്, മടഭാകഞരനി

18. സബസ ജയനില്, പതീരുകമടസ

19. ജനില്ലഭാ ജയനില്, കകേഭാടയലാം

20. ടസഷേലല് സബസ ജയനില്, ടപഭാന്കുന്നെലാം

21. സബസ ജയനില്, മതീനചല്

22. സബസ ജയനില്, കേണ്ണൂര്

23. ജനില്ലഭാ ജയനില്, കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗസ

24. ടസഷേലല് സബസ ജയനില്, കേഭാസര്കഗഭാഡസ
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25. ജനില്ലഭാ ജയനില്, മഭാനനവഭാടനി

26. ടസഷേലല് സബസ ജയനില്, കവതനിരനി

27. ടസഷേലല് സബസ ജയനില്, മകഞരനി

28. സബസ ജയനില്, തനിരൂര്

29. ജനില്ലഭാ ജയനില്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ

30. ടസഷേലല് സബസ ജയനില്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ

31. സബസ ജയനില്, വടകേര

32. സബസ ജയനില്, ടകേഭായനിലഭാണനി

33. ടസഷേലല് സബസ ജയനില്, പഭാലക്കഭാടസ

34. ടസഷേലല് സബസ ജയനില്, ചനിറ്റൂര്

35. സബസ ജയനില്, ഒറപഭാലലാം 

36. സബസ ജയനില്, ആലത്തൂര്

(സനി)  ജയനിലുകേളനില്  സുരക്ഷ  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി  തടവുകേഭാരുടട  എണലാം
അലാംഗതീകൃത കശഷേനിടയക്കഭാള കുറവുള്ള മറസ ജയനിലുകേളനികലയസ മഭാറനിപഭാര്പനിചവരുന.
സുരക്ഷഭാ  നനിരതീക്ഷണതനിനഭായനി  സനി.സനി.ടനി.വനി.  സലാംവനിധഭാനലാം  സഭാപനിചനിട്ടുണസ.
ജയനിലനിടന്റെ  മതനിലനിനസ  മുകേളനില്  ടഫന്സനിലാംഗസ  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.   സുരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മതനിലനില്  ടവളനിചലാം
ലഭനിക്കുന്നെ  രതീതനിയനില്  ബളബുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണസ.   ജയനിലനില്  തടവുകേഭാരുടട
ബഭാഹുലലമുണഭാകുകമ്പഭാള  ദനിനചരലയഭായനി  അവടര  ഒരുമനിചസ  തുറന്നെനിറക്കഭാടത
ഘടലാംഘടമഭായനി  തുറന്നെനിറക്കനി  ദനിനചരല  ടചയനിപനിചസ  തനിരനിടകേ  ടസല്ലനില്
പ്രകവശനിപനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്യുന.   കൂടഭാടത  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ  സുരക്ഷഭാ  കേഭാരലതനില്
ജഭാഗത പുലര്ത്തുന്നെതനിനസ പ്രകതലകേ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

 കപഭാലതീസസ കസഷേനുകേള സതീ സകൗഹൃദമഭാക്കല്

111  (123) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതസ കപഭാലതീസസ കസഷേനുകേള സതീ സകൗഹൃദമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാന  വനനിതഭാ  ടസല്,  ജനില്ലഭാ  വനനിതഭാ  ടസല്  എന്നെനിവയുടട
പ്രവര്തനലാം  വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങ്കനില്  അവ  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന്
എടനല്ലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഞഭായതസ  തലതനില്  വനനിതഭാ  കപഭാലതീസസ  ഉകദലഭാഗസ
ആഴ്ചയനിടലഭാരനിക്കല് സതീകേളടക്കതനിടരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള സലാംബനനിച പരഭാതനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെ പദതനിയുടട നനിലവനിടല സനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇതസ ഏടതല്ലഭാലാം
പഞഭായത്തുകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തുള്ള  മനിക്കവഭാറുലാം  കപഭാലതീസസ  കസഷേനുകേളനില്  വനനിതഭാ
കപഭാലതീസനിടന്റെ കസവനലാം, സതീ സകൗഹൃദമഭാക്കുന്നെതനിനസ റനിസപ്ഷേന്, വനനിത ടഹല്പസ
ടഡസസ, കടഭായസ ടലകറഭാടുകൂടനിയുള്ള വനിസനികറഴസ റൂലാം മുതലഭായവ നനിലവനിലുണസ.

(ബനി)  ഉണസ.  സലാംസഭാന  വനനിതഭാടസല്  കപഭാലതീസസ  സൂപ്രണനിടന്റെ
അദലക്ഷതയനില്  മഭാസലാംകതഭാറുലാം  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിടലയുലാം  വനനിതഭാ  ടസലകേളനിടല
വനനിതഭാ സനി.ടഎ.-മഭാടര ഉളടപടുതനി കകേഭാണ്ഫറന്സുകേള നടതനി ജനില്ലകേളനിടല
വനനിതകേളടക്കതനിരഭായ  അതനിക്രമവുമഭായനി  ബനടപട  കകേസ്സുകേളുടട
സനിതനിഗതനികേള  അവകലഭാകേനലാം  ടചയ്തസ  അവര്ക്കസ  കവണ്ടുന്നെ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
നല്കുനണസ.  സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുടമതനിടര നടക്കുന്നെ അതനിക്രമ കകേസ്സുകേളുടട
കമഭാണനിററനിലാംഗുലാം  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  കകേഭാളനനി,  വനനിതഭാ  കഹഭാസല്,
സതീകേടളയുലാം കുടനികേടളയുലാം പഭാര്പനിക്കുന്നെ സലങ്ങള,  വൃദസദനലാം,  മഹനിളഭാ മന്ദനിരലാം
മുതലഭായ  സലങ്ങള  സന്ദര്ശനിചസ  കബഭാധവല്ക്കരണ  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം
നടത്തുനണസ.

(സനി)  സലാംസഭാന  വനനിതഭാ  ടസല്  കപഭാലതീസസ  സൂപ്രണസ  ടചയര്മഭാനഭായുലാം
വനനിതഭാ  ടഡപബ്യൂടനി  കപഭാലതീസസ  സൂപ്രണസ  (സലാംസഭാന  വനനിതഭാ  ടസല്),  വനനിതഭാ
സബസ ഇന്ടസക്ടര് (കകേരള കപഭാലതീസസ അക്കഭാദമനി, തൃശ്ശൂര്) എന്നെനിവര് അലാംഗങ്ങളഭായുലാം
ഒരു ടസന്ട്രല് കമഭാണനിററനിലാംഗസ  ടതീലാം  രൂപതീകേരനിചസ  പഞഭായത്തുകേളനില് സര്കപ്രസസ
വനിസനിറസ  നടതണടമന്നെസ  നനിര്കദ്ദേശനിചടകേഭാണ്ടുള്ള  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസസ
കമധഭാവനിയുടട  ഉതരവസ  നനിലവനിലുണസ.   ഒഭാകരഭാ  ടചഭാവ്വഭാഴ്ചയുലാം  രഭാവനിടല  10.30-നുലാം
ഉചയസ  1.00  മണനിക്കുമനിടയനില് വനനിതഭാ കപഭാലതീസസ ബതീറസ  ഓഫതീസര്മഭാര് ഓകരഭാ
പഞഭായതസ  ഓഫതീസനിലുലാം  എതനികചര്ന്നെസ  കപഭാലതീസസ  വകുപനില്നനിനലാം
തതീര്പഭാക്കഭാവുന്നെ  പരഭാതനികേളുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  വനനിതകേളനില്നനിനലാം  സസ്വതീകേരനിചസ
നനിയമപഭാലന  അധനികേഭാരലാം  ഉപകയഭാഗനിചസ  തതീര്പഭാകക്കണതുലാം  അഥവഭാ  ടചഭാവ്വഭാഴ്ച
സന്ദര്ശനിക്കഭാന്  കേഴനിഞ്ഞെനിടല്ലങ്കനില്  ടതഭാടടുത്തുവരുന്നെ  വലഭാഴഭാഴ്ച  നനിര്ബനമഭായുലാം
സന്ദര്ശനികക്കണതുമഭാടണന്നെസ നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ.
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പഞഭായത്തുകേളനില് വനനിതഭാ കപഭാലതീസസ ബതീറസ ഒഭാഫതീസര്മഭാരുടട നനിയമനവുലാം
ടനി വനിഷേയവുമഭായനി ബനടപടസ ടനി വനനിതഭാ ബതീറസ കപഭാലതീസസ ഓഫതീസര്മഭാര് തതീര്പസ
കേല്പനിക്കുന്നെ  പരഭാതനികേളുടട  വനിവരങ്ങളടങ്ങനിയ  റനികപഭാര്ടസ  എല്ലഭാ  മഭാസവുലാം  5-ാം
തതീയതനിക്കകേലാം  സമര്പനിക്കണടമന്നെ  നനിര്കദ്ദേശലാം  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ  കപഭാലതീസസ
കമധഭാവനികേളക്കുലാം സലാംസഭാന കപഭാലതീസസ  കമധഭാവനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   ഇകൗ പദതനി
ഏടതല്ലഭാലാം പഞഭായത്തുകേളനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുടണന്നെ വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

 ഫനിഷേനിലാംഗസ ഹഭാര്ബറനിടല അപകേടങ്ങള

112  (125)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപഭാടസ  ഗഭാമപഞഭായതനിടല  കേഭായലാംകുളലാം  ഫനിഷേനിലാംഗസ  ഹഭാര്ബറനില്
അടനിക്കടനിയുണഭാകുന്നെ  അപകേടങ്ങളുലാം  ആളനഭാശവുലാം  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;
3-7-2017-നസ  ഹഭാര്ബറനിലുണഭായ  അപകേടടതത്തുടര്ന്നെസ  വളളലാം  തകേര്ന്നെസ
കേഭാണഭാതഭായ  അനനില്കുമഭാറനിടന്റെ  മൃതകദഹലാം  കേടണത്തുന്നെതനിനസ  എടനല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചടവന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവനിടടയുണഭാകുന്നെ അപകേടങ്ങളനില്ടപടുന്നെ മതലടതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കസ
അടനിയനര  സഹഭായലാം  എതനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ഹഭാര്ബറനിടന്റെ  സുരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുലാം
കവണനി  ഒരു  കകേഭാസല്  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അടനിയനരമഭായനി  ഒരു  കപഭാലതീസസ  ഒകൗടസ  കപഭാസസ  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ. 3-7-2017-നസ ഹഭാര്ബറനിലുണഭായ അപകേടടതത്തുടര്ന്നെസ
കേഭാണഭാതഭായ  അനനില്  കുമഭാറനിനഭായനി  ഓചനിറ  കപഭാലതീസസ,  കകേഭാസല്  കപഭാലതീസസ,
മകറന് എന്കഫഭാഴസടമന്റെസ,  കകേഭാസസ ഗഭാര്ഡസ എന്നെനിവരുടട സഹഭായതഭാല് കബഭാട്ടുലാം
ടഹലനികകേഭാപ്ററുലാം  ഉപകയഭാഗനിചസ  നടതനിയ  തനിരചനിലനില്  ടനിയഭാടന  ഇതുവടര
കേടണതഭാനഭായനിടനില്ല.   ഇതുസലാംബനനിചസ  കകേഭാസല് കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  കക്രലാം
നമ്പര്  11/2017 u/s  174 CrPC  &57(A)  of  KP  Act  പ്രകേഭാരലാം കകേസസ  രജനിസര്
ടചയ്തസ അകനസ്വഷേണലാം നടതനിവരുന.

(ബനി&സനി)  മതലടതഭാഴനിലഭാളനികേളുടട  സുരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനഭായനി
വര്ഷേലാം മുഴുവന് ആലപ്പുഴ, ടകേഭാല്ലലാം ജനില്ലകേളനില് ടറസബ്യൂ കബഭാടസ ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുണസ.
കൂടഭാടത  ആലപ്പുഴ  ജനില്ലയനില്  ഫനിഷേറതീസസ  കസഷേന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
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നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുനണസ.  കകേഭാസല് കപഭാലതീസസ കസഷേന്, കപഭാലതീസസ ഒകൗടസ
കപഭാസസ എന്നെനിവ സഭാപനിക്കുന്നെതസ നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില്ല.

 ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുലാം അപകേടങ്ങളുലാം

113 (126) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനിടല  പടണങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുലാം
അപകേടങ്ങളുലാം വര്ദനിചവരുന്നെതഭായനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനില്  നനിലവനിലുള്ള ട്രഭാഫനികേസ  യൂണനിറനിടന്റെ  പ്രവര്തനലാം
കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇടല്ലങ്കനില്  ഗതഭാഗതലാം  സുഗമമഭാക്കുന്നെതനിനസ  കൂടുതല്  ട്രഭാഫനികേസ
യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.  എന്നെഭാല് ജനില്ലയനിടല പ്രധഭാനടപട പടണങ്ങള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചള്ള  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  പരനിധനികേളനില്  2015,  2016,  2017  ജൂണ്
മഭാസലാം  30  വടരയുള്ള  അപകേടങ്ങളുടട  കേണക്കുകേള  പരനികശഭാധനിചതനില്
അപകേടങ്ങളുടടയുലാം മരണങ്ങളുടടയുലാം വര്ദനവനില് കുറവുള്ളതഭായനി കേഭാണുനണസ.

(ബനി)  നനിലവനില്  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനില്  മകഞരനി,  മലപ്പുറലാം,  തനിരൂര്,
ടപരനിനല്മണ,  ടകേഭാകണഭാടനി  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  ട്രഭാഫനികേസ  യൂണനിറ്റുകേള
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്തനിചവരുനണസ.   ട്രഭാഫനികേസ  കപഭാലതീസനിടന  കൂടഭാടത
കലഭാക്കല്  കപഭാലതീസനിടന്റെയുലാം  കഹഭാലാംഗഭാര്ഡുകേളുടടയുലാം  ട്രഭാഫനികേസ  വഭാര്ഡനഭാരുടടയുലാം
കസവനവുലാം ഇതനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിചവരുനണസ.

(സനി)  കൂടുതല്  ട്രഭാഫനികേസ  യൂണനിറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതസ  സലാംബനനിചസ
സലാംസഭാന കപഭാലതീസസ കമധഭാവനിതലതനില് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 സസ്വകേഭാരല ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുടട അലാംഗതീകേഭാരലാം

114 (127) ശതീ  .   എല്കദഭാസസ പനി  .   കുന്നെപനിള്ളനില് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനടത സസ്വകേഭാരല ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളക്കസ അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കഭാനഭായനി  ചനില  രഭാഷതീയ കനതഭാക്കൾ  5  കകേഭാടനിയനിലധനികേലാം  രൂപ  കകേക്കൂലനി
കകേപറനി  എന്നെ  ആകക്ഷപതനികനൽ  അകനസ്വഷേണലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ
ഏതസ ഏജന്സനിയഭാണസ പ്രസ്തുസ്തുത ആകരഭാപണലാം അകനസ്വഷേനിക്കുന്നെടതന്നെസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളുടട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  സലാംബനനിചസ  ഇകപഭാള
പുറത്തുവന്നെനിട്ടുള്ള  വഭാര്തകേള  അഴനിമതനിയുടട  ഒരു  ടചറനിയ  ഭഭാഗലാം  മഭാത്രമഭാണസ
ടവളനിവഭാക്കുന്നെടതനലാം  കകേഭാടനികേളഭാണസ  ഈ  കമഖലയനില്  കകേക്കൂലനിയഭായനി
കകേമറനിഞ്ഞെടതനലാം  കേരുതുനകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇക്കഭാരലതനില്  അകനസ്വഷേണലാം
കകേഭാടതനിയുടട കമൽകനഭാടതനിൽ നടത്തുന്നെതനിനസ ആവശലടപടുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  അകനസ്വഷേണലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനില്
വര്ക്കല എസസ.ആര്.  എഡബ്യൂകക്കഷേണല് ആന്റെസ ചഭാരനിറബനിള ട്രസനിടന്റെ ടമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിനസ  അലാംഗതീകേഭാരതനിനഭായനി  ശതീ.  ആര്.  എസസ.  വനികനഭാദനിനസ  കകേക്കൂലനി
നല്കേനിയതുസലാംബനനിചസ  വനിജനിലന്സസ  ആന്റെസ  ആന്റെനി  കേറപ്ഷേന്  ബബ്യൂകറഭാ
ഡയറക്ടകററനില് ലഭനിച പരഭാതനിയുടട അടനിസഭാനതനില് വനിജനിലന്സസ അകനസ്വഷേണലാം
നടനവരുന. 

സഭാഫസ കേസ്വഭാര്കടഴസ

115(128) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലതനിനസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  DySP  ഓഫതീസനികനഭാടസ  കചര്നള്ള  സഭാഫസ  കേസ്വഭാര്കടഴ് സനിടന്റെ
ജതീര്ണഭാവസ ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ ആയതസ ടപഭാളനിച നതീക്കനി പുതനിയ
കേസ്വഭാര്കടഴ്സുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസസ  കമധഭാവനിതലതനില്  നടപടനി
സസ്വനികേരനിചവരുന.

 കപഭാലതീസസ കേസഡനിയനിലുള്ള വഭാഹനങ്ങള

116 (129) ശതീ  .   ഡനി  .   ടകേ  .   മുരളനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല  ടപഭാന്മുടനി,  പഭാകലഭാടസ,
പഭാകങ്ങഭാടസ,  ടവഞ്ഞെഭാറമൂടസ  കപഭാലതീസസ  കസഷേനുകേളനില്  വനിവനിധ  കകേസ്സുകേളനിലഭായനി
കേസഡനിയനിലുള്ള എത്ര വഭാഹനങ്ങള നനിലവനിലുടണന്നെസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയനില്  അഞസ  വര്ഷേതനില്  കൂടുതലഭായനി  പനിടനിചനിടനിരനിക്കുന്നെ
വഭാഹനങ്ങള എത്രയുടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  അഞസ  വര്ഷേതനില്ക്കൂടുതല് കേസഡനിയനിലുള്ള വഭാഹനങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനസ
എടനങ്കനിലുലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല  ടപഭാന്മുടനി,  പഭാകലഭാടസ,
പഭാകങ്ങഭാടസ, ടവഞ്ഞെഭാറമൂടസ എന്നെതീ കപഭാലതീസസ കസഷേനുകേളനില് വനിവനിധ കകേസ്സുകേളുമഭായനി
ബനടപടസ 195 വഭാഹനങ്ങള കേസഡനിയനിലുണസ.

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞെവയനില്  56  വഭാഹനങ്ങള  5  വര്ഷേതനിലധനികേമഭായനി
കേസഡനിയനില് ഉള്ളവയഭാണസ.

(സനി)  കകേഭാടതനി  നടപടനികേള  തതീര്പഭാകുന്നെ  മുറയസ  പ്രസ്തുത  വഭാഹനങ്ങള
ആര്.സനി. ഉടമകേളക്കസ നല്കേനിവരുന.

 ടകേഭാപതസ പുതനിയ കപഭാലതീസസ കസഷേന് 

117  (130) ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ  മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലതനിനസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള ടകേഭാപലാം കപഭാലതീസസ  കസഷേന് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള ഏതുവടരയഭാടയന്നെസ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

ടകേഭാപലാം കപഭാലതീസസ കസഷേന് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

  ആലത്തൂര് കപഭാലതീസസ കസഷേന് മഭാറനി സഭാപനിക്കല്

118  (131) ശതീ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുടട  അടുത്തുളള
ടകേടനിടതനിസ ല് പ്രവര്തനിക്കുന്നെതനിനഭാല് ആശുപത്രനിയനികലയസ വരുന്നെ കരഭാഗനികേളക്കുലാം
കപഭാലതീസസ  കസഷേനനികലയസ  എത്തുന്നെവര്ക്കുലാം  അസകൗകേരലങ്ങള  അനുഭവടപടുന്നെ
വനിഷേയലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിരനരലാം  അനുഭവടപടുന്നെ വഭാഹനക്കുരുക്കനിനുലാം,  മറസ  തടസങ്ങളക്കുലാം
ശഭാശസ്വത  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുന്നെതനിനസ  ഡനികവ.എസസ.പനി,  സനി.ഐ.  ഓഫതീസുകേള
പ്രവര്തനിക്കുന്നെ ആഭലനര വകുപനിടന്റെ സലകതയസ കപഭാലതീസസ കസഷേന് ടകേടനിടലാം
മഭാറനി പണനിയഭാന് ആവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;



കചഭാകദലഭാതരങ്ങള 197

(സനി)  നനിലവനില്  ഇതുസലാംബനനിച  എടനങ്കനിലുലാം  ടപ്രഭാകപഭാസല്  ഉകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി&സനി)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസസ  കമധഭാവനി  തലതനില്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചവരുന. 

 രഭാഷതീയ ടകേഭാലപഭാതകേകക്കസ്സുകേള

119  (132) ശതീ  .    ടകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെതനിനുകശഷേലാം  ആടകേ  എത്ര
രഭാഷതീയ ടകേഭാലപഭാതകേകക്കസ്സുകേള രജനിസര് ടചയ്തനിട്ടുടണന്നെസ ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേസ്സുകേളനില്  നഭാളനിതുവടര  കുറപത്രലാം  സമര്പനിചനിടനില്ലഭാതവ
നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന്നെകശഷേലാം രഭാഷതീയ ടകേഭാലപഭാതകേ
കകേസ്സുകേളുളടപടട  ആടകേ  എത്ര  ടകേഭാലപഭാതകേകക്കസ്സുകേള  രജനിസര്  ടചയ്തനിട്ടുണസ;
ജനില്ല തനിരനിചസ പടനികേ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 13 കകേസ്സുകേള.

(ബനി) 6 കകേസ്സുകേള.

(സനി) 346 കകേസ്സുകേള.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

 ദളനിതസ യുവഭാവനിടന പതീഡനിപനിച സലാംഭവലാം

 120  (133)  ശതീ  .    ടകേ  .    എലാം  .    ഷേഭാജനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  19  വയസ്സുളള  വനിനഭായകേടനന്നെ  ദളനിതസ  യുവഭാവനിടന  തൃശ്ശൂര്  പഭാവറടനി
കപഭാലതീസസ എന്നെഭാണസ കേസഡനിയനിടലടുതടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ടനിയഭാടന കേസഡനിയനിടലടുതതസ ആരുടട പരഭാതനിടയത്തുടര്ന്നെഭായനിരുന;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(സനി)  ടനിയഭാളുടട  തലമുടനി  വലനിചപറനിക്കുകേയുലാം,  മഭാരകേമഭായനി  ഇടനിക്കകേയുലാം
ടചയ്തതനിടന്റെ ടനഭാമ്പരതനില് കസഷേനനില് നനിനലാം വനിടയചയുടൻ ആതഹതല ടചയ്ത
സലാംഭവലാം ശദയനില് വന്നെനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇയഭാടള  അനഭാവശലമഭായനി  പതീഡനിപനിചതനിടന്റെ  കപരനില്  ഏടതങ്കനിലുലാം
കപഭാലതീസുകേഭാര്ടക്കതനിടര നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിരുകന്നെഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 17-7-2017-നസ പകേല് 12 മണനിക്കുകശഷേലാം.

(ബനി) പരഭാതനിടയത്തുടര്ന്നെല്ല ടനിയഭാടന കേസഡനിയനിടലടുതതസ.

(സനി)  പ്രസ്തുത സലാംഭവുമഭായനി ബനടപടസ സലാംസഭാന കക്രലാംബഭാഞസ വനിഭഭാഗലാം
അകനസ്വഷേണലാം നടതനിവരുന.                                                      

(ഡനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  പഭാവറടനി കപഭാലതീസസ കസഷേനനിടല സനി.പനി.ഒ.
ശതീജനിതസ, എസസ.സനി.പനി.ഒ. (കഗഡസ) സഭാജന് എന്നെനിവടര തൃശ്ശൂര് ജനില്ലഭാ കപഭാലതീസസ
കമധഭാവനിയുടട  ഉതരവസ  നമ്പര്  എചസ.1/3834/2017/ആര്.സനി.  പ്രകേഭാരലാം
അകനസ്വഷേണവനികധയമഭായനി  സടസന്റെസ  ടചയ്തനിട്ടുള്ളതുലാം  ടനിയഭാനഭാര്ടക്കതനിടര
വഭാടഭാനപള്ളനി പനി.എസസ. കക്രലാം നമ്പര് 826/2017 u/s 341, 323, 324, 34 IPC &
Sec.3(2) V(a) of SC/ST PoA Act പ്രകേഭാരലാം കകേസസ രജനിസര് ടചയ്തസ അകനസ്വഷേണലാം
നടനവരനികേയുമഭാണസ.    കൂടഭാടത   ഗുരുവഭായൂര് കപഭാലതീസസ  സര്ക്കനിള  ഇന്ടസക്ടര്
ഇ.  ബഭാലകൃഷ്ണന്,  പഭാവറടനി  പനി.എസസ.  സബസ  ഇന്ടസക്ടര്  അരുണ്ഷേഭാ
എന്നെനിവര്ടക്കതനിടര  തൃശ്ശൂര്  ടറയ്ഞസ  ടഎ.ജനി.-യുടട  ഉതരവസ  നമ്പര്
എ.29(a)/PR/32/AB/2017/TSR തതീയതനി,29-7-2017  പ്രകേഭാരലാം  വഭാചലഭാകനസ്വഷേണതനിനസ
ഉതരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണസ.

 വനിനഭായകേടന്റെ ആതഹതല

121  (134) ശതീ  .    മുരളനി  ടപരുടനല്ലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനില്  പഭാവറടനി  കപഭാലതീസസ  കേസഡനിയനിടലടുക്കുകേയുലാം
കപഭാലതീസസ  കസഷേനനില്വചസ  ക്രൂരമഭായനി  മര്ദ്ദേനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്തതനിടനത്തുടര്ന്നെസ
എങ്ങണനിയൂര്  സസ്വകദശനി  വനിനഭായകേന്  എന്നെയഭാള  ആതഹതല  ടചയ്തതസ
ശദനിയല്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ സലാംഭവതനില് കുറക്കഭാരഭായ എസസ.ഐ. ഉളടപടടയുള്ള കപഭാലതീസസ
ഉകദലഭാഗസര്ടക്കതനിടര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇടല്ലങ്കനില്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടലാം  റനികപഭാര്ടനില്  വനിനഭായകേനസ  മര്ദ്ദേനകമറനിരുന്നെതഭായനി
സനിരതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടലാം റനികപഭാര്ടനിടന്റെ പകേര്പസ കമശപ്പുറതസ വയ്ക്കുകമഭാ? 

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  ഉണസ.  കപഭാസ്റ്റുകമഭാര്ടലാം  റനികപഭാര്ടനിടന്റെ  പകേര്പസ  അനുബനമഭായനി
കചര്തനിട്ടുണസ.* 

 രഭാഷതീയ പ്രവര്തകേര് ടകേഭാലടചയടപട കകേസ്സുകേള

122  (135) ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദതസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷേലാം  രഭാഷതീയ  പ്രവര്തകേര്
ടകേഭാലടചയടപട എത്ര കകേസ്സുകേള ഏടതല്ലഭാലാം തതീയതനികേളനില് രജനിസര് ടചയ്തനിട്ടുണസ;
ടകേഭാലടചയടപടവര് ആടരഭാടക്കയഭാടണന്നെസ ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഇവയനില് ഓകരഭാ കകേസനികന്റെയുലാം അകനസ്വഷേണ പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനില്  പ്രധഭാന പ്രതനികേടള  ഇനനിയുലാം  അറസസ  ടചയഭാത കകേസ്സുകേള
ഉടണങ്കനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കുറപത്രലാം കകേഭാടതനിയനില് സമര്പനിച കകേസ്സുകേള എത്ര;

(ഇ) ഇതരലാം കകേസ്സുകേളനില് പ്രകതലകേ അകനസ്വഷേണ സലാംഘടത ഏര്ടപടുതനി
അകനസ്വഷേണലാം നടതനിയവ ഏടതഭാടക്കടയന്നെസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  14  രഭാഷതീയ  ടകേഭാലപഭാതകേങ്ങളനിലഭായനി  13  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്
ടചയ്തനിട്ടുണസ.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  7  കകേസ്സുകേളനില്  കുറപത്രലാം  സമര്പനിചനിട്ടുണസ.  6  കകേസ്സുകേള
അകനസ്വഷേണഭാവസയനിലഭാണസ.

(സനി) 2  കകേസ്സുകേള.  കക്രലാം നമ്പര് 1056/16  ധര്മ്മേടലാം കപഭാലതീസസ കസഷേന്,
കക്രലാം നമ്പര് 1708/16 കൂത്തുപറമ്പസ കപഭാലതീസസ കസഷേന്.

(ഡനി) 7 കകേസ്സുകേള.
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(ഇ) 2 കകേസ്സുകേള.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

 ടകേഭാലകക്കസസ പ്രതനികേളഭായ മനനിമഭാര്

123  (136) ശതീ  .    എല്കദഭാസസ  പനി  .    കുന്നെപനിള്ളനില് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  മനനിസഭയനിടല  മനനിമഭാരനില്  ആടരങ്കനിലുലാം  പ്രതനികേളഭായ
ഏടതങ്കനിലുലാം  ടകേഭാലകക്കസസ  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഉടണങ്കനിൽ  ആടരഭാടക്കയഭാണസ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഏടതഭാടക്ക ടകേഭാലകക്കസ്സുകേളനിലഭാണസ അവർ പ്രതനികേളഭായനിട്ടുള്ളതസ ;

(സനി) ഈ കകേസ്സുകേളുടട ഇകപഭാഴുള്ള സനിതനി എനഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ & ബനി) ശഭാനന്പഭാറ കപഭാലതീസസ കസഷേനനില് രജനിസര് ടചയ്തനിട്ടുള്ള കക്രലാം
നമ്പര് 118/1982 എന്നെ കകേസനില് മനനി എലാം. എലാം. മണനിടയ പ്രതനി കചര്തനിട്ടുണസ.

(സനി) പ്രസ്തസ്തുത കകേസസ ഇകപഭാള ബഹുമഭാനടപട അഡതീഷേണല് ടസഷേന്സസ
കകേഭാര്ടസ അഡ്കഹഭാക്കസ II ടതഭാടുപുഴയനില് വനിചഭാരണയനിലഭാണസ.

    ടപന്ഷേന് ലഭലമഭാക്കല്

124  (137) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ  ജനില്ലയനില്  കേഭാര്തനികേപള്ളനി  തഭാലൂക്കനില്  കേതീരനിക്കഭാടസ
വനികല്ലജനില്  കേതീരനിക്കഭാടസ  ടതക്കുമുറനിയനില്  കേഭായലാംകുളലാം  നഗരസഭ  41-ാം  വഭാര്ഡനില്
ശതീമതനി  രമണതീ  കദവനി,  തടന്റെ  പനിതഭാവസ  ശതീ.  എ  ടചല്ലപന്  പനിള്ള  കപഭാലതീസസ
ഡനിപഭാര്ടസടമന്റെനില് പനി.സനി.എ.  തസ്തനികേയനില്  20-7-1918  മുതല്  10-8-1970  വടര
കസവനലാം അനുഷനിചനിട്ടുള്ള ആളഭാടണനലാം അകദ്ദേഹതനിടന്റെ മരണ കശഷേലാം മഭാതഭാവസ
ഓമന  അമ്മേഭാള  പനി.-യസ  PPO/SF/DCGR/1838  പ്രകേഭാരലാം  ടപന്ഷേന്
ലഭനിചടകേഭാണനിരുനടവനലാം  20-6-2016  മഭാതഭാവസ  ഓമന  അമ്മേഭാള  പനി.  മരനിച
കപഭായനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് മഭാതഭാവനിടന ആശയനിചസ ജനിവനിച വന്നെനിരുന്നെ വനിധവയുലാം മക്കള
ഇല്ലഭാതതുമഭായ  തനനിക്കസ  തുടര്നള്ള  ടപന്ഷേന്  കേനിടണടമന്നെസ  കേഭാടനി  അകപക്ഷ
നല്കേനി മഭാസങ്ങള കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുലാം ടനി ആളക്കസ ടപന്ഷേന് ലഭനിക്കുന്നെനില്ല എന്നെ വസ്തുത
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(ബനി)  എങ്കനിൽ  ആയതനിടന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത വലക്തനിക്കസ
ടപന്ഷേന് ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനിടല  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  അലാംഗപരനിമനിതനിയുള്ള  വനിധവയഭായ
ടപണ്മക്കളക്കഭാണസ  കുടുലാംബ  ടപന്ഷേനസ  അര്ഹതയുള്ളതസ.   എന്നെഭാല്  ശതീമതനി
രമണതീ കദവനി അലാംഗപരനിമനിതനി ടതളനിയനിക്കുന്നെ കരഖകേടളഭാനലാം ഹഭാജരഭാക്കനിയനിടനില്ലഭാതനിരുന്നെ
സഭാഹചരലതനില് നനികവദകേ വനിധവയുലാം അലാംഗപരനിമനിതനിയുമുള്ള വലക്തനിയഭാടണങ്കനില്
ആയതനിനുള്ള  കരഖകേള  സഹനിതലാം  ഉചനിതമഭാര്കഗ്ഗന  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കഭാന്
26-7-2017-ല്  Home-A3/159/2017-ാം  നമ്പര്  കേതസ  പ്രകേഭാരലാം  ആവശലടപടനിട്ടുണസ.
ഇക്കഭാരലതനില് അകപക്ഷകേയനില്നനിന്നെസ മറുപടനി  ലഭലമഭാകുന്നെ കവളയനില് ടനി കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചസ  നനിലവനിടല  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ടനിയഭാള  അര്ഹയഭാടണങ്കനില്
ഇക്കഭാരലതനില് അനനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

 നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറ സഭാപനിക്കല്

125 (138) ശതീ  .   ടകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലതനിനസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചനിറ്റൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്ടപടുന്നെ  സലാംസഭാന  അതനിര്തനി
പ്രകദശങ്ങളനില് കുറകൃതലങ്ങള തടയുന്നെതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറകേള
സഭാപനിക്കണടമന്നെ  ജനില്ലഭാ  വനികേസന സമനിതനിയുടട  നനിര്കദ്ദേശതനിടന്റെ അടനിസഭാനതനില്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എടനഭാടക്കയഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

ഇതുസലാംബനനിചസ  ജനില്ലഭാ  വനികേസന  സമനിതനിയനില്നനിനലാം  സലാംസഭാന
കപഭാലതീസസ കമധഭാവനിക്കസ ശനിപഭാര്ശകേടളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില്ല.

  ഡനികവ.എസസ.പനി. ഒഭാഫതീസസ

126  (139) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷേസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാക്കട  കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ  ഡനികവ.എസസ.പനി.  ഓഫതീസസ
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതസ വടരടയതനി ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചസ  കപഭാലതീസസ  കമധഭാവനിയനില്നനിനലാം  റനികപഭാര്ടസ
ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ ; എങ്കനില് തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉതരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാടഭാക്കട  ഡനികവ.എസസ.പനി.  ഓഫതീസസ  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ
Manpower  Statement  സലാംബനനിച  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനി
സലാംസഭാന കപഭാലതീസസ കമധഭാവനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 കകേഭാടതനിയനില് ഹഭാജരഭാകേഭാന് ഉതരവസ നല്കേനിയ കകേസ്സുകേള

127  (141) ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന്നെകശഷേലാം ചതീഫസ ടസക്രടറനിടയകയഭാ
വകുപസ  ടസക്രടറനിമഭാടരകയഭാ  സലാംസഭാനടത  ഏടതങ്കനിലുലാം  കകേഭാടതനികേകളഭാ
സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനികയഭാ  കനരനിടസ  ഹഭാജരഭാകേഭാന് ഉതരവസ  നല്കേനിയ എത്ര കകേസ്സുകേള
ഉണഭായനിട്ടുണസ; ഇതനില് എത്ര കകേസ്സുകേളനിൽ ബനടപടവര് കനരനിടസ ഹഭാജരഭായനിട്ടുണസ;

(ബനി)  എത്ര  കകേസ്സുകേളനില്  ചതീഫസ  ടസക്രടറനിയുലാം  വകുപസ  ടസക്രടറനിമഭാരുലാം
കകേഭാടതനി മുന്പഭാടകേ മഭാപകപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുണസ; സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി മുന്പഭാടകേ എത്ര
കകേസ്സുകേളനില് മഭാപകപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുണസ;

(സനി) സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുടടയുലാം കഹകക്കഭാടതനി ഉളപടടയുള്ള സലാംസഭാനടത
മറസ  കകേഭാടതനികേളുടടയുലാം  ഉതരവുകേള  യഥഭാസമയലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നെ  വനിഷേയലാം  ഗകൗരവകമറനിയതഭാടണന്നെസ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാണുനകണഭാ;
എങ്കനില്  ഇതരതനിലുള്ള  സലാംഭവങ്ങള  ആവര്തനിക്കഭാതനിരനിക്കുന്നെതനിനസ  സര്ക്കഭാര്
എനസ നടപടനിയഭാണസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ?

ഉതരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന. 

 ട്രഭാഫനികേസ നനിയമലലാംഘനലാം 

128 (142) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ടനല്ലനിക്കുന്നെസ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇകൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെതനിനുകശഷേലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡസ
ജനില്ലയനില്  ട്രഭാഫനികേസ  നനിയമലാം  ലലാംഘനിചതനിനസ  എത്ര  കകേസ്സുകേള  രജനിസര്
ടചയ്തനിട്ടുടണന്നെസ കപഭാലതീസസ കസഷേന് തനിരനിചളള കേണക്കസ നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകൗ  കകേസ്സുകേളനില്നനിന്നെസ  പനിഴയഭായനി  എത്ര  രൂപ  ലഭനിടചന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) ഏടതല്ലഭാലാം തരതനിലുളള നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കസ എത്ര രൂപ വതീതമഭാണസ
പനിഴ ഇകൗടഭാക്കനിയടതന്നെസ കപഭാലതീസസ കസഷേന് തനിരനിചളള കേണക്കസ നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേസ്സുകേള രജനിസര് ടചയ്തതുലാം പനിഴ ചുമതനിയതുമഭായ ഉകദലഭാഗസരുടട
കപരുവനിവരലാം കപഭാലതീസസ കസഷേന് തനിരനിചസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ട്രഭാഫനികേസ  നനിയമലലാംഘനലാം  നടതനിയതനിനസ  കമഭാകടഭാര്  ടടസക്കനിളുകേളനില്
സഞരനിക്കുന്നെ  ബതീറസ  കപഭാലതീസുകേഭാര്  എത്രകപടര  തടഞ്ഞുനനിര്തനി  ബനടപട
ഉകദലഭാഗസടന്റെ മുമ്പനില് എതനിചനിട്ടുടണന്നെസ കപഭാലതീസസ കസഷേന് തനിരനിചസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫസ)  കമഭാകടഭാര്  ടടസക്കനിളുകേളനില്  സഞരനിക്കുന്നെ  ബതീറസ  കപഭാലതീസുകേഭാര്
അതഭാതസ  കപഭാലതീസസ  കസഷേനുകേളനില്  തതീര്പഭാക്കനിയതസ  കൂടഭാടത  എത്ര  ട്രഭാഫനികേസ
നനിയമലലാംഘന കകേസ്സുകേള ഇകപഭാള ജനില്ലയനില് വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനില് ഉടണന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇകൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെതനിനുകശഷേലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡസ
ജനില്ലയനില്  ട്രഭാഫനികേസ  നനിയമലാം  ലലാംഘനിചതനിനസ  രജനിസര്  ടചയ്തനിട്ടുള്ള  കകേസ്സുകേളുടട
എണലാം ചുവടട കചര്ക്കുന:

കപഭാലതീസസ കസഷേന് രജനിസര് ടചയ്ത 

കകേസ്സുകേളുടട എണലാം

എലാം.വനി. ടപറനി

 കകേസ്സുകേളുടട എണലാം

(1) (2) (3)

വനിദലഭാനഗര് 211 7157

ബദനിയടുക്ക 172 5805

കേഭാസര്കഗഭാഡസ 934 38418

കുമ്പള 298 7792

മകഞശസ്വരലാം 186 6537

കബക്കല് 353 14197

അമ്പലതറ 396 5631

കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗസ 285 22341

ടവള്ളരനിക്കുണസ 285 4543
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(1) (2) (3)

ചനിറഭാരനിക്കഭാല് 284 4479

രഭാജപുരലാം 396 4889

നതീകലശസ്വരലാം 369 7507

ചകനര 302 8883

ചതീകമനനി 345 4781

ആദൂര് 334 6217

കബടകേലാം 386 5789

ആടകേ 5536 154966

(ബനി)  154966  കമഭാകടഭാര്  ടവഹനിക്കനിള  ടപറനികക്കസ്സുകേളനില്നനിന്നെസ
2,78,25,300 രൂപയഭായനി പനിഴയനിനതനില് ഒടുക്കനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  പനിഴ  സലാംബനനിചസ  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  തനിരനിചള്ള  കേണക്കസ
അനുബനലാം-1 ആയനി കചര്ക്കുന.*                                                     

(ഡനി) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം 2 ആയനി കചര്തനിരനിക്കുന.*

(ഇ)  നനിയമലലാംഘനങ്ങള  ശദയനില്ടപടഭാല്  കമഭാകടഭാര്  കസക്കനിളുകേളനില്
സഞരനിക്കുന്നെ  ബതീറസ  കപഭാലതീസുകേഭാര്  കമലുകദലഭാഗസര്  മുമ്പഭാടകേ  റനികപഭാര്ടസ
നല്കുകേയഭാണസ ടചയ്യുന്നെതസ. ആയതനിടന്റെ കേണക്കുകേള കസഷേനുകേളനില് സൂക്ഷനിക്കഭാറനില്ല.

(എഫസ)  5345  ട്രഭാഫനികേസ  നനിയമലലാംഘന  കകേസ്സുകേള  ഇകപഭാള  ജനില്ലയനിടല
വനിവനിധ കകേഭാടതനികേളനില് നനിലവനിലുണസ.

  മൂവഭാറ്റുപുഴ കപഭാലതീസസ കസഷേനസ പുതനിയ ടകേടനിടലാം

129 (143)    ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴ  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  ടകേടനിടതനിടന്റെ  സലപരനിമനിതനി
മൂലമുണഭാകുന്നെ ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്,  ഇതസ  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ആധുനനികേ
സകൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  പുതനിയ  ടകേടനിടലാം  പണനിയുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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ഉതരലാം

(എ&ബനി)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസസ  കമധഭാവനിതലതനില്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

    കേരതീലകുളങ്ങര കപഭാലതീസസ കസഷേന്

130  (144) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലതനില് ഉളടപട കേരതീലകുളങ്ങര കപഭാലതീസസ കസഷേന്
നനിലവനില്  NTPC-യുടട  കപരനിലുള്ള  ജതീര്ണഭാവസയനിലഭായ  ടകേടനിടതനിലഭാണസ
പ്രവര്തനിക്കുന്നെടതന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കനില് കേഭായലാംകുളലാം  കേരതീലക്കുളങ്ങരയനില് പ്രവര്തനിക്കുന്നെ ആലപ്പുഴ
സഹകേരണ  സനിന്നെനിലാംഗസ  മനില്  വകേസലതസ  കപഭാലതീസസ  കസഷേനുകവണനി  പുതനിയ
ടകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഭൂമനി  ആഭലനര  വകുപനിനസ  കകേമഭാറനിക്കനിട്ടുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളുടട സുരക്ഷ

131 (145)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനടത  പ്രധഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള,  മന്ദനിരങ്ങള
എന്നെനിവയുടട സുരക്ഷയഭായനി സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനികലക്കഭായനി  ടസകേബ്യൂരനിറനി  ആഡനിറസ  നടതനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ
ഏടതല്ലഭാലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണസ  അതനിനസ  പ്രകയഭാജനടപടുതനിയടതന്നെസ
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളുടട സുരക്ഷ ശക്തമഭാക്കുന്നെതനിനുളള കേഭാരണങ്ങള
എടനല്ലഭാടമന്നെസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനടത  പ്രധഭാനടപട  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള,  സര്ക്കഭാര്
മന്ദനിരങ്ങള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  സുരക്ഷഭാപരനികശഭാധന
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നടത്തുകേയുലാം  ആയതനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  സുരക്ഷഭാസലാംവനിധഭാനങ്ങള
ആവശലമഭായ  ഇടങ്ങളനില്  മതനിയഭായ  ഗഭാര്ഡുകേടള  ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണസ.
ഇതനിനുപുറടമ  സുരക്ഷഭാഉപകേരണങ്ങള  ആവശലമഭായ  സലങ്ങളനില്  ടസകേബ്യൂരനിറനി
കേലഭാമറകേള,  ഡനി.എഫസ.എലാം.ഡനി.,  എചസ.എചസ.എലാം.ഡനി.,  എകസ-കറ  ബഭാകഗജസ
സഭാനറുകേള  തുടങ്ങനിയ  ടസകേബ്യൂരനിറനി  ഉപകേരണങ്ങള  സഭാപനിക്കുകേയുലാം  അവ
പ്രവര്തനിപനിക്കുന്നെതനിനുകവണ  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  കപഭാലതീസസ  ഉകദലഭാഗസടര
നനികയഭാഗനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്തനിട്ടുണസ.   രഭാത്രനികേഭാല  കപഭാലതീസസ  പകട്രഭാളനിലാംഗുലാം  കപഭാലതീസസ
ബതീറ്റുകേളുലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കനിയുലാം സലാംസഭാനടത പ്രധഭാന സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേള,
മന്ദനിരങ്ങള എന്നെനിവയുടട സുരക്ഷ ഉറപ്പുവരുത്തുന.

(ബനി)  എറണഭാകുളലാം,  ടകേഭാല്ലലാം,  മലപ്പുറലാം  കേളക്ടകററ്റുകേളനിലുണഭായ
കസഭാടനങ്ങളുടടയുലാം  കകേരളതനില്  വര്ദനിചവരുന്നെ  മഭാകവഭായനിസസ
പ്രവര്തനങ്ങളുടടയുലാം  അടനിസഭാനതനില്  കകേരളതനിടല  പ്രധഭാനടപട  സര്ക്കഭാര്
ഓഫതീസുകേളനില്  സുരക്ഷഭാ  പരനികശഭാധനകേള  നടതനിയനിട്ടുണസ.   ഓഫതീസുകേളുടട
സുരക്ഷഭാപരമഭായ  പ്രഭാധഭാനലലാം,  ജതീവനക്കഭാരുടടയുലാം  ഓഫതീസുകേള  സന്ദര്ശനിക്കുന്നെ
ടപഭാതുജനങ്ങളുടടയുലാം  സുരക്ഷ,  ഓഫതീസസ  ടകേടനിടതനിടന്റെയുലാം  ചുറ്റുപഭാടുകേളുടടയുലാം
അവസ തുടങ്ങനിയ കേഭാരലങ്ങടള മുന്നനിര്തനി കകേന്ദ്ര സുരക്ഷഭാ ഏജന്സനികേളുടടയുലാം
സലാംസഭാന സുരക്ഷഭാ വനിഭഭാഗതനിടന്റെയുലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങള അനുസരനിചഭാണസ സുരക്ഷഭാ
പരനികശഭാധനകേള നടതടപടുന്നെതസ.

(സനി)  രഭാജലത്തുണഭായ ഭതീകേര ആക്രമണങ്ങളുലാം വനിധസ്വലാംസകേ പ്രവര്തനങ്ങളുലാം
മുന്നെനില്  കേണ്ടുടകേഭാണ്ടുലാം  എറണഭാകുളലാം,  ടകേഭാല്ലലാം,  മലപ്പുറലാം  കേളക്ടകററ്റുകേളനിലുണഭായ
കസഭാടനങ്ങളുടടയുലാം  സലാംസഭാനടത  മഭാകവഭായനിസസ  പ്രവര്തനങ്ങളുടടയുലാം
അടനിസഭാനതനിലുമഭാണസ  സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളുടട സുരക്ഷ ശക്തമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള കകേ ടക്കഭാണനിട്ടുള്ളതസ.

    കപഭാലതീസസ കസഷേന് ടകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

132 (146) ശതീ  .   ടകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലതനിനസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചനിറ്റൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്ടപട  മതീനഭാക്ഷനിപുരലാം  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്
കൂടുതല്  അനുകയഭാജലമഭായ  സലകതയസ  മഭാറനിസഭാപനിക്കഭാന്  എടനഭാടക്ക
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിടചന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; കപഭാലതീസസ കസഷേടന്റെ പുതനിയ ടകേടനിട
നനിര്മഭാണതനിനസ  ഫണസ  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ  എടനഭാടക്ക  നടപടനികേളഭാണസ
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉതരലാം

ചനിറ്റൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല മതീനഭാക്ഷനിപുരലാം കപഭാലതീസസ കസഷേനസ പുതനിയ
ടകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചസ  കൂടുതല്  അനുകയഭാജലമഭായ  സലകതയസ  മഭാറ്റുന്നെതനിനസ
20-5-2016-ടല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  1657/2016/ആഭലനരലാം  പ്രകേഭാരലാം  120.15
ലക്ഷലാം  രൂപയസ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   പ്രസ്തുത  ടകേടനിടതനിടന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭാവശലമഭായ  തുടര്നടപടനികേള  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസസ  കമധഭാവനി
സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 ട്രഭാഫനികേസ കപഭാലതീസസ കസഷേടന്റെ പ്രവര്തനലാം

133  (147) ശതീ  .    സനി  .    എഫസ  .    കതഭാമസസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനിയനില് അനുവദനിച ട്രഭാഫനികേസ കപഭാലതീസസ കസഷേടന്റ പ്രവര്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ ഉണഭായനിട്ടുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച പ്രവര്തനങ്ങള ഇകപഭാള ഏതുഘടതനിലഭാടണന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ട്രഭാഫനികേസ  കപഭാലതീസസ  കസഷേടന്റെ പ്രവര്തനലാം എത്രയുലാംകവഗലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി  &  സനി)  ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  ട്രഭാഫനികേസ  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  ടകേടനിടവുലാം
കസഷേടന്റെ  അധനികേഭാരപരനിധനിയുലാം  നനിശയനിചടകേഭാണ്ടുള്ള  കനഭാടനിഫനികക്കഷേന്
പുറടപടുവനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി അനനിമഘടതനിലഭാണസ.

 കറഭാഡപകേടങ്ങളുലാം കസഭാഫസ കവഭാളണനിയര്മഭാരുലാം

134 (148) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  കറഭാഡപകേടങ്ങള  വര്ദനിചവരുന്നെതസ  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനിൽ  കറഭാ ഡപകേടങ്ങള  കുറയ് ക്കുന്നെതനിനഭായനി  എടനല്ലഭാലാം
പദതനികേളഭാണസ നടപനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നെതസ;
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(സനി)  അടനിയനര  ഘടങ്ങളനില്  പരനികക്കല്ക്കുന്നെവര്ക്കസ  കവദലസഹഭായലാം
നല്കേനി  ആശുപത്രനിയനില്  എതനിക്കുന്നെതനിനസ  കസഭാഫസ  കവഭാളണനിയര്മഭാടര
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങ്കനിൽ കസഭാഫ് റസ കവഭാളണനിയര്മഭാരുടട ഘടന, പ്രവര്തനലാം എന്നെനിവ
സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) കേഴനിഞ്ഞെ 3 വര്ഷേടത കേണക്കുകേള പരനികശഭാധനിചതനില് സലാംസഭാനതസ
കറഭാഡപകേടങ്ങള കനരനിയ കതഭാതനില് വര്ദനിചവരുന്നെതഭായനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  കറഭാഡപകേടങ്ങള  തടയുകേ,  ജനങ്ങളുടട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുകേ
തുടങ്ങനിയ  ലക്ഷലങ്ങള  കകേവരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  'ശുഭയഭാത്ര  2015'  പദതനി
വനിജയകേരമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കറഭാഡപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി ട്രഭാഫനികേസ
കപഭാലതീസസ, കലഭാക്കല് കപഭാലതീസസ എന്നെനിവര് വഭാഹന പരനികശഭാധന നടതനി ട്രഭാഫനികേസ
നനിയമലലാംഘനങ്ങളടക്കതനിടര  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരനികേയുലാം  പ്രധഭാന
കറഭാഡുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചസ കഹകവ പകട്രഭാളനിലാംഗസ ശക്തമഭാക്കുകേയുലാം കറഭാഡപകേടങ്ങള
തടയുന്നെതനിനഭായനി  റഡഭാര്,  ഇന്റെര്ടസപ്റര്  എന്നെനിവ  ഉപകയഭാഗനിചള്ള
പരനികശഭാധനകേള  ഉകൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കുകേയുലാം  ടചയവരുന.   മദലപനിചസ  വഭാഹനലാം
ഓടനിക്കുന്നെവര്ടക്കതനിടരയുലാം  അമനിതകവഗതനിലുലാം  അപകേടകേരമഭായുലാം  കലസന്സസ
ഇല്ലഭാടതയുലാം  ടഹല്മറസ  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാടതയുലാം  സതീറസ  ടബല്റസ  ധരനിക്കഭാടതയുലാം
വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുന്നെവര്ടക്കതനിടരയുലാം  കേര്ശന  നനിയമനടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന്നെതുലാം  കൂടഭാടത  കലസന്സസ  കേഭാന്സല്  ടചയ്യുന്നെതനിനുള്ള
ശനിപഭാര്ശകേള  നല്കുകേയുലാം  ടചയവരുന.   കറഭാഡപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി
നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലുലാം കദശതീയ പഭാതകേളനിലുലാം കൂടുതല് കപഭാലതീസസ ഉകദലഭാഗസടരയുലാം
കഹഭാലാം  ഗഭാര്ഡുമഭാടരയുലാം  ട്രഭാഫനികേസ  വഭാര്ഡനഭാടരയുലാം  നനികയഭാഗനിചലാം  സ്റ്റുഡന്സസ
കപഭാലതീസസ കകേഡറ്റുകേളുടട കസവനങ്ങളുലാം ഉപകയഭാഗനിചലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.
സ്കൂള വഭാഹനങ്ങള അപകേടതനില്ടപടഭാതനിരനിക്കഭാന് മുന്കേരുതടലടുക്കുന്നെതനിനഭായനി
'ഓപകറഷേന് ടസയ്ഫസ' പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കൂടഭാടത,  നനിരനരലാം  അപകേടങ്ങള  നടക്കുന്നെ  സലങ്ങളനില്  'ആകനിഡന്റെസ
കപ്രഭാണ്  ഏരനിയ'  മുന്നെറനിയനിപസ  കബഭാര്ഡുകേള,  കസന്  കബഭാര്ഡുകേള,  വഭാണനിലാംഗസ
സനിഗ്നല് കലറ്റുകേള,  സനി.സനി.ടനി.വനി.  കേലഭാമറകേള എന്നെനിവ സഭാപനിചസ നനിരതീക്ഷനിചലാം
കറഭാഡസ  മഭാര്ജനിനുകേള  മഭാര്ക്കസ  ടചയലാം  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം
ടപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  കഡവര്മഭാര്ക്കുലാം  ട്രഭാഫനികേസ  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള
നടതനിയുലാം കഹകവ ജഭാഗതഭാ സമനിതനികേള,  ആകനിഡന്റെസ റനിവബ്യൂ കേമ്മേനിറനി,  ട്രഭാഫനികേസ
ടറഗുകലററനി കേമ്മേനിറനികേള എന്നെനിവ രൂപതീകേരനിചലാം കറഭാഡപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുന്നെതനിനുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള നടതനിവരുന.
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(സനി) തനിരുവനനപുരലാം സനിറനിയനിലുലാം തനിരുവനനപുരലാം റൂറലനിലുലാം കസഭാഫസ (Save
Our Fellow Traveller) കവഭാളണനിയര്മഭാടര നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  സര്ക്കനിള ഇന്ടസക്ടര്മഭാരുടട നനിയനണതനില് ഓകരഭാ സര്ക്കനിളനിടലയുലാം
വനിവനിധ സലങ്ങളനില്നനിനലാം ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപട ഓകടഭാറനിക്ഷ ടഭാകനി കഡവര്മഭാര്,
ചുമട്ടുടതഭാഴനിലഭാളനികേള,  കേചവടക്കഭാര്,  മറ്റു  സഭാമൂഹല  പ്രവര്തകേര്  എന്നെനിവര്ക്കസ
കട്രഭാമഭാടകേയര്  ഉളടപടട  കവണത്ര  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയകശഷേലാം  കസഭാഫസ
കവഭാളണനിയര്മഭാരഭായനി  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണസ.  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങളനില്ടപടുന്നെവര്ക്കസ
അടനിയനര  ചനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  എത്രയുലാംകവഗലാം  സുരക്ഷനിതമഭായനി
ആശുപത്രനിയനില്  എതനിക്കുന്നെതനിനുലാം  മറ്റുമഭാണസ  കസഭാഫസ  കവഭാളണനിയര്മഭാരുടട
കസവനലാം വനിനനികയഭാഗനിചവരുന്നെതസ.

    കപഭാലതീസസ കസഷേനസ പുതനിയ ടകേടനിടലാം

135 (149) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലതനിനസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ടവള്ളയനില്  കപഭാലതീസസ  കസഷേനസ  പുതനിയ  ടകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  എടനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നെസ
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ടവള്ളയനില്  കപഭാലതീസസ  കസഷേനസ  പുതനിയ  ടകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ സലലാം ഏടറടുക്കുന്നെതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 സലാംഘടനകേളക്കസ വനികദശ സഹഭായങ്ങള

136 (151) ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   ശശനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി 
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  ഐ.എസസ  ഉളടപടട  ഏടതല്ലഭാലാം  സലാംഘടനകേളക്കസ
പണലാം  ഉളടപടടയുള്ള  വനികദശ  സഹഭായങ്ങള  ലഭലമഭാകുനടവന്നെസ  കകേന്ദ്ര,
സര്ക്കഭാകരഭാ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാകരഭാ പരനികശഭാധനകേള നടത്തുനകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് കേഴനിഞ്ഞെ 5 വര്ഷേമഭായനി പ്രസ് തുത സലാംഘടനകേളക്കസ എത്തുന്നെ
പണലാം  ഉളടപടടയുള്ള  വനികദശ  സഹഭായങ്ങള  എടനഭാടക്കയഭാടണന്നെസ
അകനസ്വഷേണങ്ങളനില് കേടണതനിയ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷേക്കഭാലയളവനില്  ഓകരഭാ  വര്ഷേവുലാം  സലാംസഭാനത്തു
നനിനലാം അപ്രതലക്ഷരഭായവര് എത്രടയനലാം അവര് ഏടതഭാടക്ക സലാംഘടനകേളനിലഭാണസ
പ്രവര്തനിചനിരുന്നെടതന്നെതുലാം സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  ഇവരനില് മരണടപടവര് എത്ര;  എവനിടടവചഭാണസ ഇവര് മരണടപടതസ;
എത്ര  കപടര  നഭാളനിതുവടര  കേടണതനിഎനലാം  ഇനനിയുലാം  കേടണതഭാനുള്ളവര്
എത്രടയന്നെതുലാം സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) സലാംസഭാനതസ ഹവഭാല പണലാം എത്തുന്നെതുലാം ഇവനിടടനനിനലാം ഹവഭാല വഴനി
പണലാം  മറ്റു  സലടതതനിക്കുന്നെതുലാം  (ടമഡനിക്കല്കകേഭാകളജസ  അനുമതനിക്കഭായനി
നല്കേനിടയന  പറയടപടുന്നെതുളടപടട)  സലാംബനനിച  എത്ര  കകേസുകേള
ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ഐ.എസസ.  പ്രവര്തനങ്ങള  സലാംബനനിചള്ള  കകേസ്സുകേള
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിടന്റെ നനിയനണതനിലുള്ള എന്.ഐ.എ.-യുടട അകനസ്വഷേണതനിലഭാണസ.

(സനി)  ഇങ്ങടന  അപ്രതലക്ഷരഭാടയന്നെസ  സലാംശയനിക്കുന്നെ  42  കപരുണസ.
അപ്രതലക്ഷരഭായവര്  ഏടതഭാടക്ക  സലാംഘടനകേളനിലഭാണസ  പ്രവര്തനിചനിരുന്നെടതന്നെ
വലക്തമഭായ ടതളനിവുകേള ലഭനിചനിടനില്ല.

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തുനനിനലാം  സലാംഘടനഭാ  പ്രവര്തനവുമഭായനി  ബനടപടസ
അപ്രതലക്ഷരഭായവര്  മരണടപടതഭായനി  സനിരതീകേരനിചടകേഭാണ്ടുള്ള  യഭാടതഭാരു
റനികപഭാര്ട്ടുലാം നഭാളനിതുവടര കകേന്ദ്ര ഏജന്സനികേളനില്നനിനലാം സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭായനിടനില്ല.

(ഇ) 9 കകേസ്സുകേള.

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവടട കചര്ക്കുന:

തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ല - 2

(കക്രലാം  നമ്പര്  -  1182/15  തമ്പഭാനൂര്  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്,  കക്രലാം  നമ്പര്
113/2017 ആരലകങ്കഭാടസ കപഭാലതീസസ കസഷേന്)

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ ജനില്ല - 7

(കക്രലാം നമ്പര് 340/15, 182/16, 188/16, 233/16, 234/16, 695/16, 596/16
– ടകേഭാടുവള്ളനി കപഭാലതീസസ കസഷേന്)

പടയഭൂമനിയനിടല അനധനികൃത മരലാംമുറനിക്കല്

137  (152)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃശ്ശൂര് ജനില്ലയനിടല എരുമടപടനി കപഭാലതീസസ കസഷേനനില് പടയഭൂമനിയനിടല
അനധനികൃത  മരലാംമുറനിയുമഭായനി  ബനടപടസ  നടപടനിടയടുതതനിനസ,  സലലാം  ഉടമ
ഭതീഷേണനിടപടുതനിയതുസലാംബനനിചസ  പൂകങ്ങഭാടസ  കഫഭാറസസ  കസഷേനനിടല  ബതീറസ
കഫഭാറസസ  ഓഫതീസറഭായ വനിനയരഭാജസ  എലാം.വനി.  നല്കേനിയ പരഭാതനിയനില് സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കമല്  പരഭാതനിയനില്  എഫസ.ഐ.ആർ.  രജനിസര്  ടചയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ഇടല്ലങ്കനില്
അതനിടന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) തൃശ്ശൂര് റൂറല് ജനില്ലയനിടല എരുമടപടനി കപഭാലതീസസ കസഷേന് പരനിധനിയനിടല
പടയ  ഭൂമനിയനിടല  അനധനികൃത  മരലാംമുറനിയുമഭായനി  ബനടപടസ  നടപടനിടയടുതതനിനസ
സലലാം  ഉടമ  പൂകങ്കഭാടസ  കഫഭാറസസ  കസഷേനനിടല  ബതീറസ  കഫഭാറസസ  ഓഫതീസറഭായ
വനിനയരഭാജനിടന  ഭതീഷേണനിടപടുതനിയതനിനസ  ടനിയഭാന്  എരുമടപടനി  കപഭാലതീസസ
കസഷേനനില്  നല്കേനിയ  പരഭാതനിയനികനല്  ബഹുമഭാനടപട  വടക്കഭാകഞരനി  JFCM
കകേഭാടതനിയുടട  അനുമതനികയഭാടുകൂടനി  കേണന്  എന്നെയഭാളടക്കതനിടര  കക്രലാം  നമ്പര്
478/17  u/s.  189  IPC  പ്രകേഭാരലാം  കകേസസ  രജനിസര്  ടചയ്തസ  അകനസ്വഷേണലാം
നടതനിവരുന.

(ബനി) കമല് പരഭാതനിയനില് എഫസ.ഐ.ആര്. രജനിസര് ടചയ്തനിട്ടുണസ. 

 പതീഡനതനിനനിരയഭായ വതീടമ്മേടയ മഭാനസനികേ കരഭാഗനിയഭായനി
ചനിത്രതീകേരനിക്കുന്നെവര്ടക്കതനിടര നടപടനി

138 (153) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലതനിനസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

എലാം.എല്.എ.  പതീഡനിപനിചതഭായനി  ആകക്ഷപമുള്ള  കകേസനിടല  ഇരയഭായ
വതീടമ്മേടയ  മഭാനസനികേ  കരഭാഗനിയഭായനി  ചനിത്രതീകേരനിക്കുന്നെവര്ടക്കതനിടര  നനിയമനടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് തയഭാറഭാകുകമഭാ; എങ്കനില് അതനിടന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

ഇക്കഭാരലവുലാം നനിലവനില് നടനവരുന്നെ കകേസകനസ്വഷേണതനില് ഉളടപടുനണസ.

ക്രമസമഭാധഭാനനനില ഭദമഭാക്കല്

139 (154) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷേസ :
,,   വനി  .   ടകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ കകേഭായ :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനടത  ക്രമസമഭാധഭാനനനില  ഭദമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഇകൗ
സര്ക്കഭാര് നടതനിയ ഇടടപടലുകേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സഭാമൂഹലവനിരുദടരയുലാം ഗുണകേടളയുലാം അമര്ച ടചയ്തസ ടടസസ്വര ജതീവനിതലാം
ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനസ  ടടകേടക്കഭാണ  നടപടനികേള  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  സലാംസഭാനതലതനിലുലാം
ജനില്ലഭാതലതനിലുലാം  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  ഗുണഭാവനിരുദ  സസ്വഭാഡുകേളുടട  പ്രവര്തനലാം
ഫലപ്രദമഭായനി നടക്കുനകണഭാ;
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(സനി)  സതീകേളുടടയുലാം  കുടനികേളുടടയുലാം  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കഭാനഭായനി  ടടകേടക്കഭാണനിട്ടുള്ള
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എടനല്ലഭാമഭാണസ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസസ  കസനടയ  കേഭാരലക്ഷമവുലാം
ജനസകൗഹൃദവുമഭാക്കുന്നെതനിനുതകുലാംവനിധലാം  ക്രമസമഭാധഭാനലാം  ശക്തനിടപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേളഭാണസ കകേടക്കഭാണനിട്ടുള്ളതസ.  ജനകമത്രനി കപഭാലതീസസ സലാംവനിധഭാനലാം എല്ലഭാ
കപഭാലതീസസ കസഷേനുകേളനിലുലാം വലഭാപനിപനിച.  കകേസകനസ്വഷേണലാം ശഭാസതീയമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം
മൂന്നെഭാലാംമുറ  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  അഴനിമതനി  തടയുന്നെതനിനുമുള്ള  ശക്തമഭായ
നടപടനിടയടുത്തു.   കപഭാലതീസസ  കസനയുടട  കറഞസ  അടനിസഭാനതനിലുള്ള
കയഭാഗങ്ങളനില് മുഖലമനനി കനരനിടസ പടങ്കടുതസ കൂടുതല് ഉകദലഭാഗസര്ക്കസ അവരുടട
ആതവനിശസ്വഭാസലാം  ഉയര്ത്തുലാംവനിധമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനി.   ഗുണകേടളയുലാം
ക്രനിമനിനലുകേടളയുലാം അറസസ ടചയ്യുന്നെതനിനസ പ്രകതലകേ സസ്വഭാഡുകേള എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലുലാം
രൂപതീകേരനിച.  ഗുണകേളക്കുലാം  സഭാമൂഹലവനിരുദര്ക്കുലാം  ഗുരുതര  കുറകൃതലങ്ങള
ടചയ്തവര്ക്കുടമതനിടരയുള്ള  നടപടനികേളുടട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി
ജനില്ലഭാ  കപഭാലതീസസ  കമധഭാവനിമഭാരുടട  കനതൃതസ്വതനില്  ടസഷേലല്  കഡവസ  നടതനി.
കപഭാലതീസനിടന്റെ  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങടള  ഏകകേഭാപനിപനിചലാം  ശഭാസ  സഭാകങ്കതനികേ
ഉപഭാധനികേളുടട  സഹഭായകതഭാടട  നനിലവനിടല  കപഭാലതീസസ  സലാംവനിധഭാനലാം
ആധുനനികേവല്ക്കരനിചലാം  കപ്രഭാസനികേബ്യൂഷേന്  നടപടനികേളക്കസ  ശഭാസതീയ  അടനിതറ
നല്കേനിയുലാം  കപഭാലതീസസ  സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടുതല്  ശക്തനിടപടുതഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച.  സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം അടനിയനര സഹഭായലാം ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
വനനിതഭാടസല്,  വനനിതഭാ ടഹല്പസ കലന്,  പനിങ്കസ ബതീറസ,  പനിങ്കസ പകട്രഭാള,  ടസളഫസ
ഡനിടഫന്സസ  ടട്രയനിനനിലാംഗസ  കപ്രഭാഗഭാലാം  എന്നെനിവ  നടതനിവരുന.  അകതഭാടടഭാപലാം
കസബര്  കക്രമുകേളുടട  അകനസ്വഷേണതനിനസ  പ്രകതലകേവനിഭഭാഗലാം
രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി കകേടക്കഭാണ്ടു.

(ബനി) സഭാമൂഹലവനിരുദടരയുലാം ഗുണകേടളയുലാം അമര്ച ടചയ്തസ ടപഭാതുജനങ്ങളുടട
കസസ്വരജതീവനിതലാം  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ആന്റെനി  ഗുണഭാ  സസ്വഭാഡുകേള  രൂപതീകേരനിചസ
പ്രവര്തനിചലാം  സഭാമൂഹലവനിരുദ  പ്രവര്തനങ്ങള  തടയല്  നനിയമലാം  (KAAPA)
പ്രകേഭാരലാം ശക്തമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചലാം രഹസലഭാകനസ്വഷേണ വനിഭഭാഗടതടക്കഭാണ്ടുലാം
ഗുണഭാ  സസ്വഭാഡനിടനടകേഭാണ്ടുലാം  വനിശസ്വസ്തരഭായ  ആളുകേളനില്നനിനലാം  ഇതരലാം
പ്രവര്തനങ്ങളനില് ഏര്ടപടുന്നെവടരപറനിയുള്ള വനിവരങ്ങള കശഖരനിചലാം നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  സലാംസഭാനതസ  സതീകേളുടട  സുരക്ഷയഭായനി  വനനിതഭാ  ടസലകേളുലാം  24
മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവര്തനിചവരുന്നെ  വനനിതഭാ  ടഹല്പസ  കലനുകേളുലാം  നനിലവനിലുണസ.
ടപഭാതുസലങ്ങളനില് സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുലാം സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുകേ,  പൂവഭാലശലലലാം
ഒഴനിവഭാക്കുകേ,  സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  ആവശലമഭായ  അടനിയനര  സഹഭായലാം
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ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നെതീ  ലക്ഷലകതഭാടുകൂടനി  പനിങ്കസ  ബതീറസ,  പനിങ്കസ  പകട്രഭാള  എന്നെനിവ
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   കൂടഭാടത  "Women  Self  Defence  Training
Programme”എന്നെ  പദതനിയുലാം  നടതനിവരുനണസ.   ഈ  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനിയനില്  സ്കൂള/കകേഭാകളജസ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള,  വതീടമ്മേമഭാര്,  പലവനിധ
ഓഫതീസനില്നനിനള്ള  സതീകേള,  കുടുലാംബശതീ  യൂണനിറസ  ടമമ്പര്മഭാര്  എന്നെനിവര്ക്കസ
പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.  കുടുലാംബശതീ,  റസനിഡന്റെസസസ  അകസഭാസനികയഷേനുകേള,
സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ  എന്നെതീ  തലങ്ങളനില്  കബഭാധവല്ക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള
നടതനിവരനികേയുലാം ടചയ്യുനണസ.  

“സുരക്ഷനിതമഭായ  ടട്രയനിന്  യഭാത്ര  സതീകേളുടട  അവകേഭാശമഭാണസ.   നനിങ്ങടള
സലാംരക്ഷനിക്കഭാന്  ടറയനില്കവ  കപഭാലതീസസ  കൂടടയുണസ"  എന്നെ  ഒരു  സകന്ദശവുമഭായനി
ടറയനില്കവ  ടപ്രഭാടക്ഷന്  കഫഭാഴനിടന്റെ  സഹകേരണകതഭാടുകൂടനി  യഭാത്രക്കഭാരുമഭായനി
കൂടനിക്കഭാഴ്ച  നടതനി  അവരുടട  അഭനിപ്രഭായലാം  സസ്വരൂപനിചസ  സതീകേളക്കുലാം
കുടനികേളക്കുടമതനിടരയുള്ള  അക്രമങ്ങള മുന്കൂടനി  തടയുകേയുലാം  സനിറനിസണ്  ടഹല്പസ
ടഡസസ  മുഖഭാനരലാം  സതീകേളുടടയുലാം  കുടനികേളുടടയുലാം  പരഭാതനികേളക്കസ  പ്രകതലകേ
പരനിഗണന  നല്കുകേയുലാം  ടചയ്യുന.   കൂടഭാടത  ടറയനില്കവ  കസഷേന്  പഭാറസ
കഫഭാമുകേളനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  Child  Help  Line-ടന്റെ  സഹകേരണകതഭാടട
നനിരതീക്ഷണവുലാം അകനസ്വഷേണവുലാം നടതനിവരുന. ടട്രയനിനുകേളനിലുലാം പഭാറസകഫഭാമുകേളനിലുലാം
മഭാതഭാപനിതഭാക്കടള  നഷ്ടടപട്ടുലാം   മറ്റുവനികധന  നഭാടുവനിട്ടുവരുന്നെതുമഭായ  കുടനികേടളയുലാം
അനഭാഥരഭായ  സതീകേടളയുലാം  കുടനികേടളയുലാം  കേടണതനി  മഭാതഭാപനിതഭാക്കടളയുലാം
രക്ഷകേര്തഭാക്കടളയുലാം ഏല്പനിക്കുകേയുലാം കചല്ഡസ കലന് മുഖഭാനരലാം ജുവകനല്
കഹഭാമുകേളനിലുലാം  അഗതനി  മന്ദനിരങ്ങളനിലുലാം  മറസ  സുരക്ഷഭാ  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം
എതനിക്കുകേയുലാം ടചയവരുന. 

 പുതനിയ കപഭാലതീസസ കസഷേന്

140  (156) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴ  കപഴക്കഭാപള്ളനിയനില്  പുതനിയ  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്
അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേളുടട  നനിലവനിടല  സനിതനി  എനഭാടണന്നെസ
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്  എകപഭാള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയുടമന്നെസ
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ  &  ബനി)  മൂവഭാറ്റുപുഴ  കപഴക്കഭാപള്ളനിയനില്  പുതനിയ  കപഭാലതീസസ  കസഷേന്
അനുവദനിക്കുന്നെതസ സലാംബനനിച ശനിപഭാര്ശടയഭാനലാം സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില്ല.
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 മുന്മനനിടക്കതനിടരയുള്ള പരഭാതനി 

141 (157) ശതീ  .   അനനില് അക്കര : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന് ട്രഭാന്കസഭാര്ടസ  മനനി ശതീ.  എ.  ടകേ.  ശശതീന്ദ്രടനതനിടര  കലലാംഗനികേ
ചുവകയഭാടടയുള്ള  സലാംസഭാരകമഭാ  കലലാംഗനികേ  പതീഡനകമഭാ  ആകരഭാപനിചടകേഭാണസ
എടനങ്കനിലുലാം പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പരഭാതനിയനികനലുള്ള അകനസ്വഷേണലാം ഏതസ ഘടതനിലഭാണസ;

(സനി) ശതീ. എ. ടകേ. ശശതീന്ദ്രന് എലാം.എല്.എ.-ടക്കതനിടര കകേടസടുടതങ്കനില്
ഏടതല്ലഭാലാം വകുപസ പ്രകേഭാരമഭാണസ കകേടസടുതതസ;

(ഡനി) ഇതുസലാംബനനിചസ ജുഡതീഷേലല് അകനസ്വഷേണലാം പ്രഖലഭാപനിചതസ എന്നെഭാണസ;
ഉതരവനിടന്റെ പകേര്പസ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ജുഡതീഷേലല്  അകനസ്വഷേണതനിടന്റെ  കടലാംസസ  ഓഫസ  റഫറന്സനില്
എടനല്ലഭാലാം  വനിഷേയങ്ങളഭാണസ  ഉളടപടുതനിയനിട്ടുള്ളടതനലാം  ഇതുസലാംബനനിചസ
ഉതരവസ എന്നെഭാണസ പുറടപടുവനിചടതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) കപഭാലതീസനില് പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി&സനി)  പരഭാതനിക്കഭാരനി  ബഹുമഭാനടപട  ചതീഫസ  ജുഡതീഷേലല്  മജനികസറസ
കകേഭാടതനിയനില് സമര്പനിച പരഭാതനി CC 528/17 u/s. 354 (A) (B), 509 IPC ആയനി
സസ്വതീകേരനിചസ  അകനസ്വഷേണലാം നടതഭാന് ബഹുമഭാനടപട  കകേഭാടതനി  ഉതരവഭായനിട്ടുണസ.
ബഹുമഭാനടപട  കകേഭാടതനിയുടട  പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുന്നെ  വനിഷേയമഭായതനിനഭാല്
കപഭാലതീസനിനസ  ലഭനിച നനിയകമഭാപകദശതനിടന്റെ അടനിസഭാനതനില് പരഭാതനിയനികനല്
കകേസസ രജനിസര് ടചയ്തനിടനില്ല.

(ഡനി&ഇ)  31-3-2017-ടല  29780/എസസ.എസസ.എ.2/2017/ആഭലനരലാം
(എസസ.ആര്.ഒ.  നമ്പര്  167/2017)  നമ്പര് വനിജഭാപന പ്രകേഭാരമഭാണസ  ജുഡതീഷേലല്
അകനസ്വഷേണലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതസ.  

കേമ്മേതീഷേടന്റെ  കടലാംസസ  ഓഫസ  റഫറന്സസ  സഹനിതമുള്ള  വനിജഭാപനതനിടന്റെ
പകേര്പസ ഉള്ളടക്കലാം ടചയ്യുന.*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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 കേയര്ടഫഡസ മുന് എലാം.ഡനി.-ക്കസ എതനിടരയുള്ള വനിജനിലന്സസ കകേസസ

142  (159) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേയര്ടഫഡസ  മുന്  എലാം.ഡനി.  ശതീ.  വനി.  എ.  അരുണ്  കുമഭാറനിടനതനിടര

വനിജനിലന്സസ കകേസസ രജനിസര് ടചയ്തനിട്ടുകണഭാടയന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേയര്  ടഫഡസ  എലാം.ഡനി.  ആയനിരനിടക്ക  സര്ക്കഭാരനിനസ  നഷ്ടലാം

വരുതനിടയന്നെ ആകരഭാപണലാം അകനസ്വഷേനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇതുസലാംബനനിച പരഭാതനിയനില് എഫസ.ടഎ.ആര്. സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) കകേസനിടന്റെ നനിലവനിടല അവസ എനഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി) അകനസ്വഷേനിചവരുന.

(സനി) സമര്പനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി) അകനസ്വഷേണലാം നടനവരുന.

 മനനിമഭാരുടട കപരനിലുള്ള വനിജനിലന്സസ കകേസ്സുകേള

143  (160) ശതീ  .    ടകേ  .    എസസ  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ

കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  മനനിസഭയനിടല  മുന്മനനിമഭാര്,  മനനിമഭാര്  എന്നെനിവരനില്

ആരുടടടയല്ലഭാലാം കപരനില് വനിജനിലന്സസ കകേസസ എടുതനിട്ടുടണന്നെസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര  കകേസ്സുകേളനിൽ  അകനസ്വഷേണലാം  നടതഭാന്  ഉതരവനിടനിട്ടുടണന്നെസ

വനിവരനിക്കഭാകമഭാ; കകേസ്സുകേള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാരുതര്ക്കുമുള്ള  കകേസ്സുകേളനില്  കുറപത്രങ്ങള  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള എടനല്ലഭാലാം;

(ഡനി)  ഓകരഭാ  കകേസനിടലയുലാം  അകനസ്വഷേണതനിടന്റെ  നനിലവനിലുള്ള  സനിതനി

എനഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ-ഡനി)  ഈ സര്ക്കഭാരനിടല മുന് വലവസഭായ മനനിയഭായനിരുന്നെ    ശതീ. ഇ.
പനി.  ജയരഭാജടനതനിടര  വനി.സനി.  01/2017/എസസ.ഐ.യു.-2  ആയനി  വനിജനിലന്സസ
കകേസസ രജനിസര് ടചയ്തനിട്ടുണസ.   എന്നെഭാല് കകേസനിടന്റെ അകനസ്വഷേണലാം ബഹുമഭാനടപട
കഹകക്കഭാടതനി  കസ  ടചയ്തനിട്ടുണസ.  പ്രതനികേളഭാരുലാം  സഭാമ്പതനികേ
കനടമുണഭാക്കനിയനിടനിടല്ലന്നെസ്തുലാം  നനിയമന  ഉതരവസ  റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുടണനലാം
ചൂണനിക്കഭാടനിയഭാണസ ബഹുമഭാനടപട കഹകക്കഭാടതനി കസ ടചയ്തനിരനിക്കുന്നെതസ. 

ലഭാവസ ലനിന് കകേസനിടന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള

144  (161) ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലഭാവ് ലനിന് കകേസനിടന്റെ നനിലവനിടല അവസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ലഭാവ് ലനിന് കകേസനില് ആടരടയല്ലഭാമഭാണസ കുറവനിമുക്തരഭാക്കനിയതസ;

(സനി)  ഏടതഭാടക്ക  വകുപ്പുകേള  ഉളടപടുതനിയഭാണസ  ഇവര്ടക്കതനിടര
കകേടസടുതനിട്ടുള്ളടതന്നെസ ടസക്ഷന് സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  ലഭാവസ ലനിന്  കകേസ്സുമഭായനി  ബനടപടസ  ബഹുമഭാനടപട  കഹകക്കഭാടതനി
മുമ്പഭാടകേ ഒരു റനിവനിഷേന് ഹര്ജനി മഭാത്രമഭാണസ നനിലനനില്ക്കുന്നെതസ.  ഈ കകേസസ വനിധനി
പറയുന്നെതനിനഭായനി മഭാറനിവചനിരനിക്കുന.

(ബനി)  ലഭാവസ ലനിന്  കകേസനില്  ആറഭാമടത  പ്രതനിയഭായ  കക്ലഭാസസ  ടട്രന്ഡല്,
ഒന്പതഭാമടത  പ്രതനിയഭായ  M/s.  SNC  ലഭാവസ ലനിന്  ഇവടരടയഭാഴനിടകേ
മടറല്ലഭാവടരയുലാം കുറവനിമുക്തരഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണസ.

(സനി) 1. Section 120 B of IPC

Section 420 of IPC

2. Section 13 (1) of r/w

 Section 13 (2) of the Prevention of Corruption Act.

ശതീ. വനി. എ. അരുണ് കുമഭാറനിടനതനിടരയുള്ള വനിജനിലന്സസ കകേസസ

145  (162)  ശതീ  .    ഷേഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വരവനില് കേവനിഞ്ഞെ സസ്വതസ സമ്പഭാദനിചതനിടന്റെ കപരനില് മുന് മുഖലമനനി
ശതീ.  വനി.  എസസ.  അചതഭാനന്ദടന്റെ മകേന് വനി.  എ.  അരുണ് കുമഭാറനിടനതനിടര കകേസസ
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എടുക്കഭാന്  വനിജനിലന്സസ  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഓകരഭാ  കകേസ്സുകേള  സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചസ  വനിജനിലന്സനിനസ  കകേസസ  എടുക്കഭാടമന്നെ  നനിയമ
വകുപനിടന്റെ ഉപകദശലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള എടനല്ലഭാലാം;

(സനി)  ഐ.സനി.ടനി.  അക്കഭാദമനി ഡയറക്ടറഭായനി അരുണ് കുമഭാറനിടന നനിയമനിചതനിനസ
പനിന്നെനിലുലാം  ഐ.എചസ.ആര്.ഡനി.-യനില്  സഭാനക്കയറലാം  കനടനിയതനിനുപനിന്നെനിലുലാം
ക്രമകക്കടസ ഉടണന്നെ ശതീ.  വനി.ഡനി.  സതതീശന് അദലക്ഷനഭായ നനിയമസഭഭാ പ്രകതലകേ
സമനിതനിയുടട റനികപഭാര്ടനികനല് എടനങ്കനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇടല്ലങ്കനില്
അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ശതീ.  വനി.  എ.  അരുണ്കുമഭാറനിടനതനിടരയുള്ള ആകരഭാപണങ്ങളനികനല്
കരഖഭാമൂലമുള്ള  ടതളനിവുകേളുടട  അടനിസഭാനതനില്  വരവനില്  കേവനിഞ്ഞെ  സസ്വതസ
സമ്പഭാദനലാം  നടതനിടയന്നെ ആകരഭാപണതനില് കേഴമ്പനിടല്ലന്നെസ  വനിജനിലന്സസ  അകനസ്വഷേണതനില്
ടതളനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ.   ആയതനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  തുടര്നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനികക്കണ
ആവശലകേതയനില്ല.

(സനി)  ശതീ.  വനി.  ഡനി.  സതതീശന്  അദലക്ഷനഭായ  നനിയമസഭഭാ  പ്രകതലകേ
സമനിതനിയുടട  റനികപഭാര്ടനികനല്  ഒരു  വനിജനിലന്സസ  എന്കേസ്വയറനി  നടതനിയനിരുന.
ആയതനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  വനി.സനി.  01/15/എസസ.ഐ.യു.-II  നമ്പരഭായനി  ഒരു
വനിജനിലന്സസ കകേസസ രജനിസര് ടചയ്തസ അകനസ്വഷേണലാം നടനവരുന.

 സസ്വകേഭാരല ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ അഴനിമതനി

146 (163) ശതീ  .    ടകേ  .    ബഭാബു :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനടത സസ്വകേഭാരല ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളക്കസ അലാംഗതീകേഭാരലാം
വഭാങ്ങനിടക്കഭാടുക്കഭാനഭായനി  ഇടനനിലക്കഭാരഭായനി  വലനിയ  മഭാഫനിയ  സലാംഘങ്ങള
പ്രവര്തനിക്കുനടണന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാഴയുമഭായനി  ബനടപടസ  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുടട
അഴനിമതനിയഭാണസ കേടണതനിയനിട്ടുള്ളതസ;

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിചസ ഏടതങ്കനിലുലാം തരതനിലുള്ള അകനസ്വഷേണലാം സര്ക്കഭാര്
നടത്തുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ-സനി)  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.  തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനില്  വര്ക്കല
എസസ.ആര്.  എഡതകക്കഷേണല്  ആന്റെസ  ചഭാരനിറബനിള  ട്രസനിടന്റെ  ടമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജനിനസ  അലാംഗതീകേഭാരതനിനഭായനി  ശതീ.  ആര്.  എസസ.  വനികനഭാദനിനസ  കകേക്കൂലനി
നല്കേനിയതുസലാംബനനിചസ  വനിജനിലന്സസ  ആന്റെസ  ആന്റെനി  കേറപ്ഷേന്  ബബ്യൂകറഭാ
ഡയറക്ടകററനില്  ലഭനിച  പരഭാതനിയുടട  അടനിസഭാനതനില്  ഒരു  വനിജനിലന്സസ
അകനസ്വഷേണലാം നടനവരുന.  ടനി അകനസ്വഷേണലാം പൂര്തനിയഭായഭാല് മഭാത്രകമ അഴനിമതനി
സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള വലക്തമഭാകുകേയുള.

 ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ കകേഭാഴ

147 (164) ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   ശശനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളതനില് ചനില രഭാഷതീയ കനതഭാക്കൾ നടതനിയതഭായനി പറയടപടുന്നെ
ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജസ  കകേഭാഴ/സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ശദയനില്ടപട്ടുകവഭാ; എങ്കനില്  ഇതു
സലാംബനനിച  പരഭാതനികേള  എത്ര;  എന്തു  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടസ  ജനില്ലയനിടല  ടചര്പ്പുളകശ്ശേരനി,  തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനിടല
എസസ.ആര്.എഡതകക്കഷേണല് & ചഭാരനിറബനിള ട്രസസ തുടങ്ങനി എത്ര കകേഭാകളജുകേളുടട
അനുമതനി  ഉറപഭാക്കഭാനഭാണസ  പ്രസ്തുത  കകേഭാഴ  വനിവഭാദലാം  ഉണഭായടതനലാം,  ഇതനില്
ആകരഭാപണവനികധയരഭായ  കനതഭാക്കള  ആടരല്ലഭാടമനലാം,  ഇവരുടട  അഴനിമതനി
പ്രവൃതനികേള  കേടണതഭാന്  ആഭലനര  വകുപസ  എനസ  നടപടനികേള  നഭാളനിതുവടര
സസ്വതീകേരനിചടവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകതഭാടടഭാപലാം  ജന്ഔഷേധനി  പദതനി  നടതനിപനിലുലാം  സലാംസഭാനതസ
വലഭാപകേ ക്രമകക്കടസ നടന്നെതഭായ പരഭാതനി സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ശദയനില്ടപട്ടുകവഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില് എടനല്ലഭാടമനലാം,  ഇതനിടല ആകരഭാപണവനികധയര് ആടരല്ലഭാ
ടമനലാം, സര്ക്കഭാര് എനസ അകനസ്വഷേണലാം നഭാളനിതുവടര നടതനിടയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇതരലാം  കകേഭാഴ  വനിവഭാദങ്ങളനില്  എത്ര  കകേഭാടനി  തുകേയുടട  കകേഭാഴ
നടന്നെതഭായനി ആകരഭാപണമുണഭായനിരുന എന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.   വനിജനിലന്സസ  ആന്റെസ  ആന്റെനി  കേറപ്ഷേന്
ബബ്യൂകറഭാ  ഡയറക്ടകററനില്  ലഭനിച  പരഭാതനിയുടട  അടനിസഭാനതനില്  വനിജനിലന്സസ
അകനസ്വഷേണലാം നടനവരുന.

(സനി & ഡനി) ഇക്കഭാരലതനില് നനിലവനില് പരഭാതനികേടളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില്ല.
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(ഇ)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനില്  എസസ.  ആര്.  എഡതകക്കഷേണല്  ആന്റെസ
ചഭാരനിറബനിള  ട്രസനിടന്റെ ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനസ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  വഭാങ്ങനിടക്കഭാടുക്കഭാടമന്നെസ
പറഞ്ഞെസ  17  കകേഭാടനി  രൂപ  ആവശലടപടുകേയുലാം  5.6  കകേഭാടനി  രൂപ  അഡസ്വഭാന്സഭായനി
കേണ്സളടന്റെസ  വനികനഭാദനില്നനിനലാം  ആര്.എസസ.  വനികനഭാദനിനസ  നല്കേനിയതഭായുലാം
പഭാലക്കഭാടസ  ജനില്ലയനിടല  ടചര്പ്പുളകശ്ശേരനിയനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  ഒരു  സസ്വകേഭാരല
സസ്വഭാശയ  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനസ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടുന്നെതനിനസ  ബനി.ടജ.പനി.
കനതഭാവഭായ  ശതീ.  എലാം.  ടനി.  രകമശസ  5  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേപറനിടയനലാം  മറ്റുമഭാണസ
ആകരഭാപണങ്ങള.

 വനിജനിലന്സനിടന്റെ തസ്വരനിതഭാകനസ്വഷേണലാം

148  (165) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിടല  മനനിസഭയനിടല  എത്ര  മനനിമഭാര്ടക്കതനിടര  ഇതുവടര
വനിജനിലന്സനിടന്റെ  തസ്വരനിതഭാകനസ്വഷേണലാം  നടന;  കകേഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  എത്ര
മനനിമഭാര് ടക്കതനിടര അകനസ്വഷേണലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുണഭായനി;  പരഭാതനികേള സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏടതഭാടക്ക  കകേസ്സുകേളനില്  തസ്വരനിതഭാകനസ്വഷേണലാം  പൂര്തനിയഭായനി;
അകനസ്വഷേണതനില് ഏടതങ്കനിലുലാം മനനിമഭാര് കുറക്കഭാരഭാടണന്നെസ കേടണതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  മനനിസഭയനിടല  ഏടതങ്കനിലുലാം  മനനി  ടകേഭാലകക്കസനില്
പ്രതനിയഭാകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) നനിലവനിടല മനനിസഭയനിടല ഒരു മനനിടക്കതനിടര വനിജനിലന്സനിടന്റെ
തസ്വരനിതഭാകനസ്വഷേണലാം  നടന.  കുറലാം  ടചയ്തതഭായനി  ടതളനിയനിക്കടപടനിടനില്ല.
തനിരുവനനപുരലാം വനിജനിലന്സസ കകേഭാടതനിയുടട ഉതരവസ പ്രകേഭാരലാം ഒരു മനനിടക്കതനിടര
നടതനിയ  തസ്വരനിതഭാകനസ്വഷേണലാം  പൂര്തനിയഭായനി.  റനികപഭാര്ടസ  കകേഭാടതനിയുടട
പരനിഗണനയനിലഭാണസ.

(സനി)  കവദതതനി  വകുപ്പുമനനി  പ്രതനിയഭായനിട്ടുള്ള  ഒരു  കകേസസ  നനിലവനിലുണസ.
കകേസസ അകനസ്വഷേണലാം പൂര്തനിയഭാക്കനി കുറപത്രലാം കകേഭാടതനിയനില് സമര്പനിചകേഴനിഞ്ഞു.

 ടസഷേലല് കപ്രഭാസനികേബ്യൂടര്മഭാര്

149  (166) ശതീ  .    ടകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില്  വന്നെതനിനുകശഷേലാം നഭാളനിതുവടര എത്ര
ടസഷേലല് കപ്രഭാസനികേബ്യൂടര്മഭാടര നനിയമനിചനിട്ടുണസ;
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(ബനി)  ടസഷേലല്  കപ്രഭാസനികേബ്യൂടര്മഭാര്ക്കസ  ഓകരഭാരുതർക്കുലാം  നഭാളനിതുവടര

നല്കേനിയ ഫതീസസ തുകേ പടനികേ തനിരനിചസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെതനിനുകശഷേലാം  51  ടസഷേലല്

പബനികേസ കപ്രഭാസനികേബ്യൂടര്മഭാടര നനിയമനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചസ നല്കുന്നെതഭാണസ.

 ചഭാലക്കുടനിയനില് കകേഭാര്ടസ കകേഭാലാംപക സ നനിര്മ്മേഭാണലാം 

150  (167) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചഭാലക്കുടനിയനില്,  മുന്ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച  കകേഭാര്ടസ  കകേഭാലാംപകസ

നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ബഹുമഭാനടപട  കകേരള  കഹകക്കഭാടതനി  മുകഖന  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള

വനിശദമഭായ  എസനികമറനിനുലാം  റനികപഭാര്ടനിനുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി,  ചഭാലക്കുടനിയനില്

കകേഭാര്ടസ  കകേഭാലാംപകസ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള

നടപടനികേൾ അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ചഭാലക്കുടനിയനില്  കകേഭാടതനി  സമുചയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി

ഭരണഭാനുമതനി സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയനിട്ടുണസ. ഉതരവസ അനുബനമഭായനി കചര്തനിട്ടുണസ.*

പുതനിയ ഫയര് കസഷേനുകേള 

151  (168) ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2017-18  ബജറനില്  സലാംസഭാനതസ  പുതുതഭായനി  എത്ര

ഫയര്കസഷേനുകേളഭാണസ പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതസ  ;  അവയനില് നഭാളനിതുവടര എത്രടയണലാം

പ്രവര്തനലാം തുടങ്ങനിടയനലാം ഏടതഭാടക്കയഭാടണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇവയുടട ഒകരഭാന്നെനിടന്റെയുലാം ഇകപഭാഴടത സനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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(സനി) തഭാനൂരനില് പ്രഖലഭാപനിചനിരുന്നെ ഫയര്കസഷേന് തുടങ്ങഭാനുള്ള നടപടനികേള
ഏതുവടരയഭായനിടയന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തഭാനൂര്  ഫയര്  കസഷേനുകവണനി  സല  -  ടകേടനിട  സകൗകേരലങ്ങള
സനിരമഭാകയഭാ തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭാകയഭാ കേടണതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  തഭാനൂര് ഫയര് കസഷേന് പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ എടനങ്കനിലുലാം
തടസലാം  നനിലവനിലുകണഭാ;  എകപഭാകഴയസ  പ്രവര്തനലാം  തുടങ്ങഭാന്  കേഴനിയുടമന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 2017-18-ടല ബജറനില് നഭാലസ  ഫയര് ആന്റെസ  ടറസബ്യൂ  കസഷേനുകേളഭാണസ
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതസ.  അവയനില് ഏലൂര് ഫയര് ആന്റെസ ടറസബ്യൂ കസഷേന് പ്രവര്തനലാം
ആരലാംഭനിച.  മറ്റുള്ളവ പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില്ല. 

(ബനി-ഇ)  പടഭാമ്പനി-ഫയര്  ആന്റെസ  ടറസബ്യൂ  കസഷേന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ
കേടണതനിയ  മുതുതല  പഞഭായതനില്  ഭഭാരതപ്പുഴയസ  സമതീപമുള്ള  സസ്വകേഭാരല
വലക്തനിയുടട  സലലാം  പഞഭായതസ  മുഖഭാനരലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന.

തഭാനൂര് - ഫയര് ആന്റെസ ടറസബ്യൂ കസഷേന് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ അനുകയഭാജലമഭായ
സലലാം  കേടണത്തുന്നെതനിനുലാം  ഫയര്  ആന്റെസ  ടറസബ്യൂ  വകുപനിനസ  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം
ടചയ്യുന്നെതനിനസ  റവനബ്യൂ,  പഞഭായതസ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബനടപടസ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചവരുന.  ടനി  കസഷേനുകവണനി  തഭാലഭാലനികേ  ടകേടനിട  സകൗകേരലങ്ങളുലാം
കേടണതനിയനിടനില്ല.

ഉളര് -  ഫയര്  ആന്റെസ  ടറസബ്യൂ  കസഷേന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ  മണനല
ഗവണ്ടമന്റെസ  പ്രസനിനസ  സമതീപത്തുള്ള  ഒകരക്കര്  സലലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 മഭാവര് ഫയര് കസഷേന്

152  (169) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം ജനില്ലയുമഭായനി അതനിരസ പങ്കനിടുന്നെ മഭാവരനില് ഒരു ഫയര് കസഷേന്
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ സസ്വതീകേരനിചവരുന്നെ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  86632/F2/16/ആഭലനരലാം  ഫയലനില്  മഭാവര്  ആസഭാനമഭായനി  ഫയര്
കസഷേന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതസ  സലാംബനനിചസ  കകേരള  ഫയര്  &  ടറസബ്യൂ  സര്വ്വതീസസസ
ഡയറക്ടര് ജനറലനികനഭാടസ ആവശലടപട റനികപഭാര്ടസ സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ ?
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ഉതരലാം

(എ)  മഭാവരനില്  ഫയര്  &  ടറസബ്യൂ  കസഷേന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ  ടകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ  മഭാവര്  വനികല്ലജനിടല  കേല്പള്ളനി  കദശടത  റതീ  സര്കവ്വ  21/4-
ല്ടപട  സലലാം  അനുകയഭാജലമഭാടണന്നെസ  കേടണതനിയനിട്ടുണസ.   പ്രസ്തുത  സലലാം
വകുപനിനസ  കകേമഭാറനി  ലഭനിക്കുന്നെ  മുറയസ  ഫയര്  &  ടറസബ്യൂ  കസഷേന്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള തുടര്നടപടനികേള കകേടക്കഭാളന്നെതഭാണസ. 

(ബനി) ലഭനിചനിടനില്ല.

 ഓയൂരനില് പുതനിയ ഫയര് കസഷേന്

153  (170) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലതനിനസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ടവളനിനല്ലൂര്  ഗഭാമപഞഭായതനിടല  ഓയൂര്  എന്നെ  സലതസ  ടനടുവത്തൂര്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം നനിലവനിലനിരുന്നെകപഭാള ഒരു ഫയര് കസഷേന് അനുവദനിക്കഭാടമന്നെ
സര്ക്കഭാര്  ഉറപനികനല്  ഗഭാമപഞഭായതസ  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനിടയങ്കനിലുലാം  നഭാളനിതുവടരയുലാം
പദതനി  യഭാഥഭാര്ത്ഥലമഭാക്കനിയനിടനില്ലഭാത  സഭാഹചരലതനില്  ഓയൂരനില്  പുതനിയ  ഒരു
ഫയര് കസഷേന് സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുളള നടപടനി സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

ഓയൂരനില്  അഗ്നനിരക്ഷഭാ  നനിലയലാം  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  സലലാം
ടവളനിനല്ലൂര് ഗഭാമപഞഭായതസ, ഫയര് & ടറസബ്യൂ വകുപനിനസ ലഭലമഭാക്കുന്നെ മുറയസ ഫയര്
കസഷേന് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ.

 ടപരനികങ്ങഭാലാം ഫയര് കസഷേന് ടകേടനിടലാം

154 (171) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2016-17 വര്ഷേടത ബജറനില് ഉളടപടുതനിയ പയന്നൂര് മണ്ഡലതനിടല
ടപരനികങ്ങഭാലാം  ഫയര്  കസഷേന്  ടകേടനിടലാം,  സഭാഫസ  കേസ്വഭാര്കടഴസ  എന്നെനിവയുടട
നനിർമ്മേഭാണതനിനസ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനികയഭാ;  ഇടല്ലങ്കനില്  ഭരണഭാനുമതനി
സലാംബനനിച നടപടനികേളുടട ഇകപഭാഴടത സനിതനി എനഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാകേഭാന്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുന്നെതസ
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഈ  കേഭാലതഭാമസലാം  എന്തുടകേഭാണഭാടണന്നെസ
അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ടപരനികങ്ങഭാലാം ഫയര്കസഷേന് ടകേടനിടലാം,  സഭാഫസ കേസ്വഭാര്കടഴസ എന്നെനിവയുടട
നനിർമ്മേഭാണതനിനസ  എന്നെകതയസ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേഭാന്  കേഴനിയുടമന്നെസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ഇല്ല.  ടപരനികങ്ങഭാലാം  ഫയര്  &  ടറസബ്യൂ  കസഷേന്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ടപഭാതുമരഭാമതസ  വകുപസ  തയഭാറഭാക്കനിയ  പഭാനുലാം  എസനികമറസ
റനികപഭാര്ട്ടുലാം  റൂറല്  ഫയര്  കസഷേന്  മഭാതൃകേയനില്  ടകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
പുതുക്കനി നല്കുന്നെതനിനസ ടപഭാതുമരഭാമതസ വകുപനികനഭാടസ ആവശലടപടനിരനിക്കുകേയഭാണസ.
സഭാഫസ  കേസ്വഭാര്കടഴസ  നനിര്മ്മേഭാണതനിനസ  ടപഭാതുമരഭാമതസ  വകുപസ  ലഭലമഭാക്കനിയ
എസനികമറസ ഡയറക്ടര് ജനറല് പരനികശഭാധനിചവരുന.

(സനി)  ഫയര്  &  ടറസബ്യൂ സര്വ്വതീസസസ ഡയറക്ടര് ജനറല് പഭാനുലാം എസനികമറ്റുലാം
സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭാക്കുന്നെ മുറയസ ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുന്നെതഭാണസ.

 മൂവഭാറ്റുപുഴ ഫയര് കസഷേന്

155  (172) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴ  ഫയര്  കസഷേന്  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  ടകേടനിടതനിടന്റെ
കശഭാചനതീയഭാവസ പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള എടനഭാടക്കയഭാണസ
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ടകേടനിടതനിനുപകേരലാം  പുതനിയ  ടകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണതനിനുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാം  എനഭാടണനലാം  അതസ  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെ
നടപടനി വനിവരവുലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴ  ഫയര്  കസഷേന്  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  ടകേടനിടതനിടന്റെ
കശഭാചനതീയഭാവസ  പരനിഹരനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്
നഗരസഭകയഭാടുലാം ജനില്ലഭാ കേളക്ടകറഭാടുലാം ആവശലടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനില് മൂവഭാറ്റുപുഴ നഗരസഭ വനിട്ടുനല്കേനിയ 15  ടസന്റെസ
സലതസ  ഫയര്  കസഷേനു  ടകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഫയര്  &  റസബ്യൂ
ഡയറക്ടര് ജനറല് ലഭലമഭാക്കനിയ 3.5 കകേഭാടനി രൂപയുടട എസനികമറ്റുലാം പഭാനുലാം സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിചവരുന.
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 കേള്ളനിക്കഭാടസ ഫയര് കസഷേടന്റെ അടനിസഭാന സകൗകേരല വനികേസനലാം

156  (173) ശതീ  .    സനി  .    ടകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാറശ്ശേഭാല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല  കേള്ളനിക്കഭാടസ  ഫയര്  കസഷേന്
അടനിസഭാന സകൗകേരലങ്ങള തതീടരയനില്ലഭാത സലതഭാണസ  പ്രവര്തനിക്കുന്നെടതന്നെ
കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതസ  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഞഭായതസ  ടകേടനിടതനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  ഈ  ഫയര്  കസഷേനസ
പുതനിയ  ഒരു  ഫയര്  എകസറനിലാംഗസ്വനിഷേര്  വഭാഹനവുലാം,  കസഷേനനിടല  അടനിസഭാന
സകൗകേരല വനികേസനതനിനസ കവണനിയുള്ള ഫണ്ടുലാം അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.  കേള്ളനിക്കഭാടസ  ഗഭാമപഞഭായതനിടന്റെ ഉടമസതയനിലുള്ള
സലതസ തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി പ്രവര്തനിക്കുന്നെ ടനയഭാര്ഡഭാലാം  (കേള്ളനിക്കഭാടസ)  ഫയര്
ആന്റെസ  ടറസബ്യൂ  കസഷേനുകവണനി  അനുകയഭാജലമഭായ  ഭൂമനി  കേടണത്തുന്നെതനിനസ  റവനബ്യൂ
വകുപ്പുമഭായനി ബനടപടസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരനികേയഭാണസ.

(ബനി)  വഭാര്ഷേനികേ  പദതനി  വനിഹനിതമുപകയഭാഗനിചസ  മതനിയഭായ  അഗ്നനിശമന
രക്ഷഭാവഭാഹനങ്ങള  വകുപനില്  വഭാങ്ങുന്നെ  മുറയസ  അനുകയഭാജലമഭായ  വഭാഹനലാം
അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ  ടനയഭാര്ഡഭാലാം  (കേള്ളനിക്കഭാടസ)  നനിലയടതയുലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നെതഭാണസ.  സനിരലാം ടകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ  സലലാം ലഭലമഭാകുന്നെ
മുറയസ  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങള  ഉളടപടുതനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

 ഒറപഭാലതസ ഫയര് കസഷേന്

157  (174) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ  മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇകൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെകശഷേലാം  ഒറപഭാലതസ  ഫയര്
കസഷേന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  എടനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചടവന്നെസ
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  ഫയര്  കസഷേന്  എന്നെസ  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയുടമന്നെസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഒറപഭാലതസ  ഫയര്  കസഷേന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ  എടനങ്കനിലുലാം
തടസങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ; എങ്കനിൽ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉതരലാം

(എ-സനി)  ഒറപഭാലലാം  കേനിന്ഫ  വലവസഭായ  പഭാര്ക്കനിടന്റെ  കകേവശമുള്ളതുലാം
വലവസഭായ വകുപനിടന്റെ ഉടമസതയനിലുള്ളതുമഭായ  50  ടസന്റെസ  സലലാം അഗ്നനിരക്ഷഭാ
നനിലയലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ  അനുകയഭാജലമഭാടണന്നെസ  കേടണതനിയനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത
സലലാം  ഫയര്  കസഷേന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  ഫയര്  &  ടറസബ്യൂ  വകുപനിനസ
കകേമഭാറനി  ലഭനിചതനിനുകശഷേലാംമഭാത്രകമ ഇക്കഭാരലതനില് തുടര്നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്
കേഴനിയുകേയുള.

 കേല്ലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലതനില് ഫയര് കസഷേന്

158(175) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേസ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലതനിനസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഫയര് കസഷേന് നനിലവനിലനില്ലഭാത കേല്ലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലതനില് ഫയര് കസഷേന്
സഭാപനിക്കണടമന്നെസ  ആവശലടപടസ  നല്കേനിയ  നനികവദനതനില്  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേൾ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉതരലാം

കേല്ലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലതനിടല  പഴയങ്ങഭാടനിയനില്  മഭാടഭായനിപഭാറയനില്
തനിരുവര്ക്കഭാടസകേഭാവസ കക്ഷത്രതനിടന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള 50 ടസന്റെസ സലതസ ഫയര്
കസഷേന് സഭാപനിക്കുന്നെതനില് ജല ലഭലതയുടട കുറവുണസ.  എന്നെഭാല് ടനി സലതസ
കുഴല്ക്കനിണര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ  അനുകയഭാജലമഭാടണന്നെസ  കേടണതനിയനിട്ടുണസ.
പ്രസ്തുത  സലലാം  മലബഭാര്  കദവസസ്വലാം  കബഭാര്ഡസ  ഫയര്  &  ടറസബ്യൂ  സര്വ്വതീസസസ
വകുപനിനസ  ലഭലമഭാക്കുന്നെ മുറയസ  ഫയര് കസഷേന് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

ഫയര്കഫഭാഴനില് ടചറനിയ വഭാഹനങ്ങള

159  (176) ശതീ  .    ടകേ  .    ടകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫയര്കഫഭാഴനില്  രക്ഷഭാപ്രവര്തനങ്ങളുടട  ഭഭാഗമഭായനി  ഇടുങ്ങനിയ
വഴനികേളനില്ക്കൂടനി  കപഭാകുന്നെ  ടചറനിയ  വഭാഹനങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം
ആകലഭാചനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ടചങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല  വനിവനിധ  ഇടുങ്ങനിയ  വഴനികേള
പരനിഗണനിചസ  ടചങ്ങന്നൂര്  ഫയര്കസഷേനസ  QRE  ഇനതനില്ടപട  വഭാഹനലാം
അനുവദനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ) ടചറനിയ വഭാഹനങ്ങള വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ. 

(ബനി)  ടചറനിയ  ഇനതനില്ടപട  വഭാഹനങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നെ  കവളയനില്
ടചങ്ങന്നൂര് ഫയര് കസഷേടന്റെ കേഭാരലവുലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ.

 പടഭാമ്പനിയനില് ഫയര് കസഷേന്

160 (177)  ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബജറനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള പടഭാമ്പനി ഫയര്കസഷേന്,  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതുവടരയഭാടയന്നെസ വലകേതമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഫയര്  കസഷേന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എടനഭാടക്കയഭാടണന്നെസ
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  2017-18  ബജറസ  പ്രസലാംഗതനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള,  പഭാലക്കഭാടസ
ജനില്ലയനിടല  പടഭാമ്പനിയനില്  ഫയര്  ആന്റെസ  ടറസബ്യൂ  കസഷേന്  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ
അനുകയഭാജലമഭാടണന്നെസ  കേടണതനിയനിട്ടുള്ള  സസ്വകേഭാരല  വലക്തനിയുടട  സലലാം  ഫയര്
കസഷേനുകവണനി ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  പ്രകദശടത  ജനസഭാന്ദ്രത,  ദുരനനനിവഭാരണ  പ്രവര്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള ടറകസഭാണ്സസ കടലാം (ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനില് 20 മനിനനിട്ടുലാം പടണ
പ്രകദശങ്ങളനില്  5  മനിനനിട്ടുലാം),  പ്രകദശതനിടന്റെ  ഭൂപ്രകൃതനി  സലാംബനമഭായ
പ്രകതലകേതകേള,  പ്രകദശതനിടന്റെ  അഗ്നനിസുരക്ഷടയ  ബഭാധനിക്കഭാന്  സഭാധലതയുള്ള
പ്രമുഖ  സഭാപനങ്ങളുടട  സഭാന്നെനിധലലാം  എന്നെനിവയഭാണസ  പുതനിയ  ഫയര്  കസഷേന്
അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള.

ടകേഭാല്ലലാം ജനില്ലഭാ ജയനില്

161 (178) ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷേസ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലഭാ  ജയനില്,  സല  സകൗകേരലതനിടന്റെയുലാം  അടനിസഭാന
സകൗകേരലങ്ങളുടടയുലാം അപരലഭാപതമൂലലാം വളടരയധനികേലാം ബുദനിമുടനുഭവനിക്കുന്നെ വനിവരലാം
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  സഭാഹചരലതനില്  ജയനില്  മഭാറനിസഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
ടപ്രഭാകപഭാസല് ഇകപഭാള ഏതസ  ഘടതനിലഭാണസ;  ആവശലമഭായ  ഭൂമനി  കേടണതഭാന്
സഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ജയനിലനിടല സനി.സനി.ടനി.വനി. കേലഭാമറകേള പ്രവര്തനരഹനിതമഭായതനിനഭാല്
അവ നവതീകേരനിചസ സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ജനില്ലഭാ  ജയനിലനില്  വതീഡനികയഭാ  കകേഭാണ്ഫറന്സനിലാംഗസ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  അനുകയഭാജലമഭായ  സലലാം  കേടണത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി) സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(ഡനി) നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

ജയനില് പരനിഷ്കരണ കേമ്മേതീഷേന്

162 (179) ശതീ  .   ടകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    എ  .   ടകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ടകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷേസ കുമഭാര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് നനിയമനിച ജയനില് പരനിഷ്കരണ കേമ്മേതീഷേന് നല്കേനിയ പ്രധഭാന
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എടനഭാടക്കയഭാണസ;

(ബനി)  നനിലവനിടല  ജയനിലുകേളുടട  അവസ എങ്ങടനയഭാണസ  ഈ കേമ്മേതീഷേന്
വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുളളതസ;

(സനി) പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിടന്റെ അടനിസഭാനതനില് എടനഭാടക്ക നടപടനികേളഭാണസ
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ജയനില് പരനിഷ്കരണ കേമ്മേതീഷേന് നല്കേനിയ പ്രധഭാന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ചുവടട
കചര്ക്കുന:
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1. 1983-ടല എ.  എന്.-മുള്ള കേമ്മേതീഷേനനില് പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ള കേഭാരലങ്ങളനില്
നടപനിലഭാക്കഭാന് ബഭാക്കനി നനില്ക്കുന്നെവ വരുലാംവര്ഷേങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കഭാന്
ശമനികക്കണതഭാണസ.

2. 1986-ടല  കമഭാഡല്  പ്രനിസണ്  മഭാനസ്വലനിടല  നടപഭാക്കഭാനുള്ള  ഭഭാഗങ്ങള
കകേരള  നനിയമസഭ  കഭദഗതനി  വരുതനി  കകേരള  പ്രനിസണ്  നനിയമതനികലഭാ
ചടതനികലഭാ ഉളടപടുകതണതഭാണസ.

3. 1992-ടല ജസനിസസ ഉദയഭഭാനു കേമ്മേതീഷേന് റനികപഭാര്ടനിടല നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില്
നടപഭാക്കഭാന് ബഭാക്കനിയുള്ളതസ വരുലാംവര്ഷേങ്ങളടകേഭാണസ നടപഭാകക്കണതഭാണസ.

4. സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  സഭാമ്പതനികേ  സനിതനി  ടമചടപടുതഭാനഭായനി  ജയനില്
വകുപനില്  നടപഭാക്കഭാവുന്നെ  കേഭാരലങ്ങള  (ഭക്ഷണ  പദഭാര്ത്ഥങ്ങളുടട
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ടവട്ടുകേലസല  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഔഷേധ  സസലലാം  വളര്തല്,
മനിനറല് വഭാടര്  പദതനി തുടങ്ങനിയവ)  പരമഭാവധനി  നടപഭാക്കനി വകുപനിടന്റെ
വരുമഭാനലാം 10 കകേഭാടനിടയങ്കനിലുലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന് ശമനികക്കണതഭാണസ.

5. അധനികേ  ടചലവനില്ലഭാടത  വകുപനില്  നടപഭാക്കഭാന്  കേഴനിയുന്നെ  കേഭാരലങ്ങള
പരമഭാവധനി നടപഭാക്കഭാന് ശമനികക്കണതഭാണസ. 

6. അധനികേ  ടചലകവഭാടുകൂടനി  നടപഭാക്കണടമന്നെസ  ജയനില്  ജതീവനക്കഭാര്
ആവശലടപടുന്നെ  കേഭാരലങ്ങള  സഭാധലതഭാപഠനവുലാം  സഭാമ്പതനികേ
വനിശകേലനവുലാം നടതനി അനുകയഭാജലമഭായവ നടപഭാക്കുന്നെതനിനസ പരമഭാവധനി
ശമനികക്കണതഭാണസ.

7. ജയനില് വകുപനില് നനിലവനില് 3 കറഞ്ചുകേള മഭാത്രമുള്ളതനിനഭാല് പ്രഭാകയഭാഗനികേ
ബുദനിമുട്ടുകേളുണഭാകുന്നെതസ  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനികലയഭായനി  വകുപനിടന  4
കറഞ്ചുകേളഭായനി പരനിവര്തനലാം ടചകയണതഭാണസ.

8. കകേരളതനില്  നനിലവനിലുള്ള  3  ടസന്ട്രല്  ജയനിലുകേളക്കുപരനിയഭായനി
കകേഭാഴനികക്കഭാടസ,  എറണഭാകുളലാം,  മുടലാം  എന്നെതീ  സലങ്ങളനില്കൂടനി  ടസന്ട്രല്
ജയനിലുകേള സഭാപനിടചടുകക്കണതഭാണസ.

9. എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം  ജനില്ലഭാ  ജയനിലുകേള  സഭാപനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനികക്കണതഭാണസ.

10. നനിര്കദ്ദേശനിക്കടപടനിട്ടുള്ള  4  കറഞ്ചുകേളനില്  2  കറഞ്ചുകേളനില്  മഭാത്രകമ  തുറന്നെ
ജയനിലുകേള  നനിലവനിലുള.   ആയതനിനഭാല്  2  കറഞ്ചുകേളനില്ക്കൂടനി  തുറന്നെ
ജയനില് ആരലാംഭനികക്കണതഭാണസ.
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11. അതതീവ  സുരക്ഷഭാ  ജയനില്  ബഭാക്കനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്തനിയഭാക്കനി  ടനി
ജയനിലനികലയസ മഭാറനിപഭാര്പനികക്കണ തടവുകേഭാടര ഉടനടനി മഭാറനി പ്രവര്തനലാം
ആരലാംഭനികക്കണതഭാണസ.

12. ഓകരഭാ  കപഭാലതീസസ  സബസ  ഡനിവനിഷേനുകേളനിലുലാം  ഒരു  ജയനിടലങ്കനിലുലാം
ഉണഭാകകേണതഭാണസ.

(ബനി)  നനിലവനില്  ജയനിലുകേളനില്  ലനിവനിലാംഗസ  കസസനികനക്കഭാള  അധനികേലാം
തടവുകേഭാടര  പഭാര്പനിചവരുനടണനലാം  3:10  അനുപഭാതലാം  അനുസരനിചസ  5845
തടവുകേഭാടര  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള്ള  ജതീവനക്കഭാര്  മഭാത്രകമ  വകുപനിലുളടവനലാം
വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  റനികപഭാര്ടസ  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിടല  ശനിപഭാര്ശകേള
നടപഭാക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനടപടസ  മുന്ഗണനയുടടയുലാം  സമയക്രമതനിടന്റെയുലാം
(ഹ്രസസ്വകേഭാലലാം/മനിതകേഭാലലാം/ദതീര്ഘകേഭാലലാം)  അടനിസഭാനതനില്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
തരലാംതനിരനിചസ  ഓകരഭാന്നെനിടന്റെയുലാം  സഭാധലത,  നടപഭാക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  ടചലവസ,
അധനികേ  വനിഭവകശഷേനി  തുടങ്ങനിയ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ഉളടപടുതനി  വലക്തമഭായ
റനികപഭാര്ടസ  നല്കേഭാന്  ജയനില്  വകുപസ  കമധഭാവനിക്കസ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം
ടചയ്തനിട്ടുണസ.

 ജയനില് ഭകക്ഷലഭാല്പന്നെ യൂണനിറ്റുകേളനിടല ക്രമകക്കടുകേള

163 (180) ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന് :
ശതീ  .   ടകേ  .   രഭാജന് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജയനില്  ഭകക്ഷലഭാല്പന്നെ  യൂണനിറ്റുകേളനില്  മുന്സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  കേഭാലതസ
വലഭാപകേമഭായനി  ക്രമകക്കടുകേള  നടന്നെതഭായുള്ള  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സര്ക്കഭാര്
വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജയനില് ഭകക്ഷലഭാല്പന്നെ യൂണനിറ്റുകേളനിടല മുന്വര്ഷേങ്ങളനിടല കേണക്കുകേള
ആഡനിറസ ടചയ് തനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) പതനലാംതനിട ജയനില് ഭകക്ഷലഭാല്പന്നെ യൂണനിറനില് ശബരനിമല തതീര്ത്ഥഭാടന
കേഭാലതസ  വന്കതഭാതനില്  പണലാം  തനിരനിമറനി  നടന്നെതഭായുള്ള  ആകരഭാപണലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ഡനി)  ജയനില്  ഭകക്ഷലഭാല്പന്നെ  യൂണനിറ്റുകേളനിടല  പണലാം  തനിരനിമറനി  അകനസ്വഷേനിചസ
കുറക്കഭാര്ടക്കതനിടര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാടയന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം  ടസന്ട്രല്  ജയനിലനിടല  ചപഭാതനി  യൂണനിറനികലയസ
കകേഭാഴനിയനിറചനി  വഭാങ്ങനിയതനിടല  ക്രമകക്കടസ  സലാംബനനിചസ  വകുപ്പുതല  പ്രഭാഥമനികേ
അകനസ്വഷേണലാം  നടതനി  ജയനില്  വകുപസ  കമധഭാവനി  റനികപഭാര്ടസ  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.
പ്രസ്തസ്തുത റനികപഭാര്ടസ സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണസ.

(ബനി)  ജയനില്  ഭകക്ഷലഭാല്പന്നെ  യൂണനിറ്റുകേളനിടല  കേണക്കുകേള  ആഡനിറസ
നടതനിവരുന.

(സനി) ഇതരതനില് ഒരു ആകരഭാപണലാം ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.

(ഡനി)  ഇതുസലാംബനനിച വകുപ്പുതല പ്രഭാഥമനികേ അകനസ്വഷേണ റനികപഭാര്ടനികനല്
സര്ക്കഭാര് അടനിയനരമഭായനി തുടര്നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

 ജനില്ലഭാ ജയനിലനിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള

164  (181) ശതീ  .    പനി  .    ടജ  .    കജഭാസഫസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടതഭാടുപുഴ  മുടലാം  ജനില്ലഭാ  ജയനിലനിടന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള  തുടങ്ങുന്നെതനിനസ
നടപടനി കകേടക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജനില്ലഭാ ജയനിലനില് ആവശലതനിനസ ജതീവനക്കഭാടര നനിയമനിക്കഭാന് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ജതീവനക്കഭാടര  നനിയമനിക്കുന്നെതസ  സലാംബനനിച  പ്രവര്തനലാം  ഏതസ
ഘടതനിലഭാടണന്നെസ ടവളനിടപടുതഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  ടതഭാടുപുഴ  മുടലാം  ജനില്ലഭാ  ജയനിലനിടന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങള
അനനിമഘടതനിലഭാണസ.  അകതഭാടടഭാപലാം  ജയനില്  പ്രവര്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ
ഫര്ണനിചറുകേളുലാം മറ്റുലാം വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  മുടലാം  ജനില്ലഭാ  ജയനിലനില്  19-7-2017-ടല സര്ക്കഭാര് ഉതരവസ  (സഭാധഭാ)
നമ്പര് 1855/2017/ആഭലനരലാം പ്രകേഭാരലാം  28  പുതനിയ തസ്തനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുണസ.
ജതീവനക്കഭാടര നനിയമനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.
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 ചമ്പക്കര കേനഭാലനിടന്റെ പഭാര്ശസ്വഭനിതനി

165 (182) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജസ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ  മണ്ഡലതനിടല  ഇന്ലഭാന്റെസ  നഭാവനികഗഷേനുകേതീഴനിലുള്ള
ചമ്പക്കര  കേനഭാലനിടന്റെ  പഭാര്ശസ്വഭനിതനി  തകേര്ന്നെതസ  കേഭാരണലാം  ഗതഭാഗത  തടസലാം
ഉണഭായനിട്ടുള്ളതസ സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവനിടട  തഭാമസനിക്കുന്നെ  ജനങ്ങളുടട  ജതീവനുലാം  സസ്വതനിനുലാം  അപകേട
സഭാധലത നനിലനനില്ക്കുന്നെതസ പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാര്ശസ്വഭനിതനി പൂര്ണമഭായുലാം തകേര്ന്നെ ദൂരവുലാം എകപഭാള കവണടമങ്കനിലുലാം
തകേരുടമന്നെ  സനിതനിയനിൽ  നനിലനനിൽക്കുന്നെ  ദൂരവുലാം  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങൾ
നൽകുകമഭാ;

(ഡനി)  പഭാര്ശസ്വഭനിതനി  എത്രയുലാം  കവഗലാം  പുനർനനിർമ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) എന്നെകതയസ ഈ പ്രവൃതനി പൂര്തതീകേരനിക്കുടമന്നെസ അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി  &  സനി)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ മണ്ഡലതനിലൂടട കേടനകപഭാകുന്നെ നഭാവനികഗഷേന്
കേനഭാലഭായ  ചമ്പക്കര  കേനഭാല്  കദശതീയ  ജലപഭാത  3-ടന്റെ  ഭഭാഗമഭാണസ.   കദശതീയ
ജലപഭാത വനികേസനവുലാം തുടര്നടപടനിയുലാം ഇന്ലഭാന്റെസ വഭാടര്കവയ്സസ അകതഭാറനിറനി ഓഫസ
ഇനലയുടട  കമല്കനഭാടതനിലഭാണസ  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്നെതസ.   അതനിനഭാല്  ടനി
കേനഭാലനിടന്റെ സലാംരക്ഷണവുലാം നവതീകേരണവുലാം ഇന്ലഭാന്റെസ  വഭാടര്കവയ്സസ അകതഭാറനിറനി
ഓഫസ  ഇനലയുടട  കേതീഴനിലഭാണസ.   കേനഭാലനിടന്റെ  പഭാര്ശസ്വഭനിതനി  തകേര്ന്നെ  വനിവരലാം
ഇന്ലഭാന്റെസ വഭാടര്കവയ്സസ അകതഭാറനിറനി ഓഫസ ഇനലയുടട എറണഭാകുളലാം റതീജനിയണല്
ഓഫതീസസ ഡയറക്ടറുടട ശദയനില്ടപടുതനിയനിട്ടുണസ.

(ഡനി  &  ഇ)  കേനഭാലനിടന്റെ  പഭാര്ശസ്വഭനിതനി  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന്നെതഭായനി  ഇന്ലഭാന്റെസ  വഭാടര്കവയ്സസ അകതഭാറനിറനി  ഓഫസ
ഇനലയുടട എറണഭാകുളലാം റതീജനിയണല് ഓഫതീസസ ഡയറക്ടര് അറനിയനിച.

 ടഗയനില് പ്രകൃതനി വഭാതകേക്കുഴല് പദതനി

166(183) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതസ ടഗയനില് പ്രകൃതനി വഭാതകേക്കുഴല് സഭാപനിക്കുന്നെ പദതനി
ഇകപഭാള ഏതസ ഘടതനിലഭാണസ;
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(ബനി)  ഏടതഭാടക്ക  ജനില്ലകേളനില്  ഇതനിനകേലാം  പദതനിക്കഭായുളള  സലകമ
ടറടുക്കല്  നടപടനി  പൂര്തനിയഭായനി;  ഇനനി  ഏടതഭാടക്ക  ജനില്ലകേളനില്  സലകമടറടുക്കല്
പൂര്തനിയഭാക്കഭാനുണസ;

(സനി)  എത്ര  തുകേ  ഇതനിനകേലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  വനിതരണലാം  ടചയ;  ഇനനി
എത്ര തുകേ വനിതരണലാം ടചയഭാനഭായനി ബഭാക്കനിയുണസ;

(ഡനി)  പദതനിടക്കതനിടര സലാംസഭാനതനിടന്റെ പല ഭഭാഗത്തുലാം ഉയര്ന വരുന്നെ
ശക്തമഭായ ജനകരഭാഷേലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) ആയതസ പദതനിയുടട പൂര്തതീകേരണതനിനസ തടസമഭാകുടമന കേരുതുനകണഭാ;

(എഫസ)  ഇടല്ലങ്കനില്  പദതനി  എന്നെകതക്കസ  പൂര്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുടമന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) സലാംസഭാനടത ടഗയനില് പ്രകൃതനി വഭാതകേ കപപസ കലന് പദതനിയുടട
സലകമടറടുക്കലുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  അനനിമഘടതനിലഭാണസ.
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടസ,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ
ജനില്ലകേളനിലഭായനി ടഗയനില് സഭാപനിക്കുന്നെ ടകേഭാചനി  -  മലാംഗലഭാപുരലാം കപപസ കലനനിടന്റെ
പ്രഭാരലാംഭ  സര്കവ്വ  നടപടനികേളുലാം  6  (1)  ഗസറസ  വനിജഭാപനവുലാം  ടഗയനില്
പൂര്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  പഞനഭാമ  (മഹസര്)  തയഭാറഭാക്കുന്നെ  നടപടനികേളുലാം
പൂര്തതീകേരനിച.  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിചവരുന.

(ബനി)  കകേരളതനിടല ഏഴസ  ജനില്ലകേളനിടല  ഭൂവനിനനികയഭാഗഭാവകേഭാശ നടപടനികേള
പൂര്തനിയഭായനിട്ടുണസ.

(സനി)  നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  202  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ  കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നെതസ.
ഇതനില്  ഭൂമനിയുടട  ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശതനിനുള്ള  (ROU)  നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി  114
കകേഭാടനി രൂപയുലാം ഇതനിടല ചമയങ്ങളക്കുലാം വനിളകേളക്കുമഭായനി 88 കകേഭാടനി രൂപയുമഭാണസ
കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന്നെതസ.  ഇതനില് ഭൂമനിക്കുലാം ചമയങ്ങളക്കുലാം വനിളകേളക്കുമഭായനി 16.5
കകേഭാടനി രൂപ വനിതരണലാം ടചയകേഴനിഞ്ഞു. 

(ഡനി)  പദതനിടക്കതനിടര  വലഭാപകേ  പ്രതനികഷേധലാം  ഉണഭായനിടനില്ല.  ചനില
ജനില്ലകേളനില്  ഭൂമനിയുടട  ഉപകയഭാഗഭാവകേഭാശലാം  ഏടറടുക്കുന്നെതനിടനതനിടര  ഭൂവുടമകേളുടട
പ്രതനികഷേധങ്ങളുണഭായനിരുന.  ഇവ  രമലമഭായനി  പരനിഹരനിചസ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിചവരുന.

(ഇ) ഇല്ല.
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(എഫസ) 2018 ഡനിസലാംബകറഭാടുകൂടനി കേമ്മേതീഷേന് ടചയഭാനഭാണസ ടഗയനില് (ഇനല)
ലനിമനിറഡസ ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതസ.

 കസഭാര്ട്സസ കലഭാടറനി അഴനിമതനി കകേസസ

167  (184) ശതീ  .    ഷേഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
മുഖലമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കസഭാര്ട്സസ  കലഭാടറനി  അഴനിമതനി  കകേസനില്  സലാംസഭാന  കസഭാര്ട്സസ
കേകൗണ്സനില്  പ്രസനിഡന്റെസ  ശതീ.  റനി.  പനി.  ദഭാസടന  പ്രതനിയഭാക്കനി  വനിജനിലന്സസ
കകേടസടുക്കുകേയുണഭാകയഭാ;  അകദ്ദേഹതനിടനതനിടര  കകേസസ  രജനിസര്  ടചയഭാന്
വനിജനിലന്സസ കേടണതനിയ കുറങ്ങള എടനല്ലഭാമഭാണസ;

(ബനി) കസഭാര്ട്സസ കലഭാടറനി വനില്പനയനിലൂടട എത്ര കകേഭാടനി രൂപ സമഭാഹരനിച ;
അതനില് എത്ര കകേഭാടനി രൂപ കസഭാര്ട്സസ വനികേസനതനിനസ ഇതനിനകേലാം വനിനനികയഭാഗനിച
എന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  കകേരള സലാംസഭാന കസഭാര്ട്സസ കേകൗണ്സനില് പ്രസനിഡന്റെസ ശതീ.  റനി.  പനി.
ദഭാസന്,  മുന് ടസക്രടറനി ശതീ.  ജനി.  ടജ.  ടടഗ്ഗനി ഐ.എഫസ.എസസ.  എന്നെനിവടര ഒനലാം
രണ്ടുലാം  പ്രതനികേളഭാക്കനി  വനിജനിലന്സസ  കകേസസ  രജനിസര്  ടചയ്തനിട്ടുണസ.  കസഭാര്ട്സസ
കലഭാടറനിയുടട  വനിതരണതനിടല  ക്രമകക്കടുമഭായനി  ബനടപടഭാണസ  കകേസസ  രജനിസര്
ടചയ്തനിരനിക്കുന്നെതസ.

(ബനി)  കസഭാര്ട്സസ  ബമ്പര്  കലഭാടറനി  വനില്പനയനിലൂടട  ആടകേ  29,44,79,800
രൂപ സമഭാഹരനിചനിട്ടുണസ.   ടനി  തുകേയനില്നനിന്നെസ  20  ശതമഭാനലാം ഡനിസകൗണസ നനിരക്കുലാം
ടചലവുകേളുലാം കേഴനിചസ 9,35,12,453 രൂപ അറഭാദഭായമഭായനി ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത
തുകേ  കസഭാര്ട്സനിനുകവണനിയുള്ള  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങളുടട  വനികേസനതനിനുലാം
കേഭായനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നെതനിനുലാം  കസഭാര്ട്സസ  കഹഭാസലുകേളുടട നടതനിപനിനുലാം
അകസഭാസനികയഷേനുകേളക്കസ ഗഭാന്റെസ നല്കുന്നെതനിനുമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിച.

 പുതുകവപനിനനിടല ഐ.ഒ.സനി. സലാംഭരണ കകേന്ദ്രലാം

168 (186) ശതീ  .    എസസ  .    ശർമ്മേ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ മുഖലമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പുതുടടവപനിനനിടല ടഎ.ഒ.സനി.  സലാംഭരണ കകേന്ദ്രലാം സഭാപനിക്കുന്നെതുമഭായനി
ബനടപടസ  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  വനിളനിചകചര്ത  കയഭാഗതനിടല
തതീരുമഭാനങ്ങള എടനഭാടക്കടയന്നെസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത കയഭാഗതനിടന്റെ മനിനനിടസസനിടന്റെ പകേര്പസ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കയഭാഗതതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിടയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാടയന്നെസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) എങ്കനില് സമനിതനിയനിടല അലാംഗങ്ങള ആടരഭാടക്കടയന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) പുതുകവപനിനനിടല ഐ.ഒ.സനി. സലാംഭരണ കകേന്ദ്രലാം സഭാപനിക്കുന്നെതുമഭായനി
ബനടപടസ  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനി  21-6-2017-നസ  വനിളനിചകചര്ത
കയഭാഗതനിടന്റെ മനിനനിടസസസ അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.* 

(സനി&ഡനി)  നഭാഷേണല്  ടസന്റെര്  കഫഭാര്  എര്തസ  സയന്സസ  സഡതീസസ
(എന്.സനി.ഇ.എസസ.എസസ.)  ഡയറക്ടറഭായ  കഡഭാ.  എന്.  പൂര്ണചന്ദ്രറഭാവു
ടചയര്മഭാനുലാം  റനിട.  ചതീഫസ  ടകൗണ്  പഭാനര്  ശതീ.  ഈപന്  വര്ഗ്ഗതീസസ,  നഭാഷേണല്
ടസന്റെര് കഫഭാര് എര്തസ സയന്സസ സഡതീസനിടല മുന് ശഭാസജന് ശതീ.  ടകേ.  വനി.
കതഭാമസസ എന്നെനിവര് അലാംഗങ്ങളുമഭായ ഒരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിടയ 29-7-2017-ടല ജനി.ഒ.
(ആര്.ടനി.) നമ്പര് 1085/2017/ഐ.ഡനി. പ്രകേഭാരലാം രൂപതീകേരനിചസ ഉതരവഭായനിട്ടുണസ.

 സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രതനില് ജതീവനക്കഭാടര നനിയമനിക്കല് 

169  (187) ശതീ  .    സനി  .    എഫസ  .    കതഭാമസസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല  കുറനിചനി  പഞഭായതനിലുള്ള
സചനികവഭാതമപുരലാം  സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രതനില്  ആവശലതനിനസ  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം
നഴ്സുമഭാരുലാം മറസ ജതീവനക്കഭാരുലാം ഇടല്ലനള്ള വനിവരലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രതനിൽ  ആവശലമഭായ
നനിയമനങ്ങള നടത്തുന്നെതനിനസ അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രതനില് ഒഴനിവുള്ള എല്ലഭാ തസ്തനികേകേളനിലുലാം
നനിയമനലാം നടതനിയനിട്ടുണസ.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ



കചഭാകദലഭാതരങ്ങള 235

സമൂഹമഭാധലമങ്ങളനിലൂടടയുളള അപകേതീര്തനികേരമഭായ പ്രചരണലാം

170  (188) ശതീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരഭാജന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  നയങ്ങളടക്കതനിടര  പ്രചരണലാം  നടതനിയ
ആകരഭാഗലവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിടല  ജൂനനിയര്  സൂപ്രണസ  ശതീ.  ശതീനഭാഥസ  എന്നെ
ഉകദലഭാഗസടനതനിടര കകേരള കപഭാലതീസനിടന്റെ കഹടടകേസ കക്രലാം എന്കേസ്വയറനി ടസല്
നടതനിയ  അകനസ്വഷേണടതത്തുടര്ന്നെസ  തയഭാറഭാക്കനിയ  റനികപഭാര്ടസ  ആകരഭാഗല
കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപനിനസ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേരള  കപഭാലതീസനിടന്റെ  കഹടടകേസ  കക്രലാം  എന്കേസ്വയറനി  ടസല്
എകപഭാഴഭാണസ  ഇതുസലാംബനനിച  അകനസ്വഷേണ  റനികപഭാര്ടസ  ആകരഭാഗല
കുടുലാംബകക്ഷമവകുപനിനസ നല്കേനിയടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുടട  ടപരുമഭാറചടങ്ങളുടട  60(എ)  വകുപനിടന്റെ
ലലാംഘനവുലാം  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  വകുപനിടന്റെ  31-1-2017-ടല  78/2017
നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം ശനിക്ഷഭാര്ഹമഭായ കുറവുലാം ടചയ്തനിട്ടുള്ളതഭായനി കേടണതനിയ
ഉകദലഭാഗസടനതനിടര  എനസ  ശനിക്ഷണനടപടനിയഭാണസ  സസ്വതീകേരനിചടതന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അകദ്ദേഹതനിടനതനിടര  സസ്വതീകേരനിച  ശനിക്ഷണനടപടനി  സലാംബനനിചസ
ആകരഭാഗല  കുടുലാംബകക്ഷമ  വകുപസ  ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്ക്കസ  നല്കേനിയ
നനിര്കദ്ദേശലാം എനഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  ആകരഭാഗല  കുടുലാംബകക്ഷമ  വകുപനിടന്റെ  നനിര്കദ്ദേശതനികനല്  ആകരഭാഗല
വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്  പുറടപടുവനിച  ശനിക്ഷണ  നടപടനി  ഉതരവനിടന്റെ  പകേര്പസ
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) നലനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസസ  കമധഭാവനിയുടട  15-5-2017-ടല
T9/72411/2017/PHQ  കേതസ  പ്രകേഭാരലാം  അകനസ്വഷേണ  റനികപഭാര്ടസ  ആകരഭാഗല
കുടുലാംബകക്ഷമ വകുപനിനസ നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  കമലനില് ഇതരതനിലുള്ള നടപടനികേള ആവര്തനിക്കരുടതന്നെ കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശകതഭാടട ടനിയഭാടന KCS (CC&A) 1960 പ്രകേഭാരലാം ടസന്ഷേര് ടചയ്തനിട്ടുണസ. 
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(ഡനി)  ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടകറഭാടസ   KCS  (CC&A)  1960
നനിയമതനില്  നനിഷ്കര്ഷേനിക്കുലാംപ്രകേഭാരലാം  അചടക്ക  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന.

(ഇ) അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

 ഇ-ടഹല്തസ പദതനി 

171  (189) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതസ ഇ-ടഹല്തസ എന്നെ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിവഴനി  ടപഭാതുജനങ്ങളക്കസ  എടനഭാടക്ക  ഗുണങ്ങളുലാം
കസവനങ്ങളുമഭാണസ ലഭലമഭാകുന്നെതസ ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) സലാംസഭാനതസ  ഇ-ടഹല്തസ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി തുടങ്ങനിയനിട്ടുണസ.

(ബനി)  കകേരളതനിടല  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലുള്ള  അകലഭാപതനി  ആകരഭാഗല
ചനികേനിതഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിടല  എല്ലഭാ  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം  കേമ്പബ്യൂടര്  ശലാംഖലയുമഭായനി
ബനനിപനിക്കുന്നെ  ഒരു  ബൃഹതസ  പദതനിയഭാണസ  ഇ-ടഹല്തസ  കകേരള.  ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ചനികേനിത  കതടനിടയത്തുന്നെ  വലക്തനികേളുടട  കരഭാഗവുലാം  ചനികേനിതയുലാം
ആകരഭാഗലവുലാം  സലാംബനനിക്കുന്നെ  വനിവരങ്ങള  ഡനിജനിറല്  രതീതനിയനില്  കശഖരനിചസ
സൂക്ഷനിക്കുന.  അകതഭാടടഭാപലാം  ആകരഭാഗല  സഭാമൂഹനികേ  പ്രവര്തകേര്  കേയനില്
ടകേഭാണ്ടുനടക്കഭാവുന്നെ  ടഭാബസ ടലറസ  കേമ്പബ്യൂടറുകേളുപകയഭാഗനിചസ  നടത്തുന്നെ  കദനലാംദനിന
പ്രവര്തനതനിലൂടട  കശഖരനിക്കുന്നെ  സഭാമൂഹനികേ  ആകരഭാഗല  വനിവരങ്ങള,  ഓകരഭാ
വലക്തനിയുടടയുലാം ആധഭാര് ,  കവഭാടര്  ഐ.ഡനി.  മുതലഭായ ഏടതങ്കനിലുലാം ഒരു വലതനിരനിക്ത
നമ്പര്  മുകഖന  തമ്മേനില്  ബനനിപനിചസ  ഓകരഭാ  വലക്തനിയുടടയുലാം  ആകരഭാഗല
സലാംബനനിയഭായ  വനിവരങ്ങളുടട  സമഗത  ഈ  പദതനി  ഉറപഭാക്കുന.  ടഭാബസ ടലറസ
കേമ്പബ്യൂടറുകേള  ഉപകയഭാഗനിചസ  നടത്തുന്നെ  കദനലാംദനിന  സര്കവ്വകേളവഴനി  സഭാലാംക്രമനികേ
കരഭാഗങ്ങളുടട  ഉത്ഭവവുലാം  വലഭാപനവുലാം  യഥഭാവസരലാം  കേടണതഭാനുലാം
സമയബനനിതമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.

പദതനിയുടട ലക്ഷലങ്ങള ചുവടട ടകേഭാടുക്കുന:

1. വനിവര  സഭാകങ്കതനികേവനിദലയുടട  സഹഭായതഭാല്  കകേരളതനിടല
ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗല സലാംബനമഭായ വനിവരങ്ങള ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത കേമ്പബ്യൂടര്
സലാംവനിധഭാനതനില് ലഭലമഭാക്കുകേ.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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2. സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലുള്ള  എല്ലഭാ  അകലഭാപതനി   ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ബനടപട  മറസ  ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  കേമ്പബ്യൂടര്വല്കൃത
കസവനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുകേ.

3. എല്ലഭാ  അകലഭാപതനി  ആശുപത്രനികേടളയുലാം  ഒരു  കവഡസ  ഏരനിയ  ടനറസ
വര്ക്കനിലൂടട കകേന്ദ്രതീകൃത കേമ്പബ്യൂടര് സലാംവനിധഭാനവുമഭായനി ബനനിപനിക്കുകേ.

4. ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിത  നടത്തുന്നെവരുടട  ചനികേനിതഭാവനിവരങ്ങള
കേമ്പബ്യൂടറനില് സൂക്ഷനിക്കുകേയുലാം പനിന്നെതീടസ തുടര്ചനികേനിതയഭായനി  എത്തുകമ്പഭാള
അവ  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനിയനിടല  കഡഭാക്ടര് മഭാര് ക്കസ  അനഭായഭാകസന
ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം ടചയ്യുകേ.

 പനനിമൂലലാം മരണമടഞ്ഞെവരുടട ആശനിതര്ക്കസ ധനസഹഭായലാം

172 (190) ശതീ  .   വനി  .   എസസ  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   ടകേ  .   എസസ  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .   ടകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദതസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  ഈ  വര്ഷേലാം  വനിവനിധ  പകേര്ചപനനികേളമൂലലാം  എത്ര
കപര്ക്കസ മരണലാം സലാംഭവനിചടവന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ആകരഭാഗലരലാംഗതസ  കകേരള  കമഭാഡലനിനസ  കേനത  തനിരനിചടനിയുണഭായതസ
എന്തുടകേഭാണഭാടണന്നെസ പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുടട സഹകേരണകതഭാടട ജൂണ് മഭാസലാം അവസഭാനലാം
മഭാത്രലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ  ശുചതീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള  പനനി  പടരുന്നെതസ
തടയുന്നെതനിനസ സഹഭായകേമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉടണങ്കനില്  ജൂണ്  ഒനമുതല്  15  വടര  സലാംസഭാനതസ  പനനി
ബഭാധനിചവര് എത്രടയനലാം ജൂണ് 15 മുതല് 30 വടര പനനിബഭാധനിചവര് എത്രടയനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ജൂകല മഭാസതനില് സലാംസഭാനതസ റനികപഭാര്ടസ ടചയ്ത പനനി മരണങ്ങളുടട
എണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(എഫസ)  മഴക്കഭാല പൂര്വ്വ പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്തനങ്ങളനിലുണഭായ ഗുരുതരമഭായ
വതീഴ്ചയഭാണസ  പനനിമരണങ്ങള  ഇത്രയുലാം  കൂടഭാന്  കേഭാരണടമന്നെതസ  കേണക്കനിടലടുതസ
മരണമടഞ്ഞെവരുടട  ആശനിതര്ക്കസ  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  പകേര്ചപനനിമൂലലാം  1-1-2017  മുതല്  2-8-2017  വടര മരനിചനിട്ടുള്ളവരുടട
ജനില്ല തനിരനിചള്ള എണലാം അനുബനലാം 'എ'  ആയനി കചര്ക്കുന.*  

(ബനി)  ആകരഭാഗലരലാംഗതസ  കകേരള  കമഭാഡലനിനസ  കേനത  തനിരനിചടനി
സലാംഭവനിചനിടനില്ല.

(സനി)  ജനുവരനി മഭാസതനില്തടന്നെ വനിവനിധ ജനില്ലകേളനിലുലാം  ആകരഭാഗല വകുപസ
ഡയറക്ടകററനിലുലാം  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധതനിനുലാം  നനിയനണതനിനുമുള്ള
വഭാര്ഷേനികേ  കേര്മ്മേപദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  പ്രവര്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിച.  ടഫബ്രുവരനി,
മഭാര്ചസ  മഭാസങ്ങളനില്  കരഭാഗനനിരതീക്ഷണലാം  ഊര്ജ്ജനിതടപടുതനി.  തനിരുവനനപുരലാം
നഗരസഭയനില്  ടഡങ്കനിപനനി  കൂടഭാനുള്ള  സഭാഹചരലലാം  മുന്കൂടനി  കേണതനിടന്റെ
ടവളനിചതനില്  സലാംസഭാന  ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  ടതീലാം  കകേഭാര്പകറഷേന്  കമയടറ
കേഭാരലങ്ങള  ധരനിപനിക്കുകേയുലാം  ടചയ.  തനിരുവനനപുരടത  ടഡങ്കനിപനനി  റനികപഭാര്ടസ
ടചയഭാന് തുടങ്ങനിയ പ്രകദശങ്ങളനില് സലാംസഭാന ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗല ടതീലാം സന്ദര്ശനിചസ
കവണ  നടപടനികേള  എടുതനിരുന.  2-3-2017-നസ  ചതീഫസ  ടസക്രടറനിയുടടയുലാം
6-3-2017-നസ  മുഖലമനനിയുടടയുലാം  കനതൃതസ്വതനില്  ഇന്റെര്ടസക്ടറല്  കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനഷേന്  കേമ്മേനിറനി  വനിളനിചകൂടനി  പകേര്ചവലഭാധനി  നനിയനണതനില്  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുടട  പങ്കഭാളനിതലാം  ഉറപഭാക്കനി.   24-3-2017-നസ  എലനിപനനി  കരഭാഗ
പ്രതനികരഭാധലാം  സലാംബനനിചസ  സലാംസഭാനതല  ശനില്പശഭാല  നടതനി.  ഏപ്രനില്
മഭാസകതഭാടട  ടഡങ്കനിപനനി,  എചസ1  എന്1  എന്നെനിവ  വര്ദനിചവന്നെതനിടനത്തുടര്ന്നെസ
ജനില്ലകേളക്കുകവണ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയുലാം  ചനികേനിതഭാസകൗകേരലങ്ങള
ടമചടപടുത്തുകേയുലാം കരഭാഗനനിര്ണയ ഉപഭാധനികേള ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ടചയ.

കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ വഭാര്ഷേനികേ കേര്മ്മേപദതനിയുടട അടനിസഭാനതനില് ഏപ്രനില്
24, 25 തതീയതനികേളനില് എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലുലാം ടകേഭാതുകേസ ഉറവനിട നശതീകേരണ യജവുലാം
കമയസ  26,  27  തതീയതനികേളനില്  കതഭാടലാം  കമഖലയനില്  പ്രകതലകേ  ടകേഭാതുകേസ  ഉറവനിട
നശതീകേരണവുലാം  നടതനി.   കൂടഭാടത  29-4-2017-നസ  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി
നടതനിയ  ടഹല്തനി  കകേരളഭാ  കേഭാമ്പയനിനനില്  ആകരഭാഗലപ്രവര്തകേര്  വതീടുകേള,
സഭാപനങ്ങള,  കതഭാടങ്ങള,  നനിര്മ്മേഭാണ  സലങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  സന്ദര്ശനിചസ
പകേര്ചവലഭാധനികേളുണഭാകേഭാനുള്ള  സഭാഹചരലലാം  സൃഷ്ടനിചവര്ടക്കതനിടര  ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗല
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നടപടനിടയടുക്കുകേയുണഭായനി.  തുടര്ന്നെസ  കമയസ  മഭാസതനില്
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുലാം  ശുചനിതസ്വമനിഷേനുമഭായനി  കചര്ന്നെസ  മഴക്കഭാല
പൂര്വ്വശുചതീകേരണലാം,  ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം  തുടങ്ങനിയ  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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പ്രവര്തനങ്ങള നടതനി.  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ നനിയനണ  കേഭാരലങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ
ഫണസ ജനില്ലകേളക്കസ  വനിതരണലാം ടചയ.   കമയസ  15-നസ  ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനിയുടട
കചലാംബറനില്  പകേര്ചവലഭാധനി  നനിയനണലാം  സലാംബനനിചസ  അവകലഭാകേനലാം  നടതനി
ജനില്ലകേളക്കുകവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനി.    കമയസ  മഭാസലാം  പകേര്ചവലഭാധനികേള
കൂടുതല്  റനികപഭാര്ടസ  ടചയ്ത  സലങ്ങളനില്  സലാംസഭാന  ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  ടതീലാം
സന്ദര്ശനിചസ കേഭാരലകേഭാരണ വനിശകേലനലാം നടതനി കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച.

ജൂണ് 1 മുതല് പകേര്ചവലഭാധനി നനിരതീക്ഷണ ടസലകേള സലാംസഭാനതലതനിലുലാം
ജനില്ലഭാതലതനിലുലാം സജ്ജതീകേരനിച.  പ്രതനിദനിന റനികപഭാര്ട്ടുകേള അന്നെന്നെസ അവകലഭാകേനലാം
ടചയ്തസ  തുടര്പ്രവര്തനങ്ങള  ഊര്ജ്ജനിതമഭാക്കനി.  ജൂണ്  മഭാസതനില്  വനിവനിധ
തലങ്ങളനില് വനിലയനിരുതല് കയഭാഗങ്ങള, ദ്രുതകേര്മ്മേകസനഭാ കയഭാഗലാം, കേഭാരലകേഭാരണ
വനിശകേലനലാം,  ശനില്പശഭാലകേള  തുടങ്ങനിയവ  നടതനി  കരഭാഗലാം  ടപഭാടനിപ്പുറടപടുന്നെ
പ്രകദശങ്ങളനില്  ഊര്ജ്ജനിത  നനിയനണ പ്രവര്തനങ്ങള നടതനി.  ജൂണ്  20-നസ
ചതീഫസ  ടസക്രടറനിയുടട  കനതൃതസ്വതനില്  ഇതര  വകുപ്പുകേളുടട  പകേര്ചവലഭാധനി
നനിയനണ  പ്രവര്തന  പങ്കഭാളനിതലാം  അവകലഭാകേനലാം  നടതനി.  ജൂണ്  21-നസ
ആകരഭാഗലവകുപസ  മനനിയുടട  കചലാംബറനില്  പകേര്ചവലഭാധനി  നനിയനണ  പ്രവര്തന
പങ്കഭാളനിതലാം  അവകലഭാകേന  കയഭാഗലാം  നടത്തുകേയുലാം  ജൂണ്  23-നസ  പകേര്ചവലഭാധനി
നനിയനണലാം സലാംബനനിചസ സര്വ്വകേക്ഷനി കയഭാഗലാം വനിളനിചകൂട്ടുകേയുലാം ടചയ.  തുടര്ന്നെസ
ഓകരഭാ  ജനില്ലയുടടയുലാം  ചഭാര്ജ്ജുള്ള  മനനിമഭാരുലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലാം  അതഭാതസ
ജനില്ലകേളനിലുലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള നടതനി.  ജൂണ്
27  മുതല്  29  വടര  സലാംസഭാനടതഭാടഭാടകേ  ശുചതീകേരണ  യജലാം  വതീടുകേളനിലുലാം
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം ടപഭാതുസലങ്ങളനിലുലാം നടതനി.  ജൂണ് 29  മുതല് ജൂകല 3 വടര
കകേന്ദ്ര ആകരഭാഗല  വകുപനിടല  വനിദഗ്ദ്ധര് സലാംസഭാനലാം  സന്ദര്ശനിചസ  പ്രവര്തനങ്ങള
വനിലയനിരുതനി  കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനി.   ഈ പ്രവര്തനങ്ങടളല്ലഭാലാംതടന്നെ
പനനി പടരുന്നെതസ തടയുന്നെതനിനസ സഹഭായകേമഭായനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  ജൂണ് ഒന്നെസ മുതലുള്ള പനനി ബഭാധനിചവരുടട എണലാം അനുബനലാം  'ബനി'
ആയുലാം ജൂണ്  15  മുതലുള്ള പനനി ബഭാധനിതരുടട എണലാം അനുബനലാം  'സനി'  ആയുലാം
കചര്ക്കുന.*

(ഇ) ജൂകല മഭാസടത പനനി മരണങ്ങളുടട എണലാം അനുബനലാം 'ഡനി' ആയനി
കചര്ക്കുന.*

(എഫസ)  മഴക്കഭാല പൂര്വ്വപ്രതനികരഭാധ പ്രവര്തനങ്ങളനില് ആകരഭാഗല വകുപനിനസ
വതീഴ്ച സലാംഭവനിചനിടനില്ല. മരണമടഞ്ഞെവരുടട ആശനിതര്ക്കസ ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നെതസ
തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില്ല.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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173  (191) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  വനിവനിധതരലാം  പനനിബഭാധനിചസ  മരനിക്കുന്നെവരുടട  എണലാം
ഓകരഭാ ദനിവസവുലാം കൂടനിവരുന്നെ സഭാഹചരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് കേഴനിഞ്ഞെ ആറസ മഭാസതനിനനിടയസ  സലാംസഭാനതസ വനിവനിധതരലാം
പനനി ബഭാധനിചസ മരനിചവരുടട എണടമത്ര; ജനില്ല തനിരനിചള്ള കേണക്കസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കേഭാലയളവനില്  പനനി  ബഭാധനിചസ  ആശുപത്രനികേളനില്  ചനികേനിത
കതടനിയവരുടട എണടമത്ര; ജനില്ല തനിരനിചള്ള കേണക്കസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏടതഭാടക്ക  തരലാം  പനനികേളഭാണസ  സലാംസഭാനതനിടന്റെ  വനിവനിധ
ഭഭാഗങ്ങളനില് ഇകപഭാൾ കേണ്ടുവരുന്നെതസ;

(ഇ)  മരുന്നെനിടന്റെ  കുറവസ,  കഡഭാക്ടര്മഭാരുടട  അഭഭാവലാം,  പ്രതനികരഭാധ
പ്രവര്തനങ്ങളനിടല  പഭാളനിചകേള  ഇവടയഭാടക്കയഭാണസ  പനനിയടക്കമുള്ള
പകേര്ചവലഭാധനികേള  പടര്നപനിടനിക്കുന്നെതനിടന്റെ  കേഭാരണങ്ങടളന്നെസ  കേരുതുനകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ. 

(ബനി) അനുബനലാം I *ആയനി കചര്ക്കുന. 

(സനി) അനുബനലാം II *ആയനി കചര്ക്കുന. 

(ഡനി)  ടഡങ്കനിപനനി,  എചസ  1  എന്1,  എലനിപനനി,  ടടവറല്പനനി,  മലമ്പനനി,
ചനിക്കുന്ഗുനനിയ, ചനിക്കന്കപഭാകസ, ജപഭാന്ജസ്വരലാം, അഞഭാലാംപനനി.

(ഇ) ഇല്ല.

 പനനി മരണങ്ങള

174 (192)   ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജസ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളതനില് ഇകൗ വര്ഷേലാം  31-7-2017  വടര  എത്ര പനനി  മരണങ്ങള

* ടടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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ഉണഭായനിട്ടുണസ;

(ബനി)  പതനലാംതനിട  ജനില്ലയനില്  മഭാത്രലാം  എത്ര  പനനി  മരണങ്ങള  പ്രസ്തുത
തതീയതനി  വടര  ഉണഭായനിട്ടുണസ;  ഏടതഭാടക്ക  തരതനിലുളള  പനനി  മരണങ്ങളഭാണസ
ഉണഭായനിട്ടുളളതസ;

(സനി)  ഭഭാവനിയനില്  ഇതരലാം  പനനി  മരണങ്ങള  തടയുന്നെതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്
തലതനില് എടനഭാടക്ക നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചവരുന്നെതസ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) അനുബനലാം I ആയനി കചര്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) അനുബനലാം II ആയനി കചര്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ നനിയനണ കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി എന്നെ കപരനില്
ഒരു  വര്ഷേലാം  നതീണ്ടുനനില്ക്കുന്നെ  പ്രവര്തന  കരഖയഭാണസ  ആകരഭാഗല  വകുപസ  മുന്
വര്ഷേങ്ങളനിടലന്നെകപഭാടല  തയഭാറഭാക്കനിവരുന്നെതസ.  അതനില്  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ
പ്രവര്തനങ്ങള,  കരഭാഗനനിരതീക്ഷണലാം,  കരഭാഗചനികേനിത,  ഔടസ  കബക്കസ
ഇന്ടവസനികഗഷേന്,  കരഭാഗനനിയനണലാം  തുടങ്ങനി  ഓകരഭാ  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം
സമയബനനിതമഭായനി ഉളടപടുതനിയനിട്ടുണസ.  ഈ വര്ഷേലാം മുതല് വരുലാംവര്ഷേങ്ങളനില്
തതീവ്രപകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ  നനിയനണ  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനി  സഭായനിയഭായ
രതീതനിയനില്തടന്നെ തുടര്നകപഭാകുന്നെതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

 പനനി ക്ലനിനനിക്കുകേള

175  (193) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല  പനി.എചസ.  ടസന്റെറുകേള
ഉളടപടട  ഏടതല്ലഭാലാം  ആശുപത്രനികേളനില് പനനി  ക്ലനിനനിക്കുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുടണന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉചയ്ക്കുകശഷേലാം ഒ.പനി.  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളുടട
വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓചനിറ  സനി.എചസ.സനി.-യനില്  കേനിടതനിചനികേനിത  ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില് തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുള്ള കഡഭാക്ടടറയുലാം അനുബന

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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ജതീവനക്കഭാടരയുലാം  നനിലനനിര്തനിടക്കഭാണസ  കേനിടതനിചനികേനിത  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 

1. തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി, കേരുനഭാഗപള്ളനി

2. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, ആലപഭാടസ

3. സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, ഓചനിറ

4. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, കുലകശഖരപുരലാം

5. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, ടതഭാടനിയൂര്

6. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, തഴവ

7. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, വള്ളനിക്കഭാടസ

8. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, അഴതീക്കല്

9. ടനഞ്ചുകരഭാഗഭാശുപത്രനി, കേരുനഭാഗപള്ളനി

(ബനി) 

1. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, ആലപഭാടസ

2. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, തഴവ

3. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം, വള്ളനിക്കഭാവസ  (ഉചയ്ക്കുകശഷേലാം 3 മണനി വടര 
പ്രവര്തനിക്കുന)

4. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം,  കുലകശഖരപുരലാം  (ഉചയ്ക്കുകശഷേലാം 3 മണനി വടര 
പ്രവര്തനിക്കുന)

(സനി)  ആവശലമഭായ  തസ്തനികേകേളുടടയുലാം  ഭകൗതനികേ  സഭാഹചരലങ്ങളുടടയുലാം
അപരലഭാപതമൂലലാം  ഓചനിറ  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രതനില്  കേനിടതനി  ചനികേനിത
ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.

(ഡനി) തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില്ല. 
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 കകേരള ടമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസസ കകേഭാര്പകറഷേന് ലനിമനിറഡനിടന്റെ  പ്രവര്തനലാം

176  (194) ശതീ  .    കമഭാന്സസ  കജഭാസഫസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള ടമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസസ കകേഭാര്പകറഷേന് ലനിമനിറഡനിടന്റെ കേഴനിഞ്ഞെ
നഭാലസ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷേങ്ങളനിടല വനിറ്റുവരവനിടന്റെയുലാം ലഭാഭനഷ്ടങ്ങളുടടയുലാം കേണക്കസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ടമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസസ  കകേഭാര്പകറഷേന്  ലനിമനിറഡസ
ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  കേഴനിഞ്ഞെ  നഭാലസ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷേങ്ങളനില്  കഹഭാടല്
ബനില്ലനിനതനില് ടചലവഭായ തുകേടയത്രയഭാണസ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ടമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസസ  കകേഭാര്പകറഷേന്  ലനിമനിറഡനിടന്റെ,
തനിരുവനനപുരലാം  ടടന്നെതീസസ  ക്ലബനില്  ടമമ്പര്ഷേനിപസ  എടുതനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കനില്
ആരുടട നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരമഭാണസ എന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത ടമമ്പര്ഷേനിപസ റദ്ദേസ
ടചയഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനികരഭാധനിക്കടപട  എത്രയനിനലാം  മരുനകേള  ടമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസസ
കകേഭാര്പകറഷേന്  ലനിമനിറഡനിടന്റെ  ടകേടനിക്കനിടപ്പുണസ;  ഇവയുടട  മതനിപസ  വനില
എത്രയഭാടണന്നെസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  ടമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസസ  കകേഭാര്പകറഷേന്  ലനിമനിറഡനിടന്റെ  ജനറനികേസ
മരുനകേള  വനിലകുറചസ  വഭാങ്ങനി  ജനങ്ങളക്കസ  എതനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കകേരള  ടമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസസ  കകേഭാര്പകറഷേന്  ലനിമനിറഡനിടന്റെ
(കേഭാരുണല  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനികേളനിടല  വനില്പന  ഉളടപടട)  കേഴനിഞ്ഞെ  നഭാലസ
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷേങ്ങളനിടല വനിറ്റുവരവനിടന്റെയുലാം ലഭാഭതനിടന്റെയുലാം കേണക്കസ ചുവടട ടകേഭാടുക്കുന.

വര്ഷേലാം വനില്പന (രൂപ) ലഭാഭലാം (രൂപ)

2013-14 4,64,92,81,109 4,09,10,810

2014-15 4,54,15,96,777 2,54,23,428

2015-16 5,04,83,06,610 4,36,00,846

2016-17 5,52,61,10,550 4,58,72,193
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(ബനി)  ടമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസസ  കകേഭാര്പകറഷേന്  ലനിമനിറഡനിടന്റെ
ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  കേഴനിഞ്ഞെ  നഭാലസ  വര്ഷേങ്ങളനില്  കഹഭാടല്  ബനില്ലനിനതനില്
ടചലവഭായ തുകേ തഭാടഴ ടകേഭാടുക്കുന.

           വര്ഷേലാം വനില്പന (രൂപ)

2013-14 9,39,475

2014-15 4,15,601

2015-16 7,16,925

2016-17 14,97,114

(സനി)  കകേരള ടമഡനിക്കല് സര്വ്വതീസസസ കകേഭാര്പകറഷേന് ലനിമനിറഡസ ഡയറക്ടര്
കബഭാര്ഡസ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  കകേഭാര്പകറഷേടന  സലാംബനനിചള്ള  കയഭാഗങ്ങള
നടത്തുന്നെതനിനഭായനി  തനിരുവനനപുരലാം  ടടന്നെതീസസ  ക്ലബനില്  കകേരള  ടമഡനിക്കല്
സര്വ്വതീസസസ  കകേഭാര്പകറഷേന്  ലനിമനിറഡനിടന്റെ  ടമമ്പര്ഷേനിപസ  എടുതനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത
ടമമ്പര്ഷേനിപസ  വരുലാംകേഭാലങ്ങളനില്  ആവശലമുകണഭാടയന്നെ  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ. 

(ഡനി)  നനികരഭാധനിക്കടപട  മരുനകേടളഭാനലാം  കകേരള  ടമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസസ
കകേഭാര്പകറഷേന്വഴനി  സലാംഭരനിക്കുകേകയഭാ  കകേഭാര്പകറഷേന്  ലനിമനിറഡനിടന്റെ
സലാംഭരണശഭാലകേളനില് ടകേടനിക്കനിടക്കുകേകയഭാ ടചയ്യുന്നെനില്ല.

(ഇ) തനിരുവനനപുരലാം, ആലപ്പുഴ, കകേഭാടയലാം, തൃശ്ശൂര്, കകേഭാഴനികക്കഭാടസ ടമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  എറണഭാകുളലാം  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനിലുലാം  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ
കേഭാരുണല കേമ്മേബ്യൂണനിറനി ഫഭാര്മസനികേളനില്  'കകേരള ജനറനികസ'  എന്നെ കപരനില് ജനറനികേസ
മരുനകേളുടട വനില്പന 15-5-2017 മുതല് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

 കേല്ലറ സനി.എചസ.സനി., വഭാമനപുരലാം പനി.എചസ.സനി.  എന്നെനിവയസ ടകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം

177  (195) ശതീ  .    ഡനി  .    ടകേ  .    മുരളനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല കേല്ലറ സനി.എചസ.സനി., വഭാമനപുരലാം
പനി.എചസ.സനി.  എന്നെനിവയസ  ടകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി  അനുവദനിച  തുകേ
ഉപകയഭാഗനിചസ ടകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനികേളുടട പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  വഭാമനപുരലാം പനി.എചസ.സനി.-യനില് ടകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി  6  കകേഭാടനി
20 ലക്ഷലാം രൂപയുടട ഭരണഭാനുമതനി (സ.ഉ. (Rt) 643/17/ആ.കു.വ. തതീയതനി 13-3-2017)
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  കേല്ലറ  സനി.എചസ.സനി.-യനില്  ടകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി  ശതീ.
കകേഭാലനിയകക്കഭാടസ കൃഷ്ണന്നഭായര്,  മുന് എലാം.എല്.എ.-യുടട വനികേസന ഫണനില്നനിന്നെസ
60  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചനിരുന.  എന്നെഭാല്  എലാം.എല്.എ.-യുടട  അകപക്ഷ
പരനിഗണനിചസ സ.ഉ. നമ്പര് 276/16 ആ.കു.വ. തതീയതനി 27-1-2016 പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനലാം റദ്ദേസ  ടചയ്യുകേയുണഭായനി.  കേല്ലറ സനി.എചസ.സനി.-ക്കസ ടകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി  175   ലക്ഷലാം  രൂപയുടട  ഭരണഭാനുമതനി  (സ.ഉ.  (ആര്.ടനി.)
3823/13/ആ.കു.വ. തതീയതനി 16-11-13) നല്കേനിയനിട്ടുണസ. 

(ബനി)  വഭാമനപുരലാം  പനി.എചസ.സനി.-യനില്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന.  കേല്ലറ  സനി.എചസ.സനി.-യനില്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനതനിനുള്ള
ടടണര് നടപടനികേള നടനവരുന.

  കട്രഭാമഭാടകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനസ നടപടനി 

178 (196) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടസ റസഭാഖസ : 
ശതീ  .    എലാം  .   മുകകേഷേസ :
ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  കറഭാഡസ  അപകേടങ്ങളുമഭായനി  ബനടപട്ടുള്ള  മരണങ്ങൾ
വര്ദനിചവരുന്നെതഭായനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കൃതലമഭായ  കട്രഭാമഭാടകേയറനിടന്റെ  അഭഭാവലാം  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  മരണസലാംഖല
ടപരുകുന്നെതനിനസ  കേഭാരണമഭാകുന്നെതനിനഭാൽ  സലാംസഭാനടത  എല്ലഭാ  പ്രധഭാനടപട
ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  മനികേച  കട്രഭാമഭാടകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതരലാം  ആശുപത്രനികേളനില്  വനിപുലമഭായ  രതീതനിയനിലുള്ള  ആധുനനികേ
ആലാംബുലന്സസ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ-സനി)  NATPAC-ടന്റെയുലാം  കറഭാഡസ  കസഫനി  അകതഭാറനിറനിയുടടയുലാം
കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനതസ  കറഭാഡപകേടങ്ങളുമഭായനി  ബനടപട്ടുള്ള
മരണങ്ങള  വര്ദനിചവരുന്നെതഭായനി  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.  ആകരഭാഗല  വകുപനിടന്റെ
കേതീഴനില്  ഏതസ  അടനിയനര  സഭാഹചരലവുലാം  കനരനിടുന്നെതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഒരുക്കനിയനിട്ടുണസ.

ടമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴനില് ആലപ്പുഴ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  എന്നെതീ
ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനില് കട്രഭാമഭാടകേയര് - നഭാഷേണല് കഹകവസസ എന്നെ കകേന്ദ്ര
പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  കട്രഭാമഭാടകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  ഈ പദതനിയനില് ആലപ്പുഴ ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനസ
367.5 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടസ ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിനസ 804 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
ഒന്നെഭാലാംഘട കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണസ.

ജനറല്  ആശുപത്രനി  തനിരുവനനപുരലാം,  ടനയഭാറനിന്കേര  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്
കട്രഭാമഭാടകേയര് സലാംവനിധഭാനലാം ലഭലമഭാണസ. ടകേഭാല്ലലാം ജനില്ലയനില് ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനിയനിലുലാം
ടകേഭാടഭാരക്കര,  നതീണകേര  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനിലുലാം  കട്രഭാമഭാ  ടകേയര്  യൂണനിറസ
തുടങ്ങുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  ആലപ്പുഴ  ജനില്ലയനില്  ഹരനിപഭാടസ
തഭാലൂക്കസ ആശുപത്രനിയനില് കട്രഭാമഭാ ടകേയര് യൂണനിറസ  പ്രവര്തനിക്കുനണസ.  ഇകപഭാഴുലാം
അതലഭാഹനിത വനിഭഭാഗതനില് വരുന്നെ കട്രഭാമഭാ ടകേയര് കരഭാഗനികേളക്കുകവണ ചനികേനിത
നല്കേനിവരുന.  കകേഭാടയലാം,  പതനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴ,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  ഇടുക്കനി,
പഭാലക്കഭാടസ,  വയനഭാടസ,  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ,  മലപ്പുറലാം,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  എന്നെതീ
ജനില്ലകേളനിടല  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനിലുലാം  കട്രഭാമഭാ  ടകേയര്
യൂണനിറസ  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  അപകേടതനില്
പരനികക്കല്ക്കുന്നെവര്ക്കസ  അടനിയനര  കവദലസഹഭായലാം  നല്കേഭാന്  എല്ലഭാ
ആശുപത്രനികേളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   പഭാലക്കഭാടസ  ജനില്ലയനില്  കട്രഭാമഭാ
ടകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലുണസ.   കുഴല്മന്ദലാം  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രലാം,
ആലത്തൂര്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  കട്രഭാമഭാ  ടകേയര്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപഭാക്കഭാന് കറഭാഡസ കസഫനി അകതഭാറനിറനി ഫണസ അനുവദനിചനിട്ടുണസ. എല്ലഭാ തഭാലൂക്കഭാ
ശുപത്രനികേളനിലുലാം  കറഭാഡസ  അപകേടതനില്ടപടസ  വരുന്നെ  കരഭാഗനികേളക്കസ  ചനികേനിത
ലഭലമഭാണസ.

കകേരള  എമര്ജന്സനി  ടമഡനിക്കല്  സര്വ്വതീസസ  (108  ആലാംബുലന്സസ)  എന്നെ
പദതനിയുടട നടതനിപനിനഭായനി  2017-18  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷേതനില്  13.48  കകേഭാടനി
രൂപ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണസ.  ആയതനിനസ ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന. 
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 ആര്ദലാം പദതനി

179 (197) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദസ കേബതീര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആര്ദലാം പദതനി മങ്കട നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) മങ്കട നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല പനി.എചസ.സനി.-കേടളയുലാം സനി.എചസ.സനി.-
കേടളയുലാം ആര്ദലാം പദതനിയനില് ഉളടപടുതനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇടല്ലങ്കനില്,  മണ്ഡലതനിടല പനി.എചസ.സനി.-കേടളയുലാം സനി.എചസ.സനി.-കേടളയുലാം
പ്രസ്തുത പദതനിയനില് ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയനില് നനിലവനിലുളടപടുതനിയനിരനിക്കുന്നെ പനി.എചസ.സനി.-കേള,
സനി.എചസ.സനി.-കേള,  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേള  എന്നെനിവടയ  ടതരടഞ്ഞെടുതതനിടന്റെ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള എടനഭാടക്കയഭാണസ എന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  ആര്ദലാം  പദതനിയനിലൂടട  മങ്കട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല  പഭാങ്ങസ
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രടത കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ഉയര്തനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  ഇകപഭാള ആര്ദലാം മനിഷേന് പദതനിയുടട ആദലഘടടമന്നെ നനിലയനില്  14
ജനില്ലകേളനില് നനിനമഭായനി ടതരടഞ്ഞെടുത 170 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങടളയഭാണസ
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ഉയര്തനി സര്ക്കഭാര് ഉതരവസ പുറടപടുവനിചനിട്ടുള്ളതസ. 

(ഡനി)  പനി.എചസ.സനി.-കേടള  ആര്ദലാം  പദതനിയനിലൂടട  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നെതനിടന്റെ  ആദലഘടതനില്  14  ജനില്ലകേളനിടല  152   വനികേസന
കബഭാക്കുകേളനില്നനിനലാം  140  അസലാംബനി  മണ്ഡലങ്ങളനില്  നനിനമഭായനി
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളുടട  കേരടസ  ലനിസസ  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ഇതനിടന്റെ
അടനിസഭാനതനില്  സ.ഉ.  (ആര്.ടനി.)  845/17/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  28-3-2017
പ്രകേഭാരലാം ടതരടഞ്ഞെടുത 170 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങടളയഭാണസ കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ഉയര്തനിയതസ.  ഒരു തഭാലൂക്കനില്നനിന്നെസ ഒരു തഭാലൂക്കുതല ആശുപത്രനിയുലാം
ഒരു ജനില്ലയനില് നനിന്നെസ ഒരു ജനില്ലഭാതല ആശുപത്രനിയുലാം നനിശനിത മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാടട
ഉയര്തണടമന്നെ ലക്ഷലകതഭാടട വനിവനിധ ജനില്ലകേളനില്നനിനലാം തഭാലൂക്കുകേളനില്നനിനലാം
ആശുപത്രനികേളുടട  കേരടസ  ലനിസസ  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  വനിവനിധ  തലതനിലുള്ള
ചര്ചകേളക്കുകശഷേലാം അവയനില്നനിനലാം ടതരടഞ്ഞെടുത 17 ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനിടയയുലാം
75  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിടയയുലാം  സ.ഉ.  (എലാം.എസസ.)  58/17/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  
22-4-2017 പ്രകേഭാരലാം ആര്ദലാം പദതനിയനില് ഉളടപടുതനിയനിട്ടുണസ.
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 സുകൃതലാം പദതനി

180  (198) ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെകശഷേലാം  സകൗജനല  കേലഭാന്സര്
ചനികേനിതഭാപദതനിയഭായ  സുകൃതലാം  പദതനിയനികലക്കുള്ള  മരുന്നെസ  വനിതരണലാം
നനിര്തനിവയ്ക്കുന്നെ സഭാഹചരലലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് കേഭാരണടമനഭാണസ;

(ബനി) ഇതുമൂലലാം കരഭാഗനികേളക്കുണഭായ ബുദനിമുടസ പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ സര്ക്കഭാര്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മരുന്നെസ  വനിതരണലാം  കേഭാരലക്ഷമമല്ലഭാതതുകേഭാരണലാം  പദതനിയനികലയസ
പുതനിയ കരഭാഗനികേടള രജനിസര് ടചയ്യുന്നെതസ നനിര്തനിവച സഭാഹചരലമുണഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില്  ഇതരതനില്  പദതനി  നടതനിപനില്  ഉണഭായ  അലലാംഭഭാവതനിനസ
ഇടയഭാക്കനിയ സഭാഹചരലലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ദഭാരനിദലകരഖയസ  തഭാടഴയുള്ള  കേലഭാന്സര്  കരഭാഗനികേളക്കുകവണനി
നടപനിലഭാക്കനിയ  സുകൃതലാം  പദതനി  നനിര്തനിവയ്ക്കുന്നെ  സഭാഹചരലലാം  ഉണഭായനിടനില്ല.
എന്നെഭാല്  ഈ പദതനിയുടട  നടതനിപനികലയഭായനി  വനിവനിധ  മരുന്നെസ  കേമ്പനനികേളക്കസ
നല്കകേണനിയനിരുന്നെ കുടനിശ്ശേനികേ ഫണനിടന്റെ അപരലഭാപതമൂലലാം യഥഭാസമയലാം നല്കേഭാന്
കേഴനിയഭാതതനിനഭാല്  കേഭാരുണല  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനി  വഴനിയുള്ള  സുകൃതലാം
പദതനിക്കുകവണനിയുള്ള മരുന്നെസ  വനിതരണലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  തടസടപടടങ്കനിലുലാം
ഒരു  കരഭാഗനിക്കുലാം  ഇതുമൂലലാം  ചനികേനിത  ലഭനിക്കഭാത  സഭാഹചരലലാം  ഉണഭായനിടനില്ല.
ഇക്കഭാരലലാം  ഉറപഭാക്കുന്നെതനിനസ  കേലഭാന്സര്  കരഭാഗനികേള  ഏടറയുലാം  ആശയനിക്കുന്നെ
തനിരുവനനപുരലാം  ആര്.സനി.സനി.-യുലാം  മലബഭാര്  കേലഭാന്സര്  ടസന്റെറുലാം  മറസ
സഭാപനങ്ങളുലാം  തനതസ  ഫണസ  ഉപകയഭാഗനിചസ  പദതനി  ഇകപഭാഴുലാം  തുടര്നവരുന.
തനിരുവനനപുരലാം ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിടല കേലഭാന്സര് കരഭാഗനികേളക്കസ സഭാധഭാരണ
നല്കേനിവരുന്നെ  കേതീകമഭാടതറഭാപനി  മരുനകേള  സൂപ്രണനിടന്റെ  അധതീനതയനിലുള്ള
ഫഭാര്മസനി വഴനിയുലാം  RSBY  പദതനിവഴനിയുലാം കേഭാരുണല ടബനവലന്റെസ പദതനിവഴനിയുലാം
ലഭലമഭാക്കനിയനിരുന.   കേഭാരുണല  ഫഭാര്മസനി  വഴനിയുള്ള  മരുന്നെസ  വനിതരണതനിടല
കുടനിശ്ശേനികേ  തുകേ  നല്കുന്നെതനിനഭായനി  23,67,23,879  രൂപ  KMSCL  മുകഖന
വനിട്ടുനല്കുന്നെതനിനസ ഇതനിനകേലാം ഉതരവഭായനിട്ടുണസ.

(സനി)  സുകൃതലാം  പദതനി  ഒരു  ചനികേനിതഭാ  ധനസഹഭായ  പദതനിയഭാണസ.
കേഭാരുണല,  തഭാകലഭാലലാം,  ആര്.എസസ.ബനി.കവ.,  ചനിസസ,  ചനിസസ  പസസ  തുടങ്ങനിയ
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പദതനികേളുടട  ആനുകൂലലലാം  പ്രകയഭാജനടപടുതനിയകശഷേലാം  അധനികേമഭായനി  വരുന്നെ
സഭാമ്പതനികേ ബഭാധലതയഭാണസ സുകൃതതനിലൂടട നല്കേനിവരുന്നെതസ. മരുന്നെസ വനിതരണലാം
സുകൃതലാം പദതനിയുടട ഒരു ഭഭാഗലാം മഭാത്രമഭാണസ.  സസ്വയലാംഭരണഭാവകേഭാശമുള്ള കേലഭാന്സര്
ടസന്റെറുകേളനില്  തനതസ  ഫണസ  ഉപകയഭാഗനിചസ  പദതനി  നടത്തുന്നെതനിനഭാല്  പുതനിയ
കരഭാഗനികേടള രജനിസര് ടചയ്യുന്നെതനിനസ തടസമുണഭായനിടനില്ല.

 ആകരഭാഗല കമഖലയനിടല വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങള

181  (199) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില് ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില്
വന്നെതനിനുകശഷേലാം ആകരഭാഗല കമഖലയനില്,  എടനല്ലഭാലാം വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങള
ആണസ നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നെടതന്നെസ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  പ്രവൃതനിയുലാം  എടനല്ലഭാമഭാടണനലാം  അവയുടട  നനിലവനിടല
സനിതനി എനഭാടണനലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരതനില് വന്നെതനിനുകശഷേലാം ജനറല് ആശുപത്രനി തലകശ്ശേരനി,  കകേഭാടനികയരനി,
കേതനിരൂര്,  ടചഭാക്ലനി  എന്നെതീ  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നടപനില്  വരുതനിയ
വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

 കകേഭാന്നെനി തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി

182  (200) ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാന്നെനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി  ടകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണവുലാം  ഇതര
പ്രവര്തനങ്ങളുലാം ഇകപഭാള ഏതസ ഘടതനിലഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാന്നെനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുടട  നനിലവനിലുള്ള  അപരലഭാപതകേള
കബഭാധലടപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് എടനല്ലഭാടമന്നെസ ഇനലാം തനിരനിചസ വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ആശുപത്രനിയുടട ടകേടനിടതനിടന്റെ തുടര്നള്ള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനങ്ങള
പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നെതനില്  എടനങ്കനിലുലാം  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില്
എടനല്ലഭാലാം;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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(ഡനി) ഇടല്ലങ്കനില് എന്തുടകേഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) പ്രസ്തുത തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി ടകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണതനിടന്റെ കശഷേനിച പണനികേള
,എന്നെകതയസ ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫസ)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനിയുടട  അപരലഭാപതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ
എടനല്ലഭാലാം  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചസ  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണസ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെടതന്നെസ
ഇനലാം തനിരനിചസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) കകേഭാന്നെനി തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുടട 6000 Sq. ft.  രണ്ടുനനിലടകേടനിടലാം പണനി
പൂര്തതീകേരനിചസ  ഒ.പനി.,  ഫഭാര്മസനി,  ലഭാബസ  എന്നെനിവ  അതനികലയസ  മഭാറനിയനിട്ടുണസ.
ജറനിയഭാട്രനികേസ  വഭാര്ഡനിടന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃതനി  പ്രഭാരലാംഭ  ഘടതനിലഭാണസ.  യഭാര്ഡസ
കകേഭാണ്ക്രതീറനിലാംഗസ,  കടല്  പഭാകേല്,  ഓട  സഭാബനിടല്  എന്നെതീ  പ്രവൃതനികേള  80
ശതമഭാനലാം  പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  പുതനിയ  ടകേടനിടതനില്  പഭാര്ടതീഷേനുലാം  അനുബന
സകൗകേരലങ്ങളുലാം ഒരുക്കുന്നെതനിനുള്ള 15 ലക്ഷലാം രൂപയുടട പ്രവൃതനികേള 30 ശതമഭാനലാം
പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി) കലബര് റൂലാം, ഓപകറഷേന് തതീകയറര്, ടഡന്റെല് ഒ.പനി., കഗനകേസ വഭാര്ഡസ,
ഓര്കതഭാപതീഡനികേസ  വഭാര്ഡസ,  ടമഡനിക്കല്  ഐ.സനി.യു.,  കേഭാഷേസ്വഭാലനിറനി
ഒബ്സര്കവഷേന്  വഭാര്ഡസ,  കമനര്  ഓപകറഷേന്  വഭാര്ഡസ  തുടങ്ങനിയവ
നനിര്മ്മേനികക്കണതഭായനിട്ടുണസ.  ടനി  ആശുപത്രനി  ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  തഭാലൂക്കുതല
വനിഭഭാഗതനില് ഉളടപടനിട്ടുണസ.

(സനി&ഡനി)  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി  കഗനകക്കഭാളജനി  വഭാര്ഡനിനസ  അടനിസഭാന
സകൗകേരലങ്ങള ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനസ  32 ലക്ഷലാം രൂപയുടട പ്രവൃതനിക്കസ ഡനി.പനി.സനി.
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണസ.  ജറനിയഭാട്രനികേസ  വഭാര്ഡനിടന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  തുടര്ചയഭായനി
14,22,000  രൂപയുടട  പ്രവര്തനങ്ങളക്കുലാം  ടമയനിന്റെനന്സസ  ഗഭാന്റെനില്  ഉളടപടുതനി
34,22,000  രൂപയുടട നവതീകേരണ പ്രവര്തനങ്ങള നടത്തുന്നെതനിനുലാം ഡനി.പനി.സനി.
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണസ.

(ഇ&എഫസ) കശഷേനിച പണനിയുടട ടപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭായനിടനില്ല.

 കസകക്കഭാ കസഭാഷേലല് കേകൗണ്സനിലര്മഭാര്

183  (201) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനടത  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  കസകക്കഭാ
കസഭാഷേലല്  കേകൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കസ  ഏടതല്ലഭാലാം  അവധനികേള  നനിലവനില്
അനുവദനിചവരുനടവന്നെസ അറനിയനിക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  കേരഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ നനിയമഭാനുസൃതലാം അനുവദനികക്കണ അവധനികേള
ഏടതല്ലഭാലാം, അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  അവധനികേള  കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ
സമയബനനിതമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനടത  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  കസകക്കഭാ
കസഭാഷേലല്  കേകൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കസ  നനിലവനില്  6  മഭാസടത  ശമ്പളരഹനിത
പ്രസവഭാവധനിയുലാം  15  ദനിവസടത  ആകേസനികേ  അവധനിയുലാം  ആകരഭാഗലപരമഭായ
കേഭാരണങ്ങളഭാലുള്ള 45 ദനിവസടത ശമ്പളരഹനിത അവധനിയുലാം അനുവദനിചവരുന.

(ബനി  &  സനി)  ഒരു  വര്ഷേകതയ്കക്കഭാ  അതനില്  കുറകവഭാ  കേഭാലകതയഭാണസ
കേരഭാര്  നനിയമനടമങ്കനില്  കൃതലനനിര്വ്വഹണതനിലഭായനിരുന്നെ  ഓകരഭാ  പതനിടനഭാന്നെസ
ദനിവസതനിനുലാം  ഒന്നെസ  എന്നെ  കതഭാതനില്  മുഴുവന്  ശമ്പളകതഭാടട  പരമഭാവധനി
അനുവദനിക്കഭാവുന്നെ  ആര്ജ്ജനിത  അവധനി  15  ദനിവസമഭാണസ.   ഇതനിനസ  ടമഡനിക്കല്
സര്ടനിഫനിക്കറസ  നനിര്ബനമഭാണസ.   ആര്ജ്ജനിത  അവധനി  തതീര്ന്നെഭാല്  ടമഡനിക്കല്
സര്ടനിഫനിക്കറനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  പകുതനി  ശമ്പളനനിരക്കനില്  പരമഭാവധനി  15
ദനിവസലാം വടര അവധനി അനുവദനിക്കഭാലാം.  എന്നെഭാല് ആടകേ നനിയമനകേഭാലതസ രണസ
ഇനതനിലുമഭായനി  അനുവദനിക്കഭാവുന്നെ അവധനി ഒരു മഭാസതനില് കേവനിയഭാന് പഭാടനില്ല.
കേരഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ  നനിയമഭാനുസൃതലാം  അനുവദനികക്കണ  അവധനികേള
അനുവദനിക്കുന്നെതഭാണസ.

 ജബ്യൂസസ വനില്പന സലാംബനനിച പരനികശഭാധന

184 (202) ശതീ  .   വനി  .   ടകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെസ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ ബദഭാലാം,  വഭാനനില,  പനിസ്ത,  കചഭാകക്ലറസ  തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ
കപരുകേളനില്  വര്ണഭാഭമഭായനി  ടപഭാതനിഞ്ഞെ  ടനിനകേളനില്  ജബ്യൂസസ  കേടകേളനിടലതനിചസ
വനില്പന നടത്തുന്നെവടര സലാംബനനിചസ അറനിവുകണഭാ ;

(ബനി)  കകേഭാണ്ഫ്ലെെവര്  എന്നെ  കപരനില്  സഭാക്രതീനുലാം  മറസ  വനിവനിധ  കഫ്ലെെവറുകേളുലാം
കചര്ത പകൗഡറുകേള ഇതനില് കൂടനി  വലഭാപകേമഭായനി  വനിറഴനിക്കുന്നെതുമൂലലാം മഭാരകേമഭായ
കരഭാഗങ്ങള ഉണഭാകുന്നെ വനിവരലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  സ്കൂള,  കകേഭാകളജസ,  ബസസ  കസഷേന്,  ടറയനില്കവ  കസഷേന്  തുടങ്ങനിയ
ടപഭാതുയനിടങ്ങളനില്  ജബ്യൂസസ  കേടകേളനില്  ഇവ  കചര്തസ  നല്കുന്നെ  പഭാനതീയങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനസ തയഭാറഭാകുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  തനിരുവനനപുരലാം,  പതനലാംതനിട,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാലക്കഭാടസ,
മലപ്പുറലാം എന്നെതീ ജനില്ലകേളനില് ബദഭാലാം,  വഭാനനില,  പനിസ്ത,  കചഭാകക്ലറസ തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ
കപരുകേളനില് ജബ്യൂസസ കേടകേളനിടലതനിചസ വനില്പന നടത്തുന്നെതഭായനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ടനി  സഭാധനങ്ങളുടട വനില്പനകകേന്ദ്രങ്ങള ഫുഡസ കസഫനി ഓഫതീസര്മഭാരുടട
കനതൃതസ്വതനില് സസ്വഭാഡഭായനി  പരനികശഭാധന നടതനി കദഭാഷേകേരമഭായ രഭാസപദഭാര്ത്ഥങ്ങള
കചര്തനിട്ടുകണഭാടയന്നെസ  അറനിയുന്നെതനിനസ  ഇന്കഫഭാര്മല്  സഭാമ്പനിളുലാം  കഫഭാര്മല്
സഭാമ്പനിളുലാം ലഭാബസ പരനികശഭാധനയഭായനി എടുതസ ലഭാബനികലയസ അയയ്ക്കുനണസ.

(സനി) പരനികശഭാധന നടതനിവരുനണസ.

 ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനികേളുടട സസ്വകേഭാരലവല്ക്കരണലാം

185 (203) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ടനല്ലനിക്കുന്നെസ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനികേള  സസ്വകേഭാരലവത്കേരനിക്കഭാനുളള  നനിര്കദ്ദേശലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  ആരനില്നനിന്നെസ  എകപഭാള  ഇകൗ  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലഭനിചടവന്നെസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശലാം പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ ഇതുമൂലലാം ഉണഭാകേഭാന്
കപഭാകുന്നെ ഗുണങ്ങള എനഭാടണന്നെസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇടല്ലങ്കനില്  പരനിഗണനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുളള  കേഭാരണങ്ങള എനഭാടണന്നെസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഇല്ല.

(ബനി & സനി) ബഭാധകേമല്ല.

 പൂഴനഭാടസ പനി.എചസ.സനി.

186  (204) ശതീ  .    സനി  .    ടകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാറശ്ശേഭാല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല  പൂഴനഭാടസ  പനി.എചസ.സനി.-ടയ
സനി.എചസ.സനി.  ആയനി ഉയര്തനി  'ആര്ദലാം'  പദതനിയനില് ഉളടപടുതനി അടനിസഭാന
സകൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായുള്ള  പ്രവൃതനിയുടട  നനിലവനിടല  സനിതനി
എനഭാടണന്നെസ  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  ആയതനികലയഭായനി  എടനഭാടക്ക നടപടനികേളഭാണസ
സസ്വതീകേരനിചടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പഭാറശ്ശേഭാല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനിടല
അടനിസഭാന സകൗകേരലങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  പഭാറശ്ശേഭാല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല  പൂഴനഭാടസ  പനി.എചസ.സനി.-ടയ
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിനസ  സ.ഉ.(ആര്.ടനി.)  നമ്പര്
845/17/ആ.കു.വ. തതീയതനി 28-3-2017 പ്രകേഭാരലാം ഉതരവഭായനിട്ടുണസ.  അതനിന്പ്രകേഭാരലാം ടനി
പനി.എചസ.സനി.-ല്  1  അസനിസന്റെസ  സര്ജന്,  2  സഭാഫസ  നഴസ,  1  ലഭാബസ  ടടകതീഷേലന്
എന്നെനിവരുടട  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ.   കേമ്പബ്യൂടകറസ്ഡസ  ഒ.പനി.  കേകൗണര്,
സസ്വകേഭാരലതയുള്ള  കേണ്സളടനിലാംഗസ  റൂമുകേള,  കരഭാഗനികേളക്കസ  ടമചടപട  ഇരനിപനിട
സകൗകേരലങ്ങള,  കുടനിടവള്ളലാം,  കടഭായസ ടലറസ  സകൗകേരലങ്ങള  എന്നെനിവയ്ക്കുലാം
കകേന്ദ്രതനികലയഭാവശലമഭായ  'കസകനജുകേള',  സസ്വകേഭാരലതകയഭാടുകൂടനിയ
കേണ്സളകടഷേന്  സകൗകേരലങ്ങള,  പബനികേസ  അഡസനിലാംഗസ  സനിസലാം,  ആകരഭാഗല
കബഭാധവല്ക്കരണതനിനുള്ള  ടമചടപട  സകൗകേരലങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ
ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള  നടനവരുന.   ജതീവനിതകശലതീ  കരഭാഗങ്ങള
അടക്കമുള്ള വനിവനിധ കരഭാഗങ്ങളുടട സമഗ പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല പരനിചരണതനിനസ
ഈ  കകേന്ദ്രങ്ങടള  സജ്ജമഭാക്കഭാനഭാണസ  ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ.   സലാംസഭാനടത  ഈ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സകൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കഭാനഭായനി  പദതനിയനിനതനില്  23  കകേഭാടനി
രൂപയ്ക്കുളള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുണഭായനി.  ലഭാബസ  സകൗകേരലലാം  ഒരുക്കുന്നെതനിനസ  5
കകേഭാടനി  രൂപയസ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള  വര്ക്കനിലാംഗസ  ഗ്രൂപസ  മതീറനിലാംഗുകേള
നടനകേഴനിഞ്ഞു.  ഇവ സജ്ജതീകേരനിക്കഭാനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള നടനവരുന.

(ബനി)  ഘടലാംഘടമഭായനി  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കഭാനഭാണസ  സര്ക്കഭാര്
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതസ.

 പനനിയുടട കതഭാതസ വര്ദനിചവരുന്നെതനിടന്റെ കേഭാരണങ്ങള

187 (205) ശതീ  .    ടകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ഷേലാംകതഭാറുലാം  കകേരളതനില്  മണ്സൂണ്  കവളകേളനില്  പനനി
ആശങ്കഭാജനകേമഭായനി  വര്ദനിചവരുന്നെതസ  വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരളതനില്  ഇപ്രകേഭാരലാം  പനനിയുടട  ആശങ്കയുള്ള  സഭാഹചരലതനില്
ആവശലമഭായ  എല്ലഭാ  മുന്കേരുതലുകേളുലാം  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലാം  പനനിയുടട  കതഭാതസ
വര്ദനിചതനിടന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  വനിശദമഭായനി  പഠനതനിനസ  വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഇക്കഭാരലതനില്  ഏറവുലാം  സഭാകങ്കതനികേ  മനികേവുള്ള  ഒരു  സര്ക്കഭാര്
ഏജന്സനിടയടക്കഭാണസ പഠനലാം നടതനി തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുണസ.

• കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനങ്ങള,  തഭാപനനിലയനില്  ഉണഭാകുന്നെ വര്ദനവസ,
ഇടവനിട്ടുള്ള മഴ.

• ഖര, ദവ മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനതനിടല കപഭാരഭായ.

• ടകേഭാതുകേസ, ഈച, എലനി തുടങ്ങനിയവ ടപരുകുന്നെതനിനുള്ള സഭാഹചരലങ്ങള.

• ഉയര്ന്നെ ജനസഭാന്ദ്രതയുലാം നഗരവല്ക്കരണവുലാം.

• സഭാമൂഹനികേ ശുചനിതസ്വതനിലുള്ള തഭാല്പരലക്കുറവസ.

• ഉറവനിടതനില്തടന്നെ മഭാലനിനലലാം സലാംസരനിക്കഭാനുള്ള സകൗകേരലക്കുറവസ

എന്നെനിവയഭാണസ പനനി വര്ദനിചവരുന്നെതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള.

(ബനി) നടതനിയനിട്ടുണസ.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവടട കചര്ക്കുന:

1. MCVR  മണനിപഭാല്  - മനുഷേലരനില്  ടഡങ്കനി,  എചസ1 എന്1
കവറസുകേടളക്കുറനിചള്ള പഠനലാം നടത്തുനണസ.

2. രഭാജതീവസ  ഗഭാനനി  ടസന്റെര്  കഫഭാര്  ബകയഭാടടകകഭാളജനി  -
ടഡങ്കനിപനനിടയക്കുറനിചള്ള പഠനലാം നടത്തുനണസ.

3. VCRC  കകേഭാടയലാം  - ഈഡനിസസ  ടകേഭാതുകുകേളനില് ടഡങ്കനി,  സനിക്ക എന്നെതീ
കവറസുകേടളക്കുറനിചള്ള പഠനലാം നടത്തുനണസ.

4. കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ടമഡനിസനിന്  ഡനിപഭാര്ടസടമന്റെസ  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജസ,
തനിരുവനനപുരലാം  - പകേര്ചവലഭാധനി  മൂലമുണഭാകുന്നെ  മരണതനിടന്റെ
കേഭാരണങ്ങടളക്കുറനിചള്ള പഠനലാം നടതഭാന് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

(സനി) തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില്ല.

 ലഭാബസ ടടകതീഷേലടന്റെ ടപ്രഭാകമഭാഷേന്

188 (206) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ആകരഭാഗലവുലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനില് പറവര് തഭാലൂക്കസ ഗവണ്ടമന്റെസ ആശുപത്രനിയനില്
ലഭാബസ  ടടകതീഷേലനഭായനി  കജഭാലനി  ടചയവരുന്നെ  പനി.  ടകേ.  രഭാമചന്ദ്രനസ  കഗഡസ  I
ടപ്രഭാകമഭാഷേന് അനുവദനിചതസ എന്നെഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത ഉതരവനിടന്റെ പകേര്പസ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 23-1-2010-ല്

(ബനി) പകേര്പസ അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

 മലബഭാര് കേഭാന്സര് ടസന്റെറനിടന്റെ വനികേസനലാം

189  (207) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില്  വന്നെതനിനുകശഷേലാം മലബഭാര് കേഭാന്സര്
ടസന്റെറനില് എടനല്ലഭാലാം വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങളഭാണസ വനിഭഭാവന ടചയ്തതസ; ഇതനിടന്റെ
പുകരഭാഗതനി എനഭാടണന്നെസ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മലബഭാര്  കേഭാന്സര്  ടസന്റെര്  തനിരുവനനപുരലാം  ആർ.സനി.സനി.
നനിലവഭാരതനികലയസ  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനസ  എടനങ്കനിലുലാം  മഭാസര്  പഭാന്  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; എങ്കനിൽ എനഭാടണന്നെസ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന്നെതനിനുകശഷേലാം  2016-17  ബജറനില്
മലബഭാര്  കേഭാന്സര്  ടസന്റെറനിടന്റെ  വനികേസനതനിനഭായനി  29  കകേഭാടനി  രൂപയസ
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   2017-18  ബജറനില്  35  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണസ.  മലബഭാര് കേഭാന്സര് ടസന്റെറനില് കേഭാന്സര് ജനറനികേസ ക്ലനിനനികേസ
പ്രവര്തനമഭാരലാംഭനിച.  നഴനിലാംഗസ കകേഭാകളജനിടന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനങ്ങള അനനിമ
ഘടതനിലഭാണസ.   മലബഭാര്  കേഭാന്സര്  ടസന്റെറനില്  കപഭാസസ  ഗഭാകജസ്വറസ  ഇന്സനിറബ്യൂടസ
ഓഫസ  ഓകങ്കഭാളജനി  സയന്സസസ  &  റനിസര്ചനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  National  Board  of
Examination  (NBE)-യുടട  കേതീഴനില്  DNB  in  Surgical  Oncology  Course
ആരലാംഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  കപ്രഭാടനികയഭാമനികേസ  ലഭാബസ  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള നടനവരുന.

(ബനി) ഇല്ല. എന്നെഭാല് മലബഭാര് കേഭാന്സര് ടസന്റെറനിടന ഒരു കപഭാസസ ഗഭാകജസ്വറസ
ഓകങ്കഭാളജനി  ഇന്സനിറബ്യൂടഭാക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനുലാം  600  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനുലാം മുഖലമനനി ടചയര്മഭാനഭായുള്ള മലബഭാര് കേഭാന്സര് ടസന്റെറനിടന്റെ
ഒന്പതഭാമതസ  ഗകവണനിലാംഗസ  കബഭാഡനി  മതീറനിലാംഗനില്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  ഇതുപ്രകേഭാരലാം
183  കകേഭാടനി രൂപയുടട ആദലഘട ടപ്രഭാകപഭാസല്  KIIFB  (Kerala  Infrastructural

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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Investment  Fund  Board)-ല്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ടചയ.   തുടര്ന്നെസ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്തനങ്ങളക്കഭായനി  BSNL-ടന  SPV  ആക്കനിടക്കഭാണസ  സര്ക്കഭാര്
ഉതരവഭായനിട്ടുണസ.  ഇതനിടന്റെ തുടര്നടപടനികേള നടനവരുന.

 കേഭാരുണല ടമഡനിക്കല് കസഭാര്

190  (208) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷേസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  കേഭാരുണല  ടമഡനിക്കല്  കസഭാര്
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത കസഭാര് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ & ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചവരുന.

 മഭാവര് പഞഭായതനില് പനി.എചസ.സനി.

191  (209) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാവര്  പഞഭായതനില്  പനി.എചസ.സനി.  ഇല്ലഭാതതുമൂലലാം  നനിര്വ്വഹണ
ഉകദലഭാഗസനഭായനി  ടചറൂപ  സനി.എചസ.സനി.-ടല  ഉകദലഭാഗസടര  നനിയമനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കഭാത കേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മഭാവര്  പഞഭായതനിനസ  സസ്വനമഭായനി  പനി.എചസ.സനി.  അനുവദനിക്കഭാന്
തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(സനി)  ടചറൂപ സനി.എചസ.സനി.-യുടട ഭൂമനിയനികലഭാ  ടതങ്ങനിലക്കടവനില് സര്ക്കഭാരനിനസ
വനിട്ടുകേനിടനിയ  ടകേടനിടതനികലഭാ  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  പനി.എചസ.സനി.  അനുവദനിക്കഭാന്
നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ;

(ഡനി) ഒരു പഞഭായതനിനസ ഒരു പനി.എചസ.സനി. എന്നെ നയലാം നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഇകപഭാള  എല്ലഭാ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  ഒരു  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല
കകേന്ദ്രകമഭാ  സഭാമൂഹല  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രകമഭാ  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികയഭാ  നനിലവനിലുണസ.
മഭാവര്  പഞഭായതനില്  പ്രഭാഥമനികേ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം  അനുവദനിക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം
ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.
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(സനി & ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

 അരനിവഭാള കകേഭാശ വനിളര്ചഭാ കരഭാഗനികേടള ഭനിന്നെകശഷേനി വനിഭഭാഗതനില്
ഉളടപടുതല്

192  (210) ശതീ  .    എന്  .    ഷേലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അരനിവഭാള  കകേഭാശ  വനിളര്ചഭാ  കരഭാഗനികേടള  ഭനിന്നെകശഷേനി  വനിഭഭാഗതനില്
ഉളടപടുതഭാതതുമൂലമുണഭാകുന്നെ ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതസ  സലാംബനനിച  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശമുണഭായനിട്ടുലാം,  തുടര്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാതതസ എന്തുടകേഭാണഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ  &  ബനി)  2016-ടല  RPWD  Act  Sec.  (2)  Clause  (Zc)  പ്രകേഭാരലാം
അരനിവഭാള  കകേഭാശ  വനിളര്ചഭാ  കരഭാഗലാം  (Sickle  Cell  Disease)  ഭനിന്നെകശഷേനി
വനിഭഭാഗതനില് ഉളടപടുതനിയനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത ആക്ടസ നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ
ചടങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 ആര്ദലാം പദതനി

193  (211) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങടള
കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നെ  പദതനി  ഇകപഭാള  ഏതസ  ഘടതനിലഭാണസ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനടത ഒഭാകരഭാ മണ്ഡലതനിലുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നെ ഇകൗ പദതനി
വഴനി എടനല്ലഭാലാം ചനികേനിതഭാ സകൗകേരലങ്ങളഭാണസ ഏര്ടപടുത്തുന്നെടതന്നെസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനടതഭാടഭാടകേ പകേര്ചവലഭാധനികേള വര്ദനിചവരുന്നെ സഭാഹചരലതനില്
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില് പ്രസ്തസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാൻ സതസ്വര നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ആര്ദലാം പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനടത ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപട
170  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങടള സ.ഉ.(ആര്.ടനി.)  നമ്പര്  845/2017/ആ.കു.വ.
തതീയതനി  28-3-2017  പ്രകേഭാരലാം  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി
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ടതരടഞ്ഞെടുതനിട്ടുണസ.  ടനി  സഭാപനങ്ങളനില്  സ.ഉ.(എലാം.എസസ.)  നമ്പര്
75/2017/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  12-5-2017  പ്രകേഭാരലാം  680  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ.  ടനി ആശുപത്രനികേളനിടല അടനിസഭാന സകൗകേരല വനികേസനതനിനഭായനി
23  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ള  വര്ക്കനിലാംഗസ  ഗ്രൂപസ  കേഴനിഞ്ഞു.  ആഗസസ,
ടസപ്റലാംബര്  മഭാസങ്ങളനില്  ഏതഭാനുലാം  പനി.എചസ.സനി.-കേള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  പ്രവര്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നെതഭാണസ.   കശഷേനിക്കുന്നെവ  2018  മഭാര്ചസ
31-നുമുമ്പസ  പ്രവര്തനക്ഷമമഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  അതഭാതസ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി
ബനടപട  പഞഭായതസ  പ്രസനിഡന്റുമഭാര്,  കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  ടഹല്തസ  വര്കക്കഴസ,
ആകരഭാഗല വകുപസ ജതീവനക്കഭാര്, സഭാമൂഹല നതീതനി വകുപസ ഉകദലഭാഗസര് അടങ്ങുന്നെ 10
കപര് വതീതമുള്ള ഗ്രൂപനിനസ കേനിലയനില്വചസ പരനിശതീലനലാം നല്കേനിവരുന.

(ബനി)  ആശുപത്രനികേളനില്  വരുന്നെ  കരഭാഗനികേളക്കസ  ഗുണകമനയുള്ളതുലാം
സകൗഹഭാര്ദ്ദേപരവുമഭായ കസവനലാം ഉറപഭാക്കുന്നെകതഭാടടഭാപലാം കപ്രഭാകടഭാകക്കഭാള/ചനികേനിതഭാ
മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  പ്രകേഭാരലാം  ഗുണകമനയുള്ള  ചനികേനിതയുലാം  പരനിചരണവുലാം  ലഭലമഭാകുന.
സലാംസഭാനടത  ചനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങടള  എല്ലഭാ  തരതനിലുലാം  കരഭാഗതീ
സകൗഹൃദമഭാക്കഭാനുലാം  സഭാര്വ്വത്രനികേവുലാം  സകൗജനലവുലാം  സമഗവുമഭായ  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
പരനിരക്ഷ  ഓകരഭാ  കുടുലാംബതനിനുലാം  നല്കുവഭാനുലാം  ആര്ദതനിലൂടട  ലക്ഷലമനിടുന.
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധതനിനസ  ഊന്നെല്  നല്കുന്നെതനിനുലാം  പകേര്ചവലഭാധനികേളുലാം  ജതീവനിത
കശലതീകരഭാഗങ്ങടള  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ഉതകുന്നെ  തരതനില്  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങടള പ്രഭാപമഭാക്കഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ.

(സനി)  പകേര്ചവലഭാധനി  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധതനിനുലാം  നനിയനണതനിനുമുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങളുലാം ആര്ദലാം പദതനിയുടട ഭഭാഗമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനണസ.

ആര്ദലാം പദതനി

194  (212) ശതീ  .    പനി  .    ടജ  .    കജഭാസഫസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടതഭാടുപുഴ  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  ആവശലതനിനസ  സ് ടപഷേലലനിസസ
കഡഭാക്ടര്മഭാടരയുലാം മറസ ജതീവനക്കഭാടരയുലാം നനിയമനിക്കുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ആര്ദലാം പദതനിയനില് ഈ ആശുപത്രനിടയ ഉളടപടുതനി ആവശലതനിനസ
തസ് തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  അവനികേസനിത  കമഖലയഭായ  ഇടുക്കനി  ജനില്ലയനില്  ആശുപത്രനി
ജതീവനക്കഭാരുടട അഭഭാവലാം പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ പ്രകതലകേലാം പരനിഗണന നല്കുകമഭാ ?
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ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ടതഭാടുപുഴ  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിടയ  ആര്ദലാം  പദതനിയനില്
ഉളടപടുതനി അധനികേ തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  എല്ലഭാ  കമഖലയനിലുലാം  സന്തുലനിതമഭായ  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണസ
സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ.

ആര്ദലാം പദതനി

195  (213) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  പനി.എചസ.സനി.-കേളനിലുലാം,  സനി.എചസ.സനി.-കേളനിലുലാം
തഭാലൂക്കസ  ടഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴസ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  എടനല്ലഭാലാം  സകൗകേരലങ്ങള
ഏര്ടപടുതഭാനഭാണസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ എന്നെസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ചഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലതനിടല  വനിവനിധ  പനി.എചസ.സനി.-കേളനിലുലാം,സനി.എചസ.
സനി.-കേളനിലുലാം,  ചഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കസ  ടഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴസ  ആശുപത്രനിയനിലുലാം  ആര്ദലാം
പദതനിയുടട ഭഭാഗമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നെ വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങളുലാം ഏർടപടുത്തുന്നെ
കൂടുതല് സകൗകേരലങ്ങളുലാം എടനല്ലഭാമഭാണസ എന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനടത ആകരഭാഗല കമഖലയനിടല ചനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനങ്ങടള
എല്ലഭാ രതീതനിയനിലുലാം കരഭാഗതീസകൗഹൃദമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള സലാംരലാംഭമഭാണസ ആര്ദലാം മനിഷേന്.
ഔടസ  കപഷേലന്റെസ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  ആവശലമഭായ  മഭാറങ്ങള  വരുതനി
കരഭാഗതീസകൗഹൃദമഭായ  രതീതനിയനില്  ചനികേനിത  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ജനില്ലഭാ  തഭാലൂക്കസ
ആശുപത്രനികേളനില്  നനിശനിത  മഭാനദണ്ഡങ്ങകളഭാടട  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങളുലാം
ആശുപത്രനി  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കനിടക്കഭാണ്ടുലാം  ആവശലതനിനസ  ജതീവനക്കഭാടര
നനിയമനിചടകേഭാണ്ടുലാം  സകൗകേരലങ്ങള  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരനികേയുമഭാണസ.   ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
ടതരടഞ്ഞെടുത  170  പനി.എചസ.സനി.-കേളനില്  680  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുകേയുലാം
കപ്രമറനി ടഹല്തസ ടസന്റെറുകേടള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി ഉയര്ത്തുന്നെതനിനസ
23 കകേഭാടനി രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.  കപ്രമറനി ടഹല്തസ
ടസന്റെറുകേളനില് ലകബഭാറടറനി  സകൗകേരലലാം  ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ  2017-2018  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷേടത ബജറനില് തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണസ.  5 കകേഭാടനി രൂപയുടട ലകബഭാറടറനി
ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള  വര്ക്കനിലാംഗസ  ഗ്രൂപസ  മതീറനിലാംഗുകേള  നടനകേഴനിഞ്ഞു.
അതനുസരനിചസ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭനടപടനികേള
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ടകേ.എലാം.എസസ.സനി.എല്.  വഴനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  ജനില്ല/തഭാലൂക്കുതല ആശുപത്രനികേളനികലയ്ക്കുള്ള
ആശുപത്രനി  ഉപകേരണങ്ങള  ടകേ.എലാം.എസസ.സനി.എല്.  വഴനി  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിചവരുന.   KIIFB-ല്  ഉളടപടുതനിയ  ഡയഭാലനിസനിസസ
യൂണനിറസ  സജ്ജമഭാക്കല്  പ്രവര്തനങ്ങള  ടകേ.എലാം.എസസ.സനി.എല്.  വഴനി
നടനവരുന.   ജനില്ല  തഭാലൂക്കുതല  ആശുപത്രനികേളുടട  മഭാസര്  പഭാന്
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങള  KIIFB,  പഭാന്  ഫണസ,
നബഭാര്ഡസ  സതീലാം  തുടങ്ങനിയവ  വഴനി  നടനവരുന.   ആഗസസ,  ടസപ്റലാംബര്
മഭാസകതഭാടുകൂടനി  ഏതഭാനുലാം  ഫഭാമനിലനി  ടഹല്തസ  ടസന്റെറുകേള
പ്രവര്തനക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം  ബഭാക്കനിയുള്ളവ  2018  മഭാര്ചസ  31-നുമുമ്പഭായനി
പ്രവര്തനക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  ചഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലതനില്  ആര്ദലാം  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി
ടതരടഞ്ഞെടുത  പടനികേയനില്  പനി.എചസ.സനി.  പരനിയഭാരലാം,  ചഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കസ
ആശുപത്രനി എന്നെനിവ ഉളടപടനിട്ടുണസ.  ഒരു അസനിസന്റെസ സര്ജന്, രണസ സഭാഫസ നഴസ,
ഒരു ലഭാബസ ടടകതീഷേലന് എന്നെനിവരുടട തസ്തനികേകേള പനി.എചസ.സനി.,  പരനിയഭാരത്തുലാം  3
സഭാഫസ  നഴസ,  ഒരു ലഭാബസ  ടടകതീഷേലന്  എന്നെനിവരുടട  തസ്തനികേ ചഭാലക്കുടനി  തഭാലൂക്കസ
ആശുപത്രനിയനിലുലാം  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ.   മറ്റുള്ള  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
ടപ്രഭാകപഭാസല്  പരനിഗണനയനിലഭാണസ.   ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  സനി.എചസ.സനി.-കേടള
പരനിഗണനിചനിടനില്ല.  തഭാലൂക്കസ നനിലവഭാരതനിലുള്ള ചുരുക്കലാം ചനില സനി.എചസ.സനി.-കേള
മഭാത്രകമ ഉളടപടനിട്ടുള.

4.35  ലക്ഷലാം  രൂപയുടട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനലാം  നബഭാര്ഡസ  പദതനിയനില്
ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള  ടപ്രഭാകപഭാസല്  ആകരഭാഗല  വകുപസ  ഡയറക്ടര്  തലതനില്
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

ആര്ദലാം പദതനി

196 (214) ശതീ  .    പുരുഷേന്  കേടലുണനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  ഉളടപടുതനി  നവതീകേരനിക്കുന്നെ  കകേരളതനിടല
തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേള ഏടതഭാടക്കയഭാടണന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  ഉളടപടുതനിയ  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനിടല
തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കല് നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതസ ഘടതനിലഭാടണന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുന്സര്ക്കഭാര്  എത്ര  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ടഹല്തസ  ടസന്റെറുകേടളയഭാണസ
ആവശലതനിനസ തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കഭാടത തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളഭായനി ഉയര്തനിയടതന്നെസ
ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  75  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേടള  ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  ഉളടപടുതനി
നവതീകേരനിചവരുന.  സര്ക്കഭാര് ഉതരവുലാം പടനികേയുലാം അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  ഉളടപടുതനിയ  ജനറല്/ജനില്ലഭാ/തഭാലൂക്കഭാ
ശുപത്രനികേളനില് 281 തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കടപടനിട്ടുണസ.

(സനി)  10  സഭാമൂഹലഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭായനി
ഉയര്തനിയനിട്ടുണസ.

ആര്ദലാം പദതനി

197  (215) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയുടട  ലക്ഷലലാം  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  വരുന്നെ  5  വര്ഷേലാം
ടകേഭാണസ  ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  കമഖലയസ  ഇതുവഴനി  എടനഭാടക്ക  മഭാറലാം  ഉണഭാകുടമന്നെഭാണസ
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ;

(ബനി)  ഗഭാമതീണ  കമഖലയനില്  ടമചടപട  ചനികേനിതയുലാം  കേനിടതനി  ചനികേനിത
ഉളടപടടയുള്ള  അധുനനികേ  ചനികേനിതഭാ  സകൗകേരലങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ
എടനഭാടക്ക  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാനഭാണസ  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ & ബനി) 

➢ ആശുപത്രനിയനില്  വരുന്നെ  കരഭാഗനികേളക്കസ  ഗുണകമനയുള്ളതുലാം
സകൗഹഭാര്ദ്ദേപരവുമഭായ കസവനലാം നല്കുകേ.

➢ ജനില്ലഭാ/തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില്  ടസഷേലഭാലനിറനി/സൂപര്  ടസഷേലഭാലനിറനി
കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.

➢ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങടള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
പ്രവര്തന കമഖല വനിപുലടപടുത്തുകേ.

➢ ഒരു  കുടുലാംബതനിടല  എല്ലഭാ  അലാംഗങ്ങളുടടയുലാം  ആകരഭാഗല  സലാംബനമഭായ
ആവശലങ്ങള  നനിറകവറ്റുകേ,  ആവശലടമങ്കനില്  ഉയര്ന്നെ  തലതനികലയസ  കരഭാഗനികേടള

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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റഫര് ടചയ്യുകേ, കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ പ്രവര്തനങ്ങള, പുനരധനിവഭാസ പ്രവര്തനങ്ങള
എന്നെനിവയനില് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  ഇടടപടുകേ എന്നെനിവ കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളുടട
പ്രവര്തനങ്ങളഭായനി വനിഭഭാവനലാം ടചയ്യുന.

➢ കരഭാഗനികേളക്കസ  കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള/ചനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  പ്രകേഭാരലാം
ഗുണകമനയുള്ള ചനികേനിതയുലാം പരനിചരണവുലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

➢ 8  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിടല  ഒ.പനി.  സകൗകേരലങ്ങള
ടമചടപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  "Patient  friendly  Transformation  of  outpatient
services to ensure quality of care” എന്നെ പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേ.  ഇതനിനഭായനി
51.8184 കകേഭാടനി രൂപയുടട ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം ടചയ. 2016-17 സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷേതനില്,  മഭാര്ചനിടല  ഉപധനഭാഭലര്ത്ഥന  പ്രകേഭാരലാം,  12.92  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിക്കുകേയുലാം ഈ തുകേ പദതനിയുടട  ആദലഘട നടതനിപനിനഭായനി  ഡയറക്ടര്,
നഭാഷേണല് ടഹല്തസ മനിഷേനസ കേഴനിഞ്ഞെ സഭാമ്പതനികേ വര്ഷേതനില് കകേമഭാറുകേയുലാം
ടചയ്തനിട്ടുണസ.

➢ ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗതനിടല  തനിരക്കസ  കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി  ആധുനനികേവല്ക്കരനിച
രജനികസഷേന്,  കടഭാക്കണ്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  കരഭാഗനികേളുടട  സസ്വകേഭാരലത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെ കേണ്സളകടഷേന് റൂമുകേള എന്നെനിവ ലക്ഷലമനിടുന.  ആദല ഘടതനില്
സര്ക്കഭാര്  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജസ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ഒ.പനി. ട്രഭാന്സര്കമഷേന് നടപനിലഭാക്കുകേ.

➢ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങടള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
മഭാറ്റുന്നെതനിനുലാം  മഭാതൃ-ശനിശു  ആകരഭാഗല  കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം  പകേര്ചവലഭാധനി
പ്രതനികരഭാധതനിനുടമഭാപലാം  രക്തസമ്മേര്ദ്ദേലാം,  പ്രകമഹലാം  ഉളടപടട  ജതീവനിതകശലതീ
കരഭാഗ  പ്രതനികരഭാധതനിനുലാം  നനിയനണതനിനുലാം  ഊന്നെല്  നല്കുന്നെവയഭായനി  ഇവ
മഭാറ്റുന്നെതനിനുലാം  കരഭാഗനികേളക്കസ  കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള/  ചനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  പ്രകേഭാരലാം
ഗുണകമനയുള്ള  ചനികേനിതയുലാം  പരനിചരണവുലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നെതുലാം  വഭാര്ഡുതല
ആകരഭാഗല  ശുചനിതസ്വ  സമനിതനി,  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  എന്നെനിവയുടട
ഉയര്ന്നെ തലതനിലുള്ള പങ്കഭാളനിതകതഭാടട നടപനിലഭാക്കുകേ എന്നെനിവയഭാണസ.

➢ ആര്ദലാം  മനിഷേനനില്  വനിഭഭാവനലാം  ടചയ്യുന്നെതുകപഭാടല  കസവനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  2017-18  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷേതനിടല ബജറസ പ്രസലാംഗതനില്
പറഞ്ഞെ  170  പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങടള ആദലഘടതനില് കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  845/17/H&FWD.
dated  28-3-2017  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ  പ്രകേഭാരലാം  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ.  ടനി
സഭാപനങ്ങളനില് സഭാഫസ നഴസ,  ലഭാബസ ടടകതീഷേലന്, കഡഭാക്ടര് എന്നെതീ തസ്തനികേകേളക്കസ
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ആടകേ  680  പുതനിയ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചസ  ഉതരവഭായനിട്ടുണസ.   അതുകപഭാടല ഒരു
തഭാലൂക്കനില്  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുള്ള  ഒരു  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുലാം  ജനില്ലഭാ
മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുള്ള  ഒരു  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിയുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതഭാണസ.
ഇവയ്ടക്കല്ലഭാമഭായനി  5257  തസ്തനികേകേള ആകരഭാഗല വകുപനില് മൂന്നെസ വര്ഷേലാംടകേഭാണസ
സൃഷ്ടനിക്കുടമന്നെസ  ബജറസ  പ്രസലാംഗതനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനിടന്റെ
അടനിസഭാനതനില്  ആദലഘടമഭായനി  സഭാഫസ  നഴസ,  ലഭാബസ  ടടകതീഷേലന്  എന്നെതീ
തസ്തനികേകേളക്കഭാടകേ 281 പുതനിയ തസ്തനികേകേള ഈ സഭാപനങ്ങളനില് സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ.

➢ പ്രസ്തുത  പദതനിക്കുള്ള  ആദലഘട  പ്രവര്തനതനിനഭായനി  2016-17
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷേതനില്നനിനലാം  G.O.(Rt.)  No.  773/17/H&FWD  dated,
22-3-2017 സര്ക്കഭാര് ഉതരവസ പ്രകേഭാരലാം 12.92 കകേഭാടനി രൂപ നഭാഷേണല് ടഹല്തസ
മനിഷേനസ കകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ.

➢ 5  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  ലകബഭാറടറനി  ഉപകേരണങ്ങളക്കുള്ള
ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായുള്ള വര്ക്കനിലാംഗസ ഗ്രൂപസ ഇതനിനകേലാം നടനകേഴനിഞ്ഞു. ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേളുലാം  ടകേ.എലാം.എസസ.സനി.എല്.  വഴനി
ആരലാംഭനിചകേഴനി ഞ്ഞെനിട്ടുണസ.

ആര്ദലാം മനിഷേന്

198 (216) ശതീ  .   ടകേ  .   ദഭാസന് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ആകരഭാഗലവുലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം  മനിഷേനനില്  സഭാകന്റെര്കഡകസഷേന്  സതീമനില്  ഉളടപടുതനിയ
ടകേഭായനിലഭാണനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  പുതുതഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെ
പദതനികേള ഏടതല്ലഭാടമന്നെസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ആശുപത്രനിയനില് പുതുതഭായനി നനിര്മ്മേനിച ബഹുനനില ടകേടനിടതനില്
സജ്ജമഭാകക്കണ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഒരുക്കുന്നെതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനികലയസ  സമര്പനിച
ടപ്രഭാകപഭാസലനിടന്റെ അടനിസഭാനതനില് എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേള കകേടക്കഭാണ്ടുടവന്നെസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരലതനില്  നടപടനികേള  പൂര്തതീകേരനിക്കഭാന്  എത്രനഭാളകൂടനി
കവണനിവരുടമന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ആര്ദലാം  മനിഷേനനില്  സഭാകന്റെര്കഡകസഷേന്  സതീമനില്  ഉളടപടുതനിയ
ടകേഭായനിലഭാണനി  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  അടനിയനര കവദലസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കല്



264       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 7, 2017

എന്നെ ലക്ഷലകതഭാടട  5,00,35,480  രൂപയുടട ടപ്രഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.
ആര്ദലാം  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  അധനികേ  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  തഭാലൂക്കുതല
ആശുപത്രനികേളുടട പടനികേയനില് ടകേഭായനിലഭാണനി തഭാലൂക്കസ ആശുപത്രനി ഉളടപടുകേയുലാം
അടനിയനര  ആവശലനനിര്വ്വഹണതനിനഭായനി  സഭാഫസ  നഴനിടന്റെ  രണസ  തസ്തനികേ
സൃഷ്ടനിക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

(ബനി  &  സനി)  പുതനിയ  ടകേടനിടതനില്  സജ്ജമഭാകക്കണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
സലാംബനനിച വനിഷേയലാം സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ.

 ആര്ദലാം മനിഷേന് പദതനി

199  (217) ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം  മനിഷേന്  പദതനിയനില്  ഉളടപടുതനിയനിട്ടുളള  ടപരനിനല്മണ
ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനിയനില് പ്രസ്തുത പദതനിയുടട ഭഭാഗമഭായനി എടനല്ലഭാലാം സകൗകേരലങ്ങള
ഒരുക്കുന്നെതനിനഭാണസ തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതസ;

(ബനി)  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  ഇകൗ  സകൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുന്നെതനിനസ
നഭാളനിതുവടര എത്ര തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണസ; ഇതനില് എത്ര തുകേ ടചലവഴനിചനിട്ടുണസ;

(സനി) മതനിയഭായ ജതീവനക്കഭാരനില്ലഭാതതസ പദതനി നടതനിപനിടന പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുടമന്നെ  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ജതീവനക്കഭാരുടട  കുറവസ
നനികേത്തുന്നെതനിനസ അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി)  ആര്ദലാം  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  ടപരനിനല്മണ  ജനില്ലഭാ
ആശുപത്രനിയനില്  സഭാഫസ  നഴനിടന്റെ ഒരു തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ.   മറസ  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുലാം ടമചടപട സകൗകേരലങ്ങള ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനുമുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 പുതനിയ കബഭാക്കസ നനിര്മ്മേഭാണലാം

200  (218) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലകശ്ശേരനി  ജനറല്  കഹഭാസ് പനിറലനില്  സ് ത്രതീകേളുടടയുലാം  കുടനികേളുടടയുലാം
കബഭാക്കസ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃതനിയുടട നനിലവനിലുള്ള അവസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പ്രവൃതനി എത്രയുലാം ടപടടന്നെസ പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ & ബനി) തലകശ്ശേരനി ജനറല് ആശുപത്രനി തലകശ്ശേരനി കകേഭാടയുടട സമതീപതസ
സനിതനി ടചയ്യുന്നെതനിനഭാലുലാം പുരഭാവസ്തു വകുപനിടന്റെ നനിയനണമുള്ളതനിനഭാലുലാം  പുതനിയ
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കസ  തടസമുണസ.   ആയതനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്
പുതനിയ സതീകേളുടടയുലാം കുടനികേളുടടയുലാം ആശുപത്രനി തുടങ്ങുന്നെതനിനുകവണനി തതസ്വതനില്
അനുമതനി നല്കേനി മഭാന്ദലവനിരുദ പഭാകക്കജനില് 50 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുതനിയതനിടന്റെ
അടനിസഭാനതനില്  ഭൂമനി  ഏടറടുക്കുന്നെതനിനസ  റവനബ്യൂ  വകുപസ  മുകഖന  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന.

തലകശ്ശേരനി തനിരുവങ്ങഭാടസ അലാംശലാം വയലളലാം കദശതസ  3.0538  ടഹക്ടര് സലലാം
ഇതനിനഭായനി  കേടണത്തുകേയുലാം  സലതനിനസ  ടനകഗഭാഷേലബനിള  പര്കചസസ  പ്രകേഭാരലാം
വനില നനിശയനിക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

 ആര്ദലാം മനിഷേടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള

201 (219) ശതീ  .   വനി  .   എസസ  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ :
ശതീ  .    ടകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആര്ദലാം മനിഷേടന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എടനല്ലഭാമഭാണസ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മനിഷേന് വഴനി ടചയഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെ പ്രധഭാന പ്രവര്തനങ്ങള എടനല്ലഭാലാം;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മനിഷേടന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങൾക്കഭായനി  എടനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള
കകേടക്കഭാണനിട്ടുണസ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എടനല്ലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ  ഇതുവടര  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളടതന്നെസ
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 

➢ ആശുപത്രനിയനില്  വരുന്നെ  കരഭാഗനികേളക്കസ  ഗുണകമനയുള്ളതുലാം
സകൗഹഭാര്ദ്ദേപരവുമഭായ കസവനലാം നല്കുകേ.

➢ ജനില്ലഭാ/തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില്  ടസഷേലഭാലനിറനി/സൂപര്  ടസഷേലഭാലനിറനി
കസവനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകേ.
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➢ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങടള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി
പ്രവര്തന കമഖല വനിപുലടപടുത്തുകേ.

➢ കരഭാഗനികേളക്കസ  കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള/ചനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  പ്രകേഭാരലാം
ഗുണകമനയുള്ള ചനികേനിതയുലാം പരനിചരണവുലാം ലഭലമഭാക്കുകേ.

➢ 8  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിടല  ഒ.പനി.  സകൗകേരലങ്ങള
ടമചടപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  "Patient  friendly  Transformation  of  outpatient
services to ensure quality of care” എന്നെ പദതനി നടപനിലഭാക്കുകേ.  ഇതനിനഭായനി
51.8184  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം  ടചയ.   2016-17
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷേതനില്,  മഭാര്ചനിടല ഉപധനഭാഭലര്ത്ഥന പ്രകേഭാരലാം, 12.92  കകേഭാടനി
രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ഈ  തുകേ  പദതനിയുടട  ആദലഘട  നടതനിപനിനഭായനി
ഡയറക്ടര്,  നഭാഷേണല്  ടഹല്തസ  മനിഷേനസ  കേഴനിഞ്ഞെ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷേതനില്
കകേമഭാറുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

(ബനി) ഒ.പനി. വനിഭഭാഗതനിടല തനിരക്കസ കുറയ്ക്കുന്നെതനിനഭായനി ആധുനനികേവല്ക്കരനിച
രജനികസഷേന്,  കടഭാക്കണ്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  കരഭാഗനികേളുടട  സസ്വകേഭാരലത
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെ കേണ്സളകടഷേന് റൂമുകേള എന്നെനിവ ലക്ഷലമനിടുന.  ആദല ഘടതനില്
സര്ക്കഭാര്  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജസ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം
ഒ.പനി. ട്രഭാന്സര്കമഷേന് നടപനിലഭാക്കുകേ.

• വനിവനിധ  വനിഭഭാഗലാം  ആശുപത്രനികേളനിടല  കഡഭാക്ടറടക്കമുള്ള  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിചസ നനിയമനലാം നടത്തുന്നെതനിനുലാം വലതലസ്ത സകൗകേരലങ്ങകളഭാടട പ്രവര്തനിക്കുന്നെ
ജനില്ല/തഭാലൂക്കുതല ആശുപത്രനികേളനില് നനിശനിത മഭാനദണ്ഡങ്ങളുടട അടനിസഭാനതനില്
ചനികേനിതഭാ  സകൗകേരലങ്ങള  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കഭാനുലാം  ആര്ദലാം  പദതനിയനിലൂടട
ലക്ഷലമനിടുന.

പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങടള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുന്നെതനിനുലാം
മഭാതൃ-ശനിശു  ആകരഭാഗല  കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധതനിനുടമഭാപലാം
രക്തസമ്മേര്ദ്ദേലാം,  പ്രകമഹലാം  ഉളടപടട  ജതീവനിതകശലതീ  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധതനിനുലാം
നനിയനണതനിനുലാം  ഊന്നെല്  നല്കുന്നെവയഭായനി  ഇവ  മഭാറ്റുന്നെതനിനുലാം  കരഭാഗനികേളക്കസ
കപ്രഭാകടഭാകകേഭാള/ചനികേനിതഭാ  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  പ്രകേഭാരലാം  ഗുണകമനയുള്ള  ചനികേനിതയുലാം
പരനിചരണവുലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നെതുലാം  വഭാര്ഡുതല  ആകരഭാഗല  ശുചനിതസ്വ  സമനിതനി,
തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  എന്നെനിവയുടട  ഉയര്ന്നെ  തലതനിലുള്ള
പങ്കഭാളനിതകതഭാടട നടപനിലഭാക്കുകേ എന്നെനിവയഭാണസ.
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(സനി & ഡനി) 

 ആര്ദലാം  മനിഷേനനില്  വനിഭഭാവന  ടചയ്യുന്നെതുകപഭാടല  കസവനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  2017-18  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷേതനിടല ബജറസ പ്രസലാംഗതനില്
പറഞ്ഞെ  170  പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങടള ആദലഘടതനില് കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  845/17/H&FWD.
dated 28-3-2017 അനുബനലാം 1 ആയനി കചര്ക്കുന.* സര്ക്കഭാര് ഉതരവസ പ്രകേഭാരലാം
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണസ.  ടനി സഭാപനങ്ങളനില് സഭാഫസ നഴസ,  ലഭാബസ ടടകതീഷേലന്,  കഡഭാക്ടര്
എന്നെതീ തസ്തനികേകേളക്കസ ആടകേ 680 പുതനിയ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചസ ഉതരവഭായനിട്ടുണസ.
അതുകപഭാടലതടന്നെ  ഒരു  തഭാലൂക്കനില്  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുള്ള  ഒരു  തഭാലൂക്കഭാ
ശുപത്രനിയുലാം  ജനില്ലഭാ  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുള്ള  ഒരു  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിയുലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതഭാണസ.  ഇവയ്ടക്കല്ലഭാമഭായനി 5257 തസ്തനികേകേള ആകരഭാഗല വകുപനില്
മൂന്നെസ  വര്ഷേലാംടകേഭാണസ  സൃഷ്ടനിക്കുടമന്നെസ  ബജറസ  പ്രസലാംഗതനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണസ.
ഇതനിടന്റെ അടനിസഭാനതനില് ആദലഘടമഭായനി സഭാഫസ നഴസ, ലഭാബസ ടടകതീഷേലന് എന്നെതീ
തസ്തനികേകേളക്കഭാടകേ 281 പുതനിയ തസ്തനികേകേള ഈ സഭാപനങ്ങളനില് സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ.

 പ്രസ്തുത  പദതനിക്കുള്ള  ആദലഘട  പ്രവര്തനതനിനഭായനി  2016-17
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷേതനില്നനിനലാം G.O.(Rt.) No. 773/17/H&FWD dated 22-3-
2017 എന്നെ സര്ക്കഭാര് ഉതരവസ പ്രകേഭാരലാം 12.92 കകേഭാടനി രൂപ നഭാഷേണല് ടഹല്തസ
മനിഷേനസ കകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ.

 സസ്വകേഭാരല ലഭാബുകേളുടട ചൂഷേണലാം

202 (220) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദസ  .   പനി  . :
ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   ബഷേതീര് :
ശതീ  .    സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .    ടകേ  .    എലാം  .    ഷേഭാജനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  കമഖലയനില്  സസ്വകേഭാരല  ലഭാബുകേള  നടത്തുന്നെ  ചൂഷേണലാം
ശദയനിൽടപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതസ  അവസഭാനനിപനിക്കഭാനുലാം  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ലഭാബസ
സകൗകേരലലാം വനിപുലതീകേരനിക്കഭാനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  രഭാജതീവസ  ഗഭാനനി  ടസന്റെര്  കഫഭാര്
ബകയഭാടടകകഭാളജനിയുടട  കനതൃതസ്വതനില്  ലഭാബുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?*

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ഉണസ.  സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗസ

ടസന്റെറുകേള  തുടങ്ങനിയ  എല്ലഭാ  ചനികേനിതഭാ  സഭാപനങ്ങളുടടയുലാം  പ്രവര്തനലാം

വലവസഭാപനിതമഭായ നനിയമലാം മുകഖന നനിയനനിക്കുകേടയന്നെ ലക്ഷലകതഭാടട  "കകേരള

ക്ലനിനനിക്കല് എസഭാബനിഷേസ ടമന്റെസ  (രജനികസഷേന്  &  ടറഗുകലഷേന്)  ബനില്  2017”-നസ

രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തസ്തുത ബനില് നനിയമസഭയനില് അവതരനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള

നടപടനികേള  അനനിമഘടതനിലഭാണസ.   ആര്ദലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്

ആശുപത്രനികേളനിടല ലഭാബുകേള  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനറല് ആശുപത്രനിയനില്  രഭാജതീവസ  ഗഭാനനി  ടസന്റെര്

കഫഭാര്  ബകയഭാടടകകഭാളജനിയുടട  കനതൃതസ്വതനില്,  ജനറല്  ആശുപത്രനി

ലകബഭാറടറനിയനില്  ടചയഭാത  പരനികശഭാധനകേളക്കുള്ള  സഭാമ്പനിളുകേള  ടസന്ട്രല്

ഗവണ്ടമന്റെസ  ടഹല്തസ  സതീലാം  (സനി.ജനി.എചസ.എസസ.)  നനിരക്കനിലുള്ള ഫതീസസ  വഭാങ്ങനി

രഭാജതീവസ  ഗഭാനനി  ടസന്റെറനിടന്റെ  ടസന്ട്രല്  ലഭാബനില്  ടടസസ  നടതനി  റനിസളടസ

നല്കുന്നെതനിനുള്ള  സകൗകേരലലാം  ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുണസ.   എന്നെഭാല്  എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്

ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ഇതരലാം ലഭാബുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെനില്ല.

 സഭാകന്റെര്കഡകസഷേന് ലനിസനില് മഭാലനിപ്പുറലാം സനി.എചസ.സനി.-ടയ

ഉളടപടുതഭാന് നടപടനി

203  (221) ശതീ  .    എസസ  .    ശർമ്മേ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം മനിഷേടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ടസഷേലഭാലനിറനി യൂണനികറഭാടസ  കൂടനിയ തസ്തനികേ

സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുളള  സഭാകന്റെര്ടടഡകസഷേന്  ലനിസനില്

മഭാലനിപ്പുറലാം സനി.എചസ.സനി.-ടയ ഉളടപടുതനിയനിട്ടുകണഭാടയന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  നനിലവഭാരതനിലുളള  പ്രവര്തനലാം  എന്നെകതയസ

ആരലാംഭനിക്കുടമന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സനി.എചസ.സനി.-യുടട  സഭാകന്റെര്കഡകസഷേന്  ടപ്രഭാകപഭാസല്

പരനിഗണനയനിലഭാണസ.

(ബനി) നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.
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 കേഭായലാംകുളലാം തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് ഡയഭാലനിസനിസസ യൂണനിറ്റുകേള

204 (222) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  എത്ര  ഡയഭാലനിസനിസസ
യൂണനിറ്റുകേളഭാണസ  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളടതനലാം  ഇതനിടന്റെ  പ്രവര്തനലാം  എകന്നെയസ
ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുലാം എനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഭായലാംകുളലാം ബഡസ കസഭാകറജസ യൂണനിറനിടന്റെ പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന്
കേഴനിയഭാതതസ ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  എത്രയുലാംകവഗലാം  ബഡസ  കസഭാകറജസ  യൂണനിറസ
പ്രവര്തനിപനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  രണസ  ഡയഭാലനിസനിസസ
യൂണനിറ്റുകേളഭാണസ അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതസ.  വഭാടര് കേസ്വഭാളനിറനി ടടസസ,  വഭാടര് കേളചര് ടടസസ
എന്നെനിവയുടട  ഫലലാം  ലഭനിചതനിനുകശഷേലാം  ഇതനിടന്റെ  പ്രവര്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
കേഴനിയുലാം.   KIIFB  പദതനിയനില്  ഉളടപടുതനി  രണസ  ഡയഭാലനിസനിസസ  യൂണനിറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി) ആവശലമഭായ പരനിശതീലനലാം സനിദനിച ജതീവനക്കഭാര് ഇല്ലഭാതനിരുന്നെതനിനഭാലഭാണസ
പ്രസ്തുത യൂണനിറനിടന്റെ പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കഭാതനിരുന്നെതസ.

(സനി) ബഡസ കസഭാകറജസ നനിലവനില് പ്രവര്തനസജ്ജമഭാണസ.

 മലപ്പുറലാം തഭാലൂക്കസ ടഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴസ ആശുപത്രനി ടകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

205  (223) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  തഭാലൂക്കസ  ടഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴ് സസ  ആശുപത്രനിക്കസ  പുതനിയ ടകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണതനിനസ  18-11-2015-ല്  3717/15  നമ്പര് ഉതരവസ പ്രകേഭാരലാം  345  ലക്ഷലാം
രൂപയുടട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃതനികേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാം  എനഭാണസ;  ഇക്കഭാരലതനില്  നഭാളനിതുവടര  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  പഴയ  ടകേടനിടങ്ങള  ടപഭാളനിചമഭാറ്റുന്നെതനിനസ  അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ ; ഇടല്ലങ്കനില് അതനിടന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  ടകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി ടപഭാതുമരഭാമതസ വകുപനിനസ എന്നെകതയസ
സലലാം കകേമഭാറുടമന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ-സനി) 18.11.2015-ടല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര് 3717/15/ആ.കു.വ.  ഉതരവസ
പ്രകേഭാരലാം  345  ലക്ഷലാം രൂപയുടട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.  എന്നെഭാല് പുതനിയ
ടകേടനിടലാം  പണനി  ടചയഭാന്  സലലാം  ലഭലമല്ലഭാതതനിനഭാല്  പഴയ മൂന്നെസ  ടകേടനിടങ്ങള
(ഓഫതീസസ  ബനില്ഡനിലാംഗസ,  കകേഭാണ്ഫറന്സസ  ഹഭാള,  ലകബഭാറടറനി  ബനില്ഡനിലാംഗസ)
ടപഭാളനിച  മഭാകറണതുണസ.   എന്നെഭാല്  പ്രസ്തുത  ടകേടനിടങ്ങള  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായവ
അല്ലഭാതതനിനഭാല് അണ്ഫനിറസ സര്ടനിഫനിക്കറസ പനി.ഡബബ്യൂ.ഡനി.-യനില് നനിനലാം ലഭലമല്ല.
ആയതനിനഭാല്  ടകേടനിടങ്ങള  ടപഭാളനിചമഭാറ്റുന്നെതനിനുള്ള  സഭാകങ്കതനികേ  തടസലാം
നതീക്കുന്നെതനിനസ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.   ആയതസ  പൂര്തനിയഭാകുന്നെ  മുറയസ
ആകരഭാഗല വകുപസ ഡയറക്ടകററനില്നനിനലാം ടകേടനിടലാം ടപഭാളനിക്കുന്നെതനിനുള്ള അനുമതനി
നല്കുന്നെതഭാണസ.

 സസ്വഭാശയ ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിടല ഫതീസസ നനിര്ണയലാം

206  (224) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷേടത  ഫതീസസ  നനിരക്കനില്  കേരഭാര്  ഒപനിടഭാന്  തയഭാറുള്ള
സസ്വഭാശയ ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ  മഭാകനജ് ടമന്റുകേളനില് നനിന്നെസ സര്ക്കഭാര് അകപക്ഷ
ക്ഷണനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  നഭാളനിതുവടര  എത്ര  കകേഭാകളജുകേളഭാണസ  അകപക്ഷ
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ; കേരഭാര് വലവസകേള എടനഭാടക്കയഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒരു വനിഭഭാഗലാം കകേഭാകളജുകേളനില് ഫതീസസ  നനിര്ണയ സമനിതനി  നനിശയനിച
ഫതീസുലാം മടറഭാരു വനിഭഭാഗതനില് കേഴനി ഞ്ഞെ വര്ഷേകതതുകപഭാടല നഭാലുതരലാം ഫതീസുലാം
ഈടഭാക്കനി വനിദലഭാര്ത്ഥനികേടള അകലഭാടസ ടചയ്യുന്നെതനിനസ നനിയമ പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഫതീസസ  നനിര്ണയ  സമനിതനി  നനിശയനിച  ഫതീസസ  അനലഭായവുലാം
സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേടള  ടമഡനിക്കല്  പഠനതനില്നനിനലാം
അകേറ്റുന്നെതുമഭാടണന്നെതനിനഭാലഭാകണഭാ  കേഴനി ഞ്ഞെ  വര്ഷേടത  ഫതീസനികലയസ
തനിരനിചകപഭാകുവഭാന് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) കേഴനിഞ്ഞെ വര്ഷേടത ഫതീസസ നനിരക്കനില് കേരഭാര് ഒപനിടഭാന് സന്നെദതയുള്ള
സസ്വഭാശയ  ടമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളക്കസ  സര്ക്കഭാരനിടന
സമതീപനിക്കഭാവുന്നെതഭാടണന്നെസ കേഭാണനിചസ പത്രക്കുറനിപസ നല്കേനിയനിരുന.
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(ബനി)  9  സസ്വഭാശയ ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള കേരഭാര്  ഒപനിടഭാന് സന്നെദത
അറനിയനിചനിട്ടുണസ.

എല്ലഭാ സതീറ്റുകേളനികലയ്ക്കുലാം അകലഭാടസ ടമന്റുലാം  കസഭാടസ അകലഭാടസ ടമന്റുലാം നടത്തുന്നെതസ
പ്രകവശന പരതീക്ഷ കേമ്മേതീഷേണറഭായനിരനിക്കുലാം  എന്നെതഭാണസ  മുന് വര്ഷേങ്ങളനില്നനിനലാം
വലതലസ്തമഭായ പ്രധഭാന നനിബനനകേള.

(സനി)  2017-ടല  14-ാം  നമ്പര്  ഓര്ഡനിനന്സനിടല  17-ാം  ഖണ്ഡപ്രകേഭാരലാം
സര്ക്കഭാരനിനസ  ഫതീകസഭാ  അങ്ങടനയുള്ള  മകറടതങ്കനിലുലാം  സലാംഗതനികയഭാ  സലാംബനനിചസ
ഒകന്നെഭാ  അതനിലധനികേകമഭാ  ടമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  ഏടതഭാരു
ഉടമ്പടനിയനിലുലാം ഏര്ടപടഭാവുന്നെതഭാണസ.

(ഡനി)  സസ്വഭാശയ ടമഡനിക്കല് സഭാപനങ്ങളക്കസ മുന് വര്ഷേങ്ങളനിടലകപഭാടല
സര്ക്കഭാരുമഭായനി  കേരഭാറനികലര്ടപടഭാനുള്ള അവസരലാം നല്കുകേ മഭാത്രമഭാണസ  ടചയ്തതസ.
മറ്റുള്ള  കകേഭാകളജുകേളനില്  പ്രകവശനവുലാം  ഫതീസസ  നനിയനണവുലാം  സമനിതനി  നനിശയനിച
ഫതീസഭായനിരനിക്കുലാം ബഭാധകേമഭാകുന്നെതസ.

ആര്ദലാം പദതനി

207  (225) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  ഉളടപടുതനി  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
ഉയര്തഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ  ആകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളുടട  പടനികേ  ജനില്ല  തനിരനിചസ
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ടതരടഞ്ഞെടുത കകേന്ദ്രങ്ങളനില് ഇതുമഭായനി ബനടപടസ ആകരഭാഗല വകുപസ
നഭാളനിതുവടര ടചയ്ത കേഭാരലങ്ങള എടനല്ലഭാടമന്നെസ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിടന്റെ  തുടര്ചയഭായനി  ഇതരലാം  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  എടനല്ലഭാലാം
സകൗകേരലങ്ങളുലാം കസവനങ്ങളുമഭാണസ ഏര്ടപടുതഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  സനി.എചസ.സനി.-കേളുടട  നവതീകേരണതനിനസ
പ്രകതലകേ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ എന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) വനിശദവനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപട  170  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  സ.ഉ.
(എലാം.എസസ.)  നമ്പര്  75/2017/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  28-3-2017  പ്രകേഭാരലാം  680
തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുകേയുലാം  ടനി  സഭാപനങ്ങളനില്  അടനിസഭാന  സകൗകേരല
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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വനികേസനതനിനഭായനി  23  കകേഭാടനി രൂപയുടട ഭരണഭാനുമതനി നല്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.
ആഗസസ,  ടസപ്റലാംബര്  മഭാസകതഭാടട  ആദല  ബഭാചസ  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങള
പ്രവര്തനസജ്ജമഭാക്കഭാനുലാം  ബഭാക്കനിയുള്ളവ  ഈ  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷേലാംതടന്നെ
പൂര്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനിയുലാം  നടനവരുന.   ആകരഭാഗല  വകുപനിടല
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  പഞഭായതസ  പ്രസനിഡന്റുമഭാര്  തുടങ്ങനിയവര്ക്കുമുള്ള  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള കേനിടലയനില് വചസ നടനവരുന.

(സനി)  ടപഭാതുകമഖലഭാ  ചനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനതനിടന്റെ  അടനിസഭാനമഭായ
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങടള  എല്ലഭാതരതനിലുലാം  ശക്തനിടപടുതഭാനുലാം  പ്രവര്തന
കമഖല  വനിപുലടപടുതഭാനുലാം  പരനിമനിത  കസവനങ്ങളനില്നനിനലാം  വലതലസ്തമഭായനി  ഒരു
കുടുലാംബതനിടല  എല്ലഭാ  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  പരനിചരണകേഭാരലങ്ങളുലാം  ചനിടയഭായനി
ടചയഭാനഭാവുന്നെ  രതീതനിയനില്  ഈ  കകേന്ദ്രങ്ങടള  മഭാറ്റുന്നെതനിനുലാം  ജതീവനിതകശലതീ
കരഭാഗങ്ങളുടട കേടണതലനിനുലാം തുടര് ചനികേനിതയ്ക്കുമുള്ള സലാംവനിധഭാനങ്ങള (ലകബഭാറടറനി
സകൗകേരലലാം)  ഉളടപടട  ഓകരഭാ  കകേന്ദ്രതനിലുലാം  സജ്ജമഭാക്കഭാനുലാം  പദതനിയനിലൂടട
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ഡനി)  നനിലവനില്  ആര്ദലാം  പദതനിയുടട  കേതീഴനില്  സനി.എചസ.സനി.-കേടള
ഉളടപടുതനിയനിടനില്ല.  പുതനിയ തഭാലൂക്കുകേളനിടല തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി നനിലവഭാരതനിലുള്ള
ചുരുക്കലാം സനി.എചസ.സനി.-കേള മഭാത്രമഭാണസ ടനി പദതനിയനില് ഉളടപടനിട്ടുള്ളതസ.

 മലപ്പുറലാം കേഭാന്സര് ടസന്റെര് ആന്റെസ റനിസര്ചസ ഇന്സനിറബ്യൂടസ

208  (226) ശതീ  .    പനി  .    ഉകബദുള്ള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  കേഭാന്സര്  ടസന്റെര്  ആന്റെസ  റനിസര്ചസ  ഇന്സനിറബ്യൂടസ
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതസ ഘടതനിലഭാണസ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെതനിനുകശഷേലാം  ഇക്കഭാരലതനില്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുഖലമനനി  അദലക്ഷനഭായ  ഗകവണനിലാംഗസ  കബഭാഡനി  ഇതനിനകേലാം  എത്ര
തവണ കയഭാഗലാം  കചര്ന;  പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രതനിടന്റെ ഭഭാവനി സലാംബനനിചസ  എടനല്ലഭാലാം
തതീരുമഭാനങ്ങളഭാണസ കകേടക്കഭാണനിട്ടുള്ളടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി) മലപ്പുറലാം ജനില്ലയനിടല പഭാണക്കഭാടസ മലപ്പുറലാം കേഭാന്സര് ടസന്റെര് ആന്റെസ
റനിസര്ചസ  ഇന്സനിറബ്യൂടസ  എന്നെ  കപരനില്  ഒരു  സഭാപനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതുമഭായനി
ബനടപടസ ഫയല് വലവസഭായ വകുപനില്നനിനലാം ആകരഭാഗല വകുപനിനസ ലഭനിചനിട്ടുണസ.
എന്നെഭാല്  നനിലവനില്  തനിരുവനനപുരതസ  റതീജനിയണല്  കേഭാന്സര്  ടസന്റെര്
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(ആര്.സനി.സനി.),  കേണ്ണൂരനില്  മലബഭാര്  കേഭാന്സര്  ടസന്റെര്  (എലാം.സനി.സനി.),
എറണഭാകുളതസ  ടകേഭാചനിന്  കേഭാന്സര്  ടസന്റെര്  (സനി.സനി.സനി.)  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്
സമഗ  കേഭാന്സര്  ചനികേനിതയ്ക്കുള്ള  അതനിനൂതന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്ടപടുതനി
വരുന്നെതനിനഭാലുലാം  സലാംസഭാനടത  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  കേഭാന്സര്
ചനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനസ  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാലുലാം
മലപ്പുറതസ  പ്രസ്തസ്തുത സഭാപനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതസ  സലാംബനനിച  ആകരഭാഗല  വകുപസ
തതീരുമഭാനടമഭാനലാം കകേടക്കഭാണനിടനില്ല.

 തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേള

209  (227)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുൻ  സര്ക്കഭാര്  എത്ര  ആശുപത്രനികേളഭാണസ  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളഭായനി
ഉയര്തനിയതസ;  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്തനിയ  ആശുപത്രനികേളനില്  അതനിനസ
അനുസൃതമഭായ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിരുകന്നെഭാ;

(ബനി)  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനിടല  സഭാഫസ  പഭാകറണ്  എങ്ങടനയഭാടണന്നെസ
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പയന്നൂര്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  എത്ര
തസ്തനികേകേള ഉണസ; അവ ഏടതല്ലഭാമഭാടണന്നെസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനിലുള്ള  ഈ  തസ്തനികേകേളനിൽ  എത്ര  ഒഴനിവുകേള  ഉടണന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) മുന്സര്ക്കഭാരനിടന്റെ കേഭാലതസ 10 സനി.എചസ.സനി.-കേടള തഭാലൂക്കഭാ ശുപത്രനികേളഭായനി
ഉയര്തനിയനിട്ടുണസ. ടനി ആശുപത്രനികേളനില് അധനികേ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി - ഡനി) വനിശദവനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

തഭാലൂക്കസ ആശുപത്രനികേളുടട നനിലവഭാരലാം ടമചടപടുതല്

210 (228) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം  :
ശതീ  .   എസസ  .   രഭാകജന്ദ്രന് :
ശതീ  .  ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെകശഷേലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളുടട
നനിലവഭാരലാം ടമചടപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ;

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(ബനി) ഒരു ടറവനബ്യൂ തഭാലൂക്കനില് ഒരു ആശുപത്രനിടയ പൂര്ണ സകൗകേരലങ്ങളുളള

ടസഷേലഭാലനിറനി  ആശുപത്രനിയഭാക്കനി ഉയര്ത്തുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില് ഡയഭാലനിസനിസസ യൂണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുലാം മറസ

ആധുനനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  അനുവദനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുളള  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ  &  ബനി)  ആര്ദലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപട  75  തഭാലൂക്കസ

ആശുപത്രനികേളനില്  ആവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കനിടക്കഭാണ്ടുലാം

ടസഷേലഭാലനിറനി  വനിഭഭാഗങ്ങള  ഉളടപടടയുള്ള  കഡഭാക്ടര്മഭാരുടടയുലാം  മറ്റുലാം  അനുബന

തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചടകേഭാണ്ടുലാം ആശുപത്രനികേളുടട പ്രവര്തനലാം സുഗമമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം

ടമചടപട കസവനങ്ങള നല്കുന്നെതനിനുമുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  11  തഭാലൂക്കസ  ടഹഡ്കേസ്വഭാര്കടഴസ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  4  തഭാലൂക്കസ

ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  നനിലവനില്  ഡയഭാലനിസനിസസ  യൂണനിറസ  പ്രവര്തനിചവരുന.

പുതുതഭായനി  27  തഭാലൂക്കസ  ടഹഡസ  കേസ്വഭാര്കടഴസ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  11  തഭാലൂക്കസ

ആശുപത്രനികേളനിലുലാം മറസ ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനിലുമഭായനി ആധുനനികേ സകൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ

44  ഡയഭാലനിസനിസസ  യൂണനിറസ  KIIFB  പദതനിയനില്  ഉളടപടുതനി

സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(ഡനി) നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിടല നഴ്സുമഭാര്

211  (229) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനടത  സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്  കജഭാലനി  ടചയ്യുന്നെ

നഴ്സുമഭാരുടട ആടകേ കേണക്കുകേള ലഭലമഭാകണഭാ;

(ബനി) ഇതനില് സതീ-പുരുഷേനഭാരുടട കേണക്കുകേള കവര്തനിരനിചസ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  ലഭലമഭായ വനിവരപ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനടത സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില്
74905 നഴ്സുമഭാര് കജഭാലനി ടചയ്യുന.

(ബനി) സതീകേള - 57515

പുരുഷേനഭാര് - 17390

സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിടല നഴ്സുമഭാരുടട ശമ്പളലാം

212 (230) ശതീ  .    ടകേ  .    എസസ  .    ശബരതീനഭാഥന് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനിടല  നഴ്സുമഭാര്ക്കസ  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനിടല
നഴ്സുമഭാര്ക്കസ  ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ  അനുസൃതമഭായ  ശമ്പളലാം  നല്കേണടമന്നെസ  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുടട
നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണമുള്ള കേമ്മേനിറനി  ശനിപഭാര്ശ ടചയ്തനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങ്കനിൽ  എന്നെഭാണസ
പ്രസ്തുത ശനിപഭാർശ നല്കേനിയതസ; ശനിപഭാർശയുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങൾ നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നടപനിലഭാക്കണടമന്നെസ  കകേന്ദ്ര ആകരഭാഗല  വകുപ്പുമനനി
സലാംസഭാനങ്ങളക്കസ  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങ്കനിൽ  അടനിയനരമഭായനി
ഇക്കഭാരലലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി കകേടക്കഭാളകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 24-2-2016-ല് കൂടനിയ കേമ്മേനിറനിയഭാണസ പ്രസ്തുത ശനിപഭാര്ശ നല്കുന്നെതനിനസ
തതീരുമഭാനലാം കകേടക്കഭാണനിട്ടുള്ളതസ.  ശനിപഭാര്ശയുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഇപ്രകേഭാരമഭാണസ.

1. ശമ്പളലാം

• 50  വടര കേനിടക്കകേളുള്ള ആശുപത്രനികേള  -  ഏറവുലാം കുറഞ്ഞെ കവതനലാം  -
20,000 രൂപ.

• 50-നുലാം  100-നുലാം  ഇടയനില്  കേനിടക്കകേളുള്ള  ആശുപത്രനികേള  -  സര്ക്കഭാര്
നഴ്സുമഭാരുടട  കവതനതനില്നനിനലാം  25  ശതമഭാനലാം  കുറചനിട്ടുള്ള  തുകേയനില്
കുറയഭാതതസ.

• 100-നുലാം  200-നുലാം ഇടയനില് കേനിടക്കകേളുള്ള ആശുപത്രനികേള  -  സര്ക്കഭാര്
നഴ്സുമഭാരുടട  കവതനതനില്നനിനലാം  10  ശതമഭാനലാം  കുറചനിട്ടുള്ള  തുകേയനില്
കുറയഭാതതസ.

• 200-നു മുകേളനില് കേനിടക്കകേളുള്ള ആശുപത്രനികേള  -  സര്ക്കഭാര് നഴ്സുമഭാര്ക്കസ
തുലലമഭായ കവതനലാം.
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2. പ്രവര്തന മഭാനദണ്ഡങ്ങള

അവധനി,  പ്രവര്തന സമയലാം,  ചനികേനിതഭാ സകൗകേരലങ്ങള, യഭാത്രഭാ സകൗകേരലലാം,
തഭാമസസകൗകേരലലാം  എന്നെനിവ  സര്ക്കഭാര്  നഴ്സുമഭാര്ക്കസ  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതനിനസ
തുലലമഭാകേണലാം.

3. കപ്രവറസ  ആശുപത്രനികേളനിലുലാം/സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ
നഴ്സുമഭാര്ക്കസ  മുകേളനില്  പറയുന്നെ  ശനിപഭാര്ശകേള  നടപനിലഭാക്കുന്നെതുമഭായനി  ബനടപടസ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള/നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  രൂപതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ  എല്ലഭാ
സലാംസഭാനങ്ങളുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനികക്കണതഭാണസ.

(ബനി)  ഉണസ.  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുടട  നനിര്കദ്ദേശഭാനുസരണമുള്ള  കേമ്മേനിറനിയുടട
ശനിപഭാര്ശകേള  സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനിടല  ജതീവനക്കഭാരുടട  മനിനനിമലാം  കവതനലാം
പുതുക്കനി  നനിശയനിക്കഭാന്  ചുമതലടപടുതനിയനിട്ടുള്ള  സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനി
വലവസഭായബന സമനിതനിയുടട അഭനിപ്രഭായതനിനഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  സമനിതനിയുടട
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പരനികശഭാധനിചസ  മനിനനിമലാം  കവതന  ഉപകദശകേ  സമനിതനി  സര്ക്കഭാരനിനസ
ശനിപഭാര്ശ  ലഭലമഭാക്കുന്നെ  മുറയസ  സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനിടല  നഴ്സുമഭാരടക്കമുള്ള
ജതീവനക്കഭാരുടട  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  പുതുക്കനി  നനിശയനിക്കുന്നെതനിനസ  ചടപ്രകേഭാരമുള്ള
കമല് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

 സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിടല നഴ്സുമഭാരുടട സമരലാം

213  (231) ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ടതഭാഴനിലുലാം എകകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശമ്പള  വര്ദനവസ  ആവശലടപടസ  സലാംസഭാനടത  സസ്വകേഭാരല
ആശുപത്രനികേളനിടല  നഴ്സുമഭാര്  22  ദനിവസലാം  നടതനിയ  സമരലാം  ഒത്തുതതീര്പഭാക്കനിയ
കേരഭാറനിടല വലവസകേടളടനഭാടക്കയഭാണസ;

(ബനി)  നഴ്സുമഭാരുടട ശമ്പളവര്ദനവസ പരനിഗണനിച സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി ഉതരവനില്
തുലല  കജഭാലനിക്കസ  തുലല  ശമ്പളലാം  നല്കേണടമനലാം  ഇതുസലാംബനനിചസ  പഠനിക്കഭാൻ
നനികയഭാഗനിച  സമനിതനിയുടട  ശനിപഭാര്ശകേള  നടപനിലഭാക്കണടമനലാം  ഉതരവഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനിൽ  ഈ  വനിധനിക്കനുസൃതമഭായനിടഭാകണഭാ  സമരലാം  ഒത്തുതതീര്ക്കുന്നെതനിനുള്ള
കേരഭാറനിടലതനിയതസ;

(സനി) മുഖലമനനി പ്രഖലഭാപനിച ശമ്പളവര്ദനവസ അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയനിടല്ലന്നെസ ഒരു
വനിഭഭാഗലാം സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനി മഭാകനജ് ടമന്റുകേള പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങ്കനില്
ഇക്കഭാരലതനില്  ഇടടപടസ  നഴ്സുമഭാര്ക്കസ  കേരഭാറനിടല  വലവസ  പ്രകേഭാരമുള്ള  ശമ്പളലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ) 

1. 50  കേനിടക്ക  വടരയുള്ള  സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്  കജഭാലനി  ടചയ്യുന്നെ
നഴ്സുമഭാരുടട  ഏറവുലാം  കുറഞ്ഞെ  ശമ്പളലാം  20,000  രൂപയഭായനി
നനിശയനിക്കുന്നെതഭാണസ.

2. 50  കേനിടക്കകേളനില്  കൂടുതലുള്ള  ആശുപത്രനികേളനിടല  നഴ്സുമഭാരുടട  ശമ്പളലാം
നനിര്ണയനിക്കഭാന് സര്ക്കഭാര് ഒരു സമനിതനിടയ നനികയഭാഗനിക്കുലാം.

3. നഴനിലാംഗസ  ടട്രയനിനനിമഭാരുടട  കസപന്റെസ  കേഭാകലഭാചനിതമഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുലാം.
ടട്രയനിനനിലാംഗസ  കേഭാലഭാവധനി  സലാംബനനിച  കേഭാരലവുലാം  കസപന്റെസ  പുതുക്കനി
നനിശയനിക്കുന്നെ കേഭാരലവുലാം സമനിതനിയുടട പരനിഗണനയസ വനിടുന്നെതഭായനിരനിക്കുലാം.

4. ഇക്കഭാരലങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിക്കഭാനുമഭായനി
ടതഭാഴനില്-ആകരഭാഗല-നനിയമ  ടസക്രടറനിമഭാരുലാം  കലബര്  കേമ്മേതീഷേണറുലാം
അലാംഗങ്ങളഭായനി  ഒരു  സമനിതനിടയ  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിക്കുലാം.   ഒരു
മഭാസതനിനകേലാം സര്ക്കഭാര് റനികപഭാര്ടസ സമര്പനിക്കണലാം.

5. മനിനനിമലാം കവതനലാം പുതുക്കനി നനിശയനിക്കഭാനുള്ള അധനികേഭാരലാം മനിനനിമലാം കവജസസ
കേമ്മേനിറനിക്കഭാണസ.  സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിക്കുന്നെ സമനിതനിയുടട നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
മനിനനിമലാം കവജസസ കേമ്മേനിറനിയുടട പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിക്കുലാം.

6. സമരതനിടന്റെ  കപരനില്  മഭാകനജസ ടമന്റുകേള  പ്രതനികേഭാര  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കനില്ല.  സമരലാം അവസഭാനനിപനിക്കുകേയുലാം ജതീവനക്കഭാര് ആശുപത്രനി
പ്രവര്തനങ്ങളനില് പൂര്ണമഭായനി സഹകേരനിക്കുകേയുലാം ടചയ്യുലാം.

(ബനി)  ഇല്ല.  ബഹുമഭാനടപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയനുസരനിചസ  നനികയഭാഗനിച
കേമ്മേനിറനി നനിര്കദ്ദേശനിച രതീതനിയനില് 50  കേനിടക്കവടരയുള്ള സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനില്
കജഭാലനി  ടചയ്യുന്നെ  നഴ്സുമഭാരുടട  ഏറവുലാം  കുറഞ്ഞെ  ശമ്പളലാം  20,000  രൂപയഭായനി
നനിശയനിക്കഭാന് ധഭാരണയഭായനിട്ടുണസ.

(സനി) ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.

 സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിടല നഴ്സുമഭാരുടട ശമ്പളലാം

214 (232) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസസ  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ടതഭാഴനിലുലാം എകകസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനടത സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിടല നഴ്സുമഭാരുടട ശമ്പളതനില്
എത്ര  ശതമഭാനലാം  വര്ദന  വരുത്തുന്നെതനിനഭാണസ  മനിനനിമലാം  കവതന  സമനിതനി
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത ശനിപഭാര്ശ അനുസരനിചസ വനിവനിധ തലതനിലുളള ആശുപത്രനികേളനിടല

ടനഴ്സുമഭാരുടട കവതന നനിലവഭാരലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കവതന വര്ദന സലാംബനനിചസ സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനി വലവസഭായബന

സമനിതനിയുടട റനികപഭാര്ടസ ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) സലാംസഭാനടത സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിടല ജതീവനക്കഭാരുടട മനിനനിമലാം

കവതനലാം  നനിശയനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ശനിപഭാര്ശ  സമര്പനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്

നനികയഭാഗനിച  മനിനനിമലാം  കവതന  കേമ്മേനിറനി,  നനിയമലാം,  ടതഭാഴനില്,  ആകരഭാഗലലാം  എന്നെതീ

വകുപ്പുമനനിമഭാരുടട  സഭാന്നെനിധലതനില്  10-7-2014-നസ  നടന്നെ  കയഭാഗതനില്  ടനി

കമഖലയനിടല ഏറവുലാം തഭാഴ തസ്തനികേയനിടല ജതീവനക്കഭാരനസ 15,600 രൂപ അടനിസഭാന

കവതനമഭായനി  നനിശയനിക്കുകേയുലാം  ആയതസ  ടനി  തസ്തനികേയനില്  നനിലവനിലുള്ള  മനിനനിമലാം

കവതനകതഭാടടഭാപലാം  100  കപഭായനിന്റെസ  ക്ഷഭാമബത  കൂടനിക്കനിട്ടുന്നെ  തുകേയുലാം

ആയതനികനഭാടടഭാപലാം 50 ശതമഭാനലാം വര്ദനവസ വരുതനിയതനിനസ തുലലവുമഭാകേയഭാല് ടനി

മഭാനദണ്ഡലാം  മറസ  തസ്തനികേകേളനിടലയുലാം  മനിനനിമലാം  കവതനലാം  നനിശയനിക്കുന്നെതനിനസ

ആധഭാരമഭാക്കഭാന് കേമ്മേനിറനിയനില് ധഭാരണയഭായനിട്ടുണസ.  എന്നെഭാല് ടനി മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം

ടനഴ്സുമഭാരുടട  കവതനലാം  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനിയുടട  അടനിസഭാനതനിലുള്ള  കേമ്മേനിറനി

ശനിപഭാര്ശ  ടചയ്തതനിനസ  തുലലമഭാകേഭാടത  വരുന്നെതനിനഭാല്  നഴസസ  യൂണനിയന്

വനികയഭാജനിപസ  കരഖടപടുതനിയനിട്ടുണസ.  ഒരു  നനിശനിത  ശതമഭാനലാം  വര്ദനവസ

വരുത്തുകേടയന്നെ നനിലയനില്  അല്ലഭാടത കമല് മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  മനിനനിമലാം  കവതനലാം

പരനിഷ്കരനിക്കുകേടയന്നെ നനിലയനിലഭാണസ കേമ്മേനിറനിയനില് ധഭാരണയഭായനിട്ടുള്ളതസ.

(ബനി & സനി) സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനി വലവസഭായബന സമനിതനിയുടട റനികപഭാര്ടസ

പരനിഗണനിചസ മനിനനിമലാം കവതന കേമ്മേനിറനി 10-7-2014-ല് കകേടക്കഭാണ ധഭാരണപ്രകേഭാരലാം

നഴ്സുമഭാരുടട  അടനിസഭാനകവതനലാം  17,200  രൂപയഭായനി  നനിശയനിക്കുകേയുലാം  അതതസ

ജനില്ലകേളനിടല  കേണ്സബ്യൂമര്  കപ്രസസ  ഇന്ഡകനിടന്റെ  300  കേഴനിഞ്ഞുവരുന്നെ  ഓകരഭാ

കപഭായനിന്റെനിനുലാം  26.65  രൂപ  എന്നെ  നനിരക്കനില്  ക്ഷഭാമബതയുലാം  കൂടഭാടത

ആശുപത്രനികേളുടട  തരലാംതനിരനിവനിനുസരനിചസ  ചുവടട  പറയുലാംപ്രകേഭാരലാം  അലവന്സസ

നല്കുന്നെതനിനുലാം ധഭാരണയഭായനി.
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                സഭാപനങ്ങള അധനികേ അലവന്സസ ടനഴനിലാംഗസ അലവന്സസ

1 മുതല് 20 വടര കേനിടക്കകേളുള്ളവ 3% 3%

21 മുതല് 100 വടര കേനിടക്കകേളുള്ളവ 5% 750 രൂപ

101 മുതല് 300 വടര കേനിടക്കകേളുള്ളവ 12% 1000  രൂപ

301 മുതല് 500 വടര കേനിടക്കകേളുള്ളവ 15% 1200 രൂപ

501 മുതല് 800 വടര കേനിടക്കകേളുള്ളവ 20% 1200  രൂപ

800-നസ മുകേളനില് കേനിടക്കകേളുള്ളവ 30% 1400  രൂപ

 കേഭായലാംകുളലാം തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി

215  (233) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  പ്രതനിദനിനലാം  എത്ര  OP  കകേസ്സുകേള

ശരഭാശരനി എത്തുനണസ എന്നെസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കരഭാഗനികേളുടട  എണതനിനസ  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  കഡഭാക്ടര്മഭാരുകടയുലാം,

പഭാരഭാടമഡനിക്കല് ജതീവനക്കഭാരുകടയുലാം കസവനലാം ലഭലമഭാകണഭാ എന്നെസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒ.പനി.  യനില് എത്തുന്നെ കരഭാഗനികേളക്കസ അനുസരണമഭായനി ആവശലമഭായ
കഡഭാക്ടർമഭാടരയുലാം  പഭാരഭാടമഡനിക്കൽ  ജതീവനക്കഭാടരയുലാം  നനിയമനിക്കുന്നെതനിനസ  കവണനിയുളള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശരഭാശരനി രണഭായനിരകതഭാളലാം കകേസ്സുകേള എത്തുനണസ.

(ബനി&സനി)  കഡഭാക്ടര്മഭാരുടടയുലാം  പഭാരഭാടമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാരുടടയുലാം
കസവനലാം കരഭാഗനികേളക്കസ ലഭലമഭാക്കുനടണങ്കനിലുലാം കരഭാഗനികേളക്കസ ആനുപഭാതനികേമഭായനി
ചനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ  ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  ഉളടപടുതനി
കഡഭാക്ടര്മഭാരുടടയുലാം  പഭാരഭാടമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാരുടടയുലാം  അധനികേ  തസ്തനികേ
സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.
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 വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല പനനിമരണങ്ങള

216  (234) ശതീ  .    ഡനി  .    ടകേ  .    മുരളനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡല പരനിധനിക്കുള്ളനില്  2017-ല് എത്ര പനനി
മരണങ്ങള റനികപഭാര്ടസ ടചയ്തനിട്ടുണസ;

(ബനി) ഇതനില് ടഡങ്കനിപനനി ബഭാധനിചസ മരനിചവരുടട എണലാം എത്ര; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡല പരനിധനിക്കുള്ളനില്  2017-ല് ഏഴസ  പനനി
മരണങ്ങള റനികപഭാര്ടസ ടചയ.

(ബനി) ടഡങ്കനിപനനി ബഭാധനിചസ ഒരഭാള മരനിചനിട്ടുണസ.

 വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല അങ്കണവഭാടനികേള

217  (235) ശതീ  .    ഡനി  .    ടകേ  .    മുരളനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലതനിനസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല  9  പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  എത്ര
അലാംഗന്വഭാടനികേളുണസ;  ഇവയനില് സസ്വനമഭായനി  ടകേടനിടലാം  ഉള്ളവ എത്ര;  പഞഭായതസ
തനിരനിചള്ള എണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്  ആടകേ  9  പ ഞഭായത്തുകേളനിടല
അങ്കണവഭാടനികേടള സലാംബനനിചള്ള സനിതനിവനിവരങ്ങള ചുവടട കചര്ക്കുന:

പഞഭായതസ

ആടകേ
അങ്കണവഭാടനികേളുടട എണലാം

സസ്വനമഭായനി
ടകേടനിടമുള്ള

അങ്കണവഭാടനികേളുടട
എണലാം

(1) (2) (3)

വഭാമനപുരലാം 23 23

ടനല്ലനഭാടസ 24 24

പുല്ലമ്പഭാറ 25 24
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(1) (2) (3)

ടപരനിങ്ങമ്മേല 37 37

നന്ദനികയഭാടസ 30 29

പഭാകങ്ങഭാടസ 32 31

കേല്ലറ 28 27

ആനഭാടസ 30 23

പനവര് 22 19

ആടകേ 251 237

 ഒഴലപതനി പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രടത കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭാക്കനി
ഉയര്തല്

218  (236) ശതീ  .    ടകേ  .    കൃഷ്ണന്കുടനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചനിറ്റൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല  ഒഴലപതനി  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രടത  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനസ  എടനഭാടക്ക  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച എന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുടട പകേര്പസ
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി  ആടകേ എന്തു തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുടണന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഒഴലപതനി  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രടത  ആര്ദലാം  പദതനിയനില്
ഉളടപടുതനി  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി  ഉയര്തനി  അസനിസന്റെസ  സര്ജന്  -  1,
സഭാഫസ  നഴസ  കഗഡസ  II-2,  ലഭാബസ  ടടകതീഷേലന്-1  എന്നെതീ തസ്തനികേകേള പുതനിയതഭായനി
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങടള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
വനികേസനിപനിക്കുന്നെതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷേതനില്  ആര്ദലാം
പദതനിക്കഭായനി 2,300 ലക്ഷലാം രൂപ ബജറനില് വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണസ.
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   പഭാലക്കഭാടസ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിടല ഒഴനിവുകേള

219 (237) ശതീ  .   ടകേ  .   ബഭാബു : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ആകരഭാഗലവുലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടസ  ജനില്ലയനിടല  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ഒഴനിവുള്ള
തസ്തനികേകേള ഏടതല്ലഭാടമന്നെസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ജതീവനക്കഭാരുടട  കുറവസ  നനികേത്തുന്നെതനിനഭായനി  എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ
സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നെസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടസ  ജനില്ലയനിടല  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  ഒഴനിവുള്ള
തസ്തനികേകേളുടട വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

(ബനി)  പനി.എസസ.സനി.  വഴനി  നനിയമനിക്കുന്നെ  തസ്തനികേകേളനിടല  ഒഴനിവുകേള  ജനില്ലഭാ
പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ റനികപഭാര്ടസ  ടചയ്തനിട്ടുണസ.  സഭാഫസ നഴനിടന്റെ ഒഴനിവനില് പ്രകതലകേനിചസ
അടപഭാടനി  കമഖലകേളനില്  അഡ്കഹഭാക്കസ  വലവസയനിലുലാം  മറസ  സഭാപനങ്ങളനില്
എലാംകപഭായസ ടമന്റെസ മുഖഭാനരവുലാം തഭാത്കേഭാലനികേ നനിയമനലാം നടതനിയനിട്ടുണസ.

 ആലത്തൂര് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി

220 (238) ശതീ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടസ  ജനില്ലയനിടല  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില്  ഏറവുലാം  കൂടുതല്
കരഭാഗനികേള  എത്തുന്നെതസ  ആലത്തൂര്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനിലഭാടണന്നെ  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആലത്തൂര്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുടട  വനിപുലതീകേരണവുമഭായനി  ബനടപടസ
നനിലവനിലുള്ള തടസങ്ങള എടനല്ലഭാമഭാടണന്നെസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ആശുപത്രനിയുടട വനിപുലതീകേരണവുമഭായനി ബനടപടസ ആവശലമഭായ
സലലാം ലഭലമഭാക്കഭാന് ഗഭാമപഞഭായത്തുലാം,  വലക്തനികേളുലാം  സന്നെദത അറനിയനിചനിട്ടുടണന്നെ
കേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  കപഭാകുന്നെ
പദതനികേള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി) 2.04 ഏക്കര് സലതഭാണസ നനിലവനില് ആശുപത്രനി പ്രവര്തനിക്കുന്നെതസ.
പ്രധഭാന ടകേടനിടങ്ങടളല്ലഭാലാം 50 വര്ഷേതനികലടറ പഴക്കമുള്ളതഭാണസ.  ആശുപത്രനിയുടട
അടനിസഭാന  സകൗകേരലവനികേസനതനിനസ  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള്ള  ഒരു  ബഹുനനില
ടകേടനിടലാം  അനനിവഭാരലമഭാണസ.   അതരതനില്  ഒരു  ടകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
സലലാം ആശുപത്രനിയനില് ലഭലമല്ല.  അതുകപഭാടലതടന്നെ ആശുപത്രനികയഭാടസ  കചര്ന്നെസ
സബസ  ജയനില്  സനിതനിടചയ്യുന്നെതനിനഭാല്  ലഭലമഭായ  സലതസ  രണസ  നനിലയനില്
കൂടുതലുള്ള ടകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് കേഴനിയുകേയനില്ല.

(സനി) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ഡനി)

1. ആര്ദലാം മനിഷേടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപട തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളുടട
പടനികേയനില്  ആലത്തൂര്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി  ടതര ടഞ്ഞെടുക്കടപടുകേയുലാം
ആദലഘടമഭായനി ടനി ആശുപത്രനിയനില് രണസ സഭാഫസ നഴനിടന്റെയുലാം ഒരു ലഭാബസ
ടടകതീഷേലടന്റെയുലാം തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

2. ഡയഭാലനിസനിസസ  യൂണനിറസ  പ്രവര്തനസജ്ജമഭാക്കുലാം  എകസ-കറ  യൂണനിറനില്
കേമ്പബ്യൂടകറകസഷേന് നടപനിലഭാക്കുലാം.

3. മഭാതൃ-ശനിശു വനിഭഭാഗലാം ടകേടനിടതനികലയസ ബഭാക്കനി ആവശലമുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്തനങ്ങള,  തനികയറര്,  കലബര്  റൂലാം,  വഭാര്ഡുകേള  എന്നെതീ
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി ടസഷേലഭാലനിറനി ആശുപത്രനിയഭാക്കല്

221  (239) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം  പദതനിയുടട ഭഭാഗമഭായനി,  എറണഭാകുളലാം ജനില്ലയനിടല കകേഭാതമലാംഗലലാം
തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി  ടസഷേലഭാലനിറനി  ആശുപത്രനിയഭാക്കുന്നെതനിനസ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനിൽ  അതുമഭായനി  ബനടപടസ  എടനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള  അനുവദനിക്കുകമഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  ജനില്ലഭാ/തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനില്  ടസഷേലഭാലനിറനി/സൂപര്  ടസഷേലഭാലനിറനി
തലതനിലുള്ള കസവനലാം ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണസ ആര്ദലാം പദതനി വനിഭഭാവനലാം ടചയ്യുന്നെതസ.
പ്രസ്തുത പടനികേയനില് കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുലാം ഉളടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി&സനി) ആര്ദലാം പദതനിയുടട ഭഭാഗമഭായനി കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്
2  സഭാഫസ  നഴനിടന്റെ  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിചസ  ഉതരവഭായനിട്ടുണസ.  അകതഭാടടഭാപലാം
ആശുപത്രനിക്കഭാവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം  ആശുപത്രനിയുടട
പ്രവര്തനലാം ടമചടപടുത്തുന്നെതനിനുമുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

കഡഭാക്ടര്മഭാരുടട തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കല്

222  (240) ശതീ  .    എസസ  .    ശർമ്മേ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഞെഭാറക്കല് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് 12 അധനികേ കഡഭാക്ടര്മഭാരുടട തസ്തനികേ
സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ടപ്രഭാകപഭാസല്  ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  ഉളടപടുതനിയനിട്ടുകണഭാ
ടയന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  ടപ്രഭാകപഭാസലനികനലുള്ള  തതീരുമഭാനലാം  എന്നെകതയസ
ആകുടമന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  പരനിഗണനയനിലുള്ള  ആര്ദലാം  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപട ആശുപത്രനികേളുടട പടനികേയനില് ഞെഭാറക്കല് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി
ഉളടപടനിടനില്ല.

 കേഭാടഭാക്കട പനി.എചസ.സനി.

223  (241) ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷേസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലതനിനസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലതനില്  ആമചല്,  പള്ളനിചല്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനിടല

പനി.എചസ.സനി.-കേള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  ഉയര്തനിയതനിടന  തുടര്ന്നെസ

എടനല്ലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ ഇവനിടട ഒരുക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞെതസ ; ഇനനി എടനല്ലഭാലാം

മഭാറങ്ങളഭാണസ  പുതുതഭായനി  ഉണഭാകകേണതസ;  ആയതനിനുള്ള  നടപടനി  ക്രമങ്ങള

കവഗതനിലഭാക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉതരലാം

കേഭാടഭാക്കട  മണ്ഡലതനില്  ആമചല്,  പള്ളനിചല്  എന്നെതീ  പനി.എചസ.സനി.-കേടള

കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  ഉയര്തനി  ടനി  സഭാപനങ്ങളനില്  1  അസനിസന്റെസ

സര്ജന്,  2  സഭാഫസ  നഴസ,  1  ലഭാബസ  ടടകതീഷേലന്  എന്നെനിവരുടട  തസ്തനികേകേള

സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ.   കേമ്പബ്യൂടകറസ്ഡസ  ഒ.പനി.  രജനികസഷേന്  കേകൗണര്,  കരഭാഗനികേളക്കസ

ടമചടപട  ഇരനിപനിട  സകൗകേരലങ്ങള,  കുടനിടവള്ളലാം,  കടഭായസ ടലറസ  സകൗകേരലങ്ങള

എന്നെനിവയ്ക്കുലാം  കകേന്ദ്രതനികലയഭാവശലമഭായ  'കസകനജുകേള'  സസ്വകേഭാരലതകയഭാടുകൂടനിയ

കേണ്സളകടഷേന്  സകൗകേരലങ്ങള,  പബനികേസ  അഡസനിലാംഗസ  സനിസലാം,  ആകരഭാഗല

കബഭാധവല്ക്കരണതനിനുള്ള  ടമചടപട  സകൗകേരലങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ

ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള  നടനവരുന.   ജതീവനിതകശലതീ  കരഭാഗങ്ങള

അടക്കമുള്ള വനിവനിധ കരഭാഗങ്ങളുടട സമഗ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല പരനിചരണതനിനസ ഈ

കകേന്ദ്രങ്ങടള സജ്ജമഭാക്കഭാനഭാണസ ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ.  ഈ കകേന്ദ്രങ്ങളനില് അടനിസഭാന

സകൗകേരലങ്ങള  ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനസ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.   ആര്ദലാം

പദതനിയനില്  ഉള ടപടുതനിയനിട്ടുള്ള  170  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കഭായനി  23

കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ.

 മഭാകവലനിക്കര ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനി

224  (242) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷേസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  പുതനിയ  ടകേടനിട  സമുചയലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളടപടുതനിയ  പ്രവൃതനിയനികനല്  സസ്വതീകേരനിച

നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതനിയുടട  ഭരണഭാനുമതനിയുമഭായനി  ബനടപടസ  സസ്വതീകേരനിച

നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; അടനിയനര ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ  &  ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  68.25  കകേഭാടനി  രൂപ

ടചലവനില്  സൂപര്  ടസഷേലഭാലനിറനി  കബഭാക്കസ  കേനിഫ്ബനി  പദതനിയനില്  ഉളടപടുതനി

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള ടപ്രഭാകപഭാസല് ലഭലമഭായനിട്ടുണസ.  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലുള്ള

കപ്രഭാജകകേളക്കുകശഷേലാം പ്രസ്തുത ശനിപഭാര്ശ പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ.
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 മഭാകവലനിക്കര ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനി

225  (243) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷേസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനിയനില് ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനിക്കഭാനുപഭാതനികേമഭായ
കഡഭാക്ടര്മഭാര് ഇല്ല എന്നെതസ ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനിക്കഭാവശലമഭായ സഭാഫസ പഭാകറണ് അനുവദനിചസ  കഡഭാക്ടര്മഭാടര
നനിയമനിക്കുന്നെതനിനസ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാടയന്നെസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആശുപത്രനിയനില്  നനിലവനിലുള്ള  കഡഭാക്ടര്മഭാരുടട  എണവുലാം  ജനില്ലഭാ
ആശുപത്രനി നനിലവഭാരതനില് ആവശലമുള്ള കഡഭാക്ടര്മഭാരുടട എണവുലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സനിവനില്  സര്ജന്  കപഭാസനില്  അടനിയനരമഭായനി  കഡഭാക്ടടറ
നനിയമനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി) മഭാകവലനിക്കര ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനിടയ ആര്ദലാം പദതനിയനില് ഉളടപടുതനി
കഡഭാക്ടര്മഭാരുടടയുലാം  അനബന  സഭാഫുകേളുടടയുലാം  അധനികേ  തസ്തനികേ
സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  മഭാകവലനിക്കര  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിയനില്  നനിലവനിലുള്ള  കഡഭാക്ടര്മഭാരുടട
എണലാം 31.  ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനിയുടട നനിലവഭാരതനിനുകവണ കഡഭാക്ടര്മഭാരുടട എണലാം
78.

(ഡനി)  മഭാകവലനിക്കര  ജനില്ലഭാ  ആശുപത്രനിക്കഭായനി  സനിവനില്  സര്ജന്  തസ്തനികേ
സൃഷ്ടനിചനിടനില്ല.

 കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജനില്ലയനില് ആകരഭാഗല വകുപനിലുള്ള ഒഴനിവുകേള

226 (244) ശതീ  .   പനി  .    ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കസ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജനില്ലയനില് ആകരഭാഗല വകുപനില് ഏടതല്ലഭാലാം തസ് തനികേകേളനില്
എത്ര വതീതലാം ഒഴനിവുകേള ഉണസ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവുകേള  നനികേത്തുന്നെതനിനസ  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എടനല്ലഭാടമന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജനില്ലയനില് ആകരഭാഗല വകുപനില് ഒഴനിവുള്ള തസ്തനികേകേള

തസ്തനികേ എണലാം

ക്ലഭാര്ക്കസ 3

ലഭാബസ ടടകതീഷേലന് 19

ഓഫതീസസ അറന്ഡന്റെസ 2

സഭാഫസ നഴസ 40

ടഹല്തസ ഇന്ടസക്ടര് 2

ജൂനനിയര് ടഹല്തസ ഇന്ടസക്ടര് കഗഡസ - I 19

ഫഭാര്മസനിസസ 6

കറഡനികയഭാഗഭാഫര് 4

ട്രതീറസടമന്റെസ ഓര്ഗകനസര് 1

(ബനി) ഒഴനിവുകേള പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ റനികപഭാര്ടസ ടചയ്തനിട്ടുണസ.

 കകേഭാഴനികക്കഭാടസ ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ ആശുപത്രനി

227  (245) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലതനിനസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജസ  ആശുപത്രനിയുടട  വനികേസന
പ്രവര്തനങ്ങളുമഭായനി  ബനടപടസ  സര്ക്കഭാര്  എടനല്ലഭാലാം  പദതനികേളഭാണസ
നടപനിലഭാക്കുന്നെടതന്നെസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള  കഹഭാസല്  നനിര്മ്മേഭാണതനിനസ  14  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  പനി.എലാം.എസസ.എസസ.കവ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭായനി 10 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിച.  പ്രസ്തുത തുകേയനില് 9 കകേഭാടനി
രൂപയ്ക്കുള്ള  3T  MRI  സഭാനറുലാം  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയസ  ഡതയല്  സനി.ടനി.  സഭാനറുലാം
വഭാങ്ങുന്നെതനിനുകവണനി  പണലാം  KMSCL-കലയസ  കകേമഭാറനിയനിട്ടുണസ.   2016-17
സഭാമ്പതനികേ വര്ഷേലാം ടമഷേനിനറനി  ആന്റെസ  എകേതപ്ടമന്റെസ  ടഹഡനില്  2  കകേഭാടനി  രൂപ
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അനുവദനിചനിട്ടുണസ.   ആ തുകേ ടചലവഴനിചസ  എലാംബഡനിങ്ങസ  കസഷേന്  (പകതഭാളജനി),
വതീഡനികയഭാ എന്കഡഭാകസഭാപനി സനിസലാം, കപഭാര്ടബനിള ഡയഭാലനിസനിസസ ടമഷേതീന്, കേളര്
കഡഭാപര് യു.എസസ.ജനി., എചസ.ഡനി. കേലഭാമറ, കകേകയഭാ സര്ജനിക്കല് യൂണനിറസ, എചസ.ഡനി.
ലഭാകപ്രഭാകസഭാപനി,  എചസ.ഡനി.  കേലഭാമറ  സനിസലാം  തുടങ്ങനിയ  ഉപകേരണങ്ങളുലാം
കഹഭാസനിറലനില്  ആവശലമഭായ  ടടസ്റ്റുകേളക്കുള്ള  റതീഏജന്റുകേള,  ടകേമനിക്കലുകേള,
ടവന്റെനികലറര്,  അനകസ്തഷേല  ടമഷേതീന്  എന്നെനിവയുലാം  വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണസ.  2017-18
സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷേലാം  വനിവനിധ  ടചലവുകേളക്കഭായനി  തഭാടഴപറയുന്നെ  തുകേകേളുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണസ.  പഭാന് ടഹഡുകേള -17 MW – 2,00,00,000 രൂപ (രണസ കകേഭാടനി)
19 M&E – 4,00,00,000 രൂപ (നഭാലസ കകേഭാടനി) 24 M&S – 4,00,00,000 രൂപ
(നഭാലസ  കകേഭാടനി)  34  OC  –  5,00,00,000  രൂപ(അഞസ  കകേഭാടനി)  കൂടഭാടത
കഹഭാസനിറലനില്  കപഷേലന്റെസ  ഫണസ ലനി  അറസകമഭാസനിയര്  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുകവണനി  2
കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണസ.   അകതഭാടടഭാപലാംതടന്നെ  കഹഭാസനിറലുകേളുടട
അറകുറപണനികേളക്കഭായുലാം വനില  കൂടനിയ  ഉപകേരണങ്ങളുടട  പരനിപഭാലനതനിനുമഭായനി
5.50 കകേഭാടനി രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ.  കൂടഭാടത കേലഭാപനിറല് ടഹഡനില് 10 കകേഭാടനി
രൂപയുലാം അനുവദനിച.  ആ തുകേയനില് നനിന്നെസ രണസ എകഭാലാം ഹഭാളനിനഭായനി  3.1  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം  കമഭാര്ചറനി  കകേഭാലാംപകനിനഭായനി  2.6  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കസ  ഫ്ലെെഭാറസ
കടപസ കേസ്വഭാര്കടഴസ പണനിയുന്നെതനിനഭായനി 4.3 കകേഭാടനി രൂപയുലാം മഭാറനിവച.  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ
ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിടല  സസ്വതീകവജസ  ട്രതീറസടമന്റെസ  പഭാന്റെസ  പ്രവര്തനക്ഷമമഭാക്കനി.
കൂടഭാടത 8 MLD പഭാന്റെസ കൂടനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ടചയ.  ആര്ദലാം
പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  കഹഭാസനിറലനിടല  ഒ.പനി.  വനിഭഭാഗതനിടന്റെ
ആധുനനികേവല്ക്കരണതനിനുകവണനി 7.15  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  ഈ
കേഭാലയളവനില് നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   കൂടഭാടത കുടനികേളക്കുകവണനിയുള്ള റസനിഡന്ഷേലല്
കേസ്വഭാര്കടഴസ,  ലക്ചര് തനികയറര് കകേഭാലാംപകസ,  ജറനിയഭാട്രനികേസ  വഭാര്ഡസ,  പഭാരഭാടമഡനിക്കല്
കഹഭാസല്,  ഗസറഡസ  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുള്ള  ഫ്ലെെഭാറസ  തുടങ്ങനിയവയുടട
നനിര്മ്മേഭാണതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   അഡതീഷേണല്  കഫ്ലെെഭാര്
കഫഭാര്  എലാം.എചസ.  3  കഹഭാസല്  &  പനി.എലാം.ആര്.,  കമഭാകഡകണകസഷേന്  ഓഫസ
ഡഗസ  കസഭാര്,  കഹഭാസല്  കഫഭാര്  250  സ്റ്റുഡന്റെസസസ,  കടര്ഷേറനി  കേഭാന്സര് ടസന്റെര്,
പനി.എലാം.എസസ.എസസ.കവ.  പദതനിയനില്  പുതനിയ കേഭാഷേസ്വഭാലനിറനി  കബഭാക്കസ,  സുകൃതലാം
പദതനി തുടങ്ങനിയവയുടടയുലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

 ടകേഭായനിലഭാണനി നഗരസഭയനില് ആയുര്കവ്വദ ആശുപത്രനി

228 (246) ശതീ  .   ടകേ  .   ദഭാസന് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലതനിനസ ആകരഭാഗലവുലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ടകേഭായനിലഭാണനി  നഗരസഭയനില്  കേനിടതനി  ചനികേനിതനിക്കഭാൻ  സകൗകേരലമുള്ള
ആയുര്കവ്വദ  ആശുപത്രനി  ഇല്ലഭാത  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇവനിടട
അതരടമഭാരു  ആയുര്കവ്വദ  ആശുപത്രനി  സഭാപനിക്കുന്നെതനിനുകവണ  നടപടനികേള
കകേടക്കഭാളകമഭാ ?
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ഉതരലാം

ഉണസ. ടകേഭായനിലഭാണനി നഗരസഭയനില് ഒരു എന്.എചസ.എലാം. ഡനിടസന്സറനിയഭാണസ
നനിലവനിലുള്ളതസ.  ആശുപത്രനിക്കഭാവശലമഭായ സലലാം,  ടകേടനിടലാം എന്നെനിവ ഉളടപടടയുള്ള
അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങള  ബനടപട  നഗരസഭ  ലഭലമഭാക്കനി  ടപ്രഭാകപഭാസല്
ലഭലമഭാക്കുന്നെ മുറയസ ഈ വനിഷേയലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ.

 കേഭാസര്കഗഭാഡസ സര്ക്കഭാര് ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ നനിര്മ്മേഭാണലാം

229 (247) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ടനല്ലനിക്കുന്നെസ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  സര്ക്കഭാര്  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിടന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഇകപഭാള ഏതസ ഘടതനിലഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കകേഭാകളജനിടന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണതനിനസ  ആവശലമഭായ  ടമഭാതലാം  തുകേ
എത്രയഭാണസ എന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനകേലാം  സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം  മറസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനലാം  അനുവദനിച
കേനിടനിയ തുകേ എത്രയഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  ബഭാക്കനി  തുകേ
അനുവദനിക്കുകമഭാ  എനലാം  അതനിനഭാവശലമഭായ  എനസ  നടപടനികേളഭാണസ  ഇതനിനകേലാം
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളടതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഇതനിനഭായനി  നബഭാര്ഡനില്നനിന്നെസ  എത്ര  തുകേയഭാണസ  സഹഭായമഭായനി
ലഭനിചതസ; ഈ തുകേ ഉപകയഭാഗനിചള്ള നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങനികയഭാ എനലാം എകപഭാഴഭാണസ
തുകേ അനുവദനിചസ കേനിടനിയടതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫസ)  ഈ  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചള്ള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചനിടനിടല്ലങ്കനില്
അതനിനുള്ള  കേഭാരണടമനഭാടണനലാം  ഈ  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചള്ള  നനിര്മ്മേഭാണലാം
എകപഭാള തുടങ്ങഭാന് സഭാധനിക്കുടമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  സര്ക്കഭാര് ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജനിടന്റെ ആദലഘടതനില്
99.75  ലക്ഷലാം രൂപയസ ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.  ആനരനികേ കറഭാഡുകേളുടടയുലാം
കുഴല്  കേനിണറനിടന്റെയുലാം  കജഭാലനികേള  പൂര്തനിയഭായനി.   ആദലഘടതനിടന്റെ  രണഭാലാം
ഘടതനില് ഉളടപട അക്കഭാദമനികേസ  കബഭാക്കനിടന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിചവരുന.
നഭാലസ നനിലകേളുടട ഘടനഭാപരമഭായ കജഭാലനികേള പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുണസ.



290       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 7, 2017

(ബനി) നനിര്മ്മേഭാണ കമല്കനഭാട ഏജന്സനിയഭായ കേനിറസകകേഭായുമഭായനി 282.7 കകേഭാടനി
രൂപയ്ക്കുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്തനങ്ങളക്കഭാണസ ധഭാരണ പത്രലാം വചനിട്ടുള്ളതസ.

(സനി) പദതനി ഇനതനില് 27.57 കകേഭാടനി രൂപയുലാം കേഭാസര്കഗഭാഡസ പഭാകക്കജനില്
ഉളടപടുതനി 25.25 കകേഭാടനി രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  അനുവദനിക്കടപട  തുകേ  ടചലവഴനിക്കുന്നെ  മുറയസ  ഇക്കഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ.

(ഇ & എഫസ) നബഭാര്ഡനില്നനിനലാം 2015-ല് 582 ലക്ഷലാം രൂപ ലഭലമഭായനിട്ടുണസ.
ടടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനി  എസനികമറനില്  ചനില  മഭാറങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശനിചതനിടനത്തുടര്ന്നെസ
പുതുക്കനിയ  എസനികമറസ  നനിര്മ്മേഭാണ  കമല്കനഭാട  ഏജന്സനിയഭായ  കേനിറസകകേഭാ
സമര്പനിക്കുകേയുലാം ആയതസ സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പരനിഗണനയനിലുമഭാണസ.

 ഒറപഭാലലാം ആയുര്കവ്വദ ആശുപത്രനിയനില് കേനിടതനി ചനികേനിതഭാ സകൗകേരലലാം

230 (248) ശതീ  .   പനി  .    ഉണനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ആകരഭാഗലവുലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  ആയുര്കവ്വദ ആശുപത്രനിയനില് ദനിവസവുലാം ചനികേനിതയ് ക്കഭായനി
ധഭാരഭാളലാം കപര് എത്തുന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനിലുകണഭാ;

(ബനി) നനിലവനില് ഇവനിടട കേനിടതനി ചനികേനിതഭാ സകൗകേരലലാം ലഭലമഭാകണഭാ;

(സനി)  ഒറപഭാലലാം  ആയുര്കവ്വദ  ആശുപത്രനിടയ  30  കേനിടക്കകേകളഭാടസ  കൂടനിയ,
കേനിടതനി  ചനികേനിതഭാ  സകൗകേരലമുള്ള  ആശുപത്രനിയഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  ടപ്രഭാകപഭാസല്
സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭാകണഭാ;  ഉടണങ്കനില്  അതനിന്കമല്  എടനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചടവന്നെസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി) ലഭലമഭാണസ.

(സനി)  ഒറപഭാലലാം ആയുര്കവ്വദ ആശുപത്രനി  30  കേനിടക്കകേകളഭാടുകൂടനിയ കേനിടതനി
ചനികേനിതഭാ  സകൗകേരലമുളള  ആശുപത്രനിയഭാക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി   ലഭനിച
ടപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിചവരുന.

ഒറപഭാലലാം ആയുര്കവ്വദ ആശുപത്രനിയനിടല മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന സലാംവനിധഭാനലാം

231 (249) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ആകരഭാഗലവുലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  ആയുര്കവ്വദ  ആശുപത്രനിയനില്  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജന
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി എത്ര തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണസ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  തുകേ  വനിനനികയഭാഗനിചസ  എടനല്ലഭാലാം  പ്രവൃതനികേള  ടനി
സഭാപനതനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണസ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെകശഷേലാം  ഒറപഭാലലാം  തഭാലൂക്കഭാ
ശുപത്രനിയുടട വനികേസനതനിനഭായനി എത്ര തുകേ ടചലവഴനിച; എടനല്ലഭാലാം പ്രവൃതനികേള
നടതനിയനിട്ടുണസ;വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) തുകേ അനുവദനിചനിടനില്ല.

(ബനി) ബഭാധകേമല്ല.

(സനി)  24-5-2017-ടല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  203/2017/ആയുഷേസ  ഉതരവസ
പ്രകേഭാരലാം ശതീ.  പനി.  ഉണനി,  എലാം.എല്.എ.-യുടട  2016-17  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷേടത
ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനില്നനിനലാം  ഒ.പനി.  കബഭാക്കനിനഭായനി  40  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവദനിചനിട്ടുണസ.  ആയതനിടന്റെ പണനി പുകരഭാഗമനിചവരുന.

2016-17  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷേടത വഭാര്ഷേനികേ പദതനി പ്രകേഭാരലാം  "4210-02-
103-94  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃതനികേള"  എന്നെ ശതീര്ഷേകേതനില്നനിനലാം പുരുഷേ വഭാര്ഡസ
നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി  39,85,758 (മുപടതഭാന്പതസ  ലക്ഷതനി എണ്പതയഭായനിരതനി
എഴുന്നൂറനി  അന്പതനിടയടസ  രൂപ  മഭാത്രലാം)  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണസ.   നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

 അരൂക്കുറനി, തുറവര് ആശുപത്രനികേളുടട വനികേസനലാം

232  (250) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒരു കബഭാക്കനിടന്റെ പരനിധനിയനിൽ ഇരുപതനിനഭാലസ മണനിക്കൂറുലാം പ്രവര്തനിക്കുന്നെ
ആശുപത്രനിടയന്നെ  നനിലയനില്  ഒരു  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ടഹല്തസ  ടസന്റെടറങ്കനിലുലാം
പ്രവര്തനിക്കുന്നെതനിനുള്ള എടനങ്കനിലുലാം നടപടനി ആകലഭാചനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  അതുപ്രകേഭാരലാം  അരൂര്  മണ്ഡലതനിടല  അരൂക്കുറനി  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി
ടഹല്തസ  ടസന്റര്  ആശുപത്രനിയനില്  സഭാഫസ  ടസങ്തസ  വര്ദനിപനിചസ
ഇരുപതനിനഭാലസ മണനിക്കൂറുലാം പ്രവര്തനിക്കുന്നെ ആശുപത്രനിയഭായനി ഉയര്ത്തുന്നെതനിനുള്ള
സതസ്വര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തുറവര്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതുലാം  ഇകപഭാള
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവർതനങ്ങൾ  നടന  വരുന്നെതുലാം  ആടകേ  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുടട
പ്രവൃതനികേളഭാണസ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  ഇത്രകതഭാളലാം  അടനിസഭാന  സകൗകേരല  വനികേസനലാം  നടക്കുന്നെ  ഇകൗ
ആശുപത്രനിയനിൽ  കരഭാഗനികേളക്കസ  പ്രകയഭാജനകേരമഭാകേതക്ക  നനിലയനില്  സഭാഫസ
ടസലാംഗ്തസ  വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  എടനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി) ആശുപ ത്രനിയനിടല ചനികേനിതഭാ സകൗകേരലങ്ങള ടമചടപടുത്തുന്നെതനിനസ
സഭാകന്റെകഡകസഷേടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കബഭാക്കുതല  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം
വനിഭഭാഗതനില്  അധനികേ  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ടപ്രഭാകപഭാസലനിടന്റെ  കേരടസ
ലനിസനില്  അരൂക്കുറനി  സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രലാം  ഉളടപടനിട്ടുണസ.   ടനി
സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രതനില്  5  കഡഭാക്ടര് ഉളടപടട  20  അധനികേ തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുള്ള ടപ്രഭാകപഭാസല് പരനികശഭാധനിചവരനികേയഭാണസ.

(സനി)  തുറവര് തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില് ഒ.പനി.  കബഭാക്കനിടന്റെ ഒന്നെഭാലാം നനിലയനില്
എല്.ആര്.എസസ.എലാം.  ഫണനില്നനിനലാം  2.95  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  രണഭാലാം  നനിലയനില്
1.60  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  ബഹുമഭാനടപട  എലാം.എല്.എ.-യുടട  ആസ്തനി  വനികേസന
ഫണനില്നനിനമുളടപടട  4.55  കകേഭാടനി  രൂപയസ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.
പ്രസ്തസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃതനി ടനി ആശുപത്രനിയനില് പുകരഭാഗമനിചവരുന.

(ഡനി)  തുറവര്  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  അധനികേ  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ
ടപ്രഭാകപഭാസല്  നനിശനിത  ടപ്രഭാകഫഭാര്മയനില്  ലഭലമഭാക്കുവഭാന്  ജനില്ലഭാ  ടമഡനിക്കല്
ഓഫതീസര്ക്കസ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയതഭായനി ആകരഭാഗലവകുപസ ഡയറക്ടര് അറനിയനിചനിട്ടുണസ.
ടപ്രഭാകപഭാസല്  ലഭനിക്കുന്നെ  മുറയസ  ആയതസ  പരനികശഭാധനിചസ  ഉചനിതമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതഭാണസ.

 ടകേഭാടഭാരക്കര തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനിടല സഭാഫസ പഭാകറണ്

233 (251) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷേഭാ കപഭാറനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടകേഭാടഭാരക്കര  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനിടല  സഭാഫസ  പഭാകറണ്
പരനിഷ്കരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  ടപ്രഭാകപഭാസല്  ടകേഭാല്ലലാം  ജനില്ലഭാ  ടമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്
(ആകരഭാഗലലാം)  മുഖഭാനരലാം  ആകരഭാഗല  ഡയറക്ടറുടട  കേഭാരലഭാലയതനില്  എതനിയതസ
എന്നെഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ടപ്രഭാകപഭാസല്  ആകരഭാഗല  ഡയറക്ടറുടട  കേഭാരലഭാലയലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  സസ്വതീകേരനിച  തുടര്  നടപടനികേള  എടനല്ലഭാമഭാണസ  ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത ടപ്രഭാകപഭാസലനില് നബ്യൂനതകേള ഉടണങ്കനില് അവ പരനിഹരനിചസ
സര്ക്കഭാരനികലക്കസ സമര്പനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ) 23-2-2017-ല് ആകരഭാഗല വകുപസ ഡയറക്ടറുടട കേഭാരലഭാലയതനില് ലഭനിച.

(ബനി)  ഉണസ;  ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  ഉളടപടുതനി  അധനികേ  തസ്തനികേ
സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.  

(സനി)  നബ്യൂനതകേള  ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.  ആര്ദലാം  പദതനിയുടട  സമഭാഹൃത
ടപ്രഭാകപഭാസലനിടനഭാപലാം ഇതസ സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭായനിട്ടുണസ.  

 കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജനില്ലയനിടല ഡയഭാലനിസനിസസ യൂണനിറ്റുകേള

234 (252) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ജനില്ലയഭായനി പ്രഖലഭാപനിച  3  ഡയഭാലനിസനിസസ  യൂണനിറ്റുകേള
എന്നെകതയസ പ്രവര്തനമഭാരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുടമന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രഖലഭാപനലാം കേഴനിഞ്ഞെസ മഭാസങ്ങള കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുലാം ഇവ സഭാപനിക്കുന്നെതുമഭായനി
ബനടപട നടപടനികേള വകുപ്പുതലതനില് സസ്വതീകേരനിക്കഭാതതസ എന്തുടകേഭാണഭാടണന്നെസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ജനില്ലയഭായനി  പ്രഖലഭാപനിച  ഡയഭാലനിസനിസസ
യൂണനിറ്റുകേളനില് ജനില്ലഭാ ആശുപത്രനി കേഭാഞ്ഞെങ്ങഭാടസ ഇകൗ മഭാസവുലാം തൃക്കരനിപ്പൂര് തഭാലൂക്കസ
ആശുപത്രനി  ഒകക്ടഭാബര്  മഭാസഭാവസഭാനവുലാം  പ്രവര്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള  പൂര്തനിയഭായനി  വരനികേയഭാണസ.  നതീകലശസ്വരലാം  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്
ഡയഭാലനിസനിസസ യൂണനിറനിനുകവണനി ടകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിചവരുകേയഭാണസ. 

 പനനി ബഭാധനിചസ മരനിചവര്

235  (253) ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതസ ഇകപഭാള പടര്നപനിടനിചനിരനിക്കുന്നെ വനിവനിധ പനനികേളമൂലലാം
എത്ര  കപര്  31-7-2017  വടര  മരണടപടനിട്ടുണസ;  സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനിടല
ഉളടപടടയുള്ള കേണക്കസ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രശതനിനസ പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാന് എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ
സസ്വതീകേരനിചടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പനനിബഭാധനിചസ  മരനിചവരുടട  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ  പ്രകതലകേ ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇടല്ലങ്കനില്,  അപകേടതനില്  മരണടപടുന്നെവരുടട  കുടുലാംബങ്ങളക്കസ
നല്കുന്നെ തരതനില് പനനിമരണലാം സലാംഭവനിചവരുടട കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) സലാംസഭാനതസ ഇകപഭാള പടര്നപനിടനിചനിരനിക്കുന്നെ വനിവനിധ പനനികേളമൂലലാം
31-7-2017 വടര മരണടപടനിട്ടുള്ളവരുടട കേണക്കസ അനുബനലാം* ആയനി കചര്ക്കുന.
സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിടല കേണക്കസ ലഭലമല്ല.  

(ബനി)

• പകേര്ചവലഭാധനികേള ഉണഭാകുന്നെതസ കനരകത തടന്നെ കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നെതനിനുലാം
നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  കരഭാഗനനിരതീക്ഷണവുലാം ടകേഭാതുകേസ  നനിരതീക്ഷണവുലാം
ശക്തനിടപടുതനി.   

• പകേര്ചവലഭാധനികേള  റനികപഭാര്ടസ  ടചയ്ത  സലങ്ങളനില്  അതഭാതസ
സമയങ്ങളനില്  ജനില്ലഭാ-സലാംസഭാനതല  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനികേള  സന്ദര്ശനിചസ
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്തനങ്ങള  ശക്തനിടപടുതഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.  

• ടകേഭാതുകേസ  സഭാന്ദ്രത  കൂടുതലുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  ടഡങ്കനിപനനി  റനികപഭാര്ടസ
ടചയ്ത സലങ്ങളനിലുലാം  ടകേഭാതുകേനിടന്റെ ഉറവനിട നശതീകേരണലാം,  വതീടനിനുള്ളനില്
കേതീടനഭാശനിനനി തളനിക്കല്  (ISS),  വതീടനിനസ  പുറതസ കേതീടനഭാശനിനനി പുകേയല്
(കഫഭാഗനിലാംഗസ),  കൂതഭാടനി  നശതീകേരണതനിനുള്ള  കസ്പ്രേയനിലാംഗസ  എന്നെനിവ
ടചയവരുന. 

• സലാംസഭാനതസ  മുഖലമനനിയുടട  അദലക്ഷതയനില്  കൂടനിയ  സര്വ്വകേക്ഷനി
കയഭാഗതനിടന്റെ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  ജൂണ്  27,  28,  29  തതീയതനികേളനില്
സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി ശുചതീകേരണ യജലാം നടതനി.  

• കമയസ  19-നുലാം ജൂണ്  19-നുലാം സലാംസഭാനതല  RRT  കയഭാഗലാം  2  പ്രഭാവശലലാം
കൂടനി സലാംസഭാനടത പകേര്ചവലഭാധനി സനിതനിഗതനികേള വനിലയനിരുതനി.  

* ടടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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• ജൂണ്  29  മുതല് ജൂടടല  3  വടരയുലാം  ജൂടടല  17-നുമഭായനി  രണസ  കകേന്ദ്ര
വനിദഗ്ദ്ധ സലാംഘങ്ങള  സലാംസഭാനടതതനി സനിതനിഗതനികേള വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയുലാം  ടചയ.   ഇകൗ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  ടകേഭാതുകേസ,
കൂതഭാടനി നശതീകേരണ പ്രവര്തനങ്ങള ശക്തനിടപടുതനി.  

• മരുനകേള, ടടസ്റ്റുകേനിറ്റുകേള എന്നെനിവയുടട ലഭലത ഉറപ്പുവരുതനി. 

• കരഭാഗനികേളക്കസ  തൃപനികേരമഭായ  കസവനലാം  നല്കേഭാന്  ഒ.പനി.  സമയലാം
ദതീര്ഘനിപനിച. 

• മഴക്കഭാലപൂര്വ്വ  ശുചതീകേരണ  യജതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ചതീഫസ
ടസക്രടറനിയുടട  അദലക്ഷതയനില്  2-3-2017-നുലാം  ബഹുമഭാനടപട
മുഖലമനനിയുടട  അദലക്ഷതയനില്  6-3-2017-നുലാം  കയഭാഗലാം  കചര്ന്നെസ
പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധതനിനസ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  കചര്ന്നെസ
സസ്വതീകേരനികക്കണ നടപടനികേള ചര്ച ടചയ.  

• ഗവണ്ടമന്റെസ  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജസ,  സസ്വകേഭാരല  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജസ
പ്രതനിനനിധനികേളുടട കയഭാഗലാം വനിളനിചകൂടനി സമയബനനിതമഭായനി കരഭാഗവനിവരലാം
റനികപഭാര്ടസ ടചയ്യുന്നെതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനി.  

• ടഎ.എലാം.എ.  വഴനി  സസ്വകേഭാരല  കമഖലയനിടല  കഡഭാക്ടര്മഭാര്ക്കസ  ടഡങ്കനി
ചനികേനിതഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങടളക്കുറനിചള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനി. 

• പത്ര,  ദൃശല,  ശവല മഭാധലമങ്ങള വഴനിയുള്ള കബഭാധവല്ക്കരണലാം,  ടടമക്കസ
അനകൗണ്ടസന്റെസ,  ലഘുകലഖ വനിതരണലാം, കപഭാസര്, ടറയനില്കവ കസഷേന്,
സനിനനിമഭാ  തനികയറര്  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  എന്.എചസ.എലാം.-ടന്റെ
സഹഭായകതഭാടടയുള്ള പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ പ്രചരണങ്ങള എന്നെനിവ
നടതനി.   

(സനി & ഡനി)   പനനിമരണലാം സലാംഭവനിചവരുടട കുടുലാംബങ്ങളക്കസ ധനസഹഭായലാം
നല്കുന്നെ കേഭാരലലാം തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില്ല.  

 ടമഡനിക്കല് കേകൗണ്സനിലനിടന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം

236  (254) ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാരനിപള്ളനി  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനസ  ടമഡനിക്കല്  കേകൗണ്സനിലനിടന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങ്കനില് എടനങ്കനിലുലാം ഉപഭാധനികേകളഭാടുകൂടനിയഭാകണഭാ
ഈ വര്ഷേലാം അനുമതനി നല്കേനിയതസ;
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(ബനി)  ഏടതഭാടക്ക  കപഭാരഭായകേള  പരനിഹരനിക്കഭാനഭാണസ  ടമഡനിക്കല്

കേകൗണ്സനില് നനിര്കദ്ദേശനിചടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കപഭാരഭായകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 2016  ഡനിസലാംബര്  22-നുലാം, 2017  മഭാര്ചസ  21-നുലാം പ്രസ്തുത കകേഭാകളജനില്

ടമഡനിക്കല്  കേകൗണ്സനില്  പരനികശഭാധനിചസ  ചൂണനിക്കഭാണനിച  കപഭാരഭായകേള

യഥഭാസമയലാം  പരനിഹരനിചസ  മറുപടനി  നൽകേനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കനില് എന്നെഭാണസ  മറുപടനി

നല്കേനിയടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണസ.

ഉപഭാധനികേള

1. ചതീഫസ  ടസക്രടറനി/ടഹല്തസ  ടസക്രടറനി  ഒപ്പുവചനിട്ടുള്ള  സതലവഭാങ്മൂലലാം

(നബ്യൂനതകേള പരനിഹരനിക്കഭാടമന്നെസ ഉറപസ)      

2. 2017-2018  കേഭാലയളവനില്  ഇന്ടസക്ഷന്  വരുടമനലാം  നബ്യൂനതകേള

പരനിഹരനിചനിടല്ലങ്കനില്  2018-19-ല്  തുടങ്ങുന്നെ  2  വര്ഷേലാം  അഡനിഷേനുള്ള

അനുവഭാദലാം തടസടപടുടമനലാം അറനിയനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി) 1. ഫഭാക്കല്റനി,  നഴനിലാംഗസ,  റസനിഡന്റെസസസ,  പഭാരഭാടമഡനിക്കല്  സഭാഫസ  

എന്നെതീ തസ്തനികേകേളനിടല കുറവുകേള.    

2.  ബഡസ ബഭാങ്കസ,  കലബര് റൂലാം, ടഎ.സനി.യു., എലാം.ആര്.ഡനി.,  തുടങ്ങനിയ 

വനിഭഭാഗങ്ങളനിലുള്ള കപഭാരഭായകേള.

3.  ഒ. പനി. ഡനി. പൂര്ണമഭായുലാം കേമ്പബ്യൂടര്വല്ക്കരനിചനിടനില്ല.

4. ഇന്കപഷേലന്റെസസനിടന്റെ എണതനിലുള്ള കുറവസ.

5. സ്റ്റുഡന്റെസസനിനുലാം റസനിഡന്റെസസനിനുമുള്ള കഹഭാസലനിടന്റെ കുറവസ.

6.  അനഭാടമനി,  ഫനിസനികയഭാളജനി,  ബകയഭാടകേമനിസനി എന്നെതീ ഡനിപഭാര്ടസടമന്റെനിടല 

സകൗകേരലങ്ങളുടട കുറവസ.

7. ലക്ചറര് തനികയററനിടല കപഭാരഭായകേള
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(സനി)1. എലാം.ബനി.ബനി.എസസ. ഒന്നെഭാലാം അധലയന വര്ഷേകതയ്ക്കുള്ള അദലഭാപകേ 

കുറവസ നനികേതനിയനിട്ടുണസ. 

2. നഴനിലാംഗസ, പഭാരഭാടമഡനിക്കല് സഭാഫനിടന്റെ കുറവുകേള നനികേതഭാന് നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിചവരുന.

3. ബഡസ ബഭാങ്കസ, എലാം.ആര്.ഡനി., കലബര് റൂലാം, ടഎ.സനി.യു. എന്നെതീ വനിഭഭാഗങ്ങള

പ്രവര്തന സജ്ജമഭാണസ.

4. ഒ.പനി.ഡനി. പൂര്ണമഭായനി കേമ്പബ്യൂടര്വല്ക്കരനിച.

5. ഇന്കപഷേലന്റെസസനിടന്റെ എണതനിലുള്ള കുറവസ പൂര്ണമഭായുലാം പരനിഹരനിച.

6. സ്റ്റുഡന്റെസസനിനുലാം റസനിഡന്റെസസനിനുമുള്ള കഹഭാസല് പൂര്ണ സജ്ജമഭാണസ.

7. അനഭാടമനി, ഫനിസനികയഭാളജനി, ബകയഭാടകേമനിസനി ഡനിപഭാര്ടസടമന്റുകേളനിടല

നബ്യൂനതകേള പരനിഹരനിച.

8. ലക്ചറര് തനികയററനിടല കപഭാരഭായകേള പൂര്ണമഭായുലാം പരനിഹരനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  ഇകൗ  കേഭാലയളവനില്  ടമഡനിക്കല്  കേകൗണ്സനില്  ഇകൗ  സഭാപനതനില്

പരനികശഭാധന നടതനിയനിടനില്ല. 

ആക്രനി കേചവടലാം ഉയര്ത്തുന്നെ ആകരഭാഗലപ്രശങ്ങള

237 (255) ശതീ  .    മുഹമ്മേദസ മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒങ്ങലര്  പഞഭായതനിടല  ആക്രനി  കേചവടലാം  ഉയര്ത്തുന്നെ  ഗുരുതരമഭായ

ആകരഭാഗല  പ്രശങ്ങള  ആകരഭാഗല  വകുപനിടന്റെ  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  ഏറവുലാം

മഭാരകേമഭായ  കേരള  കേലഭാന്സര്,  കേരളനിടനയുലാം  മറവയവങ്ങടളയുലാം  ബഭാധനിക്കുന്നെ

കരഭാഗങ്ങള  എന്നെനിവ ഈ കമഖലയനില്  ഏറവുലാം  കൂടുതലഭാടണനള്ളതസ  വകുപനിടന്റെ

ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേചവടലാം  ഉയര്ത്തുന്നെ  ഗുരുതരമഭായ  ആകരഭാഗല

പ്രശങ്ങടളക്കുറനിചസ  വകുപസ  പഠനങ്ങള നടതനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉടണങ്കനില് റനികപഭാര്ടസ 

ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇടല്ലങ്കനില്  അതരലാം  ഒരു  പഠനലാം/സര്കവ്വ  വകുപനിടന്റെ

കനതൃതസ്വതനില് നടതഭാന് കേഴനിയുകമഭാടയന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  ഒങ്ങല്ലൂര് പഞഭായതനിടല ആക്രനി സഭാധനങ്ങളനില് മഴടവള്ളലാം നനിറഞ്ഞെസ
ടകേഭാതുകുകേളുടട  ഉറവനിടമഭായനി  മഭാറനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  പ്രകദശതസ  ടഡങ്കനിപനനി
പടരുന്നെതഭായനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.  എന്നെഭാല് കേരള കേലഭാന്സര്,  അവയവങ്ങടള
ബഭാധനിക്കുന്നെ കരഭാഗങ്ങള എന്നെനിവ കൂടുതലഭായനി കേഭാണടപടുന്നെതഭായനി ശദയനില്ടപടനില്ല.  

(ബനി)  ഒങ്ങല്ലൂര്  ടഡങ്കനി  ബഭാധനിത  പ്രകദശങ്ങളനില്  പഭാലക്കഭാടസ  സര്ക്കഭാര്
ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിടല  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ടമഡനിസനിന്  വനിഭഭാഗലാം  22-6-2017-ല്
Outbreak  investigation-ടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടതനിയ പ്രഭാഥമനികേ പഠന റനികപഭാര്ടനില്
ആക്രനി കശഖരണങ്ങള ടഡങ്കനി പകേരുന്നെതനിനസ പ്രധഭാന കേഭാരണമഭായനി സൂചനിപനിചനിട്ടുണസ.

 മുല്ലകശ്ശേരനി കേമ്മേബ്യൂണനിറനി ടഹല്തസ ടസന്റെറനിടല ഒഴനിവുകേള

238  (256) ശതീ  .    മുരളനി  ടപരുടനല്ലനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  ജനില്ലയനിടല  മുല്ലകശ്ശേരനി  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ടഹല്തസ  ടസന്റെറനില്
ഏടതല്ലഭാലാം തസ്തനികേകേളനില് ഒഴനിവസ നനിലവനിലുണസ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവുകേള  നനികേതഭാന്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  എന്നെസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം  

(എ) മുല്ലകശ്ശേരനി കേമ്മേബ്യൂണനിറനി ടഹല്തസ ടസന്റെറനില്  ഒഴനിവുള്ള തസ്തനികേകേള

തസ്തനികേ എണലാം

പബനികേസ ടഹല്തസ നഴസ 1

ജൂനനിയര് ടഹല്തസ ഇന്ടസക്ടര് 1

കഹഭാസനിറല് അറന്ഡന്റെസ കഗഡസ - 1 1

കഹഭാസനിറല് അറന്ഡന്റെസ കഗഡസ -2 3

ഫഭാര്മസനിസസ കഗഡസ - 1 1

ടലപ്രസനി ഇന്ടസക്ടര് 1

(ബനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിച വരുന. 
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 കകേഭാക്ലനിയഭാര് ഇലാംപഭാകന്റെഷേന് സര്ജറനി

239  (258) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാക്ലനിയഭാര് ഇലാംപഭാകന്റെഷേന് സര്ജറനി ടചയ്തവര്ക്കസ കേഭാലഭാവധനി പൂര്തതീകേരനിചഭാല്
അതസ പുതുകക്കണനി വരുടമന്നെ കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിനുകവണനി സര്ക്കഭാര് ടചയ്ത കേഭാരലങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷേലാം കകേഭാക്ലനിയഭാര് ഇലാംപഭാകന്റെഷേന്
സര്ജറനിക്കുകവണനി  എത്ര  തുകേ  ടചലവഴനിച;  എത്ര  കപര്ക്കസ  എത്ര  വതീതടമന്നെസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം  

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.  

(ബനി)  ശ്രുതനിതരലാംഗലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കുടനികേളക്കസ   കകേഭാക്ലനിയഭാര്
ഇലാംപഭാകന്റെഷേന് ശസക്രനിയ നടതഭാനഭായനി സതീചസ കപ്രഭാസസറുലാം അകസറതീസുലാം വഭാങ്ങനി
നല്കുനണസ.     സതീചസ  കപ്രഭാസസറനിനസ  4  വര്ഷേവുലാം  അകസറതീസനിനസ  അതനില്
കുറഞ്ഞെ  വഭാറണനിയുമഭാണുള്ളതസ.   2012-13  വര്ഷേലാം  സര്ജറനി  പൂര്തതീകേരനിച
കുടനികേളുടട  സതീചസ  കപ്രഭാസസറനിടന്റെ  വഭാറണനി  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിചതനിടന
തുടര്ന്നെസ  മുലാംടടബ  കകേഭാക്ലനിയഭാര്  ടമഡനിക്കല്  ഡനിടടവസസ  കേമ്പനനിയുടട  ഇലാംപഭാന്റെസ
ഉപകയഭാഗനിചസ  സര്ജറനി  പൂര്തതീകേരനിച  കുടനികേളക്കസ   extended  warranty
നല്കുന്നെതനിനഭായനി  80,500  രൂപ വതീതവുലാം ബഭാലാംഗ്ലൂര് അഡസ്വഭാന്സ്ഡസ ബകയഭാണനികസ
ഇനല  ടടപ്രവറസ  ലനിമനിറഡസ  കേമ്പനനിയുടട  ഇലാംപഭാന്റെസ  ഉപകയഭാഗനിചസ  സര്ജറനി
പൂര്തതീകേരനിച കുടനികേളക്കസ extended warranty  നല്കുന്നെതനിനഭായനി 75,000  രൂപ
വതീതവുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണസ.  രണസ  വര്ഷേകതയ്ക്കുകൂടനി  extended  warranty
നല്കേഭാടമന്നെഭാണസ കേമ്പനനികേള സമ്മേതനിചനിട്ടുള്ളതസ.   

(സനി)   ഇകൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരകമറകശഷേലാം ശ്രുതനിതരലാംഗലാം പദതനിയനിലൂടട
126 കുടനികേളക്കസ സര്ജറനി നടതനി 2 വര്ഷേലാം നതീണ്ടുനനില്ക്കുന്നെ ഓഡനിററനി ടവര്ബല്
ഹബനിലനികറഷേനുലാം നല്കേനിവരുനണസ.  ഇതനിനുകവണനി 5,08,98,718 (അഞസ കകേഭാടനി
എടസ  ലക്ഷതനി  ടതഭാണ്ണൂറനിടയടഭായനിരതനി  എഴുന്നൂറനി  പതനിടനടസ  രൂപ  മഭാത്രലാം)
ടചലവഴനിചനിട്ടുണസ.  

ഒരു  കുടനിക്കസ  സര്ജറനി  നടത്തുന്നെതനിനഭായനി  3,84,400  രൂപ  വനിലയുള്ള
കകേഭാക്ലനിയഭാര്  ഇലാംപഭാന്റെഭാണസ  എലാംപഭാനല്  ടചയ്തനിട്ടുള്ള  ആശുപത്രനികേളക്കസ  സര്ജറനി
നടതഭാനഭായനി  വഭാങ്ങനിനല്കുന്നെതസ.  എലാംപഭാനല്  ടചയ്തനിട്ടുള്ള  ടടപ്രവറസ
ആശുപത്രനികേളനില് സര്ജറനി പൂര്തതീകേരനിച കുടനികേളക്കസ 2 വര്ഷേലാം നതീണ്ടുനനില്ക്കുന്നെ
ഓഡനിററനി  ടവര്ബല്  ഹബനിലനികറഷേനഭായനി  50,000  രൂപ  4  ഗഡുക്കളഭായനി
അനുവദനിക്കുനണസ.  
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കഡഭാക്ടര്മഭാരുടട ഒഴനിവസ

240  (259) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലതനിനസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനടത ആശുപത്രനികേളനില് എത്ര കഡഭാക്ടര്മഭാരുടട ഒഴനിവസ നനിലവനിലുണസ
എന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ; ഇതനിടന്റെ ജനില്ല തനിരനിചള്ള കേണക്കസ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം  

(എ)  സലാംസഭാനതസ  അസനിസന്റെസ  സര്ജന്/സനി.എലാം.ഒ.  തസ്തനികേകേളനില്  10
ഒഴനിവുകേള നനിലവനിലുണസ.  ആയതസ കേഭാസര്കഗഭാഡസ -8, ഇടുക്കനി-2 എന്നെനിങ്ങടനയഭാണസ.  

ടസഷേലഭാലനിറനി കകേഡറനിലുള്ള ജനില്ല തനിരനിചള്ള ഒഴനിവുകേള ചുവടട കചര്ക്കുന:

തനിരുവനനപുരലാം 20

ടകേഭാല്ലലാം 10

പതനലാംതനിട 10

ആലപ്പുഴ 21

ഇടുക്കനി 9

കകേഭാടയലാം 10

എറണഭാകുളലാം 20

തൃശ്ശൂര് 15

മലപ്പുറലാം 13

പഭാലക്കഭാടസ 10

വയനഭാടസ 8

കകേഭാഴനികക്കഭാടസ 10

കേണ്ണൂര് 16

കേഭാസര്കഗഭാഡസ 5

                            ആടകേ 177
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സനിവനില് സര്ജന്

തനിരുവനനപുരലാം 1

ടകേഭാല്ലലാം 8

ആലപ്പുഴ 2

കകേഭാടയലാം 3

തൃശ്ശൂര് 6

എറണഭാകുളലാം 8

പഭാലക്കഭാടസ 4

വയനഭാടസ 3

കേണ്ണൂര് 3

                      ആടകേ 38

 പനനി മരണങ്ങള

241  (260) ശതീ  .    എന്  .    ഷേലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  31-7-2017  വടര വനിവനിധ തരലാം പനനി ബഭാധനിചസ  എത്ര
കപര് മരനിചനിട്ടുണസ; ജനില്ല തനിരനിചള്ള കേണക്കസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ വര്ഷേവുലാം പനനി ബഭാധനിചസ മരനിക്കുന്നെവരുടട എണലാം കൂടനി വരുന്നെതസ
ആകരഭാഗലവകുപസ അധനികൃതരുടട ഭഭാഗത്തു നനിനണഭാകുന്നെ അലലാംഭഭാവലാം മൂലമഭാടണന്നെ
ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം  

(എ)  1-1-2017  മുതല്  31-7-2017  വടര  വനിവനിധ  തരലാം  പനനി  ബഭാധനിചസ
മരനിചനിട്ടുള്ളവരുടട  ജനില്ല  തനിരനിചള്ള  എണലാം  അനുബനലാം  'എ'  ആയനി  ഉള്ളടക്കലാം
ടചയ്യുന*.  

(ബനി)  പനനി  ബഭാധനിചസ  മരനിക്കുന്നെവരുടട  എണലാം  കൂടനിവരുന്നെതസ  ആകരഭാഗല
വകുപസ അധനികൃതരുടട ഭഭാഗത്തുനനിനണഭാകുന്നെ അലലാംഭഭാവലാംമൂലമഭാടണന്നെ ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.
* ടടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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സഭാലാംക്രമനികേ കരഭാഗങ്ങളുടട പ്രതനികരഭാധതനിലൂന്നെനിയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള പ്രഭാണനിജനല
കരഭാഗങ്ങളക്കസ  കേഭാരണമഭാകുന്നെ  ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം,  ജലജനലകരഭാഗങ്ങള
തടയുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  ജലകസഭാതസ്സുകേളുടട  കക്ലഭാറനികനഷേന്,  ടപഭാതുജനപങ്കഭാളനിതകതഭാടടയുള്ള
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള എന്നെനിവയഭാണസ ആകരഭാഗല വകുപസ കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി
ടചയവരുന്നെതസ.  സലാംസഭാനടതഭാടഭാടകേ  പ്രകതലകേനിചസ  കകേഭാര്പകറഷേന്,
നഗരപ്രകദശങ്ങള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  ശഭാസതീയമഭായനി  മഭാലനിനലലാം  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം
ടചയഭാനഭാകേഭാത സഭാഹചരലങ്ങളുലാം മഭാലനിനലലാം ഉറവനിടങ്ങളനില്തടന്നെ നശനിപനിക്കഭാന്
ടപഭാതുജനങ്ങള  ഉളടപടടയുള്ളവര്  പങ്കഭാളനികേളഭാകേഭാതതുലാം  പ്രഭാണനികേള
വളരുന്നെതനിനുള്ള  സഭാഹചരലങ്ങള  കൂടുതലഭാകേഭാന്  ഇടയഭായനിട്ടുണസ.  ഇതുമൂലലാം
സഭാലാംക്രമനികേ  കരഭാഗങ്ങള അധനികേരനിക്കഭാനുള്ള സഭാഹചരലങ്ങള സലാംജഭാതമഭായനിട്ടുണസ.
ആകരഭാഗല വകുപസ ജനുവരനി മുതല് തടന്നെ ചനിടയഭായ പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്തനങ്ങള
നടതനിയനിട്ടുണസ.  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ  നനിയനണ  പ്രവര്തനങ്ങളുടട
ഭഭാഗമഭായനി  ജനുവരനി  മഭാസലാം  മുതല്  തടന്നെ  സലാംസഭാനതലതനില്  വലക്തമഭായ
രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം  ബഹുമഭാനടപട  മുഖലമനനിയുടടയുലാം  ആകരഭാഗല
വകുപ്പുമനനിയുടടയുലാം  കനതൃതസ്വതനില്  മറസ  വകുപ്പുകേളുടട  സഹകേരണലാം
അഭലര്ത്ഥനിചടകേഭാണസ  കയഭാഗലാം  കൂടുകേയുലാം  അതനിടന്റെ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ
തലങ്ങളനില്  ഉകൗര്ജ്ജനിത  പ്രതനികരഭാധ  നനിയനണ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടത്തുകേയുലാം
ടചയ്തനിട്ടുണസ.  ഇകപഭാഴുലാം ഇകൗ പ്രവര്തനങ്ങള ഊര്ജ്ജനിതമഭായനി തടന്നെ തുടരുകേയുലാം
ടചയവരുന. 

എങ്കനിലുലാം  കേഭാലഭാവസയനിലുണഭായ  വലതനിയഭാനലാം,  തഭാപനനിലയനിലുണഭാകുന്നെ
വര്ദനവസ,  ഇടവനിട്ടുള്ള  മഴ,  ഖര,  ദവ  മഭാലനിനലങ്ങളുടട  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനതനിടല
കപഭാരഭായ,  അനനിയനനിതവുലാം  അശഭാസതീയവുമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങള,
ഉയരുന്നെ ജനസഭാന്ദ്രത എന്നെനിവയുലാം കരഭാഗഭാതുരത വര്ദനിക്കുന്നെതനിനസ കേഭാരണമഭായനിട്ടുണസ.

ടപരുവളര് സനി.എചസ.സനി-ടയ ആര്ദലാം പദതനിയനില് ഉളടപടുതല്

242 (261) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ  .    പനി  . :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനില്ലയനിടല  ടപരുവളര്  സനി.എചസ.സനി.-യനില്  തസ്തനികേ
നനിര്ണയലാം നടത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതുഘടലാംവടരയഭാടയന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ആശുപത്രനിയനില് ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനി ജതീവനക്കഭാരനിടല്ലന്നെതസ
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനിടയ  ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനസ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം    

(എ  &  ബനി)  ഇതുസലാംബനനിചസ  ഒരു ശനിപഭാര്ശ ലഭനിചനിട്ടുടണങ്കനിലുലാം  ആര്ദലാം

പദതനിയനില് ഉളടപട സഭാപനങ്ങളനില് തസ്തനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നെതനിനഭാണസ മുന്ഗണന

നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ. 

(സനി) ആര്ദലാം മനിഷേന് പദതനിയനില് സഭാമൂഹനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങള ഉളടപടനിടനില്ല. 

 ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനി ജനറല് ആശുപത്രനിയനില് ഡയഭാലനിസനിസസ യൂണനിറസ 

243 (262) ശതീ  .    സനി  .    എഫസ  .    കതഭാമസസ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  ഡയഭാലനിസനിസസ  യൂണനിറസ

ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനിൽ ഇക്കഭാരലതനില് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എടനഭാടക്കയഭാടണന്നെസ

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?          

ഉതരലാം    

(എ) ഉണസ. 

(ബനി)  ഡയഭാലനിസനിസസ  യൂണനിറസ  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ  സലസകൗകേരലലാം

ലഭലമടല്ലന്നെസ ചങ്ങനഭാകശ്ശേരനി ആശുപത്രനി സൂപ്രണസ അറനിയനിചതനിനഭാല് ഇക്കഭാരലതനില്

തുടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിഞ്ഞെനിടനില്ല.

 കേരുകവലനിപടനി മഹഭാരഭാജഭാസസ തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുടട വനികേസനലാം

244 (263) ശതീ  .   കജഭാണ് ടഫര്ണഭാണസസ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  കേനിഫ്ബനിയനില്  ഉളടപടുതനി  സമഗ

വനികേസനതനിനഭായനി  ടതരടഞ്ഞെടുതനിട്ടുള്ളതുമഭായ  കേരുകവലനിപടനി  മഹഭാരഭാജഭാസസ

തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുടട വനിശദമഭായ എസനികമറസ തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി എറണഭാകുളലാം

ജനില്ലഭാ ടമഡനിക്കല് ഓഫതീസര് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എടനല്ലഭാലാം;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  എസനികമറസ  എന്നെകതയസ  ലഭലമഭാക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുടമന്നെസ

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉതരലാം    

(എ)  കേരുകവലനിപടനി  ഗവണ്ടമന്റെസ  മഹഭാരഭാജഭാസസ  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിടയ
കേനിഫ്ബനി  പ ദതനിയനില്  ഉളടപടുതനി  സമഗ  വനികേസനലാം  നടത്തുന്നെതനിനുള്ള
എസനികമറസ തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി ടകേഭാചനി കകേഭാര്പകറഷേനനികലയ്ക്കുലാം എന്.എചസ.എലാം.-
ടന്റെ  എറണഭാകുളലാം  ഓഫതീസനികലയ്ക്കുലാം  ടപഭാതുമരഭാമതസ  വകുപനിടന്റെ കഫഭാര്ടസ  ടകേഭാചനി
ഓഫതീസനികലയ്ക്കുലാം  എറണഭാകുളലാം  ജനില്ലഭാ  ടമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര് കേതസ  നല്കുകേയുലാം
കൂടഭാടത 20-6-2017-ല് നടന്നെ എചസ.എലാം.സനി.  കയഭാഗതതീരുമഭാന പ്രകേഭാരലാം കപ്രഭാജക്ടസ
റനികപഭാര്ടസ തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.  

(ബനി)  രണസ  മഭാസതനിനകേലാം ലഭലമഭാക്കുടമന്നെസ  ജനില്ലഭാ  ടമഡനിക്കല് ആഫതീസര്
അറനിയനിചനിട്ടുണസ. 

 കേരുനഭാഗപള്ളനി പുതനിയകേഭാവനിടല ഗവണ്ടമന്റെസ ടനഞ്ചുകരഭാഗഭാശുപത്രനി

245  (264) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളളനി  പുതനിയകേഭാവനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  ഗവണ്ടമന്റെസ
ടനഞ്ചുകരഭാഗഭാശുപത്രനിയനില്  എത്ര  കരഭാഗനികേടള  കേനിടതനി  ചനികേനിത  നടതഭാന്
കേഴനിയുടമന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; നനിലവനിടല സലാംവനിധഭാനങ്ങളുടട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) സഭാപനതനില് എത്ര കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം എത്ര അനുബന ജതീവനക്കഭാരുലാം
ഉടണന്നെസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ആശുപത്രനിയനില്  രഭാത്രനികേഭാലതസ  കഡഭാക്ടറുടട  കസവനലാം
ലഭലമഭാകണഭാ ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കൂടുതല്  കഡഭാക്ടര്മഭാടരയുലാം  അനുബന  ജതീവനക്കഭാടരയുലാം  നനിയമനിചസ
ആശുപത്രനിയുടട പ്രവര്തനലാം കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം    

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  പുതനിയകേഭാവനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  ഗവണ്ടമന്റെസ
ടനഞ്ചുകരഭാഗഭാശുപത്രനിയനില്  അനുവദനിക്കടപട  കേനിടക്കകേളുടട  എണലാം  50
ആടണങ്കനിലുലാം  70  മുതല്  80  വടര  കരഭാഗനികേടള  കേനിടതനി ചനികേനിതനിക്കഭാറുണസ.  ടനി
സഭാപനതനില്  ഒ.പനി.,  ടഎ.പനി.,  ഫഭാര്മസനി,  എകസ-കറ,  ലഭാബസ,
ആര്.എന്.റനി.സനി.പനി., ആര്.എസസ.ബനി.ടടവ. എന്നെതീ സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലുണസ. 
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(ബനി)  ടനി  ആശുപത്രനിയനില്  അനുവദനിക്കടപട  ജതീവനക്കഭാരുടട  വനിശദഭാലാംശലാം
ചുവടട കചര്ക്കുന. 

1 അസനിസന്റെസ സര്ജന് 2

2 നഴനിലാംഗസ സൂപ്രണസ 1

3 ടഹഡസ നഴസ 1

4 സഭാഫസ നഴസ 6

5 ഫഭാര്മസനിസസ 2

6 ലഭാബസ ടടകതീഷേലന് 2

7 നഴനിലാംഗസ അസനിസന്റെസ 6

8 ട്രതീറസടമന്റെസ ഓര്ഗടടനസര് 2

9 കറഡനികയഭാഗഭാഫര് 1

10 എകസ-കറ അറന്ഡര് 1

11 ക്ലഭാര്ക്കസ 1

12 ഓഫതീസസ അറന്ഡന്റെസ 1

13 കഹഭാസനിറല് അറന്ഡന്റെസ കഗഡസ II 6

14 കഹഭാസനിറല് അറന്ഡന്റെസ കഗഡസ I 1

15  പനി.റനി.എസസ. 1

(സനി)  ഇകൗ  ആശുപത്രനിയനില്  കേഭാഷേസ്വഭാലനിറനി  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലനില്ല.
എന്നെഭാല്  കേനിടതനി  ചനികേനിതനിക്കുന്നെ  കരഭാഗനികേളക്കസ  അതലഭാവശല  ചനികേനിത
ആവശലമഭായനി  വരുന്നെ  ഘടങ്ങളനില്  കഡഭാക്ടര്  ആശുപത്രനിയനിടലതനി  ചനികേനിത
നല്കേഭാറുണസ. 

(ഡനി)  നനിലവനില്  ആവശലമഭായ  കഡഭാക്ടര്മഭാരുടടയുലാം  അനുബന
ജതീവനക്കഭാരുടടയുലാം  കസവനലാം  ലഭലമഭാണസ.  കൂടുതല്  കഡഭാക്ടര്മഭാടരയുലാം  അനുബന
ജതീവനക്കഭാടരയുലാം നനിയമനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലനില്ല.
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 തട്ടുകേടകേളനിടല പഭാസനികേസ ഉപകയഭാഗലാം 

246  (265) ശതീ  .    ടകേ  .    ബഭാബു :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനടത പടണങ്ങളനില് ധഭാരഭാളലാം തട്ടുകേടകേള പ്രവര്തനിക്കുന്നെതഭായനി
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനിൽ  ഇതരലാം  തട്ടുകേടകേളനില്  ഭക്ഷണലാം  പഭാകേലാം  ടചയ്യുന്നെതനിനുലാം
വനിതരണലാം  നടത്തുന്നെതനിനുലാം  പഭാസനികേസ  കപപര്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെ  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കേഭാന്സര് കരഭാഗതനിനസ കേഭാരണമഭാകുന്നെ ഇതരലാം പഭാസനികേസ ഉപകയഭാഗലാം
കുറയ്ക്കുന്നെതനിനസ  എടനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ;  ആകരഭാഗലവകുപസ
ഇതനിനഭായനി നടതനിയ പ്രവര്തനങ്ങള എടനല്ലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം    

(എ) ഉണസ. 

(ബനി)  ചനില  കേടകേളനില്  പഭാസനികേസ  കപപര്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെതഭായനി
ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(സനി) ഭക്ഷണസഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ടചയ്യുന്നെതനിനുലാം പഭാകേലാം ടചയ്യുന്നെതനിനുലാം
നനിയമഭാനുസൃതലാം Food Grade Plastic മഭാത്രകമ ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവ എന്നെസ നനിയമതനില്
നനിഷ്കര്ഷേനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തസ്തുത  നനിയമലാം  പഭാലനിക്കഭാത  സഭാപനങ്ങളടക്കതനിടര
2006-ടല  ഭക്ഷലസുരക്ഷഭാ  ഗുണനനിലവഭാര  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്യുനണസ.  സലാംസഭാനടതഭാടഭാടകേ  624  തട്ടുകേടകേളനില്
പരനികശഭാധന  നടതനിയനിട്ടുണസ.  പരനികശഭാധനഭാകവളയനില്  പഭാസനികേസ  കപപറുകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നെവര്ടക്കതനിടര  കനഭാടതീസസ  നല്കുകേയുലാം  പനിഴ  ചുമത്തുകേയുലാം
ടചയ്തനിട്ടുണസ.

ലഭാബുകേളനിടലയുലാം ആശുപത്രനികേളനിടലയുലാം ഫതീസസ നനിരക്കസ

247  (266) ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗലദകൗതലലാം  വഴനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ലഭാബുകേളനില്  വനിവനിധ
നനിരക്കനില്  ഫതീസസ  ഈടഭാക്കനി  വരുന്നെതുലാം,  ഒപലാം  സസ്വകേഭാരല  ലഭാബുകേള  ഓകരഭാനലാം
ഓകരഭാതരലാം ഫതീസസ ഈടഭാക്കുന്നെതുലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനടത  സര്ക്കഭാര്  ലഭാബുകേള,  ആകരഭാഗലദകൗതലലാം  വഴനി
സഭാപനിചവയുളടപടട  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്നെവയഭായ
ലഭാബുകേളക്കുലാം  സസ്വകേഭാരല  ലഭാബുകേളക്കുലാം  ഇതരതനില്  അമനിതഫതീസസ
ഈടഭാക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം  കൃതലതകയഭാടട  റനിസളടസ  നല്കേഭാനുലാം  അല്ലഭാതുള്ള  എല്ലഭാ
ലഭാബുകേളടക്കതനിടര  കേര്ശന  ശനിക്ഷ/നനിയമ  നടപടനികേള  നടത്തുന്നെതനിനുലാം
ഫലപ്രദമഭായ  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണലാം  ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനുലാം  നനിലവനില്  എന്തു
നടപടനികേൾ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  എങ്കനില്  അടുതകേഭാലതസ  വനിവനിധയനിനലാം  പനനികേളുണഭായ  സമയതസ
സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള  കരഭാഗനികേളനില്നനിനലാം  അമനിത  ഫതീസസ  ഈടഭാക്കനിയതുലാം
കൃതലതയുള്ള റനിസളടസ നലഭാതതുലാം ശദയനില്ടപട്ടുകവഭാ;  ആയതനിനസ എന്തു നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച;

(ഡനി)  ഇതസ  ആവര്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനുലാം  പ്രസ്തുത  കമഖലയനിടല  ടകേഭാളള
അവസഭാനനിപനിക്കഭാനുലാം  ഫലപ്രദമഭായ ഒരു നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  എകപഭാള നടതഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനടവന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം    

(എ) ഉണസ. 

(ബനി-ഡനി)  സമഗ  ആകരഭാഗലദകൗതലലാംവഴനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  ലഭാബുകേളുടട
പ്രവര്തനലാം  കഹഭാസനിറല്  മഭാകനജസ ടമന്റെസ  കേമ്മേനിറനി  (എചസ.എലാം.സനി.)-യുടട
നനിയനണതനിലഭാണസ.  ലഭാബസ  ടടകതീഷേലടന  നനിയമനിക്കുന്നെതുലാം  അവര്ക്കസ  കവതനലാം
നല്കുന്നെതുലാം  ലഭാബനികലയഭാവശലമഭായ  സഭാധന  സഭാമഗനികേള  വഭാങ്ങുന്നെതുലാം
എചസ.എലാം.സനി.  ഫണനില്  നനിന്നെഭാണസ.   ആയതനിനഭാല്  ഓകരഭാ  ലഭാബനിടന്റെയുലാം
വരുമഭാനവുലാം  ടചലവുലാം  അതനുസരനിചസ  യൂസര്  ഫതീ  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നെതസ  അതതസ
എചസ.എലാം.സനി.-യഭാണസ.  സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേള,  ലഭാബുകേള,  സഭാനനിലാംഗസ
ടസന്റെറുകേള  തുടങ്ങനിയ  എല്ലഭാ  ചനികേനിതഭാ  സഭാപനങ്ങളുടടയുലാം  പ്രവര്തനലാം
വലവസഭാപനിതമഭായ നനിയമലാം മുകഖന നനിയനനിക്കുകേ എന്നെ ലക്ഷലകതഭാടട "  കകേരള
ക്ലനിനനിക്കല് എസഭാബനിഷേസ ടമന്റെസ  (രജനികസഷേന്  &  ടറഗുകലഷേന്)  ബനില്  2017 ''  നസ
രൂപലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   പ്രസ്തുത  ബനില്  നനിയമമഭാകുന്നെകതഭാടട  ഇക്കഭാരലങ്ങളനില്
ഗുണപരമഭായ മഭാറമുണഭാക്കഭാന് കേഴനിയുടമന്നെസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

 പകേര്ചപനനി

248 (267) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതസ ഈ വര്ഷേലാം എചസ1 എന്1 പനനി, ടഡങ്കനിപനനി, എലനിപനനി
എന്നെനിവ  വലഭാപകേമഭായനി  പടര്ന്നെസ  പനിടനിക്കുവഭാനുണഭായ  സഭാഹചരലലാം  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) 2017 ജനുവരനി 1 മുതല് ഇതുവടര എത്ര കപര്ക്കസ പനനി ബഭാധനിചടവനലാം
അതനില് എത്ര കപര് മരണടപട്ടുടവനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  മഴക്കഭാലതസ  സഭാധഭാരണയഭായനി  ഉണഭാകുന്നെ  കരഭാഗങ്ങള  ഈ  വര്ഷേലാം
മഴയസ മുമ്പസ പടരുവഭാനുണഭായ സഭാഹചരലലാം എനഭായനിരുന; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  മഴക്കഭാല  പൂര്വ്വ  ശുചതീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാരനിനസ
സലാംഭവനിച  പരഭാജയമഭാണസ  ഈ  കരഭാഗങ്ങള  പടരുന്നെതനിനുലാം,  മരണസലാംഖല
കൂടുന്നെതനിനുലാം ഇടയഭാക്കനിയടതന്നെസ കേരുതുനകണഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  പനനി  ബഭാധനിചവരുടടയുലാം  മരണടപടവരുടടയുലാം  എണലാം  അനുബനലാം
'എ' ആയനി ഉള്ളടക്കലാം ടചയ്യുന.*

(സനി) സഭാലാംക്രമനികേ കരഭാഗങ്ങളുടട പ്രതനികരഭാധതനിലൂന്നെനിയുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള,
പ്രഭാണനിജനല  കരഭാഗങ്ങളക്കസ  കേഭാരണമഭാകുന്നെ  ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം,
ജലജനലകരഭാഗങ്ങള തടയുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ ജലകസഭാതസ്സുകേളുടട കക്ലഭാറനികനഷേന്,
ടപഭാതുജന  പങ്കഭാളനിതകതഭാടടയുള്ള  കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള
എന്നെനിവയഭാണസ  ആകരഭാഗലവകുപസ  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി  ടചയവരുന്നെതസ.
സലാംസഭാനടതഭാടഭാടകേ  പ്രകതലകേനിചസ  കകേഭാര്പകറഷേന്,  നഗരപ്രകദശങ്ങള
എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  ശഭാസതീയമഭായനി  മഭാലനിനലലാം  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ടചയഭാനഭാകേഭാത
സഭാഹചരലങ്ങളുലാം മഭാലനിനലലാം  ഉറവനിടങ്ങളനില്തടന്നെ നശനിപനിക്കഭാന് ടപഭാതുജനങ്ങള
ഉളടപടടയുള്ളവര്  പങ്കഭാളനികേളഭാകേഭാതതുലാം  പ്രഭാണനികേള  വളരുന്നെതനിനുള്ള
സഭാഹചരലങ്ങള കൂടുതലഭാകേഭാന് ഇടയഭായനിട്ടുണസ.  ഇതുമൂലലാം സഭാലാംക്രമനികേ കരഭാഗങ്ങള
അധനികേരനിക്കഭാനുള്ള  സഭാഹചരലങ്ങള  സലാംജഭാതമഭായനിട്ടുണസ.   ആകരഭാഗലവകുപസ
ജനുവരനി  മുതല്  തടന്നെ  ചനിടയഭായ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്തനങ്ങള  നടതനിയനിട്ടുണസ.
പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ  നനിയനണ  പ്രവര്തനങ്ങളുടട  ഭഭാഗമഭായനി  ജനുവരനി
മഭാസലാം മുതല് തടന്നെ സലാംസഭാനതലതനില് വലക്തമഭായ രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം
ബഹുമഭാനടപട മുഖലമനനിയുടടയുലാം ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനിയുടടയുലാം കനതൃതസ്വതനില്
മറസ  വകുപ്പുകേളുടട സഹകേരണലാം അഭലര്ത്ഥനിചടകേഭാണസ കയഭാഗലാം കൂടുകേയുലാം അതനിടന്റെ
തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  തലങ്ങളനില്  ഊര്ജ്ജനിത  പ്രതനികരഭാധ  നനിയനണ
പ്രവര്തനങ്ങള  നടത്തുകേയുലാം  ടചയ്തനിട്ടുണസ.   ഇകപഭാഴുലാം  ഈ  പ്രവര്തനങ്ങള
ഊര്ജ്ജനിതമഭായനിതടന്നെ തുടര്നവരുന. 

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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എങ്കനിലുലാം  കേഭാലഭാവസയനിലുണഭായ  വലതനിയഭാനലാം,  തഭാപനനിലയനിലുണഭാകുന്നെ

വര്ദനവസ,  ഇടവനിട്ടുള്ള  മഴ,  ഖര-ദവ  മഭാലനിനലങ്ങളുടട  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനതനിടല

കപഭാരഭായ,  അനനിയനനിതവുലാം  അശഭാസതീയവുമഭായ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങള,

ഉയരുന്നെ ജനസഭാന്ദ്രത എന്നെനിവയുലാം കരഭാഗഭാതുരത വര്ദനിക്കുന്നെതനിനസ കേഭാരണമഭായനിട്ടുണസ.

മഴക്കഭാലപൂര്വ്വ  ശുചതീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്

യഥഭാസമയലാം  നടതനിയനിട്ടുണസ.  മഴക്കഭാലപൂര്വ്വ  ശുചതീകേരണതനിനുള്ള

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ  നനിയനണ കേര്മ്മേ പദതനിയനില്

ഉളടക്കഭാള്ളനിചസ  അതനുസരനിചസ  ജനില്ലകേളനില്  പ്രവര്തനലാം  നടതഭാന്

നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുണഭായനി.  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുലാം ശുചനിതസ്വമനിഷേനുലാം ആകരഭാഗല

വകുപ്പുലാം സലാംയുക്തമഭായനി ശുചതീകേരണ, ടകേഭാതുകേസ ഉറവനിട നശതീകേരണ കേലഭാമ്പയനിനുകേള

നടപനിലഭാക്കഭാന്  കവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ജനില്ലകേളക്കസ  നല്കേനി.   ഇതുസലാംബനനിചസ

വതീഡനികയഭാ കകേഭാണ്ഫറന്സസ,  സലാംസഭാന ജനില്ലഭാതല ശനില്പശഭാലകേള,  പഞഭായത്തുതല

വഭാര്ഡുതല പ്രവര്തനങ്ങള തുടങ്ങനിയവ നടതനിയനിരുന.  വഭാര്ഡുതല സസ്വഭാഡുകേള

രൂപതീകേരനിചസ  ശുചനിതസ്വ  സര്കവ്വ,  ശുചനിതസ്വ  മഭാപനിലാംഗസ  തുടങ്ങനിയവയുലാം  വതീടുകേളനിലുലാം

സഭാപനങ്ങളനിലുലാം  ടപഭാതുസലങ്ങളനിലുലാം  മറ്റുലാം  ശുചതീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങളുലാം

നടത്തുകേയുണഭായനി.

 പകേര്ചപനനി

249  (268) ശതീ  .    അനൂപസ  കജക്കബസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിവനിധങ്ങളഭായ പകേര്ചപനനി ബഭാധനിചസ ഇകൗ വര്ഷേലാം (2017) എത്ര കപര്

മരണടപട്ടു എന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പകേര്ചപനനിയുമഭായനി  ബനടപടസ  സസ്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്

ഉളടപടട എത്ര കപര് ചനികേനിത കതടനിയനിട്ടുടണന്നെസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഏതസ ജനില്ലയനിലഭാണസ പനനിമരണലാം കൂടുതല് റനികപഭാര്ടസ ടചയടപടനിട്ടുളളതസ;

ആയതനിനസ എടനങ്കനിലുലാം പ്രകതലകേ കേഭാരണലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പകേര്ചപനനി  നനിയനനിക്കുന്നെതനില്  വതീഴ്ച  പറനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി

ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ?
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ഉതരലാം    

(എ)  അനുബനലാം 1 ആയനി കചര്ക്കുന*.

(ബനി) സസ്വകേഭാരല ആശുപത്രനികേളനിടല കരഖകേള ലഭലമല്ല. സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില്
ചനികേനിത കതടനിയവരുടട കേണക്കസ അനുബനലാം 2 ആയനി കചര്ക്കുന*. 

(സനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനിലഭാണസ  പനനിമരണലാം  കൂടുതല്  റനികപഭാര്ടസ
ടചയടപടനിട്ടുള്ളതസ.

ഖര, ദവ മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനതനിടല കപഭാരഭായ, ഇടവനിട്ടുള്ള മഴ, ഉയര്ന്നെ
നഗരവല്ക്കരണലാം  എന്നെനിവയുലാം  തതീവ്രമഭായ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്തനങ്ങളുടട
അഭഭാവവുമഭാണസ സഭാഹചരലങ്ങള കമഭാശമഭാക്കഭാന് കേഭാരണമഭായനിട്ടുള്ളതസ. 

(ഡനി) ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.

 പകേര്ചപനനി

250  (269) ശതീ  .    സനി  .    ടകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പകേര്ചപനനിമൂലലാം  മരണടപടവരുടട  കുടുലാംബതനിനസ  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുന്നെതനിനസ സര്ക്കഭാര് തലതനില് തതീരുമഭാനലാം കകേടക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പകേര്ചപനനി പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനഭായനി എടനഭാടക്ക പ്രവര്തനങ്ങളഭാണസ
നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നെടതനലാം ആയതനികലക്കഭായനി കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാ
എനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനിടലതനിയകശഷേലാം  ആകരഭാഗല
കമഖലയ് ക്കഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് എത്ര രൂപയഭാണസ അനുവദനിചനിട്ടുള്ളടതന്നെസ ഇനലാം
തനിരനിചസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം    

(എ) തല്ക്കഭാലലാം പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

(ബനി)  പകേര്ചപനനി  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ
പ്രവര്തനങ്ങള ചുവടട കചര്ക്കുന. 

• പകേര്ചവലഭാധനികേള ഉണഭാകുന്നെതസ കനരകതതടന്നെ കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നെതനിനുലാം
നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  കരഭാഗനനിരതീക്ഷണവുലാം  ടകേഭാതുകുനനിരതീക്ഷണവുലാം
ശക്തനിടപടുതനി.

* ടടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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• പകേര്ചവലഭാധനികേള  റനികപഭാര്ടസ  ടചയ്ത  സലങ്ങളനില്  അതഭാതസ
സമയങ്ങളനില്  ജനില്ലഭാ  സലാംസഭാനതല  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനികേള  സന്ദര്ശനിചസ
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്തനങ്ങള  ശക്തനിടപടുതഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി. 

• ടകേഭാതുകേസ  സഭാന്ദ്രത  കൂടുതലുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  ടഡങ്കനിപനനി  റനികപഭാര്ടസ
ടചയ്ത സലങ്ങളനിലുലാം  ടകേഭാതുകേനിടന്റെ ഉറവനിട നശതീകേരണലാം,  വതീടനിനുള്ളനില്
കേതീടനഭാശനിനനി തളനിക്കല്  (ISS),  വതീടനിനസ  പുറതസ കേതീടനഭാശനിനനി പുകേയല്
(കഫഭാഗനിലാംഗസ),  കൂതഭാടനി  നശതീകേരണതനിനുള്ള കസ്പ്രേയനിലാംഗസ  എന്നെനിവ ടചയ
വരുന. 

• എലനിപനനി  പ്രതനികരഭാധതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കരഭാഗസഭാധലതയുള്ള
ടതഭാഴനിലുകേളനില് ഏര്ടപടുന്നെവര്ക്കസ കരഭാഗ പ്രതനികരഭാധ ഗുളനികേ വനിതരണലാം
ശക്തനിടപടുതനി. 

• കുടനിടവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളുടട  കക്ലഭാറനികനഷേനുലാം  പനനി  ചനികേനിതഭാ
കബഭാധവത്കേരണവുലാം നടത്തുകേയുണഭായനി. 

• സലാംസഭാനതസ  മുഖലമനനിയുടട  അദലക്ഷതയനില്  കൂടനിയ  സര്വ്വകേക്ഷനി
കയഭാഗതനിടന്റെ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  ജൂണ്  27,  28,  29  തതീയതനികേളനില്
സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി ശുചതീകേരണയജലാം നടതനി.

• കമയസ  19-നുലാം ജൂണ്  19-നുലാം സലാംസഭാനതല റഭാപനിഡസ  ടറകസഭാണ്സസ ടതീലാം
(RRT)  കയഭാഗലാം  2  പ്രഭാവശലലാം  കൂടനി  സലാംസഭാനടത  പകേര്ചവലഭാധനി
സനിതനിഗതനികേള വനിലയനിരുതനി. 

• ജൂണ്  29  മുതല് ജൂടടല  3  വടരയുലാം  ജൂടടല  17-നുമഭായനി  രണസ  കകേന്ദ്ര
വനിദഗ്ദ്ധ സലാംഘങ്ങള സലാംസഭാനടതതനി സനിതനിഗതനികേള വനിലയനിരുതനി.

• മരുനകേള, ടടസ്റ്റുകേനിറ്റുകേള എന്നെനിവയുടട ലഭലത ഉറപ്പുവരുതനി.

• കരഭാഗനികേളക്കസ  തൃപനികേരമഭായ  കസവനലാം  നല്കുവഭാന്  ഒ.പനി.  സമയലാം
ദതീര്ഘനിപനിച.  

പകേര്ചപനനി പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനഭായനി പ്രകതലകേ കകേന്ദ്രസഹഭായലാം ലഭനിചനിടനില്ല. 

(സനി) 1. National  Vector  Borne  Disease  Control  Programme
 (NVBDCP)-നസ  2016-17  വര്ഷേതനില്  699.71  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
 2017-18 വര്ഷേതനില് 373.63 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ. 
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2. Integrated Disease Surveillance Programme (IDSP)-യസ 2016-17
 വര്ഷേതനില് 168.86 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം 2017-18 വര്ഷേതനില് 182.60 

ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ. 

 ആശുപത്രനികേളുടട നവതീകേരണലാം

251  (270) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഭാലൂക്കസ കകേന്ദ്രങ്ങളനിടല ആശുപത്രനികേള നവതീകേരനിക്കഭാന്/പുനരുദരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനിൽ ഇതനിനുകവണനി ടചയ്ത കേഭാരലങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ടകേഭാകണഭാടനി  സനി.എചസ.സനി.  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയഭായനി  ഉയര്തനിയതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ടചയ്ത കേഭാരലങ്ങള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ടകേഭാകണഭാടനി  സനി.എചസ.സനി./തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയനില്  ടചയഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ പ്രവൃതനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം    

(എ)   ഉണസ.  ഇക്കഭാരലതനില്  ഘടലാംഘടമഭായനി  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ.  

(ബനി)  ആര്ദലാം  പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  തഭാലൂക്കസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനിടല
ആശുപത്രനികേളുടട  അടനിസഭാന  ഭകൗതനികേ  സകൗകേരലങ്ങള  ടമചടപടുതനിയുലാം
ടമഡനിക്കല്,  പഭാരഭാടമഡനിക്കല്  വനിഭഭാഗതനില്  മതനിയഭായ  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിചസ
ജതീവനക്കഭാടര  നനിയമനിചലാം  കുറമറ  ആകരഭാഗല  പരനിപഭാലനലാം  ഉറപഭാക്കഭാനഭാണസ
സര്ക്കഭാര്  ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ.  ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപട  സര്ക്കഭാര്
ആശുപത്രനികേളനില്  സഭാഫസ  നഴനിടന്റെ  197  തസ്തനികേകേളുലാം  ലഭാബസ  ടടകതീഷേലടന്റെ  84
തസ്തനികേകേളുലാം  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ.  മറസ  തസ്തനികേകേളക്കുള്ള ടപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണസ.  

(സനി)  ടകേഭാകണഭാടനി  നനിലവനില്  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ടഹല്തസ  ടസന്റെറഭാണസ.
സഭാപനങ്ങളുടട  പദവനി  ഉയര്ത്തുകേ  എന്നെതനിലുപരനി  സഭാകന്റെടടഡകസഷേടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  ആശുപത്രനികേളനിടല  ചനികേനിതഭാ  സകൗകേരലങ്ങള
ടമചടപടുത്തുന്നെതനിനഭാണസ  ഇകൗ സര്ക്കഭാര് മുന്തൂക്കലാം നല്കുന്നെതസ.  22-4-2017-ടല
ജനി.ഒ.  (എലാം.എസസ.)  58/2017/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ടകേഭാകണഭാടനി  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി
ടഹല്തസ  ടസന്റെറനിടന  ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  ഉളടപടുതനി  ജനി.ഒ.  (എലാം.എസസ.)
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101/2017/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  28-6-2017  പ്രകേഭാരലാം  ടകേഭാകണഭാടനി  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി
ടഹല്തസ  ടസന്റെറനില്  4  (നഭാലസ)  സഭാഫസ  നഴനിടന്റെ  തസ്തനികേകേളുലാം  ഒരു  ലഭാബസ
ടടകതീഷേലടന്റെ തസ്തനികേയുലാം സൃഷ്ടനിചസ ഉതരവഭായനിട്ടുണസ. 

(ഡനി)  ആര്ദലാം  പദതനിയനിടല  വനികേസന  പ്രവര്തനങ്ങള  ഇതനികലയസ
ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപട  എല്ലഭാ  സനി.എചസ.സനി./തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനിലുലാം  ഒകര
നനിലവഭാരതനിലഭാണസ  നടപഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ.  ഇതസ  ടകേഭാകണഭാടനി
സനി.എചസ.സനി./തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിക്കുലാം ബഭാധകേമഭാണസ.

 തൃപ്പൂണനിത്തുറ ആയൂര്കവ്വദ കകേഭാകളജസ ആശുപത്രനി

252  (271) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃപ്പൂണനിത്തുറ ആയുര്കവ്വദ കകേഭാകളജസ ആശുപത്രനിയനില് കരഭാഗനികേളക്കസ മുറനി
ലഭനിക്കുന്നെതനിനഭായനി ഒകടടറ കേഭാലതഭാമസലാം അനുഭവടപടുന്നെതസ ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇകൗ പ്രയഭാസലാം പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി,  തനിരുവനനപുരലാം ആയുര്കവ്വദ
കകേഭാകളജസ  ആശുപത്രനിയനില്  പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിച  കപവഭാര്ഡസ  മന്ദനിരതനിടന്റെ
മഭാതൃകേയനില് തൃപ്പൂണനിത്തുറ ആയുര്കവ്വദ കകേഭാകളജസ ആശുപത്രനിയനിലുലാം ഒരു കപവഭാര്ഡസ
കബഭാക്കസ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദവനിവരലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം    

(എ  &  ബനി)  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ. 2017-18  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷേതനിടല
പഭാന് ഫണനിടല കേലഭാപനിറല് ടഹഡനില് 50 ടബഡ്ഡുകേകളഭാടുകൂടനിയ പുതനിയ പഞകേര്മ്മേ
കബഭാക്കസ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനഭായനി 2 കകേഭാടനി തൂപയുടട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  

 കേമ്മേബ്യൂണനിറനി ടഹല്തസ ടസന്റെറുകേള

253(272) ശതീ  .    ടകേ  .    ടകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ  ആകരഭാഗലവുലാം  സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സർക്കഭാർ നനിലവനിൽ  വന്നെകശഷേലാം സലാംസഭാനതസ എത്ര കപ്രമറനി
ടഹല്തസ ടസന്റെറുകേള കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ടഹല്തസ ടസന്റെറുകേളഭാക്കനി ഉയര്തനി എന്നെസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസത  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ടഹല്തസ  ടസന്റെറുകേളനില്  എടനല്ലഭാലാം  പുതനിയ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള/തസ്തനികേകേള ഏര്ടപടുത്തുന എന്നെതസ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;



314       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 7, 2017

(സനി)  ടചങ്ങന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ടഹല്തസ
ടസന്റെറഭായനി  ഉയര്തനിയനിട്ടുള്ള  ആലഭായനില്  എടനല്ലഭാലാം  പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള/
തസ്തനികേകേള ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുണസ എന്നെസ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ടഹല്തസ  ടസന്റെറനില്  ഇനനിയുലാം  എടനല്ലഭാലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ ഉളടപടുത്തുവഭാനുള്ളതസ എന്നെസ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം   

(എ  &  ബനി) ഉയര്തനിയനിടനില്ല. 

(സനി)  നനിലവനില്  'ആല'  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രമഭാണസ.  ആല പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രടത
കുടുലാംബഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രമഭായനി ഉയര്തനി ഒരു കഡഭാക്ടറുടടയുലാം രണസ സഭാഫസ നഴനിടന്റെയുലാം
ഒരു ലഭാബസ ടടകതീഷേലടന്റെയുലാം അധനികേ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ. 

(ഡനി)  ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപട  170  PHC-കേളനില്  ഉളടപട  'ആല'
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രതനിലുലാം  കരഭാഗതീസകൗഹൃദവുലാം  സഭാര്വത്രനികേവുലാം  സകൗജനലവുലാം
സമഗവുമഭായ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല പരനിരക്ഷ ഉറപഭാക്കഭാനഭാണസ ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ.  

 പകേര്ചപനനി നനിയനണലാം

254  (273) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ പടര്ന്നെസ പനിടനിക്കുന്നെ പനനി നനിയനനിക്കഭാന് എടനഭാടക്ക
നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിച വരുന്നെടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനില് ഈ വര്ഷേലാം 31-7-2017 വടര എത്ര കപര്
ടഡങ്കനിപനനി,  എലനിപനനി,  എചസ1 എന്1  പനനി എന്നെനിവ ബഭാധനിചസ മരണടപട്ടു എന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം   

(എ) സലാംസഭാനതസ പടര്ന പനിടനിക്കുന്നെ പനനി നനിയനനിക്കഭാന് തഭാടഴപറയുന്നെ
നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചവരുന്നെതസ. 

• പകേര്ചവലഭാധനികേള ഉണഭാകുന്നെതസ കനരകത തടന്നെ കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നെതനിനുലാം
നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  കരഭാഗനനിരതീക്ഷണവുലാം  ടകേഭാതുകുനനിരതീക്ഷണവുലാം
ശക്തനിടപടുതനി.

• പകേര്ചവലഭാധനികേള  റനികപഭാര്ടസ  ടചയ്ത  സലങ്ങളനില്  അതഭാതസ
സമയങ്ങളനില്  ജനില്ലഭാ  സലാംസഭാനതല  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനികേള  സന്ദര്ശനിചസ
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്തനങ്ങള  ശക്തനിടപടുത്തുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.
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• ടകേഭാതുകേസ  സഭാന്ദ്രത  കൂടുതലുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  ടഡങ്കനിപനനി  റനികപഭാര്ടസ
ടചയ്ത സലങ്ങളനിലുലാം  ടകേഭാതുകേനിടന്റെ ഉറവനിട നശതീകേരണലാം,  വതീടനിനുള്ളനില്
കേതീടനഭാശനിനനി തളനിക്കല്  (ISS),  വതീടനിനസ  പുറതസ കേതീടനഭാശനിനനി പുകേയല്
(കഫഭാഗനിങ്ങസ),  കൂതഭാടനി നശതീകേരണതനിനുള്ള കസ്പ്രേയനിലാംഗസ  എന്നെനിവ ടചയ
വരുന. 

• എലനിപനനി  പ്രതനികരഭാധതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കരഭാഗ  സഭാധലതയുള്ള
ടതഭാഴനിലുകേളനില് ഏര്ടപടുന്നെവര്ക്കസ കരഭാഗ പ്രതനികരഭാധ ഗുളനികേ വനിതരണലാം
ശക്തനിടപടുതനി.

• കുടനിടവള്ള  കസഭാതസ്സുകേളുടട  കക്ലഭാറനികനഷേനുലാം  പനനി  ചനികേനിതഭാ
കബഭാധവല്ക്കരണവുലാം നടത്തുകേയുണഭായനി. 

• സലാംസഭാനതസ  മുഖലമനനിയുടട  അദലക്ഷതയനില്  കൂടനിയ
സര്വ്വകേക്ഷനികയഭാഗതനിടന്റെ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  ജൂണ്  27,  28,  29
തതീയതനികേളനില് സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി ശുചതീകേരണ യജലാം നടതനി.

• കമയസ  19-നുലാം ജൂണ്  19-നുലാം സലാംസഭാനതല റഭാപനിഡസ  ടറകസഭാണ്സസ ടതീലാം
(RRT)  കയഭാഗലാം  2  പ്രഭാവശലലാം  കൂടനി  സലാംസഭാനടത  പകേര്ചവലഭാധനി
സനിതനിഗതനികേള വനിലയനിരുതനി.

• ജൂണ്  29  മുതല് ജൂടടല  3  വടരയുലാം  ജൂടടല  17-നുമഭായനി  രണസ  കകേന്ദ്ര
വനിദഗ്ദ്ധ സലാംഘങ്ങള സലാംസഭാനടതതനി സനിതനിഗതനികേള വനിലയനിരുതനി.

• മരുനകേള, ടടസ്റ്റുകേനിറ്റുകേള എന്നെനിവയുടട ലഭലത ഉറപ്പുവരുതനി. 

• കരഭാഗനികേളക്കസ  തൃപനികേരമഭായ  കസവനലാം  നല്കേഭാന്  ഒ.പനി.  സമയലാം
ദതീര്ഘനിപനിച. 

(ബനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം ആയനി കചര്ക്കുന*. 

 പകേര്ചപനനി നനിയനണതനിനസ കഡഭാക്ടര്മഭാരുടട അപരലഭാപത

255  (274)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സനി.എചസ.സനി.-കേളനില്  ആവശലമഭായ  കഡഭാക്ടര്മഭാരുടടയുലാം,  അനുബന
ജതീവനക്കഭാരുടടയുലാം അപരലഭാപത നനിമനിതലാം പകേര്ചപനനി നനിയനനിക്കഭാന് പ്രയഭാസലാം
കനരനിടനിട്ടുകണഭാ;

* ടടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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(ബനി) അപരലഭാപത പരനിഹരനിക്കഭാന് എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതസ;

(സനി)  രഭാത്രനിയനിടല  കേഭാഷേസ്വഭാല്റനി  പ്രവര്തനതനിനസ  കഡഭാക്ടര്മഭാടര
നനിയമനിക്കഭാന് സസ്വതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം   

(എ) കനരനിടനിടനില്ല. 

(ബനി)  പകേര്ചപനനി  തുടങ്ങുന്നെതനിനുമുമ്പസ  കഡഭാക്ടര്മഭാരുടടയുലാം  അനുബന
ജതീവനക്കഭാരുടടയുലാം  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴനിവുകേള  നനികേത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിരുന.

(സനി)  കരഭാഗനികേള  കൂടുതലുള്ള  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനികേളനിലുലാം  ജനില്ലഭാ
ആശുപത്രനികേളനിലുലാം  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ഫനിവര്  ക്ലനിനനിക്കുകേള
ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുണസ.

 പകേര്ചപനനി പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനസ നടപടനി

256 (275) ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദസ  .    പനി  . :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  പകേര്ചപനനി  വലഭാപനിക്കുന്നെതസ  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉടണങ്കനില്  ഇക്കഭാരലതനില്  എടനഭാടക്ക  നടപടനികേളഭാണസ  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളടതന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏടതഭാടക്ക തരലാം  പകേര്ചപനനികേളഭാണസ  റനികപഭാര്ടസ  ടചയടപടനിട്ടുളളടതന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പനനിടയ  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനസ  എടനഭാടക്ക  നടപടനികേളഭാണസ
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനിടലതനിയകശഷേലാം  നഭാളനിതുവടര  എത്ര
കപര് പകേര്ചപനനി ബഭാധനിച മരണടപട്ടുടവന്നെസ ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഉണസ.   സലാംസഭാനതസ  ചനില  ജനില്ലകേളനില്  വര്ദനിച  കതഭാതനിലുണഭായ
ടഡങ്കനിപനനിയുലാം  അതുമൂലമുണഭായ  മരണങ്ങളുലാം  നനിയനണ  വനികധയമഭാക്കഭാനഭായനി
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള ചുവടട കചര്ക്കുന.

• പകേര്ചവലഭാധനികേളുണഭാകുന്നെതസ  കനരകതതടന്നെ  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നെതനിനുലാം
നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  കരഭാഗനനിരതീക്ഷണവുലാം ടകേഭാതുകേസ  നനിരതീക്ഷണവുലാം
ശക്തനിടപടുതനി.
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• പകേര്ചവലഭാധനികേള  റനികപഭാര്ടസ  ടചയ്ത  സലങ്ങളനില്  അതഭാതസ
സമയങ്ങളനില്  ജനില്ലഭാ  സലാംസഭാനതല  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനികേള  സന്ദര്ശനിചസ
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്തനങ്ങള  ശക്തനിടപടുതഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.

• ടകേഭാതുകേസ  സഭാന്ദ്രത  കൂടുതലുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  ടഡങ്കനിപനനി  റനികപഭാര്ടസ
ടചയ്ത സലങ്ങളനിലുലാം  ടകേഭാതുകേനിടന്റെ ഉറവനിട നശതീകേരണലാം,  വതീടനിനുള്ളനില്
കേതീടനഭാശനിനനി തളനിക്കല്  (ISS),  വതീടനിനസ  പുറതസ കേതീടനഭാശനിനനി പുകേയല്
(കഫഭാഗനിലാംഗസ),  കൂതഭാടനി  നശതീകേരണതനിനുള്ള  കസ്പ്രേയനിലാംഗസ  എന്നെനിവ
ടചയവരുന.

• സലാംസഭാനതസ  മുഖലമനനിയുടട  അദലക്ഷതയനില്  കൂടനിയ  സര്വ്വകേക്ഷനി
കയഭാഗതനിടന്റെ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  ജൂണ്  27,  28,  29  തതീയതനികേളനില്
സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി ശുചതീകേരണ യജലാം നടതനി.

• കമയസ 19-നുലാം ജൂണ് 19-നുലാം സലാംസഭാനതല RRT കയഭാഗലാം രണസ പ്രഭാവശലലാം
കൂടനി സലാംസഭാനടത പകേര്ചവലഭാധനി സനിതനിഗതനികേള വനിലയനിരുതനി.

• ജൂണ് 29 മുതല് ജൂകല 3 വടരയുലാം ജൂകല 17 തതീയതനിയനിലുമഭായനി രണസ
കകേന്ദ്രവനിദഗ്ദ്ധ  സലാംഘങ്ങള  സലാംസഭാനതസ  എതനി  സനിതനിഗതനികേള
വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയുലാം  ടചയ.   ഈ
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  ടകേഭാതുകേസ,  കൂതഭാടനി  നശതീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള
ശക്തനിടപടുതനി.

• മരുനകേള, ടടസസ കേനിറ്റുകേള എന്നെനിവയുടട ലഭലത ഉറപ്പുവരുതനി.

• കരഭാഗനികേളക്കസ  തൃപനികേരമഭായ  കസവനലാം  നല്കേഭാന്  ഒ.പനി.  സമയലാം
ദതീര്ഘനിപനിച.

(ബനി)  ടഡങ്കനിപനനി,  എചസ1  എന്1,  എലനിപനനി,  കവറല്പനനി,  മലമ്പനനി,
ചനിക്കുന്ഗുനനിയ, ചനിക്കന്കപഭാകസ, ജപഭാന്ജസ്വരലാം, അഞഭാലാംപനനി.

(സനി)  സലാംസഭാനതസ  ചനില  ജനില്ലകേളനില്  വര്ദനിച  കതഭാതനിലുണഭായ
ടഡങ്കനിപനനിയുലാം  അതുമൂലമുണഭായ  മരണങ്ങളുലാം  നനിയനണ  വനികധയമഭാക്കഭാനഭായനി
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള ചുവടട കചര്ക്കുന.

• പകേര്ചവലഭാധനികേളുണഭാകുന്നെതസ  കനരകതതടന്നെ  കേണ്ടുപനിടനിക്കുന്നെതനിനുലാം
നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  കരഭാഗനനിരതീക്ഷണവുലാം ടകേഭാതുകേസ  നനിരതീക്ഷണവുലാം
ശക്തനിടപടുതനി.
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• പകേര്ചവലഭാധനികേള  റനികപഭാര്ടസ  ടചയ്ത  സലങ്ങളനില്  അതഭാതസ
സമയങ്ങളനില്  ജനില്ലഭാ  സലാംസഭാനതല  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനികേള  സന്ദര്ശനിചസ
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്തനങ്ങള  ശക്തനിടപടുതഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.

• ടകേഭാതുകേസ  സഭാന്ദ്രത  കൂടുതലുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  ടഡങ്കനിപനനി  റനികപഭാര്ടസ
ടചയ്ത സലങ്ങളനിലുലാം  ടകേഭാതുകേനിടന്റെ ഉറവനിട നശതീകേരണലാം,  വതീടനിനുള്ളനില്
കേതീടനഭാശനിനനി തളനിക്കല്  (ISS),  വതീടനിനസ  പുറതസ കേതീടനഭാശനിനനി പുകേയല്
(കഫഭാഗനിലാംഗസ),  കൂതഭാടനി  നശതീകേരണതനിനുള്ള  കസ്പ്രേയനിലാംഗസ  എന്നെനിവ
ടചയവരുന.

• സലാംസഭാനതസ  മുഖലമനനിയുടട  അദലക്ഷതയനില്  കൂടനിയ  സര്വ്വകേക്ഷനി
കയഭാഗതനിടന്റെ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  ജൂണ്  27,  28,  29  തതീയതനികേളനില്
സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി ശുചതീകേരണ യജലാം നടതനി.

• കമയസ 19-നുലാം ജൂണ് 19-നുലാം സലാംസഭാനതല RRT കയഭാഗലാം രണസ പ്രവശലലാം
കൂടനി സലാംസഭാനടത പകേര്ചവലഭാധനി സനിതനിഗതനികേള വനിലയനിരുതനി.

• ജൂണ് 29 മുതല് ജൂകല 3 വടരയുലാം ജൂകല 17 തതീയതനിയനിലുമഭായനി രണസ
കകേന്ദ്രവനിദഗ്ദ്ധ  സലാംഘങ്ങള  സലാംസഭാനതസ  എതനി  സനിതനിഗതനികേള
വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയുലാം  ടചയ.   ഈ
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  ടകേഭാതുകേസ,  കൂതഭാടനി  നശതീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള
ശക്തനിടപടുതനി.

• മരുനകേള, ടടസസ കേനിറ്റുകേള എന്നെനിവയുടട ലഭലത ഉറപ്പുവരുതനി.

• കരഭാഗനികേളക്കസ  തൃപനികേരമഭായ  കസവനലാം  നല്കേഭാന്  ഒ.പനി.  സമയലാം
ദതീര്ഘനിപനിച.

(ഡനി) അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന.*

 ടനയഭാറനിന്കേര ജനറല് ആശുപത്രനി

257  (276) ശതീ  .    ടകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടനയഭാറനിന്കേര  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനിടല  കേഭാരുണല  ടമഡനിക്കല്
കസഭാറനില്  പല  മരുനകേളുലാം  ലഭലമഭാകുന്നെനിടല്ലന്നെ  പരഭാതനി  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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(ബനി)  കേഭാരുണല  ടമഡനിക്കല്  കസഭാറനില്നനിനലാം  നനിലവനില്  മരുനകേള
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ ഏടതങ്കനിലുലാം തരതനില് തടസലാം ഉകണഭാ ;

(സനി) യഥഭാസമയലാം മരുനകേള ഓര്ഡര് നല്കുന്നെതനിനസ കേഭാരുണല ടമഡനിക്കല്
കസഭാറനിടല ജതീവനക്കഭാര് വതീഴ്ച വരുതനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഇവര്ടക്കതനിടര നടപടനി
എടനങ്കനിലുലാം എടുതനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ടനയഭാറനിന്കേര  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  കേഭാരുണല  ഡയഭാലനിസനിസസ
യൂണനിറസ  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ  2015-ല്  ധനകേഭാരല  വകുപസ  ഉതരവഭായനിരുന.  ഇതസ
നടപനില് വരുത്തുന്നെതനിനസ എടനങ്കനിലുലാം തടസലാം ഉകണഭാ;

(ഇ)  2017-ല്തടന്നെ  കേഭാരുണല  ഡയഭാലനിസനിസസ  യൂണനിറസ  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
കേഴനിയുകമഭാ?

ഉതരലാം   

(എ) ഉണസ. പ്രഭാകദശനികേമഭായനി  മഭാത്രലാം  ലഭലമഭാകുന്നെ  മരുനകേള  കേഭാരുണല
ഫഭാര്മസനിയനില്  ലഭലമല്ലഭാതതുലാം  കേമ്പനനികേളനില്നനിന്നെലാം  മരുനകേള
ലഭലമഭാകുന്നെതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസവുലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ  വനിലനനിയനണ
പടനികേയനില് ഉളടപട മരുനകേള ലഭലമഭാകുന്നെതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസവുലാം മരുനകേളുടട
കററനിടല  വലതനിയഭാനവുലാം  കേഭാരുണല  ടമഡനിക്കല്  കസഭാറുകേളനിടല
മരുനവനിതരണതനില്  കേഭാലതഭാമസമുണഭാക്കുനണസ.  ടനയഭാറനിന്കേര  കേഭാരുണല
കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ഫഭാര്മസനിക്കഭാവശലമഭായ  മരുനകേള  വനിതരണലാം  ടചയ്യുന്നെതസ
കേഭാരുണലയുടട  തനിരുവനനപുരലാം  ഡനികപഭായനില്നനിന്നെഭാണസ.   എന്നെഭാല്  2016
ടസപ്റലാംബര്,  2017  മഭാര്ചസ  എന്നെതീ മഭാസങ്ങളനില് തനിരുവനനപുരലാം  ഡനികപഭായനില്
കസഭാടക്കടുപസ  നടതനിയതുകേഭാരണലാം  ഒകൗടസ ടലറ്റുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  മരുനവനിതരണലാം
നനിര്തനി  വയ്ക്കുകേയുണഭായനി.   തദവസരതനില്   കേഭാരുണലയുടട  എറണഭാകുളലാം
ഡനികപഭായനില്  നനിനമഭാണസ  ടനയഭാറനിന്കേര  കേഭാരുണല  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി
ഫഭാര്മസനിക്കഭാവശലമഭായ  മരുനകേള  വനിതരണലാം  ടചയവന്നെനിരുന്നെതസ.  എറണഭാകുളലാം
ഡനികപഭായനില്നനിനലാം  മരുനകേള  എതനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം  ടനി
ഫഭാര്മസനിയനില് മരുനകേളുടട ലഭലതക്കുറവനിനസ കേഭാരണമഭായനിട്ടുണസ.

(ബനി) ഇല്ല. 

(സനി) വതീഴ്ച വരുതനിയതഭായനി ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.

(ഡനി  &  ഇ)  ടനയഭാറനിന്കേര  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  2015-ല്  കേഭാരുണല
ടബനവലന്റെസ  ഫണസ  വഴനി  അനുവദനിച  ഡയഭാലനിസനിസസ  കകേന്ദ്രലാം  സലലാം
ലഭലമല്ലഭാതനിരുന്നെതനിനഭാല്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിഞ്ഞെനിരുന്നെനില്ല.  എന്നെഭാല്  ഇകപഭാള
സലലാം ലഭലമഭാടണന്നെസ  ആശുപത്രനിയനില്നനിനലാം  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല് കേഭാരുണല
ടബനവലന്റെസ ഫണനിടന്റെ സഹഭായകതഭാടട ഡയഭാലനിസനിസസ കകേന്ദ്രലാം തുടങ്ങുന്നെതനിനുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതഭാണസ.                                         
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ടനയഭാറനിന്കേര ജനറല് ആശുപത്രനി വനികേസനലാം

258  (277) ശതീ  .    ടകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടനയഭാറനിന്കേര ജനറല് ആശുപത്രനിയനില് ലഭാബസ  നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി
2013-14  കേഭാലയളവനില്  1.5  കകേഭാടനി  രൂപ  ടപഭാതുമരഭാമതസ  വകുപനിനസ
കകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇല്ലഭാ എങ്കനില് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ; പഭാന് ഫണസ ഉകണഭാ;

(ബനി)  ടനയഭാറനിന്കേര  ജനറല്  ആശുപത്രനി  നനിലവനില്  എചസ.എലാം.സനി.,
സര്ക്കഭാര്,  ജനില്ലഭാ പഞഭായതസ,  നഗരസഭ ഇവയനില് ഏതനിടന്റെ നനിയനണതനിലഭാടണന്നെസ
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ടനയഭാറനിന്കേര  ജനറല്  ആശുപത്രനിടയ  നനിലവനില്  ജനില്ലഭാ
പഞഭായതനിടന്റെ കേതീഴനില് ആക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ജനില്ലഭാ പഞഭായതനിടന്റെ കേതീഴനില് മഭാറനിയനിടനില്ല എങ്കനില് മഭാറഭാന് കേഴനിയുകമഭാ;

(ഇ)  ജനില്ലഭാ  പഞഭായതനിടന്റെ  കേതീഴനില്  ജനറല്  ആശുപത്രനിടയ  മഭാറഭാന്
എലാം. എല്. എ. 2017 ജനുവരനിയനില് നല്കേനിയ കേതനിടന്റെ അടനിസഭാനതനില് എനസ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച എന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം   

(എ) ഉണസ. 

(ബനി)  ടനയഭാറനിന്കേര  ജനറല്  ആശുപത്രനി  നനിലവനില്  ടനയഭാറനിന്കേര
നഗരസഭയുടട കേതീഴനിലഭാണസ. 

(സനി) ഇല്ല.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

(ഇ) ഇകൗ വകുപനില് ലഭനിചനിടനില്ല. 

ആശുപത്രനികേളനില് പുതനിയ കബഭാക്കസ നനിര്മ്മേഭാണലാം

259  (278) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല്  വലനിയകുന്നെസ  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനി,  നഗരൂര്  പനി.എചസ.സനി.
എന്നെനിവനിടങ്ങളനിടല പുതനിയ കബഭാക്കസ നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതസ ഘടതനിലഭാണസ;
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(ബനി)  ഇവയുടട അടങ്കല് തുകേ എത്രയഭാണസ;  നനിർമഭാണലാം പൂർതതീകേരനിക്കുന്നെതനിനസ
എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം   

(എ  &  ബനി) 13-3-2017-ടല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  643/2017  ആ.കു.വ  .
പ്രകേഭാരലാം  ആറനിങ്ങല്  വലനിയകുന്നെസ  തഭാലൂക്കഭാശുപത്രനിയുടട  പുതനിയ  കബഭാക്കസ
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ  350  ലക്ഷലാം  രൂപയുടട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ടകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.  

നഗരൂര്  പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രതനിടല  ടകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണതനിനഭായനി
2017-18-ടല  കമജര്  കേണ്സക്ഷന്  എന്നെ  പദതനിയനി ന്  കേതീഴനില്  1.50  കകേഭാടനി
തൂപയുടട ശനിപഭാര്ശ ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച വരുന. 

 ആകരഭാഗലവകുപനില് പുതനിയ തസ്തനികേകേള

260 (279) ശതീ  .   എലാം  .   സസ്വരഭാജസ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലതനിനസ ആകരഭാഗലവുലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന്നെതനിനുകശഷേലാം ആകരഭാഗലവകുപനില് എത്ര
തസ്തനികേകേള  പുതുതഭായനി  സൃഷ്ടനിചടവന്നെസ  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം   

ഇകൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന്നെതനിനുകശഷേലാം 4-8-2017 വടര ആകരഭാഗല
വകുപനില് 1667 തസ്തനികേകേളുലാം ടമഡനിക്കല് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് 1587 തസ്തനികേകേളുലാം
ഉളടപടട  3254  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുകേയുണഭായനി.  ആയവ  സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചര്ക്കുന*.  

 ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേടള സലാംബനനിച ടടഹകക്കഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശലാം

261  (280) കഡഭാ  .    എലാം  .    ടകേ  .    മുനതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസ്വകേഭാരല / ഗവണ്ടമന്റെസ ഫഭാര്മസനികേളനില് മരുന്നെസ എടുതസ ടകേഭാടുക്കുന്നെതനിനുലാം
മറ്റുലാം  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേടള  മഭാത്രകമ  നനികയഭാഗനിക്കഭാവ  എന്നെതസ  സലാംബനനിചസ
കഹകക്കഭാടതനി  എടനങ്കനിലുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എടനല്ലഭാമഭാണസ;

* ടടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ. 
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(ബനി)  കഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിയുടട  അടനിസഭാനതനില്  കകേടക്കഭാണ
നടപടനികേള എടനല്ലഭാടമന്നെസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം   

(എ) ഉണസ.  ടപഭാതുകമഖലയനിലുലാം സസ്വകേഭാരല കമഖലയനിലുമുള്ള ഫഭാര്മസനികേളനില്
മരുന്നെസ  ഡനിടസന്സസ  ടചയ്യുന്നെതസ  കൃതലമഭായുലാം  ഫഭാര്മസനി  പ്രഭാക്ടതീസസ  ടറഗുകലഷേന്
അനുസരനിചസ  കയഭാഗലതയുള്ള  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേള  തടന്നെയഭാകേണടമന്നെസ
ഉറപ്പുവരുതണടമന്നെസ ബഹുമഭാനടപട ടടഹകക്കഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ. 

(ബനി)  സലാംസഭാനടത എല്ലഭാ സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം ഡനിടസന്സറനികേളനിലുലാം
ആകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  മരുനകേള  ഡനിടസന്സസ  ടചയ്യുന്നെതസ  കഡഭാക്ടറുടട
നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം  ഫഭാര്മസനിസ്റ്റുകേള  തടന്നെയഭാകേണടമന്നെസ  വലക്തമഭായനി  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ. 

  പകേര്ചവലഭാധനികേള തടയുന്നെതനിനസ നടപടനി 

262  (281) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജകഗഭാപഭാല് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പകേര്ചവലഭാധനികേളുടട  ഈറനില്ലമഭായനി  കകേരളലാം  മഭാറനിയനിട്ടുളളതസ
എന്തുടകേഭാണഭാടണന്നെസ പറയഭാകമഭാ;

(ബനി)  പകേര്ചപനനി  തടയുന്നെതനിനു  പകേരലാം  അകലഭാപതനിയുലാം  ആയുര്ടവ്വദവുലാം
കഹഭാമനികയഭായുലാം  തമ്മേനില്  മതരലാം  നടത്തുന  എന്നെ  ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  മരുന്നെസ  കേമ്പനനികേളുലാം  അകലഭാപതനി  കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം
തമ്മേനിലുളള  അവനിശുദ  കൂട്ടുടകേടസ  കേഭാരണലാം  ജനങ്ങള  ദുരനിതതനിലഭാകുന  എന്നെ
ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതസ ഇല്ലഭാതഭാക്കുന്നെതനിനസ സര്ക്കഭാര് തലതനില്
എനസ നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ;

(സനി)  ഇകപഭാള വനിപണനിയനിലുള്ള അതലഭാവശലമരുനകേള ഏടതഭാടക്കയഭാടണന്നെസ
തരലാം തനിരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇടല്ലങ്കനില് അതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം     

(എ)

• ഖര, ദവ മഭാലനിനല നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനതനിനസ ശഭാസതീയമഭായ സലാംവനിധഭാനതനിടന്റെ
കപഭാരഭായ. 

• കകേരളതീയടന്റെ  ശതീലങ്ങളനില്നനിന്നെസ  പരനിസര  ശുചനിതസ്വതനിടന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലാം
അപ്രതലക്ഷമഭാകേല്.
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• കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനങ്ങള,  തഭാപനനിലയനില്  ഉണഭാകുന്നെ  വര്ദനവസ,
ഇടവനിട്ടുള്ള മഴ. 

• ടകേഭാതുകേസ, ഇകൗച, എലനി തുടങ്ങനിയവ ടപരുകുന്നെതനിനുള്ള സഭാഹചരലങ്ങള.

•  ഉയര്ന്നെ ജനസഭാന്ദ്രതയുലാം നഗരവല്ക്കരണവുലാം.

• ടവള്ളലാം ടകേടനിനനില്ക്കുന്നെ അവസ.

(ബനി)  ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.  മരുന്നെസ കേമ്പനനികേളുലാം അകലഭാപതനി കഡഭാക്ടര്മഭാരുലാം
തമ്മേനിലുള്ള  അവനിശുദ  കൂട്ടുടകേടസ  ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.  കകേരള  ടമഡനിക്കല്
സര്വ്വതീസസസ കകേഭാര്പകറഷേന് ലനിമനിറഡസ വനിതരണലാം ടചയ്യുന്നെ ജനറനികേസ മരുനകേളഭാണസ
സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിടല കഡഭാക്ടര്മഭാര് കുറനിക്കുന്നെതസ.

(സനി)  കദശതീയ തലതനില് അവശലമരുന്നെസ പടനികേ (എന്.എല്.ഇ.എലാം.)  തരലാം
തനിരനിചസ പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണസ. 

 പകേര്ചവലഭാധനികേള തടയുന്നെതനിനഭായനി മുന്കേരുതല്  

263 (282) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ആകരഭാഗലവുലാം
സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടകേഭാതുകേസ  പരത്തുന്നെതുലാം,  ജലജനലവുമഭായ  പകേര്ചവലഭാധനികേളഭായ
ടഡങ്കനിപനനി,  ചനിക്കന്ഗുനനിയ,  മകലറനിയ എന്നെനിവ തടയുന്നെതനിനഭായനി ഈ സര്ക്കഭാര്
എടനല്ലഭാലാം  മുന്കേരുതല്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചടവന്നെസ  വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
അതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ  ടചലവഴനിച;  ജനില്ലഭാടനിസഭാനതനിലുള്ള  കേണക്കുകേള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  1-6-2016  മുതല്  20-7-2017  വടരയുള്ള  കേഭാലതസ  പകേര്ചപനനി
ബഭാധനിചസ എത്രകപര് ചനികേനിത കതടുകേയുണഭായനി; ജനില്ല തനിരനിചള്ള കേണക്കസ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പകേര്ചപനനി ബഭാധനിചസ ചനികേനിത കതടനിടയത്തുന്നെവടര ചനികേനിതനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
എടനല്ലഭാലാം  പ്രകതലകേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ  സലാംസഭാനടത  ആശുപത്രനികേളനില്
ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുള്ളടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം  

(എ)  ജനുവരനി  മഭാസതനില്തടന്നെ വനിവനിധ  ജനില്ലകേളനിലുലാം  ആകരഭാഗല  വകുപസ
ഡയറക്ടകററനിലുലാം  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധതനിനുലാം  നനിയനണതനിനുമുള്ള
വഭാര്ഷേനികേ  കേര്മ്മേപദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  പ്രവര്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിച.  ടഫബ്രുവരനി,
മഭാര്ചസ  മഭാസങ്ങളനില്  കരഭാഗനനിരതീക്ഷണലാം  ഉകൗര്ജ്ജനിതടപടുതനി.  തനിരുവനനപുരലാം
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നഗരസഭയനില്  ടഡങ്കനിപനനി  കൂടഭാനുള്ള  സഭാഹചരലലാം  മുന്കൂടനി  കേണതനിടന്റെ
ടവളനിചതനില്  സലാംസഭാന  ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗല  ടതീലാം  കകേഭാര്പകറഷേന്  കമയടറ
കേഭാരലങ്ങള  ധരനിപനിക്കുകേയുലാം  ടചയ.  തനിരുവനനപുരതസ  ടഡങ്കനിപനനി  റനികപഭാര്ടസ
ടചയഭാന് തുടങ്ങനിയ പ്രകദശങ്ങളനില് സലാംസഭാന ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗല ടതീലാം സന്ദര്ശനിചസ
കവണ നടപടനികേള എടുതനിരുന.  

2-3-2017-നസ  ചതീഫസ  ടസക്രടറനിയുടടയുലാം  6-3-2017-നസ  മുഖലമനനിയുടടയുലാം
കനതൃതസ്വതനില്  ഇന്റെര്ടസക്ടറല്  കകേഭാര്ഡനികനഷേന്  കേമ്മേനിറനി  വനിളനിചകൂടനി
പകേര്ചവലഭാധനി  നനിയനണതനില്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുടട  പങ്കഭാളനിതലാം  ഉറപഭാക്കനി.
24-3-2017-നസ  എലനിപനനി  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധലാം  സലാംബനനിചസ  സലാംസഭാനതല
ശനില്പശഭാല നടതനി.  ഏപ്രനില് മഭാസകതഭാടട ടഡങ്കനിപനനി,  എചസ1  എന്1 എന്നെനിവ
വര്ദനിചവന്നെതനിടന തുടര്ന്നെസ  ജനില്ലകേളക്കുകവണ മഭാര്ഗ്ഗനനിര് കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയുലാം
ചനികേനിതഭാ  സകൗകേരലങ്ങള  ടമചടപടുത്തുകേയുലാം  കരഭാഗനനിര്ണയ  ഉപഭാധനികേള
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ടചയ.  

കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ വഭാര്ഷേനികേ കേര്മ്മേപദതനിയുടട അടനിസഭാനതനില് ഏപ്രനില്
24, 25  തതീയതനികേളനില് എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലുലാം ടകേഭാതുകുറവനിട നശതീകേരണ യജവുലാം
കമയസ  26,  27  തതീയതനികേളനില്  കതഭാടലാം  കമഖലയനില്  പ്രകതലകേ  ടകേഭാതുകുറവനിട
നശതീകേരണവുലാം  നടതനി.   കൂടഭാടത  29-4-2017-നസ  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി
നടതനിയ  ടഹല്തനി  കകേരള  കേഭാമ്പയനിനനില്  ആകരഭാഗല  പ്രവര്തകേര്  വതീടുകേള,
സഭാപനങ്ങള,  കതഭാടങ്ങള,  നനിര്മ്മേഭാണ  സലങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  സന്ദര്ശനിചസ
പകേര്ചവലഭാധനികേളക്കുള്ള  സഭാഹചരലലാം  സൃഷ്ടനിചവര്ടക്കതനിടര  ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗല
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നടപടനി  എടുക്കുകേയുണഭായനി.  തുടര്ന്നെസ  കമയസ  മഭാസതനില്  തകദ്ദേശ
സസ്വയലാംഭരണ വകുപ്പുലാം ശുചനിതസ്വ മനിഷേനുമഭായനി കചര്ന്നെസ മഴക്കഭാലപൂര്വ്വ ശുചതീകേരണലാം,
ഉറവനിട  നശതീകേരണലാം  തുടങ്ങനിയ  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവര്തനങ്ങള
നടതനി.   കരഭാഗപ്രതനികരഭാധ  നനിയനണകേഭാരലങ്ങളക്കസ  ആവശലമഭായ  ഫണസ
ജനില്ലകേളക്കസ വനിതരണലാം ടചയ.  കമയസ 15-നസ ആകരഭാഗല വകുപ്പുമനനിയുടട കചമ്പറനില്
പകേര്ചവലഭാധനി  നനിയനണലാം  സലാംബനനിചസ  അവകലഭാകേനലാം  നടതനി  ജനില്ലകേളക്കസ
കവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനി.  കമയസ മഭാസലാം പകേര്ചവലഭാധനികേള കൂടുതല് റനികപഭാര്ടസ
ടചയ്ത സലങ്ങളനില് സലാംസഭാന ടപഭാതുജനഭാകരഭാഗല ടതീലാം സന്ദര്ശനിചസ കേഭാരലകേഭാരണ
വനിശകേലനലാം നടതനി കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച.  

ജൂണ് 1 മുതല് പകേര്ചവലഭാധനി നനിരതീക്ഷണ ടസലകേള സലാംസഭാനതലതനിലുലാം
ജനില്ലഭാതലതനിലുലാം സജ്ജതീകേരനിച.  പ്രതനിദനിന റനികപഭാര്ട്ടുകേള അന്നെന്നെസ അവകലഭാകേനലാം
ടചയ്തസ  തുടര്  പ്രവര്തനങ്ങള  ഉകൗര്ജ്ജനിതമഭാക്കനി.  ജൂണ്  മഭാസതനില്  വനിവനിധ
തലങ്ങളനില് വനിലയനിരുതല് കയഭാഗങ്ങള, ദ്രുതകേര്മ്മേ കസനഭാകയഭാഗലാം, കേഭാരലകേഭാരണ
വനിശകേലനലാം,  ശനില്പശഭാലകേള  തുടങ്ങനിയവ  നടതനി.  കരഭാഗലാം  ടപഭാടനിപ്പുറടപട
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പ്രകദശങ്ങളനില് ഉകൗര്ജ്ജനിത നനിയനണ പ്രവര്തനങ്ങള നടതനി.  ജൂണ്  20-നസ
ചതീഫസ  ടസക്രടറനിയുടട  കനതൃതസ്വതനില്  ഇതര  വകുപ്പുകേളുടട  പകേര്ചവലഭാധനി
നനിയനണ പ്രവര്തന പങ്കഭാളനിതലാം അവകലഭാകേനലാം ടചയ.  ജൂണ് 21-നസ ആകരഭാഗല
വകുപ്പുമനനിയുടട കചമ്പറനില് പകേര്ചവലഭാധനി നനിയനണ പ്രവര്തന അവകലഭാകേന
കയഭാഗലാം  കൂടുകേയുലാം  ജൂണ്  23-നസ  പകേര്ചവലഭാധനി  നനിയനണലാം  സലാംബനനിചസ
സര്വ്വകേക്ഷനി  കയഭാഗലാം  വനിളനിചകൂട്ടുകേയുലാം  ടചയ.  തുടര്ന്നെസ  ഓകരഭാ  ജനില്ലയുടടയുലാം
ചഭാര്ജ്ജുള്ള  മനനിമഭാരുലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലാം  അതഭാതസ  ജനില്ലകേളനിലുലാം
നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങള നടതനി.  ജൂണ്  27  മുതല്
29  വടര  സലാംസഭാനടതഭാടഭാടകേ  ശുചതീകേരണയജലാം  വതീടുകേളനിലുലാം
സഭാപനങ്ങളനിലുലാം ടപഭാതുസലങ്ങളനിലുലാം നടതനി. ജൂണ് 29 മുതല് ജൂടടല 3 വടര
കകേന്ദ്ര  ആകരഭാഗലവകുപനിടല  വനിദഗ്ദ്ധര്  സലാംസഭാനലാം  സന്ദര്ശനിചസ  പ്രവര്തനങ്ങള
വനിലയനിരുതനി  കവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കേനി.  പകേര്ചവലഭാധനി  പ്രതനികരഭാധ
പ്രവര്തനങ്ങളക്കഭായനി  2016-17  സഭാമ്പതനികേ വര്ഷേതനില്  13,78,50,000  രൂപ
ടചലവഴനിച.  ജനില്ലഭാടനിസഭാനതനിലുള്ള  കേണക്കുകേള  അനുബനലാം  I  ആയനി
കചര്ക്കുന*.  2017-18  സഭാമ്പതനികേ  വര്ഷേതനില്  പകേര്ചവലഭാധനി  നനിയനണ
പരനിപഭാടനികേളക്കഭായനി  1000  ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ.   ടനി  തുകേ ടചലവഴനിചസ
വരുന.  

(ബനി)  1-6-2016  മുതല്  20-7-2017  വടരയുള്ള  കേഭാലതസ  പകേര്ചപനനി
ബഭാധനിചസ ചനികേനിത കതടനിയവരുടട ജനില്ല തനിരനിചള്ള കേണക്കസ അനുബനലാം II ആയനി
കചര്ക്കുന*.  

(സനി) 2017  ജനുവരനി മഭാസലാം മുതല് തടന്നെ മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം
ഇതനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  ജനില്ലഭാതലതനില്  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭായുള്ള  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേളുലാം  കരഭാഗനനിരതീക്ഷണലാം
ശക്തനിടപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങളുലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  പകേര്ചപനനി
ബഭാധനിചസ  ചനികേനിത  കതടുന്നെവരുടട   എണലാം  കൂടുതലഭായനി  റനികപഭാര്ടസ  ടചയ്തതനിടന
തുടര്ന്നെസ തഭാടഴപറയുന്നെ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുണസ.  

• ഒ.പനി.  സമയലാം ദതീര്ഘനിപനിചസ പനനി ക്ലനിനനിക്കുകേള,  പനനി വഭാര്ഡസ എന്നെനിവ
ആരലാംഭനിച.  

• സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനിലുലാം മറസ ആകരഭാഗല സഭാപനങ്ങളനിലുലാം ഒഴനിവുകേള
നനികേതനിടക്കഭാണ്ടുലാം  ആവശലമഭായ  ക്രമതീകേരണങ്ങള  നടതനിയുലാം
കഡഭാക്ടര്മഭാരുടടയുലാം  മറസ  പഭാരഭാടമഡനിക്കല്  ജതീവനക്കഭാരുടടയുലാം  കസവനലാം
ഉറപ്പുവരുതനി.  

* ടടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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• കരഭാഗനികേളുടട  പരനികശഭാധനയഭാവശലമഭായ  ലകബഭാറടറനി  സലാംവനിധഭാനവുലാം
ചനികേനിതയഭാവശലമഭായ  മരുനകേളുലാം  മറസ  സഭാധന  സഭാമഗനികേളുലാം
ഉറപ്പുവരുതനി.  

• തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുടട  കേതീഴനില്  വരുന്നെ  എല്ലഭാ
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  കേമ്മേബ്യൂണനിറനി  ടഹല്തസ  ടസന്റെറുകേളനിലുലാം
കഡഭാക്ടര്,  പഭാരഭാടമഡനിക്കല്  സഭാഫസ  എന്നെനിവടര  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
നനിയമനിക്കുന്നെതനിനസ  തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ  വകുപസ  ഉതരവസ
പുറടപടുവനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്  ആവശലമഭായ
സലങ്ങളനില് കമല് ജതീവനക്കഭാടര നനിയമനിക്കുകേയുലാം ടചയവരുന. 

 കുടുലാംബഭാകരഭാഗലകകേന്ദ്ര പദവനിയനികലക്കുയര്തനിയ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങള

264 (283) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ എലാം  .    കതഭാമസസ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭാക്കനിയുയര്തനിയ പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
എടനല്ലഭാലാം പ്രവര്തനങ്ങളഭാണസ നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപട കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ജനില്ലയനിടല
പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളുടട പടനികേ ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  പ്രവര്തനങ്ങളുടട  നനിര്വ്വഹണ  ഏകകേഭാപന  ചുമതല
ആര്ക്കഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പദതനി എന്നെഭാരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുടമന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം  

(എ)  സലാംസഭാനടത ആകരഭാഗലകമഖലയനിടല ചനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങടള
എല്ലഭാ  രതീതനിയനിലുലാം  കരഭാഗതീസകൗഹൃദമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  സലാംരലാംഭമഭാണസ  ആര്ദലാം
മനിഷേനനിലൂടട  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ.   ഒകൗടസ  കപഷേലന്റെസ  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  ആവശലമഭായ
മഭാറങ്ങള  വരുതനി  കരഭാഗതീസകൗഹൃദമഭായ  രതീതനിയനില്  ചനികേനിത
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാടര  നനിയമനിചടകേഭാണസ  അടനിസഭാന
സകൗകേരലങ്ങള  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരനികേയഭാണസ.
ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  ടതരടഞ്ഞെടുത  170
ആശുപത്രനികേളനില്  ഒരു  ടമഡനിക്കല്  ഓഫതീസര്,  രണസ  സഭാഫസ  നഴസ,  ഒരു  ലഭാബസ
ടടകതീഷേലന് എന്നെ രതീതനിയനില് ആടകേ  680  തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ.  ടടപ്രമറനി
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ടഹല്തസ  ടസന്റെറുകേടള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനസ  23
കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   ടടപ്രമറനി  ടഹല്തസ
ടസന്റെറുകേളനില്  ലകബഭാറടറനി  സകൗകേരലലാം  ലഭനിക്കുന്നെതനിനസ  2017-18  സഭാമ്പതനികേ
വര്ഷേടത ബജറനില് തുകേ വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണസ. 5  കകേഭാടനി രൂപയുടട ലകബഭാറടറനി
ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.   അതനുസരനിചസ
ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള  ടകേ.എലാം.എസസ.സനി.എല്.
വഴനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.   ഇവ  കൂടഭാടത  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
കേമ്പബ്യൂടടടറസ്ഡസ  ഒ.പനി.  രജനികസഷേന്,  കരഭാഗനികേളക്കസ  ടമചടപട  ഇരനിപനിട
സകൗകേരലങ്ങള,  കുടനിടവള്ളലാം,  കടഭായ് ടലറസ  സകൗകേരലങ്ങള  എന്നെനിവയ്ക്കുലാം
കകേന്ദ്രതനികലയഭാവശലമഭായ  'ടടസകനജുകേള',  സസ്വകേഭാരലതകയഭാടുകൂടനിയ കേണ്സളകടഷേന്
സകൗകേരലങ്ങള,  പബനികേസ  അഡസനിലാംഗസ  സനിസലാം,  ആകരഭാഗല കബഭാധവത്കേരണതനിനുള്ള
ടമചടപട  സകൗകേരലങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ  ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള
നടനവരുന.  

(ബനി)  ആര്ദലാം  പദതനിയനിലൂടട  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നെതനികലയസ
ടതരടഞ്ഞെടുത പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളുടട പടനികേ ചുവടട കചര്ക്കുന. 

1. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, കകേഭാട്ടൂര്.

2. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, ഇരനിങ്ങല്.

3. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, വടകേര.

4. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, തഭാഴതങ്ങഭാടനി. 

5. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, കേകക്കഭാടനി.

6. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, രഭാമനഭാട്ടുകേര.

7. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, ഇടകചരനി.

8. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, പുതുപഭാടനി.

9. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, അയന്കചരനി.

10. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, കുന്ദമലാംഗലലാം.

11. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, ഓമകശ്ശേരനി.

12. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, ടനഭാചഭാടസ. 

13. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, അരനികുളലാം.

14. പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം, കേഭായടകേഭാടനി. 
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(സനി) പദതനി പ്രവര്തനങ്ങളുടട വകുപ്പുതല ഏകകേഭാപന ചുമതലയഭായനി ജനി.ഒ.
(ആര്.ടനി).1808/17/ആ.കു.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ആകരഭാഗല  വകുപസ  അഡതീഷേണല്  ചതീഫസ
ടസക്രടറനി  ടചയര്മഭാനഭായ  സലാംസഭാന  സനിയറനിലാംഗസ  കേമ്മേനിറനിയുലാം  സലാംസഭാനതല
കപ്രഭാഗഭാലാം  മഭാകനജസ ടമന്റെസ  യൂണനിറസ  കസറസ  മനിഷേന്  ഡയറക്ടറുടട  (ആകരഭാഗലമനിഷേന്)
കനതൃതസ്വതനിലുള്ള കേമ്മേനിറനിയുമഭാണസ നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നെതസ.  ജനില്ലഭാതല യൂണനിറസ കപ്രഭാഗഭാലാം
മഭാകനജസ ടമന്റെസ യൂണനിറസ ജനില്ലഭാ പഞഭായതസ പ്രസനിഡന്റെസ ടചയര്മഭാനുലാം ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്
ടടവസസ  ടചയര്മഭാനുലാം  ജനില്ലഭാ  കപ്രഭാഗഭാലാം  മഭാകനജര്  (എന്.എചസ.എലാം.)
കേണ്വതീനറുമഭായുള്ള കേമ്മേനിറനിയഭാണസ നനിര്വ്വഹനിചവരുന്നെതസ. 

(ഡനി) പദതനിയുടട പ്രഭാരലാംഭഘടങ്ങള നടനവരനികേയഭാണസ. ഇതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ടനി ആശുപത്രനികേളനില് ഒരു ടമഡനിക്കല് ഓഫതീസറുടടയുലാം രണസ സഭാഫസ നഴ്സുമഭാരുടടയുലാം
ഒരു  ലഭാബസ  ടടകതീഷേലടന്റെയുലാം  അധനികേ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിചസ  സര്ക്കഭാര്
ഉതരവഭായനിട്ടുണസ.  മറസ  ഭകൗതനികേ  സഭാഹചരലങ്ങള  ടമചടപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള നടനവരുന.  ഇവയനില് കുന്ദമലാംഗലവുലാം രഭാമനഭാട്ടുകേരയുലാം ആഗസസ-
ടസപ്റലാംബര് മഭാസകതഭാടട പ്രവര്തനക്ഷമമഭാകുകേയുലാം ബഭാക്കനിയുള്ളവ 2018 മഭാര്ചസ
31-നുമുമ്പസ പ്രവര്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനുമഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ. 

 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങടള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി ഉയര്തല്

265  (284) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആര്ദലാം പദതനിയനില് ഉളടപടുതനി ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപട പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങടള  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  ഉയര്ത്തുന്നെതനിനസ  എടനഭാടക്ക
നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ;

(ബനി)  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിടല  കേല്ലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലതനിടല  ടചറുതഭാഴലാം
പഞഭായതനിടല പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രലാം,  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രമഭാക്കനി ഉയര്ത്തുന്നെതനിനസ
എടനഭാടക്ക നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം  

(എ)  ആര്ദലാം പദതനിയുടട  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനടത ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപട
170 പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രങ്ങടള സ.ഉ.(ആര്.ടനി.). 845/2017/ ആ.കു.വ. തതീയതനി
28-3-2017  പ്രകേഭാരലാം  കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.   സ.ഉ.  (എലാം.എസസ.)  75/2017/ആ.കു.വ.  തതീയതനി  28-3-2017
പ്രകേഭാരലാം കഡഭാക്ടര്മഭാരുടടയുലാം സഭാഫസ നഴനിടന്റെയുലാം ലഭാബസ ടടകതീഷേലടന്റെയുമടക്കലാം 680
തസ്തനികേകേള ടനി സഭാപനങ്ങളനില് സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണസ.   ടനി ആശുപത്രനികേളനില് അടനിസഭാന
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സകൗകേരലവനികേസനതനിനഭായനി  23  കകേഭാടനി  രൂപയുടട  വര്ക്കനിലാംഗസ  ഗ്രൂപസ  കേഴനിഞ്ഞു.
ആഗസസ,  ടസപ്റലാംബര് മഭാസങ്ങളനില് ഏതഭാനുലാം പനി.എചസ.സനി.-കേള കുടുലാംബഭാകരഭാഗല
കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി പ്രവര്തനക്ഷമമഭാക്കുന്നെതഭാണസ.  കശഷേനിക്കുന്നെവ  2018  മഭാര്ചസ  31-
നുമുമ്പസ പ്രവര്തനക്ഷമമഭാക്കണടമന്നെസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  അതഭാതസ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി
ബനടപട  പഞഭായതസ  പ്രസനിഡന്റുമഭാര്,  കഡഭാക്ടര്മഭാര്,  ടഹല്തസ  വര്കക്കഴസ,
ആകരഭാഗല  വകുപസ  ജതീവനക്കഭാര്,  സഭാമൂഹനികേ  നതീതനി  വകുപസ  ഉകദലഭാഗസര്
എന്നെനിവരടങ്ങുന്നെ  പതസ  കപര്  വതീതമുള്ള  ഗ്രൂപനിനസ  കേനിലയനില്വചസ  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിവരുനണസ.   കുടുലാംബഭാകരഭാഗല  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  കേമ്പബ്യൂടടടറസ്ഡസ  ഒ.പനി.
രജനികസഷേന്,  സസ്വകേഭാരലതയുള്ള കേണ്സളടനിലാംഗസ  റൂമുകേള,  കരഭാഗനികേളക്കസ  ടമചടപട
ഇരനിപനിട  സകൗകേരലങ്ങള,  കുടനിടവള്ളലാം,  കടഭായസ ടലറസ  സകൗകേരലങ്ങള  എന്നെനിവയ്ക്കുലാം
കകേന്ദ്രതനികലയഭാവശലമഭായ  'ടടസകനജുകേള',  സസ്വകേഭാരലതകയഭാടുകൂടനിയ
കേണ്സളകടഷേന്  സകൗകേരലങ്ങള,  പബനികേസ  അഡസനിലാംഗസ  സനിസലാം,  ആകരഭാഗല
കബഭാധവത്കേരണതനിനുള്ള  ടമചടപട  സകൗകേരലങ്ങള  തുടങ്ങനിയവ
ക്രമതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള  നടനവരുന.   ജതീവനിതടടശലതീ  കരഭാഗങ്ങള
അടക്കമുള്ള വനിവനിധ കരഭാഗങ്ങളുടട സമഗ പ്രഭാഥമനികേ ആകരഭാഗല പരനിചരണതനിനസ
ഇകൗ  കകേന്ദ്രങ്ങടള  സജ്ജമഭാക്കഭാനഭാണസ  ലക്ഷലമനിടുന്നെതസ.   ഇകൗ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
സകൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കഭാനഭായനി  പദതനിയനിനതനില്  23  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിച
നല്കേനിയനിട്ടുണസ. ലഭാബസ സകൗകേരലടമഭാരുക്കുന്നെതനിനസ 5 കകേഭാടനി രൂപയസ ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങ്ങുന്നെതനിനുള്ള  വര്ക്കനിലാംഗസ  ഗ്രൂപസ  മതീറനിലാംഗുകേള  നടനകേഴനിഞ്ഞു.  ഇവ
സജ്ജതീകേരനിക്കഭാനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള നടനവരുന.  

(ബനി)  കേല്ലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലതനിടല ടചറുതഭാഴലാം പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗല കകേന്ദ്രടത
ആര്ദലാം  പദതനിയനില്  ഉളടപടുതനി  ഒരു  ടമഡനിക്കല്  ഓഫതീസടറയുലാം,  ലഭാബസ
ടടകതീഷേലടനയുലാം  അധനികേമഭായനി  നനിയമനിചനിട്ടുണസ.  ഒരു  സഭാഫസ  നഴനിടന്റെ  ഒഴനിവസ
നനികേത്തുന്നെതനിനഭായനി പനി.എസസ.സനി.-ക്കസ റനികപഭാര്ടസ ടചയ്തനിട്ടുണസ.  എലാം.എല്.എ.-യുടട
കനതൃതസ്വതനില്  ഇലാംപനിടമകന്റെഷേന്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചസ  പ്രവര്തനങ്ങള
നടതനിവരുന.  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങള  ഏടറടുതസ  നടത്തുന്നെതനിനഭായനി
നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രവുമഭായനി ധഭാരണയഭായനിട്ടുണസ.  ടവയനിറനിലാംഗസ ഏരനിയയുടട നനിര്മ്മേഭാണലാം
പുകരഭാഗമനിക്കുന.   

 സസ്വഭാശയ /സര്ക്കഭാര് ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിടല എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.
പ്രകവശനലാം

266 (285) ശതീ  .    എ  .    പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനടത  ഏടതഭാടക്ക  സസ്വഭാശയ  /സര്ക്കഭാര്  ടമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളനിടല  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.  പ്രകവശനലാം  ഇകൗ വര്ഷേലാം കകേന്ദ്ര ആകരഭാഗല
മനഭാലയലാം തടഞ്ഞെനിട്ടുണസ; അതനിനുളള കേഭാരണലാം എനഭാണസ;
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(ബനി) ഇതുമൂലലാം എത്ര എലാം.ബനി.ബനി.എസസ. സതീറ്റുകേള ഇകൗ വര്ഷേലാം കുറവുണഭാകുലാം
എന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകൗ  വര്ഷേലാം  പുതുതഭായനി  സലാംസഭാനതസ  ഏടതങ്കനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്/
സസ്വഭാശയ  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളക്കസ  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.  പ്രകവശനതനിനസ
അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങ്കനില്  ഇതനിലൂടട  എത്ര  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ
അധനികേമഭായനി പ്രകവശനലാം ലഭനിക്കുലാം?

ഉതരലാം  

(എ)  തഭാടഴ പറയുന്നെ കകേഭാകളജുകേളനിടല എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.  കകേഭാഴ്സൂകേളനികലയ്ക്കുള്ള
പ്രകവശനലാം ഇകൗ വര്ഷേലാം കകേന്ദ്ര ആകരഭാഗല മനഭാലയലാം തടഞ്ഞെനിട്ടുണസ. 

1. ഡനി. എലാം. വയനഭാടസ ഇന്സനിറബ്യൂടസ ഒഭാഫസ ടമഡനിക്കല് സയന്സസസ.

2. കകേരള ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ പഭാലക്കഭാടസ.

3. അല്-അസ്ഹര് ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ, ടതഭാടുപുഴ.

4. മകൗണസ സനികയഭാണ് ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ, പതനലാംതനിട.

5. കേണ്ണൂര് ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ, കേണ്ണൂര് (150 സതീറനില് നനിന്നെസ 100 സതീറഭായനി കുറച).

6. എസസ.ആര്. ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ & റനിസര്ചസ ടസന്റെര്, തനിരുവനനപുരലാം.

7. ഗവണ്ടമന്റെസ ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ, ടടപനഭാവസ, ഇടുക്കനി.

(ബനി) 750 സതീറ്റുകേള

(സനി)  ടകേഭാല്ലലാം  ഗവണ്ടമന്റെസ  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനില്  100  സതീറ്റുകേളനില്
അഡനിഷേന് നടതഭാന് അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണസ.

  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ. പ്രകവശനലാം

267  (286) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷേടത  ഫതീസസ  ഘടനയനുസരനിചസ  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.
പ്രകവശനലാം  നടതഭാന്  ഏടതഭാടക്ക  സസ്വഭാശയ  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളഭാണസ
തയഭാറഭായനിട്ടുള്ളതസ;

(ബനി) അവരുമഭായനി ചര്ച നടതനി കേരഭാര് ഒപ്പുവചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കക്രഭാസസ  സബ്സനിഡനി  പഭാടനില്ലഭാടയന്നെ  ഇനഭാലാംദഭാര്  കകേസനിടല  സുപ്രതീലാം
കകേഭാടതനി വനിധനിയുടട അടനിസഭാനതനില് ഈ കേരഭാറനിനസ നനിയമപ്രഭാബലലലാം ലഭനിക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം  

(എ)  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷേടത  ഫതീസസ  ഘടനയനുസരനിചസ  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.
പ്രകവശനലാം  നടതഭാന്  തഭാടഴ  പറയുന്നെ  9  സസ്വഭാശയ  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേള
കേരഭാര് ഒപനിടഭാന് സന്നെദത അറനിയനിചനിട്ടുണസ. 

1. പരനിയഭാരലാം ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ

2. എലാം.ഇ.എസസ. ടപരനിനല്മണ

3. കഡഭാ.  കസഭാമര്ടവല്  ടമകമ്മേഭാറനിയല്  സനി.എസസ.ടഎ.  ടമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജസ, കേഭാരകക്കഭാണലാം

4. അസതീസനിയ ഇന്സനിറബ്യൂടസ ഓഫസ ടമഡനിക്കല് സയന്സസ

5. ശതീ കഗഭാകുലലാം ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ  & റനിസര്ചസ ടസന്റെര് 

6. മലബഭാര് ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ 

7. പനി.ടകേ. ദഭാസസ ഇന്സനിറബ്യൂടസ ഓഫസ ടമഡനിക്കല് സയന്സസ

8. ബനിലതീകവഴസ ചര്ചസ ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ 

9. കേണ്ണൂര് ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ

(ബനി)  പരനിയഭാരലാം  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജസ,  എലാം.ഇ.എസസ.  ടപരനിനല്മണ
എന്നെതീ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി കേരഭാര് ഒപ്പുവചനിട്ടുണസ.

(സനി) സര്ക്കഭാര് മുന് വര്ഷേങ്ങളനിലുലാം സസ്വഭാശയ ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളുമഭായനി
കേരഭാര്  ഒപ്പുവചനിട്ടുണസ.  ഇതനില്  എടനങ്കനിലുലാം  നനിയമപ്രശങ്ങള  ഉണഭായതഭായനി
ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.   

  പനി.ജനി. ടമഡനിക്കല് പ്രകവശനലാം

268  (287) ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസ്വഭാശയ  പനി.ജനി.  ടമഡനിക്കല്,  ടഡന്റെല്  സതീറ്റുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  ഈ
വര്ഷേടത പ്രകവശനലാം എന്നെഭാണസ അവസഭാനനിചതസ;

(ബനി) പനി.  ജനി.  ടമഡനിക്കല് പ്രകവശനലാം അവസഭാനനിചകപഭാള എത്ര സസ്വഭാശയ
പനി.ജനി.  ടമഡനിക്കല്/ടഡന്റെല്  സതീറ്റുകേള  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനണസ;  ഇതനിടന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(സനി) ക്ലനിനനിക്കല്-കനഭാണ് ക്ലനിനനിക്കല് പനി. ജനി. ഡനിഗനി, ഡനികപഭാമ കകേഭാഴ്സുകേളനില്
ഈ  വര്ഷേലാം  എത്ര  രൂപ  ഫതീസസ  ഈടഭാക്കുന്നെതനിനഭാണസ  സസ്വഭാശയ
മഭാകനജ് ടമന്റുകേളക്കസ  അനുമതനി  നല്കേനിയതസ;  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷേലാം  ഈ  കമഖലയനില്
ഈടഭാക്കഭാന് അനുവദനിച ഫതീസസ നനിരക്കസ എത്രയഭായനിരുന;

(ഡനി)  സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ  നല്കേഭാന്  കേഴനിയഭാത
നനിരക്കനിലുള്ള  ഫതീസസ  വര്ദന  ഏര്ടപടുതനിയതുമൂലമഭാണസ  പനി.  ജനി.  ടമഡനിക്കല്-
ടഡന്റെല് സതീറ്റുകേള ഒഴനിഞ്ഞെസ കേനിടക്കഭാന് ഇടയഭായടതന്നെസ കേരുതുനകണഭാ;

(ഇ)  ഇതരതനിലുള്ള  ഫതീസസ  വര്ദന  സഭാമൂഹലനതീതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്
സഹഭായകേമഭാകുടമന്നെസ കേരുതുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

ഉതരലാം 

(എ)  പനി.ജനി.  ടമഡനിക്കല്/പനി.ജനി.  ദനല് സതീറ്റുകേളനികലയ്ക്കുള്ള ഇകൗ വര്ഷേടത
പ്രകവശനലാം കമയസ 31-നസ അവസഭാനനിച.  

(ബനി) പനി.ജനി. ടമഡനിക്കല് ഒഴനിവുള്ള സതീറ്റുകേള     - 61

പനി. ജനി. ദനല് ഒഴനിവുള്ള സതീറ്റുകേള            -34

(സനി)  പനി.ജനി.  ടമഡനിക്കല്  ഫതീസസ  നനിരക്കസ  അനുബനതനില്
നല്കേനിയനിരനിക്കുന*. 

(ഡനി & ഇ) പനി.ജനി. ടമഡനിക്കല്/ദനല് സതീറ്റുകേള ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടക്കഭാനനിടയഭായ
കേഭാരണലാം പരനികശഭാധനിചനിടനില്ല.

 എലാം.ബനി.ബനി.എസസ. കകേഭാഴനിനസ ഗവണ്ടമന്റെസ ടമരനിറസ സതീറനിടല ഫതീസസ ഘടന

269  (288) ശതീ  .    അനൂപസ  കജക്കബസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2017-18 അദലയനവർഷേലാം എലാം.ബനി.ബനി.എസസ. കകേഭാഴനിടന്റെ ഗവണ്ടമന്റെസ
ടമരനിറസ സതീറനിടല ഫതീസസ ഘടന വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  മുന്വര്ഷേകതക്കഭാള  ഫതീസനിൽ  ഉണഭായ  വര്ദനവസ  എത്രയഭാടണന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  വര്ഷേലാം  പുതുതഭായനി  ലഭനിച  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.  സതീറ്റുകേളുടടയുലാം
നനിലവനിൽ നഷ്ടടപട സതീറ്റുകേളുടടയുലാം എണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

* ടടലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ.
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ഉതരലാം 

(എ)  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  കേരഭാറനില്  ഏര്ടപടുന്നെ  സസ്വഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനില്
സര്ക്കഭാര് ടമരനിറസ സതീറനിടല ഫതീസസ 2,50,000 രൂപയഭാണസ.  കേരഭാറനില് ഏര്ടപടഭാത
കകേഭാകളജുകേളനിടല  NRI ഒഴനിടകേയുള്ള  എല്ലഭാ  സതീറ്റുകേളനിടലയുലാം  ഫതീസസ  5  ലക്ഷലാം
രൂപയഭായഭാണസ തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നെതസ.  

(ബനി)  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  കേരഭാറനില്  ഏര്ടപടുന്നെ  കകേഭാകളജുകേളനില്  സര്ക്കഭാര്
ടമരനിറസ  സതീറനിടല  ഫതീസസ  ഇകൗ  വര്ഷേവുലാം  2,50,000  രൂപയഭായനി  തുടരുന്നെതഭാണസ.
കേഴനിഞ്ഞെ വര്ഷേലാം കേരഭാര് പ്രകേഭാരമുള്ള ഫതീസഭാണസ നനിലനനിന്നെനിരുന്നെതസ എന്നെതനിനഭാല്
ഫതീ റഗുകലററനി കേമ്മേനിറനി നനിശയനിച ഇകൗ വര്ഷേടത ഫതീസുമഭായനി തഭാരതമലലാം ടചയ്തസ
വര്ദനവസ വനിലയനിരുതഭാന് കേഴനിയനില്ല.   

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്  സതീറ്റുകേള  നഷ്ടടപടനിടനില്ല.  100  സതീറ്റുകേള
അധനികേമഭായനി ലഭനിച.  സസ്വകേഭാരലകമഖലയനില് ഇകൗ വര്ഷേലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കഭാത
സതീറ്റുകേള 750.

 സസ്വഭാശയ  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.,  ബനി.ഡനി.എസസ. പ്രകവശനലാം

270  (289) ശതീ  .    എല്കദഭാസസ  പനി  .    കുന്നെപനിള്ളനില് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര്,  ക്രനിസ്തലന് മഭാകനജ് ടമന്റെസ അകസഭാസനികയഷേനുമഭായനി സസ്വഭാശയ
എലാം.ബനി.ബനി.എസസ., ബനി.ഡനി.എസസ. പ്രകവശനകേഭാരലതനില് മൂന്നെസ വര്ഷേടത കേരഭാര്
2015-ല് ഒപ്പുവചനിരുകന്നെഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം സസ്വഭാശയ എലാം.ബനി.ബനി.എസസ., ബനി.ഡനി.എസസ.
കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ 2017-ല് അവര്ക്കസ ഈടഭാക്കഭാവുന്നെ ഫതീസസ എത്രയഭായനിരുന;

(സനി)  ഈ  വര്ഷേടത  സസ്വഭാശയ  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.  ഫതീസസ  ജസനിസസ
രഭാകജന്ദ്രബഭാബു  കേമ്മേതീഷേന്  നനിശയനിചകപഭാള  ഈ  കേരഭാറനില്  ഉളടപടനിട്ടുള്ള
കകേഭാകളജുകേളനില് എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.-നസ 5 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം, ബനി.ഡനി.എസസ.-നസ 2.90
ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ടമരനിറസ/മഭാകനജ് ടമന്റെസ സതീറനില് നനിശയനിചനിരുകന്നെഭാ;

(ഡനി)  ഈ  മഭാകനജ് ടമന്റുകേളുടട  കേതീഴനില്  വരുന്നെ  പുഷ്പഗനിരനി  ടമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജസ  കഹകക്കഭാടതനിയനില്നനിനലാം ബനി.ഡനി.എസസ.-നസ  2017-18-ലുലാം,  2015-ടല
എഗനിടമന്റെസ പ്രകേഭാരമുള്ള 3.30 ലക്ഷലാം രൂപ ഫതീസസ ഈടഭാക്കുന്നെതനിനസ അനുകൂല വനിധനി
സമ്പഭാദനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ഇ)  എങ്കനില്  എഗനിടമന്റെനില്  പറഞ്ഞെതനിലുലാം  ഉയര്ന്നെ  ഫതീസസ
എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.-നസ  ഈടഭാക്കഭാന്  ഈ  മഭാകനജ് ടമന്റുകേളക്കസ  കേതീഴനിലുള്ള  നഭാലസ
കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം  രഭാകജന്ദ്രബഭാബു  കേമ്മേനിറനി  അനുവഭാദലാം  നല്കേനിയതസ
എനടനിസഭാനതനിലഭാടണന്നെസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം 

(എ) കേരഭാര് ഒപ്പുവചനിരുന. 

(ബനി) കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം 2017-18-ല് ബഭാധകേമഭായ ഫതീസസ ചുവടട കചര്ക്കുന. 

എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.  - 4,85,000 രൂപ.

എന്.ആര്.ടഎ.      -  13,00,000 തൂപ.

ബനി.ഡനി.എസസ.       -   3,63,000 രൂപ

എന്.ആര്.ടഎ.      -   6,00,000 രൂപ

(സനി) നനിശയനിചനിരുന.

(ഡനി) ഉണസ.

(ഇ)  മുന്കേഭാല  കേരഭാറുകേള  പരനികശഭാധനിചലാം  സസ്വഭാശയ  ടമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേളുടട  ടബ്യൂഷേന്  ഫതീസനിനതനിലുള്ള  വരുമഭാനലാം  പരനികശഭാധനിചമഭാണസ  എല്ലഭാ
കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം  ബഭാധകേമഭായ  വനിധതനില്  5  ലക്ഷലാം  രൂപ  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ഫതീസഭായനി ജസനിസസ രഭാകജന്ദ്രബഭാബു അദലക്ഷനഭായ സമനിതനി നനിശയനിചതസ.

സസ്വഭാശയ ബനി.ഡനി.എസസ. കകേഭാഴനിടന്റെ ഫതീസസ നനിരക്കസ

271 (290) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസ്വഭാശയ ബനി.ഡനി.എസസ.  കകേഭാഴനിനസ ഈ വര്ഷേലാം വഭാര്ഷേനികേ ഫതീസഭായനി
എനസ  തുകേയഭാണസ  നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതസ;  ഫതീസസ  നനിര്ണയ  സമനിതനി  ആദലലാം
പ്രസനിദതീകേരനിച  തുകേയനില്നനിനലാം  വര്ദനവസ  വരുതനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
അതനിനുള്ള കേഭാരണടമനഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  2014-15,  2015-16,  2016-17  എന്നെതീ  വര്ഷേങ്ങളനില്  സസ്വഭാശയ
ബനി.ഡനി.എസസ. കകേഭാഴനിനസ നനിശയനിചനിരുന്നെ ഫതീസസ നനിരക്കസ എത്രയഭായനിരുന;

(സനി)  വന്കതഭാതനിലുള്ള  ഫതീസസ  വര്ദനവസ  ടമരനിറനില്  അഡനിഷേന്  കതടുന്നെ
സഭാധഭാരണക്കഭാരുടട  മക്കളുടട  പഠനലാം  ദുഷ്കരമഭാക്കുലാം  എന്നെസ  സര്ക്കഭാരനിനസ
അഭനിപ്രഭായമുകണഭാ;  എങ്കനില്  സമര്ത്ഥരഭായ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ  സര്ക്കഭാര്
കസഭാളര്ഷേനിപസ ഏര്ടപടുത്തുകമഭാ;
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(ഡനി)  എലാം.ബനി.ബനിഎസസ.,എന്.ആര്.ഐ.  സതീറ്റുകേളനില് ഫതീസസ അഞസ ലക്ഷലാം
കൂടനിയതുവഴനി  ഓകരഭാ  കകേഭാകളജനിനുലാം  അധനികേമഭായനി  ലഭനിക്കുന്നെ തുകേ ദഭാരനിദലകരഖയസ
തഭാടഴയുള്ള കുടനികേളക്കസ കസഭാളർഷേനിപഭായനി നല്കേണടമന്നെസ നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) ബനി.ഡനി.എസസ. കേസ്വഭാടയനില് ദരനിദര്ക്കുലാം പനിന്നെഭാക്കക്കഭാര്ക്കുലാം സതീറ്റുകേള ഈ
വര്ഷേലാം  ഇല്ലഭാതഭായനിട്ടുലാം  കമല്പറഞ്ഞെ  രതീതനിയനിലുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  ഉണഭാകേഭാതതസ
എന്തുടകേഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം 

(എ)  പ്രകവശനവുലാം  ഫതീസസ  നനിയനണവുലാം  സമനിതനി  2017-18  വര്ഷേടത
ബനി.ഡനി.എസസ.  കകേഭാഴനിനസ നനിശയനിച തഭാല്ക്കഭാലനികേ ഫതീസസ ചുവടട കചര്ക്കുന: 

ബനി.ഡനി.എസസ. (85% സതീറ്റുകേള) - 2.9 ലക്ഷലാം രൂപ 

ബനി.ഡനി.എസസ. (15% എന്.ആര്.ടഎ. സതീറ്റുകേള) - 6 ലക്ഷലാം രൂപ വടര 

സമനിതനി  ആദലലാം  നനിശയനിച  തുകേയനില്നനിനലാം  വര്ദനവസ  ഉണഭായനിട്ടുണസ.
മുന്കേഭാല  കേരഭാറുകേള  പരനികശഭാധനിചലാം  സസ്വഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളുടട  ടബ്യൂഷേന്
ഫതീസനിനതനിലുള്ള വരുമഭാനലാം പരനികശഭാധനിചമഭാണസ സമനിതനി ഫതീസസ നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതസ.  

(ബനി) 

   2014-15  2015-16   2016-17 

സര്ക്കഭാര് ടമരനിറസ  1,60,000 രൂപ   1,75,000 രൂപ  2,10,000 രൂപ 

മഭാകനജസ ടമന്റെസ കേസ്വഭാട 4,50,000 രൂപ 4,75,000 രൂപ   5,00,000 രൂപ  

എന്.ആര്.ടഎ.  5,25,000 രൂപ  5,75,000 രൂപ   6,00,000 രൂപ

(സനി)  പ്രകവശനവുലാം  ഫതീസസ  നനിയനണവുലാം  സമനിതനിയഭാണസ  ഫതീസസ
നനിര്ണയനിചതസ.   ഇതനില്  സര്ക്കഭാരനിനസ  ഇടടപടഭാന്  കേഴനിയുന്നെതല്ല.   ഫതീസസ
നനിര്ണയലാം  അടക്കമുള്ള  സമനിതനിയുടട  പ്രവര്തനങ്ങളനില്  സര്ക്കഭാരനിനസ
ഇടടപടഭാനഭാവനില്ല.   കസഭാളര്ഷേനിപസ  നല്കുന്നെ  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള  സര്ക്കഭാരനിടന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില്ല.   

(ഡനി  & ഇ)  എലാം.ബനി.ബനി.എസസ.  എന്.ആര്.ടഎ.  സതീറനില്  ഇകൗടഭാക്കുന്നെ

ഫതീസനില്നനിനലാം  5  ലക്ഷലാം  രൂപ  സഭാമ്പതനികേമഭായനി  പനിന്നെഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്നെ
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കുടനികേളക്കസ നല്കുന്നെതനിനസ നതീക്കനിവയഭാനഭാണസ പ്രകവശനവുലാം ഫതീസസ നനിയനണവുലാം

സമനിതനി  തതീരുമഭാനടമടുതനിട്ടുള്ളതസ.  ഏടതങ്കനിലുലാം  തരതനില്  തതീരുമഭാനടമടുക്കണടമന്നെസ

സമനിതനികയഭാടസ  നനിര്കദ്ദേശനിക്കഭാന്  നനിയമപരമഭായനി  സര്ക്കഭാരനിനസ  കേഴനിയുന്നെതല്ല.

2017-18 വര്ഷേടത ബനി.ഡനി.എസസ. അഡനിഷേന് പൂര്തനിയഭായനിടനില്ല.  

സസ്വഭാശയ ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനിടല കനഭാണ് ക്ലനിനനിക്കല് പനി.ജനി. കകേഭാഴസ

272  (291) ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനടത  സസ്വഭാശയ  ടമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജുകേളനില്  കനഭാണ്

ക്ലനിനനിക്കല് പനി.ജനി.  കകേഭാഴനിടന്റ ഫതീസസ കേഴനിഞ്ഞെ വര്ഷേലാം എത്രയഭായനിരുന  ;  ഈ

വര്ഷേലാം അതസ എത്രയഭായനിടഭാണസ വര്ദനിപനിചസ നല്കേനിയതസ;

(ബനി) 2016-ല് ഈ കകേഭാഴ്സുകേളനില് ടമരനിറസ / മഭാകനജ് ടമന്റെസ വനിഭഭാഗതനില് എത്ര

സതീറ്റുകേള ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടന;  ഈ വര്ഷേലാം അകലഭാടസടമന്റെസ  അവസഭാനനിചകപഭാള എത്ര

സതീറ്റുകേള ഒഴനിവുണഭായനിരുന എന്നെസ അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാമ്പതനികേമഭായനി പനിന്നെഭാക്കലാം നനില്ക്കുന്നെ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ ഉന്നെത

ടമഡനിക്കല്  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  അപ്രഭാപലമഭാക്കുന്നെ  തരതനില്  ഈ  വര്ഷേലാം

ഏര്ടപടുതനിയ  ഫതീസസ  കേഭാരണലാം  പനി.ജനി.  സതീറ്റുകേളനില്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുടട  കുറവസ

ശദയനിൽടപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം 

(എ) 

കനഭാണ് ക്ലനിനനിക്കല് പനി.ജനി. ഡനിഗനി കകേഭാഴസ ഫതീസസ നനിരക്കസ - 2016 - 17

കകേഭാകളജസ 

ടമഡനിക്കല് ഡനിഗനി (കനഭാണ് ക്ലനിനനികേസ)

50%
ഗവണ്ടമന്റെസ
സതീറസ

35% മഭാകനജസ ടമന്റെസ സതീറസ 
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(1) (2) (3)

1.കകേരള  ക്രനിസ്തലന്  ടപ്രഭാഫഷേണല്
കകേഭാകളജസ മഭാകനജസ ടമന്റെസ ടഫഡകറഷേന് 2,60,000 10,00,000 

2.  ഇതര  സസ്വഭാശയ  ടമഡനിക്കല്
കകേഭാകളജുകേള 2,60,000 6,00,000 

കനഭാണ് ക്ലനിനനിക്കല് പനി.ജനി. ഡനിഗനി കകേഭാഴസ  ഫതീസസ നനിരക്കസ - 2017 -18

പനി.ജനി. ഡനിഗനി കകേഭാഴസ 8,50,000 

പനി.ജനി. ഡനികപഭാമ കകേഭാഴസ 6,40,000 

(ബനി)   2016-17  വര്ഷേലാം  സസ്വഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനിടല  50%  ഗവണ്ടമന്റെസ
ടമരനിറസ  സതീറ്റുകേളനില്  7  എണലാം ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടന്നെനിരുന. 2017-18  വര്ഷേലാം സസ്വഭാശയ
കകേഭാകളജുകേളനില് പനി.ജനി. ടമഡനിക്കല് കകേഭാഴനിടന്റെ 61 സതീറ്റുകേള ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടപ്പുണസ.   

(സനി)  പനി.ജനി.  സതീറ്റുകേളനില്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുടട  കുറവസ  വന്നെതനിടന്റെ  കേഭാരണലാം
പരനികശഭാധനിചനിടനില്ല.  

 സസ്വഭാശയ ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ പ്രകവശനലാം

273  (293) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സസ്വഭാശയ ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജസ  പ്രകവശനവുമഭായനി  ബനടപടസ  എത്ര
അകലഭാട്ടുടമന്റുകേള നടത്തുവഭാനഭാണസ തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതസ;

(ബനി)  അകലഭാടസടമന്റുകേള  നടത്തുന്നെതനിലുലാം  കേരഭാര്  ഒപ്പുവയഭാന്  സന്നെദരഭായ
സഭാപനങ്ങളുടട  കേഭാരലതനില്  തുടര്  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്
അലലാംഭഭാവലാം കേഭാണനിക്കുന്നെതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സസ്വശയ ടമഡനിക്കല് കകേഭാകളജുകേളനികലയസ  ഒരു അകലഭാടസടമന്റെസ  മഭാത്രലാം
നടത്തുകേയുലാം  കശഷേലാം  സതീറസ  ഒഴനിവസ  വരനികേയുലാം  ടചയ്തഭാല്  പ്രസ്തുത  സതീറ്റുകേളനികലക്കസ
കസഭാടസ  അഡനിഷേന് നടതഭാനുള്ള അവകേഭാശലാം മഭാകനജ് ടമന്റെസകേളക്കഭാടണന്നെ വഭാദലാം
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ഡനി)  ഒരു അകലഭാടസടമന്റെസ  എന്നെതസ  കകേഭാടതനിയുടടയുലാം  എലാം.സനി.ഐ.-യുടടയുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കസ  വനിരുദമഭാടണന്നെകേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം 

(എ)  രണസ അകലഭാടസടമന്റുകേളുലാം കസഭാടസ അഡനിഷേനുമഭാണസ പ്രകവശന പരതീക്ഷഭാ
കേമ്മേതീഷേണര് നടതഭാന് നനിലവനില് തതീരുമഭാനമഭായതസ.   

(ബനി) ഇല്ല.  

(സനി) കസഭാടസ അഡനിഷേന് പ്രകവശന പരതീക്ഷഭാ കേമ്മേതീഷേണറഭാണസ  നടത്തുന്നെതസ.

(ഡനി)  രണസ  റകൗണസ  കേകൗണ്സനിലനിലാംഗസ  മഭാത്രകമ  പഭാടുള  എന്നെതഭാണസ
ഇതുസലാംബനനിച കകേഭാടതനി ഉതരവസ.

 പരനിയഭാരലാം ആയുര്കവ്വദ കകേഭാകളജസ 

274  (294) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രജത  ജൂബനിലനി  ആകഘഭാഷേനിക്കുന്നെ  കേണ്ണൂര്  ജനില്ലയനിടല  പരനിയഭാരലാം
ഗവണ്ടമന്റെസ  ആയുര്കവ്വദ  കകേഭാകളജനില്  പുതുതഭായനി  അനുവദനിച  പനി.ജനി.  കകേഭാഴ്സുകേള
ഏടതഭാടക്കയഭാണസ; ഈ കകേഭാഴ്സുകേള എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുലാം;

(ബനി) പരനിയഭാരലാം ഗവണ്ടമന്റെസ ആയുര്കവ്വദ കകേഭാകളജനിടന്റെ സമഗ വനികേസനതനിനസ
സര്ക്കഭാര് എടനഭാടക്ക നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം 

(എ)  രജത  ജൂബനിലനി  ആകഘഭാഷേനിക്കുന്നെ  കേണ്ണൂര്  ഗവണ്ടമന്റെസ  ആയുര്കവ്വദ
കകേഭാകളജനില് ശലലതന, ശഭാലഭാകേലതന, രസശഭാസ &  ടടഭഷേജലകേല്പന എന്നെതീ
മൂന്നെസ  വനിഷേയങ്ങളനില് പുതുതഭായനി പനി.ജനി.  കകേഭാഴ്സൂകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ  സര്ക്കഭാര്
ഉതരവസ  പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ.  പനി.ജനി.  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ  കകേരള
ആകരഭാഗല സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുടടയുലാം കകേന്ദ്ര ആയുഷേസ മനഭാലയതനിടന്റെയുലാം അനുമതനി
ആവശലമഭാണസ.  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നെ  മുറയസ  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
കേഴനിയുലാം. 

(ബനി)  കേണ്ണൂര്  ആയുര്കവ്വദ  കകേഭാകളജനില്  ബനി.എ.എലാം.എസസ.   സതീറ്റുകേളുടട
എണലാം 40-ല്നനിനലാം 60 ആക്കനി സര്ക്കഭാര് ഉതരവസ പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ. അതനിടന്റെ
അടനിസഭാനതനില്  കകേന്ദ്ര  ആയുഷേസ  വകുപനിടന്റെ  അനുമതനിക്കഭായനി  അകപക്ഷ



കചഭാകദലഭാതരങ്ങള 339

സമര്പനിചതസ  പ്രകേഭാരലാം  സനി.സനി.ടഎ.എലാം.  പരനികശഭാധകേര്  കകേഭാകളജനിലുലാം
ആശുപത്രനിയനിലുലാം  പരനികശഭാധനിചസ  കകേന്ദ്ര  ആയുഷേസ  വകുപനിനസ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
നല്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  നനിലവനിലുള്ള  ക്രനിയഭാശരതീര,
കരഭാഗനനി ദഭാന  പനി.ജനി.  കകേഭാഴ്സുകേളക്കസ  2  സതീറസ  വതീതലാം  ഉയര്തനി  സര്ക്കഭാര്
ഉതരവഭായനിട്ടുണസ.  കേണ്ണൂര് ഗവണ്ടമന്റെസ ആയുര്കവ്വദ കകേഭാകളജനില് വനിവനിധ വനികേസന
പ്രവര്തനങ്ങളക്കഭായനി  2017-18  വര്ഷേടത  ബജറനില്  സര്ക്കഭാര്  റവനബ്യൂ
ശതീര്ഷേകേതനില് 550 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം മൂലധന ശതീര്ഷേകേതനില് 150 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണസ.  റവനബ്യൂ  ശതീര്ഷേകേതനില്  അനുവദനിച  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചടകേഭാണസ
കകേഭാകളജനിലുലാം  ആശുപത്രനിയനിലുലാം  ആവശലമഭായ  ഉപകേരണങ്ങള,  ടകേമനിക്കലുകേള,
ഫര്ണനിചറുകേള,  ടടലബറനി  പുസ്തകേങ്ങള,  ആശുപത്രനിയനികലയഭാവശലമഭായ
ആയുര്കവദ  മരുനകേള  എന്നെനിവ  വഭാങ്ങനിക്കുന്നെതനിനുലാം  നവതീകേരണ
പ്രവൃതനികേളക്കുലാംകവണനി ടചലവഴനിക്കുന്നെതഭാണസ.  കൂടഭാടത മൂലധന ശതീര്ഷേകേതനില്
അനുവദനിച  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചടകേഭാണസ  സതീകേളുടടയുലാം  കുടനികേളുടടയുലാം  ആശുപത്രനി
ടകേടനിടലാം,  ആര്.എലാം.ഒ.,  സൂപ്രണസ  എന്നെനിവരുടട  വസതനികേള  തുടങ്ങനിയവയുടട
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃതനികേള  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നെതഭാണസ.  അകതഭാടടഭാപലാം  അക്കഭാദമനികേസ
ടകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിചവരുന.  

 അലാംഗതീകേഭാരലാം റദ്ദേഭാക്കനിയ നഴനിലാംഗസ കകേഭാകളജുകേള

275  (295) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആകരഭാഗല  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  സലാംസഭാനതസ  എത്ര  നഴനിലാംഗസ
കകേഭാകളജുകേളുടട അലാംഗതീകേഭാരമഭാണസ റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ എന്നെസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഏടതല്ലഭാമഭാണസ ആ നഴനിലാംഗസ കകേഭാകളജുകേള എന്നെസ ടവളനിടപടുതഭാകമഭാ;

(സനി) അലാംഗതീകേഭാരലാം റദ്ദേഭാക്കഭാനുള്ള കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എത്ര നഴനിലാംഗസ കകേഭാകളജുകേളനിലഭാണസ സതീറ്റുകേള കുറചനിട്ടുള്ളതസ; ഇതനിനുള്ള
കേഭാരണങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം 

(എ)  2017-18  അധലയന  വര്ഷേകതയസ  6  നഴനിലാംഗസ  കകേഭാകളജുകേളുടട  തുടര്
അലാംഗതീകേഭാരതനിനുള്ള അകപക്ഷ ആകരഭാഗല ശഭാസ സര്വ്വകേലഭാശഭാല നനിരസനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി) 1. രുകനിണനി കകേഭാകളജസ ഓഫസ നഴനിലാംഗസ, തനിരുവനനപുരലാം.

2. കമഴനി കകേഭാകളജസ ഓഫസ നഴനിലാംഗസ, വഭാളകേലാം, ടകേഭാടഭാരക്കര.
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3. ടടനറനിന്കഗല്  കകേഭാകളജസ ഓഫസ നഴനിലാംഗസ, ടനടുമങ്ങഭാടസ.

 4.ഇന്ദനിരഭാഗഭാനനി കകേഭാകളജസ ഓഫസ നഴനിലാംഗസ, ടകേഭാചനി.  

5. കകേഭാകളജസ ഓഫസ നഴനിലാംഗസ, ഗുരു ഗ്രൂപസ ഓഫസ ഇന്സനിറബ്യൂടസ, കകേഭാടയലാം. 

6. തനികയഭാഫനിലസസ കകേഭാകളജസ ഓഫസ നഴനിലാംഗസ, കകേഭാടയലാം.

(സനി)  2017-18  അധലയന വര്ഷേതനില് തുടര്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്നെതനിനസ
മുകന്നെഭാടനിയഭായനി  ആകരഭാഗല  ശഭാസ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  നടതനിയ  പരനികശഭാധനയനില്,
പരനികശഭാധന  ദനിവസലാം  കേനിടപ്പുകരഭാഗനികേളുടട  എണലാം  20  ശതമഭാനതനില്
തഭാടഴയഭായനിരുന.  ഇനലന്  നഴനിലാംഗസ  കേകൗണ്സനില്,  കകേരള  ആകരഭാഗല  ശഭാസ
സര്വ്വകേലഭാശഭാല  എന്നെനിവയുടട  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  കേനിടപസ  കരഭാഗനികേളുടട
എണലാം  75  ശതമഭാനകമഭാ അതനില് കൂടുതകലഭാ കവണലാം.  എന്നെഭാല് കമല് പ്രസ്തഭാവനിച
കകേഭാകളജുകേളുടട കേനിടപസ കരഭാഗനികേളുടട എണലാം 20 ശതമഭാനതനില് തഭാടഴയഭായനിരുന.
കൂടഭാടത  ടനി  കകേഭാകളജുകേളനിടല  കേഴനിഞ്ഞെ  വര്ഷേടത  വനിജയ  ശതമഭാനലാം  50
ശതമഭാനടതക്കഭാള  കുറവഭാണസ.  കമല്  നബ്യൂനതകേള  12-6-2017   -ല്  കചര്ന്നെ
ഗകവണനിലാംഗസ  കേകൗണ്സനിലനിടന്റെ  മുമ്പഭാടകേ  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  അകപക്ഷ  നനിരസനിക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം ടചയ.     

(ഡനി)  4  നഴനിലാംഗസ  കകേഭാകളജുകേളനിടല  ബനി.എസസ.സനി.  നഴനിലാംഗസ  കകേഭാഴനിടന്റെ  10
വതീതലാം  സതീറ്റുകേളഭാണസ  കുറചനിരനിക്കുന്നെതസ.  2017-18  അദലയന  വര്ഷേകതയ്ക്കുള്ള
കകേഭാഴ്സുകേളുടട തുടര് അലാംഗതീകേഭാരതനിനഭായുള്ള അനുമതനി നല്കുന്നെതുമഭായനി ബനടപടസ
കകേരള  ആകരഭാഗല  ശഭാസ  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  നടതനിയ  പരനികശഭാധനയനില്,
പരനികശഭാധന ദനിവസലാം പ്രസ്തുത കകേഭാകളജുകേളനിടല കേനിടപസ കരഭാഗനികേളുടട എണലാം  20
ശതമഭാനതനിനുലാം 30 ശതമഭാനതനിനുലാം ഇടയനിലഭായതനിനഭാലഭാണസ സതീറ്റുകേള കുറചനിട്ടുള്ളതസ.  

 ജനി.എസസ.ടനി.-യുടട മറവനില് കൃത്രനിമ മരുനക്ഷഭാമലാം സൃഷ്ടനിക്കല്

276  (296) ശതീ  .    എന്  .    ഷേലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.-യുടട  മറവനില്  കൃത്രനിമ  മരുനക്ഷഭാമലാം  ഉണഭാക്കുവഭാന്
സലാംസഭാനടത മരുന്നെസ  ടമഭാതവനിതരണക്കഭാരുടട  സലാംഘടനകേള സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെ
നടപടനിയുമഭായനി  ബനടപടസ  സലാംസഭാന  ഡഗ്സസ  കേണ്കട്രഭാളര്  അധനികൃതര്ക്കസ
എടനങ്കനിലുലാം പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കൃത്രനിമ  മരുന  ക്ഷഭാമലാം  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന്  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള എടനല്ലഭാമഭാടണന്നെസ വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉതരലാം 

(എ) ഇല്ല.

(ബനി) ജനി.എസസ.ടനി. പ്രഭാബലലതനില് വരുന്നെതുമഭായനി ബനടപടസ മരുനക്ഷഭാമലാം
ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന്  എല്ലഭാ  മരുന്നെസ  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുടടയുലാം/വനിതരണക്കഭാരുടടയുലാം
ഡനികപഭാ/കഗഭാഡകൗണുകേളനിലുലാം,  ടമഭാത  വലഭാപഭാരനികേളുടട  പക്കലുലാം  ആവശലതനിനസ
മരുനകേളുടട  കസഭാക്കുടണന്നെസ  ഡഗ്സസ  കേണ്കട്രഭാള  വകുപസ  പരനികശഭാധനിചസ
ഉറപ്പുവരുതനിയനിരുന.   കൂടഭാടത സര്ക്കഭാര് തലതനില്,  മരുന്നെസ  നനിര്മ്മേഭാതഭാക്കളുടടയുലാം
ടമഭാത/ചനില്ലറ  വലഭാപഭാരനികേളുടടയുലാം  കയഭാഗലാം  വനിളനിചകചര്തസ  ജനി.എസസ.ടനി.-യുമഭായനി
ബനടപട്ടുണഭായ ആശയക്കുഴപങ്ങള ചര്ച ടചയ്തസ പരനിഹഭാരലാം കേടണതനിയനിട്ടുണസ.

മരുനകേളുടട വനിലനനിയനണലാം

277 (297)   ശതീ  .   സനി  .   എഫസ  .   കതഭാമസസ :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജയരഭാജസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാഷേണല്  ഫഭാര്മസബ്യൂടനിക്കല്  കപ്രസനിലാംഗസ  അകതഭാറനിറനിയുടട  വനിലനനിയനണ
പടനികേയനിലുള്ള  മരുനകേളക്കസ  സലാംസഭാനതസ  മരുന്നെസ  കേമ്പനനികേള  അമനിത  വനില
ഈടഭാക്കുന്നെതസ ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനിൽ  ഇക്കഭാരലതനില്  ഫലപ്രദമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചസ
കരഭാഗനികേളക്കസ നനിയനനിത വനിലയനില് മരുനകേള ലഭലമഭാക്കഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം 

(എ  &  ബനി)  ഉണസ.  നഭാഷേണല് ഫഭാര്മസബ്യൂടനിക്കല് ടടപ്രസനിലാംഗസ  അകതഭാറനിറനി
നനിശയനിചനിട്ടുള്ള  സതീലനിലാംഗസ  ടടപ്രസനിടനക്കഭാള  ഉയര്ന്നെ  വനിലയനില്  മരുനകേള
വനിപണനലാം  ടചയ്യുന്നെ കേമ്പനനികേളടക്കതനിടര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതസ
എന്.പനി.പനി.എ.  കനരനിടഭാണസ.   അധനികേവനില  ഇകൗടഭാക്കനിയ  മരുന്നെസ  ബഭാചകേളുടട
അധനികേ തുകേ കേണക്കഭാക്കനി കേമ്പനനികേടളടക്കഭാണസ തനിരനിചടപനിക്കുന്നെ നടപടനിയഭാണസ
എന്.പനി.പനി.എ.  തുടര്നവരുന്നെതസ.  അമനിതവനില  ഇകൗടഭാക്കുന്നെതനിനസ  കേമ്പനനികേളടക്കതനിടര
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനസ  അധനികേഭാരമനില്ല.   അമനിതവനില
ഇകൗടഭാക്കനിയതുമഭായനി ബനടപടസ  2 016-ല് പതനിനഞസ  (15)  മരുനകേളുടടയുലാം  2017
ജൂടടല  31  വടര രണസ  (2)  മരുനകേളുടടയുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഡഗ്സസ കേണ്കട്രഭാള
വകുപസ  അനനര  നടപടനികേളക്കഭായനി  നഭാഷേണല്  ഫഭാര്മസബ്യൂടനിക്കല്  ടടപ്രസനിലാംഗസ
അകതഭാറനിറനിക്കസ  റനികപഭാര്ടസ  ടചയ്തനിട്ടുണസ.  മരുനകേളുടട  കലബലുകേളനില്
കരഖടപടുതനിയനിട്ടുള്ള  എലാം.ആര്.പനി.-ടയക്കഭാള  അധനികേവനില  ഇകൗടഭാക്കുന്നെ
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വലഭാപഭാരനികേളടക്കതനിടര അവശലവസ്തു നനിയമലാം അനുശഭാസനിക്കുന്നെ പ്രകേഭാരമുള്ള നനിയമ
നടപടനികേളുലാം  ഡഗ്സസ  കേണ്കട്രഭാള  വകുപസ  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം  2014
മുതല്  2017  വടരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  10  സഭാപനങ്ങളടക്കതനിടര  കകേസ്സുകേള
നനിലവനിലുണസ.  

 സര്ക്കഭാര് കഹഭാമനികയഭാ ഡനിടസന്സറനി 

278  (298) ശതീ  .    വനി  .    ടകേ  .    സനി  .    മമ്മേതസ  കകേഭായ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബപ്പൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല  മഭാകതഭാടത്തുള്ള  സര്ക്കഭാര്
കഹഭാമനികയഭാ ഡനിടസന്സറനി  -  കബപ്പൂര് എനമുതലഭാണസ പ്രവര്തനലാം ആരലാംഭനിചതസ;
ഈ ഡനിടസന്സറനിക്കസ സസ്വനമഭായനി ടകേടനിടലാം നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിടസന്സറനികേളക്കസ  ടകേടനിടവുലാം  അനുബന
സകൗകേരലങ്ങളുലാം ഏര്ടപടുകതണതസ ആരുടട ചുമതലയഭാണസ;

(സനി)  ആരലാംഭനിചസ  ഇത്രയുലാം  വർഷേങ്ങള  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം
കരഭാഗനികേളക്കുലാം കവണ കടഭായ് ടലറസ  സകൗകേരലലാം ഉളടപടട ആവശലമഭായ യഭാടതഭാരു
അടനിസഭാനസകൗകേരലങ്ങളുലാം കബപ്പൂര് കഹഭാമനികയഭാ ഡനിടസന്സറനിയനിൽ ഇല്ല എന്നെതസ
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതസ പരനിഹരനിക്കഭാന് കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം 

(എ)  2-3-1982  മുതല്  പ്രവര്തനലാം  ആരലാംഭനിച.  ഡനിടസന്സറനിക്കസ
സസ്വനമഭായനി ടകേടനിടലാം നനിലവനിലനില്ല.  

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് കഹഭാമനികയഭാ  ഡനിടസന്സറനികേളക്കസ  ടകേടനിടവുലാം  അനുബന
സകൗകേരലങ്ങളുലാം ഏര്ടപടുകതണതസ തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുടട ചുമതലയഭാണസ.  

(സനി)  ഉണസ.  കബപ്പൂര് സര്ക്കഭാര് കഹഭാമനികയഭാ ഡനിടസന്സറനി കകേഭാഴനികക്കഭാടസ
കകേഭാര്പകറഷേടന്റെ അധതീനതയനില് വരുന്നെതനിനഭാല് ടനി സഭാപനതനില് അടനിസഭാന
സകൗകേരലങ്ങള  ഏര്ടപടുതണടമന്നെസ  കകേഭാര്പകറഷേന്  അധനികേഭാരനികേകളഭാടസ
ആവശലടപടനിട്ടുണസ.  

 കപഭാസസകമഭാര്ടലാം നടപടനികേള കേഭാണുന്നെതനിനുള്ള അനുമതനി

279  (299) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിത്തുറ ആയുര്കവദ കകേഭാകളജനിടല വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ എറണഭാകുളലാം
ജനറല് ആശുപത്രനിയനില് കപഭാസസകമഭാര്ടലാം നടപടനികേള കേഭാണുന്നെതനിനുള്ള അനുമതനി
നല്കേഭാതതനിടന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) തനിരുവനനപുരലാം, കേണ്ണൂര് ആയുര്കവ്വദ കകേഭാകളജുകേളനിടല വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ
ലഭനിക്കുന്നെ ഈ സകൗകേരലലാം തൃപ്പൂണനിത്തുറ ആയുര്കവദ കകേഭാകളജനിടല വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള അടനിയനനിര  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം 

(എ) ടനി കകേഭാകളജനിടല വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ എറണഭാകുളലാം ജനറല് ആശുപത്രനിയനില്
കപഭാസസകമഭാര്ടലാം കേഭാണുന്നെതനിനുള്ള പ്രകതലകേ ഉതരവസ ഇല്ലഭാതതഭാണസ കേഭാരണലാം. 

(ബനി) തൃപ്പൂണനിത്തുറ സര്ക്കഭാര് ആയുര്കവ്വദ കകേഭാകളജനിടല വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ
കപഭാസസകമഭാര്ടലാം  ടട്രയനിനനിലാംഗനിനസ  അനുമതനി  നല്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന. 

സതീ ശഭാക്തതീകേരണ പ്രവര്തനങ്ങള

280 (300) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജസ :
ശതീ  .   കജഭാണ് ടഫര്ണഭാണസസ :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷേസ :
ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സതീ ശഭാക്തതീകേരണ പ്രവര്തനങ്ങളുടട ഭഭാഗമഭായനി  എടനല്ലഭാലാം  പുതനിയ
പദതനികേളഭാണസ നടപനിലഭാക്കഭാൻ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെടതന്നെസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനിവനിധ ജനില്ലകേളനില് നനിനലാം അടനിയനരഭാവശലങ്ങളക്കഭായനി
തലസഭാന  നഗരനിയനില്  ഒറയസ  എതനികചരുന്നെ  സതീകേളക്കസ  തഭാമസസകൗകേരലലാം
ഏര്ടപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  ഏകേദനിന  വസതനി  (One  Day  Home)  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ;  എങ്കനിൽ  ഈ  പദതനിക്കസ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ
എനലാം ഇതനിനഭായനി സലലാം കേടണതനിയനിട്ടുള്ളതസ എവനിടടയഭാടണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനതസ   സതീ  ശഭാക്തതീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങളുടട  ഭഭാഗമഭായനി
വനിവനിധതരലാം  പദതനികേള  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപ്പുമുകഖന  ആവനിഷ്കരനിചവരുന.
സതീകേളക്കുലാം കുടനികേളക്കുടമതനിടരയുള്ള അതനിക്രമങ്ങള വര്ദനിചവരുന്നെ സഭാഹചരലതനില്
അവ  ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനഭായനി  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേടള
ഏകകേഭാപനിപനിചടകേഭാണസ കുടുലാംബശതീ,  ആശഭാവര്കക്കഴസ,  കപ്രരകേസ മഭാര്,  മഹനിളഭാപ്രധഭാന്
ഏജന്റെസ,  ജനടടമത്രനി  കപഭാലതീസസ,  യുവജന  ക്ലബ്ബുകേള,  റസനിഡന്റെസസസ
അകസഭാസനികയഷേനുകേള  എന്നെനിവടര  ഉളടപടുതനി  'ടടകേതഭാങ്ങസ' എടന്നെഭാരു
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കേര്മ്മേകസന രൂപതീകേരനിചസ ടടപലറടനിസഭാനതനില് 70 പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി  350
വഭാര്ഡുകേളനില് സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപസ മുകഖന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണസ.  

സതീകേളക്കുലാം  ടപണ്കുടനികേളക്കുലാം  തങ്ങളുടട  അവകേഭാശങ്ങടളക്കുറനിചലാം
നനിയമങ്ങടളക്കുറനിചലാം അവകബഭാധലാം നല്കുകേ എന്നെ ലക്ഷലകതഭാടട  സലാംസഭാനടത 14
ജനില്ലകേളനിലഭായനി  ഒരു  നനിയമകബഭാധന  പരനിപഭാടനി  നടപഭാക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.
ഇകൗ പദതനിയനില് 100 നനിയമകബഭാധന പരനിപഭാടനികേളഭാണസ ഉളടപടുതനിയനിട്ടുള്ളതസ.  

ആലപ്പുഴ  ജനില്ലയനിടല  വനിധവകേളക്കുലാം  അവനിവഭാഹനിതരഭായ  അമ്മേമഭാര്ക്കുലാം
സസ്വയലാം ടതഭാഴനില് കേടണത്തുന്നെതനിനുലാം തങ്ങളുടട കേഴനിവുകേള പരനികപഭാഷേനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം
സഭാമൂഹനികേവുലാം സഭാമ്പതനികേവുമഭായ ശഭാക്തതീകേരണലാം നല്കുന്നെതനിനുലാം സസ്വനലാം കേഭാലനില്
നനിനടകേഭാണസ  ആതവനിശസ്വഭാസകതഭാടട  ജതീവനിക്കുന്നെതനിനസ  അവടര  പ്രഭാപരഭാക്കുകേ
എന്നെ ലക്ഷലകതഭാടട നടപഭാക്കുന്നെ ഒരു പദതനിക്കസ ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  

സതീകേളക്കുലാം  കുടനികേളക്കുടമതനിടരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള  വര്ദനിചവരുന്നെ
സമൂഹതനില്  അതനിടനതനിടര  കബഭാധവല്ക്കരണലാം  നടതനി  സതീകേളുടടയുലാം
കുടനികേളുടടയുലാം  അവകേഭാശങ്ങളകൂടനി  മനുഷേലഭാവകേഭാശങ്ങളഭാടണനള്ള  തനിരനിചറനികവഭാടടയുള്ള
ഒരു  ജനസമൂഹടത  വഭാര്ടതടുക്കുന്നെതനിനഭായനി  "ശദ"  എന്നെ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനിനഭായനി  വനിവനിധ വകുപനിടല ഉകദലഭാഗസര്,
കസവനദഭാതഭാക്കള,  റസനിഡന്റെസസസ  അകസഭാസനികയഷേനുകേള,  പകൗരസമനിതനികേള,
സ്കൂളുകേള,  കകേഭാകളജുകേള,  യൂതസ  ക്ലബ്ബുകേള  തുടങ്ങനിയ  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്
കബഭാധവത്കേരണലാം നടത്തുന്നെതഭാണസ.  

ഗഭാര്ഹനികേ  പതീഡനതനിനസ  ഇരയഭായവര്,  വനിധവകേള,  വനിവഭാഹകമഭാചനിതര്
എന്നെതീ  ഗണതനില്ടപടവര്ക്കസ  സസ്വയലാംടതഭാഴനില്  ടചയ്യുന്നെതനിനസ  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ
ജനില്ലയനിടല സനില് ടഡവലപ്ടമന്റെസ  ടസന്റെര് മുകഖന പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നെതനിനുലാം
അവര്ക്കസ  ടതഭാഴനില്  യൂണനിറ്റുകേള  ഉണഭാക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ജനില്ലയനില്
പരതീക്ഷണഭാര്ത്ഥലാം  ഇകൗ  വര്ഷേലാംതടന്നെ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതഭാണസ.   തയല്,
ഗഭാര്ടമന്റെസ  കമക്കനിലാംഗസ  &  ഫഭാഷേന്  ടടകകഭാളജനി,  കഹഭാലാം  നഴസ  &  ലകബഭാറടറനി,
ഹഭാന്റെസടമയ്ഡസ  കടഭായ നിലററനി  എന്നെതീ  കമഖലകേളനിലഭാണസ  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ജനില്ലയനിടല
സനില് ടഡവലപ്ടമന്റെസ ടസന്റെര് മുകഖന പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നെതസ.  ഇതനികലയഭായനി
15,76,000  രൂപ വനിമന് ടപ്രഭാടക്ഷന് ഓഫതീസര്ക്കസ അനുവദനിച നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  

(ബനി) ഉണസ. പദതനിയുടട ടചലവനികലയഭായനി 30,56,750/- രൂപ 22-6-2017- ടല
സ.ഉ. (സഭാധഭാ) 400/2017/സഭാ.നതീ.വ. പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ. 

തനിരുവനനപുരലാം  ടകേ.എസസ.ആര്.ടനി.സനി.  ബസസ  ടടര്മനിനലനില്  എടഭാലാം
നനിലയനില് ടനി പദതനി നടപഭാക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ സലലാം കേടണതനിയനിട്ടുണസ.  
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സലാംസഭാന വനനിതഭാ കേമ്മേതീഷേന്

281 (301) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷേഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   പുരുഷേന് കേടലുണനി :
ശതീ  .   ടകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .    ടകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  വനനിതഭാ  കേമ്മേതീഷേടന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം
ടചയഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  വനനിതഭാ  കേമ്മേതീഷേനനില്  രജനിസര്  ടചയ്യുന്നെ  കകേസ്സുകേള  യഥഭാസമയലാം
തതീര്പസ കേല്പനിക്കുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി ജഭാഗതഭാ സമനിതനികേള പ്രവര്തനിക്കുനകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) കകേരള വനനിതഭാ കേമ്മേതീഷേടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള കേമ്മേതീഷേന് മതീറനിലാംഗുകേളനില്
അവകലഭാകേനലാം ടചയഭാറുണസ.

(ബനി)  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  കകേരള വനനിതഭാ കേമ്മേതീഷേനനില് രജനിസര്
ടചയ്യുന്നെ ഓകരഭാ ജനില്ലയനിടലയുലാം പരഭാതനികേള അതഭാതസ ജനില്ലകേളനില് അദഭാലത്തുകേള
നടതനി  പരനിഹരനിക്കുന.  പരഭാതനികേള  കേമ്മേതീഷേന്  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെ  മുറയഭാണസ
അദഭാലതനില് കകേസ്സുകേള പരനിഗണനിക്കുന്നെതസ.  കേമ്മേതീഷേടന്റെ കനരനിട്ടുള്ള അകനസ്വഷേണലാം
മുകഖനയുലാം  കപഭാലതീസനിടന്റെയുലാം  മറസ  വകുപ്പുകേളുടടയുലാം  റനികപഭാര്ടനിടന്റെ
അടനിസഭാനതനിലുലാം  പരഭാതനികേളക്കസ  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുനണസ.  വളടര  അടനിയനര
സസ്വഭഭാവമുള്ള  പരഭാതനികേളക്കസ  ടടലനികഫഭാണ്  മുഖഭാനനിരലാം  കനരനിട്ടുലാം  യഥഭാസമയലാം
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുനണസ.

(സനി)  ജഭാഗതഭാ  സമനിതനികേള  പ്രവര്തനിക്കുനണസ.  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങകളഭാടനുബനനിചസ  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  ജഭാഗതഭാ  സമനിതനി  അലാംഗങ്ങളക്കസ,
നനിലവനിലുള്ള  സതീസലാംരക്ഷണ  നനിയമങ്ങടളക്കുറനിചസ  ടപഭാതുവഭായ  അറനിവസ
നല്കേണടമന്നെ  ഉകദ്ദേശലകതഭാടട വനിവനിധ ജനില്ലകേളനിലഭായനി  കേമ്മേതീഷേന് പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള  നടത്തുനണസ.   കൂടഭാടത  ജഭാഗതഭാ  സമനിതനി  മുമ്പഭാടകേ  വരുന്നെ
കകേസ്സുകേള  തതീര്പഭാക്കല്  സലാംബനനിചലാം  സമനിതനി  അലാംഗങ്ങളക്കസ  പരനിശതീലനലാം
നല്കുനണസ.



346       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 7, 2017

 കചല്ഡസ ടവല്ടഫയര് കേമ്മേനിറനികേളുടടയുലാം ജുവകനല് ജസനിസസ
കബഭാര്ഡുകേളുടടയുലാം പുനനഃസലാംഘടന

282  (302) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷേസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലതനിനസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ജുവകനല്  ജസനിസസ  ആക്ടസ  പ്രകേഭാരമുളള  കചല്ഡസ  ടവല്ടഫയര്
കേമ്മേനിറനികേളുലാം  ജുവകനല്  ജസനിസസ  കബഭാര്ഡുകേളുലാം  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനസ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ജുവകനല്  ജസനിസസ  ആക്ടസ  പ്രകേഭാരമുള്ള  കചല്ഡസ
ടവല്ടഫയര്  കേമ്മേനിറനികേളനിടലയുലാം  ജുവകനല്  ജസനിസസ  കബഭാര്ഡുകേളുടടയുലാം
അലാംഗങ്ങടള ടതരടഞ്ഞെടുക്കുന്നെതനിനഭായനി റനിടകയര്ഡസ കഹകക്കഭാടതനി ജഡ്ജനി ശതീ.
ജസനിസസ  ദനികനശന് ടകേ.ടകേ.  അദലക്ഷനഭായനി  ടസലക്ഷന്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചസ
ഗസറസ വനിജഭാപനലാം പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ. കേമ്മേനിറനിയുടട രണസ കയഭാഗങ്ങള ഇതനിനകേലാം
നടനകേഴനിഞ്ഞു.  കൂടഭാടത കചല്ഡസ ടവല്ടഫയര് കേമ്മേനിറനികേളനിടലയുലാം ജുവകനല്
ജസനിസസ  കബഭാര്ഡുകേളനിടലയുലാം  അലാംഗങ്ങളുടട  കയഭാഗലതയുലാം  മറ്റുലാം
നനിശയനിചടകേഭാണ്ടുള്ള ചടലാം തയഭാറഭാക്കനി വനിജഭാപനലാം പുറടപടുവനിക്കുകേയുലാം ടചയ.
അതനിന്പ്രകേഭാരലാം ജുവകനല് ജസനിസസ കബഭാര്ഡുകേളനില് പുതനിയ കസഭാഷേലല് വര്ക്കര്
ടമമ്പര്മഭാടരയുലാം  കചല്ഡസ  ടവല്ടഫയര്  കേമ്മേനിറനികേളനില്  പുതനിയ
ടചയര്കപഴണ്മഭാടരയുലാം  ടമമ്പര്മഭാടരയുലാം  ഉളടപടുതനി  പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 സലാംസഭാന സഭാമൂഹലകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള

283 (303) ശതീ  .   ടകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .      ടകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    ഡനി  .    ടകേ  .    മുരളനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന സഭാമൂഹലകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം
ടചയഭാറുകണഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കബഭാര്ഡനിടന്റെ  ആഭനിമുഖലതനില്  സലാംസഭാനതനിടന്റെ  വനിവനിധ
ഭഭാഗങ്ങളനില്  കേകൗണ്സനിലനിലാംഗസ  ടസന്റെറുകേള  പ്രവര്തനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനിൽ
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;
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(സനി) കകേന്ദ്ര സഭാമൂഹലകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിടന്റെ സഹഭായകതഭാടട പ്രവര്തനിക്കുന്നെ
എഫസ.സനി.സനി.-യുടട  (Family  Councelling  Centre)  പ്രവര്തനങ്ങള
ടമചടപടുതഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) സഭാമൂഹലകക്ഷമ കബഭാര്ഡനിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള കൂടുതല് ശക്തമഭാക്കഭാന്
എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുടമന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  ഉണസ. ഗഭാര്ഹനികേ അതനിക്രമങ്ങളനില്നനിനലാം വനനിതകേടള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെ
നനിയമലാം,  2005  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  41  ഫഭാമനിലനി
കേകൗണ്സനിലനിലാംഗസ  ടസന്റെറുകേടള  സര്വ്വതീസസ  ടപ്രഭാകവഡനിലാംഗസ  ടസന്റെറുകേളഭായനി
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണസ. ടനി 41 കേകൗണ്സനിലനിലാംഗസ ടസന്റെറുകേളുടട വനിവരലാം അനുബനമഭായനി
കചര്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) ഉണസ.

(ഡനി)  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  കബഭാര്ഡനിടന്റെ  കേതീഴനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  സര്വ്വതീസസ
ടപ്രഭാകവഡനിലാംഗസ  ടസന്റെറുകേളുടടയുലാം  ടഷേല്ടര്  കഹഭാമുകേളുടടയുലാം  പ്രവര്തനലാം
ശക്തനിടപടുത്തുന്നെതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഗഭാര്ഹനികേ  പതീഡനതനില്നനിനലാം  സതീകേടള
സലാംരക്ഷനിക്കുന്നെ  നനിയമടത  ആസദമഭാക്കനി  ഒരു  സലാംസഭാനതല  ടസമനിനഭാര്
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനസ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  കൂടഭാടത ഗഭാര്ഹനികേ പതീഡന
കകേസ്സുകേള  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാടത  തതീര്പഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി  ജനില്ലഭാ  ലതീഗല്
സര്വ്വതീസസസ  അകതഭാറനിറനിയുമഭായനി  സഹകേരനിചസ  ജനില്ലഭാതല  അദഭാലത്തുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനുലാം  സര്വ്വതീസസ  ടപ്രഭാകവഡനിലാംഗസ  ടസന്റെറുകേളുടട
പ്രവര്തനങ്ങള വനിലയനിരുത്തുന്നെതനിനുകവണനി പ്രസ്തുത ടസന്റെറുകേളനില് പരനികശഭാധന
നടതനി  പ്രവര്തനരഹനിതമഭായ  ടസന്റെറുകേളുടട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  കശഖരനിചസ
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം സര്വ്വതീസസ ടപ്രഭാകവഡനിലാംഗസ ടസന്റെറുകേള
കുറവഭായ മലപ്പുറലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ,  പതനലാംതനിട ജനില്ലകേളനില് പുതനിയ ടസന്റെറുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം  സര്വ്വതീസസ
ടപ്രഭാകവഡനിലാംഗസ  ടസന്റെറുകേളുടടയുലാം  ടഷേല്ടര്  കഹഭാമുകേളുടടയുലാം  സലാംഘടനഭാ
ഭഭാരവഭാഹനികേളക്കുലാം  ലതീഗല്  കേകൗണ്സനിലര്മഭാര്ക്കുലാം  ടഷേല്ടര്  കഹഭാലാം  സഭാഫനിനുലാം
പരനിശതീലനലാം നല്കുന്നെതനിനുള്ള പദതനി ആവനിഷ്കരനിചസ നടപഭാക്കഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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ടമഭാകബല് ഇന്റെര്ടവന്ഷേന് യൂണനിറ്റുകേള

284  (304) ശതീ  .    കമഭാന്സസ  കജഭാസഫസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ ടമഭാകബല് ഇന്റെര്ടവന്ഷേന്
യൂണനിറ്റുകേളുടട പ്രവര്തനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇതസ എങ്ങടനയഭാണസ നടപനിലഭാക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ എന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ടമഭാകബല് ഇന്റെര്ടവന്ഷേന് യൂണനിറ്റുകേളുടട പ്രവര്തനലാം നടപഭാക്കുന്നെതുമഭായനി
ബനടപടസ  ഒക്കുകപഷേണല്  ടതറഭാപനിസ്റ്റുകേടള  നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇടല്ലങ്കനില്
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ടമഭാകബല്  ഇന്റെര്ടവന്ഷേന്  യൂണനിറ്റുകേളുടട  പ്രവര്തനലാം
സലാംസഭാനതസ  എവനിടടടയഭാടക്കയഭാണസ  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ;  ഈ
പദതനിക്കസ ഏതസ വകുപഭാണസ കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുന്നെതസ എന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉതരലാം

(എ)  കകേരളടത  ഭനിന്നെകശഷേനി  സകൗഹൃദ  സലാംസഭാനമഭാക്കുകേ  എന്നെ
ഉകദ്ദേശലകതഭാടട  സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചസ  നടപനിലഭാക്കുന്നെ  'അനുയഭാത്ര'
കേഭാമ്പയനിനനില്  ഉളടപടുതനിയനിട്ടുള്ള  ഒരു  പ്രവര്തനമഭാണസ  ടമഭാകബല്
ഇന്റെര്ടവന്ഷേന്  യൂണനിറ്റുകേള.  ആദലഘടമഭായനി  25  യൂണനിറ്റുകേളഭാണസ
സലാംസഭാനതഭാകേമഭാനലാം നനിലവനില് വരനികേ.  ഭനിന്നെകശഷേനിയുള്ള കുടനികേളക്കസ അവശലലാം
കവണ  കസവനങ്ങളുലാം  ടതറഭാപനികേളുലാം  അവര്  തഭാമസനിക്കുന്നെ  സലങ്ങളുടട
സമതീപപ്രകദശതസ  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന്നെതഭാണസ  ടമഭാകബല്  ഇന്റെര്ടവന്ഷേന്
യൂണനിറ്റുകേള  ടകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ.  നനിലവനില്  ജനില്ലഭാ  ആസഭാനങ്ങളനില്
പ്രവര്തനിചവരുന്നെ  കദശതീയ  ആകരഭാഗല  ദകൗതലതനിടന്റെ  RBSK-DEIC-കേളുടട
അനുബന  യൂണനിറ്റുകേളഭായനിടഭായനിരനിക്കുലാം  23  ടമഭാകബല്  ഇന്റെര്ടവന്ഷേന്
യൂണനിറ്റുകേള  പ്രവര്തനിക്കുകേ.  2  യൂണനിറ്റുകേള  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ആസഭാനമഭായനി
പ്രവര്തനിക്കുന്നെ ഇലാംഹഭാന്സസ എന്നെ സഭാപനലാം വഴനിയഭാണസ നടപഭാക്കുന്നെതസ.  കകേരള
സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷേടന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  കസറസ  ഇനനികഷേലറതീവസ  ഓണ്
ഡനിടസബനിലനിറതീസനിടന്റെ  ഫണസ  ഉപകയഭാഗനിചസ  കദശതീയ  ആകരഭാഗല  ദകൗതലതനിടന്റെ
സഹഭായകതഭാടട നടപഭാക്കുന്നെ ഈ പദതനിയനില് ടഡവലപ്ടമന്റെല് ടതറഭാപനിസസ,
ഫനിസനികയഭാ ടതറഭാപനിസസ,  ടസഷേലല് എഡബ്യൂകക്കറര്,  ക്ലനിനനിക്കല് കസകക്കഭാളജനിസസ
എന്നെതീ വനിദഗ്ദ്ധരുടട കസവനങ്ങള ലഭലമഭായനിരനിക്കുലാം. 

(ബനി)  ടമഭാകബല് ഇന്റെര്ടവന്ഷേന് യൂണനിറ്റുകേളുടട പ്രവര്തനലാം നടപഭാക്കുന്നെതുമഭായനി
ബനടപടസ  നനിലവനില്  ഒകേതകപഷേണല്  ടതറഭാപനിസ്റ്റുകേടള  നനിയമനിചനിടനില്ല.
ആദലഘടമഭായനി  ടഡവലപ്ടമന്റെല്  ടതറഭാപനിസസ,  ഫനിസനികയഭാ  ടതറഭാപനിസസ,
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ടസഷേലല്  എഡബ്യൂകക്കറര്,  ക്ലനിനനിക്കല്  കസകക്കഭാളജനിസസ  എന്നെനിവരുടട
കസവനമഭാണസ ടമഭാകബല് ഇന്റെര്ടവന്ഷേന് യൂണനിറ്റുകേള വഴനി ലഭലമഭാക്കുന്നെതസ.

(സനി)  സലാംസഭാനതസ  എല്ലഭാ  ഗഭാമപ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  ടമഭാകബല്
ഇന്റെര്ടവന്ഷേന്  യൂണനിറ്റുകേളുടട  കസവനലാം  ലഭലമഭാകേതക്കവണമഭാണസ  ഇവയുടട
പ്രവര്തനലാം  ക്രമതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതസ.  ആറസ  കബഭാക്കസ  പഞഭായത്തുകേളക്കസ  ഒരു
യൂണനിറസ  എന്നെ  നനിലയനിലഭാണസ  ടമഭാകബല്  ഇന്റെര്ടവന്ഷേന്  യൂണനിറ്റുകേള
ക്രമതീകേരനിചനിരനിക്കുന്നെതസ.  എല്ലഭാ  കബഭാക്കസ  പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  നനിശനിത  സലതസ
മുന്കൂടനി  നനിശയനിച  ടഷേഡബ്യൂള  പ്രകേഭാരലാം  ആഴ്ചയനില്  ഒരു  ദനിവസലാം  യൂണനിറനിടന്റെ
കസവനലാം  ലഭലമഭാകുലാം.  കകേരള  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷേനുലാം  കദശതീയ  ആകരഭാഗല
ദകൗതലവുലാം  (കകേരള)  സലാംയുക്തമഭായഭാണസ  പദതനിയുടട നനിര്വ്വഹണവുലാം കമല്കനഭാടവുലാം
വഹനിക്കുന്നെതസ.

 കേനിന്റെര് ഗഭാര്ടന് പ്രവര്തനലാം

285 (305)  ശതീ  .   വനി  .   ടകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെസ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനടത കേനിന്റെര് ഗഭാര്ടനുകേളുടട പ്രവര്തനതനില് ഏടതഭാടക്ക
നനിയനണങ്ങളഭാണസ  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ;  ഇതസ  നനിലവനിലുളള  ഏതസ
നനിയമപ്രകേഭാരമഭാണസ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതരലാം സസ്വകേഭാരല കേനിന്റെര് ഗഭാര്ടനുകേളനില് കുടനികേകളഭാടസ കേഭാട്ടുന്നെ ക്രൂരതയസ
കേടനിഞ്ഞെഭാണനിടുന്നെതനിനസ  എടനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  നഭാളനിതുവടര  സസ്വതീകേരനിച;
ഇതനുസരനിചസ സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെ നടപടനികേള എടനല്ലഭാലാം?

(സനി)  ഇതരലാം  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിരതീക്ഷണ  കേലഭാമറ  സഭാപനിക്കണടമന്നെസ
കേഭാണനിചസ ഏടതങ്കനിലുലാം സര്ക്കുലകറഭാ, ഉതരവുകേകളഭാ പുറടപടുവനിചനിരുകന്നെഭാ; എങ്കനില്
പകേര്പസ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇക്കഭാരലതനില്  കപഭാലതീസസ  അധനികേഭാരനികേളക്കസ  എടനങ്കനിലുലാം
അധനികേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാനടത  കേനിന്റെര്  ഗഭാര്ടനുകേളുടട  പ്രവര്തനതനില്
സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപസ  നനിലവനില്  നനിയനണങ്ങടളഭാനലാം  സസ്വതീകേരനിചവരുന്നെനില്ല.
എന്നെഭാല്  എറണഭാകുളലാം  പഭാലഭാരനിവടത്തുള്ള  'കേളനിവതീടസ'  എന്നെ  കഡ  ടകേയര്
സഭാപനതനിടല നടതനിപ്പുകേഭാരനി  ഒരു ടകേഭാചകുടനിടയ മര്ദ്ദേനിക്കുന്നെതഭായ രലാംഗങ്ങള
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ദൃശലമഭാധലമങ്ങളനിലൂടട  പുറത്തുവന്നെതനിടനത്തുടര്ന്നെസ  18  വയസനിനുതഭാടഴയുള്ള
കുടനികേളുടട  സലാംരക്ഷണലാം  ഐ.സനി.പനി.എസസ.  (സമഗ  ശനിശു  സലാംരക്ഷണ
പദതനി)യുടട  ഭഭാഗമഭായതനിനഭാല്  ഇതരലാം  കഡ  ടകേയര്  സ്കൂളുകേളുടട  പ്രവര്തനലാം
നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ഐ.സനി.പനി.എസസ. തലതനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെ
വനിഷേയലാം  പരനികശഭാധനിചവരുന.  സസ്വകേഭാരല  കേനിന്റെര്  ഗഭാര്ടന്  സഭാപനങ്ങളനില്
നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറ സഭാപനിക്കണടമന്നെസ കേഭാണനിചസ സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനില്നനിനലാം
സര്ക്കുലകറഭാ ഉതരവുകേകളഭാ പുറടപടുവനിചനിടനില്ല.

(ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

 വകയഭാമനിത്രലാം പദതനി

286(306) ടപ്രഭാഫ  .   ടകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശതീ  .   കജഭാര്ജസ എലാം  .   കതഭാമസസ : 
ശതീ  .   ടകേ  .   ടകേ  .   രഭാമചന്ദ്രന് നഭായര്  :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ആകരഭാഗലവുലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വൃദജനങ്ങളുടട  കക്ഷമതനിനുലാം  സലാംരക്ഷണതനിനുമഭായനി  എല്ലഭാ
നഗരസഭകേളനിലുലാം  ആകരഭാഗല  വകുപനിടന്റെ  കനതൃതസ്വതനില്  വകയഭാമനിത്രലാം  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇവര്ക്കഭായനി വകയഭാ-അമൃതലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(സനി)  വകയഭാജനങ്ങളക്കഭായനി നടപസ വര്ഷേലാം ഒരു ജനില്ലയനില് ഒരു വതീടസ വതീതലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) സലാംസഭാനടത 65 വയസസ കേഴനിഞ്ഞെ മുതനിര്ന്നെ പകൗരനഭാര്ക്കസ ആകരഭാഗല
സലാംരക്ഷണവുലാം  മഭാനസനികേ  ഉല്ലഭാസവുലാം  നല്കുന്നെതനികലയ്ക്കുകവണനി  കകേരള  സഭാമൂഹല
സുരക്ഷഭാ  മനിഷേന്  ആവനിഷ്കരനിചസ  നടപഭാക്കുന്നെ  പദതനിയഭാണസ  'വകയഭാമനിത്രലാം.'
സലാംസഭാനടത  66  മുനനിസനിപല്  നഗരസഭകേളനിലുലാം  6  കകേഭാര്പകറഷേനുകേളനിലുലാം
നടപഭാക്കനിവരുന്നെ  പ്രസ്തുത  പദതനി  സലാംസഭാനടത  എല്ലഭാ  നഗരസഭകേളനിലുലാം
വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  കകേരള  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷേന്
സസ്വതീകേരനിചവരുനണസ.
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(ബനി)  വകയഭാ-അമൃതലാം  പദതനി  സര്ക്കഭാര്  വൃദസദനങ്ങളനിടല
തഭാമസക്കഭാര്ക്കഭായനി  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  ആയുര്കവ്വദ  ചനികേനിതഭാ  പദതനിയഭാണസ.
കകേരളതനിടല  16  സര്ക്കഭാര്  വൃദസദനങ്ങളനിലഭാണസ  ഈ  സകൗകേരലലാം
ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുള്ളതസ.  ഭഭാരതതീയ  ചനികേനിതഭാ  വകുപസ  വഴനിയഭാണസ  ഈ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നെതസ.  വകയഭാ-അമൃതലാം പദതനി തുടര്പദതനിയഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ
സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

(സനി)  വകയഭാജനങ്ങളക്കഭായനി നടപ്പുവര്ഷേലാം ഒരു ജനില്ലയനില് ഒരു വതീടസ  വതീതലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നെതനിനസ  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപസ  വഴനി  പദതനികേടളഭാനലാം
ആവനിഷ്കരനിചനിടനില്ല. എന്നെഭാല് തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങള നനിലവനില് നടതനിവരുന്നെ
പകേല്  പരനിപഭാലന  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കസ  അധനികേ  സകൗകേരലങ്ങള  നല്കേനി  സഭായലാംപ്രഭ
കഹഭാമുകേളഭായനി  അപ്കഗഡസ  ടചയ്യുന്നെതനിനസ  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.
ടതരടഞ്ഞെടുക്കടപടുന്നെ  70  പകേല്  വതീടുകേളഭാണസ  സഭായലാംപ്രഭ  കഹഭാമുകേളഭായനി
ഉയര്ത്തുന്നെതനിനസ  ഈ പദതനിയനിലൂടട ഉകദ്ദേലശനിക്കുന്നെതസ.  ഇതനിനഭായനി  1,96,00,000
രൂപ ടചലവഴനിക്കുന്നെതനിനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

 വകയഭാമനിത്രലാം പദതനി

287  (307) ശതീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ബഷേതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതസ സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപസ നടപനിലഭാക്കനി വരുന്നെ വകയഭാമനിത്രലാം
പദതനിയുടട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വകയഭാജനങ്ങളക്കസ  പ്രസ് തുത  പദതനിടകേഭാണസ  എടനല്ലഭാലാം
സഹഭായങ്ങളുലാം സകൗകേരലങ്ങളുമഭാണസ ലഭനിക്കുന്നെതസ എന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ടനി പദതനി ഇകപഭാള ഗഭാമ - കബഭാക്കസ തലങ്ങളനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇടല്ലങ്കനില് ഗഭാമ  -  കബഭാക്കസ തലങ്ങളനികലക്കസ പദതനി വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനസ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനടത നഗരപ്രകദശങ്ങളനില് വസനിക്കുന്നെ  65 വയസസ കേഴനിഞ്ഞെ
മുതനിര്ന്നെ  പകൗരനഭാര്ക്കസ  ആകരഭാഗല  സലാംരക്ഷണവുലാം  മഭാനസനികേ  ഉല്ലഭാസവുലാം
നല്കുന്നെതനികലയ്ക്കുകവണനി  കകേരള  സഭാമൂഹല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷേന്  ആവനിഷ്കരനിചസ
നടപഭാക്കുന്നെ  പദതനിയഭാണസ  'വകയഭാമനിത്രലാം.'  66  മുനനിസനിപല്  നഗരസഭകേളനിലുലാം  6
കകേഭാര്പകറഷേന്  പ്രകദശത്തുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നെ  പദതനി  സലാംസഭാനടത  93
നഗരസഭകേളനിലുലാം  2017  ടസപ്റലാംബറനിനസ  മുമ്പസ  വലഭാപനിപനിക്കുന്നെതനിനുകവണ
നടപടനികേള കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷേന് സസ്വതീകേരനിചവരുനണസ.
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(ബനി)  ബനടപട  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുടട  (കകേഭാര്പകറഷേന്/മുനനിസനിപഭാലനിറനി)
പൂര്ണ  സഹകേരണകതഭാടട  നടപഭാക്കുന്നെ  പദതനിയനില്  രജനിസര്  ടചയ്യുന്നെ  65
വയസസ  കേഴനിഞ്ഞെ  മുതനിര്ന്നെ  പകൗരനഭാര്ക്കസ  അവരുടട  സഭാമ്പതനികേ  പരനിധനി
ബഭാധകേമഭാക്കഭാടത  സകൗജനലമഭായനി  മരുന്നെസ,  പഭാലനികയറതീവസ  കസവനലാം,
കേകൗണ്സനിലനിലാംഗസ കസവനലാം, ടഹല്പസ ടഡസനിടന്റെ കസവനലാം എന്നെനിവ നല്കുനണസ.

(സനി) വകയഭാമനിത്രലാം പദതനി ഗഭാമ-കബഭാക്കസ തലതനില് നടപഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(ഡനി) വകയഭാമനിത്രലാം പദതനി കബഭാക്കസ തലതനില് നടപഭാക്കുന്നെതഭാണസ. ഇതനിടന്റെ
ആദലഘടമഭായനി  14  ജനില്ലകേളനിലുലാം ഓകരഭാ കബഭാക്കനില് വതീതലാം കപലറഭായനി  2017-18
വര്ഷേലാം  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുകവണ നടപടനികേള കകേരള സഭാമൂഹല സുരക്ഷഭാ മനിഷേന്
സസ്വതീകേരനിചവരുന.  കബഭാക്കസ  പഞഭായതനിടന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്
കസവനലാം ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ.

 കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജനില്ലയനില് സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിടല ഒഴനിവുകേള

288 (308) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല് റസഭാക്കസ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ജനില്ലയനില്  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിടന്റെ  ഏടതല്ലഭാലാം
തസ്തനികേകേളനില് എത്ര ഒഴനിവുകേള ഉടണനള്ള വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത ഒഴനിവുകേള എകപഭാള നനികേതഭാനഭാകുടമന്നെസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജനില്ലയനില് സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിടന്റെ കേതീഴനിലുള്ള വനിവനിധ
കേഭാരലഭാലയങ്ങളനിലഭായനി  26  ഒഴനിവുകേള  നനിലവനിലുണസ.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ചുവടട
കചര്ക്കുന.

ക്രമ
നമ്പര്

തസ്തനികേ ഒഴനിവുകേളുടട
എണലാം

(1) (2) (3)

1 കപ്രഭാഗഭാലാം ഓഫതീസര് 1

2 കക്ഷമ സഭാപന സൂപ്രണസ കഗഡസ- I 1

3. ഐ.സനി.ഡനി.എസസ. സൂപര്കവസര് 9

4 ജൂനനിയര് സൂപ്രണസ 9
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(1) (2) (3)

5 കക്ഷമ സഭാപന സൂപ്രണസ കഗഡസ-II 1

6 കക്ഷമ സഭാപന സൂപ്രണസ കഗഡസ-III 1

7 കചല്ഡസ ടവല്ടഫയര് ഇന്ടസക്ടര് 1

8 ക്ലഭാര്ക്കസ 1

9 ഓഫതീസസ അറന്ഡന്റെസ 1

10 വഭാചസമഭാന് 1

                        ആടകേ 26

(ബനി)  ഐ.സനി.ഡനി.എസസ.  സൂപര്കവസര്,  ക്ലഭാര്ക്കസ,  ഓഫതീസസ അറന്ഡന്റെസ,
വഭാചസമഭാന്  എന്നെതീ  തസ്തനികേകേളനിടല  ഒഴനിവുകേള  പനി.എസസ.സനി.  മുകഖന
നനികേത്തുന്നെതനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന. കക്ഷമ സഭാപന സൂപ്രണസ കഗഡസ-
II,  കക്ഷമ  സഭാപന  സൂപ്രണസ  കഗഡസ-III,  കചല്ഡസ  ടവല്ടഫയര് ഇന്ടസക്ടര്
എന്നെതീ തസ്തനികേകേളനിടല ഒഴനിവുകേള വകുപനിടല വനികശഷേഭാല് ചടലാം കഭദഗതനി ടചയ്യുന്നെ
മുറയസ  നനികേത്തുന്നെതഭാണസ.  കപ്രഭാഗഭാലാം  ഓഫതീസര്  തസ്തനികേയനിടല  ഒഴനിവനില്
ബഹുമഭാനടപട  കകേരള  അഡനിനനികസറതീവസ  കട്രബബ്യൂണലനില്  ഫയല്  ടചയ്ത  ഒ.എ.
നമ്പര്  1709/2016 കനലുള്ള  അനനിമ  വനിധനിനലഭായതനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്
നനിയമനലാം നടത്തുന്നെതഭാണസ. ജൂനനിയര് സൂപ്രണസ, കക്ഷമ സഭാപന സൂപ്രണസ കഗഡസ-I
എന്നെതീ  തസ്തനികേകേളനില്  അടനിയനരമഭായനി  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപനിനസ കേതീഴനില് പ്രവര്തനിക്കുന്നെ ബഡ്സസ സ്കൂളുകേള

289 (309) ശതീ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനുകേതീഴനില്  എത്ര  ബഡ്സസ
സ്കൂളുകേള  പ്രവര്തനിക്കുനണസ;  ഇതനില്  ഏടതല്ലഭാലാം  സ്കൂളുകേളക്കഭാണസ  എയ്ഡഡസ
പദവനി നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ എന്നെസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആലത്തൂര്  പഞഭായതനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  ബഡ്സസ  സ്കൂളനിടന്റെ
പ്രവര്തനലാം സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുതനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഈ സ്കൂളനിനസ  എയ്ഡഡസ  പദവനി
നല്കേഭാന് ആവശലമഭായ നടപടനി സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനതസ  സഭാമൂഹലനതീതനി  വകുപനിനസ  കേതീഴനില്  ബഡ്സസ  സ്കൂളുകേള
പ്രവര്തനിക്കുന്നെനില്ല. ബഡ്സസ സ്കൂളുകേളുടട ചുമതല തകദ്ദേശസസ്വയലാംഭരണ വകുപനിനഭാണസ.

(ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിചവരുന.

 കസ്നേഹപൂര്വ്വലാം പദതനി

290  (310) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളനില് ആടരങ്കനിലുലാം മരനിചകപഭായഭാല് അവരുടട മക്കളക്കസ
പഠനിക്കുവഭാന് പ്രതനിമഭാസലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നെ 'കസ്നേഹപൂര്വ്വലാം' പദതനി എന്നെഭാണസ
ആരലാംഭനിചതസ;

(ബനി)  അരൂര് മണ്ഡലതനിടല  എത്ര വതീതലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ  ഏടതല്ലഭാലാം
വര്ഷേങ്ങളനില് ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം സഹഭായലാം നല്കേനി ;

(സനി)  എത്ര  വര്ഷേമഭായനി  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  തുകേ  നല്കേഭാടത
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന എന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  തുകേ  മുടങ്ങഭാനനിടയഭായ  സഭാഹചരലലാം
എനഭാടണന്നെസ പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ഇ)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള  തുകേ  മുടക്കലാം  കൂടഭാടത  ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 2012 നവലാംബറനില് കസ്നേഹപൂര്വ്വലാം പദതനി ആരലാംഭനിച.

(ബനി)  2012-13,  2013-14  വര്ഷേങ്ങളനില്  അകപക്ഷകേള  കനരനിടഭാണസ
സസ്വതീകേരനിചനിരുന്നെതസ.  പ്രസ്തുത  വര്ഷേങ്ങളനില്  മണ്ഡലലാം  തനിരനിചള്ള  കേണക്കസ
സൂക്ഷനിചനിടനില്ല.

അരൂര് മണ്ഡലതനില് ഉളടപട 630 വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ 2014-15 അദലയന
വര്ഷേതനിലുലാം  464  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ  2015-16  അദലയന  വര്ഷേതനിലുലാം  325
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ  2016-17  അദലയന  വര്ഷേതനിലുലാം  കസ്നേഹപൂര്വ്വലാം  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം ധനസഹഭായലാം നല്കേനി. 

(സനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  തുകേ  നല്കുന്നെതസ  മുടങ്ങനിയനിടനില്ല.
സഭാപനകമധഭാവനികേള  മുകഖന  ഓണ്കലനഭായനി  അകപക്ഷ  നല്കേനി  പ്രനിന്റെകൗടസ
സമര്പനിചസ അലാംഗതീകേരനിച എല്ലഭാകപര്ക്കുലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണസ.
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(ഡനി)  വനിവനിധ വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം ഓണ്കലന് പ്രനിന്റെകൗടസ

ലഭനിക്കുന്നെ  മുറയസ  ആയതസ  അലാംഗതീകേരനിചസ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുടടയുലാം  മഭാതഭാവനിടന്റെകയഭാ

പനിതഭാവനിടന്റെകയഭാ കജഭായനിന്റെസ അക്കകൗണനികലയസ തുകേ ടക്രഡനിറസ ടചയ്തസ നല്കേനിവരുന.

പ്രനിന്റെകൗടസ  ലഭനിക്കഭാത  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിടല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ

ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിടനില്ല.

(ഇ)  തുകേ  മുടക്കലാം  കൂടഭാടത  ലഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ.

ഓണ്കലന്  പ്രനിന്റെകൗടസ  ലഭലമഭാക്കഭാത  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങകളഭാടസ  പ്രസ്തുത

പ്രനിന്റെകൗടസ അടനിയനരമഭായനി സമര്പനിക്കുന്നെതനിനസ ഇ-ടമയനില് സകന്ദശലാം നല്കേനിവരുന.

 അങ്കണവഭാടനികേളനിടല ഒഴനിവുകേള നനികേത്തുന്നെതനിനസ നടപടനി

291 (311) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ആകരഭാഗലവുലാം

സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാമൂഹല  നതീതനി  വകുപനിനസ  കേതീഴനിലുളള  അങ്കണവഭാടനികേളനില്  വര്ക്കര്,

ടഹല്പര് തസ്തനികേകേളനില് ഒഴനിവുകേള നനിലവനിലുകണഭാ എന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം ജനില്ലയനില്  പ്രസ്തുത തസ്തനികേകേളനില് എത്ര ഒഴനിവുകേള

നനിലവനിലുണസ;

(സനി)  വര്ക്കല  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല  അങ്കണവഭാടനികേളനില്  ടതീചര്,

വര്ക്കര്, ടഹല്പര് തസ്തനികേകേളനില് എത്ര ഒഴനിവുകേള നനിലവനിലുണസ ;

(ഡനി) ഒഴനിവുകേള യഥഭാസമയലാം നനികേത്തുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) വര്ക്കര്, ടഹല്പര് തസ്തനികേകേളനില് ഒഴനിവുകേള നനിലവനിലുണസ.

(ബനി)  തനിരുവനനപുരലാം  ജനില്ലയനിടല  അങ്കണവഭാടനി  വര്ക്കര്,  ടഹല്പര്

തസ്തനികേകേളനിലുള്ള ഒഴനിവുകേള ചുവടട കചര്ക്കുന.

തസ്തനികേ ഒഴനിവുകേള

അങ്കണവഭാടനി വര്ക്കര് 104

അങ്കണവഭാടനി ടഹല്പര് 544
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(സനി) വര്ക്കല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലതനിടല അങ്കണവഭാടനികേളനില് നനിലവനിലുള്ള
വര്ക്കര്, ടഹല്പര് ഒഴനിവുകേള സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ചുവടട കചര്ക്കുന.

നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം ഐ.സനി.ഡനി.എസസ. കപ്രഭാജക്ടസ

അങ്കണവഭാടനികേളനിടല
ഒഴനിവുകേള

വര്ക്കര് ടഹല്പര്

വര്ക്കല വര്ക്കല 0 9

വര്ക്കല അഡതീഷേണല് 0 2

കേനിളനിമഭാനൂര് അഡതീഷേണല് 0 19

(ഡനി) ഒഴനിവുകേള യഥഭാസമയലാം നനികേത്തുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 ഭനിന്നെകശഷേനിക്കഭാര്ക്കഭായനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതനികേള

292(312) ശതീ  .   ടകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസസ :
ശതീ  .   ബനി  .   സതലന് :
ശതീ  .   വനി  .   ടകേ  .   സനി  .   മമ്മേതസ കകേഭായ :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ആകരഭാഗലവുലാം സഭാമൂഹലനതീതനിയുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനില് വന്നെകശഷേലാം ഭനിന്നെകശഷേനിക്കഭാര്ക്കഭായനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളള പദതനികേള എടനഭാടക്കയഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി 'അനുയഭാത്ര' എന്നെ കപരനില് പ്രകതലകേ പദതനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭനിന്നെകശഷേനി  ആരലാംഭതനില്  തടന്നെ  കേടണത്തുന്നെതനിനസ  എല്ലഭാ  ജനില്ലഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം "ഏര്ലനി ഡനിറക്ഷന് ടസന്റെര് "സഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഭനിന്നെകശഷേനിയുളളവര്ക്കഭായനി  വനികേലഭാലാംഗ  കക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷേന്  വഴനി
കട്രകസക്കനിള,  വതീല്  ടചയര്,  വഭാക്കര്,  ശവണ  സഹഭായനി  തുടങ്ങനിയ
ഉപകേരണങ്ങള വനിതരണലാം ടചയ്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഭനിന്നെകശഷേനിക്കഭാര്ക്കഭായനി  വനിവനിധ  പ്രവര്തനങ്ങള  ഉളടപടുതനി
'അനുയഭാത്ര'  എന്നെ  കപരനില്  ഒരു  സമഗ  ജതീവചക്ര  സമതീപനതനിലൂടട  വനിവനിധ
കസവനങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  വനിവനിധ
പദതനികേള അനുയഭാത്രയുടട ഭഭാഗമഭായനി ഉളടപടുതനിയനിട്ടുണസ.
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ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെകശഷേലാം  ഭനിന്നെകശഷേനിയുള്ളവര്ക്കഭായനി

സഭാമൂഹലനതീതനി വകുപസ ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ള പദതനികേള ചുവടട കചര്ക്കുന.

1. കേഭാഴ്ചകവകേലലമുള്ള അമ്മേമഭാര്ക്കുള്ള ധനസഹഭായലാം  -  കേഭാഴ്ച കവകേലലമുള്ള

അമ്മേമഭാര്ക്കസ  പ്രസവഭാനനരലാം  കുഞ്ഞെനിടന  പരനിപഭാലനിക്കുന്നെതനിനുലാം

അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  പ്രതനിമഭാസലാം  2000

രൂപ ക്രമതനില് പരമഭാവധനി 2 വര്ഷേലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന.

2. ഭനിന്നെകശഷേനിക്കഭാര്ക്കസ  തുലലതഭാ  പരതീക്ഷ  എഴുതുന്നെതനിനസ  ധനസഹഭായലാം  -

സ്കൂള  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  പൂര്തനിയഭാക്കഭാന്  കേഴനിയഭാത  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ/

ഭനിന്നെകശഷേനിക്കഭാരഭായ  വലക്തനികേളക്കസ  പതഭാലാം  ക്ലഭാസസ/പനണഭാലാം  ക്ലഭാസസ

പരതീക്ഷ  എഴുതുന്നെതനിനസ  പരതീക്ഷഭാ  ഫതീസസ-  കകേഭാഴസ  ഫതീസസ  ഉളടപടട

ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നെ  ഒരു  പദതനിക്കസ  2017-18  വര്ഷേലാം  സര്ക്കഭാര്

അനുമതനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ. 

3. വനിദലഭാകജലഭാതനി  -  സഭാമ്പതനികേമഭായനി  പനികന്നെഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്നെ  അലാംഗപരനിമനിതരഭായ

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ  പഠകനഭാപകേരണങ്ങള,  യൂണനികഫഭാലാം  എന്നെനിവയ്ക്കുള്ള

ധനസഹഭായലാം നല്കുന്നെ പദതനി.

4. വനിദലഭാകേനിരണലാം  -  സഭാമ്പതനികേ  പരഭാധതീനതമൂലലാം  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്നെ

ഭനിന്നെകശഷേനിയുള്ള മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുടട   (ആടരങ്കനിലുലാം  ഒരഭാള/രണ്ടുകപരുലാം)

മക്കളക്കസ  വനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുന്നെതനിനുള്ള  പദതനിയുടട

നടതനിപനികലയഭായനി  15-5-2017  തതീയതനി  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്

274/2017/ സഭാ.നതീ.വ. പ്രകേഭാരലാം 89.25 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണസ.

5. വനികേലഭാലാംഗര്ക്കസ  വനിദൂര വനിദലഭാഭലഭാസതനിനസ  കസഭാളര്ഷേനിപസ -  വനിദലഭാഭലഭാസ

സഭാപനങ്ങളനില്  കപഭായനി  പഠനിക്കഭാന്  കേഴനിയഭാതവരുലാം

വനികേലഭാലാംഗരുമഭായ/ഭനിന്നെകശഷേനിക്കഭാരഭായ,  ഡനിഗനികയഭാ  അതനിനസ  മുകേളനികലഭാ

പഠനിക്കുന്നെ  (കപ്രവറഭായനി  രജനിസര്  ടചയ്തസ-ഓപണ്  സ്കൂള/കകേഭാകളജസ)

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കസ ഒരു അദലയന വര്ഷേകതയസ പരമഭാവധനി  10,000/-

രൂപ അനുവദനിക്കുന്നെ പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

6. സസ്വഭാശയ-കേനിടപ്പുകരഭാഗനികേടള  പരനിചരനിക്കുന്നെ  മഭാതഭാവസ/രക്ഷകേര്തഭാവനിനസ

(സതീകേള)  സസ്വയലാംടതഭാഴനില് ടചയ്യുന്നെതനിനഭായനി  ഒറതവണ ധനസഹഭായമഭായനി

35,000 രൂപ അനുവദനിക്കുന.
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ഇതുകൂടഭാടത  മഭാനസനികേ  ടവലവനിളനി  കനരനിടുന്നെവര്  ഉളടപടടയുള്ള
ഭനിന്നെകശഷേനിയുള്ളവര്ക്കസ  ടതഭാഴനില് പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
വനിവനിധ  സന്നെദ  സലാംഘടനകേളുമഭായനി  സഹകേരനിചസ  നനിരവധനി  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചസ നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കകേരള  സലാംസഭാന  വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷേന്  വഴനി
ഭനിന്നെകശഷേനിക്കഭാര്ക്കഭായനി ആവനിഷ്കരനിച വരുന്നെ പദതനികേള ചുവടട കചര്ക്കുന:

1. അലാംഗകവകേലലമുള്ളവര്ക്കഭാവശലമഭായ  കട്രകസക്കനിള,  വതീല്ടചയര്,
കൃത്രനിമ  കകേകേഭാലുകേള,  വഭാക്കര്,  ക്രചസസ,  കേണട,  ശവണ  സഹഭായനി
തുടങ്ങനിയ സഹഭായ ഉപകേരണങ്ങളുടട സകൗജനല വനിതരണലാം.

2. അലാംഗകവകേലലമുള്ളവര്ക്കുകവണ  കഹടടകേസ  ലനിലാംബസ,  ഇലകകഭാണനികേസ
വതീല്ടചയര്,  ലഭാപസ  കടഭാപസ  തുടങ്ങനിയ ആധുനനികേ ഉപകേരണ വനിതരണലാം
(മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ വനികധയമഭായനി)

3. കസഡസ  വതീല്  ഘടനിപനിച  സ്കൂടര്  വനിതരണലാം  (മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കസ
വനികധയമഭായനി)

4. അലാംഗകവകേലലമുള്ളവര്ക്കുള്ള  പുതനിയ  സ്കൂടറനില്  കസഡസ  വതീല്
ഘടനിപനിക്കുന്നെതനിനസ സബ്സനിഡനി

5. നഭാഷേണല്  ഹഭാന്റെതീകേലഭാപ്ഡസ  ഫനിനഭാന്സസ  ആന്റെസ  ടഡവലപ്ടമന്റെസ
കകേഭാര്പകറഷേന് വഴനിയുള്ള സസ്വയലാംടതഭാഴനില് വഭായ/വനിദലഭാഭലഭാസ വഭായ

6. സസ്വയലാംടതഭാഴനിലനിനുള്ള ബഭാങ്കസ കലഭാണ് സബ്സനിഡനി

7. ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗതനിനസ  എന്.എചസ.എഫസ.ഡനി.സനി.  വഭായഭാ
സബ്സനിഡനി

8. ഗുരുതരമഭായ കവകേലലലാം ബഭാധനിച കുടനികേളക്കസ സനിരനനികക്ഷപ പദതനി

9. സസ്വയലാം സഹഭായ സലാംഘങ്ങടള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കല്

10. തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുമഭായനി സഹകേരനിചസ വനികേലഭാലാംഗ പുനരധനിവഭാസ
പദതനി-സലാംസഭാനതലതനില് നടപഭാക്കല്

11. വനികേലഭാലാംഗ സകൗഹൃദ സഭാകങ്കതനികേ പ്രദര്ശനവുലാം പരനിശതീലനകകേന്ദ്രവുലാം

12. വനികേലഭാലാംഗരഭായ വകയഭാജനങ്ങളക്കുകവണനിയുള്ള വൃദസദനലാം പരനിപഭാലനലാം

13. കേഭാഴ്ചകവകേലലമുള്ള  യുവതതീയുവഭാക്കളക്കസ  ടഭാടബറസ/സഭാര്ടസ  കഫഭാണ്
നല്കുന്നെ പദതനി 

14. ഭനിന്നെകശഷേനിക്കഭാര്ക്കസ  25,000  രൂപ വടര ജഭാമലമനില്ലഭാത വഭായ നല്കുന്നെ
പദതനി 
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(ബനി)  ഉണസ.  അലാംഗപരനിമനിതനികേളക്കസ  കേഭാരണമഭാകുന്നെ  അവസകേള
പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതസ  മുതല് ഇവരുടട  പുനരധനിവഭാസലാം വടര ലക്ഷലമനിടുന്നെ വനിവനിധ
പ്രവര്തനങ്ങളഭാണസ  അനുയഭാത്രയുടട ഭഭാഗമഭായനി  നടപഭാക്കുന്നെതസ.  പ്രവര്തനങ്ങള
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവടട കചര്ക്കുന.

1. അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കഭായുള്ള  സവനികശഷേ  തനിരനിചറനിയല്  കേഭാര്ഡുകേളുടട
വനിതരണലാം

2. അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കസ ആകരഭാഗല ഇന്ഷേസ്വറന്സസ പദതനി 

3. അലാംഗപരനിമനിതനികേള പ്രതനികരഭാധനിക്കുന്നെതനിനുള്ള പ്രവര്തനങ്ങള

4. ജനില്ലഭാ പ്രഭാരലാംഭ ഇടടപടല് കകേന്ദ്രങ്ങള

5. നനിലവനിലുള്ള ജനില്ലഭാ പ്രഭാരലാംഭ ഇടടപടല് കകേന്ദ്രങ്ങളുടട ശഭാക്തതീകേരണലാം

6. ടമഭാകബല് ഇന്റെര്ടവന്ഷേന് യൂണനിറ്റുകേള

7. പ്രകതലകേ കമഖലകേളനില് സനിരലാം ഇന്റെര്ടവന്ഷേന് യൂണനിറ്റുകേള

8. ടസഷേലല് അങ്കണവഭാടനികേള

9. കപ്രഭാജക്ടസ ഓടനിസലാം

10. കേഭാകതഭാരലാം

11. കമഭാഡല് കചല്ഡസ റതീഹഭാബനിലനികറഷേന് ടസന്റെറുകേള (MCRC)

12. ടഹല്പസ ടഡസസ

13.  ബഡ്സസ സ്കൂളുകേളുടട പ്രവര്തനങ്ങള ശക്തനിടപടുതല്

14. കേറക്ഷന് സര്ജറനികേള

15. സ്റ്റുഡന്റെസ ഇനനികഷേലറതീവസ ഇന് കേമ്മേബ്യൂണനിറനി റതീഹഭാബനിലനികറഷേന്

16. ബഡ്സസ  റതീഹഭാബനിലനികറഷേന്  ടസന്റെറുകേളുലാം  അസനിസഡസ  ലനിവനിലാംഗസ
കഹഭാമുകേളുലാം

17. വലക്തനിഗത പരനിപഭാലന പഭാന്

18.  കദശതീയ ശനില്പശഭാല

19. അലാംഗപരനിമനിതര്ക്കസ  ടതഭാഴനില്  പരനിശതീലനതനിനുലാം  സഭാകങ്കതനികേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളക്കുമഭായനി വനിദഗ്ദ്ധ കകേന്ദ്രലാം
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20. വനിവര വനിദലഭാഭലഭാസ വലഭാപന (IEC) പ്രവര്തനങ്ങള-എലാംപവര്

21. പരനിക്കുകേളമൂലമുണഭാകുന്നെ  അലാംഗപരനിമനിതനികേള  പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാനുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള

22. അനുയഭാത്ര-വനി ടകേയര് ഫനിലനിലാം ടഫസനിവല് ഓണ് ഡനിടസബനിലനിറതീസസ

(സനി)  കവകേലലങ്ങള  എത്രയുലാം  കനരടത  കേടണത്തുന്നെതനിനുലാം
അനുകയഭാജലമഭായ  ഇടടപടല്  പ്രവര്തനങ്ങള  നടത്തുന്നെതനിനുമഭായനി  ആധുനനികേ
സകൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ജനില്ലഭാ  പ്രഭാരലാംഭ  ഇടടപടല്  കകേന്ദ്രങ്ങള  സലാംസഭാനടത
എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം  സഭാപനിക്കുന്നെതഭാണസ.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ  സലലാം  ആകരഭാഗല
വകുപസ  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനിനഭായനി  ടകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്തനങ്ങളക്കസ
തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  ഭനിന്നെകശഷേനിക്കഭാര്ക്കസ  കകേരള  സലാംസഭാന  വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ
കകേഭാര്പകറഷേന് വഴനി  കട്രകസക്കനിള,  വതീല്ടചയര്,  വഭാക്കര്,  ശവണ സഹഭായനി
തുടങ്ങനിയ  സഹഭായ  ഉപകേരണങ്ങള  കനരനിട്ടുലാം  ടമഡനിക്കല്  കേലഭാമ്പുകേള  വഴനിയുലാം
സകൗജനലമഭായനി  വനിതരണലാം  നടതനിവരുന.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്
വന്നെകശഷേലാം  വനികേലഭാലാംഗകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷേന്  മുകഖന  2059  കപര്ക്കസ  സഹഭായ
ഉപകേരണങ്ങള സകൗജനലമഭായനി വനിതരണലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

 കറഷേന് കേഭാര്ഡസ മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനിടല അനര്ഹര്

293 (313) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷേന് കേഭാര്ഡസ  പുതുക്കനി നല്കുന്നെതനിനഭായുള്ള  ഡനിക്ലകറഷേന് കഫഭാറലാം
ഏതസ വര്ഷേമഭാണസ കേഭാര്ഡുടമകേളനില് നനിനലാം സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ ;

(ബനി)  കറഷേന് കേഭാര്ഡസ  ഡനിക്ലകറഷേനനില് വസ്തുതകേള മറചടവചസ  മുന്ഗണനഭാ
പടനികേയനില്  കേയറനിക്കൂടനിയവടര  ഒഴനിവഭാക്കനി  പകേരലാം  അര്ഹതയുള്ളവടര
ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനസ  നനിലവനില്  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എടനഭാടക്കയഭാണസ;
വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നഭാളനിതുവടര  എത്ര  കേഭാര്ഡുടമകേടള  അനര്ഹരഭാടണന്നെസ  കേടണതനി
മുന്ഗണനഭാ ലനിസനില്നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണസ; വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 2014-ലഭാണസ പ്രതീ-കപഭാപ്പുകലറഡസ കഫഭാറങ്ങള വനിതരണലാം ടചയ്തതസ.
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(ബനി)  സസ്വകമധയഭാ ഒഴനിയഭാനുള്ള അവസരലാം 20-8-2017 വടര നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

അതനിനുകശഷേവുലാം മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില് തുടരുന്നെ അനര്ഹടര പരനികശഭാധനയനിലൂടട

കേടണതനി മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില്നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുലാം നനിയമ നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി)  105034  കേഭാര്ഡുടമകേടള  അനര്ഹരഭായനി  കേടണതനി.  അവടര

ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 കറഷേന്കേടകേളനിടല കേമ്പബ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം

294  (314) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കറഷേന്

കേടകേളനില് കേമ്പബ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം നടത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലതനില്  എത്ര  കറഷേന്  കേടകേളനിലഭാണസ

കേമ്പബ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം നടത്തുവഭാനുള്ളതസ;

(സനി) കേമ്പബ്യൂടര്വല്ക്കരണവുമഭായനി ബനടപട നനിലവനിടല സനിതനി വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേമ്പബ്യൂടര്വല്ക്കരണ  നടപടനികേൾ  എന്നെകതയസ  പൂര്തതീകേരനിക്കഭാന്

കേഴനിയുലാം എന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  122.

(സനി) സനിവനില് സകപസസ വകുപനിനുകവണനി കകേരള കസറസ സനിവനില് സകപസസ

കകേഭാര്പകറഷേനഭാണസ  (സകപകകേഭാ) ഇ-കപഭാസസ ടമഷേതീനുകേള പര്കചസസ ടചയ്യുന്നെതസ.

പ്രസ്തുത  ഇ-കപഭാസസ  വഭാങ്ങുന്നെതനിനഭായനി  ടടണറുകേള  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം  ലഭലമഭായ

ടടണറുകേളുടട പരനികശഭാധന നടനവരനികേയുമഭാണസ.  ഇ-കപഭാസസ ടമഷേതീനുകേള സഭാപനിക്കുകേയുലാം

സമഗ കറഷേന് വനിതരണലാം കേമ്പബ്യൂടര് ശലാംഖലയുമഭായനി ബനനിപനിക്കുകേയുലാം ടചയ്യുലാം.

(ഡനി)  2018  മഭാര്ചസ  മഭാസതനിനകേലാം  കേമ്പബ്യൂടര്വല്ക്കരണ  പദതനി

പൂര്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴനിയുടമന്നെഭാണസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നെതസ.
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 ഇ-കപഭാര്ടസ കറഷേന് സലാംവനിധഭാനലാം

295 (315) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടകേ  .   വനിജയന് :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇ-കപഭാര്ടസ കറഷേന് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സലാംവനിധഭാനതനിടന്റെ സവനികശഷേതകേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുന്നെതനിനസ  എടനഭാടക്ക നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചടവന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഇ-കപഭാസസ ടമഷേതീനുകേള എല്ലഭാ കറഷേന് കേടകേളനിലുലാം സഭാപനിക്കുന്നെതനിനസ
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി) ഇ-കപഭാസസ (ഇലകകഭാണനികേസ കപഭായനിന്റെസ ഓഫസ ടസയനില്) ഉപകേരണങ്ങള
വഴനി ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുടട ബകയഭാടമട്രനികേസ വനിവരങ്ങള സസ്വതീകേരനിചസ വഭാലനികഡറസ ടചയ്തസ
യഥഭാര്ത്ഥ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ  മഭാത്രലാം  കറഷേന്  വനിതരണലാം  നടക്കുനടവന്നെസ
ഉറപ്പുവരുതഭാന് സഭാധനിക്കുലാം. ഇതുവഴനി കറഷേന് വനിതരണലാം കൂടുതല് സുതഭാരലമഭാക്കഭാന്
കേഴനിയുലാം.

(സനി) സനിവനില് സകപസസ വകുപനിനുകവണനി കകേരള കസറസ സനിവനില് സകപസസ
കകേഭാര്പകറഷേനഭാണസ  (സകപകകേഭാ)  ഇ-കപഭാസസ  ടമഷേതീനുകേള  നനിയമപരമഭായ
നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചടകേഭാണസ  വഭാങ്ങുന്നെതസ.  ഇ-കപഭാസസ  വഭാങ്ങുന്നെതനിനഭായനി
ടടണറുകേള ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം ലഭലമഭായ ടടണറുകേളുടട പരനികശഭാധന നടനവരനികേയുമഭാണസ.

 ജനി.എസസ.ടനി.മൂലമുണഭാകുന്നെ വനിലക്കയറലാം

296 (316) ശതീ  .   ചനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് : 
,,   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : 
ശതീമതനി സനി  .   ടകേ  .   ആശ : 
ശതീ  .  എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  നടപനിലഭാക്കനിയ  സഭാഹചരലതനില്  ടപഭാതുവനിപണനിയനില്
വനിലക്കയറലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനസ  ടപഭാതുവനിതരണ  വകുപ്പുലാം  ലതീഗല്
ടമകട്രഭാളജനി വകുപ്പുലാം എടനഭാടക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച എന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.-യനില് പൂര്ണമഭായുലാം നനികുതനി ഒഴനിവഭാക്കനിയ ചനില സഭാധനങ്ങളക്കുലാം
നനികുതനി  നനിരക്കനില്  കുറവുവന്നെ  ചനില  സഭാധനങ്ങളക്കുലാം  ആനുപഭാതനികേമഭായ
വനിലക്കുറവസ വനിപണനിയനില് കേഭാണടപടുന്നെനില്ല എന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  വനിലക്കയറലാം നനിയനണവനികധയമഭാക്കുന്നെതനിനസ ടപഭാതുവനിതരണ വകുപസ
ടപഭാതുവനിപണനിയനിടല  കേരനിഞന,  പൂഴനിവയസ,  ടപഭാതുവനിതരണ  ശലാംഖലയനിടല
മറനിചവനില്പന  എന്നെനിവ  തടയുന്നെതനിനസ  ശക്തമഭായ  പരനികശഭാധന  നടത്തുനണസ.
നനിയമലലാംഘനലാം നടത്തുന്നെവര്ടക്കതനിടര 1955-ടല അവശല സഭാധന നനിയമലാം, 1980-
ടല Prevention of Black Marketing and Maintenance of Supply of Essential
Commodities  Act,  1966-ടല  ടകേ.ആര്.ഒ.  എന്നെനിവ  അനുസരനിചസ  ശക്തമഭായ
നനിയമനടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണസ.  കൂടഭാടത വലഭാപഭാര കകേന്ദ്രങ്ങള വനിലവനിവരപടനികേ
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കള  കേഭാണതക്ക  രതീതനിയനില്  പ്രദര്ശനിപനിചനിട്ടുകണഭാടയന്നെസ  പരനികശഭാധനിചസ
ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം നനിയമലലാംഘനലാം നടത്തുന്നെവര്ടക്കതനിടര 1977-ടല Kerala Food
Stuffs  (Display  of  Prices  by  Catering  Establishment)  Order,  1977-ടലയുലാം
1980-ടലയുലാം  Kerala  Essential  Commodities  (Maintenance  of  Account  and
Display  of  Price  and  Stock)  Order  എന്നെനിവ  പ്രകേഭാരലാം  ശക്തമഭായ  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചവരുനണസ.  പഭായസ  ടചയ്ത  ഉല്പന്നെങ്ങളനില്  പഭാകക്കജ്ഡസ  കേകമ്മേഭാഡനിറതീസസ
റൂളസസ  പ്രകേഭാരലാം  ആവശലമഭായ  പ്രഖലഭാപനങ്ങള  ഉകണഭാടയനലാം  നനിയമപരമഭായനി
അനുവദനിച  വനിലകയക്കഭാള  കൂടനിയ  വനില  ഈടഭാക്കുനകണഭാടയനലാം  സലാംബനനിച
വലഭാപകേമഭായ  പരനികശഭാധനകേള  ലതീഗല്  ടമകട്രഭാളജനി  വകുപസ  നടത്തുനണസ.
എലാം.ആര്.പനി.-ടയക്കഭാള അധനികേ വനില ഈടഭാക്കനിയതസ സലാംബനനിചസ 48 കകേസ്സുകേള
രജനിസര്  ടചയ്തനിട്ടുണസ.  രഭാജനി  ഫതീസസ  ഇനതനില്  1,55,000  രൂപയുലാം  പഭാകക്കജ്ഡസ
കേകമ്മേഭാഡനിറതീസനിടന്റെ  മറസ  നനിയമലലാംഘനങ്ങളക്കസ  337  കകേസ്സുകേളുലാം  23,45,500
രൂപയുലാം മറസ നനിയമലലാംഘനങ്ങള ഉളടപടട ആടകേ 2565  കകേസ്സുകേളുലാം 70,06,000
രൂപ രഭാജനി ഫതീസുലാം ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുണസ. 

 കറഷേന് കേഭാര്ഡസ വനിതരണതനിടല അപഭാകേതകേള

297 (317) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലതനിനസ ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പുതുതഭായനി കറഷേന് കേഭാര്ഡസ ലഭനിചകപഭാള അര്ഹരഭായ പലരുലാം ബനി.പനി.എൽ.
വനിഭഭാഗതനില്നനിന്നെസ  ഒഴനിവഭാക്കടപടതഭായുലാം  അനര്ഹരഭായ  പലരുലാം  ബനി.പനി.എൽ.
പടനികേയനില് ഉളടപടതഭായുലാം പരഭാതനികേള ഉയര്ന്നെ സഭാഹചരലതനില്,  അനര്ഹടര
ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുലാം, മഭാരകേകരഭാഗങ്ങള ബഭാധനിചവരടക്കമുള്ള അര്ഹരഭായവര്ക്കസ ബനി.പനി.എൽ.
കേഭാര്ഡസ  നല്കുന്നെതനിനുലാം  എടനല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണസ  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ  എന്നെസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉതരലാം

മുന്ഗണനഭാ  ലനിസനില്  വന്നെ  അപഭാകേതകേള  തനിരുതനി  14-1-11-ടല  സ.ഉ.
(കകേ)നമ്പര്  16/2011/ത.സസ്വ.ഭ.വ.,  27-4-12-ടല  സ.ഉ.(കകേ)  നമ്പര്
112/12/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  എന്നെനിവ  പ്രകേഭാരമുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  കയഭാഗലത
കനടുന്നെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കടള  എല്ലഭാവടരയുലാം  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസനില്
ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  കൂടഭാടത  മതല,  കേയര്,
കേശുവണനി,  കതഭാടലാം  ഉളടപടടയുള്ള പരമ്പരഭാഗത ടതഭാഴനിലഭാളനികേടളയുലാം  സര്ക്കഭാര്
കജഭാലനി  ഉളടപടട  സനിര  വരുമഭാനമുള്ളവടരയുലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി  മടറല്ലഭാ  പടനികേജഭാതനി
കുടുലാംബങ്ങടളയുലാം  മറസ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  മഭാറനിവചസ  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസനില്
ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  അനര്ഹടര ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതസ
സലാംബനനിച കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശവുലാം പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ.

 പുതനിയ കറഷേന് കേഭാര്ഡനിടല അപഭാകേതകേള

298 (318) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ ജനില്ലയനില് വനിതരണലാം ടചയ്ത പുതനിയ കറഷേന് കേഭാർഡുകേളനിൽ
വലഭാപകേമഭായ കതഭാതനില് അപഭാകേതകേള ഉളള വനിവരലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ബനി.പനി.എൽ./എ.  പനി.എൽ.  അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുലാം ഉയര്ന്നെ
വരുമഭാനമുളള സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര് ഉളടപടടയുളളവര് ബനി.പനി.എൽ.-ൽ ഉളടപടസ
ആനുകൂലലങ്ങള  പറ്റുന്നെതസ  തടയുന്നെതനിനുലാം  ഉള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ&ബനി)  ചനില  അപഭാകേതകേള  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.  മുന്ഗണനഭാ
പടനികേയനില്നനിനലാം  സസ്വകമധയഭാ  ഒഴനിവഭാകുന്നെതനിനസ  അകപക്ഷ  സമര്പനിചവടരയുലാം
കറഷേന്  കേടയുടമകേള,  സലാംഘടനകേള,  വലക്തനികേള,  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള
എന്നെനിവ വഴനി ലഭനിച അകപക്ഷകേളനികനല് അകനസ്വഷേണലാം നടതനി അനര്ഹരഭാടണന്നെസ
കേടണതനിയവടരയുലാം  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി
ടപഭാതുവനിഭഭാഗമഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിചവരുന.  കൂടഭാടത
20-8-2017-നകേലാം  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്  ഉളടപട  എല്ലഭാ
സര്ക്കഭാര്/ടപഭാതുകമഖല/സഹകേരണ കമഖല/ഉകദലഭാഗസര്/അദലഭാപകേര് എന്നെനിവര്
സസ്വയലാം  ഒഴനിഞ്ഞുകപഭാകേഭാന് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ.  അല്ലഭാതവര്ടക്കതനിടര  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.



കചഭാകദലഭാതരങ്ങള 365

 പുതനിയ കറഷേന് കേഭാര്ഡസ 

299 (319) ശതീ  .   ടകേ  .   ടജ  .   മഭാകനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ടകേഭാചനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല എത്ര കപര്ക്കഭാണസ ഇനനിയുലാം പുതനിയ
കറഷേന് കേഭാര്ഡസ വനിതരണലാം ടചയഭാനുള്ളതസ;

(ബനി) വനിതരണലാം ടചയ്തവയനില് പരഭാതനി ലഭനിചതസ എത്ര കപരനില് നനിന്നെഭാണസ;

(സനി)  പ്രകയഭാറനിറനി  വനിഭഭാഗതനിലഭായനിരുന്നെ  മതലടതഭാഴനിലഭാളനികേള,
കേര്ഷേകേടതഭാഴനിലഭാളനികേള,  മറനിതര  ടതഭാഴനിലഭാളനികേള,  ഇടതരക്കഭാര്  എന്നെനിവടര
കനഭാണ്  പ്രകയഭാറനിറനിയനില്ടപടുതനി  പുതനിയ  കറഷേന്  കേഭാര്ഡസ  അനുവദനിച  എത്ര
കകേസ്സുകേള ഉണഭായനിട്ടുണസ;

(ഡനി)  ഇങ്ങടനയുള്ള കകേസ്സുകേളനിൽ എത്രടയണലാം നഭാളനിതുവടര പരനിഹരനിചനിട്ടുണസ;
ബഭാക്കനിയുളളവ എന്നെകതയസ പരനിഹരനിക്കഭാന് കേഴനിയുടമന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ  &  ബനി)  ടകേഭാചനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്  11753  കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേള
മഭാത്രമഭാണസ നല്കുവഭാനുള്ളതസ.   ഇതനില് 623 കപരനില് നനിന്നെഭാണസ പരഭാതനി ലഭനിചതസ. 

(സനി&ഡനി)  ഇതുസലാംബനനിച പരഭാതനികേള കക്രഭാഡതീകേരനിചസ പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  പുതുക്കനിയ  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസനിടല
പരഭാമര്ശനിക്കടപടതുകപഭാടലയുള്ള  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ആയതസ  പൂര്തതീകേരനിക്കുന്നെ  മുറയസ  ഈ  പരഭാതനികേള
പരനിഹരനിക്കഭാന്  കേഴനിയുന്നെതഭാണസ.  ഇക്കഭാരലലാം  സലാംബനനിചസ  സമയബനനിതമഭായനി
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

കദശതീയ ഭക്ഷല സുരക്ഷഭാ മനിഷേന് 

300 (320) ശതീ  .    സനി  .    ടകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  സുരക്ഷഭാ  മനിഷേടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുനര്നനിര്ണയനിച
ബനി.പനിഎല്.,  എ.പനി.എല്.  ലനിസ്റ്റുകേളനില് വന്നെ അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭായനി
എടനഭാടക്ക നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അനര്ഹടര  ബനി.പനി.എല്.  പടനികേയനില്നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി
അര്ഹരഭായവടര  ഉളടപടുതനി  പുതനിയ  കറഷേന്  കേഭാര്ഡസ  പുനര്  നനിര്ണയനിചസ
നല്കുന്നെതനിനസ എടനഭാടക്ക നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ എന്നെസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  ഓണതനിനസ മുന്പസ ബനി.പനി.എല്.,  എ.പനി.എല്.  ലനിസനിടല അപഭാകേതകേള
പരനിഹരനിചസ നല്കുന്നെതനിനുളള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ - സനി) മുന്ഗണനഭാ ലനിസനില് വന്നെ അപഭാകേതകേള തനിരുതനി 14-1-11-ടല
സ.ഉ.(കകേ)നമ്പര്  16/2011/ത.സസ്വ.ഭ.വ.,  27-4-12-ടല  സ.ഉ.(കകേ)നമ്പര്
112/12/ത.സസ്വ.ഭ.വ എന്നെനിവ പ്രകേഭാരമുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം കയഭാഗലത കനടുന്നെ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കടള  എല്ലഭാവടരയുലാം  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസനില്  ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  കൂടഭാടത  മതല,  കേയര്,  കേശുവണനി,  കതഭാടലാം
ഉളടപടടയുള്ള  പരമ്പരഭാഗത  ടതഭാഴനിലഭാളനികേടളയുലാം  സര്ക്കഭാര്  കജഭാലനി  ഉളടപടട
സനിര വരുമഭാനമുള്ളവടരയുലാം ഒഴനിവഭാക്കനി മടറല്ലഭാ പടനികേജഭാതനി കുടുലാംബങ്ങടളയുലാം മറസ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  മഭാറനിവചസ  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസനില്  ഉളടപടുത്തുന്നെ  കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ   പരനിഗണനയനിലഭാണസ.  ഇതനിനുള്ള  നടപടനികേള  തസ്വരനിതഗതനിയനില്
നടനവരുന.  സര്ക്കഭാര്,  അര്ദസര്ക്കഭാര്,  സഹകേരണ  കമഖലയനിലുള്ള
ജതീവനക്കഭാടരയുലാം  ടപന്ഷേന്കേഭാടരയുലാം  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്നനിന്നെസ
ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതസ സലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര് പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ.

 പുതനിയ കറഷേന് കേഭാര്ഡസ വനിതരണലാം

301  (321) ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളതനില് പുതനിയ കറഷേന് കേഭാര്ഡസ വനിതരണലാം പൂര്തതീകേരനികചഭാ ;

(ബനി)  എ.പനി.എല്.,  ബനി.പനി.എല്.  പടനികേ  തരലാംതനിരനിക്കുന്നെതനില്  വന്നെനിട്ടുളള
അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ  എന  വടര  സമയലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണസ;
ഇതനിനുളള അകപക്ഷകേള ആര്ക്കഭാണസ ടകേഭാടുകക്കണതസ;

(സനി)  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  ചനികേനിതയനില്  കേഴനിയുന്നെ  കരഭാഗനികേള  കേഭാര്ഡനില്
ഉളടപടനിട്ടുടണങ്കനില്  അതരലാം  കേഭാര്ഡസ  ഉടമകേളക്കസ  ബനി.പനി.എല്.  കേഭാര്ഡസ
അടനിയനനിരമഭായനി ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ കവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ) സലാംസഭാനതസ നനിലവനിലുള്ള 8018030 കേഭാര്ഡുകേളനില് 6737978 എണലാം
വനിതരണലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

(ബനി)  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം,  2013  പ്രകേഭാരലാം  എ.എ.കവ./
മുന്ഗണനഭാ/  മുന്ഗണകനതര  വനിഭഭാഗങ്ങളഭാണസ  ടപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായതനിലുള്ളതസ.
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മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ  തുടര്ചയഭായ  പുനരവകലഭാകേനതനിനസ  വനികധയമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേളഭാണസ  സസ്വതീകേരനിചവരുന്നെതസ.  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗതനില്ടപടുന്നെതനിനസ
അര്ഹരഭായവര്  പ്രസ്തുത  പടനികേയനില്നനിന്നെസ  പുറതഭായനിട്ടുടണങ്കനില്  ബനടപട
തഭാലൂക്കസ  സകപ  ഓഫതീസര്  മുഖഭാനനിരലാം  പ്രസ്തുത  ലനിസനില്
ഉളടപടുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാവുന്നെതഭാണസ.

(സനി)  ഇക്കഭാരലലാം സലാംബനനിച നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനിലുണസ. കൂടഭാടത മുന്ഗണനഭാ

വനിഭഭാഗതനില്ടപടുന്നെ  ഗുരുതര  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവര്ക്കസ  ചനികേനിതഭാ

ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  കറഷേന്  കേഭാര്ഡനില്  'കസറസ  പ്രകയഭാറനിറനി'

എന്നെസ കരഖടപടുതനി നല്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

 പുതനിയ കറഷേന് കേഭാര്ഡസ വനിതരണലാം

302 (322) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷേഭാ കപഭാറനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലുലാം പുതനിയ കറഷേന് കേഭാര്ഡസ വനിതരണലാം ടചയ്യുന്നെതനിനുള്ള

നടപടനിക്രമങ്ങള പൂര്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അനര്ഹരഭായ  ആളുകേള  പുതനിയ  കറഷേന്  കേഭാര്ഡനിടല  മുന്ഗണനഭാ

വനിഭഭാഗതനില്  ഉളടപടുകേയുലാം  അര്ഹരഭായവര്  ഒഴനിവഭാക്കടപടുകേയുലാം  ടചയ  എന്നെ

വലഭാപകേ പരഭാതനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പരഭാതനി  പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനസ  എടനല്ലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണസ

ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുള്ളതസ;

(ഡനി)  അര്ഹരഭായവര്ക്കസ  മഭാത്രലാം  മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗലാം  കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേള

ഉറപഭാക്കഭാന് എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുടമന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ & ബനി) ഉണസ.

(സനി & ഡനി) അനര്ഹടര ഒഴനിവഭാക്കനി അര്ഹടര ലനിസനില് ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനസ

സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനികനഭാടനുബനനിചസ

മുന്ഗണനഭാ  കേഭാര്ഡനില്  ഉളടപടനിട്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസര്,  സര്ക്കഭാര്

അലാംഗതീകൃത സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള, ടപഭാതുകമഖലഭാ, സഹകേരണ കമഖലയനിടല

ജതീവനക്കഭാര്,  സര്വ്വതീസസ  ടപന്ഷേന്കേഭാര്  എന്നെനിവര്  കൃതലമഭായനി  കറഷേന്  കേഭാര്ഡസ
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തനിരനികചല്പനിചസ മുന്ഗണകനതര വനിഭഭാഗതനില് ഉളടപടുത്തുവഭാന് 20-8-2017 വടര

സമയപരനിധനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനിനുപരനിയഭായനി  അനര്ഹര്ടക്കതനിടര  ഇന്ഡലന്

ക്രനിമനിനല്  ശനിക്ഷ  നനിയമ  പ്രകേഭാരവുലാം  അവശലസഭാധന  നനിയമലാം,  1955  പ്രകേഭാരവുലാം

നടപടനിടയടുക്കുവഭാന് ബനടപട ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കസ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

എല്ലഭാ വകുപസ കമധഭാവനികേളക്കുലാം സഭാപന കമധഭാവനികേളക്കുലാം ഇക്കഭാരലലാം സലാംബനനിച

കേര്ശന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  പനി.ഡനി.എസസ.

കേണ്കട്രഭാള ഓര്ഡര്, 2015  കക്ലഭാസസ  3(13)-ടന്റെ അടനിസഭാനതനില് കദശതീയ ഭക്ഷല

ഭദതഭാ നനിയമലാം, 2013 പ്രകേഭാരലാം പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നെ മുന്ഗണനഭാ പടനികേ തുടര്ചയഭായ

പുനരവകലഭാകേനതനിനസ വനികധയമഭാക്കുന്നെതസ സലാംബനനിച നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 പുതനിയ കറഷേന് കേഭാര്ഡനിടല അപഭാകേതകേള

303  (323) ശതീ  .    ടകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  പുതനിയ  കറഷേന്  കേഭാര്ഡനിടല
അപഭാകേതകേള ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ആയതസ പരനിഹരനിചസ നല്കുന്നെതനിനസ എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ  &  ബനി)  ഉണസ.  ഒന്നെഭാലാംഘട  കേഭാര്ഡസ  വനിതരണലാം  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം
പൂര്തനിയഭാകുന്നെ  മുറയസ  കറഷേന്  കേഭാര്ഡുകേളനിടല  ടതറ്റുകേള  തനിരുതനി
നല്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

പുതനിയ കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേള

304 (324) ശതീ  .   പനി  .   ഉകബദുള്ള : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  പുതനിയ  കറഷേന്  കേഭാര്ഡുകേളുടട  വനിതരണലാം
പൂര്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇടല്ലങ്കനില്  കേഭാര്ഡുകേള  പൂര്ണമഭായുലാം  എന്നെകതയസ
വനിതരണലാം ടചയഭാന് കേഴനിയുടമന്നെസ ടവളനിടപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  പുതുതഭായനി  വനിതരണലാം ടചയ്ത കേഭാര്ഡുകേളനില് വലഭാപകേമഭായനി  ടതറ്റുകേള
വന്നെനിട്ടുളള  സഭാഹചരലലാം  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അവ
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളടതന്നെസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗതനില്  ഉളടപടുവഭാന്  അര്ഹരഭായ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ കേഭാര്ഡസ മഭാറനി നല്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഓകരഭാ  ജനില്ലയനിലുലാം  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി  പ്രകതലകേലാം  കേസ്വഭാട
നനിശയനിചനിട്ടുകണഭാ;  ജനസലാംഖലഭാനുപഭാതനികേമഭായനിടഭാകണഭാ  കേസ്വഭാട  നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നെതസ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനതസ  ടമഭാതമുള്ള  8018030  കേഭാര്ഡുകേളനില്  6737978
കേഭാര്ഡുകേള  വനിതരണലാം  ടചയ്തനിട്ടുണസ.  15-8-2017-നസ  മുമ്പസ  പൂര്തനിയഭാക്കഭാന്
കേഴനിയുടമന്നെസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി)  പുതുതഭായനി വനിതരണലാം ടചയ്ത കേഭാര്ഡുകേളനില് ടതറ്റുകേള വന്നെതഭായനി ചനില
ഒറടപട  പരഭാതനികേള  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.  കറഷേന്  കേഭാര്ഡസ  വനിതരണലാം
പൂര്തനിയഭാകുന്നെ മുറയസ  തഭാലൂക്കസ  സകപ ആഫതീസുകേള വഴനി  ടതറ്റുകേള തനിരുതനി
നല്കുന്നെതഭാണസ.

(സനി)  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്  അര്ഹരഭായവടര  ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനുലാം
അനര്ഹടര ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(ഡനി)  ഇല്ല.  സലാംസഭാനതസ നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നെ എ.എ.കവ.  കുടുലാംബങ്ങളനിടല
അലാംഗങ്ങടളയു ലാം കചര്തസ  1548040  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കടള മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗതനില്
ഉളടപടുതഭാന് കകേന്ദ്രനനിയമ പ്രകേഭാരലാം നനിശയനിചനിട്ടുണസ.

പുതനിയ കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേള

305  (325) ശതീ  .    ടകേ  .    ടകേ  .    രഭാമചന്ദ്രന്  നഭായര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനടത  പുതനിയ  കറഷേന്  കേഭാര്ഡുകേളനില്  എ.പനി.എല്.,
ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗങ്ങളനില്  ഉളടപട  അനര്ഹടര  കേടണതനി  മഭാറങ്ങള
വരുത്തുന്നെതനിനസ എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ എന്നെസ വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവര്തനതനിനസ കസഭാടസ ടചക്കനിലാംഗസ വലഭാപകേമഭായനി നടത്തുന്നെ
കേഭാരലലാം ആകലഭാചനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ & ബനി) അനര്ഹടര ഒഴനിവഭാക്കനി അര്ഹടര ലനിസനില് ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനസ
സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  ഇതനികനഭാടനുബനനിചസ
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മുന്ഗണനഭാ  കേഭാര്ഡനില്  ഉളടപടനിട്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉകദലഭാഗസര്,  സര്ക്കഭാര്
അലാംഗതീകൃത സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള, ടപഭാതുകമഖലഭാ, സഹകേരണ കമഖലയനിടല
ജതീവനക്കഭാര്,  സര്വ്വതീസസ   ടപന്ഷേന്കേഭാര്  എന്നെനിവര്  കൃതലമഭായനി  കറഷേന് കേഭാര്ഡസ
തനിരനികചല്പനിചസ മുന്ഗണകനതര വനിഭഭാഗതനില് ഉളടപടുത്തുവഭാന് 20-8-2017 വടര
സമയപരനിധനി  നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  ഇതനിനുപരനിയഭായനി  അനര്ഹര്ടക്കതനിടര  ഇന്ഡലന്
ക്രനിമനിനല്  ശനിക്ഷഭാനനിയമ  പ്രകേഭാരവുലാം  അവശലസഭാധന  നനിയമലാം,  1955  പ്രകേഭാരവുലാം
നടപടനിടയടുക്കുവഭാന് ബനടപട ജനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കസ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണസ.
എല്ലഭാ  വകുപസ  കമധഭാവനികേളക്കുലാം  സഭാപന  കമധഭാവനികേളക്കുലാം  ബനടപട
എല്ലഭാവര്ക്കുലാം ഇക്കഭാരലലാം സലാംബനനിച കേര്ശന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണസ.  പനി.ഡനി.എസസ.  കേണ്കട്രഭാള  ഓര്ഡര്,  2015  കക്ലഭാസസ  3(13)-ടന്റെ
അടനിസഭാനതനില്  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമലാം,  2013  പ്രകേഭാരലാം
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നെ  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേ  തുടര്ചയഭായ  പുനരവകലഭാകേനതനിനസ
വനികധയമഭാക്കുന്നെതസ സലാംബനനിച നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 പുതനിയ കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേളുടട വനിതരണലാം

306  (326) ശതീ  .    അനൂപസ  കജക്കബസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  കറഷേന്  കേഭാര്ഡുകേളുടട  വനിതരണലാം  പൂര്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;
ഇടല്ലങ്കനില് ആയതനിടന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  കറഷേന്  കേഭാര്ഡുകേളനിടല  വനിവരങ്ങളനില്  അകനകേലാം  ടതറ്റുകേള
കേടനകൂടനിയതഭായനി  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങ്കനില് ആയതസ  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ
എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കറഷേന്  കേഭാര്ഡുകേള  പുതുക്കുന്നെതനിനസ  അവസരലാം  ലഭനിക്കഭാതവര്ക്കസ
അതനിനുള്ള അവസരലാം നല്കുകമഭാ; ആയതനിടന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേളുടട വനിതരണലാം പൂര്തനിയഭായനി വരുന. സലാംസഭാനതസ
നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നെ  8018030  എണലാം  കേഭാര്ഡുകേളനില്  6737978  കേഭാര്ഡുകേള
വനിതരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  1280052  കേഭാര്ഡുകേള  ഇനനിയുലാം  വനിതരണലാം
നടത്തുവഭാനുമുണസ.

(ബനി)  ഒന്നെഭാലാംഘട കേഭാര്ഡസ വനിതരണലാം എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലുലാം പൂര്തനിയഭാകുന്നെ
മുറയസ  കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേളനിടല ടതറ്റുകേള തനിരുതനി നല്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.
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(സനി)  അവസരലാം  നല്കുന്നെതഭാണസ.  നനിലവനില്  കേഭാര്ഡസ  പുതുക്കുന്നെതനിനുള്ള
എല്ലഭാ നടപടനികേളുലാം ഇതനിനസ ബഭാധകേമഭാണസ. 

പുതനിയ കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേളനിടല അപഭാകേതകേള

307 (327) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    ടനല്ലനിക്കുന്നെസ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയ  കറഷേന്  കേഭാര്ഡുകേള തയഭാറഭാക്കുന്നെതനിനസ  മുമ്പസ  കേഭാസര്കഗഭാഡസ
ജനില്ലയനില്  എത്ര  എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.  കുടുലാംബങ്ങള  ഉണഭായനിരുന  എന്നെസ
തഭാലൂക്കസ തനിരനിചസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേള തയഭാറഭായകപഭാള ജനില്ലയനില് മുന്ഗണനഭാ
ഗ്രൂപനില് എത്ര കുടുലാംബങ്ങള ഉളടപട്ടു എന്നെസ തഭാലൂക്കസ തനിരനിച വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കുടുലാംബങ്ങള മുമ്പസ  എ.പനി.എല്.  ആയനിരുകന്നെഭാ ബനി.പനി.എല്
ആയനിരുകന്നെഭാ എന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ജനില്ലയനില് എത്ര കനഭാണ് പ്രകയഭാറനിറനി കുടുലാംബങ്ങളഭാണസ പുതനിയ കറഷേന്
കേഭാര്ഡസ തയഭാറഭായകപഭാള ഉള്ളതസ;

(ഇ) ഇതനില് പ്രകയഭാറനിറനി വനിഭഭാഗതനില് ടപകടണ കുടുലാംബങ്ങള ഉകണഭാ;

(എഫസ)  പ്രസ്തുത  അപഭാകേതകേൾ  പരനിഹരനിക്കഭാന്  എനസ  നടപടനികേളഭാണസ
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെടതന്നെസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ) 

തഭാലൂക്കസ എ.പനി.എല്. ബനി.പനി.എല്.

    കേഭാസര്കഗഭാഡസ 63,820 20,182

    കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗസ 77,612 24,967

    ടവള്ളരനിക്കുണസ 31,858 12,108

    മകഞശസ്വരലാം 41,798 12,827

               ആടകേ 2,15,088 70,084

               ആടകേ                    2,85,172
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(ബനി)  

തഭാലൂക്കസ മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗലാം

       കേഭാസര്കഗഭാഡസ 33,785

       കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗസ 44,939

       ടവള്ളരനിക്കുണസ 22,335

       മകഞശസ്വരലാം 21,398

                     ആടകേ 1,22,457

(സനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ജനില്ലയനില്  മുമ്പുണഭായനിരുന്നെ  70084  ബനി.പനി.എല്.
കേഭാര്ഡുകേളനില്  14631  കേഭാര്ഡുകേള  ഒഴനിവഭാക്കല്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം
ഒഴനിവഭാകുകേയുലാം  67004  കേഭാര്ഡുകേളകൂടനി  മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗതനില് ഉളടപടുകേയുലാം
ടചയ്തനിട്ടുണസ.  ആടകേ  122457  കേഭാര്ഡുകേളഭാണസ  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗതനില്
ഉളടപടുന്നെതസ. 

(ഡനി) 

ടപഭാതുവനിഭഭാഗലാം (സബ്സനിഡനി) 1,21,131

ടപഭാതുവനിഭഭാഗലാം 42,239

                    ആടകേ 1,63,370

(ഇ  &  എഫസ)  9-3-2017-നസ  അനനിമ  പടനികേ  പ്രസനിദതീകേരനിചകശഷേലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ജനില്ലയനില്  ലഭലമഭായ  8471  പരഭാതനികേളനികനല്  വനിശദമഭായ
പരനികശഭാധന നടതനി അര്ഹതടപട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കടള മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില്
ഉളടപടുത്തുന്നെതസ സലാംബനനിച നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 പുതനിയ കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേളനിടല ടതറ്റുകേള

308 (328) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    എല്കദഭാസസ  പനി  .    കുന്നെപനിള്ളനില് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ

കചഭാദലങ്ങളക്കസ  ഭക്ഷലവുലാം  സനിവനില്  സകപസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:



കചഭാകദലഭാതരങ്ങള 373

(എ) പുതനിയ കറഷേന് കേഭാര്ഡനിടന്റെ വനിതരണലാം എല്ലഭാ ജനില്ലയനിലുലാം പൂര്തനിയഭാകയഭാ,
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിതരണലാം ടചയ്ത പുതനിയ കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേളനില് പലതനിലുലാം ടതറ്റുകേള
കേടനകൂടനിയതസ ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്,  ടതറ്റുകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ  എടനല്ലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ശരനിയഭായ  വനിവരങ്ങള  നല്കേനിയനിട്ടുലാം  പുതനിയ  പല  കറഷേന്
കേഭാര്ഡുകേളനിലുലാം  ടതറസ  കേടനകൂടനിയതസ  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ  അടനിയനനിര  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഇടുക്കനി ജനില്ലയനിടല ഉടുമ്പന്കചഭാല,  കദവനികുളലാം,  പഭാലക്കഭാടസ  ജനില്ലയനിടല
ചനിറ്റൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ജനില്ലയനിടല  കേഭാസര്കഗഭാഡസ,  മകഞശസ്വരലാം  എന്നെതീ
തഭാലൂക്കുകേടളഭാഴനിടകേ  മറസ  76  തഭാലൂക്കുകേളനിലുലാം  കറഷേന്  കേഭാര്ഡസ  വനിതരണതനിടന്റെ
ഒന്നെഭാലാംഘടലാം പൂര്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  രണഭാലാംഘട വനിതരണലാം നടനവരുന.

(ബനി  -  ഡനി)  ഉണസ.  ഒന്നെഭാലാംഘട  കേഭാര്ഡസ  വനിതരണലാം  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം
പൂര്തനിയഭാകുന്നെ  മുറയസ  കറഷേന്  കേഭാര്ഡുകേളനിടല  ടതറ്റുകേള  തനിരുതനി
നല്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

 വനിപണനി ഇടടപടല് പദതനികേള

309 (329) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷേസ :
ശതീ  .    മുരളനി ടപരുടനല്ലനി :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരതനില്  വന്നെ  കശഷേലാം  ടപഭാതുവനിപണനിയനില്
ഫലപ്രദമഭായനി ഇടടപടുന്നെതനിനഭായനി എടനല്ലഭാലാം പദതനികേളഭാണസ ആവനിഷ് ക്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ;

(ബനി)  വരുന്നെ  ഓണക്കഭാലതസ  അവശലസഭാധനങ്ങളുടട  വനില  വര്ദന
തടയുന്നെതനിനഭായനി എടനല്ലഭാലാം മുന്കൂര് നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ;

(സനി)  ഉതവ  സതീസണുകേളനില്  വനിലക്കയറലാം  പനിടനിചനനിര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി
സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം  സകപകകേഭായുടട  പ്രകതലകേ  നലഭായവനില  കസഭാറുകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;



374       കകേരള നനിയമസഭ ആഗസസ 7, 2017

(ഡനി)  വനിലക്കയറലാം തടയുന്നെതനിനഭായനി ശഭാസ് ത്രതീയമഭായ പദതനികേള ആസൂത്രണലാം
ടചയ്യുന്നെതനിനഭായനി വനില നനിയനണ ടസല് പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ടപഭാതുവനിപണനിയനില്  ഫലപ്രദമഭായനി  ഇടടപടുന്നെതനിനഭായനി  സകപകകേഭാ
മുകഖന  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനലാം  അവശലസഭാധനങ്ങളക്കുപുറടമ
ഒ.എലാം.എസസ.എസസ.  പുഴുക്കലരനി,  പചരനി,  ആന  ഇതര  അരനി  എന്നെനിവയുലാം
വനില്പനശഭാലകേള  വഴനി  വനിതരണലാം  ടചയവരുന.  സബ്സനിഡനിയനില്  വനില്ക്കുന്നെ
ഉല്പന്നെങ്ങള  ഉളടപടട  28  ഇനലാം  അവശല  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
ടപഭാതുവനിപണനിടയക്കഭാള  10  മുതല്  20  ശതമഭാനലാം വടര വനിലകുറചസ ഫതീടസയനില്
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ടപഭാതുജനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  അളവനില്  ലഭലമഭാക്കനി
വരുന.  ചഭായടപഭാടനി,  മല്ലനിടപഭാടനി,  മുളകേസ  ടപഭാടനി,  ടവളനിടചണ,  പുളനി,  ഏലലാം,
മഞ്ഞെളടപഭാടനി,  ഉപസ എന്നെതീ ഉല്പന്നെങ്ങള സകപകകേഭായുടട സസ്വനലാം ബഭാന്ഡഭായ
'ശബരനി'  ബഭാന്ഡനില്  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷേലാം  ടപഭാതുവനിപണനി
വനിലടയക്കഭാള  ഏകേകദശലാം  20  മുതല്  30  ശതമഭാനലാം  വനിലക്കുറവനില്
ടപഭാതുജനങ്ങളക്കസ  ലഭലമഭാക്കുന.  മറസ  അവശല  സഭാധനങ്ങളുലാം  FMCG  (Fast
Moving  Consumer  Goods)  ഉല്പന്നെങ്ങളുലാം  എലാം.ആര്.പനി.ടയക്കഭാള/മഭാര്ക്കറസ
വനിലടയക്കഭാള  5  മുതല്  30%  വടര വനിലക്കുറവനില് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം അരനിയുടട
ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുലാം  വനില  വര്ദനവസ  തടയുന്നെതനിനുമഭായനി  വനിവനിധ
ജനില്ലകേളനില്  അരനിക്കട  ടഫയറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുലാം
കനഭാണ്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുമഭായനി  എല്ലഭാതരലാം  അരനി  ഇനങ്ങളുലാം  വനിതരണലാം
ടചയ്യുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

(ബനി)   സകപകകേഭാ വഴനി  നനിലവനില് സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില് സഭാധനങ്ങള
വനിതരണലാം ടചയ്യുന്നെതനിനസ പുറടമ ഓണക്കഭാലതസ ജനില്ലഭാ-തഭാലൂക്കസ ആസഭാനങ്ങളനില്
ഓണലാം ടഫയറുകേളുലാം മനിനനി ടഫയറുകേളുലാം വനില്പനശഭാലകേളനില്ലഭാത പഞഭായത്തുകേളനില്
ടസഷേലല്  മനിനനി  ടഫയറുകേളുലാം  നടത്തുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.
ഓണക്കഭാലതസ  അവശലസഭാധനങ്ങള  വനിപണനിയനില്  ലഭലമഭാക്കനി  വനിലവര്ദനവസ
തടയുന്നെതനിനഭായനി  സഭാധനങ്ങളുടട  വഭാങ്ങലുമഭായനി  ബനടപടസ  ഒരു  ഇ-ടടണര്
നടത്തുകേയുലാം  മടറഭാരു  ഇ-ടടണര്  കൂടനി  നടതഭാന്  നനിശയനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്തനിട്ടുണസ.
നനിലവനിലുള്ള  വനില്പനശഭാലകേളക്കുപുറടമ  പ്രകതലകേ  ഓണചനകേള  വഴനിയുലാം
സഭാധനങ്ങള വനിതരണലാം ടചയ്യുന്നെതഭാണസ.
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(സനി)  ഉതവ  സതീസണുകേളനില്  വനിലക്കയറലാം  പനിടനിചനനിര്ത്തുന്നെതനിനഭായനി
ജനില്ലഭാ-തഭാലൂക്കസ  ആസഭാനങ്ങളനില്  പ്രകതലകേ  ടഫയറുകേളുലാം  സകപകകേഭാ
വനില്പനശഭാലകേകളഭാടനുബനനിചസ ഓണലാം മനിനനി ടഫയറുകേളുലാം വനില്പനശഭാലകേളനില്ലഭാത
പഞഭായത്തുകേളനില്  ടസഷേലല്  മനിനനി  ടഫയറുകേളുലാം  നടത്തുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(ഡനി)  15-5-2017-ടല  സ.ഉ.(കകേ)  നമ്പര്  10/2017/ഭ.സനി.സ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
വനില  നനിയനണ  ടസല്  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചസ  ഉതരവഭായനിട്ടുണസ.  ആയതനിടന്റെ
പകേര്പസ അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.*

അരനിവനില

310 (330) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസസ :
ശതീ  .    അനൂപസ  കജക്കബസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  അരനിവനില  വര്ദനിചസ  കേനികലഭായസ  55  രൂപ  കേടന്നെതസ
സഭാധഭാരണക്കഭാടര പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  അരനിവനില ക്രമഭാതതീതമഭായനി വര്ദനിചതസ ടപഭാതുവനിപണനിയനില് ഇടടപടുന്നെതനില്
സര്ക്കഭാരനിനുണഭായ പരഭാജയമഭാടണന്നെ ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഓണക്കഭാലതസ കുറഞ്ഞെവനിലയസ അരനി ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ എടനങ്കനിലുലാം
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇടനനിലക്കഭാടര ഒഴനിവഭാക്കനി ആനഭായനിടല കേര്ഷേകേരനില് നനിനലാം കനരനിടസ
അരനി സലാംഭരനിക്കുന്നെതനിനസ പദതനിയുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനതസ  അരനിവനില  കേനികലഭാഗഭാമനിനസ  55  രൂപ  കേടന്നെതസ
ശദയനില്ടപടനിടനില്ല. സനിവനില് സകപസസ കകേഭാര്പകറഷേന് വനില്പനശഭാലകേള വഴനി
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  അരനി  വനിതരണലാം  ടചയ്യുകേയുലാം  പ്രകതലകേ  അരനിക്കടകേള
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്തനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  അരനിവനില  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  ഉയരുന്നെതസ
തടയഭാന് കേഴനി ഞ്ഞെനിട്ടുണസ.

* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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(ബനി)  ഇല്ല.

(സനി & ഡനി) ഓണക്കഭാലതസ വനിപണനി ഇടടപടലനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നനിലവനിലുള്ള
വനില്പനശഭാലകേളക്കസ  പുറടമ  പ്രകതലകേ  ഓണചനകേളുലാം  ടഫയറുകേളുലാം  വഴനി
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ജയ  അരനി,  മട  അരനി,  കുറുവ  അരനി  എന്നെതീ  ജനപ്രനിയ
ഇനങ്ങളക്കുപുറടമ  FCI  OMSS  പുഴുക്കലരനി,  പചരനി,  ആന  ഇതര  ജയ  അരനി
എന്നെനിവയുലാം  വനിതരണലാം  ടചയഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണസ.  കൂടഭാടത  ഇടനനിലക്കഭാടര
ഒഴനിവഭാക്കനി വനിലവര്ദനവസ തടയുന്നെതനിനുലാം അരനി ലഭലത വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി
ഉന്നെതതല സലാംഘലാം ആനഭാപ്രകദശസ സര്ക്കഭാര് തലതനില് ചര്ചകേള നടത്തുകേയുലാം
ആനഭാപ്രകദശസ സനിവനില് സകപസസ കകേഭാര്പകറഷേന് വഴനി മനിലകേളനില്നനിനലാം കനരനിടസ
അരനി വഭാങ്ങനി വനിപണനികേളനില് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചലാംവരുന.

 കറഷേന് കേഭാര്ഡസ മുന്ഗണനഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങള

311  (331) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതസ കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേളുടട വനിതരണലാം പൂര്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ ;
ഇടല്ലങ്കനില്  എത്ര  ശതമഭാനലാം  പൂര്തനിയഭായനി;  ഏത്രഭാലാം  തതീയതനി  വനിതരണലാം
പൂര്ണമഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കറഷേന് കേഭാര്ഡനിടല മുന്ഗണന നനിശയനിചതസ ഏതസ മഭാനദണ്ഡതനിടന്റെ
അടനിസഭാനതനിലഭാടണന്നെസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  തകദ്ദേശ  ഭരണ  സഭാപനങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിച  മുന്ഗണനഭാ
പടനികേയനുസരനിചഭാകണഭാ കേഭാര്ഡുകേളനില് മുന്ഗണന നനിശയനിചടതന്നെസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസനില്  ഉളടപടഭാടത  കപഭായ  അര്ഹരഭായ  ആളുകേടള
ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനസ  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  എടനങ്കനിലുമുകണഭാ;  ഉടണങ്കനില്
അതനിടന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  പൂര്തനിയഭായനി  വരുന.  84  ശതമഭാനലാം  കേഭാര്ഡുകേള  വനിതരണലാം
ടചയ്തനിട്ടുണസ.  15-8-2017  തതീയതനികയഭാടുകൂടനി  പൂര്തനിയഭാക്കഭാന്  കേഴനിയുടമന്നെസ
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ബനി & സനി) സര് ക്കഭാര് ഉതരവസ (കകേ) നമ്പര് 112/12/ത.സസ്വ.ഭ.വ. തതീയതനി

27-4-2012,  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവസ  (കകേ)  നമ്പര്  16/2011/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  തതീയതനി
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14-1-2011 എന്നെതീ  ഉതരവുകേളനിടല  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചഭാണസ  മുന്ഗണനഭാ

പടനികേ  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ.  കദശതീയ  ഭക്ഷല  ഭദതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ആടകേ

15480040  ഗുണകഭ ഭാക്തഭാക്കടള  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്  ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനസ

നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുനണസ.  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കനിയ  പടനികേ

തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുടട അലാംഗതീകേഭാരതനിനസ നല്കേനിയനിരുന.

(ഡനി)  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗതനില്  ഉളടപടുതണടമന്നെഭാവശലടപടസ  514103

അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേള  വനിശദമഭായനി

പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനികലയഭായനി തഭാലൂക്കസ സകപ ഓഫതീസസ തലതനിലുലാം കറഷേന്കേട

തലതനിലുലാം കക്രഭാഡതീകേരനിക്കുന്നെ നടപടനികേള നടനവരുന.

 ടനലസല സലാംഭരണ കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ

312 (332) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ഭക്ഷലവുലാം

സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടനലസല  സലാംഭരണലാം  നടതനിയ  വകേയനില്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണസ

വനിതരണലാം ടചയഭാന് ബഭാക്കനിയുള്ളതസ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത തുകേ വനിതരണലാം ടചയഭാന് ഇത്ര കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുന്നെതസ

എന്തുടകേഭാണഭാണസഎന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ കകേന്ദ്ര വനിഹനിതമഭായനി ലഭനികക്കണടതന്നെറനിയനിക്കുകമഭാ;

ഇതനില് എത്ര കകേഭാടനി ഇനനിയുലാം ലഭലമഭാകേഭാനുണസ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  യഥഭാസമയലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന്  ആവശലമഭായ  ഇടടപടല്

സര്ക്കഭാര് നടതഭാറുകണഭാ എന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 190.48 കകേഭാടനി രൂപയഭാണസ വനിതരണലാം ടചയഭാന് ബഭാക്കനിയുള്ളതസ.

(ബനി)   കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതലാം  ലഭനിക്കഭാതതനിനഭാലഭാണസ  കുടനിശ്ശേനികേ  വനിതരണലാം

ടചയഭാന് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നെതസ.

(സനി)  2016-17  സതീസണനില്  591.12  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി

ലഭനിക്കുവഭാനുള്ളതനില് 414.59 കകേഭാടനി രൂപ ബഭാക്കനിയുണസ.

(ഡനി) കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം ലഭലമഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.
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 കറഷേന് കേഭാര്ഡസ വനിതരണലാം

313 (333) ശതീ  .    ടകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കറഷേന് കേഭാര്ഡസ വനിതരണലാം പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇടല്ലങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏടതല്ലഭാലാം ഇനങ്ങളനിലഭായഭാണസ കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേള നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതസ;
ഓകരഭാ കേഭാര്ഡുടമയ്ക്കുലാം എടനല്ലഭാലാം ആനുകൂലലങ്ങളഭാണസ ലഭനിക്കുകേ;

(സനി) ആടകേ എത്ര കേഭാര്ഡുടമകേളഭാണസ നനിലവനില് കകേരളതനിലുള്ളതസ; വനിവനിധ
ഇനങ്ങളനിലഭായനിട്ടുള്ള കേഭാര്ഡുകേളുടട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനതസ  നനിലവനില്  8018030  കേഭാര്ഡുകേളനില്  6737978
കേഭാര്ഡുകേള വനിതരണലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

(ബനി)   എ.എ.കവ,  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗലാം,  മുന്ഗണകനതര  (സബ്സനിഡനി)
വനിഭഭാഗലാം,  മുന്ഗണകനതര  വനിഭഭാഗലാം  (കനഭാണ്  സബ്സനിഡനി)  എന്നെ തരതനിലഭാണസ
കേഭാര്ഡുകേള വനിതരണലാം ടചയ്തനിട്ടുള്ളതസ. മുന്ഗണകനതര (സബ്സനിഡനി) വനിഭഭാഗതനിനസ
കേഭാര്ഡനിടല  ഒരലാംഗതനിനസ  കേനികലഭാഗഭാമനിനസ  2  രൂപ  നനിരക്കനില്  2  കേനികലഭാ
ഭക്ഷലധഭാനലലാം, 1  കേനികലഭാഗഭാലാം ആട, കവദതതതീകേരനിച കേഭാര്ഡഭാടണങ്കനില് അര ലനിറര്
മടണണ,  എന്.ഇ.  കേഭാര്ഡനിനസ  4  ലനിറര്  മടണണ,  മുന്ഗണകനതര  (സബ്സനിഡനി
ഇല്ലഭാത)  വനിഭഭാഗതനിനസ  കേഭാര്ടഡഭാന്നെനിനസ  3  കേനികലഭാഗഭാലാം  ഭക്ഷലധഭാനലവുലാം  2
കേനികലഭാഗഭാലാം ആട, മടണണ ഇ-കേഭാര്ഡനിനസ അര ലനിറര്, എന്.ഇ. കേഭാര്ഡനിനസ 4 ലനിറര്
മടണണ, എ.എ.കവ. കേഭാര്ഡനിനസ 28 കേനികലഭാഗഭാലാം അരനി, 7 കേനികലഭാഗഭാലാം കഗഭാതമ്പസ,
മടണണ,  കമല്  പ്രസ്തഭാവനിച  നനിരക്കനില്  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗതനിടല  കേഭാര്ഡനിടല
ഒരലാംഗതനിനസ  5  കേനികലഭാഗഭാലാം  ഭക്ഷലധഭാനലലാം,  മടണണ കമല് പ്രസ്തഭാവനിച അളവനില്
പ്രതനിമഭാസലാം ലഭനിക്കുലാം. 

(സനി)  നനിലവനില്  8018030  കേഭാര്ഡുടമകേളഭാണസ  സലാംസഭാനത്തുള്ളതസ.
തഭാടഴകേഭാണുലാംവനിധലാം 4 തരലാം കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേളഭാണസ നനിലവനിലുള്ളതസ.

എ.എ.കവ. കേഭാര്ഡസ - 595800

മുന്ഗണനഭാ കേഭാര്ഡസ - 2906709

മുന്ഗണകനതര (സബ്സനിഡനി) - 2935436

മുന്ഗണകനതരലാം - 1580085

ആടകേ - 8018030
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 കറഷേന്കേടകേളനില് പുഴുക്കലരനി

314 (334) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ എലാം  .    കതഭാമസസ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഞ്ഞെമഭാസങ്ങളഭായ  വര്ഷേകേഭാലതസ  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ  ജനില്ലയനിടല  മനിക്ക
കറഷേന്  കേടകേളനിലുലാം  പചരനി  മഭാത്രലാം  വനിതരണലാം  ടചയഭാനനിടയഭായതസ
എന്തുടകേഭാണഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആവശലതനിനസ  പുഴുക്കലരനി  കറഷേന്  കേടകേള  വഴനി  വനിതരണലാം
ടചയ്യുന്നെതനിനസ അടനിയനര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടസ ജനില്ലയനികലയസ കറഷേന് ഭക്ഷലധഭാനല വനിതരണലാം നടത്തുന്നെ
തനികക്കഭാടനി,  ടവസസഹനില്  എഫസ.സനി.ഐ.  ഡനികപഭാകേളനില്നനിന്നെസ  കേഴനിഞ്ഞെ  ചനില
മഭാസങ്ങളനില് വനിതരണതനിനഭായനി വനിട്ടുകേനിടനിയനിട്ടുള്ളതനില് അധനികേവുലാം പചരനിയഭാണസ.
വനിടടടുപസ  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്തനിയഭാകക്കണ  സഭാഹചരലതനില്
വഭാഗണനില്നനിനലാം കനരനിടസ വനിടടടുകക്കണനി വന്നെനിരുന. ഇപ്രകേഭാരലാം വഭാഗണനില്നനിന്നെസ
കനരനിടസ  വനിടടടുകക്കണനിവന്നെ  സഭാഹചരലതനിലഭാണസ  കൂടുതല്  പചരനി  ലഭലമഭായതസ.
എന്നെഭാല്  ജനില്ലയനിടല  ആഗസസ  മഭാസതനിടല  അരനിവനിഹനിതതനില്  70  ശതമഭാനലാം
പുഴുക്കലരനിയുലാം  30  ശതമഭാനലാം  പചരനിയുമഭാണസ  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതസ.  എഫസ.സനി.ഐ.
ഡനികപഭാകേളനില്  ലഭലമഭാകുന്നെ  കസഭാക്കസ  നനിലയനുസരനിചഭാണസ  വനിതരണലാം
ക്രമടപടുത്തുന്നെതസ. 

(ബനി)  ജനില്ലയനില് പുഴുക്കലരനി  കറഷേന് കേടകേള വഴനി  വനിതരണലാം ടചയഭാനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  ആഗസസ  മഭാസകതയസ  വനിതരണലാം  ടചയഭാനഭായനി
വനിടടടുത ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളനില് പുഴുക്കലരനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.

 കറഷേന് കേഭാര്ഡനിടല അപഭാകേത

315 (335) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷേസ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  വനിതരണലാം  ടചയ്ത കറഷേന് കേഭാര് ഡുകേളനിടല  അപഭാകേത
പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില്  വള്ളനിക്കുന്നെലാം,  തഭാമരക്കുളലാം,
നൂറനഭാടസ,  പഭാലകമല്,  ചുനക്കര,  തഴക്കര,  ടതകക്കക്കര,  മഭാകവലനിക്കര  നഗരസഭ
എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്  നനിനലാം  കറഷേന്  കേഭാര്ഡുമഭായനി  ബനടപടസ  ലഭനിച  പരഭാതനികേള
എത്രടയന്നെസ  പഞഭായതസ  അടനിസഭാനതനില്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ
പരഭാതനികേളനികനല് സസ്വതീകേരനിച നടപടനിയുടട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  പുതനിയതഭായനി വനിതരണലാം ടചയ്ത കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേളനില് അനര്ഹടരന്നെസ
സസ്വയലാം  സതലവഭാങ്മൂലലാം  തന്നെവടരയുലാം  അകനസ്വഷേണതനില്  അനര്ഹരഭാടണന്നെസ
കേടണതനിയവടരയുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വഴനി  അനര്ഹരഭാടണന്നെസ
കേടണതനിയവടരയുലാം  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്നനിനലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന. മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്  ഉളടപടുന്നെവടര
അകപക്ഷയനികനല്  അകനസ്വഷേണലാം  നടതനി  അര്ഹരഭാടണന്നെസ  കേടണത്തുന്നെവടര
ഉളടപടുതനി നല്കുന്നെതഭാണസ.  കറഷേന് കേഭാര്ഡസ വനിതരണലാം പൂര്തനിയഭാകുന്നെ മുറയസ
കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേളനില് കേടനകൂടനിയ ടതറ്റുകേള തനിരുതനി നല്കുന്നെതനിനസ നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  തഭാലൂക്കനിടല  പഞഭായതടനിസഭാനതനില്  ലഭനിച
പരഭാതനികേളുടട വനിവരലാം ചുവടട കചര്ക്കുന:

വള്ളനിക്കുന്നെലാം -  1240

തഭാമരക്കുളലാം -  1097

നൂറനഭാടസ -  1363

പഭാലകമല് -  1426

ചുനക്കര -  1384

തഴക്കര -  865

ടതകക്കക്കര -  1522

മഭാകവലനിക്കര നഗരസഭ -  756

ആടകേ - 9653

 കറഷേന് കേഭാര്ഡനിടല മുന്ഗണനഭാ പടനികേ

316(336) ശതീ  .    പുരുഷേന്  കേടലുണനി :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇകപഭാള  വനിതരണലാം  ടചയ്ത  കറഷേന്  കേഭാര്ഡനിടല  മുന്ഗണനഭാ
പടനികേയനില്ടപട  അനര്ഹടര  ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം അര്ഹരഭായവടര  ഉളടപടുത്തുവഭാനുലാം
എനസ നടപടനിയഭാണസ സസ്വതീകേരനിചടതന്നെറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുടട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(സനി)  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിചസ  സമയബനനിതമഭായനി  കറഷേന്  കേഭാര്ഡസ
വനിതരണലാം  ടചയഭാന്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉടണങ്കനില്  ആയതസ
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  കേരടസ  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസസ  പ്രസനിദതീകേരനിചസ  ആകക്ഷപങ്ങള  വഭാങ്ങനി
പഞഭായതസ  തലതനിലുലാം  ജനില്ലഭാതലതനിലുലാം  പരനികശഭാധനിചകശഷേമഭാണസ  അനനിമ
ലനിസസ പ്രസനിദതീകേരനിചതസ.  തുടര്ന്നെസ പടനികേയനില് അനര്ഹര് ഉളടപടടനലാം അര്ഹര്
ഒഴനിവഭാടയനലാം പരഭാതനികേള വന്നെതസ  ഗകൗരവമഭായനി  കേണക്കനിടലടുതസ  സര്ക്കഭാര് ടനി
പടനികേയനില്നനിനലാം  അനര്ഹടര  ഒഴനിവഭാക്കനി  അര്ഹടര  ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള
സതസ്വര  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിച  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പ്രകേഭാരമഭാണസ  ആയതനിടന്റെ  പ്രവര്തനലാം  ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ.  അനര്ഹരഭായ
സര്ക്കഭാര്/അര്ദ  സര്ക്കഭാര്,  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകൃത  സഭാപനങ്ങളനിടല
ജതീവനക്കഭാടര ഒഴനിവഭാക്കുന്നെതസ സലാംബനനിചസ കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം പുറടപടുവനിചനിട്ടുണസ.
ഇപ്രകേഭാരലാം  ഒഴനിവഭാകുന്നെ  അനര്ഹരുടട  സഭാനതസ  അര്ഹരഭായ  ആളുകേടള
പ്രകവശനിപനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ.

(ബനി)  27-4-2012-ടല സ.ഉ. (കകേ) നമ്പര് 112/12/ത.സസ്വ.ഭ.വ.,  4-1-2011-
ടല  സ.ഉ.(കകേ)നമ്പര്  16/2011/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  എന്നെതീ  സര്ക്കഭാര്  ഉതരവുകേള
പ്രകേഭാരമഭാണസ മഭാനദണ്ഡങ്ങള നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതസ.

(സനി) പനി.ഡനി.എസസ. കേണ്കട്രഭാള ഓര്ഡര്, 2015-ടല വകുപസ 3-ടന്റെ ഉപവകുപസ
13  പ്രകേഭാരലാം കദശതീയ ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം,  2013  പ്രകേഭാരലാം അലാംഗതീകേരനിക്കടപടുന്നെ
ലനിസസ  ക്രമമഭായ  പുനരവകലഭാകേനതനിനസ  വനികധയമഭാക്കണടമന്നെസ  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണസ.
ആയതനിനഭാല്  നനിലവനിടല  കറഷേന്  കേഭാര്ഡസ  വനിതരണലാം  നനിര്തനിവയ്കക്കണ
ആവശലമനില്ല.  അനര്ഹടര  മഭാറനി  അര്ഹടര  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസനില്
ഉളടപടുത്തുകമ്പഭാള അവര്ക്കസ അര്ഹമഭായ ഗണതനിലുള്ള കേഭാര്ഡസ നല്കുന്നെതഭാണസ.
അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള സതസ്വര നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

കറഷേന് കേഭാര്ഡനിടല അപഭാകേതകേള

317 (337) ശതീ  .    കജഭാര്ജസ എലാം  .    കതഭാമസസ  :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലവനില് വനിതരണലാം ടചയടകേഭാണനിരനിക്കുന്നെ കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേടളക്കുറനിചള്ള
അപഭാകേതകേള  ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ  എടനല്ലഭാലാം  അപഭാകേതകേടളന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കറഷേൻ  കേഭാർഡനിടല അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ  എടനല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ  &  ബനി)  വനിതരണലാം ടചയ്ത കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേളനില് അചടനി  പനിശകുകേള
ഉളടപടട ചനില അപഭാകേതകേള സലാംഭവനിചതഭായനി ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.  ഒന്നെഭാലാംഘട
കേഭാര്ഡസ  വനിതരണലാം  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം  പൂര്തനിയഭാകുന്നെ  മുറയസ  കറഷേന്
കേഭാര്ഡുകേളനിടല ടതറ്റുകേള തനിരുതനി നല്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

 അരനിവനില വര്ദനവസ നനിയനനിക്കുന്നെതനിനസ നടപടനി

318 (338) ശതീ  .   സനി  .   എഫസ  .   കതഭാമസസ  :
കഡഭാ  .   എന്  .   ജയരഭാജസ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ഭക്ഷലവുലാം

സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  അരനിയുടട  വനില  ഗണലമഭായനി  വര്ദനിചനിട്ടുള്ളതസ
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനിൽ  അരനിവനില  നനിയനനിക്കഭാന്  എടനഭാടക്ക  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) സലാംസഭാനതസ അരനിയുടട വനില കനരനിയ കതഭാതനില് വര്ദനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി
ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)   ജനപ്രനിയ ഇനങ്ങളഭായ പചരനി,  മട  അരനി,  ജയ അരനി,  കുറുവ അരനി
എന്നെനിവ  സകപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേളനിലൂടട  ടപഭാതുവനിപണനിയനികലതനിടനക്കഭാള
40% വടര വനിലക്കുറവനിലുലാം എഫസ.സനി.ഐ. ഒ.എലാം.എസസ.എസസ. പുഴുക്കലരനി, പചരനി,
ആന  ഇതര  പചരനി  എന്നെനിവ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുലാം  സകപകകേഭാ
വനില്പനശഭാലകേളനിലൂടട വനിതരണലാം ടചയവരുന.

ടപഭാതുവനിപണനിയനില് അരനി വനില ഉയരുന്നെ ഘടങ്ങളനില് വനില്പനശഭാലകേളനില്
പ്രകതലകേലാം കേകൗണര് വഴനി അരനി വനില്പന നടതനി ജനങ്ങളക്കസ കുറഞ്ഞെ നനിരക്കനില്
അരനിയുടട ലഭലത ഉറപസ വരുത്തുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

 കറഷേന് കേഭാര്ഡനിടന്റെ എണലാം

319 (339) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപസ : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) സലാംസഭാനതസ കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേള പുതുക്കനി നല്കേനിയതസ പ്രകേഭാരലാം എത്ര

കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേള നനിലവനിലുണസ എന്നെസ അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് എ .എ .കവ.  കേഭാര്ഡസ,  മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗലാം,ടപഭാതുവനിഭഭാഗലാം,

സബ്സനിഡനി എന്നെനിവ എത്ര വതീതമുണസ;

(സനി)  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗതനിനുലാം  അനുവദനിച  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുടട  അളവസ

മഭാസതനില് എത്രയഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) നനിലവനില് 8018030 കേഭാര്ഡുകേളഭാണസ പുതുക്കനിയനിട്ടുള്ളതസ.

(ബനി) എ.എ.കവ. - 595800

മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗലാം - 2906709

ടപഭാതുവനിഭഭാഗലാം  (സബ്സനിഡനി ഇല്ലഭാതതസ) - 1580085

ടപഭാതുവനിഭഭാഗലാം (സബ്സനിഡനി)               - 2935436

(സനി) എ  .  എ  .  കവ  .   കറഷേന് കേഭാര്ഡനിനസ

അരനി - 28 കേനികലഭാഗഭാലാം

കഗഭാതമ്പസ - 7 കേനികലഭാഗഭാലാം

ആടകേ - 35 കേനികലഭാഗഭാലാം

മുന്ഗണനഭാ വനിഭഭാഗലാം   (  ആടളഭാന്നെനിനസ  )

അരനി - 4 കേനികലഭാഗഭാലാം

കഗഭാതമ്പസ - 1 കേനികലഭാഗഭാലാം

ടപഭാതുവനിഭഭാഗലാം   (  കനഭാണ് സബ്സനിഡനി  )   കറഷേന്കേഭാര്ഡനിനസ

അരനിയുലാം കഗഭാതമ്പുലാം  3  കേനികലഭാഗഭാലാം ഭക്ഷലധഭാനലവുലാം  2  കേനികലഭാഗഭാലാം ആടയുലാം

(ലഭലതയനുസരനിചസ ഓകരഭാ മഭാസവുലാം മഭാറലാംവരുന്നെതഭാണസ.)

ടപഭാതുവനിഭഭാഗലാം   (  സബ്സനിഡനി  )

ഒരലാംഗതനിനസ 2 കേനികലഭാഗഭാലാം അരനി വതീതവുലാം 1 കേനികലഭാഗഭാലാം ആടയുലാം.
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 കറഷേന് വനിതരണലാം ശക്തനിടപടുതല്

320 (340)ശതീ  .   എസസ  .  ശർമ്മേ : 
ശതീ  .   ടകേ  .   ബഭാബു : 
ശതീ  .   എലാം  .   നകൗഷേഭാദസ : 
ശതീ  .    സനി  .    ടകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കറഷേന് സഭാധനങ്ങള കേരനിഞനയനില് വനില്ക്കടപടുന്നെതസ തടയുന്നെതനിനഭായനി
എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ;

(ബനി)  കറഷേന്  സഭാധനങ്ങളുടട  വനിതരണലാം  കേമ്പബ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള  ഏതസ  ഘടതനിലഭാടണനലാം  എടനല്ലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണസ  ഇതുവഴനി
കകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെടതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാര്ഡുടമകേള വഭാങ്ങുന്നെ കറഷേന് സഭാധനങ്ങടളക്കുറനിചള്ള വനിവരങ്ങള
കേമ്പബ്യൂടര്  വഴനി  അറനിയുന്നെതനിനസ  ഇ-കപഭാസസ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കറഷേന്  സഭാധനങ്ങളുടട  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണതനിടന്റെ  നനിലവനിടല
സനിതനി അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; ഇതനിനഭായനി കഗഭാഡകൗണുകേള കേടണതനിയനിട്ടുകണഭാ എനലാം
ഇതസ എന്നെകതയസ പൂര്ണമഭായനി നടപഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുടമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) കറഷേന് സഭാധനങ്ങള കേരനിഞനയനില് വനില്ക്കടപടുന്നെതസ തടയുന്നെതനിനഭായനി
ശക്തമഭായ  ഒരു  പരനികശഭാധനഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  വകുപ്പുതലതനില്  നനിലവനിലുണസ.
വകുപനിടല ഉകദലഭാഗസര് മഭാത്രമഭായുലാം ലതീഗല് ടമകട്രഭാളജനി, കപഭാലതീസസ, റവനബ്യൂ എന്നെതീ
വകുപ്പുകേടളക്കൂടനി ഏകകേഭാപനിപനിചടകേഭാണ്ടുലാം നനിരനരലാം പരനികശഭാധനകേള നടത്തുകേയുലാം
നനിയമലലാംഘനലാം  നടത്തുന്നെവര്ടക്കതനിടര  കേര്ശനമഭായ  നനിയമ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചയ്യുന.  കറഷേനനിലാംഗസ ഇന്ടസക്ടര്മഭാര് അവരവരുടട ഫര്ക്കയനിടല
എല്ലഭാ  എ.ആര്.ഡനി.-കേളുലാം  മഭാസതനില്  ഒരു  തവണ  പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനിനസ
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  ആയതസ  തഭാലൂക്കസ  സകപ  ഓഫതീസര്മഭാര്  സൂപര്
ടചക്കസ ടചയ്യുകേയുലാം ടചയ്യുനണസ.  കൂടഭാടത കറഷേനനിലാംഗസ ഇന്ടസക്ടര്മഭാര് പ്രതനിവഭാരലാം
പതസ  കേഭാര്ഡുകേടളങ്കനിലുലാം  പരനികശഭാധനിചസ  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കസ  കറഷേന് സഭാധനങ്ങള
കൃതലമഭായനി  ലഭനിക്കുനകണഭാടയനലാം  കറഷേന്  വലഭാപഭാരനി  കേണക്കുകേള  കൃതലമഭായനി
സൂക്ഷനിക്കുനകണഭാടയനലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന. വതീഴ്ച വരുത്തുന്നെവരുടട കപരനില് കേര്ശന
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ടചയ്യുനണസ.  2016-17  കേഭാലയളവനില്  59746



കചഭാകദലഭാതരങ്ങള 385

പരനികശഭാധനകേള  നടത്തുകേയുലാം  ആയതസ  പ്രകേഭാരലാം  10.21  ലക്ഷലാം  രൂപ  മൂലലമുള്ള
സഭാധനങ്ങള  പനിടനിടചടുക്കുകേയുലാം  ടചയ്തനിട്ടുണസ.   കൂടഭാടത  ടപഭാതുവനിതരണ
കകേന്ദ്രങ്ങളനില് കേടണതനിയ ക്രമകക്കടുകേടളത്തുടര്ന്നെസ  178 എ.ആര്.ഡനി.കേളുടടയുലാം 3
ടകേ.ഡബബ്യൂ.ഡനി.-കേളുടടയുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം സടസന്ഡസ ടചയ്തനിട്ടുണസ.

(ബനി& സനി) കറഷേന് സഭാധനങ്ങളുടട വനിതരണലാം കേമ്പബ്യൂടര്വത്കേരനിക്കുന്നെതനിടന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കറഷേന്  കേടകേളനില്  ഇ-കപഭാസസ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സകപകകേഭാ വഴനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  ഇകപഭാള ടടണര് ഘടതനിലഭാണസ.

(ഡനി)  സലാംസഭാനതസ  14  ജനില്ലകേളനിലുലാം സകപകകേഭാ വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം
നടതനിവരുന. ഇതനിനഭായനി കഗഭാഡകൗണുകേള സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.

ടചഭാക്ലനി ഗഭാമപഞഭായതനിടല മഭാകവലനി ടമഡനിക്കല് കസഭാര്

321  (341) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷേലാംസതീര് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തലകശ്ശേരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല  ടചഭാക്ലനി  ഗഭാമപഞഭായതനില്
ബഹു.  മനനി  വഭാഗഭാനലാം  ടചയ്ത  മഭാകവലനി  ടമഡനിക്കല്  കസഭാര്  എന്നെസ  പ്രവര്തന
സജ്ജമഭാകുടമന്നെസ അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലതനിൽ എടനങ്കനിലുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനിൽ

വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ& ബനി) ടകേടനിടലാം ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭായനി ഗഭാമപഞഭായതസ ടസക്രടറനികയഭാടസ

ആവശലടപടനിട്ടുണസ.  അനുകയഭാജലമഭായ ടകേടനിടലാം  ലഭനിക്കുന്നെ മുറയസ  സഭാധലതഭാപഠനലാം

നടതനി ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ.

 പുതുതഭായനി അനുവദനിച കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേളനിടല അപഭാകേതകേള

322  (342) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതുതഭായനി അനുവദനിച കറഷേന് കേഭാര്ഡനില് പനിഴവുകേള സലാംഭവനിചതഭായ

റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എസസ.എസസ.എല്.സനി.  കതഭാറ  വനിദലഭാര്ത്ഥനിടയ  കേഭാര്ഡനില്  സനിവനില്

സര്വ്വതീസസ ഉകദലഭാഗസയഭായനി കരഖടപടുതനിയ റനികപഭാര്ട്ടുകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  കനരടത 300  രൂപ വരുമഭാനലാം കരഖടപടുതനിയ ഇവരുടട കേഭാര്ഡനില്

ഇകപഭാള അതസ 5,80,125 രൂപയഭാടണന്നെ കേഭാരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  കറഷേന് കേഭാര്ഡനിടല ഇതരലാം അപഭാകേതകേള കേഭാരണലാം ഒകടടറ ദരനിദ

കുടുലാംബങ്ങളക്കസ അര്ഹമഭായ ചനികേനിതഭാ സഹഭായമടക്കമുള്ള ഒകടടറ ആനുകൂലലങ്ങള

നഷ്ടമഭാവുന്നെ സഭാഹചരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങ്കനില്  ഉകദലഭാഗസതലതനില്  സലാംഭവനിച  വതീഴ്ചകേള  കേഭാരണലാം

അര്ഹമഭായ  ആനുകൂലലലാം  നനികഷേധനിക്കടപടവര്ക്കസ  ആയതസ  എത്രയുലാം  കവഗലാം

ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനസ എടനഭാടക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം എന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി - ഇ) അചടനി പനിശകേസ കപഭാലുള്ള കേഭാരണങ്ങളടകേഭാണസ കറഷേന് കേഭാര്ഡനില്

പനിഴവസ  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  ഏതഭാനുലാം  ചനില  പരഭാതനികേള  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

ഒന്നെഭാലാംഘട കേഭാര്ഡസ വനിതരണലാം എല്ലഭാ ജനില്ലകേളനിലുലാം പൂര്തനിയഭാകുന്നെ മുറയസ പ്രസ്തുത

ടതറ്റുകേള തനിരുതനി  നല്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.  മുന്ഗണനഭാ

വനിഭഭാഗതനില്ടപടുന്നെ  ഗുരുതര  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവര്ക്കസ  ചനികേനിതഭാ

ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  കറഷേന്  കേഭാര്ഡനില്  'കസറസ  പ്രകയഭാറനിറനി  '

എന്നെസ  കരഖടപടുതനി  നല്കുന്നെതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

ഉകദലഭാഗസതലതനില് വതീഴ്ച സലാംഭവനിചതഭായനി ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.

 മണപള്ളനി മഭാകവലനി കസഭാര് സൂപര്മഭാര്ക്കറഭായനി ഉയര്ത്തുന്നെതനിനസ നടപടനി

323  (343)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചന്ദ്രന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തഴവ ഗഭാമപഞഭായതനിടല മണപള്ളനിയനില് പ്രവര്തനിക്കുന്നെ മഭാകവലനി

കസഭാറനിടന്റെ പ്രതനിമഭാസ വനിറ്റുവരവസ എത്രയഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  തഭാലൂക്കനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളുടട

2017 കമയസ 1 മുതല് 31 വടരയുള്ള വനിറ്റു വരവസ എത്രയഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഉയര്ന്നെ പ്രതനിമഭാസ വനിറ്റുവരവുള്ള മണപള്ളനി മഭാകവലനി  കസഭാര് സൂപര്

മഭാർക്കറസ ആയനി ഉയര്ത്തുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  തഴവ ഗഭാമപഞഭായതനിടല മണപള്ളനിയനില് പ്രവര്തനിക്കുന്നെ മഭാകവലനി
കസഭാറനിടന്റെ 6 മഭാസടത ശരഭാശരനി പ്രതനിമഭാസ വനിറ്റുവരവസ 11 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണസ.

(ബനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  തഭാലൂക്കനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്നെ  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളുടട
2017 കമയസ 1 മുതല് 31 വടരയുള്ള വനിറ്റുവരവസ 1,70,84,836 രൂപയഭാണസ.

(സനി)  മണപള്ളനി  മഭാകവലനി  കസഭാര്  സൂപര്  മഭാര്ക്കറഭാക്കനി  ഉയര്ത്തുവഭാന്
അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

 മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില്നനിന്നെസ ഒഴനിവഭാക്കടപടവര്

324 (344) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലവനില് ബനി.പനി.എല്. വനിഭഭാഗതനില്ടപട അര്ഹരഭായ നനിരവധനിയഭാളുകേള
മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില് നനിന്നെസ ഒഴനിവഭാക്കടപടതസ ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്,  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗതനില്ടപടവര്,
ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്നെവര്,  ഗുരുതര  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിചവര്,  എന്നെനിങ്ങടന
ബുദനിമുടനുഭവനിക്കുന്നെവര് പടനികേയനില് നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കടപടതസ തനിരുതഭാന് നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)  മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളടപട അനര്ഹരഭായവടര ഒഴനിവഭാക്കഭാനുലാം
അര്ഹരഭായവടര ഉളടപടുതഭാനുലാം സമഗമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

 വഭാക്കനഭാടസ മഭാകവലനി കസഭാര്

325 (345) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷേഭാ കപഭാറനി : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ടകേഭാടഭാരക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല വഭാക്കനഭാടനില് മഭാകവലനി കസഭാര്
ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള  നനികവദനതനില്  സസ്വതീകേരനിച  തുടര്നടപടനികേള  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
പ്രസ്തുത നനികവദനലാം ലഭനിചതസ എന്നെഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വഭാക്കനഭാടസ  കകേന്ദ്രമഭാക്കനി മഭാകവലനി  കസഭാര് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ  സതസ്വര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ  &  ബനി)  ടകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനിടല  വഭാക്കനഭാടസ  പുതനിയ
മഭാകവലനി കസഭാര് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ ലഭനിച നനികവദനതനികനല് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചസ
പുതനിയ മഭാകവലനി കസഭാര് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനുള്ള അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണസ.

 ടനല്ലനിടന്റെ സലാംഭരണ വനില

326 (346) ശതീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫസ :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ടനല്ലനിടന്റെ സലാംഭരണ വനില വര്ദനിപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള നനിശയനിച സലാംഭരണ വനില എത്രയഭാടണനലാം ഇതനില് കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ വനിഹനിതലാം എത്രയഭാടണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ടനലസല  സലാംഭരണതനിനസ  2017  July  1  വടര  എത്ര  രൂപ
കുടനിശ്ശേനികേയനിനതനിൽ നല്കേഭാനുണസ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി)   2017-18  സതീസണനില്  ടനല്ലനിടന്റെ  സലാംഭരണ  വനില  കേനികലഭാഗഭാമനിനസ
23.30  രൂപയഭാണസ.   ഇതനില്  15.50  രൂപ  (Minimum  Support  Price)
കകേന്ദ്രവനിഹനിതവുമഭാണസ.

(സനി)  ടനലസല  സലാംഭരണതനിനസ  2017  ജൂകല  1  വടര  190.48  കകേഭാടനി  രൂപ
കുടനിശ്ശേനികേയനിനതനില് നല്കുവഭാനുണസ.

 നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളുടട വനില

327  (347) ടപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ  ഹുകസന്  തങ്ങള :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുടട  വനില  അമനിതമഭായനി
വര്ദനിക്കുന്നെ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വനില നനിയനനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  ഇല്ലഭാത  പ ഞഭായത്തുകേളനില്  പുതനിയ  മഭാകവലനി
കസഭാറുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേടള  കഹപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേളഭാക്കനി  മഭാറഭാന്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) കകേഭാടയല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില് ഇതരതനില് മഭാകവലനി കസഭാറുകേള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇതനിനഭാവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ  &  ബനി)  കനരനിയ  കതഭാതനിലുള്ള  വനിലവര്ദനവസ  ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.
വനില  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനുലാം  ടപഭാതുവനിപണനിയനില്  ഫലപ്രദമഭായനി
ഇടടപടുന്നെതനിനുമഭായനി  സകപകകേഭാ  മുകഖന  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനലാം
അവശലസഭാധനങ്ങളക്കുപുറടമ  ഒ.എലാം.എസസ.എസസ.  പുഴുക്കലരനി,  പചരനി,  ആന
ഇതര  അരനി  എന്നെനിവയുലാം  വനില്പനശഭാലകേള  വഴനി  വനിതരണലാം  ടചയവരുന.
സബ്സനിഡനിയനില്  വനില്ക്കുന്നെ  ഉല്പന്നെങ്ങള  ഉളടപടട  28  ഇനലാം  അവശല
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  ടപഭാതുവനിപണനിടയക്കഭാള  10  മുതല്  20  ശതമഭാനലാം  വടര
വനിലകുറചസ  ഫതീടസയനില്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ടപഭാതുജനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ
അളവനില് ലഭലമഭാക്കനി വരുന. ചഭായടപഭാടനി, മല്ലനിടപഭാടനി, മുളകേസ ടപഭാടനി, ടവളനിടചണ,
പുളനി,  ഏലലാം,  മഞ്ഞെളടപഭാടനി,  ഉപസ എന്നെതീ ഉല്പന്നെങ്ങള സകപകകേഭായുടട സസ്വനലാം
ബഭാന്ഡഭായ  'ശബരനി'  ബഭാന്ഡനില്  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷേലാം
ടപഭാതുവനിപണനി വനിലടയക്കഭാള ഏകേകദശലാം 20 മുതല് 30 ശതമഭാനലാം വനിലക്കുറവനില്
ടപഭാതുജനങ്ങളക്കസ  ലഭലമഭാക്കുന.  മറസ  അവശല  സഭാധനങ്ങളുലാം  FMCG  (Fast
Moving  Consumer  Goods)  ഉല്പന്നെങ്ങളുലാം  എലാം.ആര്.പനി.ടയക്കഭാള/മഭാര്ക്കറസ
വനിലടയക്കഭാള  5  മുതല്  30%  വടര വനിലക്കുറവനില് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം അരനിയുടട
ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുലാം  വനില  വര്ദനവസ  തടയുന്നെതനിനുമഭായനി  വനിവനിധ
ജനില്ലകേളനില്  അരനിക്കട  ടഫയറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുലാം
കനഭാണ്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുമഭായനി  എല്ലഭാതരലാം  അരനി  ഇനങ്ങളുലാം  വനിതരണലാം
ടചയ്യുന്നെതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

(സനി)  സലാംസഭാനതസ  സകപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേളനില്ലഭാത  30
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  പുതനിയ  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ
പദതനിയുണസ.  നനിലവനിടല  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചള്ള  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങളഭായ
അഞസ വര്ഷേകതയസ വഭാടകേരഹനിത ടകേടനിടവുലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയുലാം പഞഭായത്തുകേള
ലഭലമഭാക്കുന്നെ  മുറയസ  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം  നടതനി  ആയതനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്
മഭാകവലനി കസഭാര് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതുമഭായനി ബനടപട വനിഷേയലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ. 

(ഡനി)  നനിലവനിടല  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചസ  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേടള  കഹപര്
മഭാര്ക്കറ്റുകേളഭാക്കനി  മഭാറഭാന് സഭാധനിക്കുകേയനില്ല.  സകപകകേഭായസ  സസ്വനമഭായനി  ഭൂമനിയുള്ള
സലങ്ങളനില് മഭാത്രമഭാണസ കഹപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതസ.
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(ഇ) കകേഭാടയല് നനികയഭാജകേമണ്ഡലതനില് എല്ലഭാ പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം മഭാകവലനി
കസഭാറുകേള പ്രവര്തനിക്കുനണസ.

 നനികതലഭാപകയഭാഗ വസ്തുക്കളുടട വനിലവര്ദനവസ

328  (348) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല്ല:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ അരനി,  പചക്കറനി  എന്നെനിവയടക്കമുള്ള നനികതലഭാപകയഭാഗ
വസ്തുക്കളുടട വനില കുതനിചയരുന്നെ സഭാഹചരലലാം ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് അരനി,  തക്കഭാളനി,  ടചറനിയ ഉള്ളനി തുടങ്ങനിയ ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുടട
വനില ഇകപഭാള കേനികലഭായസ എത്ര രൂപ വതീതമഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനതസ അടുത അഞസ  വര്ഷേകതക്കസ വനിലക്കയറമനില്ല  എന്നെ
സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പ്രഖലഭാപനലാം തകേനിടലാം മറനിക്കുന്നെതഭാണസ ഇകപഭാഴടത വനിലക്കയറടമന്നെസ
കേരുതുനകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില് ഓണവുലാം ബലനിടപരുന്നെഭാളുലാം  വനകചരുന്നെ സഭാഹചരലതനില്
നനികതലഭാപകയഭാഗ  വസ്തുക്കളുടട  വനിലനനിയനനിക്കഭാന്  എടനഭാടക്ക  നടപടനികേള
കകേടക്കഭാളടമന്നെസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കേഴനിഞ്ഞെ  ആറസ  മഭാസതനിനനിടയസ  വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കഭാന്
കകേടക്കഭാണ നടപടനികേളുടട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സലാംസഭാനതസ അരനി,  പചക്കറനി  എന്നെനിവയടക്കമുള്ള നനികതലഭാപകയഭാഗ
സഭാധനങ്ങളക്കസ കനരനിയ കതഭാതനിലുള്ള വനിലവര്ദനവസ ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  ഇക്കകണഭാമനികസ  &  സഭാറനിസനികനിടന്റെ  1-8-2017-ടല പത്രനികേ പ്രകേഭാരലാം
ടപഭാതുവനിപണനിയനില്  മട  അരനി  കേനികലഭാഗഭാമനിനസ  43.61  രൂപയുലാം  ജയ  അരനി
കേനികലഭാഗഭാമനിനസ  41.67  രൂപയുലാം  കുറുവ അരനി  കേനികലഭാഗഭാമനിനസ  39  രൂപയുലാം  പചരനി
കേനികലഭാഗഭാമനിനസ  33.67  രൂപയുലാം തക്കഭാളനി കേനികലഭാഗഭാമനിനസ  51.71  രൂപയുലാം ടചറനിയ
ഉള്ളനി കേനികലഭാഗഭാമനിനസ 89.36 രൂപയുമഭാണസ.

(സനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരതനികലറനിയകശഷേലാം സകപകകേഭാ സബ്സനിഡനി
വനിലയനില്  വര്ദനവസ  വരുതനിയനിടനില്ല.  ടപഭാതുവനിപണനിയനില്  വനിലക്കയറലാം
ഉണഭാകുകമ്പഭാഴുലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ  ശരഭാശരനി  40%  വടര  വനിലക്കുറവനില്
അവശലസഭാധനങ്ങള ലഭലമഭാക്കുവഭാന് ഇതുവഴനി സഭാധനിക്കുനണസ.
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(ഡനി)  ഉതവകേഭാല  വനിപണനിയനിടടപടലനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ജനില്ലഭാ  ടഫയറുകേളുലാം
തഭാലൂക്കുതല  ടഫയറുകേളുലാം  പ്രകതലകേ  ഓണചനകേളുലാം  സകപകകേഭാ
വനില്പനശഭാലകേകളഭാടനുബനനിചസ  ഓണലാം  മനിനനി  ടഫയറുകേളുലാം
വനില്പനശഭാലകേളനില്ലഭാത  പഞഭായത്തുകേളനില്  ടസഷേലല്  മനിനനി  ടഫയറുകേളുലാം
നടതഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണസ.  ടപഭാതുവനിപണനിയനിടല  അവശല  വസ്തുക്കളുടട
വനിലവര്ദനവസ നനിയനനിക്കുന്നെതനിടന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് വനിതരണലാം
ടചയവരുന്നെ 13 ഇനലാം അവശലസഭാധനങ്ങളക്കുപുറടമ OMSS (Open Market Sale
Scheme) പുഴുക്കലരനി, പചരനി, ആന ഇതര ജയ അരനി എന്നെനിവയുലാം ഓണക്കഭാലത്തുലാം
വനിതരണലാം  തുടരുന്നെതഭാണസ.  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളക്കസ  പുറടമ
ടപഭാതുവനിപണനിയനിടല  വനിലടയക്കഭാള  10  മുതല്  20  ശതമഭാനലാം  വടര  കുറഞ്ഞെ
നനിരക്കനില്  കഹഭാര്ടനികകേഭാര്പസ,  വനി.എഫസ.പനി.സനി.ടകേ.  എന്നെതീ  സര്ക്കഭാര്
ഏജന്സനികേളുടട  സഹകേരണകതഭാടട  പചക്കറനിയുലാം  ഓണലാം  ടഫയറുകേളവഴനി
വനിതരണലാം നടത്തുന്നെതഭാണസ.

(ഇ)  സകപകകേഭാ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  13  ഇനലാം
അവശലസഭാധനങ്ങളക്കുപുറടമ  ഒ.എലാം.എസസ.എസസ.  പുഴുക്കലരനി,  പചരനി,  ആന
ഇതര  അരനി  എന്നെനിവയുലാം  വനില്പനശഭാലകേള  വഴനി  വനിതരണലാം  ടചയവരുന.
സബ്സനിഡനിയനില്  വനില്ക്കുന്നെ  ഉല്പന്നെങ്ങള  ഉളടപടട  28  ഇനലാം  അവശല
ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള  ടപഭാതുവനിപണനിടയക്കഭാള  10  മുതല്  20  ശതമഭാനലാം  വടര
വനിലകുറചസ  ഫതീടസയനില്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ടപഭാതുജനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ
അളവനില് ലഭലമഭാക്കനി വരുന. ചഭായടപഭാടനി,  മല്ലനിടപഭാടനി,  മുളകുടപഭാടനി,  ടവളനിടചണ,
പുളനി,  ഏലലാം,  മഞ്ഞെളടപഭാടനി,  ഉപസ എന്നെതീ ഉല്പന്നെങ്ങള സകപകകേഭായുടട സസ്വനലാം
ബഭാന്ഡഭായ  'ശബരനി'  ബഭാന്ഡനില്  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷേലാം
ടപഭാതുവനിപണനി വനിലടയക്കഭാള ഏകേകദശലാം 20 മുതല് 30 ശതമഭാനലാം വനിലക്കുറവനില്
ടപഭാതുജനങ്ങളക്കസ  ലഭലമഭാക്കുന.  മറസ  അവശല  സഭാധനങ്ങളുലാം  FMCG  (Fast
Moving  Consumer  Goods)  ഉല്പന്നെങ്ങളുലാം  എലാം.ആര്.പനി.ടയക്കഭാള/മഭാര്ക്കറസ
വനിലടയക്കഭാള  5  മുതല്  30%  വടര വനിലക്കുറവനില് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം അരനിയുടട
ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുലാം  വനിലവര്ദനവസ  തടയുന്നെതനിനുമഭായനി  വനിവനിധ
ജനില്ലകേളനില്  അരനിക്കട  ടഫയറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുലാം
കനഭാണ്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുമഭായനി  എല്ലഭാതരലാം  അരനി  ഇനങ്ങളുലാം  വനിതരണലാം
ടചയ്യുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

ഓണക്കഭാലടത വനിലക്കയറലാം തടയഭാന് നടപടനി

329 (349)  ശതീ  .   ടകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി: തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓണക്കഭാലതസ  വനിലക്കയറലാം  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന്  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
മുന്കേരുതല് നടപടനികേള എടനഭാടക്കയഭാടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ജനി.  എസസ.  ടനി.-യുമഭായനി  ബനടപടസ  വന്കതഭാതനില്  പൂഴനിവയ്പസ
നടന്നെതഭായുലാം  ഇതു  ഓണവനിപണനിടയ  ലക്ഷലമഭാക്കനിയഭാടണനമുള്ള  വഭാര്തകേള
ശദയനില്ടപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതരലാം  പൂഴനിവയനിടനതനിടര  എടനഭാടക്ക
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച എന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  സകപകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേള വഴനി മനിതമഭായ നനിരക്കനില് വനില്ക്കുന്നെ
നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  കൂടുതല്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കസ  ലഭലമഭാകുന്നെതനിനുലാം
ഉതവകേഭാലങ്ങളനില്  കേരനിഞന,  പൂഴനിവയസ  മുതലഭായ  കൃത്രനിമ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂടട
വനിലക്കയറ്റുമുണഭാക്കുന്നെ പ്രവണത തടയുന്നെതനിനുമഭായനി ഓണക്കഭാലതസ സകപകകേഭാ
കൂടുതല്  ടഫയറുകേളുലാം  ഓണചനകേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കുനണസ.  ഇതുവഴനി  അമനിതമഭായ
വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കഭാനുലാം  മനിതമഭായ  വനിലയനില്  എല്ലഭാവനിധ  നനികതലഭാപകയഭാഗ
സഭാധനങ്ങളുലാം ജനങ്ങളക്കസ ലഭലമഭാക്കുവഭാനുമഭാകുലാം.

(ബനി)  ശദയനില്ടപടനിടനില്ല.  എന്നെഭാല്  ടപഭാതുവനിപണനിയനിടല  കേരനിഞന,
പൂഴനിവയസ  എന്നെനിവ  തടയുന്നെതനിനഭായനി  ശക്തമഭായ പരനികശഭാധന നടതനിവരുനണസ.
ഓണക്കഭാലതസ  ജനില്ലഭാ/തഭാലൂക്കസ/സനിറനി  തലതനിലുള്ള  ടസഷേലല്  സസ്വഭാഡുകേളുലാം
സലാംസഭാനതലതനില്  കഫ്ലെെയനിലാംഗസ  സസ്വഭാഡുകേളുലാം  രൂപതീകേരനിചസ  പ്രവര്തനിക്കുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

 വനിലക്കയറലാം തടയുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി

330 (350) ശതീ  .   പനി  .   ടകേ  .   ബഷേതീര്: തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ വനിലക്കയറലാം തടയുന്നെതനിനസ എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുളളതസ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സനിവനില് സടടപസസ  കകേഭാര്പകറഷേന് മറസ  സലാംസഭാനങ്ങളനില് നനിനലാം
സഭാധനങ്ങള  വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ  ഇടനനിലക്കഭാര്ക്കസ  എടനങ്കനിലുലാം  പങ്കുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  ഇടനനിലക്കഭാടര  ഒഴനിവഭാക്കനി  മറസ  സലാംസഭാന  വനിപണനികേളനില്
നനിനലാം സഭാധനങ്ങള കനരനിടസ വഭാങ്ങുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനിപണനി വനില പനിടനിചനനിര്ത്തുന്നെതനിനുലാം ഗുണകമനയുളള സഭാധനങ്ങള
വനിതരണലാം  ടചയ്യുന്നെതനിനുലാം  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനികേള  എടനല്ലഭാമഭാണസ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ)  ടപഭാതുവനിപണനിയനിടല  അവശലവസ്തുക്കളുടട  വനിലവര്ദനവസ
നനിയനനിക്കുന്നെതനിനസ  സകപകകേഭാ  വഴനി  13  ഇനലാം  അവശലസഭാധനങ്ങളുലാം  OMSS
(Open  Market  Sale  Scheme)  പുഴുക്കലരനി,  പചരനി,  ആന  ഇതര  ജയ  അരനി
എന്നെനിവയുലാം സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് വനിതരണലാം ടചയവരുന.  കൂടഭാടത  28  ഇനലാം
അവശല  സഭാധനങ്ങള  ടപഭാതുവനിപണനിടയക്കഭാള  10  മുതല്  20  ശതമഭാനലാം  വടര
വനിലകുറചസ  ഫതീടസയനില്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുലാം  മറസ  അവശല  സഭാധനങ്ങളുലാം
FMCG  (Fast  Moving  Consumer  Goods)  ഉല്പന്നെങ്ങളുലാം  എലാം.ആര്.പനി.-
ടയക്കഭാള  5  മുതല്  30%  വടര  വനിലക്കുറവനിലുലാം  ടപഭാതുജനങ്ങളക്കസ  ലഭലമഭാക്കനി
വരുന.

(ബനി  &  സനി)  സകപകകേഭാ നനിലവനില് ഇ-ടടണര് സലാംവനിധഭാനതനിലൂടടയഭാണസ
അവശലസഭാധനങ്ങള വഭാങ്ങുന്നെതസ. ഇ-ടടണര് രജനികസഷേന് നനിബനനകേളുലാം ടടണര്
വലവസകേളുലാം  പഭാലനിചടകേഭാണസ  ഉല്പഭാദകേര്ക്കുലാം  ടമഭാതവനിതരണക്കഭാര്ക്കുലാം
ഒരുകപഭാടല രഭാജലതസ എവനിടടനനിനലാം ഇ-ടടണറനില് പടങ്കടുക്കഭാവുന്നെതഭാണസ. 

(ഡനി)  സനിവനില് സകപസസ കകേഭാര്പകറഷേന് വഴനി  വഭാങ്ങുകേയുലാം വനില്ക്കുകേയുലാം
ടചയ്യുന്നെ  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുടട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന്  കേര്ശനമഭായ
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നനിലവനിലുണസ.  ഓകരഭാ
ഡനികപഭാകേളനിടലയുലാം  കേസ്വഭാളനിറനി  അഷേസ്വറന്സസ  കേമ്മേനിറനി  ഡനികപഭാകേളനില്  ലഭനിക്കുന്നെ
ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുടട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  നനിയമപ്രകേഭാരമഭാടണന്നെസ  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന്
പരനികശഭാധന  നടതനിയതനിനുകശഷേമഭാണസ  സഭാധനങ്ങള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെതസ.
കകേഭാര്പകറഷേന്  വനില്ക്കുന്നെ  പഭാക്കറസ  വസ്തുക്കളക്കസ  ISO  22000/HACCP/
AGMARK/FSSAI  ഗുണനനിലവഭാരലാം  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണസ.  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുടട
സഭാമ്പനിളുകേള  ആവശലടമങ്കനില്  റതീജനിയണല്  അനലറനിക്കല്  ലഭാബനിലുലാം  NABL
(National  Accreditation  Board  for  Testing  and Calibration  Laboratories)
കകേഭാന്നെനിയനിലുള്ള CFRD ലഭാബനിലുലാം പരനികശഭാധനിക്കുന.

ടപഭാതുകേകമ്പഭാളതനിടല  വനില  നനിയനണവനികധയമഭാക്കുന്നെതനിനസ  ലതീഗല്
ടമകട്രഭാളജനി,  ഫുഡസ  കസഫനി,  സനിവനില്  സകപസസ  തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേള
സലാംയുക്തമഭായനി സസ്വഭാഡുകേള രൂപതീകേരനിചസ പ്രകതലകേ പരനികശഭാധന നടതനിവരുന. 

 വനിലവര്ദന തടയുന്നെതനിനുള്ള പദതനികേള

331 (351) ശതീ  .   ടകേ  .   സുകരഷേസ കുറുപസ : 
ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷേലാംസതീര് : 
ശതീ  .   ടകേ  .   ടജ  .   മഭാകനി : 
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അന്വര്: തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ഭക്ഷലവുലാം

സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതസ വനിലവര്ദന തടയുന്നെതനിനഭായനി എടനല്ലഭാലാം മുന് കേരുതല്
പദതനികേളഭാണസ ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന്നെടതന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വനിലനനിയനണ  ടസലകേള  പുനനഃസലാംഘടനിപനിചസ
അതനിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള കൂടുതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  ഇല്ലഭാത  പഞഭായത്തുകേളനില്  അവ  ആരലാംഭനിചസ
ടപഭാതുജനങ്ങളക്കസ  നലഭായമഭായ  വനിലയസ  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ടപഭാതുവനിപണനിയനില്  ഫലപ്രദമഭായനി  ഇടടപടുന്നെതനിനഭായനി  സകപകകേഭാ
മുകഖന തഭാടഴപറയുന്നെ കേഭാരലങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടപഭാക്കനിവരുന.

സകപകകേഭാ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില് 13 ഇനലാം അവശലസഭാധനങ്ങളക്കുപുറടമ
ഒ.എലാം.എസസ.എസസ.  പുഴുക്കലരനി,  പചരനി,  ആന  ഇതര  അരനി  എന്നെനിവയുലാം
വനില്പനശഭാലകേള  വഴനി  വനിതരണലാം  ടചയവരുന.  സബ്സനിഡനിയനില്  വനില്ക്കുന്നെ
ഉല്പന്നെങ്ങള  ഉളടപടട  28  ഇനലാം  അവശല  ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങള
ടപഭാതുവനിപണനിടയക്കഭാള  10  മുതല്  20  ശതമഭാനലാം വടര വനിലകുറചസ ഫതീടസയനില്
സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില്  ടപഭാതുജനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  അളവനില്  ലഭലമഭാക്കനി
വരുന.  ചഭായടപഭാടനി,  മല്ലനിടപഭാടനി,  മുളകേസ  ടപഭാടനി,  ടവളനിടചണ,  പുളനി,  ഏലലാം,
മഞ്ഞെളടപഭാടനി,  ഉപസ എന്നെതീ ഉല്പന്നെങ്ങള സകപകകേഭായുടട സസ്വനലാം ബഭാന്ഡഭായ
'ശബരനി'  ബഭാന്ഡനില്  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയ്ക്കുകശഷേലാം  ടപഭാതുവനിപണനി
വനിലടയക്കഭാള  ഏകേകദശലാം  20  മുതല്  30  ശതമഭാനലാം  വനിലക്കുറവനില്
ടപഭാതുജനങ്ങളക്കസ  ലഭലമഭാക്കുന.  മറസ  അവശല  സഭാധനങ്ങളുലാം  FMCG  (Fast
Moving  Consumer  Goods)  ഉല്പന്നെങ്ങളുലാം  എലാം.ആര്.പനി.ടയക്കഭാള/മഭാര്ക്കറസ
വനിലടയക്കഭാള  5  മുതല്  30%  വടര വനിലക്കുറവനില് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുലാം അരനിയുടട
ലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നെതനിനുലാം  വനില  വര്ദനവസ  തടയുന്നെതനിനുമഭായനി  വനിവനിധ
ജനില്ലകേളനില്  അരനിക്കട  ടഫയറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുലാം
കനഭാണ്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുമഭായനി  എല്ലഭാതരലാം  അരനി  ഇനങ്ങളുലാം  വനിതരണലാം
ടചയ്യുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

(ബനി)   15-5-2017-ടല സ.ഉ.(കകേ)  നമ്പര്  10/2017/ഭ.സനി.സ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
വനില നനിയനണ ടസല് പുനനഃസലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണസ.

(സനി)  സലാംസഭാനതസ  സകപകകേഭാ  വനില്പനശഭാലകേളനില്ലഭാത  30
ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  പുതനിയ  മഭാകവലനി  കസഭാറുകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നെതനിനസ
പദതനിയുണസ.  നനിലവനിടല  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചള്ള  അടനിസഭാന  സകൗകേരലങ്ങളഭായ
അഞസ വര്ഷേകതയസ വഭാടകേരഹനിത ടകേടനിടവുലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപയുലാം പഞഭായത്തുകേള
ലഭലമഭാക്കുന്നെ  മുറയസ  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം  നടതനി  ആയതനിടന്റെ  അടനിസഭാനതനില്
മഭാകവലനി കസഭാര് ആരലാംഭനിക്കുന്നെതുമഭായനി ബനടപട വനിഷേയലാം പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതഭാണസ.
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ഓണചനകേള

332 (352) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചന്ദ്രന്: തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഓണക്കഭാലതസ  എത്ര  ഓണചനകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനടവന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പഞഭായതസ അടനിസഭാനതനില് ഓണചനകേള ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഓണക്കഭാലതസ  അവശലസഭാധനങ്ങളുടട  വനിലക്കയറമുണഭാകേഭാതനിരനിക്കഭാന്
മഭാകവലനി  കസഭാറുകേളുടടയുലാം  ടപഭാതുവനിതരണ  കകേന്ദ്രങ്ങളുടടയുലാം  പ്രവര്തനലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുന്നെതനിനസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ & ബനി) സകപകകേഭാ വനില്പനശഭാലകേളനില്ലഭാത 30 ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള
ഉളടപടട  ഓണക്കഭാലതസ  സലാംസഭാനടതഭാടഭാടകേ  1470  ഓണചനകേള
ആരലാംഭനിക്കുവഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ.

(സനി)  ഓണക്കഭാലതസ ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുടട വനിലനനിയനണതനിനുലാം കേരനിഞന,
പൂഴനിവയസ  മുതലഭായ  കൃത്രനിമ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂടട  വനിലക്കയറമുണഭാക്കുന്നെ  പ്രവണത
തടയുന്നെതനിനുമഭായനി  സകപകകേഭാ  കൂടുതല്  ടഫയറുകേളുലാം  ഓണചനകേളുലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  സകപകകേഭാ
വനില്പനശഭാലകേളനില്ലഭാത  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  ടസഷേലല്  മനിനനി  ടഫയറുകേള
പഞഭായതനിടന്റെ  സഹകേരണകതഭാടട  നടത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന.   ഓണലാം  ടഫയറുകേളനിലൂടട  ടപഭാതുജനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ
അളവനിലുലാം  മനിതമഭായ  വനിലയനിലുലാം  സഭാധനങ്ങള  എതനിക്കുന്നെതുവഴനി  വനിലക്കയറലാം
നനിയനനിക്കഭാന് കേഴനിയുന്നെതഭാണസ.

 കറഷേന് കേഭാര്ഡസ വനിതരണലാം

333 (353) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ ഭക്ഷലവുലാം
സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനതസ കറഷേന് കേഭാര്ഡസ വനിതരണലാം പൂര്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള കറഷേന് സലാംവനിധഭാനതനില് ഏടതഭാടക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളക്കസ
കറഷേന് കേഭാര്ഡസ അനുവദനിചനിട്ടുടണനലാം,  ഓകരഭാ വനിഭഭാഗതനിലുലാം എത്ര കുടുലാംബങ്ങള
ഉളടപടനിട്ടുണസ എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഓകരഭാ വനിഭഭാഗതനിലുമുള്ള കേഭാര്ഡുടമകേളക്കസ നല്കുന്നെ ഭക്ഷലധഭാനലങ്ങളുടട
അളവുലാം വനിലയുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗതനിനുലാം  ലഭലമഭാകുന്നെ  മറഭാനുകൂലലങ്ങള  എടനല്ലഭാലാം;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) 84% കേഭാര്ഡുകേള വനിതരണലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

(ബനി) എല്ലഭാ വനിഭഭാഗതനില്ടപടവര്ക്കുലാം കറഷേന് കേഭാര്ഡസ നല്കേനിവരുന.

 എ.എ.കവ. കേഭാര്ഡസ  - 595800

 മുന്ഗണനഭാ കേഭാര്ഡസ  - 2906709

 മുന്ഗണകനതര (സബ്സനിഡനി)  - 2935436

 മുന്ഗണകനതര (കനഭാണ് സബ്സനിഡനി) - 1580085

ആടകേ - 8018030

(സനി)  നനിലവനില്  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗതനിനുലാം  നല്കേനിവരുന്നെ  വനിഹനിതലാം
അനുബനമഭായനി കചര്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി)  കവദതതതീകേരനിച  വതീടുള്ള  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കസ  അര  ലനിറര്  വതീതവുലാം
കവദതതതീകേരനിക്കഭാത  വതീടുള്ള  കേഭാര്ഡുടമകേളക്കസ  4  ലനിറര്  വതീതവുലാം  മടണണ
ലഭനിക്കുലാം.

 ഭക്ഷലഭദതഭാ നനിയമലാം

334 (354) ശതീ  .   വനി  .   എസസ  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം  സലാംസഭാനതസ  പൂര്ണകതഭാതനില്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുപ്രകേഭാരലാം  നടപനിലഭാകക്കണ  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണലാം  ഏടതഭാടക്ക
ജനില്ലകേളനില് ഇതനിനകേലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ;  വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം നടപനിലഭാകക്കണ
തതീയതനി എന്നെഭായനിരുന;
* കലബറനിയനില് വചനിട്ടുണസ
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(സനി)  വഭാതനില്പടനി  വനിതരണതനിനഭായനി  സകപകകേഭാ  കഗഭാഡകൗണുകേള
സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനില്  ഇതനിനകേലാം  എത്ര  കഗഭാഡകൗണുകേള  കേടണതനിയനിട്ടുടണന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കറഷേന് കേടകേളനില് ആധഭാര് അധനിഷനിതമഭായ ബകയഭാടമട്രനികേസ സഭാകങ്കതനികേ
വനിദലയുടട  പനിന്ബലതനിലുളള  കേമ്പബ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇടല്ലങ്കനില് എന്നെകതയസ പ്രഭാവര്തനികേമഭാക്കുവഭാനഭാണസ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നെതസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ  &  ബനി)  2016  നവലാംബറനിലഭാണസ  കദശതീയ ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമലാം,  2013
സലാംസഭാനതസ  നനിലവനില്  വന്നെതസ.  ഇതനിടന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനടത  14
ജനില്ലകേളനിലുലാം  വഭാതനില്പടനി വനിതരണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.  കറഷേന് വനിതരണ ശലാംഖല
പൂര്ണമഭായുലാം കേമ്പബ്യൂടര്വല്ക്കരനിക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണസ.

(സനി) ഉണസ. 142 കഗഭാഡകൗണുകേള.

(ഡനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന. 2018 മഭാര്ചസ 31-നകേലാം പൂര്തതീകേരനിക്കുവഭാന്
കേഴനിയുടമന്നെസ പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

 ദുര്ബല വനിഭഭാഗങ്ങടള മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനസ നടപടനി

335(355) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ  : 
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം  : 
ശതീ  .   അനൂപസ കജക്കബസ  : 
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന് :  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭക്ഷലഭദതഭാ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കനിയ  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്
നനിനലാം  പുറതഭായ ദുര്ബല  വനിഭഭാഗങ്ങടള  പടനികേയനില്  ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനസ  കേര്മ
പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പടനികേയനില്  ഇടലാംപനിടനിച  അനര്ഹടര  ഒഴനിവഭാക്കനി  സഭാമ്പതനികേമഭായനി
പനികന്നെഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന്നെവടര  ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനഭായനി  മഭാനദണ്ഡങ്ങളനില്  മഭാറലാം
വരുത്തുന്നെതനിനസ ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(സനി)  എന്കഡഭാസളഫഭാന്  ഇരകേള,  കേലഭാന്സര്  ബഭാധനിതര്,
മതലടതഭാഴനിലഭാളനികേള,  പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗങ്ങള  എന്നെനിവടര
മുന്ഗണനഭാ പടനികേയനില് ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ) ഉണസ.

(ബനി&സനി)  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസനില്  വന്നെ  അപഭാകേതകേള  തനിരുതനി,
14-1-11-ടല  സ.ഉ.(കകേ)നമ്പര്  16/2011/ത.സസ്വ.ഭ.വ.,  27-4-12-ടല  സ.ഉ.
(കകേ)നമ്പര്  112/12/ത.സസ്വ.ഭ.വ.  എന്നെനിവ  പ്രകേഭാരമുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം
കയഭാഗലത  കനടുന്നെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കടള  എല്ലഭാവടരയുലാം  മുന്ഗണനഭാ  ലനിസനില്
ഉളടപടുത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  കൂടഭാടത  മതല,  കേയര്,
കേശുവണനി,  കതഭാടലാം  ഉളടപടടയുള്ള പരമ്പരഭാഗത ടതഭാഴനിലഭാളനികേടളയുലാം  സര്ക്കഭാര്
കജഭാലനി  ഉളടപടടയുള്ള സനിര വരുമഭാനമുള്ളവര് ഒഴനിടകേയുള്ള എല്ലഭാ പടനികേജഭാതനി
കുടുലാംബങ്ങടളയുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗതനിടല  ക്ലഭാസസ-IV  ജതീവനക്കഭാര്  ഉളടപടടയുള്ള
കുടുലാംബങ്ങടളയുലാം  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന  നല്കേനി  മുന്ഗണനഭാ  പടനികേയനില്
ഉളടപടുത്തുന്നെ കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിടന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണസ. 
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336 (356) ശതീ  .    ടകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസസ :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വരുന്നെ ഓണക്കഭാലതസ ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുടട വനിലക്കയറ നനിയനണതനിനഭായനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേളുടട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലതനില് സനിവനില് സകപസസ കകേഭാര്പകറഷേന് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള എടനല്ലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ  &  ബനി)  ഓണക്കഭാലതസ  ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുടട  വനിലനനിയനണതനിനുലാം
കേരനിഞന,  പൂഴനിവയസ  മുതലഭായ  കൃത്രനിമ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂടട  വനിലക്കയറമുണഭാക്കുന്നെ
പ്രവണത  തടയുന്നെതനിനുമഭായനി  സകപകകേഭാ  മുകഖന  കൂടുതല്  ടഫയറുകേളുലാം
ഓണചനകേളുലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  സകപകകേഭാ
വനില്പനശഭാലകേളനില്ലഭാത  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  ടസഷേലല്  മനിനനി  ടഫയറുകേള
പഞഭായതനിടന്റെ  സഹകേരണകതഭാടട  നടത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന.  ഓണലാം  ടഫയറുകേളനിലൂടട  ടപഭാതുജനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ
അളവനിലുലാം  മനിതമഭായ  വനിലയനിലുലാം  സഭാധനങ്ങള  എതനിക്കുന്നെതുവഴനി  വനിലക്കയറലാം
നനിയനനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുന്നെതഭാണസ.
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337 (357) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫസ :
ശതീ  .    ടകേ  .    എസസ  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിലക്കയറമനില്ലഭാത ഓണലാം ആകഘഭാഷേനിക്കുന്നെതനിനസ സനിവനില് സകപസസ
കകേഭാര്പകറഷേടന്റെ ആഭനിമുഖലതനില് നടപനിലഭാക്കുന്നെ പദതനികേള എടനഭാടക്കയഭാണസ;

(ബനി)  പചക്കറനിക്കുലാം  പലവലഞ്ജനങ്ങളക്കുലാം  അമനിതമഭായനി  വനില  വര്ദനിചതസ
സഭാധഭാരണക്കഭാരുടട കുടുലാംബ ബജറനിടന സഭാരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കുതടന  ഉയരുന്നെ  വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനസ  സര്ക്കഭാര്
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നെ നടപടനികേള കേകമ്പഭാളതനില് പ്രതനിഫലനിക്കഭാതതസ എന്തുടകേഭാണഭാടണന്നെസ
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  ഓണക്കഭാലതസ ഭക്ഷലവസ്തുക്കളുടട വനിലനനിയനണതനിനുലാം കേരനിഞന,
പൂഴനിവയസ  മുതലഭായ  കൃത്രനിമ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂടട  വനിലക്കയറമുണഭാക്കുന്നെ  പ്രവണത
തടയുന്നെതനിനുമഭായനി  സകപകകേഭാ  കൂടുതല്  ടഫയറുകേളുലാം  ഓണചനകേളുലാം
ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചവരുന.  സകപകകേഭാ
വനില്പനശഭാലകേളനില്ലഭാത  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനില്  ടസഷേലല്  മനിനനി  ടഫയറുകേള
പഞഭായതനിടന്റെ  സഹകേരണകതഭാടട  നടത്തുന്നെതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചവരുന. ഓണചനകേളനിലൂടട ടപഭാതുവനിപണനിയനികലതനിടനക്കഭാള ശരഭാശരനി
40%  വടര  വനിലക്കുറവനില്  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനിലുള്ള  നനികതലഭാപകയഭാഗ
സഭാധനങ്ങളുലാം  20  മുതല്  30%  വടര  വനിലക്കുറവനില്  സകപകകേഭായുടട  സസ്വനലാം
ശബരനി ബഭാന്ഡസ ഉല്പന്നെങ്ങളുലാം മഭാര്ക്കറസ വനിലടയക്കഭാള/ എലാം.ആര്.പനി.ടയക്കഭാള
5  മുതല്  30%  വടര വനിലക്കുറവനില്  FMCG  (Fast  Moving Consumer  Goods)
ഉല്പന്നെങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(ബനി)  പചക്കറനി  ഉളടപടടയുള്ള  അവശലസഭാധനങ്ങള  ശരഭാശരനി  40%
വനിലക്കുറവനിലുലാം കതയനില,  കേഭാപനി,  മസഭാലടപഭാടനികേള, വഭാളന്പുളനി തുടങ്ങനിയ ശബരനി
ബഭാന്ഡസ  ഉല്പന്നെങ്ങള  ടപഭാതുവനിപണനിടയക്കഭാള  20%  വടര  വനിലക്കുറവനിലുലാം
FMCG  (Fast  Moving  Consumer  Goods)  ഇനങ്ങള  5  മുതല്  30%  വടര
വനിലക്കുറവനിലുലാം  വനിതരണലാം  ടചയ്യുന.  എല്ലഭാ  നനികതലഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങളുലാം
ആവശലമഭായ അളവനില് മനിതമഭായ നനിരക്കനില് ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനഭാല് വനില വര്ദനവസ
സഭാധഭാരണക്കഭാരുടട കുടുലാംബ ബജറനിടന സഭാരമഭായനി ബഭാധനിചനിടനില്ല. 
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(സനി)  അനലസലാംസഭാനങ്ങളനിലുണഭാകുന്നെ  അവശലസഭാധനങ്ങളുടട  ദകൗര്ലഭലലാം,
വനിളനഭാശലാം,  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനലാം,  കേടത്തുകൂലനി  വര്ദനവസ  മുതലഭായ
കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ഉല്പഭാദകേ  സലാംസഭാനങ്ങളനില്  ഉല്പഭാദനലാം  കുറഞ്ഞെതുമൂലലാം
നനികതലഭാപകയഭാഗ സഭാധനങ്ങളക്കസ വനില വര്ദനവസ ഉണഭാകേഭാറുണസ.  ഈ പ്രതനികൂല
സഭാഹചരലങ്ങളനിലുലാം  സബ്സനിഡനി  വനിലകേളനില്  സനിരത  ഉറപഭാക്കനിടക്കഭാണസ
വനിലക്കയറലാം  നനിയനനിക്കുന്നെതനിനസ  സഭാധലമഭായ  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാര്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

 ഓണക്കഭാലകതയ്ക്കുള്ള അരനി

338 (358) ശതീ  .   വനി  .   എസസ  .   ശനിവകുമഭാര് : 
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശസ : 
ശതീ  .   അനൂപസ കജക്കബസ : 
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഓണക്കഭാലതസ കകേരളതനിനഭാവശലമഭായ അരനി ലഭലമഭാക്കഭാന് എടനല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചടവന്നെസ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സനിവനില്  സകപസസ  കകേഭാര്പകറഷേന്  കനരനിടസ  അരനി  സലാംഭരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) കേഴനിഞ്ഞെ വര്ഷേടത അകപക്ഷനിചസ അരനിവനിലയനില് വര്ദനയുണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ആനയനിടല മനിലടമകേളക്കസ നല്കേഭാനുളള കുടനിശ്ശേനികേ നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ
എന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ  &  ബനി)  ഓണക്കഭാലതസ  വനിലവര്ദനവസ  തടയുന്നെതനിനുലാം  അരനി  ലഭലത
വര്ദനിപനിക്കുന്നെതനിനുമഭായനി  ഉന്നെതതല  സലാംഘലാം  ആനഭാപ്രകദശസ  സര്ക്കഭാര്
തലതനില്  ചര്ചകേള  നടത്തുകേയുലാം  ആനഭാപ്രകദശസ  സനിവനില്  സകപസസ
കകേഭാര്പകറഷേന്  വഴനി  മനിലകേളനില്നനിനലാം  കനരനിടസ  അരനി  വഭാങ്ങനി  വനിപണനികേളനില്
ലഭലമഭാക്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചവരുന.

(സനി) കനരനിയ വര്ദനവസ ഉണഭായനിട്ടുണസ.

(ഡനി) ആനയനിടല മനിലടമകേളക്കസ കുടനിശ്ശേനികേ നല്കുവഭാനനില്ല.
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 പുതനിയ കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേള

339  (359) ശതീ  .    ടകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന്:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ
ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനതസ  പുതുതഭായനി  അനുവദനിച  കറഷേന്  കേഭാര്ഡുകേളനില്
മുന്ഗണനഭാക്രമലാം  നനിശയനിക്കുന്നെതനില്  വന്നെ  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നെതനിനസ
എടനല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണസ സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതസ എന്നെസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനടത  മുഴുവന്  തഭാലൂക്കുകേളനിലുലാം  കേഭാര്ഡസ  വനിതരണലാം
പൂര്തതീകേരനികചഭാ;  ഇടല്ലങ്കനില് ഏടതല്ലഭാലാം തഭാലൂക്കുകേളനിലഭാണസ പൂര്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതസ
എന്നെസ വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ)  മുന്ഗണനഭാ  വനിഭഭാഗതനില്  ഉളടപടുതണടമന്നെഭാവശലടപടസ  514103
അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണസ.  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേള  വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുന്നെതനികലയഭായനി  തഭാലൂക്കസ  സകപ  ഓഫതീസസ  തലതനിലുലാം  കറഷേന്കേട
തലതനിലുലാം കക്രഭാഡതീകേരനിക്കുന്നെ നടപടനികേള നടനവരുന.

(ബനി) ഇല്ല. ദസ്വനിഭഭാഷേഭാ കേഭാര്ഡുകേളുള്ള ഇടുക്കനി ജനില്ലയനിടല കദവനികുളലാം, പഭാലക്കഭാടസ
ജനില്ലയനിടല  ചനിറ്റൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡസ  ജനില്ലയനിടല  കേഭാസര്കഗഭാഡസ,  മകഞശസ്വരലാം  എന്നെതീ
തഭാലൂക്കുകേളനിലഭാണസ വനിതരണലാം പൂര്തനിയഭാക്കഭാനുള്ളതസ.

 പുതനിയ കറഷേന് കേഭാര്ഡസ വനിതരണലാം

340 (360) ശതീ  .   കറഭാഷേനി അഗസനിന് : 
ശതീ  .   പനി  .   ടജ  .   കജഭാസഫസ : 
ശതീ  .    കമഭാന്സസ  കജഭാസഫസ:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ  കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പുതനിയ കറഷേന് കേഭാര്ഡസ വനിതരണലാം പൂര്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇടല്ലങ്കനില് എത്ര ശതമഭാനലാം പൂർതതീകേരനിചനിട്ടുടണന്നെസ വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇനനിയുലാം  വനിതരണലാം ടചയഭാനുള്ള കറഷേന് കേഭാര്ഡുകേള കറഷേന് കേടകേള
വഴനി വനിതരണലാം ടചയഭാന് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കറഷേന്  കേഭാര്ഡനില്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  പനിഴവുകേള  തനിരുത്തുന്നെതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉതരലാം

(എ & ബനി) സലാംസഭാനതസ കറഷേന് കേഭാര്ഡസ വനിതരണലാം പൂര്തതീകേരനിചനിടനില്ല.
ഇതുവടര 84 ശതമഭാനലാം കേഭാര്ഡുകേള വനിതരണലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

(സനി) ഒനലാം രണ്ടുലാം ഘട കേഭാര്ഡസ വനിതരണതനില് കറഷേന് കേഭാര്ഡസ കകേപറഭാന്
കേഴനിയഭാതവര്ക്കസ  തഭാലൂക്കസ  സകപ  ഓഫതീസസ  വഴനി  കറഷേന്  കേഭാര്ഡസ
കകേപറ്റുന്നെതനിനുള്ള ക്രമതീകേരണമഭാണസ ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുള്ളതസ.

(ഡനി)  ഒന്നെഭാലാംഘട  കേഭാര്ഡസ  വനിതരണലാം  എല്ലഭാ  ജനില്ലകേളനിലുലാം  പൂര്തനിയഭാകുന്നെ
മുറയസ തഭാലൂക്കസ സകപ ഓഫതീസുകേള മുഖഭാനരലാം മുന്കേഭാലങ്ങളനില് തുടര്നവന്നെനിരുന്നെ
നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചടകേഭാണസ  കറഷേന്  കേഭാര്ഡനിടല  ടതറ്റുകേള  തനിരുതനി
നല്കുന്നെതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണസ.

 അളകവഭാ വനിലകയഭാ കരഖടപടുതഭാടതയുള്ള പഭാക്കനിലാംഗുകേള

341  (361) ടപ്രഭാഫ  .    ആബനിദസ  ഹുകസന്  തങ്ങള:  തഭാടഴ  കേഭാണുന്നെ
കചഭാദലങ്ങളക്കസ  ഭക്ഷലവുലാം  സനിവനില്  സകപസുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനിടവള്ള കുപനികേളനിലുലാം അരനി തുടങ്ങനിയ സഭാധനങ്ങളുടട പഭാക്കനിലാംഗനിലുലാം
അളകവഭാ  വനിലകയഭാ  കരഖടപടുതഭാടത  വനില്ക്കുന്നെതസ  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതരലാം
പരനികശഭാധനകേളനില് മുമ്പസ കൃത്രനിമലാം കേണ്ടു പനിടനിച സലങ്ങളനില് വതീണ്ടുലാം പരനികശഭാധന
നടത്തുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സനിനനിമഭാ തനികയറര്,  കഹഭാടലുകേള,  റകസഭാറന്റുകേള എന്നെനിവനിടങ്ങളനിടല
കഷേഭാപ്പുകേളനില്  പഭാക്കസഡസ  കുപനികേളനിലുലാം  ടനിനകേളനിലുലാം  വനില്ക്കുന്നെ  സഭാധനങ്ങളക്കസ
യകഥഷ്ടലാം വനില ഈടഭാക്കുന്നെകേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചസ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  വനിമഭാനതഭാവളലാം,  ടറയനില്കവ കസഷേന് ഇവനിടങ്ങളനിടല കേകഫകേളനിലുലാം
ടതീ  കഷേഭാപ്പുകേളനിലുലാം  സ്നേഭാകസ  പഭാര്ലറുകേളനിലുലാം  ഭക്ഷണ  സഭാധനങ്ങളക്കസ  അമനിതവനില
ഈടഭാക്കുവഭാന്  അവര്ക്കസ  അധനികേഭാരമുകണഭാ;  പരനികശഭാധനിചസ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉതരലാം

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണസ.  സലാംസഭാനതലതനില്  പരനികശഭാധനകേള
നടതനിയതനില്  202  കകേസ്സുകേള  കേടണത്തുകേയുലാം  16,86,500  രൂപ  രഭാജനി  ഫതീസസ
ഇനതനില് ഈടഭാക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.
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(ബനി) 18  സഭാപനങ്ങളനില് പരനികശഭാധനകേള നടതനിയതനില്  11  കകേസ്സുകേള
കേടണത്തുകേയുലാം 45,000 രൂപ രഭാജനി ഫതീസസ ഇനതനില് ഈടഭാക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

(സനി)  വനിമഭാനതഭാവളങ്ങള,  ടറയനില്കവ  കസഷേനുകേള  എന്നെനിവനിടങ്ങളനില്
പ്രകതലകേ  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം,  അളകവഭാ  തൂക്കകമഭാ  നനിശയനിചനിട്ടുടണങ്കനിലുലാം
പഭായ്കക്കജ്ഡസ  കേകമ്മേഭാഡനിറനികേളനില്  കരഖടപടുതനിയനിരനിക്കുന്നെ  എലാം.ആര്.പനി.-
ടയക്കഭാള കൂടനിയ വനില ഈടഭാക്കുന്നെ അവസരങ്ങളനില് മഭാത്രകമ ലതീഗല് ടമകട്രഭാളജനി
വകുപനിനസ  നടപടനിടയടുക്കുവഭാന്  സഭാധനിക്കൂ.  6  സഭാപനങ്ങളനില്  പരനികശഭാധനകേള
നടതനിയതനില്  10  കകേസ്സുകേള  കേടണത്തുകേയുലാം  17,000  രൂപ  രഭാജനി  ഫതീസസ
ഇനതനില് ഈടഭാക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

 ബഭാന്ഡഡസ ഉല്പന്നെങ്ങളക്കസ അധനികേവനില

342 (362) ശതീ  .   ടകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ടകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   എ  .   ടകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷേസ കുമഭാര് :  തഭാടഴ കേഭാണുന്നെ കചഭാദലങ്ങളക്കസ

ഭക്ഷലവുലാം സനിവനില് സകപസുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനി.എസസ.ടനി.  പ്രഭാബലലതനിൽ  വന്നെകതഭാടുകൂടനി  വലഭാപഭാര സഭാപനങ്ങള
വനിവനിധ  ബഭാൻഡഡസ  ഉല്പന്നെങ്ങളക്കസ  എലാം.ആർ.പനി.-ടയക്കഭാൾ  അധനികേ  വനില
ഈടഭാക്കുനടവന്നെ പരഭാതനി ശദയനിൽടപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉടണങ്കനിൽ  പ്രസ്തുത പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കഭാന് സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉതരലാം

(എ) ശദയനില്ടപടനിട്ടുണസ.

(ബനി)  സലാംസഭാനതലതനില്  ലതീഗല്  ടമകട്രഭാളജനി  വകുപസ  389

സഭാപനങ്ങളനില് പരനികശഭാധനകേള നടതനിയതനില് 48 കകേസ്സുകേള കേടണത്തുകേയുലാം

1,55,500 രൂപ രഭാജനി ഫതീസസ ഇനതനില് ഈടഭാക്കുകേയുലാം ടചയ്തനിട്ടുണസ.

(നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടഭാത  3, 4, 25, 32, 64, 79, 85, 87, 88, 89, 105, 116,

124, 140, 150, 155, 158, 185, 257, 292 എന്നെതീ നമ്പര് കചഭാദലങ്ങളുടട ഉതരങ്ങള

എഡനിറനിലാംഗസ ബഭാഞനില് ലഭലമഭായനിടനില്ല.)

(കചഭാകദലഭാതരങ്ങള കേഴനിഞ്ഞു.)
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9.30 AM]

II ചരകമമോപചമോരര

പനി  .    ഉണനിക്കൃഷ്ണപനിള  ,   കകേ  .   ഇ  .   മമോമ്മന്  എനനിവരുകടെ നനിരരമോണര 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  മുന് നനിയമസഭമോരഗര പനി.  ഉണനിക്കൃഷ്ണപനിള,  സസമോതനര സമര
കസനമോനനിയര  പ്രമുഖ  ഗമോനനിയനുമമോയനിരുന  കകേ.  ഇ.  മമോമ്മന്  എനനിവര  ഈ
അടുത്തകേമോലത്തസ്റ്റ്  നനിരരമോതരമോയനി.

പനി  .   ഉണനിക്കൃഷ്ണപനിള

മുന് നനിയമസഭമോരഗര പനി.  ഉണനിക്കൃഷ്ണപനിള  2017  ജൂലല  2-നസ്റ്റ് അന്തരനിച.
സനി. എ. പത്മനമോഭ പനിളയകടെയര എല. കേലരമോണനി അമ്മയകടെയര മകേനമോയനി 1929
ജൂലല 1-നസ്റ്റ് പനി. ഉണനിക്കൃഷ്ണപനിള ജനനിച. 

കേമ്മമ്മ്യൂണനിസസ്റ്റ് പമോരടനി പ്രവരത്തകേനമോയനി കപമോതുപ്രവരത്തന രരഗത്തസ്റ്റ് എത്തനിയ
അകദ്ദേഹര  കേരഷകേ  സരഘര  കനതമോവസ്റ്റ്,  കകേരള  സരവ്വകേലമോശമോലയകടെ  കസനറസ്റ്റ്/
സനിന്ഡനികക്കറസ്റ്റ്  അരഗര,  ഫനിനമോന്സസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനി  കേണ്വസ്പീനര  എനസ്പീ  നനിലകേളനില
പ്രവരത്തനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സമോഹനിതര  അക്കമോദമനി  അരഗര,  ഖമോദനി  ആനസ്റ്റ്  വനികല്ലേജസ്റ്റ്
ഇന്ഡസസ്പീസസ്റ്റ്  കബമോരഡസ്റ്റ്  കചയരമമോന്  എനസ്പീ  സമോനങ്ങളര  വഹനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  മൂനസ്റ്റ്,
നമോലസ്റ്റ്  കകേരള  നനിയമസഭകേളനികലയസ്റ്റ്  കേമ്മമ്മ്യൂണനിസസ്റ്റ്  പമോരടനി  ഓഫസ്റ്റ്  ഇന്ഡര
പ്രതനിനനിധനിയമോയനി  കൃഷ്ണപുരര  മണ്ഡലത്തനിലനനിനസ്റ്റ്  കതരകഞ്ഞെടുക്കകപ്പെട്ടു.  ദസ്പീരഘ
കേമോലര കതമോടെനിയൂര ഗമോമ പഞമോയത്തസ്റ്റ് പ്രസനിഡനമോയനിരുന. ആദരശശമോലനിയമോയ ഒരു
മമോതൃകേമോ കപമോതുപ്രവരത്തകേകനയമോണസ്റ്റ് പനി. ഉണനിക്കൃഷ്ണപനിളയകടെ നനിരരമോണകത്തമോകടെ
നമുക്കസ്റ്റ് നഷ്ടമമോയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്. 

കകേ  .   ഇ  .   മമോമ്മന്

സസമോതന്തര  സമര  കസനമോനനിയര  പ്രമുഖ  ഗമോനനിയനുമമോയനിരുന  കകേ.  ഇ.
മമോമ്മന് 2017 ജൂലല 26 - നസ്റ്റ് അന്തരനിച.  തനിരുവല്ലേ തയനില കേണത്തനില കകേ. സനി.
ഈപ്പെകനയര കുഞ്ഞെമോണമ്മയകടെയര മകേനമോയനി 1921 ജൂലല 31-നസ്റ്റ് കകേ. ഇ. മമോമ്മന്
ജനനിച. 

വനിദരമോരതനി  കകേമോണ്ഗസനിലൂകടെ  സസമോതനരസമരത്തനികലയസ്റ്റ്  വന
അകദ്ദേഹകത്ത സര.സനി.പനി.കക്കതനികര ഒരു കയമോഗത്തനില പ്രസരഗനിചതനിനസ്റ്റ് ആര ട്സസ്റ്റ്
കകേമോകളജനിലനനിനര  പുറത്തമോക്കുകേയണമോയനി.  തുടെരനസ്റ്റ്  തൃശൂര  കസനസ്റ്റ്  കതമോമസസ്റ്റ്
കകേമോകളജനില  കചരനസ്റ്റ്  ഇനരമസ്പീഡനിയറസ്റ്റ്  പഠനര  പൂരത്തനിയമോക്കനി.  1940-ല
മദമോസസ്റ്റ് കനിസരന് കകേമോകളജനില ബനിരുദ പഠനത്തനിനനികടെ കേസനിറസ്റ്റ് ഇന്തരമോ   സമരത്തനില
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പകങ്കെടുത്തതനിനസ്റ്റ്  വസ്പീണര  കകേമോകളജനിലനനിനര  പുറത്തമോക്കകപ്പെട്ടു.  പനിനസ്പീടെസ്റ്റ്  പഠനര
ഉകപകനിചസ്റ്റ്  സസമോതനരസമര  പ്രകകമോഭങ്ങളനില  കനടുനമോയകേതസര  വഹനിച
അകദ്ദേഹത്തനികന രമോജരകസ്നേഹവര ലധരരവര ഗമോനനിയന് ആദരശങ്ങളനില അടെനിയറച
വനിശസമോസവര  എനര  രമോജരകസ്നേഹനികേള്ക്കസ്റ്റ്  മമോതൃകേയമോയനി.   അരഹതയണമോയനിരുനനിട്ടുര
അധനികേമോരത്തനികന വഴനികേളനിലനനിനസ്റ്റ്    അകദ്ദേഹര മമോറനി നടെന. സസമോതനരമോനന്തരര
അഴനിമതനി,  ഹരത്തമോല,  ബനസ്റ്റ്  എനനിവയ്കക്കതനികരയര  മദരവരജ്ജനത്തനിനമോയര
ഒറയമോള്  കപമോരമോടര  നടെത്തനിയ  അകദ്ദേഹത്തനികന  സമരമമോരഗ്ഗങ്ങള്  തനികേചര
വരതരസമമോയനിരുന.  ഗമോനനിയന് ആദരശങ്ങകള ജസ്പീവനിതവൃതമമോക്കനിയ,  പടനിണനിയര
ചൂഷണവമനില്ലേമോത്ത  സമോമൂഹര  വരവസ  സസപര  കേണനിരുന  ഒരു
ആദരശശമോലനികയയമോണസ്റ്റ് കകേരള സമൂഹത്തനിനസ്റ്റ് കകേ. ഇ. മമോമ്മകന നനിരരമോണകത്തമോകടെ
നഷ്ടമമോയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  

അന്തരനിച  മഹതസ്റ്റ് വരകനികേകളമോടുള  ആദരസൂചകേമമോയനി  നമുക്കസ്റ്റ്  അല്പസമയര
എഴുകനറ്റുനനിലക്കമോര.

(പകരതകരമോടുളള  ആദരസൂചകേമമോയനി  സഭമോരഗങ്ങള്  അല്പസമയര
എഴുകനറ്റുനനിനസ്റ്റ് മമൗനര ആചരനിച.)

III കചയരമമോനമോരുകടെ പമോനല

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമമോനകപ്പെട അരഗങ്ങളമോയ ശസ്പീമതനി  പനി.  അയനിഷമോ കപമോറനി,
ശസ്പീ.  മുല്ലേക്കര രതമോകേരന്,  ശസ്പീ.  എ.  പനി.  അനനില കുമമോര എനനിവകര പതനിനമോലമോര
കകേരള  നനിയമസഭയകടെ  ഏഴമോര  സകമ്മളനത്തനികലയ്ക്കുള  കചയരമമോനമോരുകടെ
പമോനലനികലയസ്റ്റ് നമോമനനിരകദ്ദേശര കചയ്യുന. 

IV അടെനിയന്തരപ്രകമയര 

സരസമോനകത്ത അകമ പ്രവരത്തനങ്ങള്

മനി  .    സസ്പീക്കര:  തലസമോന  നഗരനിയനിലര  കേണ്ണൂര,  കകേമോടയര  ജനില്ലേകേളനില
ഉള്കപ്പെകടെ  പലയനിടെതര  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസങ്ങളനില  ബനി.കജ.പനി.-സനി.പനി.എര.
പ്രവരത്തകേര  തമ്മനിലണമോയ  രമോഷസ്പീയ  സരഘടനങ്ങളര  അകമങ്ങളര
കകേമോലപമോതകേവരമൂലര  ഉണമോയനിട്ടുളതമോയനി  പറയകപ്പെടുന  ഗുരുതരമമോയ
കമസമമോധമോന  തകേരചയര  ജനങ്ങളകടെ  ജസ്പീവനുര  സസത്തനിനുര  സരരകണമനില്ലേമോത്ത
ഗമൗരവതരമമോയ  സനിതനിവനികശഷവര  സഭമോനടെപടെനികേള്  നനിരത്തനിവചസ്റ്റ്
ചരചകചയണകമനസ്റ്റ് ആവശരകപ്പെടസ്റ്റ് സരവ്വശസ്പീ കകേ. മുരളസ്പീധരന്, വനി. കകേ. ഇബമോഹനിര
കുഞ്ഞെസ്റ്റ്,  അനൂപസ്റ്റ്  കജക്കബസ്റ്റ്  എനസ്പീ  അരഗങ്ങള്  റൂള്  50  അനുസരനിചസ്റ്റ്  കനമോടസ്പീസസ്റ്റ്
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത വനിഷയര സരബനനിചസ്റ്റ് ബഹുമമോനകപ്പെട അരഗര ശസ്പീ.  ഒ.
രമോജകഗമോപമോല ശദ്ധ കണനിക്കലനിനുര കനമോടസ്പീസസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
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മുഖരമനനി (ശസ്പീ  .   പനിണറമോയനി വനിജയന്): സര, സരസമോനകത്ത കമസമമോധമോന
നനില  തകേരമോറനിലമോയനി  എന  ആകരമോപണര  തനികേചര  അവമോസവവര  അടെനിസമോന
രഹനിതവമമോണസ്റ്റ്.  സരസമോനത്തസ്റ്റ്  ഒരനിടെതര  വരഗ്ഗസ്പീയ  സരഘരഷങ്ങകളമോ
സമോയനിയമോയനി  നനിലനനിലക്കുന  രമോഷസ്പീയ  സരഘരഷങ്ങകളമോ  ഇല്ലേ.  ഇന്തരയനികല
കമചകപ്പെട  കമസമമോധമോന  നനിലയള  സരസമോനങ്ങളകടെ  പടനികേയനില  ഒനമോര
സമോനമമോണസ്റ്റ്  കകേരള  സരസമോനത്തനികനന  'ഇന്തരമോ  ടുകഡ'  സരകവ്വയനികല
കേകണത്തല  തനികേചര  യമോഥമോരതരമമോണസ്റ്റ്.  കകേരളര  സരഘരഷ  കമഖലയമോകണന
കതറമോയ  പ്രചമോരകവല  നടെതനതനില  സരവ്വകേകനികയമോഗര  ആശങ്കെ
പ്രകേടെനിപ്പെനിക്കുകേയണമോയനി.  അതസ്റ്റ്  സരസമോനത്തനികന  ഭമോവനി  വനികേസന
സമോധരതകേള്ക്കസ്റ്റ്  കദമോഷകേരമമോണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  കകേരള  വനികേസന  മുകനറത്തനിനസ്റ്റ്
തടെസമമോയമോണസ്റ്റ്  മമോറുനതസ്റ്റ്.  പ്രകതരകേനിചസ്റ്റ്,  കലമോകേ  മലയമോളനി  സമൂഹത്തനിനമോകകേ
പ്രതരമോഘമോതങ്ങള്ക്കനിടെയമോകുര.   ഇത്തരത്തനിലള  പ്രചരണങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ആരുര
കൂട്ടുനനിലക്കരുതസ്റ്റ്.   മമോത്രമല്ലേ,  സരസമോനത്തനികന  ഉത്തമ  തമോല്പരരര  പരനിഗണനിചസ്റ്റ്
അതനികന എതനിരത്തസ്റ്റ് കതമോലപ്പെനികക്കണതുമമോണസ്റ്റ്.  ബഹുമമോനകപ്പെട അരഗര ശസ്പീ. എന്.
ഷരസുദ്ദേസ്പീന്  കചമോകദരമോത്തരകവളയനില  ചൂണനിക്കമോണനിചതുകപമോകല
ബനി.കജ.പനി.ക്കുകനകര  ഉണമോയനിട്ടുള  അഴനിമതനി  ആകരമോപണങ്ങളര  കേളകനമോടസ്റ്റ്
കകേസ്സുകേളര  വഴനിതനിരനിചവനിടെമോനുള  ആസൂത്രനിതമമോയ  നസ്പീക്കമമോണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെമോള്
ഉണമോയനിരനിക്കുനകതനര  കേരുതമോവനതമോണസ്റ്റ്.   ചനിലയനിടെങ്ങളനിലണമോകുന അനനിഷ്ട
സരഭവങ്ങള്  മുന്കേമോലങ്ങളനികലകപ്പെമോകല  സരസമോനത്തസ്റ്റ്  മറനിടെങ്ങളനികലയസ്റ്റ്
വരമോപനിക്കമോതനിരനിക്കമോനുര കമസമമോധമോനനനില തകേരമോറനിലമോകേമോതനിരനിക്കമോനുര ആഭരന്തര
വകുപ്പെനികനയര കപമോലസ്പീസനികനയര കേമോരരകമമമോയ പ്രവരത്തനരമൂലര കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.
27-7-2017-ല  തനിരുവനന്തപുരതര  പരനിസരപ്രകദശതമുണമോയ  രമോഷസ്പീയ
സരഘരഷങ്ങകള  ഫലപ്രദമമോയനി  കപമോലസ്പീസസ്റ്റ്  കനരനിടസ്റ്റ്  അമരച
കചയ്തുകേഴനിഞ്ഞെതനിനുകശഷര  അവനിചമോരനിതമമോയമോണസ്റ്റ്  ശസ്പീകേമോരരത്തസ്റ്റ്  കകേമോലപമോതകേര
നടെനതസ്റ്റ്.  അതുസരബനനിചസ്റ്റ്  ശസ്പീകേമോരരര  കപമോലസ്പീസസ്റ്റ്  കസഷനനില  രജനിസര  കചയ
ലകര  879/17-ാം  നമ്പര  കകേസനികല  ആറസ്റ്റ്  പ്രതനികേകള  സരഭവര  നടെനസ്റ്റ്  12
മണനിക്കൂറനിനകേവര  മകറല്ലേമോ  പ്രതനികേകളയര  48  മണനിക്കൂറനിനകേവര  അറസസ്റ്റ്  കചയസ്റ്റ്
നനിയമത്തനിനുമുനനില  കകേമോണവരമോന്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കുറകൃതരങ്ങളനിലള്കപ്പെട
പ്രതനികേള്  ഏതസ്റ്റ്  രമോഷസ്പീയ  പമോരടനിയനിലകപ്പെടവരമോയമോലര  അവരകക്കതനികര  കേകനി
രമോഷസ്പീയത്തനിനതസ്പീതമമോയ  നടെപടെനിയമോണസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനിചവരുനതസ്റ്റ്.  കപമോലസ്പീസസ്റ്റ്
കേമോഴ്ചക്കമോരമോയനി  കനമോക്കനിനനിലക്കുനകവനസ്റ്റ്  പറയനതസ്റ്റ്  യകനിക്കസ്റ്റ്  നനിരക്കുനതല്ലേ.
അകമ  സരഭവങ്ങള്  നടെനമോല  എത്രയരകവഗര  അകമനികേകള  അറസസ്റ്റ്  കചയമോനുര
നനിയമമോനുസൃതമമോയ നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിചസ്റ്റ്  നനിയമത്തനിനുമുനനില കകേമോണവരമോനുര
കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുളതനിനസ്റ്റ് ഒടനവധനി ഉദമോഹരണങ്ങളണസ്റ്റ്.  ഈയനികടെ നടെന കകേമോലപമോതകേ
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കകേസനിലള്കപ്പെട  എല്ലേമോ  പ്രതനികേകളയര  മണനിക്കൂറുകേള്ക്കുളനില  അറസസ്റ്റ്  കചയമോന്
സമോധനിചതസ്റ്റ്  സരസമോനകത്ത  നനിയമവമോഴ്ചയസ്റ്റ്  യമോകതമോരു  കകേമോടവര  തടനിയനിടനില്ലേ
എനതനിനസ്റ്റ്  കതളനിവമോണസ്റ്റ്.  തനിരുവനന്തപുരര  സനിറനിയനിലര  പരനിസര  പ്രകദശങ്ങളനിലര
കകേമോടയതര കേണ്ണൂരനിലര ഉണമോയ അകമസരഭവങ്ങളനികലല്ലേമോര ഉടെന്തകന കപമോലസ്പീസസ്റ്റ്
കകേസസ്റ്റ്  രജനിസര  കചയസ്റ്റ്  അകമനികേള്കക്കതനികര  ശകമമോയ  നനിയമനടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിചവരുനണസ്റ്റ്.   ഇവനികടെകയല്ലേമോയനിടെതര  കേകനി  രമോഷസ്പീയങ്ങള്ക്കതസ്പീതമമോയ
നനിലപമോടെമോണസ്റ്റ്  കപമോലസ്പീസസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  മമോത്രമല്ലേ,  ബനി.കജ.പനി.  സരസമോന
കേമ്മനിറനി  ഓഫസ്പീസസ്റ്റ്  ആകമനിച  കകേസനികലയര  സനി.പനി.ഐ.(എര)-കന  സരസമോന
കസകടറനിയകടെ  വസ്പീടെസ്റ്റ്  ആകമനിച  കകേസനികലയര  പ്രതനികേകള തമോമസരവനിനമോ അറസസ്റ്റ്
കചയനിട്ടുണസ്റ്റ്. സമമോധമോനഭരഗമുണമോയ അവസരങ്ങളനികലല്ലേമോര സരക്കമോര കേരക്കശമമോയനി
ഇടെകപടനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസങ്ങളനില  തനിരുവനന്തപുരതര  കകേമോടയതര
കേണ്ണൂരനിലര  നടെന  അകമസരഭവങ്ങളകടെ  പശമോത്തലത്തനില  സനി.പനി.ഐ.(എര),
ബനി.കജ.പനി.,  ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  സരസമോന  കനതമോക്കളമമോയനി  മസ്കറസ്റ്റ്  കഹമോടലനില
മുഖരമനനികയന  നനിലയനില  ഞമോന്  ചരച  നടെത്തനിയനിരുന.   തുടെരനസ്റ്റ്
തനിരുവനന്തപുരതര കകേമോടയതര കേണ്ണൂരനിലര ഉഭയകേകനി ചരച നടെതകേയണമോയനി.
ഇനകല സരവ്വകേകനി കയമോഗവര നടെന.  ഇനകല നടെന സരവ്വകേകനി കയമോഗത്തനില
പകങ്കെടുത്ത എല്ലേമോകപരുര സരക്കമോരനികന നടെപടെനികേള്ക്കസ്റ്റ് നലകേനിയ പനിന്തുണ സഭകയ
അറനിയനിക്കുകേയമോണസ്റ്റ്.   ഉഭയകേകനി  ചരചകേളര  സമമോധമോനകയമോഗവര  നമോടനില
സമമോധമോന അന്തരസ്പീകമുണമോക്കുനതനില വലനിയ പങ്കെമോണസ്റ്റ്  വഹനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  കകേരളര
ലകേവരനിച സുഭദമമോയ കമസമമോധമോനവര ജനവനിഭമോഗങ്ങള് തമ്മനിലള സമൗഹൃദവര
തകേരക്കുകേയര  അതുവഴനി  സരസമോനകത്ത  സനിതനിഗതനികേകളക്കുറനിചസ്റ്റ്  കുപ്രചരണര
നടെത്തമോനനിടെയമോക്കുകേയര കചയ്യുന ആസൂത്രനിത സമസ്പീപനകത്ത നമ്മള് ഒറകക്കടമോയനി
എതനിരതകതമോലപ്പെനികക്കണതുണസ്റ്റ്.  ഭദമമോയ  കമസമമോധമോനര  തകനയമോണസ്റ്റ്  ഇവനികടെ
നനിലനനിലക്കുനതസ്റ്റ്.   അടെനിയന്തരപ്രകമയര  ചരച  കചകയണ  ഒരു  അടെനിയന്തര
സമോഹചരരവര നനിലനനിലക്കുനനില്ലേ. 

ശസ്പീ  .    കകേ  .    മുരളസ്പീധരന്:  സര,  കകേരളത്തനില  എല്ലേമോര  ശമോന്തമമോണസ്റ്റ്,
കമസമമോധമോനനനില ഭദമമോണസ്റ്റ്,  കപമോലസ്പീസസ്റ്റ് വളകര കേമോരരകമമമോയനി പ്രവരത്തനിക്കുന,
മമോത്രമല്ലേ  കകേരളകത്ത  രമോഷസ്പീയ  സരഘരഷങ്ങളകടെ  കവദനിയമോക്കരുതസ്റ്റ്,  നമുക്കസ്റ്റ്
വനികേസനമമോണസ്റ്റ്  കവണതസ്റ്റ്  എകനമോകക്ക  ബഹുമമോനകപ്പെട  മുഖരമനനി  പറഞ.
അവസമോനര  പറഞ്ഞെതനികനമോടെസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  കയമോജനിപ്പുണസ്റ്റ്.   വനികേസനത്തനില
എല്ലേമോവരുര  ഒറകക്കടമോയനി  നസ്പീങ്ങണകമനതകനയമോണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള് ആഗഹനിക്കുനതസ്റ്റ്.
പകക അകദ്ദേഹര പറഞ്ഞെ ആദരകത്ത പല വമോചകേങ്ങളര കതറമോയനിരുനകവനമോണസ്റ്റ്
അടുത്തകേമോലത്തസ്റ്റ്  കകേരളത്തനിലണമോയ  സരഭവങ്ങള്  കതളനിയനിക്കുനതസ്റ്റ്.   ഇനകല
വകര കേണ്ണൂരനിലമോണസ്റ്റ്  രമോഷസ്പീയ സരഘരഷങ്ങള് കൂടുതലമോയനി  ഉണമോയനിരുനകതങ്കെനില
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ഇനസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ്  തലസമോനകത്തയ്ക്കുര  വരമോപനിചനിരനിക്കുകേയമോണസ്റ്റ്.   കേഴനിഞ്ഞെ  കുകറ
ദനിവസങ്ങളമോയനി  തനിരുവനന്തപുരത്തസ്റ്റ് നടെന അകമപ്രവരത്തനങ്ങളനികലമോനരതകന
ഏകതങ്കെനിലര  ഒരു  പ്രതനിപക  കേകനിക്കസ്റ്റ്  പങ്കുളളതമോയനി  മുഖരമനനിക്കുകപമോലര
പറയമോന്  സമോധനിക്കനില്ലേ.   ഈ  സരക്കമോര  വനതനിനുകശഷര  നടെന  രമോഷസ്പീയ
കകേമോലപമോതകേങ്ങളകടെ  എണര എകനക്കമോള് കൂടുതല വരകമമോയനി അറനിയമോവനതസ്റ്റ്
ബഹുമമോനകപ്പെട  മുഖരമനനിക്കമോണസ്റ്റ്.  ഇവനികടെയണമോയ  പതനികനകടമോളര  രമോഷസ്പീയ
കകേമോലപമോതകേങ്ങളനില പതനികനഴുര  നടെത്തനിയതസ്റ്റ് കകേനര ഭരനിക്കുന ബനി.കജ.പനി.യര
സരസമോനര ഭരനിക്കുന മമോരകനിസസ്റ്റ്  പമോരടനിയമമോണസ്റ്റ്.  ഇവരമോണസ്റ്റ് മത്സരനിചസ്റ്റ്  ആളകേകള
കകേമോല്ലുനതസ്റ്റ്.  ഇവനികടെ  ഞങ്ങളമോകരങ്കെനിലര  വനികേസനകത്ത  തടെസകപ്പെടുതകേകയമോ
അകമത്തനികനമോ  കകേമോലപമോതകേത്തനികനമോ   മുനനിടനിറങ്ങുകേകയമോ  കചയനിട്ടുകണമോ?
തലസമോനത്തസ്റ്റ്  കുകറ  ദനിവസങ്ങളമോയനി  നടെക്കുനതസ്റ്റ്  എന്തമോണസ്റ്റ്?   ഇനകത്ത
കചമോകദരമോത്തരകവളയനില  ബനി.കജ.പനി.-യനികല കകേമോഴകക്കസനികനതടെരനസ്റ്റ് അവരക്കസ്റ്റ്
മുഖര  നഷ്ടകപ്പെട്ടുകവനസ്റ്റ്  ബഹുമമോനകപ്പെട മുഖരമനനി പറഞ.  അതസ്റ്റ്  നൂറസ്റ്റ്  ശതമമോനര
ശരനിയമോണസ്റ്റ്.   മുഖര  നഷ്ടകപ്പെടസ്റ്റ്  അവരുകടെ  കനതമോക്കള്ക്കസ്റ്റ്  പുറത്തനിറങ്ങനി  നടെക്കമോന്
കേഴനിയമോകത്തമോരു  സമോഹചരരമമോയനിരുന  കകേരളത്തനിലണമോയനിരുനതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനില
അധനികേമോരത്തനിലനില്ലേമോത്ത,  കവറുര  ഏകഴമോ  എകടമോ  പഞമോയതകേളനില  മമോത്രര
ഭരണമുളള,  നനിയമസഭയനില  കവറുര  നമോമമമോത്ര  പ്രമോതനിനനിധരമുളള  ബനി.കജ.പനി.
കകേമോടെനിക്കണക്കനിനസ്റ്റ്  രൂപ കമഡനിക്കല കകേമോകളജസ്റ്റ്  ആരരഭനിക്കമോന്കവണനി ലകേക്കൂലനി
വമോങ്ങനികയന  സതരര  പുറതവനനിരനിക്കുന.  ഇതസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്  എല.ഡനി.എകഫമോ,
യ.ഡനി.എകഫമോ  അല്ലേ,  ബനി.കജ.പനി.-യകടെ  സരസമോന  കേമ്മനിറനി  നനികയമോഗനിച
അകനസഷണ  കേമ്മസ്പീഷനമോണസ്റ്റ്.   ആ  കേമ്മസ്പീഷന്  റനികപ്പെമോരടസ്റ്റ്  പുറതവനകപ്പെമോള്
സരസമോനകത്ത  ബനി.കജ.പനി.  കനതമോക്കള്  മുഴുവന്  സരശയത്തനികന
നനിഴലനിലമോയനിരുന. ഈ കപമോക്കസ്റ്റ് കപമോയമോല  കകേരളത്തനികല ബനി.കജ.പനി.-യകടെ കേഥ
കേഴനിഞകവനസ്റ്റ്  സകന്തമോഷനിചവരമോണസ്റ്റ്   ഞമോന്  ഉള്കപ്പെകടെയളളവര.  എനമോല
അവരക്കസ്റ്റ് മുഖര  രകനിക്കമോനുളള  അവസരമുണമോക്കനികക്കമോടുത്തതസ്റ്റ്  സരസമോനര
ഭരനിക്കുന ഇടെതുമുനണനിക്കസ്റ്റ് കനതൃതസര നലകുന മമോരകനിസസ്റ്റ് പമോരടനിയമോണസ്റ്റ്.  ഞമോന്
മറ്റു പത്രങ്ങളനികലയസ്റ്റ് കേടെക്കുനനില്ലേ; 29-ാംതസ്പീയതനിയനികല കകേരള കേമൗമുദനിയനില വന
വമോരത്ത  'തലസമോനത്തസ്റ്റ്  യദ്ധകേമോണ്ഡര  -  ബനി.കജ.പനി.  സരസമോന  ഓഫസ്പീസുര
കകേമോടെനികയരനി  ബമോലകൃഷ്ണകന  വസ്പീടുര  ആകമനിച'.  മുഖര  നഷ്ടകപ്പെട്ടുനനിലക്കുന
ബനി.കജ.പനി.-ക്കസ്റ്റ്  എന്തനിനമോണസ്റ്റ്  മുഖമുണമോക്കനികക്കമോടുക്കമോന്  മമോരകനിസസ്റ്റ്  പമോരടനി
ശമനിചതസ്റ്റ്.   29-ാം  തസ്പീയതനി  പുലരകച  ഒരു  മണനിക്കമോണസ്റ്റ്  കുനകുഴനിയനില
തമോത്കേമോലനികേ  കകേടനിടെത്തനില  പ്രവരത്തനിക്കുന  ബനി.കജ.പനി.യകടെ   ഓഫസ്പീസസ്റ്റ്
ആകമനിചതസ്റ്റ്.   അതസ്റ്റ് അവരുകടെ സനിരര ഓഫസ്പീസല്ലേ.  അവരുകടെ മമോരമോരജനി ഭവന്
കപമോളനിചനിടനിരനിക്കുകേയമോണസ്റ്റ്.  അവര  കകേമോഴപ്പെണരകകേമോണസ്റ്റ്  അവനികടെ  ഒരു  കകേടനിടെര
പണനിയമോനുളള ശമത്തനിലമോണസ്റ്റ്.  എ.കകേ.ജനി.  കസനറുര  ഇകപ്പെമോള് ബനി.കജ.പനി.-യകടെ
തമോത്കേമോലനികേ  ഓഫസ്പീസുര  സനിതനി  കചയ്യുന  വമോരഡനികല   സനി.പനി.എര.  വമോരഡസ്റ്റ്
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കേമൗണ്സനിലറുകടെ  കനതൃതസത്തനില   കുനകുഴനിയനില  തമോലക്കമോലനികേ  കകേടനിടെത്തനില
പ്രവരത്തനിക്കുന  ബനി.കജ.പനി.  ഓഫസ്പീസസ്റ്റ്  പുലരകച  ഒരു  മണനിക്കസ്റ്റ്  ആകമനിച.
രണമണനിക്കൂര കേഴനിയനതനിനുമുമ്പസ്റ്റ് സനി.പനി.എര.  സരസമോന കസകടറനിയകടെ മകേകന
മരുതരകുഴനിയനിലളള  വസ്പീടെസ്റ്റ്  ആകമനിച.  ശസ്പീ.  കകേമോടെനികയരനി  ബമോലകൃഷ്ണന്
തനിരുവനന്തപുരതളളകപ്പെമോള്  ആ  വസ്പീടനിലമോണസ്റ്റ്  തമോമസനിക്കുനതസ്റ്റ്.   ഈ
ആകമണത്തനിനുമുമ്പുതകന  തനിരുവനന്തപുരത്തസ്റ്റ്  സരഘരഷര  തുടെങ്ങനിയനിരുന.
ഇരുപകതമോളര  കകേമോരപ്പെകറഷന് കേമൗണ്സനിലരമമോര,  ബനി.കജ.പനി.യകടെയര മമോരകനിസസ്റ്റ്
പമോരടനിയകടെയര  വനനിതമോ  കേമൗണ്സനിലരമമോരുര  ഉള്കപ്പെകടെയളളവരുകടെ  വസ്പീടുകേള്
പരസരര അടെനിചതകേരത്തനിരുന. അകപ്പെമോള് കപമോലസ്പീസസ്റ്റ് എവനികടെയമോയനിരുന? ഇവനികടെ
കപമോലസ്പീസസ്റ്റ്  ഉണമോയനിരുനനികല്ലേ?  ഇങ്ങകന  കകേടനിടെങ്ങള്  അടെനിചതകേരത്തതനിനു
കശഷമമോണസ്റ്റ്  പമോരടനി  ഓഫസ്പീസുര  പമോരടനി  കസകടറനിയകടെ  വസ്പീടുര  ആകമനിക്കുനതസ്റ്റ്.
സരഘരഷമുണമോയ  29-ാം  തസ്പീയതനി  ബഹുമമോനകപ്പെട  മുഖരമനനി  കകേമോഴനികക്കമോടെസ്റ്റ്
ഉണമോയനിരുന. ഞമോനുര അകദ്ദേഹവര ഒരുമനിചമോണസ്റ്റ് ലഫ്ലൈറനില തനിരുവനന്തപുരകത്തയസ്റ്റ്
വനതസ്റ്റ്.  അനസ്റ്റ്   ഡനി.ജനി.പനി.യര  ഉണമോയനിരുന.   തലസമോനര  ശമോന്തമമോണസ്റ്റ്,  ഒരു
കുഴപ്പെവമനില്ലേ എനമോണസ്റ്റ് രണകപരുര പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  ലഫ്ലൈറസ്റ്റ്  തനിരുവനന്തപുരത്തസ്റ്റ് ലമോനസ്റ്റ്
കചയകപ്പെമോഴമോണസ്റ്റ്  ഒരു  ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.-കേമോരന്  കകേമോല്ലേകപ്പെടനിരനിക്കുനകവനര
അയമോളകടെ ലകേ കവടനി എറനിഞ്ഞെനിരനിക്കുനകവനര  അറനിയനതസ്റ്റ്.   പനികറ ദനിവസര
ഹരത്തമോലമോണസ്റ്റ്.  30-ാം  തസ്പീയതനി   ജനര  അനുഭവനിച  പ്രയമോസത്തനിനസ്റ്റ്  ലകേയര
കേണക്കുമുണമോയനിരുകനമോ?   29-ാം  തസ്പീയതനി  അഞസ്റ്റ്  മണനിക്കസ്റ്റ്  മലബമോറനിലനനിനസ്റ്റ്
കട്രെയനിനനില  കേയറനിയ  യമോത്രക്കമോരന്  30-ാം  തസ്പീയതനി  തനിരുവനന്തപുരത്തസ്റ്റ്
വനനിറങ്ങുകമ്പമോള്  സഞരനിക്കമോന്  വമോഹനമനില്ലേ,  കേഴനിക്കമോന്  ഭകണമനില്ലേ,
കുടനികേള്കപമോലര കവളളരകേനിടമോകത കേരയന എത്രകയത്ര കേമോഴ്ചകേള് കേണ.  ഇതനിനസ്റ്റ്
ആരമോണസ്റ്റ്  ഉത്തരവമോദനി?  രണകപരക്കുര  ഉത്തരവമോദനിതസമനികല്ലേ?  പരസരര
കവടനികക്കമോനതനിനുകശഷര കപമോലസ്പീസസ്റ്റ് കുറക്കമോകര പനിടെനിച എനപറയനതനില എന്തസ്റ്റ്
അരതമമോണുളളതസ്റ്റ്.  കകേമോല്ലേമോന്  നനിനനിടകല്ലേ?   അകങ്ങമോട്ടുമനികങ്ങമോട്ടുര  കകേമോല്ലേമോന്
നനിലക്കുകേയമോണസ്റ്റ്.  അങ്ങകന കകേമോനതനിനുകശഷര  അറസസ്റ്റ് കചയ്തു എനപറയനതസ്റ്റ്
അത്ര  വലനിയ  കേമോരരമമോകണമോ?  കകേമോനയമോകള  പനിടെനിചകശഷര  പമോരടനി  കസകടറനി
പറയകേയമോണസ്റ്റ്,  കകേമോനയമോള്ക്കസ്റ്റ്  മമോരകനിസസ്റ്റ്  പമോരടനിയമമോയനി  ബനകമമോനമനില്ലേ,
അയമോളകടെ  അച്ഛന്  കകേമോണ്ഗസ്സുകേമോരനമോണസ്റ്റ്,  ഐ.എന്.റനി.യ.സനി.-ക്കമോരനമോണസ്റ്റ്
എനസ്റ്റ്.  അങ്ങകനയമോകണങ്കെനില സനി.പനി.എര.  സരസമോന കസകടറനിയമോയനിരുന സനി.
എചസ്റ്റ്. കേണമോരകന മകേന് കകേ.എസസ്റ്റ്.യ.-ക്കമോരനമോയനിരുന.  അതുകകേമോണസ്റ്റ്  സനി. എചസ്റ്റ്.
കേണമോരന് കകേമോണ്ഗസ്സുകേമോരനമോകുകമമോ? രമോകജഷനികനതസ്റ്റ് രമോഷസ്പീയ കകേമോലപമോതകേമമോകണനമോണസ്റ്റ്
കപമോലസ്പീസസ്റ്റ് റനികപ്പെമോരടസ്റ്റ്.   പമോരടനിക്കസ്റ്റ് യമോകതമോരു പങ്കുമനികല്ലേനമോണസ്റ്റ് പമോരടനി കസകടറനി
പറയനതസ്റ്റ്.  ഓകരമോ  ദനിവസവര  മത്സരനിചസ്റ്റ്  ആകളകക്കമോല്ലുകമ്പമോള് ആരക്കമോണസ്റ്റ്  മുഖര
രകനിക്കമോന് കേഴനിഞ്ഞെതസ്റ്റ്? പരസരര കകേമോല്ലുകമ്പമോള് എത്രതവണ ഒതതസ്പീരപ്പുണമോക്കനി.
കഫബ്രുവരനി  മമോസര  13-ാം  തസ്പീയതനി  അടെചനിട  മുറനിയനിലനിരുനസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  കുമ്മനര
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രമോജകശഖരന്  മുഖരമനനിയമമോയനി  സരസമോരനിച.  അനസ്റ്റ്  ഇക്കമോരരര  ഞമോന്
നനിയമസഭയനില  കചമോദനിചകപ്പെമോള്  കേണ്ണൂര  പ്രശര  കസറനില  കചയമോനമോണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്
സരസമോരനിചതസ്റ്റ്,  അതനികന  ഫലമുണമോയനിട്ടുകണനസ്റ്റ്  ബഹുമമോനകപ്പെട  മുഖരമനനി
പറഞ.  അതനികന ഫലമമോകണമോ പനിനസ്പീടുണമോയതസ്റ്റ്? 30-ാം തസ്പീയതനി കകേമോലപമോതകേര
ഉണമോയകപ്പെമോഴമോണസ്റ്റ്  ഗവരണര  മുഖരമനനികയ  വനിളനിചവരുതനതസ്റ്റ്.
വനിളനിചവരുത്തനിയതസ്റ്റ്  ശരനികയമോ  കതകറമോ  എനളളതമോണസ്റ്റ്   ഇകപ്പെമോള്  തരക്കര.
മുഖരമനനി  അതനികനക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഒനര  പറഞ്ഞെനിടനില്ലേ.  മുഖരമനനികയ  വനിളനിച
വരുത്തനിയതല്ലേ,  സമോധമോരണ  രസ്പീതനിയനില  കേമോരരങ്ങള്  കചമോദനിചറനിയമോന്  ഗവരണര
വനിളനിക്കുനതസ്റ്റ്  കതറല്ലേ.  പകക  വനിളനിചവരുത്തനിയതമോകണങ്കെനില  അതസ്റ്റ്  കതറകല്ലേ?
കേമോരണര ഗവരണര മുഖരമനനികയ  എന്തനിനസ്റ്റ് വനിളനിചവരുത്തനി?  ഈ സരഭവത്തനില
ശകമമോയ  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിചതനില  ഗവരണര  പൂരണ  സരതൃപനി
കരഖകപ്പെടുത്തനിയതമോയനി ചരച കേഴനിഞ്ഞെകശഷര ബഹുമമോനകപ്പെട മുഖരമനനി പറഞ.
അങ്ങകന  പൂരണ  സരതൃപനിയണമോയനിരുകനങ്കെനില  എന്തനിനമോണസ്റ്റ്  ഡനി.ജനി.പനി. കയ
വസ്പീണര വനിളനിചവരുത്തനിയതസ്റ്റ്?   മുഖരമനനികയ വനിളനിചവരുത്തനി ചരച കചയസ്റ്റ്  തൃപനി
വരമോത്തതനിനമോല ഡനി.ജനി.പനി.കയയര  വനിളനിചവരുത്തനിയനികല്ലേ?  നനിങ്ങള് എകന്തമോകക്ക
പറഞ്ഞെമോലര  കനതമോക്കന്മമോര  പരസരര  കഷക്കസ്റ്റ്ഹമോന്ഡസ്റ്റ്  കകേമോടുക്കുകമ്പമോള്
അണനികേകളകക്കമോണസ്റ്റ്  രമോഷസ്പീയ  സരഘരഷര  ഉണമോക്കുനതനില  രണകപരക്കുര  ചനില
രമോഷസ്പീയ  ലകരങ്ങളണസ്റ്റ്.  ബനി.കജ.പനി.-ക്കസ്റ്റ്  ഇകപ്പെമോള്  മുഖര  രകകപ്പെട്ടു.
ശസ്പീ.  എര.  ടെനി.  രകമശസ്റ്റ്  പമോരടനി  മസ്പീറനിരഗനില കപമോടനിക്കരഞകവനമോണസ്റ്റ് ടെനി.വനി.യനിലര
പത്രത്തനിലര  കേണതസ്റ്റ്.   കവറുകമമോരു  കമമോഷ്ടമോവമോയ  എകന  നനിങ്ങള്  കേളളകനന
വനിളനിചനികല്ലേ എനകചമോദനിചസ്റ്റ് രകമശസ്റ്റ് കപമോലര കപമോടനിക്കരഞ.  രകമശനിനസ്റ്റ് ചമോനലനികന
മുനനില നനിവരനസ്റ്റ് നനിലക്കമോനുളള അവസരമുണമോക്കനികക്കമോടുത്തതസ്റ്റ് സനി.പനി.എര.-കന
പ്രവരത്തനങ്ങളകല്ലേ?  മുഖരമനനിക്കുര മമോരകനിസസ്റ്റ് പമോരടനിക്കുര ഒരു ലകരമുണസ്റ്റ്.  ഈ
സരക്കമോരനികന   പതനിനമോലസ്റ്റ്  മമോസര,  എല്ലേമോര  ശരനിയമോക്കമോകമനസ്റ്റ്  പറഞവനനിടസ്റ്റ്
എല്ലേമോവകരയര ശരനിയമോക്കനിയകപ്പെമോള് അതനികനല്ലേമോര  കനഗറസ്പീവമോയ ഇരപമോകസ്റ്റ്  ആണസ്റ്റ്.
എല.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  വനിരുദ്ധ  കവമോട്ടുകേള്  മുഴുവന്  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-കലയസ്റ്റ്  കപമോകുകമനസ്റ്റ്
മനസനിലമോക്കനിയകപ്പെമോള്  അതസ്റ്റ്  തടെയമോന്  ബനി.കജ.പനി.  ഈ  സരസമോനത്തസ്റ്റ്
നനിലനനിലകക്കണതസ്റ്റ് മമോരകനിസസ്റ്റ് പമോരടനിയകടെ ആവശരമമോണസ്റ്റ്. 

കമഡനിക്കല കകേമോകളജസ്റ്റ്  അഴനിമതനിയനില നനിനസ്റ്റ്  ശദ്ധ തനിരനിചവനിടെമോനുള ചനില
ശമങ്ങളളതമോയനി  ഇനലനിജന്സസ്റ്റ് റനികപ്പെമോരട്ടുണമോയനിരുനകവനസ്റ്റ്  ഇവനികടെ  മുഖരമനനി
പറഞ്ഞെകല്ലേമോ;  പനികന  എന്തുകകേമോണസ്റ്റ്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിചനില്ലേ?   മമോരകനിസസ്റ്റ്  പമോരടനി
രകനിക്കമോന്  ശമനിക്കുകമനസ്റ്റ്  ഇനലനിജന്സസ്റ്റ്  പറകഞ്ഞെമോ?  ഇമൗ  റനികപ്പെമോരടനിനസ്റ്റ്
അടെനിസമോനമുകണനസ്റ്റ്  മുഖരമനനി  പറയകമ്പമോള്   അതസ്റ്റ്  തടെയമോന്  ഗവണ്കമനനിനസ്റ്റ്
എന്തുകകേമോണസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെനില്ലേ?   ഇനലനിജന്സനികന  മഹതസകത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഞമോന്
പറയനനില്ലേ.  റവനമ്മ്യൂ  വകുപ്പുമനനി  ആരമോണസ്റ്റ്,  കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  ആരമോണസ്റ്റ്  എനസ്റ്റ്
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തനിരനിചറനിഞകൂടെമോത്ത  ഒരു  ഇനലനിജന്സസ്റ്റ്  ഡനി.ജനി.പനി.-യനില  നനിനസ്റ്റ്  കേമോരരമമോയ
റനികപ്പെമോരകടമോനര  ഞമോന്  പ്രതസ്പീകനിക്കുനനില്ലേ.  പകക  രമോഷസ്പീയ
സരഘരഷങ്ങളണമോയകപ്പെമോള് എന്തനിനമോണസ്റ്റ് ഗവരണര വനിളനിപ്പെനിചകതനസ്റ്റ്  മുഖരമനനി
ഇനനികയങ്കെനിലര  പറയണര.  ഗവരണര  വനിളനിപ്പെനിചസ്റ്റ്  ഇമൗ  സരഭവങ്ങളനില  ദദുഃഖര
പ്രകേടെനിപ്പെനിച.  ഇനകല  കകേനമനനി  ശസ്പീ.  അരുണ്  കജയ്റസ്റ്റ് ലനി   ഇവനികടെ  വന.
പശുവനികന  കപരനില  48-ഓളര  ആളകേള്  കകേമോലകചയകപ്പെടകപ്പെമോള്  ആ
വസ്പീടുകേളനികലമോനര കപമോകേമോത്ത ശസ്പീ. അരുണ് കജയ്റസ്റ്റ് ലനിക്കസ്റ്റ് ഇവനികടെ വന നനിരങ്ങമോന്
അവസരമുണമോക്കനിയതസ്റ്റ്  ഇമൗ  ഗവണ്കമനനികന  കതറമോയ  നയങ്ങള്  കേമോരണമകല്ലേ?
കേമോലമോവധനി  തനികേയനതുവകര  ഇമൗ  സരക്കമോര  ഭരനിക്കണകമനമോണസ്റ്റ്  ഞങ്ങള്
ആഗഹനിക്കുനതസ്റ്റ്.  കേമോലമോവധനി  പൂരത്തനിയമോക്കുകമ്പമോള്  ഇമൗ  സരക്കമോരനികന
ഗുണകദമോഷങ്ങള് ജനകേസ്പീയ കകേമോടെതനിയനില വനിചമോരണ കചയണര.  അതമോണസ്റ്റ് അടുത്ത
കതരകഞ്ഞെടുപ്പെസ്റ്റ്.    ആ  കതരകഞ്ഞെടുപ്പുവകര  ഇമൗ  സരക്കമോര  ഭരനിക്കണകമനമോണസ്റ്റ്
ഞങ്ങള്  ആവശരകപ്പെടുനതസ്റ്റ്.  അല്ലേമോകത  ഇമൗ  സരക്കമോരനികന
ശസ്പീ.  നകരന  കമമോദനികയകക്കമോകണമോ   ജസനിസസ്റ്റ്  പനി.  സദമോശനിവകത്തകക്കമോകണമോ
ഡനിസനിസസ്റ്റ്  കചയനിക്കമോന്  ശമനിചമോല  അതനികന  ശകമമോയനി  എതനിരക്കുനതസ്റ്റ്  ഇമൗ
സരസമോനത്തസ്റ്റ്  ഇന്തരന്  നമോഷണല  കകേമോണ്ഗസ്സുര  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.-ഉര
ആയനിരനിക്കുകമനതനില ഒരു സരശയവര കവണ.  തസ്പീരചയമോയര ഇവനികടെ നടെക്കുന
അകമങ്ങള്  നനിയനനിക്കുനതനില  സരക്കമോര  പരനിപൂരണമമോയര
പരമോജയകപ്പെടനിരനിക്കുകേയമോണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള് അവനികടെ കൂടെനിയനിരുനസ്റ്റ് സരസമോരനിക്കുകമ്പമോള്
അണനികേള് ഇവനികടെ  തമ്മനിലത്തല്ലുകേയമോണസ്റ്റ്.   കേഴനിഞ്ഞെ  31-ാംതസ്പീയതനി രണകപരുര
ഒരുമനിചനിരുനസ്റ്റ്   ചരച  കചയനിടസ്റ്റ്  രണമോര  തസ്പീയതനിയകല്ലേ  കേമോടമോക്കടെയനില  ഒരു
സനി.കഎ.ടെനി.യ.കേമോരകന  വസ്പീടെനിനുകനകര  ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.കേമോരന്
കബമോരകബറനിഞ്ഞെതസ്റ്റ്?   അകപ്പെമോള്  അകമര  നനിനനിട്ടുകണമോ?  എനനിടസ്റ്റ്  ഇകതമോകക്ക
റനികപ്പെമോരടസ്റ്റ്  കചയതനിനസ്റ്റ്  പത്രക്കമോകരമോടെസ്റ്റ്  'കേടെക്കൂ  പുറത്തസ്റ്റ്'  എനപറയന.
ഇങ്ങകനയകണമോ ഒരു ഏരപ്പെമോടെസ്റ്റ്?  ഞങ്ങകളക്കുറനികചമോകക്ക എകന്തല്ലേമോര പത്രത്തനില
എഴുതനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഗവരണര  വനിളനിചവരുത്തനി  എകനമോരു  വമോരത്ത  പത്രത്തനില
വനതനിനസ്റ്റ്  'കേടെക്കൂ  പുറത്തസ്റ്റ്'  എനപറയനതസ്റ്റ്  വളകര  ദയനസ്പീയമമോണസ്റ്റ്.   ഇമൗ
സരക്കമോരനികന  പ്രവരത്തനങ്ങകളക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഇടെതുമുനണനിയനികല  രണമോമകത്ത
കേകനിയകടെ  എറണമോകുളര  ജനില്ലേമോ  കസകടറനി  പറഞ്ഞെ വമോചകേങ്ങകളമോനര ഞങ്ങള്
പറഞ്ഞെനിടനില്ലേ.   സനി.പനി.കഎ.യകടെ  എറണമോകുളര  ജനില്ലേമോ  കസകടറനി  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്
മുഖരമനനിക്കസ്റ്റ്  ഇടെയനിടെയസ്റ്റ്  കപടെനിചസ്റ്റ്  പനനി  വരുകമനമോണസ്റ്റ്.   ഒരു  ബുദ്ധനിയമനില്ലേമോത്ത;
മനബുദ്ധനികേളമോയ കുകറ ഉകദരമോഗസനമോര മുഖരമനനികയ ഉപകദശനിക്കുന.  ഇങ്ങകന
പറയകമ്പമോഴമോണസ്റ്റ്  ഇവനികടെ  കമസമമോധമോനര  ഭദമമോണസ്റ്റ്;  ഒരു  കകേമോലപമോതകേവര
നടെക്കുനനില്ലേ;  കപമോലസ്പീസസ്റ്റ്  വളകര  ആകസ്പീവമോയനി  പ്രവരത്തനിക്കുന  എനസ്റ്റ്
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ബഹുമമോനകപ്പെട  മുഖരമനനി  പറയനതസ്റ്റ്.  ഇരുപകതമോളര   കേമൗണ്സനിലരമമോരുകടെ
വസ്പീടുകേള്  ആകമനിക്കുകേയര ആളകേകള കവടനികക്കമോല്ലുകേയര കചയ്യുകമ്പമോള് കപമോലസ്പീസസ്റ്റ്
എവനികടെയമോയനിരുന?   അതുകകേമോണസ്റ്റ്  വളകര  ഗുരുതരമമോയ  ഇമൗ  പ്രശര
സഭമോനടെപടെനികേള് നനിരത്തനിവചസ്റ്റ്  ചരച കചയണര.  ഇനനി രമോഷസ്പീയത്തനികന കപരനില
കകേമോലപമോതകേങ്ങളണമോകേമോകനമോ  ഒരു  പണനിയമനില്ലേമോത്ത  കുകറ  കകേന  മനനിമമോരക്കസ്റ്റ്
ഇവനികടെ  വനസ്റ്റ്  നനിരങ്ങമോകനമോ  ഉള  അവസരര  നമ്മളണമോക്കരുതസ്റ്റ്.   അതനിനസ്റ്റ്
ഒറകക്കടമോയനി  നസ്പീങ്ങണകമനമമോത്രമമോണസ്റ്റ്  പറയമോനുളതസ്റ്റ്.   അതുകകേമോണസ്റ്റ്  ഇമൗ
വനിഷയര സഭ നനിരത്തനി വചസ്റ്റ് ചരചകചയണകമനസ്റ്റ് ഞമോന് ആവശരകപ്പെടുകേയമോണസ്റ്റ്. 

മനി  .   സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ. ഒ. രമോജകഗമോപമോലനിനസ്റ്റ് രണസ്റ്റ് മനിനനിടസ്റ്റ് സരസമോരനിക്കമോര.

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രമോജകഗമോപമോല: സര, ഇമൗ പ്രശര വളകര ഗമൗരവമുളതമോണസ്റ്റ്.  ഇന്തരമോ
രമോജരര  ഭരനിക്കുന  കേകനിയകടെ  സരസമോനകത്ത  ഓഫസ്പീസസ്റ്റ്  അകമനിച
സരഭവമമോണസ്റ്റ്.   .......(ബഹളര).......   ദയവമോയനി  ഇടെകപടസ്റ്റ്  എകന  സമയര
നഷ്ടകപ്പെടുത്തരുതസ്റ്റ് .......(ബഹളര).......

മനി  .    സസ്പീക്കര:   ഇകത  വനിഷയകത്ത  കകേനസ്പീകേരനിചസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹര  ശദ്ധ
കണനിക്കലനിനസ്റ്റ്  കനമോടസ്പീസസ്റ്റ് നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്........(ബഹളര).......

(ശസ്പീ.  ഒ.  രമോജകഗമോപമോലനിനസ്റ്റ്  സരസമോരനിക്കമോന്  അവസരര  നലകേനിയതനില
പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ് പ്രതനിപകമോരഗങ്ങള് ബഹളര വയ്ക്കുകേയര  ബഹുമമോനകപ്പെട സസ്പീക്കറുകടെ
ഡയസനിനസ്റ്റ് മുമ്പനില വനസ്റ്റ് മുദമോവമോകേരര വനിളനിക്കുകേയര കചയ്തുകകേമോണനിരുന.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: ഇകത വനിഷയത്തനില അകദ്ദേഹര ശദ്ധ കണനിക്കലനിനസ്റ്റ് കനമോടസ്പീസസ്റ്റ്
നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതുകകേമോണസ്റ്റ് അകദ്ദേഹത്തനിനസ്റ്റ് രണസ്റ്റ് മനിനനിടസ്റ്റ് കകേമോടുക്കുകേയമോണസ്റ്റ്........
(ബഹളര).......ശദ്ധ  കണനിക്കല  അനുവദനിക്കുനനില്ലേ.......(ബഹളര).......  സഭയസ്റ്റ്
എല്ലേമോ  അരഗങ്ങളകടെയര  ജനമോധനിപതര  അവകേമോശങ്ങള്  പരനിപമോലനിക്കമോനുള
ഉത്തരവമോദനിതസമനികല്ലേ?  ദയവമോയനി  സസ്പീറനികലയസ്റ്റ്  കപമോകൂ.......(ബഹളര).......
അകദ്ദേഹത്തനിനസ്റ്റ്  ശദ്ധ  കണനിക്കലനിനസ്റ്റ്  അനുവമോദര  കകേമോടുക്കുനനില്ലേ........
(ബഹളര).......പസ്പീസസ്റ്റ്, പസ്പീസസ്റ്റ്...

(ബഹുമമോനകപ്പെട  സസ്പീക്കറുകടെ  നനിരകദ്ദേശകത്തതടെരനസ്റ്റ്  പ്രതനിപകമോരഗങ്ങള് 
നനിശബ്ദരമോകുകേയര സസസമോനങ്ങളനില ഉപവനിഷ്ടരമോകുകേയര കചയ്തു.)

പ്രതനിപകകനതമോവസ്റ്റ് (ശസ്പീ  .   രകമശസ്റ്റ് കചനനിത്തല):  സര, സമോധമോരണഗതനിയനില
അടെനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനസ്റ്റ്  ബഹുമമോനരനമോയ  മുഖരമനനി  മറുപടെനി  പറഞകേഴനിഞ്ഞെസ്റ്റ്
അവതമോരകേനസ്റ്റ്  സരസമോരനിക്കമോനുള  അവസരര  കകേമോടുതകേഴനിഞ്ഞെമോല  പനിനസ്പീടെസ്റ്റ്
മുഖരമനനിയമോണസ്റ്റ്  മറുപടെനി  പറകയണതസ്റ്റ്.   അതനിനനിടെയസ്റ്റ്  മകറമോരു  അരഗത്തനിനസ്റ്റ്
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അവസരര കകേമോടുക്കുന കേസ്പീഴസ്റ്റ് വഴക്കമനില്ലേ.  തകനയമല്ലേ, ഇതസ്റ്റ് ശദ്ധ കണനിക്കലമല്ലേ.
ശസ്പീ.  ഒ.  രമോജകഗമോപമോലനികന  മണ്ഡലത്തനിലകപ്പെട  ഒരു  കേമോരരമമോകണങ്കെനില പറയമോന്
അവസരര  കകേമോടുക്കുനതനില  കതറനില്ലേ.  കേസ്പീഴസ്റ്റ് വഴക്കമനില്ലേമോത്തതസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്
അനുവദനിക്കുനതസ്റ്റ് ശരനിയല്ലേ. 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ഇകത വനിഷയകത്ത കകേനസ്പീകേരനിചകകേമോണസ്റ്റ് അകദ്ദേഹര ഒരു ശദ്ധ
കണനിക്കല  നലകേനി.  അതനിനസ്റ്റ്  അനുവമോദര  നലകുനനില്ലേ.   അകദ്ദേഹത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു
വമോചകേര  പറയമോനുളള  ജനമോധനിപതരപരമമോയ  അവകേമോശര  കചയര
അരഗസ്പീകേരനിചകകേമോടുതകവനമമോത്രകമയള.  സരവ്വകേകനി കയമോഗര കൂടെനി കേമോരരങ്ങള്
സമമോധമോനപരമമോയനി അവസമോനനിപ്പെനിക്കമോന് തസ്പീരുമമോനനിച പശമോത്തലത്തനില ഇമൗ സഭ
അതനികന  കപ്രമോത്സമോഹനിപ്പെനിക്കുന  സമസ്പീപനമമോണസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനികക്കണതസ്റ്റ്.   ദയവമോയനി
അങ്ങസ്റ്റ്  ഇരനിക്കണര........(ബഹളര).......ശദ്ധ  കണനിക്കല  അനുവദനിക്കുനനില്ലേ.
പസ്പീസസ്റ്റ്,  പസ്പീസസ്റ്റ്............(ബഹളര).......  കചയര  ഒരു  നനിലപമോകടെടുത്തമോല  ദയവമോയനി
അതനികനമോടെസ്റ്റ്  സഹകേരനിക്കണര.   ശസ്പീ.  ഒ.  രമോജകഗമോപമോല  അകങ്ങയസ്റ്റ്  വമോക്കമൗടസ്റ്റ്
സമയത്തസ്റ്റ് സരസമോരനിചമോല മതനികയമോ? 

ശസ്പീ  .   ഒ  .   രമോജകഗമോപമോല: മതനി.

മനി  .   സസ്പീക്കര: അകദ്ദേഹര വമോക്കമൗടസ്റ്റ് പ്രസരഗത്തനികല സരസമോരനിക്കുനള.  പസ്പീസസ്റ്റ്,
പസ്പീസസ്റ്റ്............(ബഹളര).......സമമോധമോനപരമമോയ  ഒരു  അന്തരസ്പീകര  സൃഷ്ടനിക്കമോന്
സരവ്വകേകനികയമോഗര  തസ്പീരുമമോനനിച  പശമോത്തലത്തനില  ആ  വനികേമോരര  തകനയമോണസ്റ്റ്
സഭയനിലമുണമോകകേണകതനമോണസ്റ്റ് കചയര ആഗഹനിക്കുനതസ്റ്റ്. 

മുഖരമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമോയനി  വനിജയന്):  സര,  കകേരളത്തനികന  വനികേസന
കേമോരരങ്ങളനില നമോര എല്ലേമോവരുര ഒറകക്കടമോയനി നസ്പീങ്ങണകമനമോണസ്റ്റ് ബഹുമമോനരനമോയ
അരഗര പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  അതമോണസ്റ്റ് നമ്മുകടെ സരസമോനത്തസ്റ്റ് ഇനസ്റ്റ് ആവശരമമോയനിട്ടുളളതസ്റ്റ്.
എനമോല  നമ്മുകടെ  സരസമോനകത്തക്കുറനിചസ്റ്റ്  കതറമോയ  ചനിത്രര  വരചകേമോടമോനുര
വസ്തുതകേകളത്തകന  കതറമോയനി  അവതരനിപ്പെനിക്കമോനുര  തയമോറമോകുകേയമോണസ്റ്റ്.  നമുക്കസ്റ്റ്
വളകര ഉത്കേണ്ഠ ഉണമോക്കനിയ പ്രശമമോയനിരുന അദ്ധരമോപകേകന കകകേ കവടനിയ പഴയ
കകേസസ്റ്റ്.  ഇമൗ  പ്രചരണത്തനികന  കൂടത്തനില  ആ  കകേസനികന  വകസ്പീകേരനിച
വനിശദസ്പീകേരണവരകൂടെനി  കകേള്ക്കമോന് സമോധനിച.   എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.കഎ.-യകടെ  സരസമോന
കജമോയനിനസ്റ്റ്  കസകടറനിയമോയനിരുന  കകേ.  വനി.  സുധസ്പീഷസ്റ്റ്  എന  കചറുപ്പെക്കമോരകന
അമ്മയകടെയര  അച്ഛകനയര  മുനനിലനിടമോണസ്റ്റ്  കവടനിനുറുക്കനിയതസ്റ്റ്.  ഭമോവനിയകടെ
വമോഗമോനമമോയനിടമോണസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹകത്ത അറനിയമോവനവകരല്ലേമോര  വനിലയനിരുത്തനിയനിരുനതസ്റ്റ്.
ഇന്തരന് പമോരലകമനനിനകേത്തസ്റ്റ് ആ കകേമോല സനി.പനി.കഎ. (എര)  പ്രവരത്തകേര കചയ
രസ്പീതനിയനില  വകസ്പീകേരനിചസ്റ്റ്  അവതരനിപ്പെനിക്കുനതസ്റ്റ്  നമ്മള്  കകേടതമോണസ്റ്റ്.  നുണ
വരമോപകേമമോയനി  പ്രചരനിപ്പെനിക്കുകേയമോണസ്റ്റ്.  അത്തരര  നുണപ്രചരണങ്ങളനിലൂകടെ  കകേരളര
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കമമോശകപ്പെട സരസമോനമമോയനി മമോറനിയനിരനിക്കുനകവന ചനിത്രമുണമോക്കനിയതനികന മറവനില
വരകമമോയ  രമോഷസ്പീയ  ലകരമമോണുളളതസ്റ്റ്.   ഇവനികടെ  എല്ലേമോവരുകടെയര  മനസനികന
കവദനനിപ്പെനിച ഒകടകറ സരഭവങ്ങള് പല ഘടങ്ങളനിലമോയനി ഉണമോയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   എനമോല
കകേരളത്തനികന കപമോതുവമോയ അന്തരസ്പീകത്തനില അകതല്ലേമോര ഒറകപ്പെട സരഭവങ്ങളമോയനി
നനിനനിരുന.  അതുകകേമോണസ്റ്റ്  നമോടെനികന  സമമോധമോനമോന്തരസ്പീകമമോകകേ  തകേരക്കമോന്
അത്തരര സരഭവങ്ങള്കക്കമോനര കേഴനിഞ്ഞെനിരുനനില്ലേ.  എടസ്റ്റ്  വയസ്സുളള ഫഹദസ്റ്റ്  എന
കുടനിയകടെ ഉപ്പെയകടെ കപരസ്റ്റ് അബ്ദു എനമോണസ്റ്റ്, അതനിനപ്പുറര കവകറ കുറകമമോനമനില്ലേ.  ആ
കുടനികയയമോണസ്റ്റ്  അതനിക്രൂരമമോയനി  കകേമോല  കചയതസ്റ്റ്.   ഇമൗ  സരഭവര  എല്ലേമോവരുകടെയര
മനസസ്റ്റ്  കവദനനിപ്പെനിച.   ആ  പ്രതനികയ  പനിടെനിചകപ്പെമോള്  നല്ലേ  കകേമോലകവറനി  പ്രസരഗര
നടെതന ടെസ്പീചറുകടെ പ്രസരഗമമോയനിരുന അയമോളകടെ കഫമോണനിനകേത്തസ്റ്റ്.  എല്ലേമോവരക്കുര
അറനിയമോവന  കേമോരരമമോണനിതസ്റ്റ്.   നമ്മുകടെ  നമോടനില  ആ  കകേമോലകയ  എല്ലേമോവരുര
അപലപനിച.  ആ  കകേമോലയമോളനികേകള  ഒകര  മനകസമോകടെ  എതനിരക്കുനതനിനസ്റ്റ്
നമുക്കമോരക്കുര വനിഷമമുണമോയനിരുനനില്ലേ.  കചറുവമോകഞരനിയനില, അഷ്ന എന കുടനിക്കസ്റ്റ്
കബമോരകബറനില  കേമോല  തകേരന  കപമോയതനികനതടെരനസ്റ്റ്  കൃത്രനിമകേമോല  വചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഇകപ്പെമോള്  ആ  കുടനി  വളരനസ്റ്റ്  യവതനിയമോയനി.   ആ  കുടനിയകടെതസ്റ്റ്  കകേമോണ്ഗസസ്റ്റ്
കുടുരബമമോയനിരുന.  ആ  സരഭവര  എല്ലേമോവരുകടെയര  മനസനികന  കവദനനിപ്പെനിച.
കകേരളത്തനികല കപമോതുമനസമോകകേ ആ കുടനികയമോകടെമോപ്പെര നനിനതസ്റ്റ് നമ്മള് മറക്കരുതസ്റ്റ്.
അകമര  ഇമൗ  നമോടനില  ഇതനിനുമുമ്പുര  ഉണമോയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഒറകപ്പെടതമോണസ്റ്റ്  ഇമൗ
സരഭവങ്ങകളല്ലേമോര.   അതുകകേമോണസ്റ്റ്  നമ്മുകടെ  നമോടെനികന  സമമോധമോനമോന്തരസ്പീകമമോകകേ
തകേരനകപമോയനിരുനനില്ലേ. അതസ്റ്റ് തകേരക്കമോനുളള ശമങ്ങളണമോയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് ലറമോയനി
വളരനവന സതരന് എന കുടനികയ പലരക്കുര ഓരമ്മയകണമോകയനറനിയനില്ലേ.  ആ
കുടനി  കകേമോലകചയകപ്പെട്ടു.    അതനിനസ്റ്റ്  പനിനനിലളള  കേമോരരര  എന്തമോണസ്റ്റ്?  ആ
കചറുപ്പെക്കമോരന്  കകേമോണ്ഗസ്സുകേമോരനമോയനിരുന.  ആ  കകേമോലപമോതകേകത്ത
എതനിരക്കുനതനിലര  അപലപനിക്കുനതനിലര ഇമൗ നമോടെമോകകേ ഒനനിചനനിന.  ഇങ്ങകന
എത്രകയമോ സരഭവങ്ങള് ഇവനികടെ നടെനനിട്ടുണസ്റ്റ്. ഞമോന് പരമോമരശനിച സരഭവങ്ങകളല്ലേമോര
യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഗവണ്കമനസ്റ്റ്  ഇവനികടെ  ഭരനിക്കുകമ്പമോള്  നടെന  കേമോരരങ്ങളമോണസ്റ്റ്.
യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  ഭരണത്തനികന ഭമോഗമമോയനി സമമോധമോന തകേരചയണമോയനി എനല്ലേ നമോര
വനിലയനിരുത്തനിയതസ്റ്റ്.  ഇത്തരത്തനിലളള  അകമങ്ങകള,  കകേമോലപമോതകേങ്ങകള
അപലപനിക്കുന  കകേരളകത്തയമോണസ്റ്റ്  നമോര  കേണതസ്റ്റ്.   അതുതകനയമോണസ്റ്റ്  നമ്മള്
ഇവനികടെ  ഓരകക്കണതസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെമോള്  നമ്മുകടെ  നമോടെനികനയമോകകേ  മകറമോരു  രസ്പീതനിയനില
ചനിത്രസ്പീകേരനിക്കമോനുളള കബമോധപൂരവ്വമമോയ ശമമമോണസ്റ്റ് നടെക്കുനതസ്റ്റ്. 

ഞമോന് ഇന്തരയനികല മറസ്റ്റ്  സരസമോനങ്ങളമമോയനി കകേരളകത്ത തമോരതമരകപ്പെടുത്തമോന്
തയമോറമോകുനനില്ലേ.  നമുകക്കല്ലേമോവരക്കുര  അത്തരര  കേമോരരങ്ങകളക്കുറനിചസ്റ്റ്  ഒരുപമോടെസ്റ്റ്
പറയമോന്  കേഴനിയനില്ലേ.   രമോജരത്തനികന  മറസ്റ്റ്  ഭമോഗങ്ങളനിലളള  അവസയല്ലേ
കകേരളത്തനിലളളതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനില കകസസരരവര സമമോധമോനവര ശരനിയമോയ രസ്പീതനിയനില
നനിലനനിലക്കുകേയമോണസ്റ്റ്.  നമ്മുകടെ  ഭരണഘടെന വമോഗത്തര കചയ്യുന മതനനിരകപകത
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പൂരണമമോയ  കതമോതനില  സരരകനിക്കമോനമോകുനനില്ലേ.  ഇവനികടെ  ഏകതങ്കെനിലര
മതത്തനിലകപ്പെട  ആളമോയനികപ്പെമോയതനികന  കപരനില  യമോത്ര  കചയ്യുകമ്പമോള്  ആരുര
ആകമനിക്കകപ്പെടെനില്ലേ.   കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസര  എനനികക്കമോരു  അനുഭവമുണമോയനി.  പമോരടനി
കേമ്മനിറനി കയമോഗത്തനില പകങ്കെടുക്കമോനമോയനി ഡലഹനിയനില കപമോയകപ്പെമോള് ജുകകനദനികന
ഉപ്പെയര  ഉമ്മയര  കകേരള  ഹമൗസനില  വനസ്റ്റ്  എകന  കേമോണുകേയണമോയനി.   ആ
സകഹമോദരങ്ങള്  കട്രെയനിനനില  യമോത്ര  കചയ്യുകമ്പമോള്  ആ  കുടനികയ  എന്തനിനമോയനിരുന
കകേമോലകപ്പെടുത്തനിയതസ്റ്റ്?  അവകര കേണമോല മുസസ്പീര ആകണനസ്റ്റ് മനസനിലമോകുകമന ഒറ
കേമോരണര  കകേമോണമോണസ്റ്റ്.   കകേരളത്തനികന  അന്തരസ്പീകര  അതല്ലേമോകയനതനില
കകേരളത്തനിനമോകകേ  അഭനിമമോനനിക്കമോന്  കേഴനിയനതമോണസ്റ്റ്,  ഓകരമോ  മലയമോളനിയര
അഭനിമമോനനിക്കുനതമോണസ്റ്റ്.  കലമോകേത്തനികന  ഏതസ്റ്റ്  കകേമോണനിലളള  മലയമോളനിക്കുര  ഇമൗ
നമോടെനികനക്കുറനിചസ്റ്റ്  അഭനിമമോനമുണസ്റ്റ്.  ഇമൗ  നനില  നമ്മുകടെ  നമോടനില
നനിലനനിലക്കുനകവനളളതുകകേമോണമോണസ്റ്റ്  നമോര  അഭനിമമോനര  കകേമോളളനതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്
കേമോണമോതനിരനിക്കരുതസ്റ്റ്.  ഒരു  വസ്പീടനില  ഭകരസമോധനര  സൂകനിചതനികന  കപരനില
വസ്പീടനിനകേത്തസ്റ്റ്  കേയറനി  കകേമോലകപ്പെടുതന  കേമോഴ്ച  നമ്മള്  കേണ.  നമ്മുകടെ  നമോടെസ്റ്റ്
ഏകതമോരമോള്ക്കുര  ഇഷ്ടമുളള  ഭകണര  കേഴനിക്കമോനുളള  സസമോതനരര  നലകുന.
അതുകപമോലളള  സരഭവര  നമ്മുകടെ  കകേരളത്തനിലണമോകുകമനസ്റ്റ്  ആരകക്കങ്കെനിലര
പ്രതസ്പീകനിക്കമോന്  കേഴനിയകമമോ;  അതസ്റ്റ്  എന്തുകകേമോണമോണസ്റ്റ്?  ഇത്തരത്തനിലളള  സരഭവര
കവകറമോരു സലത്തസ്റ്റ്  നടെക്കുനകണങ്കെനില,  അങ്ങകന നടെതനവരുകടെ  അരശങ്ങള്
കകേരളത്തനിലമുകണങ്കെനില,  ഇവനികടെയതസ്റ്റ്  നടെക്കമോത്തതസ്റ്റ്  കകേരളത്തനികന  കപമോതുവമോയ
മതനനിരകപകതമോ  കബമോധത്തനികന  ശകനികകേമോണമോണസ്റ്റ്,  ആ  കേരുതകകേമോണമോണസ്റ്റ്,
അതസ്റ്റ്  നമ്മള്  കേമോണമോതനിരനിക്കരുതസ്റ്റ്.   ഇതനികന  ഉകദ്ദേശരര  എന്തമോകണനസ്റ്റ്
മനസനിലമോക്കണര.   ഇക്കമോരരത്തനില  കകേരളകമന  നമോടെനികനക്കുറനിചളള  കപമോതുവമോയ
കബമോധര  നമുക്കുണമോകേണര.   നമ്മുകടെ  നമോടനില  ഏതസ്റ്റ്  ഭകണവര  കേഴനിക്കമോനുളള
സസമോതനരമുണസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള് ഇന ഭകണര കേഴനിക്കരുകതനസ്റ്റ് നനിരബനമുളള ചനിലര
മറസ്റ്റ്  സരസമോനങ്ങളനില  മമോത്രമല്ലേ,  നമ്മുകടെ  സരസമോനതമുണമോകുര.  അവരക്കസ്റ്റ്
ഇവനികടെ  അഴനിഞ്ഞെമോടെമോന്  കേഴനിയമോത്തതസ്റ്റ്  ഇമൗ  നമോടെനികന  മതനനിരകപകതമോ
കേരുതകകേമോണമോണസ്റ്റ്,  അതനികന  നമോര  കുറചകേമോണരുതസ്റ്റ്.  ഗുജറമോത്തനില  ഒരു
കൂടര  കചറുപ്പെക്കമോരമോയ  ദളനിതസ്റ്റ്  യവമോക്കകള  നനിരത്തനിനനിരത്തനി  പനിനനില  നനിനസ്റ്റ്
ഭസ്പീകേരമമോയനി  മരദ്ദേനിക്കുന കേമോഴ്ച എല്ലേമോവകരയര കവദനനിപ്പെനിച.   കലമോകേര മുഴുവനുര ആ
കേമോഴ്ച കേണസ്റ്റ് കവദനനിച. നമ്മുകടെ രമോജരത്തനികന പല ഭമോഗങ്ങളനിലര ഇത്തരര കേമോരരങ്ങള്
നടെക്കുന.  ദളനിതനമോകണനതനികനയര പടനികേജമോതനി-പടനികേവരഗ്ഗമമോകണനതനികനയര
നമ്മ്യൂനപകമമോകണനതനികനയര  കപരനികലമോകക്ക  ആകമണര  നടെതന.   ഇതനില
നനികനല്ലേമോര രകയള ഏകേ സരസമോനര കകേരളമമോണസ്റ്റ്.   ഇക്കമോരരത്തനില അതരന്തര
സങ്കുചനിതമമോയ  നനിലയനിലല്ലേ  നസ്പീകങ്ങണതസ്റ്റ്.   ഇത്തരകമമോരു  സമോഹചരരര  നമ്മുകടെ
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നമോടനില  നനിലനനിലക്കുകമ്പമോള്  ഇവനികടെ  ഇകതമോനമല്ലേ  എനസ്റ്റ്  പ്രചരനിപ്പെനിക്കമോനമോണസ്റ്റ്
ശമനിക്കുനതസ്റ്റ്.  

സരഘരഷകമഖലയമോയനി  ചനിത്രസ്പീകേരനിക്കുനതനിലൂകടെ  നമ്മുകടെ  നമോടെനികന
വനികേസനകത്ത  തുരങ്കെരവയ്ക്കുകേയമോണസ്റ്റ്  കചയ്യുനതസ്റ്റ്  എന  അഭനിപ്രമോയമമോണസ്റ്റ്  ഇനകല
കചരന  സരവ്വകേകനി  കയമോഗത്തനില  എല്ലേമോവരുര  പ്രകേടെനിപ്പെനിചതസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  നമോര
കേമോണമോതനിരനിക്കരുതസ്റ്റ്.    ഇവനികടെ  വരകമമോയ  രമോഷസ്പീയ  ഗൂകഢമോകദ്ദേശരകത്തമോകടെ
നടെതന ചനില കേമോരരങ്ങള് നമുക്കസ്റ്റ് തനിരനിചറനിയമോന് കേഴനിയണര.  ബഹുമമോനരനമോയ
അരഗര  ഇവനികടെ  ചൂണനിക്കമോണനിചതുകപമോകല,  നമ്മുകടെ  സരസമോനതണമോയ
സരഭവങ്ങകള  അകത  ഗമൗരവകത്തമോകടെയമോണസ്റ്റ്  സരക്കമോര  കേമോണുനതസ്റ്റ്.  ഹരത്തമോല
പ്രഖരമോപനിചവരുര ഹരത്തമോലനിനസ്റ്റ് ഇരയമോയവരുര നമ്മുകടെ നമോടനിലണസ്റ്റ്.  ഹരത്തമോലനിനസ്റ്റ്
രണകപരുര   ഉത്തരവമോദനികയനസ്റ്റ്  ബഹുമമോനരനമോയ  അരഗര  പറയനതു  കകേട്ടു.
അങ്ങകന  രണകപരുര  ഉത്തരവമോദനിയമോകുനതസ്റ്റ്  എങ്ങകനയമോണസ്റ്റ്?  ഹരത്തമോല
പ്രഖരമോപനിചവകരയകല്ലേ  കുറകപ്പെടുത്തമോന്  കേഴനിയൂ?   ഇവനികടെ  നടെന
കകേമോലപമോതകേത്തനില മുഖരകനമോക്കമോകതയള നടെപടെനികേകളടുത്തനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സനി.പനി.ഐ.
(എര) സരസമോന കസകടറനിയകടെ വസ്പീടെനിനുകനകരയര ബനി.കജ.പനി. സരസമോന കേമ്മനിറനി
ഓഫസ്പീസനിനുകനകരയമുണമോയ  അകമസരഭവങ്ങളനില  മുഖരകനമോക്കമോകത
പ്രതനികേകളകയല്ലേമോര  കേസഡനിയനികലടുക്കമോന്  കപമോലസ്പീസനിനസ്റ്റ്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.
ഫലപ്രദമമോയ നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കമോന് കേഴനിയനണസ്റ്റ്.  

സരക്കമോരനികന  കുറകപ്പെടുത്തമോന്കവണനി  സസമോഭമോവനികേമമോയര  പ്രതനിപക
ഭമോഗതനനിനര   ചനില  കേമോരരങ്ങള്   അവതരനിപ്പെനിക്കമോന്  ശമനിക്കുര.   സരക്കമോരനിനസ്റ്റ്
എകന്തമോ  കനഗറസ്പീവസ്റ്റ്  ഇരപമോകസ്റ്റ്  വനനിരനിക്കുകേയമോകണനര  അതുകകേമോണസ്റ്റ്  എകന്തമോ
സരഭവനിക്കമോന് കപമോകുനകവനമമോണസ്റ്റ് ബഹുമമോനരനമോയ അരഗര ഇവനികടെ പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.
സരസമോനകത്ത കപമോതുവമോയ കേമോരരങ്ങളനില സരക്കമോരനിനസ്റ്റ് കപമോസനിറസ്പീവമോയ ഇരപമോകസ്റ്റ്
മമോത്രകമയള എനളതസ്റ്റ് കപമോതുവനില സമൂഹര വനിലയനിരുതന കേമോരരമമോണസ്റ്റ്.  ഒരു
തരത്തനിലമുള കനഗറസ്പീവസ്റ്റ് ഇരപമോകല്ലേ ഉളതസ്റ്റ്.  അകമസരഭവങ്ങകള  ഒരു തരത്തനിലര
കപ്രമോത്സമോഹനിപ്പെനിക്കുകേയനില്ലേ.  കേരശന  നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുര.
അകമസരഭവങ്ങകള അമരച കചയ്യുനതനിനസ്റ്റ് കപമോലസ്പീസനികന ഭമോഗതനനിനര കേരുതറ
നടെപടെനികേളണമോകുര. 

ഇവനികടെ അകമര തടെയനതനില ഗവണ്കമനസ്റ്റ് പരമോജയകപ്പെട്ടുകവനസ്റ്റ് അകദ്ദേഹര
പറയകേയണമോയനി.  ശകമമോയ കേരുതല നടെപടെനികേള് കപമോലസ്പീസസ്റ്റ് സസസ്പീകേരനിക്കുനണസ്റ്റ്.
എനമോല  കപമോലസ്പീസസ്റ്റ്  മമോത്രര  വനിചമോരനിചമോല  എല്ലേമോ  സരഭവങ്ങളര
തടെയമോനമോവനികല്ലേനളതസ്റ്റ് നമ്മുകടെ നമോടെനികന എത്രകയമോ കേമോലകത്ത അനുഭവത്തനിലൂകടെ
വരകമമോയനിട്ടുളതമോണസ്റ്റ്.   ഇക്കമോരരത്തനില ബനകപ്പെട കേകനികേളകടെ ഭമോഗതനനിനര
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സഹകേരണമുണമോകകേണതുണസ്റ്റ്.  ഇനകല നടെന സരവ്വകേകനി കയമോഗത്തനില എല്ലേമോ
കേകനികേളരകൂടെനി  കപമോതുവമോയനി  എടുത്ത  തസ്പീരുമമോനവര  ഇതമോണസ്റ്റ്.
അകമമമോരഗ്ഗത്തനിലനനിനസ്റ്റ്  ഒഴനിഞനനിലക്കുകേ,  സമമോധമോനര  നനിലനനിരത്തമോന്
സമോധനിക്കുകേ  എനളതമോണസ്റ്റ്  നമ്മുകടെ  നമോടെസ്റ്റ്  കപമോതുകവ  ആഗഹനിക്കുന  കേമോരരര.
ഇനലകത്ത സരവ്വകേകനി കയമോഗത്തനിലര അത്തരകമമോരു കപമോതുസമസ്പീപനമമോണസ്റ്റ് എല്ലേമോ
കേകനികേളനിലനനിനര  ഉയരനവനനിട്ടുളതസ്റ്റ്.   ആ  സമസ്പീപനത്തനിലനനിനസ്റ്റ്  ഒരു
കേകനിയര  മമോറനി  നനിനനിടനില്ലേ.  സമമോധമോനശമങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  പൂരണ  പനിന്തുണയമോണസ്റ്റ്
നലകേനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.  ആ  സമോഹചരരത്തനില  സഭ  നനിരത്തനിവചസ്റ്റ്  ചരച  കചയത്തക്ക
കേമോരരങ്ങകളമോനര കകേരളത്തനിലനില്ലേ എനതമോണസ്റ്റ് വസ്തുത.  

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമമോനകപ്പെട  മുഖരമനനിയകടെ  വനിശദസ്പീകേരണത്തനികന
അടെനിസമോനത്തനില അടെനിയന്തരപ്രകമയത്തനിനസ്റ്റ് അനുമതനി നനികഷധനിക്കുന.

(അടെനിയന്തരപ്രകമയമോവതരണത്തനിനസ്റ്റ് അനുമതനി നനികഷധനിച.)

പ്രതനിപകകനതമോവസ്റ്റ്  (ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  കചനനിത്തല):  സര,  കകേരളത്തനികല
കമസമമോധമോനനനില  തകേരുന  എനളതനികന  ഒരു  യഥമോരത  വനിവരണമമോണസ്റ്റ്
ബഹുമമോനകപ്പെട  മുഖരമനനിയകടെ  പ്രസരഗര.  അകതമോരു  കുറസമ്മതമമോണസ്റ്റ്.
കേമൗമമോരക്കമോരമോയ  കുടനികേകള  മരണത്തനികലയസ്റ്റ്  തളനിവനിടുന  ബ്ലൂ  കവയനില  (Blue
whale)  കേളനിയമോണസ്റ്റ്  സരസമോന  രമോഷസ്പീയത്തനില  ബനി.കജ.പനി.യര  സനി.പനി.ഐ.
(എര)ഉര  നടെത്തനികക്കമോണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  യഥമോരത  ബ്ലൂ  കവയനില  കേളനിയനില,
കേളനിക്കുനവകര  ആത്മഹതരയനികലയസ്റ്റ്  തളനിവനിടുകേയമോകണങ്കെനില  ഇവനികടെ
എതനിരപമോരടനിക്കമോകര കവടനികക്കമോല്ലേമോനമോണസ്റ്റ് അണനിയറയനിലനനിനസ്റ്റ് നനിയനനിക്കുനവര
നനിരകദ്ദേശര  നലകുനതസ്റ്റ്.  ഒരു  കകേമോടെനി  നശനിപ്പെനിച  സരഭവര  ഇത്ര   ഭസ്പീകേരമമോയ
അവസയനികലയസ്റ്റ്  തലസമോനകത്ത നയനിച എനളതമോണസ്റ്റ് ശസ്പീ.  കകേ.  മുരളസ്പീധരന്
ഇവനികടെ  വനിശദസ്പീകേരനിചതസ്റ്റ്.  നമ്മുകടെ  രമോജരത്തസ്റ്റ്  നടെനകകേമോണനിരനിക്കുന  ചനില
സരഭവങ്ങകളപ്പെറനി  ശസ്പീ.  കകേ.  മുരളസ്പീധരന്  പറഞ്ഞെതനികനമോനനിനുര  ബഹുമമോനരനമോയ
മുഖരമനനി  മറുപടെനി പറഞ്ഞെനില്ലേ.  ബഹുമമോനരനമോയ മുഖരമനനി കകേമോലപമോതകേങ്ങകള
അപലപനിചതസ്റ്റ്  നല്ലേ  കേമോരരമമോണസ്റ്റ്.   പകക  അങ്ങയകടെ  മുന്  സഹപ്രവരത്തകേനുര
കകേമോഴനികക്കമോടെസ്റ്റ് ജനില്ലേമോ ഡനി.ലവ.എഫസ്റ്റ്.ഐ. പ്രസനിഡന്റുമമോയ ടെനി.  പനി.  ചനകശഖരകന
രമോത്രനിയനില  കേറന്റുകപമോലമനില്ലേമോതമോക്കനികക്കമോണസ്റ്റ്  നടുകറമോഡനിലനിടസ്റ്റ്  52  കവട്ടുകവടനി
കകേമോനകപ്പെമോള്  മുഖരമനനിയകടെ  ഹൃദയര  എന്തുകകേമോണസ്റ്റ്  കവദനനിചനില്ലേ  എനമോണസ്റ്റ്
എനനിക്കസ്റ്റ്  കചമോദനിക്കമോനുളതസ്റ്റ്.  കകേരളര  മുഴുവന്  ഒരുമനിചസ്റ്റ്  അപലപനിചതകല്ലേ?
തളനിപ്പെറമ്പനികല  വനിജനമമോയ  ഒരു  പമോടെത്തനിടസ്റ്റ്  അരനിയനില  ഷുക്കൂറനികന
ആയനിരക്കണക്കനിനമോളകേള്  ഒരുമനിചനനിനസ്റ്റ്  കവടനികക്കമോനതനികന  കകേരളര  ഒനനിചസ്റ്റ്
അപലപനിചകപ്പെമോള്  ബഹുമമോനരനമോയ  മുഖരമനനി  എന്തുകകേമോണസ്റ്റ്  അതനികന
അപലപനിക്കമോന് തയമോറമോയനില്ലേ.  അരനിയനില ഷുക്കൂര ആയതുകകേമോണര നമോദമോപുരത്തസ്റ്റ്
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അസസ്റ്റ് ലമമോയതുകകേമോണമമോകണമോ  ശസ്പീ.  പനിണറമോയനി  വനിജയന്   അപലപനിക്കമോതനിരുനകതനമോണസ്റ്റ്
എനനിക്കസ്റ്റ്  കചമോദനിക്കമോനുളതസ്റ്റ്.  കകേമോലപമോതകേര  ആരസ്റ്റ്  നടെത്തനിയമോലര  അതസ്റ്റ്
കകേമോലപമോതകേമമോണസ്റ്റ്.   ഇനസ്റ്റ്  മലയമോള മകനമോരമ പത്രത്തനില ഒരു കഫയ്സസ്റ്റ് ബുക്കസ്റ്റ്
കപമോസ്റ്റുണസ്റ്റ്.  "ബനികനഷസ്റ്റ്  ബമോലന് തുറനപറയന,  എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഐ.-ക്കമോര എകന
തല്ലേനി".  "കസകകടറനിയറസ്റ്റ്  ഉകദരമോഗസരുകടെ കപകരടുതപറഞ്ഞെസ്റ്റ് കവളനികപ്പെടുത്തല".
"വനികദശ പഠനത്തനിനസ്റ്റ് വനിസ നനികഷധനിക്കകപ്പെടതനികന ദദുഃഖത്തനില കേഴനിയന കേമോലത്തസ്റ്റ്
കകേരള  സരവ്വകേലമോശമോലയകടെ  കേമോരരവടര  കേരമോമ്പസനികല  കഹമോസല  മുറനിയനിലനിടസ്റ്റ്
എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഐ.  യൂണനിറസ്റ്റ്  പ്രസനിഡനനികന  കനതൃതസത്തനില  തകന  തല്ലേനികയനസ്റ്റ്
ബനികനഷസ്റ്റ്  ബമോലന്".  സമയമനില്ലേമോത്തതുകകേമോണസ്റ്റ്  ഞമോകനല്ലേമോര  വമോയനിക്കുനനില്ലേ.
ആദനിവമോസനിയമോയ  ഒരു  യവമോവനിനസ്റ്റ്  എസസ്റ്റ്.എഫസ്റ്റ്.ഐ.  കനതമോക്കള്  കകേമോടുത്ത
സരഭമോവനയമോണനിതസ്റ്റ്.  അങ്ങയകടെ മനസസ്റ്റ് കവദനനിക്കണമമോയനിരുന.  ബഹുമമോനരനമോയ
മുഖരമനനിയകടെ കപമോലസ്പീസസ്റ്റ് ചമോവക്കമോടെസ്റ്റ് വചസ്റ്റ് ഭസ്പീകേരമമോയനി മരദ്ദേനിചതനികന കപരനില മനര
കനമോന്തസ്റ്റ്  കകേടനിത്തൂങ്ങനി  മരനിച  വനിനമോയകേകന  ശരസ്പീരര  ഞമോന്  കേണതമോണസ്റ്റ്.   ആ
സമയത്തസ്റ്റ്   സനി.പനി.ഐ. (എര)  കസകകടറനിയറസ്റ്റ്  അരഗര  ശസ്പീ.  കബബനി  കജമോണുര
എകനമോകടെമോപ്പെമുണമോയനിരുന.  വനിനമോയകേന്  ഡനി.ലവ.എഫസ്റ്റ്.ഐ.  പ്രവരത്തകേനുര
അകദ്ദേഹത്തനികന  അച്ഛന്  ഐ.എന്.ടെനി.യ.സനി.  പ്രവരത്തകേനുമമോണസ്റ്റ്.  ആ
വനിനമോയകേകന മരണകത്തപ്പെറനി അകങ്ങയസ്റ്റ് ദദുഃഖമനില്ലേകല്ലേമോ.  

ഞങ്ങളകടെ കനതമോവസ്റ്റ് രമോഹുല ഗമോനനി ഗുജറമോത്തനികല കവളകപ്പെമോക്കബമോധനിത
പ്രകദശങ്ങളനില  കപമോയകപ്പെമോള്  ബനി.കജ.പനി.-ക്കമോര  അകദ്ദേഹകത്ത  ഭസ്പീകേരമമോയനി
ആകമനിക്കമോനുര അകദ്ദേഹത്തനികന വമോഹനര തകേരക്കമോനുര ശമനിചകപ്പെമോള് മുഖരമനനി
അപലപനിക്കുകമനസ്റ്റ്  ഞമോന്  പ്രതസ്പീകനിച.  പത്രക്കമോരുകടെയനിടെയനിലക്കൂടെനി  ചനില
ബനി.കജ.പനി.-ക്കമോര   സസ്പീതമോറമോര  കയച്ചൂരനികയ  ആകമനിക്കമോന്  വനകപ്പെമോള്  ആദരര
അപലപനിചതസ്റ്റ് കകേമോണ് ഗസസ്റ്റ് കനതമോക്കനമോരമോയനിരുന.  അങ്ങസ്റ്റ് ഒരകരര പറഞ്ഞെനില്ലേ.
ഞങ്ങള്  അതസ്റ്റ്  കേമോത്തനിരനിക്കുകേയമോയനിരുന.  മനസസ്റ്റ്  കവദനനിപ്പെനിക്കുന  ഇത്തരര
സരഭവങ്ങളനില സമൂഹര ഒരുമനിചസ്റ്റ് നനിലക്കണര. എല്ലേമോ സരഭവങ്ങകളയര ഒരുകപമോകല
കേമോണണര.  ബഹുമമോനരനമോയ  മുഖരമനനി,  അങ്ങസ്റ്റ്  ഇവനികടെ  നടെക്കുന
കകേമോലപമോതകേങ്ങള്ക്കുര  അകമങ്ങള്ക്കുകമതനികര  മുഖര  കനമോക്കമോകത  നടെപടെനി
സസസ്പീകേരനിചനികല്ലേങ്കെനില  കകേരളത്തനില  ഇത്തരര  സരഭവങ്ങള്  ആവരത്തനിക്കകപ്പെടുര.
അതമോണസ്റ്റ്  അങ്ങസ്റ്റ്  കചകയണതസ്റ്റ്.   ഒരു  കസറസ്റ്റ്സസ്റ്റ് മമോനമോയനി  അങ്ങസ്റ്റ്  ഉയരകനങ്കെനില
മമോത്രകമ  ഈ  സരസമോനത്തസ്റ്റ്  അകമങ്ങള്  ഉണമോകേമോതനിരനിക്കൂ.  അങ്ങസ്റ്റ്
പമോരടനിക്കമോരനമോയനി  മമോത്രര  അധദുഃപതനിക്കുനതുകകേമോണമോണസ്റ്റ്  കകേരളത്തനില  ഇത്തരര
സരഭവങ്ങള് ഉണമോയനികക്കമോണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  

കകേരളത്തനികല ബനി.കജ.പനി. സരസമോന കേമ്മനിറനി ഓഫസ്പീസമോയ മമോരമോര ഭവനനില
ഇകപ്പെമോള്  ഒരു  ചനിത്രര  തൂങ്ങുനണമോകുര.  ബഹുമമോനകപ്പെട  മുഖരമനനി  പനിണറമോയനി
വനിജയകന  ചനിത്രമമോയനിരനിക്കുര  അതസ്റ്റ്.  പനിണറമോയനി  വനിജയന്  ഈ  പമോരടനിയകടെ
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ഐശസരരകമനമോയനിരനിക്കുര അതനില എഴുതനി വയ്ക്കുനതസ്റ്റ്.  കമഡനിക്കല കകേമോകളജസ്റ്റ് കകേമോഴ
വനിവമോദത്തനിലകപ്പെടസ്റ്റ്  മുഖര  നഷ്ടകപ്പെട  ബനി.കജ.പനി.  കനതമോക്കനമോരക്കസ്റ്റ്  പുറത്തനിറങ്ങനി
നടെക്കമോന്  കേഴനിയമോത്ത  അവസയമോയനിരുന.  കകേരളത്തനികല  എല്ലേമോ  മമോധരമങ്ങളര
അവരുകടെ കേഥകേള് പുറതകകേമോണവന.  ശസ്പീ.  കുമ്മനര രമോജകശഖരനസ്റ്റ് പത്രക്കമോകര
കേമോണമോന് കേഴനിയമോത്തതുകകേമോണസ്റ്റ് ശസ്പീ.  ശസ്പീധരന് പനിളകയ പത്രക്കമോകര കേമോണമോന്
നനികയമോഗനിച. ബനി.കജ.പനി. ജനറല കസകടറനി എര. ടെനി. രകമശസ്റ്റ് പമോരടനി കയമോഗത്തനില
കപമോടനിക്കരഞകവന വമോരത്ത വന.  കേളകനമോടടെനി, തടനികക്കമോണകപമോകേല,  വരമോജ
രസസ്പീതസ്റ്റ്  നലകേനി  പണപ്പെനിരനിവസ്റ്റ്,  അകമങ്ങള്,  ഭസ്പീഷണനികപ്പെടുത്തല  തുടെങ്ങനി
ബനി.കജ.പനി.യകടെ  കനതമോക്കള്ക്കസ്റ്റ്  തലയനില  മുണനിടസ്റ്റ്  നടെകക്കണ  അവസ
ഉണമോയകപ്പെമോള്  "അടെനിയന്  രകനികപ്പെമോര"  എനപറഞ്ഞെമോണസ്റ്റ്  സനി.പനി.ഐ. (എര)
അവകര രകനിക്കമോന് മുകനമോട്ടുവനതസ്റ്റ്. മമോരമോര ഭവനനില ശസ്പീ. പനിണറമോയനി വനിജയകന
ചനിത്രര  തൂക്കനിയനിരനിക്കുകമന  കേമോരരത്തനില  ഒരു  സരശയവമനില്ലേ.  ആദരര  ഇവനികടെ
നടെനതസ്റ്റ് എന്തമോണസ്റ്റ്? തനിരുവനന്തപുരത്തസ്റ്റ് നടെന ഒരു സരഭവകത്തപ്പെറനിയര മുഖരമനനി
മറുപടെനി  പറഞ്ഞെനില്ലേ.   ബനി.കജ.പനി.യകടെ  ഓഫസ്പീസസ്റ്റ്  തകേരത്തകതമോകടെ  അവരക്കസ്റ്റ്
ഹരത്തമോല  നടെത്തനി  പുറതവരമോനുള  അവസരര  കേനിടനി.  ഒറകപ്പെട  സരഭവര
ഉണമോകുകമ്പമോള് അതനികന പരവ്വതസ്പീകേരനിചസ്റ്റ് കേമോണരുകതനസ്റ്റ് ബഹുമമോനകപ്പെട മുഖരമനനി
പറഞ.  ഞമോന് അതനികന അരഗസ്പീകേരനിക്കുന.  ഇതുവകര കേണ്ണൂരനില മമോത്രമമോയനിരുന
അകമര.   ഇകപ്പെമോള്   തനിരുവനന്തപുരതര  കേണ്ണൂര  ആവരത്തനിക്കകപ്പെടുന.
കകേരളത്തനികല  ജനങ്ങള്  കചയ  കതറസ്റ്റ്  എന്തമോണസ്റ്റ്?  നനിങ്ങകള  അധനികേമോരത്തനില
കകേമോണവന്നൂ  എന   കതകറ  അവര  കചയ്തുളള.   ഇന്തരയനികല  ജനങ്ങള്  കചയ
കതകറന്തമോണസ്റ്റ്?  ശസ്പീ.  നകരനകമമോദനികയ  ഡലഹനിയനില  അധനികേമോരത്തനില
കകേമോണവന്നൂ  എന   കതകറ   അവര  കചയനിട്ടുള.  ഇതുരണര  കേമോരണര
കകേരളത്തനികലയര  ഇന്തരയനികലയര  ജനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ജസ്പീവനിക്കമോന്  കേഴനിയമോത്ത
അവസയമോണുളളതസ്റ്റ്.  ഈ  രണസ്റ്റ്  പമോരടനികേളകടെയര  ഉത്തരവമോദനിതസങ്ങള്  അവര
നനിറകവറ്റുനനില്ലേ.  ഇനകല നടെന സരവ്വകേകനി കയമോഗത്തനിലര ഞമോന് ബഹുമമോനകപ്പെട
മുഖരമനനികയമോടു   പറഞ.  ഞമോന്  രണസ്റ്റ്  ദനിവസര  ഡലഹനിയനില  ഉണമോയനിരുന.
കകേരളര  അകമകേമോരനികേളകടെ  നമോടെസ്റ്റ്,  കകേരളത്തനില  ജനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ജസ്പീവനിക്കമോന്
കേഴനിയനനില്ലേ,  കകേമോലപമോതകേങ്ങള്,  ഗുണമോയനിസര,  ഇകതമോകക്കയമോണസ്റ്റ് ഡലഹനിയനികല
എല്ലേമോ  പത്രങ്ങളനികലയര  മമോധരമങ്ങളനികലയര  വമോരത്ത.  ഒരു  കകേരളസ്പീയന്  എന
നനിലയനില  തലതമോഴ്ന്നുകപമോകുന  സരഭവങ്ങളമോണസ്റ്റ്  ഇവകയമോകക്ക.  ഇനസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  എ.
പ്രദസ്പീപ്കുമമോര,  എര.എല.എ.  ഒരു  കചമോദരര  കചമോദനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  സനി.പനി.ഐ.  (എര)
കകേമോഴനികക്കമോടെസ്റ്റ്  ജനില്ലേമോ  കേമ്മനിറനിയകടെ  ഓഫസ്പീസനിനുകനകര  കബമോരകബറനിഞ്ഞെസ്റ്റ്  ജനില്ലേമോ
കസകടറനികയ  വധനിക്കമോന്  ശമനിക്കുകേയര  പമോരടനി  ഓഫസ്പീസുകേള്  ആകമനിചസ്റ്റ്
പ്രകകേമോപനര  സൃഷ്ടനിക്കുകേയര  കചയവരകക്കതനികര  കപമോലസ്പീസനികന  ഭമോഗതനനിനര
കേരശന നടെപടെനി ഉണമോകേമോത്തതസ്റ്റ് എന്തുകകേമോണമോകണനമോണസ്റ്റ് സരവ്വശസ്പീ എ.  പ്രദസ്പീപസ്റ്റ്
കുമമോര,  പനി. കകേ. ശശനി,  സനി. കൃഷ്ണന്, എര. നമൗഷമോദസ്റ്റ് എനനിവരുകടെ കചമോദരര.  എല്ലേമോ
കേമോരരങ്ങളനിലര  കപമോലസ്പീസസ്റ്റ്  ശകമമോയ നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകമനസ്റ്റ്  ബഹുമമോനരനമോയ
മുഖരമനനി പറഞ. ശസ്പീ. എ. പ്രദസ്പീപ്കുമമോറനികന കചമോദരത്തനിനസ്റ്റ് ആരസ്റ്റ് മറുപടെനി പറയര?
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കകേമോഴനികക്കമോടെസ്റ്റ്  ജനില്ലേമോ  കേമ്മനിറനിയകടെ  ഓഫസ്പീസനിനസ്റ്റ്  കനകരയണമോയ  അകമത്തനികല 
പ്രതനികയ പനിടെനിചനില്ലേ.   ബഹുമമോനരനമോയ സനി.പനി.ഐ. (എര) സരസമോന കസകടറനി
ശസ്പീ.  കകേമോടെനികയരനി  ബമോലകൃഷ്ണന്  തലകശ്ശേരനിയനില  പ്രസരഗനിചകകേമോണനിരുന
കവദനിയനികലയസ്റ്റ്  ആകരമോ  കബമോരകബറനിഞ.   ഇതുവകര  ആകരയര  പനിടെനിചനിടനില്ലേ.
ഇതമോകണമോ  കപമോലസ്പീസനികന  കേമോരരകമമമോയ  നടെപടെനിയമോയനി  പറയനതസ്റ്റ്?    'Wars
make Kerala number one' - ഇനസ്റ്റ് ഡലഹനിയനികല എല്ലേമോ പത്രങ്ങളനിലര വകനമോരു
പരസരമമോണനിതസ്റ്റ്.  എനനിക്കതനില  സകന്തമോഷര  കതമോനന,  ഇനകല  ആള്  പമോരടനി
മസ്പീറനിരഗനില പറഞ്ഞെതനികന കവളനിചത്തനിലമോകേമോര  ഇങ്ങകനകയമോരു പരസരര  വനതസ്റ്റ്.
അതനിനസ്റ്റ്  അകദ്ദേഹര  എ.ഡനി.ബനി.  റനികപ്പെമോരടനികന  ഉദ്ധരനിക്കമോന്  പമോടെനില്ലേമോയനിരുന.
Fastest  Growing  -  Kerala  Kochi  even  surpass New Delhi  as  the fastest
growing city in the Country- ADB Study Report-2017. എ.ഡനി.ബനി.കക്കതനികര
സമരര  നടെത്തനിയ  ആള്ക്കമോരതകന  എ.ഡനി.ബനി.-കയ  സമോകരകപ്പെടുകത്തണ
ഗതനികകേടെനികലയസ്റ്റ്  എത്തനിയനിരനിക്കുനകവനമോണസ്റ്റ്  ഇവനികടെ  കേമോണമോന്  കേഴനിയകനമോരു
കേമോരരര.  നമ്മുകടെ  സരസമോനകത്തപ്പെറനി  മറ്റു  പ്രകദശങ്ങളനില  കമമോശമമോയനി
ചനിത്രസ്പീകേരനിക്കുനതസ്റ്റ്  നമുക്കമോരക്കുര  സഹനിക്കമോകനമോ  അരഗസ്പീകേരനിക്കമോകനമോ  കേഴനിയന
കേമോരരമല്ലേ.  സരസ്കമോരസമ്പനമമോയ,  സമോകരതയനില ഒനമോര സമോനത്തസ്റ്റ് നനിലക്കുന
വനികവകേശമോലനികേളമോയ  ജനങ്ങളള  സരസമോനര;   കേമോരരകമതകയമോടുകൂടെനി
കേഠനിനമോധസമോനര കചയ്യുകനമോരു ജനത, ആ ജനതകയ മുഴുവന് കകേമോളക്കമോരുര സമോമൂഹര
വനിരുദ്ധന്മമോരുര അകമകേമോരനികേളര കകേമോലപമോതകേനികേളമമോയനി ചനിത്രസ്പീകേരനിക്കുകമ്പമോള് ഒരു
കകേരളസ്പീയനുണമോകുന  ദദുഃഖമമോണസ്റ്റ്  ഞമോനനിനകല  ആ  കയമോഗത്തനില  പ്രകേടെനിപ്പെനിചതസ്റ്റ്.
ഞമോന്  കസമോഷരല  മസ്പീഡനിയകയ  സസമോഗതര  കചയ്യുകനമോരമോളമോണസ്റ്റ്;   കസമോഷരല
മസ്പീഡനിയയനില  സജസ്പീവമമോണസ്റ്റ്.  പകക  അകമങ്ങകള  കപ്രമോത്സമോഹനിപ്പെനിക്കുന
തരത്തനിലള  നടെപടെനികേള്  കസമോഷരല  മസ്പീഡനിയയനിലൂകടെ  ഉണമോകുന  എനളതസ്റ്റ്
ദദുഃഖകേരമമോണസ്റ്റ്.  പ്രകകേമോപനപരമമോയ നടെപടെനിയമമോയനി മുകനമോട്ടുകപമോകുനതസ്റ്റ്  കതറമോണസ്റ്റ്.
ഇവനികടെ  കപമോലസ്പീസസ്റ്റ്  ആകസ്റ്റ്  കചയണര,  കപമോലസ്പീസസ്റ്റ്  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കണര.
സനി.പനി.കഎ.(എര.)  സരസമോന  കസകടറനിയകടെയര  ബനി.കജ.പനി.  സരസമോന
പ്രസനിഡനനികനയര വസ്പീടുകേള് ആകമനിക്കുന നനിലയനികലയസ്റ്റ് കേമോരരങ്ങള് കപമോയതമോണസ്റ്റ്
തനിരുവനന്തപുരത്തസ്റ്റ്  വസ്പീടുകേള്  ആകമനിക്കമോനനിടെയമോയതസ്റ്റ്.  തനിരുവനന്തപുരര  നഗരര
നമോലഞസ്റ്റ്  മണനിക്കൂര   ഭസ്പീതനിയകടെ  മുള്മുനയനിലമോയനിരുന.  ബഹുമമോനകപ്പെട
മുഖരമനനിയകടെ  മൂക്കനിനുതമോകഴ  സരസമോന  മനനിമമോരുര  ഗവരണറുര  ഡനി.ജനി.പനി.യര
കപമോലസ്പീസസ്റ്റ് സരവനിധമോനവകമല്ലേമോമുള തനിരുവനന്തപുരര നഗരര ഭസ്പീതനിയകടെ മുള്മുനയനില
വനതനികന  ഉത്തരവമോദനിതസര  സരസമോന  സരക്കമോരനിനുര  കപമോലസ്പീസനിനുമമോണസ്റ്റ്.
ബനി.കജ.പനി.യര  സനി.പനി.കഎ.(എര.)-ഉര  നടെതന  ഈ  അകമ  പ്രവരത്തനങ്ങള്
കേമോരണര  ജനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ഈ  നമോടനില  ജസ്പീവനിക്കമോന്  കേഴനിയമോത്ത  അവസയമോണസ്റ്റ്
വനകചരനനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  നനിങ്ങള്  ഇതസ്റ്റ്  ഗമൗരവമമോകയടുക്കണര.  ഞങ്ങള്
നനിങ്ങകളപ്പെറനി  പറയനതസ്റ്റ്  നനിങ്ങളകടെ  കേയനില  അധനികേമോരവര  ഭരണവര
കപമോലസ്പീസുമുളതുകകേമോണമോണസ്റ്റ്. അതനികന നനിയനനിക്കമോന് നനിങ്ങള് എന്തുകകേമോണമോണസ്റ്റ്
മുകനമോട്ടുവരമോത്തതസ്റ്റ്?  ഇകപ്പെമോള്  സനി.പനി.കഎ.(എര.)-ഉര  ബനി.കജ.പനി.ഉര  പരസരര
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പമോലൂട്ടുന ശത്രുക്കളമോയനി മമോറനിയനിരനിക്കുന.  പരസര സഹമോയ സരഘങ്ങളമോണസ്റ്റ് അവ.
സനി.പനി.കഎ.(എര.)  ബനി.കജ.പനി.കയ സഹമോയനിചതുകപമോകല  ബനി.കജ.പനി.  ഇകപ്പെമോള്
തനിരനിചര  സഹമോയനിക്കുകേയമോണസ്റ്റ്.  സരസമോന  മനനിസഭകയ  പനിരനിചവനിടുകമനസ്റ്റ്  ഒരു
ആര.എസസ്റ്റ്.എസസ്റ്റ്.  കനതമോവസ്റ്റ്  ഡലഹനിയനില  പത്രസകമ്മളനര  നടെത്തനി
പറയകേയണമോയനി.   ഇതസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെകതമോടുകൂടെനി  സനി.പനി.കഎ.(എര.)  കനഞനിലടെനിചസ്റ്റ്
നനിലവനിളനിക്കുകേയമോണസ്റ്റ്.   രമോജ്ഭവകന  മുമ്പനില  സതരമോഗഹമനിരനിക്കുന.  ഞങ്ങളമോരുര
ഈ സരസമോന ഗവണ്കമനനികന പനിരനിചവനിടെണകമനസ്റ്റ് ആവശരകപ്പെടുനനില്ലേ.  നനിങ്ങള്
അഞസ്റ്റ് വരഷര ഭരനിക്കണകമനതകനയമോണസ്റ്റ് ഞങ്ങളകടെ ആഗഹര.  ശസ്പീ. പനിണറമോയനി
വനിജയന് അഞസ്റ്റ് വരഷര ഭരനിചമോലപനികന ഞങ്ങളകടെ വഴനി വളകര എളപ്പെമമോകുകമനസ്റ്റ്
വരകമമോയനിത്തകന  ഞങ്ങള്ക്കറനിയമോര.  അതുകകേമോണസ്റ്റ്  നനിങ്ങള്
ഭരനിക്കുനതുതകനയമോണസ്റ്റ്  നല്ലേതസ്റ്റ്.  സരസമോനകത്ത  നനിങ്ങളകടെ  ഭരണ  പരമോജയര
മറചവയമോന്  നനിങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  കേനിടനികയമോരു  അവസരമമോണനിതസ്റ്റ്.  പരസരര  അകമങ്ങളര
കകേമോലപമോതകേങ്ങളര  നടെതനതസ്റ്റ്  നനിങ്ങളകടെ  ഭരണ  പരമോജയര  മറചവയമോനമോണസ്റ്റ്.
വനിലക്കയറര,  പകേരചവരമോധനി,  പനനി  മരണര  മുതലമോയവകയമോനര  തടെയമോന്
കേഴനിയനനില്ലേ.  സരസമോനകത്ത മുഖരമനനിക്കസ്റ്റ് ഇത്തരര നടെപടെനികേള് നനിയനനിക്കമോന്
കേഴനിയനനില്ലേ,  കപമോലസ്പീസനികന  നനിയനനിക്കമോന്  കേഴനിയമോകതവരുന,  കപമോലസ്പീസനികന
പൂരണമമോയ  നനിയനണര  മുഖരമനനിക്കസ്റ്റ്  നഷ്ടകപ്പെടനിരനിക്കുന.  അകല്ലേങ്കെനില  ഇത്തരര
സരഭവങ്ങള്  ഉണമോകുമമോയനിരുകനമോ?  പതനിനഞസ്റ്റ്  മമോസത്തനിനനിടെയനില  17  രമോഷസ്പീയ
കകേമോലപമോതകേങ്ങള് കകേരളത്തനിലണമോയനി.  കമസമമോധമോനനനില ഭദമമോകണനസ്റ്റ് അങ്ങസ്റ്റ്
പറഞ്ഞെകല്ലേമോ.   ഏപ്രനില  മമോസരവകര  അതമോയതസ്റ്റ്  ഈ  ഗവണ്കമനസ്റ്റ്  വനസ്റ്റ്  നമോലസ്റ്റ്
മമോസങ്ങള്ക്കുളളനില കകേമോലപമോതകേര  -  104,  കുറകൃതരങ്ങള്  -  92,013. ഇകതല്ലേമോര
കറകക്കമോരഡുകേളനിലളതമോണസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനികല  കപമോലസ്പീസസ്റ്റ്  നനിഷനിയമമോയനിരനിക്കുന.
കപമോലസ്പീസനിനസ്റ്റ്  പ്രവരത്തനിക്കമോന്  കേഴനിയനനില്ലേ;   പ്രവരത്തനിക്കമോന്  സസമോതനരമനില്ലേ.
എല്ലേമോ  കകേസ്സുകേളര  ഫലപ്രദമമോയനി  കതളനിയനിക്കമോന്   കകേരളമോ  കപമോലസ്പീസനിനസ്റ്റ്
കേഴനിയമോതനിരനിക്കുനതുകകേമോണമോണസ്റ്റ് ഇവനികടെ ഏറവര വലനിയ പ്രശമുണമോയനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.
ഇവനികടെ  ഓകരമോ  കകേമോലപമോതകേങ്ങളര  എത്ര ഭസ്പീകേരമമോയനിടമോണസ്റ്റ്  നടെക്കുനതസ്റ്റ്?  കേയ്യുര
കേമോലര  കവടനി  ആളകേകള  കകേമോല്ലുന.  ബഹുമമോനരനമോയ  മുഖരമനനി,  അങ്ങനിവനികടെ
സൂചനിപ്പെനിച  കകേമോലപമോതകേങ്ങള്കപമോകല  എത്രകയമോ  കകേമോലപമോതകേങ്ങള്  ഇവനികടെ
ഉണമോകുന.  ഇതനികനതനിരമോയനി  ശകമമോയനി,  ഒറകക്കടമോയനി  രരഗത്തനിറകങ്ങണ
സനരഭരകൂടെനിയമോണസ്റ്റ്  എനപറയമോന്  ഞമോന്  ആഗഹനിക്കുകേയമോണസ്റ്റ്.
കകേമോലപമോതകേങ്ങള് അവസമോനനിപ്പെനിക്കണര.

അങ്ങസ്റ്റ് ബഹുമമോനകപ്പെട ഗവരണകറ കേണ കേമോരരര പറയണകമനസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  കകേ.
മുരളസ്പീധരന്  ഇവനികടെ  രണപ്രമോവശരര  പറഞ.   പകക  അങ്ങസ്റ്റ്  പറഞ്ഞെനില്ലേ.
ബഹുമമോനകപ്പെട  ഗവരണര  അങ്ങകയ  വനിളനിക്കമോന്  പമോടെനില്ലേമോയനിരുന,  അങ്ങസ്റ്റ്
കപമോകേമോനുര  പമോടെനില്ലേമോയനിരുന.  സനി.പനി.കഎ.(എര.)  എനര  എടുത്തനിട്ടുള
നനിലപമോകടെന്തമോണസ്റ്റ്?  ഗവരണര  ഒരു  അനമോവശര  പദവനിയമോകണനര  ഗവരണര
ആവശരമനികല്ലേനമമോണസ്റ്റ്  സനി.പനി.കഎ.(എര.)  എടുത്തനിട്ടുള  നനിലപമോടെസ്റ്റ്.   ഇവനികടെ
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ഗവരണര വനിളനിചകപ്പെമോള് അങ്ങസ്റ്റ് ഓടെനികചന.  അങ്ങസ്റ്റ് ഗവരണറുകടെ മുനനില ഇരുന
ഇരനിപ്പെസ്റ്റ് കകേരളത്തനിനുതകന അപമമോനമമോയനിരുന എനമോണസ്റ്റ് എനനിക്കസ്റ്റ് പറയമോനുളതസ്റ്റ്.
കകേമോലക്കത്തയനില  24  പരഗമോനയനില   ഒരു  സരഭവമുണമോയകപ്പെമോള്  അവനിടെകത്ത
ഗവരണര മുഖരമനനിയമോയ മമതമോ ബമോനരജനികയ വനിളനിച. മമതമോ ബമോനരജനി പറഞ,
എനനിക്കസ്റ്റ്  നനിങ്ങകള  കേമോണമോന്  തമോല്പരരമനില്ലേ,  ഈ  സരസമോനത്തനികന  ആഭരന്തര
കേമോരരങ്ങളനില  ഗവരണര ഇടെകപകടെണ എനപറഞ.  ഞമോന്  ആഗഹനിചതസ്റ്റ്  ശസ്പീ.
പനിണറമോയനി  വനിജയന്  ജസനിസസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  പനി.  സദമോശനിവകത്തമോടെസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  വരമോന്
മനസനികല്ലേനനര  എകന  കകേരളത്തനികല  ജനങ്ങളമോണസ്റ്റ്  കതരകഞ്ഞെടുത്തകതനര
പറയകമനമോയനിരുന.  അങ്ങസ്റ്റ്  ഗവരണറുകടെ  മുനനില  കപമോയനി
പഞപുച്ഛമടെക്കനിയനിരുനതസ്റ്റ്  കകേരളത്തനികല  ജനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  അപമമോനമമോകണനമോണസ്റ്റ്
എനനിക്കസ്റ്റ് പറയമോനുളതസ്റ്റ്.  ശസ്പീ. കകേമോടെനികയരനി ബമോലകൃഷ്ണന് എല്ലേമോ നനിഘണവകമടുത്തസ്റ്റ്
അതനികന സമരതനിക്കമോന് ശമനിചനിട്ടുര അതസ്റ്റ് ശരനിയമോകുനനില്ലേ.  ഇരഗസ്പീഷസ്റ്റ് ഡനികണറനി
ഉള്കപ്പെകടെ  എല്ലേമോ  നനിഘണവര  അകദ്ദേഹര  പരനികശമോധനിച.  അകദ്ദേഹര  പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്
സമണ്സസ്റ്റ്   എനപറഞ്ഞെമോല  എന്തമോകണനസ്റ്റ്   എല്ലേമോവരക്കുമറനിയമോവനതുമമോണസ്റ്റ്,
എല്ലേമോവരക്കുര  മനസനിലമോകുനതുമമോണസ്റ്റ്  എനമോണസ്റ്റ്.   അതസ്റ്റ്  നരമോയസ്പീകേരനിക്കമോന്  ശസ്പീ.
കകേമോടെനികയരനി  ബമോലകൃഷ്ണന് വളകര പ്രയമോസകപ്പെട്ടു.  ശസ്പീകേകണ്ഠശസരര പത്മനമോഭപനിളയകടെ
ശബ്ദതമോരമോവലനി   ശസ്പീ.  എ.  കകേ.  ബമോലന്  വമോങ്ങനികക്കമോടുത്തനിരുകനങ്കെനില
അകദ്ദേഹത്തനിനസ്റ്റ്  അതസ്റ്റ് നനമോയനി പറയമോന് കേഴനിയമമോയനിരുന.  

പടനികേജമോതനി  പടനികേവരഗ്ഗ  പനികനമോക്കസമുദമോയകകമവര  നനിയമവര
സമോരസ്കമോരനികേവര പമോരലകമനറനികേമോരരവര വകുപ്പുമനനി (ശസ്പീ  .   എ  .   കകേ  .   ബമോലന്): സര,
ബഹുമമോനകപ്പെട  പ്രതനിപകകനതമോവസ്റ്റ്  ഇനസ്റ്റ്  ഇമൗ  സഭയനില  ഇരനിക്കുനതസ്റ്റ്
ബഹുമമോനകപ്പെട  ഗവരണര   സമന്സസ്റ്റ്   അയചനിടമോകണന  കേമോരരര  അങ്ങസ്റ്റ്
മനസനിലമോക്കണര.  ഭരണഘടെനമോപരമമോയനി  നനിയമസഭമോ  സകമ്മളനത്തനിനുള
തസ്പീയതനിയര  സമയവര സലവര  പ്രകതരകേര കേമോണനിചകകേമോണസ്റ്റ് കസകടറനി  ഓകരമോ
അരഗത്തനിനുര  സമന്സസ്റ്റ്  അയയ്കക്കണതമോണസ്റ്റ്.  അതമോണസ്റ്റ്  സമന്സസ്റ്റ്.   സമന്സസ്റ്റ്
എനളതമോണസ്റ്റ് ഉചനിതമമോയ വമോക്കസ്റ്റ്.  അതനിനസ്റ്റ് കവകറ വമോക്കനില്ലേ. 

ശസ്പീ  .    രകമശസ്റ്റ്  കചനനിത്തല:  സര,  ഇതുകപമോലള  ഉപകദശകേകരയമോണസ്റ്റ്
ബഹുമമോനരനമോയ  മുഖരമനനിക്കസ്റ്റ്  ലഭനിക്കുനകതങ്കെനില   പനികന  അകങ്ങയസ്റ്റ്  കവകറ
പ്രയമോസമുണമോകുകേയനില്ലേ.   ഇതുകപമോലള  ആളകേളമോണസ്റ്റ്  അങ്ങകയ  കുഴനിയനില
ചമോടെനിക്കുനതസ്റ്റ്.  അങ്ങസ്റ്റ് കനകരകചമോകവ്വ കേമോരരങ്ങള് കചയമോല അകങ്ങയസ്റ്റ് കുഴപ്പെകമമോനര
വരനില്ലേ.   ഇതുകപമോലള  ഉപകദശകേകര  സൂകനിചമോല  മതനി.   ശസ്പീ.   പനിണറമോയനി
വനിജയന് എനതസ്റ്റ് ഒരു  വരകനിയല്ലേ,  അകദ്ദേഹര കകേരളത്തനികന മുഖരമനനിയമോണസ്റ്റ്.
എവനികടെകയങ്കെനിലര ഒരു പ്രശമുണമോകുകമ്പമോള് ബഹുമമോനരനമോയ ഗവരണര വനിളനിചമോല,
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ജനങ്ങള്  കതരകഞ്ഞെടുകത്തമോരു  മുഖരമനനി  ഓടെനികചകല്ലേണ   കേമോരരകമമോനമനില്ലേ.
ഗവരണറുമമോയനി നമുകക്കല്ലേമോവരക്കുര സമൗഹൃദമുണസ്റ്റ്, അതസ്റ്റ് കവകറ കേമോരരര.  സരസമോന
ഗവണ്കമനനികന  തലവനമോയ  മുഖരമനനി  ഗവരണകറ  കേമോണമോന്  ഓടെനികചകല്ലേണ
കേമോരരമനില്ലേ.   ഗവരണര  ഇങ്ങകന  കചയ്യുനതസ്റ്റ്  ആദരകത്ത  സരഭവകമമോനമല്ലേ.
കനരകത്ത  അകദ്ദേഹര  കഹമോര  കസകടറനികയയര  ഡനി.ജനി.പനി.-കയയര  വനിളനിച
സരഭവങ്ങളണസ്റ്റ്.  ഇകപ്പെമോള് മുഖരമനനികയ വനിളനിക്കുന.  ഗവരണര കകേമോടുത്ത ടെസസ്പീറനില
പറയനതസ്റ്റ്  'സമണ്  കചയ്തു'  എനതകനയമോണസ്റ്റ്.   കകേമോടെതനിയനികല  സമണ്സനികന
അരതകമന്തമോണസ്റ്റ്?  ആ  സമണ്  തകനയമോണസ്റ്റ് ഇവനികടെയര.  ഗവരണര സമണ്
കചയസ്റ്റ്   വനിളനിക്കുകേയമോണസ്റ്റ്.  ഇവനികടെ  വളകര  വരകമമോയനി  പറയമോന്  ഞമോന്
ആഗഹനിക്കുന,  ബഹുമമോനരനമോയ മുഖരമനനികയ ഗവരണര  വനിളനിചകപ്പെമോള് അങ്ങസ്റ്റ്
കപമോകേമോന് പമോടെനില്ലേമോയനിരുന,  അങ്ങകയ  ഗവരണര വനിളനിക്കമോന് പമോടെനില്ലേമോയനിരുന.
ഇതസ്റ്റ്  ഇമൗ  സരസമോനകത്ത  ഗവണ്കമനനിനുണമോയ  അപമമോനമമോണസ്റ്റ്,  അല്ലേമോകത
നനിങ്ങളകടെ   പമോരടനിക്കുണമോയ  അപമമോനമല്ലേ  എനസ്റ്റ്  ചൂണനിക്കമോണനിക്കമോന്  ഞമോന്
ആഗഹനിക്കുകേയമോണസ്റ്റ്.  ഇവനികടെ  പരസരര  കകേമോലവനിളനി  നടെതകേയമോണസ്റ്റ്.  ഇമൗ
കകേമോലപമോതകേങ്ങള് അവസമോനനിപ്പെനിക്കമോനുള നടെപടെനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണര. ഇനകല
നടെനകതന്തമോണസ്റ്റ്?  ഇനകല  സമമോധമോനകയമോഗര  നടെന.  ഞങ്ങകളല്ലേമോവരുര
അവനികടെയനിരുനസ്റ്റ്  അതനില  സഹകേരനിച.  സതരത്തനില  ഞങ്ങള്  അതനിനസ്റ്റ്
കപമോകകേണമോകയനസ്റ്റ് തസ്പീരുമമോനനിചതമോണസ്റ്റ്.  കേമോരണര ഞങ്ങള് ഇമൗ കകേമോലപമോതകേത്തനികലമോ
അകമത്തനികലമോ പങ്കെമോളനികേളല്ലേ.   പനികന ഞങ്ങള് എന്തനിനമോണസ്റ്റ് കപമോകുനതസ്റ്റ്?  ഇമൗ
സരസമോനത്തസ്റ്റ്  സമമോധമോനര  നനിലനനിലക്കണകമന  ആഗഹമുളതുകകേമോണമോണസ്റ്റ്
പ്രതനിപകര  ആ  കയമോഗത്തനില  പകങ്കെടുത്തതസ്റ്റ്.   ഞങ്ങള്  ആ  കയമോഗത്തനില
പൂരണമമോയനി  സഹകേരനിച.   ആ  സമയത്തസ്റ്റ്  എന്തമോണസ്റ്റ്  നടെക്കുനതസ്റ്റ്?   ഇന്തരയകടെ
രമോജരരകമോ വകുപ്പുമനനിയര  ധനകേമോരര വകുപ്പുമനനിയമമോയ ശസ്പീ. അരുണ് കജയ്റസ്റ്റ് ലനി
വന.   അകദ്ദേഹര  ഇവനികടെ  വരുനതനിനസ്റ്റ്  എത്ര  വലനിയ  സരഭവമമോണസ്റ്റ്  ഇവനികടെ
നടെനതസ്റ്റ്?  അകദ്ദേഹത്തനിനസ്റ്റ്  ഒരു  ദനിവസകമങ്കെനിലര  ജമ്മു  കേമോശസ്പീരനില
കപമോകേമോമമോയനിരുനനികല്ലേ?   അവനികടെ ഒരു ദനിവസരകപമോലര കപമോയനിടനില്ലേ.   കകേരളത്തനില
വന.  ഒരു  ഭമോഗത്തസ്റ്റ് ശസ്പീ.  അരുണ് കജയ്റസ്റ്റ് ലനി വരുന;  മറുഭമോഗത്തസ്റ്റ്  രമോജ്ഭവകന
മുമ്പനില  സനി.പനി.കഎ.(എര)  സരസമോന  കസകടറനി  'കഗമോ   കഗമോ'  വനിളനിക്കുന.
കകവകുകനരര ഞങ്ങകള വനിളനിചസ്റ്റ്  സമമോധമോനചരച  നടെതന.  എന്തമോണസ്റ്റ് ഇതനികന
അരതര?  ഇതസ്റ്റ്  കദശസ്പീയ  വമോരത്തയമോയനികല്ലേ?  ഒരു  ഭമോഗത്തസ്റ്റ്  സമമോധമോന  ദമൗതരര,
മറുഭമോഗത്തസ്റ്റ്  കഗമോ  കഗമോ വനിളനി.  ഇതസ്റ്റ്  ശരനിയമോയ  നടെപടെനിയല്ലേ.   ഇമൗ  സമമോധമോന
ദമൗതരങ്ങളനില  നനിങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ആത്മമോരതതയനില്ലേമോകയനളതമോണസ്റ്റ്  ഏറവര  വലനിയ
കേമോരരര.  നമോറമോണത്തസ്റ്റ് ഭമോന്തന് എന കേവനിതയനില പറയനതുകപമോകല 
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"തങ്ങളനില തങ്ങളനില മുഖത്തസ്റ്റ് തുപ്പുര

നമ്മകളമോനമോകണനസ്റ്റ് കചമോല്ലുര ചനിരനിക്കുര"  

എനള  നനിലയനിലമോണസ്റ്റ്  ബനി.കജ.പനി.-യര  സനി.പനി.കഎ.(എര.)-ഉര
പ്രവരത്തനിക്കുനതസ്റ്റ്.   നമ്മുകടെ  നമോടനില  "പല്ലേനിനസ്റ്റ്  പലസ്റ്റ് ല,  കേണനിനസ്റ്റ്  കേണസ്റ്റ്"  എന
നനിലപമോകടെടുക്കമോന്  സമോധനിക്കനില്ലേ.   ബമോബനികലമോണനിയയനികല  രമോജമോവസ്റ്റ്  ഹമുറമോബനി
നനിയമമോവലനിയനില പറയന ആ വമോചകേര നമുകക്കമോരനിക്കലര എടുക്കമോന് സമോധനിക്കനില്ലേ.
ഇമൗ  നമോടനില  സമമോധമോനമമോണസ്റ്റ്  ആവശരര.  അതുകകേമോണസ്റ്റ്  സമമോധമോനത്തനിനുകവണനി
നനിലകകേമോള്ളുകേയമോണസ്റ്റ്  കവണതസ്റ്റ്.  കകേരളത്തനികന  കമസമമോധമോനനനില  അനുദനിനര
തകേരുന.  കപമോലസ്പീസസ്റ്റ്  നനിഷനിയമമോയനി  കനമോക്കനിനനിലക്കുന.  യമോകതമോരു
നടെപടെനിയമുണമോകുനനില്ലേ.  ഇമൗ സരസമോനത്തസ്റ്റ്  ജനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് ജസ്പീവനിക്കമോന് കേഴനിയമോത്ത
അവസയണമോകുന.   സമോമൂഹരവനിരുദ്ധരുര  ഗുണകേളര  അഴനിഞ്ഞെമോടുന.  ഇവനികടെ
പമോരടനികേള്  ഗുണകേകള  തസ്പീറനികപ്പെമോറ്റുന.  അതനികന  ഫലമമോണസ്റ്റ്  ഇകപ്പെമോള്
നടെനകകേമോണനിരനിക്കുനതസ്റ്റ്.  ഇനകല  സരവ്വകേകനികയമോഗത്തനില  ബഹുമമോനരനമോയ
മുഖരമനനി   പറഞ്ഞെ  ഒരു  കേമോരരര,  പകണമോകക്ക  സമമോധമോന  ദമൗതരത്തനിനുകവണനി
ആഹസമോനര  കചയമോല അണനികേള് അരഗസ്പീകേരനിക്കുര,  എനമോല ഇകപ്പെമോള് കപമോതുകവ
അതസ്റ്റ് അരഗസ്പീകേരനിക്കകപ്പെടുനനില്ലേ എനമോണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ് സതരമമോണസ്റ്റ്.  ഓകരമോ പമോരടനികേളര
ഗുണകേകള തസ്പീറനികപ്പെമോറ്റുനതനികന ഫലമമോണനിതസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്  കകേരളര  കനരനിടുന ഏറവര
വലനിയ  പ്രശമമോണസ്റ്റ്.  ഇവനികടെ  ബനി.കജ.പനി.-യര  സനി.പനി.കഎ.(എര.)-ഉര  ഗുണകേകള
അഴനിചവനിട്ടുകകേമോണസ്റ്റ്  കകേരളത്തനികല  സമമോധമോന  ജസ്പീവനിതകത്ത  തകേരക്കുകേയമോണസ്റ്റ്.
നമോടനില  ജനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  ജസ്പീവനിക്കമോന്  സമോധനിക്കമോത്ത  അവസയമോണുളതസ്റ്റ്.
നനിയമസമമോധമോനര  തകേരനനിരനിക്കുന.  ജനങ്ങളകടെ  ജസ്പീവനുര  സസത്തനിനുര
സുരകനിതതസര  നലകേമോത്ത   അവസയമോണസ്റ്റ്  ഇവനികടെ  നനിലനനിലക്കുനതസ്റ്റ്.
അതുകകേമോണസ്റ്റ്  ഇതനില  ഞങ്ങള്  ശകമമോയനി  പ്രതനികഷധനിക്കുന.  തൃപനികേരമമോയ
മറുപടെനിയല്ലേ ബഹുമമോനരനമോയ മുഖരമനനി പറഞ്ഞെതസ്റ്റ്.  സഭമോനടെപടെനികേള് നനിരത്തനിവചസ്റ്റ്
ചരച  കചയണകമനള  ആവശരര  അങ്ങകയമോടെസ്റ്റ്  ഞമോന്  ആവരത്തനിക്കുകേയമോണസ്റ്റ്,
കേമോരണര  ഇതസ്റ്റ്  കകേരളമമോണസ്റ്റ്.   കകേരളത്തനില  ഇത്തരത്തനിലള  സരഭവങ്ങള്
ഉണമോകേമോന് പമോടെനില്ലേമോത്തതമോണസ്റ്റ്.  കകേമോലപമോതകേങ്ങളര അകമങ്ങളരകകേമോണസ്റ്റ് നമോടെനികന
കപമോതുജസ്പീവനിതകത്ത ഇല്ലേമോതമോക്കമോന് ശമനിക്കുന ഇമൗ നടെപടെനികക്കതനികര  ഗവണ്കമനസ്റ്റ്
ശകമമോയ നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കമോത്തതനില  പ്രതനികഷധനിക്കുന. 

(ഗവണ്കമനസ്റ്റ് നനിലപമോടെനില പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ്  യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. അരഗങ്ങള് ബമോനര
ഉയരത്തനിപ്പെനിടെനിചസ്റ്റ്  ബഹുമമോനകപ്പെട  സസ്പീക്കറുകടെ  ഡയസനിനുമുമ്പനില  വനനനിനസ്റ്റ്
മുദമോവമോകേരര വനിളനിചസ്റ്റ് സഭമോനടെപടെനികേള് തടെസകപ്പെടുത്തനികക്കമോണനിരുന.)
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ശസ്പീ  .    കകേ  .    എര  .    മമോണനി:  സര,  കകേമോണ്സനിറമ്മ്യൂഷണല  കഹഡമോയ  ഗവരണര
മുഖരമനനികയ  വനിളനിചമോല  കപമോകേരുതസ്റ്റ്  എനള  അഭനിപ്രമോയകമമോനര  എനനിക്കനില്ലേ.
മുഖരമനനി  കപമോകേണര,  ഗവരണകറ  കേമോണണര.  പകക,  വനിളനിക്കമോനുള
സമോഹചരരമുണമോക്കമോന് പമോടെനില്ലേ.  അടെനിയന്തരമോവസ പടെരനപനിടെനിചനിരനിക്കുനകവനസ്റ്റ്
പ്രചരനിപ്പെനിചസ്റ്റ്  കകേരളകത്ത  കമമോശമമോക്കരുതസ്റ്റ്  എനള  മുഖരമനനിയകടെ
അഭനിപ്രമോയകത്തമോടെസ്റ്റ്  ഞമോന്  കയമോജനിക്കുന.   പകക  ഇവനിടെകത്ത  സനിതനിഗതനികേള്
ലഘൂകേരനിക്കമോന്  പമോടെനില്ലേ.  ഇവനികടെ  നടെക്കുനകതന്തമോണസ്റ്റ്?   എത്രകയമോ  രമോഷസ്പീയ
കകേമോലപമോതകേങ്ങള്  ഇവനികടെ  നടെക്കുന.  കകേനര  ഭരനിക്കുന  ബനി.കജ.പനി.-യര
സരസമോനര  ഭരനിക്കുന  മമോരകനിസസ്റ്റ്  പമോരടനിയര   തമ്മനിലള  ഏറ്റുമുടലമോണസ്റ്റ്  ഇവനികടെ
നടെക്കുനതസ്റ്റ്.   നനിങ്ങള്  ആദരര  ആയധര  തമോകഴവയണര.   അകപ്പെമോള്  ഇവനിടെകത്ത
അരകനിതമോവസ  മമോറുര.   ആയധര  തമോകഴവയ്ക്കുകേയര  സമമോധമോനമുണമോക്കുകേയര
കചയണര.  അതനിനുള  കനതൃതസവര  മമോതൃകേയര  കേമോണനിക്കമോത്ത  ഗവണ്കമനനികന
നടെപടെനികേളനില  പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ്  ഞമോനുര എകന പമോരടനിയര വമോക്കമൗടസ്റ്റ് നടെതന. 

(ഗവണ്കമനസ്റ്റ്  നനിലപമോടെനില  പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  കകേ.  എര.  മമോണനിയര
അകദ്ദേഹത്തനികന പമോരടനിയനിലകപ്പെട അരഗങ്ങളര സഭവനിടസ്റ്റ് പുറതകപമോയനി.)

ശസ്പീ  .    ഒ  .    രമോജകഗമോപമോല: സര, ഇവനികടെ ഒകടകറ കേമോരരങ്ങള് പറയകേയണമോയനി.
അതനികനക്കുറനിചസ്റ്റ് ധമോരമോളര മറുപടെനി പറയമോനുണസ്റ്റ്.  പകക പരനിമനിതമമോയ സമയമമോണസ്റ്റ്
എനനിക്കസ്റ്റ്  അനുവദനിചനിട്ടുളതസ്റ്റ്. അതുകകേമോണസ്റ്റ് ഇത്രകയ പറയമോനുള, രമോജരകത്ത എല്ലേമോ
ഭമോഗതമുള പ്രശങ്ങകളപ്പെറനി ഇമൗ സഭയനില ചരചകചയ്യുനതുകകേമോണസ്റ്റ് അരതമനില്ലേ.
ഇന്തര  ഭരനിക്കുന  കേകനിയകടെ  തലസമോനകത്ത  ഓഫസ്പീസസ്റ്റ്  രണസ്റ്റ്  പ്രമോവശരര
തുടെരചയമോയനി ആകമനിക്കകപ്പെടുന.  ആദരര ആകമനിക്കകപ്പെടസ്റ്റ് മമോസങ്ങള് കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുര
അതനികനതനികര  ഒരു നടെപടെനിയര  സസസ്പീകേരനിചനിടനില്ലേ.  അതനികനതടെരനസ്റ്റ്  രണമോമകത്ത
ആകമണര  27-ാം തസ്പീയതനി  നടെത്തനിയകപ്പെമോള് കേരമോമറ  വഴനി  ആ അകമര  മുഴുവന്
കേമോണമോന് സമോധനിച.   അകമത്തനിനുമുമ്പസ്റ്റ്  കപമോലസ്പീസനികന ഒരു വമോഹനര  വരുനതുര
പരനികശമോധനിചസ്റ്റ് തനിരനികകേ കപമോകുനതുര പനിനസ്പീടെസ്റ്റ് ആകമനിക്കമോന് ആളകേള് വരുനതുര
അകപ്പെമോഴമോണസ്റ്റ് കേമോണുനതസ്റ്റ്.  ആറസ്റ്റ് കപമോലസ്പീസുകേമോര  അവനികടെ ഉണമോയനിരുനതനില ഒരു
കപമോലസ്പീസുകേമോരന് മമോത്രര തടെയമോന് ശമനിക്കുകേയര ബമോക്കനി അഞസ്റ്റ് കപമോലസ്പീസുകേമോരുര
കേയ്യുരകകേടനി കനമോക്കനി നനിലക്കുകേയര കചയ്യുന.   അതനില രണമൂനസ്റ്റ് കപമോലസ്പീസുകേമോരുകടെ
സഹമോയകത്തമോകടെ  വമോതനില  തുറനസ്റ്റ്  അകമനികേള്ക്കസ്റ്റ്  അകേതകേടെക്കമോനുര
അവനികടെയള  അഞസ്റ്റ്  കേമോറുകേളര  കകേടനിടെങ്ങളര  തല്ലേനിത്തകേരക്കമോനുര   സമോധനിച.
ഇകതമോരു  സൂചനയമോണസ്റ്റ്.   എല്ലേമോ  കപമോലസ്പീസുകേമോരുര  ഒരുകപമോകലയമോകണകനമോ
സരസമോനകത്ത  കപമോലസ്പീസുകേമോരക്കസ്റ്റ്  കേഴനിവനികല്ലേകനമോ  എല്ലേമോവരുര
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കമമോശക്കമോരമോകണകനമോ  ഉള  അഭനിപ്രമോയര  എനനിക്കനില്ലേ.  പകക  നനിരഭമോഗരവശമോല,
കതറമോയ രസ്പീതനിയനില പമോരടനിക്കുകവണനി വനിടുപണനി കചയ്യുന ചനില ഓഫസ്പീസരമമോരുണസ്റ്റ്.
കുനകുഴനി  ഭമോഗത്തസ്റ്റ്  വസ്പീണര  പ്രശങ്ങളണമോയനി.  അതുകപമോകല  ഞമോന്
പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിക്കുന  കനമര  മണ്ഡലത്തനില  നമോലസ്റ്റ്  കേമൗണ്സനിലരമമോകര
ആകമനിക്കുകേയര  അവരുകടെ  വസ്പീടുകേള്  എറനിഞ്ഞെസ്റ്റ്  തകേരക്കുകേയമുണമോയനി.  അതനില
മൂനകപര  വനനിതകേളമോണസ്റ്റ്.  ഈ  അകമങ്ങകളല്ലേമോര  ആവരത്തനിചമോണസ്റ്റ്  നടെക്കുനതസ്റ്റ്.
അവനികടെ  അകമര  നടെന  പതനിനമോറസ്റ്റ്  വസ്പീടുകേളര  സനരശനിചകപ്പെമോള്  ഇകതമോകക്ക
ആസൂത്രനിതമമോയനി  കചയതമോകണനസ്റ്റ്  എനനിക്കസ്റ്റ്  കബമോദ്ധരമമോയനി.   അവര  ഒരു
പമോകനമോടുകൂടെനി  കചയ്യുകേയമോണസ്റ്റ്.  ആദരര  കപമോലസ്പീസസ്റ്റ്  വനസ്റ്റ്  നനിരസ്പീകനിചസ്റ്റ്  റനികപ്പെമോരടസ്റ്റ്
കകേമോടുക്കുര.  അവനികടെ  തനിരക്കനില്ലേ  എനസ്റ്റ്  കേണകേഴനിഞ്ഞെമോല  അകമനികേള്  വരുന
കേരമോമറയനില കേണതുകപമോകല കപമോലസ്പീസുകേമോര തകന വമോതനില തുറനകകേമോടുക്കുകേയര
അവര അകേത്തസ്റ്റ് കേടെക്കുകേയര കചയ്യുന.  ഇമൗ രസ്പീതനിയനില നടെക്കുന അകമത്തനിനസ്റ്റ്
കപമോലസ്പീസുകേമോര കൂട്ടുനനിലക്കുന. അത്തരര കപമോലസ്പീസുകേമോരക്കസ്റ്റ് പമോരടനി കനതൃതസവമമോയനി
കനരനിടസ്റ്റ്  ബനമുണസ്റ്റ്.  അതുകകേമോണമോണസ്റ്റ്  കപമോലസ്പീസസ്റ്റ്  കജമോലനി  കചയ്യുനതനിനുപകേരര
പമോരടനി  പ്രവരത്തനര നടെതനതസ്റ്റ്.   ഇമൗ  സരസമോനകത്ത ജനങ്ങള്ക്കസ്റ്റ്  കവണതസ്റ്റ്
സമമോധമോനമമോണസ്റ്റ്.  അതസ്റ്റ്  രമോഷസ്പീയ  പമോരടനികേളര  ആഗഹനിക്കുന.  പകക  കുറചസ്റ്റ്
ഉകദരമോഗസനമോര  പമോരടനിക്കുകവണനി  പ്രവരത്തനിക്കുന  ഒരു  സമ്പ്രദമോയര
നടെപ്പെമോക്കുനതനികന ഫലമമോയനി  പകപമോതപരമമോയനി  കപരുമമോറുന.  അതനിനസ്റ്റ്  മമോറര
വരുത്തമോന്  അത്തരത്തനിലള ആളകേള് ആകരമോകക്കയമോകണനസ്റ്റ് ചൂണനിക്കമോണനിചനിട്ടുര
ഒരു  നടെപടെനിയര  സസസ്പീകേരനിക്കുനനില്ലേ.  രണസ്റ്റ്  പമോരടനിക്കമോരുര  ഒരു
കേമോരരര  മനസനിലമോക്കണര.  ഇവനികടെ മമോരകനിസസ്റ്റ് പമോരടനി ഭരണകേകനിയമോണസ്റ്റ്.  അവകര

സരരകനിക്കമോന് സരക്കമോര  എല്ലേമോ കേമോരരങ്ങളര കചയ്യുന.  പ്രതനിപകത്തനിനസ്റ്റ് പറയകേ
മമോത്രകമ  വഴനിയള.  വളകര  പകപമോതപരമമോയനി  കേമോരരങ്ങള്  കചയ്യുനതനില
പ്രതനികഷധനിചകകേമോണസ്റ്റ് ഞമോന് വമോക്കമൗടസ്റ്റ് നടെതന.  ഇതസ്റ്റ് കതറമോയ കപമോക്കമോകണനസ്റ്റ്
വസ്പീണര ഞമോന് ആവരത്തനിക്കുന.

(ഗവണ്കമനസ്റ്റ് നനിലപമോടെനില പ്രതനികഷധനിചസ്റ്റ്  ശസ്പീ.  ഒ.  രമോജകഗമോപമോല സഭവനിടസ്റ്റ്
പുറതകപമോയനി.)

(യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്. അരഗങ്ങള് ഡയസനിനുമുനനിലനനിനസ്റ്റ് മുദമോവമോകേരര വനിളനിചസ്റ്റ് സഭമോ
നടെപടെനികേള് തടെസകപ്പെടുത്തനികക്കമോണനിരുന.)

മനി  .   സസ്പീക്കര: ദയവമോയനി അരഗങ്ങള് സസ്പീറനികലയസ്റ്റ് കപമോകേണര. ....പസ്പീസസ്റ്റ്......
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V ശദ്ധ കണനിക്കല

പുനരുദ്ധമോരണ പമോകക്കജസ്റ്റ്

ശസ്പീ  .   എസസ്റ്റ്  .   ശരമ്മ: സര, കകേരളത്തനികല ജനകേസ്പീയ കസവനത്തനില മഹത്തമോയ
പങ്കുവഹനിചകകേമോണനിരനിക്കുന  കകേ.എസസ്റ്റ്.ആര.ടെനി.സനി.  അസമോധമോരണമമോയനി  അഭനിമുഖസ്പീകേരനിചവരുന
പ്രതനിസനനികയ  അതനിജസ്പീവനിചകകേമോണസ്റ്റ്  2017-18  കകേ.എസസ്റ്റ്.ആര.ടെനി.സനി.
പുനരുദ്ധമോരണ  വരഷമമോയനിരനിക്കുകമനസ്റ്റ്  പ്രഖരമോപനിച  എല.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  സരക്കമോര
സമൂഹകത്തമോടുള  ഉത്തരവമോദനിതസവര  പ്രതനിബദ്ധതയമമോണസ്റ്റ്  പ്രകേടെമമോക്കനിയനിട്ടുളതസ്റ്റ്.
സരക്കമോര വമോക്കുകേകള കപമോതുസമൂഹര വനിശസമോസത്തനികലടുക്കുകേയര പ്രതസ്പീകകയമോകടെ
വനിശസമോസമരപ്പെനിക്കുകേയര  കചയനിരനിക്കുകേയമോണസ്റ്റ്.  പുനരുദ്ധമോരണ  നടെപടെനികേളനില
വനിജയര  കകകേവരനിക്കമോന്  കേഴനിഞ്ഞെമോല  കകേരളത്തനികല  കപമോതുകമഖലമോ  വരവസമോയ
സരരരഭങ്ങളകടെ  പുനരുദ്ധമോരണ  ചരനിത്രത്തനികല  ഏറവര  അവനിസരണസ്പീയമമോയ
സരഭവമമോയനിരനിക്കുര.  ഗവണ്കമനസ്റ്റ് നടെതന സൃഷ്ടനിപരവര കനിയമോത്മകേവമമോയ എല്ലേമോ
ദമൗതരവര വനിജയകേരമമോയനി തസ്പീരകട എനമോഗഹനിക്കുന.  ഇനസ്റ്റ് ഈ വരവസമോയത്തനികന
സനിതനിയനില  ഗമൗരവകമറനിയ  അസമോധമോരണമമോയ  ഒരു  പ്രതനിസനനിയകടെ
പശമോത്തലമുകണന കേമോരരര  എല്ലേമോവരക്കുമറനിയമോര.   5962  ബസ്സുകേളര ജന്റര-കന
ഭമോഗമമോയനി 679 ബസ്സുകേളമമോയനി ആകകേ 6641 ബസ്സുകേളമോണുളതസ്റ്റ്.   5047-ഉര ജന്റര
667-മമോയനി   ആകകേ  5714   കഷഡമ്മ്യൂളകേളമോണുളതസ്റ്റ്.   ഓപ്പെകററസ്റ്റ്  കചയ്യുന
കഷഡമ്മ്യൂളകേള് ജന്റര  ഉള്കപ്പെകടെ  5170  ആണസ്റ്റ്. സനിരര  ജസ്പീവനക്കമോര  35075-ഉര
എരപമോനല ജസ്പീവനക്കമോര  8018-ഉര ആണസ്റ്റ്.  എരപമോനല ജസ്പീവനക്കമോര ഉള്കപ്പെകടെ
43093  സനിരര  ജസ്പീവനക്കമോരുണസ്റ്റ്.   കകേ.എസസ്റ്റ്.ആര.ടെനി.സനി.യകടെ  കേടെബമോദ്ധരത
ഏതമോനുര മമോസങ്ങള്ക്കുമുമ്പസ്റ്റ് വകര  2936.60  കകേമോടെനി രൂപയമോണസ്റ്റ്.  സരക്കമോര കേടെര
1876.58  കകേമോടെനി  രൂപ കൂടെമോകതയമോണനിതസ്റ്റ്.  ഒരു മമോസകത്ത വരവകചലവസ്റ്റ്  അന്തരര
ഗമൗരവമുളതമോണസ്റ്റ്.   കകേ.എസസ്റ്റ്.ആര.ടെനി.സനി.യകടെ പ്രതനിമമോസ വരവകചലവസ്റ്റ് അന്തരര
112.23 കകേമോടെനി രൂപയമോണസ്റ്റ്.  ആകകേ വരവസ്റ്റ് 212.15 കകേമോടെനി രൂപയര ആകകേ കചലവസ്റ്റ്
314.38  കകേമോടെനി രൂപയമമോണസ്റ്റ്.   അന്തരര  112.23  കകേമോടെനി രൂപ.  കപന്ഷനുകവണനി
സരക്കമോര മമോറനിവച 30 കകേമോടെനി രൂപ ഒഴനിവമോക്കനിയനിട്ടുകപമോലര മമോരചസ്റ്റ് മമോസകത്ത കേടെര
112.23  കകേമോടെനി  രൂപയമോണസ്റ്റ്.   ഈ  പശമോത്തലത്തനില   കപ്രമോഫ. സുശസ്പീല ഖനകയ
സരസമോന  ഗവണ്കമനസ്റ്റ്  നനികയമോഗനിക്കുകേയര  ഇടെക്കമോല  റനികപ്പെമോരടസ്റ്റ്  ഗവണ്കമനനിനസ്റ്റ്
സമരപ്പെനിക്കുകേയര  അതനികന  അടെനിസമോനത്തനിലള  പുനരുദ്ധമോരണ  നടെപടെനികേള്ക്കസ്റ്റ്
തുടെക്കര  കുറനിക്കുകേയര  കചയ്തുകേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഭരണപരമമോയ  ഇനകത്ത
കകേനസ്പീകേരണത്തനികന സമോനത്തസ്റ്റ് വനികകേനസ്പീകൃതവര ജനമോധനിപതരപരവര  എനമോല
നനിയനനിതവമമോയ  സരവനിധമോനര  നനിരകദ്ദേശനിക്കകപ്പെടനിട്ടുളതമോയനി  മനസനിലമോക്കുന.
ഒരുകേമോലത്തസ്റ്റ് കകേരളത്തനിലമോയനിരുന ഏറവര കൂടുതല  ടെയര കകലഫസ്റ്റ് കേനിടനിയനിരുനതസ്റ്റ്.
ഇകപ്പെമോള്    കകേരളത്തനില     182285     കേനികലമോമസ്പീറര     ലഭനിക്കുകമ്പമോള് തമനിഴമോടനില
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 2229902 കേനികലമോമസ്പീറര ലഭനിക്കുന.  ടെയര കകലഫസ്റ്റ് വരദ്ധനിപ്പെനിക്കമോന് കേഴനിയകേ, ടെയര
റസ്പീ-കട്രെഡനിരഗനികന  അനുപമോതത്തനില  പുകരമോഗതനി  കകകേവരനിക്കുകേ,  കബമോഡനി
ബനിലഡനിരഗനികന കേമോരരത്തനില സൃഷ്ടനിപരമമോയ മമോറങ്ങള് വരുതകേ, ഇനനകചലവസ്റ്റ്
കദശസ്പീയ  ശരമോശരനിയനികലയസ്റ്റ്  ഉയരതകേ,  വമോഹന  ഉപകയമോഗര  82  ശതമമോനത്തനില
നനിനര  92  ശതമമോനമമോക്കനി  ഉയരതകേ  എനനിവകയമോകക്ക  ഉയരനവനനിരനിക്കുന
പ്രശങ്ങളമോണസ്റ്റ്.  ഡമ്മ്യൂടനി പമോകറണ്, ബസസ്റ്റ് വമോടെകേയ്കക്കടുക്കല  എനനിവ സരബനനിചസ്റ്റ്
ഗമൗരവതരമമോയ  നനിരകദ്ദേശങ്ങള്  ഉയരനവനനിട്ടുളതമോയമോണസ്റ്റ്  റനികപ്പെമോരടനികന
രതചുരുക്കത്തനില നനിനര മനസനിലമോക്കമോന് കേഴനിയനതസ്റ്റ്.  കകേ.എസസ്റ്റ്.ആര.ടെനി.സനി.കയ
സരരകനിക്കുകേയര  നനിലനനിരതകേയര  കവണര.  കേടെബമോദ്ധരത  ഒഴനിവമോക്കണര.
വരുമമോനത്തനികന  സനിരഹഭമോഗവര  ഇകപ്പെമോള്  കേടെര  തനിരനിചടെവമോണസ്റ്റ്.  എസസ്റ്റ് കകമോ
സരവനിധമോനര  വഴനി  53  ഡനികപ്പെമോകേളനികല വരുമമോനര പൂരണമമോയര കേടെകമടുത്തതനികന
തനിരനിചടെവനിനമോയനി  വനിനനികയമോഗനിക്കുന.   കേടെബമോദ്ധരത  ഒഴനിവമോക്കുനതനിനസ്റ്റ്
കേഴനിയത്തക്ക  വനിധത്തനിലള  നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനികക്കണതുണസ്റ്റ്.  ഞമോന്  കൂടുതല
വനിശദസ്പീകേരണത്തനികലയസ്റ്റ്  കപമോകുനനില്ലേ.  എല്ലേമോ  കേമോരരങ്ങളര  നമുക്കറനിയമോര.  ഒരു
സമോപനര  കേടെഭമോരത്തനികലയസ്റ്റ്  എങ്ങകന  മുങ്ങമോര  എനതനികന  ഏറവര  വലനിയ
ഉദമോഹരണമമോണസ്റ്റ്   കകേ.എസസ്റ്റ്.ആര.ടെനി.സനി.  എനമോല കേടെഭമോരത്തനിലമോയ സമോപനര
എങ്ങകന  പുനരുദ്ധരനിക്കമോര  എനതനികന  ഉദമോഹരണമമോയനി  കകേ.എസസ്റ്റ്.ആര.ടെനി.സനി.കയ
ഉയരത്തനികക്കമോണവരുനതനില സസസ്പീകേരനിക്കുന നടെപടെനികേളനില കതമോഴനിലമോളനികേകളക്കൂടെനി
വനിശസമോസത്തനികലടുതകകേമോണസ്റ്റ്  വനിജയകേരമമോയനി  മുകനമോട്ടുകകേമോണകപമോകുന
നടെപടെനികേള്ക്കസ്റ്റ് കവഗത വരദ്ധനിപ്പെനിക്കണകമനമോവശരകപ്പെടുകേയമോണസ്റ്റ്. 

ഗതമോഗത വകുപ്പുമനനി  (ശസ്പീ  .    കതമോമസസ്റ്റ് ചമോണനി  ):  സര, 2016-17  വരഷകത്ത
ബജറനില  1000  പുതനിയ  CNG  ബസ്സുകേള്  നനിരത്തനിലനിറക്കുനതനിനസ്റ്റ്
കകേ.എസസ്റ്റ്.ആര.ടെനി.സനി.-ക്കസ്റ്റ്   300  കകേമോടെനി  രൂപ പ്രകതരകേ നനികകപ പദ്ധതനിയനില
നനിനര  5  വരഷരകകേമോണസ്റ്റ്  വമോയ്പയമോയനി  ലഭരമമോക്കുകമനസ്റ്റ്  പ്രഖരമോപനമുണമോയനി.
ആദരവരഷര  50  കകേമോടെനി  രൂപ  കചലവസ്റ്റ്  വകേയനിരുതന.  ഇതുസരബനനിചസ്റ്റ്
ഡസ്പീകറയനിലഡസ്റ്റ് കപ്രമോജകസ്റ്റ് റനികപ്പെമോരടസ്റ്റ് കേനിഫ്ബനി മുമ്പമോകകേ സമരപ്പെനിച.  ഇതനിനുകശഷര
2017-18  വരഷകത്ത  ബജറനില  3  വരഷകത്തയസ്റ്റ്  3000  കകേമോടെനി  രൂപയകടെ
സമോമ്പത്തനികേ  പമോകക്കജസ്റ്റ്  പ്രഖരമോപനര  വരനികേയണമോയനി.  CNG  ബസ്സുകേള്
നനിരത്തനിലനിറക്കമോന്  വനിവനിധ  കേമോരണങ്ങളമോല  കേമോലതമോമസര  വരുകമനസ്റ്റ്
കേമോണുകേയണമോയനി.    ആയതനിനമോല   250  എ.സനി.  ബസ്സുകേള്  ഉള്കപ്പെകടെ  900
ബസ്സുകേള്  വമോങ്ങുനതനിനുള  333  കകേമോടെനി  രൂപയകടെ  ഡസ്പീകറയനിലഡസ്റ്റ്  കപ്രമോജകസ്റ്റ്
റനികപ്പെമോരടസ്റ്റ്  കേനിഫ്ബനിയനികലയസ്റ്റ്  തയമോറമോക്കനി  നലകുനതനിനമോയനി  കേനിറസ്റ്റ്കകേമോകയ
ചുമതലകപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   ഇത്രയര വണനികേള് വരുനകതമോകടെ സരസമോനത്തനിനകേതര
അയല സരസമോനങ്ങളനികലയ്ക്കുര കൂടുതല സരവ്വസ്പീസുകേള് നടെതനതമോണസ്റ്റ്.   അയല
സരസമോനങ്ങളനികലയസ്റ്റ്  കൂടുതല  വണനികേള്  ഓപ്പെകററസ്റ്റ്  കചയസ്റ്റ്  അവനികടെ  പഠനിക്കുന
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വനിദരമോരതനികേള്ക്കുര  കജമോലനി കചയ്യുനവരക്കുര ഗതമോഗത സമൗകേരരകമമോരുകക്കണതസ്റ്റ്
അതരമോവശരമമോണസ്റ്റ്.  ഇതനിലൂകടെ  കകേമോരപ്പെകറഷകന  വരുമമോനവര  ഗണരമമോയനി
വരദ്ധനിക്കുര.  ആയതനികലയമോയനി  ദകനികണന്തരന്  സരസമോനങ്ങളനികല  ഗതമോഗത
വകുപ്പുമനനിമമോരുമമോയര  ഉകദരമോഗസരുമമോയര  ഞമോന്  ചരച  നടെതകേയണമോയനി.
അക്കമോരരത്തനിലള  പുകരമോഗതനി  ഉടെന്തകന  ഉണമോകുകമനസ്റ്റ്  പ്രതസ്പീകനിക്കുന.  റസ്പീ-
സക്ചറനിരഗനികന  ഭമോഗമമോയനി  നനിലവനില  കകേ.എസസ്റ്റ്.ആര.ടെനി.സനി.-ക്കുള  ഏകേകദശര
3000  കകേമോടെനി  രൂപയകടെ  കചറനിയ   കേമോലയളവനികലയ്ക്കുള  കേടെങ്ങള്   20
വരഷരകകേമോണസ്റ്റ്  9  ശതമമോനര  പലനിശ  നനിരക്കനില  അടെചതസ്പീരക്കുന  വനിധത്തനില
ബമോങ്കെസ്റ്റ്  കേണ്കസമോരഷരത്തനിലനനിനര  ഗവണ്കമനസ്റ്റ്  ഗരമോരണനികയമോടുകൂടെനി
വമോയ്പകയടുക്കുനതനിനുള  നടെപടെനി  കകകേകക്കമോണവരുന.  കകേമോരപ്പെകറഷനനില
കപ്രമോഫഷണലനിസര  വരുനതനികന  ഭമോഗമമോയനി   ഉനതവനിദരമോഭരമോസ  കയമോഗരതയര
പ്രവരത്തന പരനിചയവമുളവകര ജനറല മമോകനജര,  കഡപമ്മ്യൂടനി ജനറല മമോകനജര,
ചമോരകടരഡസ്റ്റ്  അക്കമൗണനസ്റ്റ്  എനസ്പീ  തസനികേകേളനില  കേരമോറടെനിസമോനത്തനില
നനിയമനിക്കുനതനിനുള  നടെപടെനികേള്  പുകരമോഗമനിചവരുന.  കകേമോരപ്പെകറഷകന
പ്രവരത്തനര കമചകപ്പെടുതനതസ്റ്റ് സരബനനിചസ്റ്റ് കപ്രമോഫ. സുശസ്പീല ഖനയകടെ പഠനര
തുടെരനവരുന.  പഠനത്തനികന ഭമോഗമമോയനി നലകേനിയ പ്രമോഥമനികേ നനിരകദ്ദേശങ്ങളനികനല
പരനിഷ്കരണ  നടെപടെനികേള്  ആരരഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കകേ.എസസ്റ്റ്.ആര.ടെനി.സനി.-യകടെ
പുനരുദ്ധമോരണത്തനിനസ്റ്റ്  കതമോഴനിലമോളനികേളകടെ  പങ്കെമോളനിത്തര  ഉറപ്പെമോക്കുനതനികലയസ്റ്റ്
അരഗസ്പീകൃത  സരഘടെനകേളകടെയര  രജനികസരഡസ്റ്റ്  സരഘടെനകേളകടെയര  കയമോഗര
ബഹുമമോനകപ്പെട  മുഖരമനനി  വനിളനിചകചരക്കുകേയര  വനിശദമോരശങ്ങള്  യൂണനിയനുമമോയനി
ചരച  കചയ്യുകേയര  അവകര  വനിശസമോസത്തനികലടുക്കുകേയര  കചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഡമ്മ്യൂടനി
പരനിഷ്കരണവമമോയനി ബനകപ്പെടസ്റ്റ് ജസ്പീവനക്കമോരക്കുള  ബുദ്ധനിമുടസ്റ്റ് പരനിഹരനിക്കുനതമോണസ്റ്റ്.
സനിരര  ജസ്പീവനക്കമോരുകടെ  കജമോലനി  സുരകനിതതസര  ഉറപ്പെമോക്കനികക്കമോണസ്റ്റ്  സുരകമോ
പമോകക്കജസ്റ്റ് നടെപ്പെനിലമോക്കമോനുര കേമോലത്തനിനനുസരനിചള കപ്രമോഫഷണലനിസര നടെപ്പെമോക്കുനതനിനുര
കതമോഴനിലമോളനികേളകടെ പങ്കെമോളനിത്തവര സഹകേരണവര അനനിവമോരരമമോണസ്റ്റ്. 

ധനകേമോരരവര  കേയറുര  വകുപ്പുമനനി  (  കഡമോ  .    ടെനി  .    എര  .    കതമോമസസ്റ്റ്  ഐസകേസ്റ്റ്  ):
ബജറനില  സനി.എന്.ജനി.  (Compressed  Natural  Gas)  ബസ്സുകേളമോണസ്റ്റ്
പറഞ്ഞെനിരുനതസ്റ്റ്.   എനമോല  ബഹുമമോനകപ്പെട  ഗതമോഗത  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞെ
കേമോരണങ്ങള്കകേമോണസ്റ്റ്  സനി.എന്.ജനി.  ബസനിനുപകേരര  ഡസ്പീസല  ബസ്സുകേള്
വമോങ്ങുകേയമോണസ്റ്റ് കചകയണകതനസ്റ്റ് വരകമമോക്കനികക്കമോള്ളുന.

ശസ്പീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശരമ്മ  : കപ്രമോഫ.  സൂശസ്പീല  ഖന  ഇടെക്കമോല  റനികപ്പെമോരടസ്റ്റ്
സരക്കമോരനിനസ്റ്റ് സമരപ്പെനിചനിട്ടുണകല്ലേമോ. ആ റനികപ്പെമോരടനികന അടെനിസമോനത്തനില ഇതനിനകേര
എകന്തങ്കെനിലര  നടെപടെനികേള്  സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുകണമോ;  പുനരുദ്ധമോരണ  പമോകക്കജസ്റ്റ്  എത്ര
കേമോലരകകേമോണസ്റ്റ് പൂരത്തസ്പീകേരനിക്കമോനമോണസ്റ്റ് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതസ്റ്റ്?
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ശസ്പീ  .    കതമോമസസ്റ്റ്  ചമോണനി  : കപ്രമോഫ.  സുശസ്പീല ഖനയകടെ  പ്രമോഥമനികേ  റനികപ്പെമോരടസ്റ്റ്
മമോത്രകമ  ലഭനിചനിട്ടുള.   അതനികന  അടെനിസമോനത്തനില  ബഹുമമോനകപ്പെട  മുഖരമനനി
കതമോഴനിലമോളനികേളകടെ  കയമോഗര  വനിളനിചകൂടനി.   അതനില ഡബനിള് ഡമ്മ്യൂടനികയ  സനിരഗനിള്
ഡമ്മ്യൂടനിയമോയര ഒനര ഡമ്മ്യൂടനിയമോയര മമോറ്റുനതനികനക്കുറനിചസ്റ്റ് വനിവരനിചകകേമോടുത.  ഡമ്മ്യൂടനി
സരബനനിചസ്റ്റ് എല്ലേമോവരുര ഐകേകേകണ്ഠരന മുഖരമനനിയകടെ മുനനില സമ്മതനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.
അതനുസരനിചള പരനിഷ്കരണ പരനിപമോടെനികേള് ഇകപ്പെമോള് നടെനകകേമോണനിരനിക്കുകേയമോണസ്റ്റ്.
ഒരു വണനിക്കസ്റ്റ് കവണ  കതമോഴനിലമോളനിയകടെ കദശസ്പീയ ശരമോശരനി 5.2-ഉര കകേരളത്തനികലതസ്റ്റ്
8.7-ഉര ആണസ്റ്റ്.   അതസ്റ്റ് മമോറനികയടുക്കണര.  ബഹുമമോനകപ്പെട ധനകേമോരര വകുപ്പുമനനി
1000  ബസ്സുകേള്  വമോങ്ങുനതനിനുള  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കമോകമനസ്റ്റ്  പറയനണസ്റ്റ്.
അങ്ങകനയമോകണങ്കെനില  കുറചസ്റ്റ്  ജസ്പീവനക്കമോകര  മമോത്രര  പുതനിയതമോയനി  നനിയമനിചമോല
മതനിയമോകുര.   അതുകകേമോണസ്റ്റ്  ഡമ്മ്യൂടനി  പമോകറണ്  പരനിഷ്കരനിചമോല ഒരു വരഷത്തനിനകേര
കകേ.എസസ്റ്റ്.ആര.ടെനി.സനി.കയ  ലമോഭത്തനിലമോക്കമോകമനസ്റ്റ്  ഈ  സഭയസ്റ്റ്  ഞമോന്
ഉറപ്പുനലകുന.   

(ശസ്പീ.  ഷമോഫനി  പറമ്പനില  സസ്പീറനിലനില്ലേമോതനിരുനതനിനമോല  രണമോമകത്ത  ശദ്ധ
കണനിക്കല അവതരനിപ്പെനിക്കകപ്പെടനില്ലേ.)

VI സബ്മനിഷന്

(1) കകേമോചനി കമകട്രെമോ തൃശ്ശൂര വകര ദസ്പീരഘനിപ്പെനിക്കല

ശസ്പീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി  : സര,  തൃപ്പൂണനിതറ  മുതല  ആലവ  വകര
നനിരകദ്ദേശനിക്കകപ്പെടതുര  നനിലവനില  പമോലമോരനിവടര  മുതല  ആലവ  വകര  സരവ്വസ്പീസസ്റ്റ്
നടെതനതുമമോയ    കകേമോചനി    കമകട്രെമോ,  കകേമോചനിക്കസ്റ്റ്   പനിനമോകല   അനുദനിനര
വളരനവരുന നഗരമമോയ തൃശ്ശൂരനികലയസ്റ്റ് നസ്പീടണകമന ആവശരര കപമോതുവനികേമോരമമോയനി 

മമോറനിയനിരനിക്കുന.  കകേമോചനി-കകേമോയമ്പത്തൂര വരവസമോയ ഇടെനമോഴനി കേടെനകപമോകുനതുര
കകേമോചനിയകടെ ടെസനിന് സനിറനിയമോയനി അനുദനിനര വനികേസനിക്കുകേയര കചയ്യുന നഗരമമോണസ്റ്റ്
കകേരളത്തനികന സമോരസ്കമോരനികേ തലസമോനമമോയ തൃശ്ശൂര.   കലമോകേ പ്രശസനിയമോരജ്ജനിച
അതനിരപ്പെനിളനി കവളചമോടമടെക്കമുള ടൂറനിസസ്റ്റ് കകേനങ്ങളര ഗുരുവമോയൂരടെക്കമുള പ്രമുഖ
തസ്പീരതമോടെന  കകേനങ്ങളര  കകേമോരടനി  ഐ.ടെനി.  പമോരക്കടെക്കമുള  വരവസമോയ
സമോപനങ്ങളര  ആകരമോഗര-കേമോരഷനികേ-കവററനിനറനി  സരവ്വകേലമോശമോലകേളര  കകേരള
കേലമോമണ്ഡലര,  സമോഹനിതര  അക്കമോദമനി,  സരഗസ്പീത-നമോടെകേ  അക്കമോദമനി  എനനിവയകടെ
ആസമോനങ്ങളര  മുസനിരനിസസ്റ്റ്  പ്രകദശങ്ങളര  ഉള്കപ്പെടുന  തൃശ്ശൂര  ജനില്ലേയകടെ
ദ്രുതഗതനിയനിലള  വനികേസനത്തനിനുര  യമോത്രമോ  സമൗകേരരത്തനിനുര  കമകട്രെമോ
വഴനികയമോരുക്കുര. കമകട്രെമോ ആലവയനിലനനിനര അങ്കെമമോലനിയനികലയസ്റ്റ് ദസ്പീരഘനിപ്പെനിക്കമോനുള
കപ്രമോജകസ്റ്റ് റനികപ്പെമോരടസ്റ്റ്  തയമോറമോക്കുകമ്പമോള് കകേമോചനി കമകട്രെമോ തൃശ്ശൂരനികലയസ്റ്റ്  നസ്പീട്ടുനതനിനസ്റ്റ്
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ആവശരമമോയ  ഇടെകപടെലകേളര  നടെപടെനികേളര  അടെനിയന്തരമമോയനി  സസസ്പീകേരനിക്കണകമനസ്റ്റ്
ഈ സബ്മനിഷനനിലൂകടെ അഭരരതനിക്കുന.

മുഖരമനനി  (  ശസ്പീ  .    പനിണറമോയനി  വനിജയന്  ):  സര,  കകേമോചനി  കമകട്രെമോയകടെ  മൂനസ്റ്റ്
ഘടങ്ങള്ക്കുകവണനിയള സമഗമമോയ കപ്രമോജകസ്റ്റ് റനികപ്പെമോരട്ടുകേള് തയമോറമോക്കനിയതനികന
അടെനിസമോനത്തനില  പദ്ധതനി  നടെപ്പെമോക്കനിവരനികേയമോണസ്റ്റ്.   ഒനമോരഘടത്തനികല  ആലവ
മുതല  പമോലമോരനിവടര  വകരയള  പണനികേള്  പൂരത്തനിയമോക്കനി  സരവ്വസ്പീസസ്റ്റ്
ആരരഭനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  അവകശഷനിക്കുന  പണനികേള്  ദ്രുതഗതനിയനില  നടെനവരുന.
രണമോരഘടത്തനിനസ്റ്റ് കകേന അരഗസ്പീകേമോരര കതടെനിയനിരനിക്കുകേയമോണസ്റ്റ്.  ആലവയനിലനനിനര
അങ്കെമമോലനി വകരയള മൂനമോരഘടരകൂടെനി  പൂരത്തനിയമോക്കുനതനിനനുസൃതമമോയനി മമോത്രകമ
കമകട്രെമോയകടെ ലദരഘരര വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതസ്റ്റ് സരബനനിച വനിഷയര പരനിഗണനിക്കമോനമോകൂ.

(2) കകേമോചനി കമകട്രെമോ അരൂര വകര ദസ്പീരഘനിപ്പെനിക്കല

ശസ്പീ  .    എ  .    എര  .    ആരനിഫസ്റ്റ്  : സര,  എറണമോകുളര നഗരത്തനികന ഏറവര അടുത്തസ്റ്റ്
സനിതനി  കചയ്യുന  നഗരസമമോനമമോയ  അരൂര  പഞമോയത്തസ്റ്റ്  ഉള്കപ്പെടുന  ആലപ്പുഴ
ജനില്ലേയകടെ വടെകക്കയറതള മണ്ഡലമമോണസ്റ്റ് അരൂര.  ഈ മണ്ഡലത്തനികല ഭൂരനിഭമോഗര
ജനങ്ങളര  എറണമോകുളര  നഗരകത്ത  ആശയനിചമോണസ്റ്റ്  ഉപജസ്പീവനര  നടെതനതസ്റ്റ്.
ബസ്സുകേളനിലര  കേമോറുകേളനിലര  ഇരുചകവമോഹനങ്ങളനിലമമോയനി  എറണമോകുളര
നഗരത്തനികലയസ്റ്റ്  എത്തനികപ്പെടുന  ജനങ്ങളനില  50  ശതമമോനകത്തമോളവര  ഈ
പ്രകദശതനനിനളവരമോണസ്റ്റ്.    ഇകപ്പെമോള്  പമോലമോരനിവടരവകര  എത്തനിനനിലക്കുന
കകേമോചനി  കമകട്രെമോ  കുമ്പളര  വഴനി  അരൂര  വകര  എത്തനിയമോല  ഇനസ്റ്റ്  എറണമോകുളര
പടണത്തനികലയസ്റ്റ് എതന ഇരുചക, നമോലചക വമോഹനങ്ങളകടെ ഒഴുക്കസ്റ്റ് ഗണരമമോയനി
കുറയമോനമോകുര.  നനിലവനില കമകട്രെമോ സരവ്വസ്പീസനില തുടെക്കത്തനില ഒരു കേമൗതുകേകത്തമോകടെ
ധമോരമോളര  ആളകേള്  യമോത്ര  കചയനിരുന.   എനമോല  ഇകപ്പെമോള്  കമമോനുഗതമമോയനി
യമോത്രക്കമോരുകടെ  എണര  കുറഞവരനികേയമോണസ്റ്റ്.   ഇതനിനസ്റ്റ്  കേമോരണര,  കമകട്രെമോ
കസഷനുകേളനില  ഡലഹനി,  കകേമോലക്കത്ത  തുടെങ്ങനിയ  കസഷനുകേളനിലളതുകപമോകല
പമോരക്കനിരഗസ്റ്റ്  സമൗകേരരമനില്ലേമോത്തതമോണസ്റ്റ്.   അതുകകേമോണമോണസ്റ്റ്  എറണമോകുളകത്ത
ഗതമോഗതക്കുരുക്കനിനസ്റ്റ്  കേമോരരമമോയ  കുറവണമോകേമോത്തതസ്റ്റ്.   എറണമോകുളകത്ത
ഗതമോഗതക്കുരുക്കനിനസ്റ്റ്  ശമോശസത  പരനിഹമോരമുണമോക്കുനതനിനസ്റ്റ്  കദശസ്പീയപമോത  47-കല
ഒനര  മസ്പീറര  വസ്പീതനിയനിലള  മസ്പീഡനിയനുകേള്  ഫലപ്രദമമോയനി  ഉപകയമോഗനിചസ്റ്റ്  ലമോനസ്റ്റ്
അകേസനിസനിഷനനില്ലേമോകത കമകട്രെമോ കറയനില നനിരമ്മനിക്കമോനമോകുര.  ആയതനിനമോല കകേമോചനി
കമകട്രെമോ  അരൂര  വകര  നസ്പീട്ടുനതനിനുള  നടെപടെനി  സസസ്പീകേരനിക്കണകമനസ്റ്റ്  ഈ
സബ്മനിഷനനിലൂകടെ വനിനസ്പീതമമോയനി അഭരരതനിക്കുന.  

മുഖരമനനി  (ശസ്പീ  .    പനിണറമോയനി  വനിജയന്):  സര,  കകേമോചനി  കമകട്രെമോയകടെ
ഒനമോരഘടമമോയനി  ആലവയനിലനനിനര  പമോലമോരനിവടര  വകരയള  സരവ്വസ്പീസസ്റ്റ്  2017
ജൂണ്  17-നസ്റ്റ്  ഉദ്ഘമോടെനര  കചയ്തു.   ഒനമോരഘടത്തനിലതകനയള കപട  വകരയള
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ഭമോഗര പൂരത്തനിയമോയനിവരുന.  ജവഹരലമോല കനഹ് റു കസഡനിയര മുതല കേമോക്കനമോടെസ്റ്റ്
വഴനി  ഇന്കഫമോപമോരക്കസ്റ്റ്  വകരയള  രണമോരഘടത്തനിനസ്റ്റ്  കകേന  അരഗസ്പീകേമോരര
കതടെനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   മൂനമോരഘടമമോയനി  ആലവയനിലനനിനര  അങ്കെമമോലനി  വകര  കമകട്രെമോ
കറയനില ദസ്പീരഘനിപ്പെനിക്കുനതനിനസ്റ്റ് വനിശദമമോയ കപ്രമോജകസ്റ്റ് റനികപ്പെമോരടസ്റ്റ് തയമോറമോക്കനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.
കകേമോചനി  കമകട്രെമോ  അരൂര  വകര  ദസ്പീരഘനിപ്പെനിക്കുനതനിനസ്റ്റ്  സരക്കമോര  ഇതുവകര
തസ്പീരുമമോനകമമോനര ലകേകക്കമോണനിടനില്ലേ.  

(3) തുരങ്കെപമോത നനിരമ്മമോണര

ശസ്പീ  .    കജമോരജസ്റ്റ്  എര  .    കതമോമസസ്റ്റ്  : സര,  തമോമരകശ്ശേരനി  ചുരത്തനിലൂകടെ  ദനിവകസന
ഇരുപതനിനമോയനിരകത്തമോളര  വമോഹനങ്ങള്  വയനമോടനികലയസ്റ്റ്  കേടെനകപമോകുകേയമോണസ്റ്റ്.
പ്രസ്തുത  ചുരത്തനിനസ്റ്റ്  വസ്പീതനി  കൂട്ടുകേകയനതസ്റ്റ്  അസമോധരമമോയ  വനിഷയമമോണസ്റ്റ്.
കകേമോഴനികക്കമോടെസ്റ്റ്  നനിനര  വയനമോടനികലയസ്റ്റ്  ബദല  കറമോഡസ്റ്റ്  അനനിവമോരരമമോണസ്റ്റ്.   ഇതസ്റ്റ്
കേണക്കനികലടുത്തസ്റ്റ്  ആനക്കമോരകപമോയനിലനനിനര  കേളമോടെനിയനികലയസ്റ്റ്  ഒരു  തുരങ്കെപമോത
നനിരമ്മനിക്കുനതനികനക്കുറനിചസ്റ്റ്  വരഷങ്ങളമോയനി  ചരച  നടെനകകേമോണനിരനിക്കുയമോണസ്റ്റ്.
കേഴനിഞ്ഞെ  ബജറനില  അതനിനുകവണനി  20 കകേമോടെനി  രൂപ  പ്രമോഥമനികേമമോയനി
നസ്പീക്കനിവചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കഡമോ.  ഇ.  ശസ്പീധരന്  ഉള്കപ്പെകടെയളവര  ഇക്കമോരരര
പരനികശമോധനിക്കുകേയര  സഹമോയകേരമമോയ  നനിലപമോടെസ്റ്റ്  സസസ്പീകേരനിക്കുകേയര  കചയതമോണസ്റ്റ്.
കഡമോ. ഇ. ശസ്പീധരകന ഇടെകപടെലനികന ഫലമമോയനി കകേമോങ്കെണ് കറയനില കകേമോരപ്പെകറഷന്
ഇതനികന സമോധരതമോപഠനര  നടെതനതനിനുര ഡനി.പനി.ആര.  തയമോറമോക്കുനതനിനുമുളള
വനില്ലേനിരഗസ്റ്റ് കനസസ്റ്റ് അറനിയനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.  ഇതസ്റ്റ് കേണക്കനികലടുതകകേമോണസ്റ്റ് കകേമോങ്കെണ് കറയനില
കകേമോരപ്പെകറഷകന പ്രമോഥമനികേ ഡനി.പനി.ആര.  തയമോറമോക്കുനതനിനസ്റ്റ് ചുമതലകപ്പെടുത്തമോനുര
തുരങ്കെപമോത  എത്രയരകവഗര  യമോഥമോരതരമമോക്കമോനുര  ആവശരമമോയ  അടെനിയന്തര
നടെപടെനി സസസ്പീകേരനിക്കണര എനതമോണസ്റ്റ് എകന സബ്മനിഷന്.

കപമോതുമരമോമതര രജനികസഷനുര വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    ജനി  .    സുധമോകേരന്  ): സര,

കകേമോഴനികക്കമോടെസ്റ്റ്-വയനമോടെസ്റ്റ്  ജനില്ലേകേകള  നനിലവനില  ബനനിപ്പെനിക്കുനതസ്റ്റ്  പ്രധമോനമമോയര

തമോമരകശ്ശേരനി  ചുരര  വഴനിയമോണസ്റ്റ്.   കുത്തകനയള  കേയറനിറക്കങ്ങളര  9  കഹയരപനിന്

വളവകേളര  കചരനതമോണസ്റ്റ്  തമോമരകശ്ശേരനി  ചുരര  കറമോഡസ്റ്റ്.   അധനികേരനിച  വമോഹന

ഗതമോഗതവര  കറമോഡനികന  പരനിമനിതനികേളരമൂലര  ഗതമോഗതക്കുരുക്കുര  അപകേടെങ്ങളര

വരഷങ്ങളമോയള  അനുഭവമമോണസ്റ്റ്.   ഗതമോഗതക്കുരുക്കുര  വരദ്ധനിച  കതമോതനിലള

വമോഹനമോപകേടെങ്ങളര  ലദനരദനിനര  സരഭവനിക്കുന  ഈ  പമോത  വനത്തനിലൂകടെയമോണസ്റ്റ്

കേടെനകപമോകുനതസ്റ്റ്.   അതനിനമോല  മൂനമോമകത്ത  ബദല  മമോരഗ്ഗമമോയനി  കേകണത്തനിയ

ആനക്കമോരകപമോയനില-കേളമോടെനി-കമപ്പെമോടെനി  കറമോഡസ്റ്റ്  പ്രവൃത്തനിക്കുകവണനി  1-11-2016-ല
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1502/2016/പനി.ഡബമ്മ്യൂ.ഡനി.  എന ഗവണ്കമനസ്റ്റ് ഉത്തരവസ്റ്റ് പ്രകേമോരര 20 കകേമോടെനി രൂപ

കേനിഫ്ബനിയനില  ഉള്കപ്പെടുത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   പ്രസ്തുത  കറമോഡനികന  ഇന്കവസനികഗഷന്

പ്രവൃത്തനി  നടെതകേയര  കകേമോടുരചുരമമോയ  കുനനിനസ്റ്റ്  മുകേളനിലൂകടെ  പമോതയണമോക്കുനതസ്റ്റ്

അപ്രമോകയമോഗനികേമമോകണനസ്റ്റ്  കേകണതകേയര  കചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.   കൂടെമോകത  കേമോടനിലൂകടെ

കേടെനകപമോകുന പമോതയമോയതനിനമോല  വനര  വകുപ്പെനികന  അനുമതനിയര  കേനിടനിയനിടനില്ലേ.

സമുദനനിരപ്പെനിലനനിനര 1550 മസ്പീറര ഉയരത്തനിലള ഈ മല കേമോഠനിനരമുള കേരനിങ്കെല

പമോറയമോയതുകകേമോണസ്റ്റ് ടെണല നനിരമ്മനിക്കുനതമോണസ്റ്റ് ഉത്തമകമനസ്റ്റ് കേകണത്തനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.

നനിലവനിലള  പ്രകദശകത്ത  ലജവ-ജന്തുലവവനിദ്ധരങ്ങകളയര  പരനിസനിതനികയയര

ബമോധനിക്കമോത്തവനിധര  തുരങ്കെപമോത നനിരമ്മനിക്കമോകമനതമോണസ്റ്റ്  ഈ പമോതയകടെ  ഏറവര

വലനിയ  പ്രകതരകേത.   ഈ  പമോതയമോയള  ഇന്കവസനികഗഷന്  നടെതകേയര

അലലന്കമനസ്റ്റ് തയമോറമോക്കുകേയര കചയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  കമല സൂചനിപ്പെനിചതുകപമോകല കുനനിനു

മുകേളനിലൂകടെ  പമോത  അപ്രമോകയമോഗനികേമമോയതനിനമോല  ടെണല  നനിരമ്മനിക്കുനതനികന

സരബനനിചള  പ്രമോഥമനികേ  റനികപ്പെമോരടസ്റ്റ്  കപമോതുമരമോമത്തസ്റ്റ്  വകുപ്പെസ്റ്റ്  (നനിരതകേളര

പമോലങ്ങളര വനിഭമോഗര)  ചസ്പീഫസ്റ്റ് എഞനിനസ്പീയര സരക്കമോരനിനസ്റ്റ്  നലകേനിയനിട്ടുണസ്റ്റ്.  പ്രസ്തുത

പദ്ധതനി  കകേമോങ്കെണ്  കറയനില  കകേമോരപ്പെകറഷകനകക്കമോണസ്റ്റ്  ഏകറടുപ്പെനിക്കമോന്

കേഴനിയകമമോകയനതനികന  സമോധരതകേള്  ആരമോഞ്ഞെസ്റ്റ്  വനിശദമമോയ  റനികപ്പെമോരടസ്റ്റ്

സമരപ്പെനിക്കമോന്  ചസ്പീഫസ്റ്റ്  എഞനിനസ്പീയകറ  ചുമതലകപ്പെടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയമോണസ്റ്റ്.   ഈ

പമോതയ്ക്കുകവണനി ഗവണ്കമനസ്റ്റ് നനിലപമോടെസ്റ്റ് സസസ്പീകേരനിചനിട്ടുണസ്റ്റ്.

മനി  .    സസ്പീക്കര  : മറസ്റ്റ്  സബ്മനിഷനുകേള്  റദ്ദുകചയനിരനിക്കുകേയമോണസ്റ്റ്.   ഉത്തരങ്ങള്

ബഹുമമോനകപ്പെട മനനിമമോര അരഗങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് ലഭരമമോകക്കണതമോണസ്റ്റ്.  

(യ.ഡനി.എഫസ്റ്റ്.  അരഗങ്ങള്  സസ്പീക്കറുകടെ  ഡയസനിനുമുനനില  വനനനിനസ്റ്റ്

മുദമോവമോകേരര  വനിളനിചസ്റ്റ്  സഭമോനടെപടെനികേള്  തടെസകപ്പെടുത്തനികക്കമോണനിരുനതനിനമോല

ബമോക്കനിയള സബ്മനിഷനുകേള് റദ്ദേസ്റ്റ്  കചയ്യുനതമോയര അവയ്ക്കുള മറുപടെനി  ബനകപ്പെട

മനനിമമോര അരഗങ്ങള്ക്കസ്റ്റ് നലകേണകമനര ബഹുമമോനകപ്പെട സസ്പീക്കര അറനിയനിക്കുകേയര

കേമോരരവനിവരപ്പെടനികേയനികല അടുത്ത ഇനങ്ങളനികലയസ്റ്റ് കേടെക്കുകേയര കചയ്തു.) 

VII കമശപ്പുറതവച കേടെലമോസുകേള്

ചടര   75 (2)   പ്രകേമോരമുളള കേടെലമോസുകേള്

I. മുഖരമനനി  (  ശസ്പീ  .    പനിണറമോയനി  വനിജയന്  ): സര,  തമോകഴപ്പെറയന

കേടെലമോസുകേള് ഞമോന് കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന.
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കമ 
നമ്പര

ഓരഡനിനന്സനികന ചടര  75(2)   പ്രകേമോരമുള
പത്രനികേ
സഹനിതമമോകണമോകയനസ്റ്റ്വരഷര നമ്പര കപരസ്റ്റ്

1 2017 16 2017-കല കകേരള പബനികേസ്റ്റ് 
സരവ്വസ്പീസസ്റ്റ് കേമ്മസ്പീഷന് 
(കകേരള അഡനിനനികസറസ്പീവസ്റ്റ് 
ലട്രെബമ്മ്യൂണലനികന സരബ 
നനിച കൂടുതല  ചുമത 
ലകേള്) ഓരഡനിനന്സസ്റ്റ്

അല്ലേ

II.  ഗതമോഗത  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    കതമോമസസ്റ്റ്  ചമോണനി  ): സര,  തമോകഴപ്പെറയന
കേടെലമോസുകേള് ഞമോന് കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന.

കമ 
നമ്പര

ഓരഡനിനന്സനികന ചടര  75(2)  പ്രകേമോരമുള
പത്രനികേ സഹനിതമമോകണമോകയനസ്റ്റ്

വരഷര നമ്പര കപരസ്റ്റ്

1 2017 12 2017-കല കകേരള 
കമമോകടമോര വമോഹന 
നനികുതനി ചുമത്തല 
(കഭദഗതനി) 
ഓരഡനിനന്സസ്റ്റ്

അല്ലേ

III.  ധനകേമോരരവര കേയറുര  വകുപ്പുമനനി  (  കഡമോ  .    ടെനി  .    എര  .    കതമോമസസ്റ്റ് ഐസകേസ്റ്റ്  ):
സര, തമോകഴപ്പെറയന കേടെലമോസുകേള് ഞമോന് കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന.

കമ 
നമ്പര

ഓരഡനിനന്സനികന ചടര  75(2)  പ്രകേമോരമുള
പത്രനികേ സഹനിതമമോകണമോകയനസ്റ്റ്

വരഷര നമ്പര കപരസ്റ്റ്

1 2017 11 2017-കല കകേരള 
ചരക്കസ്റ്റ് കസവന 
നനികുതനി  
ഓരഡനിനന്സസ്റ്റ്

അല്ലേ
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IV.  ആകരമോഗരവര  സമോമൂഹരനസ്പീതനിയര  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി  കകേ  .    കകേ  .
ലശലജ ടെസ്പീചര  ): സര, തമോകഴപ്പെറയന കേടെലമോസുകേള് ഞമോന് കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന.

കമ 
നമ്പര

ഓരഡനിനന്സനികന

വരഷര നമ്പര കപരസ്റ്റ് ചടര 75(2) പ്രകേമോരമുള
പത്രനികേ
സഹനിതമമോകണമോകയനസ്റ്റ്

1 2017 7 2017-കല  കകേരള  കമഡനിക്കല
വനിദരമോഭരമോസര  (സസകേമോരര
കമഡനിക്കല  വനിദരമോഭരമോസ
സമോപനങ്ങളനികല  പ്രകവശനര
കമകപ്പെടുത്തലര  നനിയനനി
ക്കലര)  ഓരഡനിനന്സസ്റ്റ്

അല്ലേ

2 2017 14 2017-കല  കകേരള  കമഡനിക്കല
വനിദരമോഭരമോസര  (സസകേമോരര
കമഡനിക്കല  വനിദരമോഭരമോസ
സമോപനങ്ങളനികല  പ്രകവശനര
കമകപ്പെടുത്തലര  നനിയനനി
ക്കലര)  ഓരഡനിനന്സസ്റ്റ്

അല്ലേ

V. സഹകേരണവര  വനികനമോദസഞമോരവര  കദവസസവര  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .
കേടെകേരപളളനി സുകരനന്  ): സര, തമോകഴപ്പെറയന കേടെലമോസുകേള് ഞമോന്  കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന.

കമ 
നമ്പര

ഓരഡനിനന്സനികന ചടര  75(2)  പ്രകേമോരമുള പത്രനികേ
സഹനിതമമോകണമോകയനസ്റ്റ്

വരഷര നമ്പര കപരസ്റ്റ്

1 2017 8 2017-കല കകേരള 
സഹകേരണ സരഘ 
(കഭദഗതനി) 
ഓരഡനിനന്സസ്റ്റ്

അല്ലേ

2 2017 17 2017-കല കകേരള 
സഹകേരണ സരഘ 
(കഭദഗതനി) 
ഓരഡനിനന്സസ്റ്റ്

അല്ലേ
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VI.  വനിദരമോഭരമോസ  വകുപ്പുമനനി  (  കപ്രമോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീനനമോഥസ്റ്റ്  ): സര,
തമോകഴപ്പെറയന കേടെലമോസുകേള് ഞമോന് കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന.  

കമ 
നമ്പര

ഓരഡനിനന്സനികന ചടര 75(2) പ്രകേമോരമുള
പത്രനികേ

സഹനിതമമോകണമോകയനസ്റ്റ്വരഷര നമ്പര കപരസ്റ്റ്

1 2017 13 2017-കല കകേരള 
സരസമോന ഉനത 
വനിദരമോഭരമോസ കേമൗണ് 
സനില (കഭദഗതനി) 
ഓരഡനിനന്സസ്റ്റ് 

അല്ലേ

VII.  തകദ്ദേശസസയരഭരണവര  നമ്മ്യൂനപകകകമവര  വഖഫസ്റ്റ്  ഹജ്ജസ്റ്റ്
തസ്പീരതമോടെനവര  വകുപ്പുമനനി  (  കഡമോ  .    കകേ  .    ടെനി  .    ജലസ്പീല  ): സര,  തമോകഴപ്പെറയന
കേടെലമോസുകേള് ഞമോന് കമശപ്പുറതവയ്ക്കുന.

കമ 
നമ്പര

ഓരഡനിനന്സനികന ചടര 75(2) പ്രകേമോരമുള
പത്രനികേ

സഹനിതമമോകണമോകയനസ്റ്റ്വരഷര നമ്പര കപരസ്റ്റ്

1 2017 9 2017-കല കകേരള  
പഞമോയത്തസ്റ്റ് രമോജസ്റ്റ് 
(കഭദഗതനി) 
ഓരഡനിനന്സസ്റ്റ് 

അല്ലേ

2 2017 10 2017-കല കകേരള  
മുനനിസനിപ്പെമോലനിറനി 
(കഭദഗതനി) 
ഓരഡനിനന്സസ്റ്റ്

അല്ലേ

3 2017 15 2017-കല കകേരള റനിയല
എകസറസ്റ്റ് (നനിയനണവര
വനികേസനവര) ആകസ്റ്റ് 
റദ്ദേമോക്കല ഓരഡനിനന്സസ്റ്റ്

അല്ലേ
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4 2017 18 2017-കല കകേരള  
പഞമോയത്തസ്റ്റ് രമോജസ്റ്റ് 
(കഭദഗതനി) 
ഓരഡനിനന്സസ്റ്റ് 

അല്ലേ

5 2017 19 2017-കല കകേരള  
മുനനിസനിപ്പെമോലനിറനി 
(കഭദഗതനി) 
ഓരഡനിനന്സസ്റ്റ്

അല്ലേ

VIII റനികപ്പെമോരടസ്റ്റ് സമരപ്പെണര

വനിദരമോഭരമോസ വകുപ്പുമനനി  (  കപ്രമോഫ  .    സനി  .    രവസ്പീനനമോഥസ്റ്റ്  ): സര,  വനിദരമോഭരമോസര
സരബനനിച സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മനിറനി  VI-കന അദ്ധരകനമോയ ഞമോന് സമനിതനിയകടെ  2017
മമോരചസ്റ്റ് 31 വകരയള ആനുകേമോലനികേ റനികപ്പെമോരടസ്റ്റ് സമരപ്പെനിക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര : റനികപ്പെമോരടസ്റ്റ് സമരപ്പെനിചനിരനിക്കുന.

IX നനിയമനനിരമ്മമോണകേമോരരര

തമോകഴപ്പെറയന ബനില്ലുകേളകടെ അവതരണവര സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിക്കസ്റ്റ് 

അയയണകമന പ്രകമയവര

(i) 2017-കല കകേരള സഹകേരണ സരഘ (കഭദഗതനി) ബനില

സഹകേരണവര  വനികനമോദസഞമോരവര  കദവസസവര   വകുപ്പുമനനി

(  ശസ്പീ  .    കേടെകേരപളനി  സുകരനന്  ):  സര,  2017-കല  കകേരള  സഹകേരണ  സരഘ

(കഭദഗതനി)  ബനില അവതരനിപ്പെനിക്കുന.  ഓരഡനിനന്സസ്റ്റ് പ്രഖരമോപനിചകകേമോണസ്റ്റ് സതസര

നനിയമനനിരമ്മമോണര  നടെത്തമോനുണമോയ  സമോഹചരരര  വനിശദസ്പീകേരനിചകകേമോണള

കസറസ്റ്റ്കമന്റുര കമശപ്പുറത്തസ്റ്റ് വയ്ക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര:  ബനില അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന.

സഹകേരണവര  വനികനമോദസഞമോരവര  കദവസസവര   വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .

കേടെകേരപളനി സുകരനന്  ):  സര, 2017-കല കകേരള സഹകേരണ സരഘ  (കഭദഗതനി)

ബനില ഭകരവര സനിവനില സലപസുര സഹകേരണവര  സരബനനിച XI-ാം നമ്പര

സബ്ജ കസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയകടെ  പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന പ്രകമയര അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 
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ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (  ശസ്പീ  .    മമോതമ്മ്യൂ ടെനി  .    കതമോമസസ്റ്റ്  ):  സര, ഞമോന് പ്രകമയകത്ത
പനിന്തമോങ്ങുന.

(നനിരമോകേരണപ്രകമയത്തനിനസ്റ്റ്  കനമോടസ്പീസസ്റ്റ്  നലകേനിയനിരുന  അരഗങ്ങള്
സസ്പീറനിലനില്ലേമോതനിരുനതനിനമോല  അവതരനിപ്പെനിക്കകപ്പെടനില്ലേ.)

(ശസ്പീ.  കകേ.  സനി.  കജമോസഫസ്റ്റ്  സസ്പീറനിലനില്ലേമോതനിരുനതനിനമോല  1  (എ)  നമ്പര
കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കകപ്പെടനില്ലേ.)

ശസ്പീ  .    എസസ്റ്റ്  .    ശരമ്മ:  സര, 2017-കല കകേരള സഹകേരണ സരഘ  (കഭദഗതനി)
ബനില ഒരു കസലകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയകടെ പരനിഗണനയസ്റ്റ്  അയയണകമന  1 (ബനി)  നമ്പര
കഭദഗതനി ഞമോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  എസസ്റ്റ്.  ശരമ്മ  അവതരനിപ്പെനിച  കഭദഗതനി  സഭയകടെ
അനുമതനികയമോകടെ പനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.

2017-കല കകേരള സഹകേരണ സരഘ  (കഭദഗതനി)  ബനില ഭകരവര സനിവനില
സകകപസുര സഹകേരണവര സരബനനിച സബ്ജകസ്റ്റ് കേമ്മനിറനി  XI-കന പരനിഗണനയസ്റ്റ്
അയയണകമന പ്രകമയകത്ത 

അനുകൂലനിക്കുനവര............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര.............

പ്രകമയര  സഭ  അരഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.  ബനില  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനി  XI-കന
പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയ്ക്കുന. 

(ii) 2017-കല കകേരള കമഡനിക്കല വനിദരമോഭരമോസര (സസകേമോരര കമഡനിക്കല
വനിദരമോഭരമോസ സമോപനങ്ങളനികല പ്രകവശനര കമകപ്പെടുത്തലര നനിയനനിക്കലര)

ബനില

ആകരമോഗരവര സമോമൂഹരനസ്പീതനിയര വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി കകേ  .    കകേ  .    ലശലജ
ടെസ്പീചര  ):  സര, 2017-കല കകേരള കമഡനിക്കല വനിദരമോഭരമോസര (സസകേമോരര കമഡനിക്കല
വനിദരമോഭരമോസ സമോപനങ്ങളനികല പ്രകവശനര കമകപ്പെടുത്തലര നനിയനനിക്കലര) ബനില
അവതരനിപ്പെനിക്കുന.  ഓരഡനിനന്സസ്റ്റ് പ്രഖരമോപനിചകകേമോണസ്റ്റ് സതസര നനിയമനനിരമ്മമോണര
നടെത്തമോനുണമോയ  സമോഹചരരര  വനിശദസ്പീകേരനിചകകേമോണള  കസറസ്റ്റ്കമന്റുര  ഞമോന്
കമശപ്പുറത്തസ്റ്റ് വയ്ക്കുന.

മനി  .   സസ്പീക്കര:  ബനില അവതരനിപ്പെനിചനിരനിക്കുന.
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ആകരമോഗരവര സമോമൂഹരനസ്പീതനിയര വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീമതനി കകേ  .    കകേ  .    ലശലജ
ടെസ്പീചര  ):  സര, 2017-കല കകേരള കമഡനിക്കല വനിദരമോഭരമോസര  (സസകേമോരര കമഡനിക്കല
വനിദരമോഭരമോസ സമോപനങ്ങളനികല പ്രകവശനര കമകപ്പെടുത്തലര നനിയനനിക്കലര) ബനില
ആകരമോഗരവര കുടുരബകകമവര  സരബനനിച XII-ാം നമ്പര സബ്ജ കസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയകടെ
പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന പ്രകമയര അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (  ശസ്പീ  .    വനി  .    എസസ്റ്റ്  .    സുനനില  കുമമോര  ):  സര,  ഞമോന്
പ്രകമയകത്ത പനിന്തമോങ്ങുന.

മനി   .  സസ്പീക്കര:  കചയറനികന മുഖര മറചകകേമോണള പ്രതനികഷധര ശരനിയല്ലേമോകയനസ്റ്റ്
പലതവണ ഞമോന് ആവരത്തനിചനിട്ടുളതമോണസ്റ്റ്.

(നനിരമോകേരണപ്രകമയത്തനിനസ്റ്റ്  കനമോടസ്പീസസ്റ്റ്  നലകേനിയനിരുന  അരഗങ്ങള്
സസ്പീറനിലനില്ലേമോതനിരുനതനിനമോല  അവതരനിപ്പെനിക്കകപ്പെടനില്ലേ.)

ശസ്പീ.  വനി.  എസസ്റ്റ്.  ശനിവകുമമോര  സസ്പീറനിലനില്ലേമോതനിരുനതനിനമോല  1  (എ)  നമ്പര
കഭദഗതനി അവതരനിപ്പെനിക്കകപ്പെടനില്ലേ.

ശസ്പീ  .    എര  .    നമൗഷമോദസ്റ്റ്: 2017-കല കകേരള കമഡനിക്കല വനിദരമോഭരമോസര (സസകേമോരര
കമഡനിക്കല  വനിദരമോഭരമോസ  സമോപനങ്ങളനികല  പ്രകവശനര  കമകപ്പെടുത്തലര
നനിയനനിക്കലര)  ബനില ഒരു കസലകസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയകടെ പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന
1 (ബനി) നമ്പര കഭദഗതനി ഞമോന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന. 

മനി  .    സസ്പീക്കര:  ശസ്പീ.  എര.  നമൗഷമോദസ്റ്റ്  അവതരനിപ്പെനിച  കഭദഗതനി  സഭയകടെ
അനുമതനികയമോകടെ പനിന്വലനിചനിരനിക്കുന.

2017-കല  കകേരള  കമഡനിക്കല  വനിദരമോഭരമോസര  (സസകേമോരര  കമഡനിക്കല
വനിദരമോഭരമോസ സമോപനങ്ങളനികല പ്രകവശനര കമകപ്പെടുത്തലര നനിയനനിക്കലര) ബനില
ആകരമോഗരവര കുടുരബകകമവര സരബനനിച  XII-ാം നമ്പര സബ്ജ കസ്റ്റ് കേമ്മനിറനിയകടെ
പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയണകമന പ്രകമയകത്ത 

അനുകൂലനിക്കുനവര............

പ്രതനികൂലനിക്കുനവര.............

പ്രകമയര  സഭ  അരഗസ്പീകേരനിചനിരനിക്കുന.  ബനില  സബ്ജകസ്റ്റ്  കേമ്മനിറനിയകടെ
പരനിഗണനയസ്റ്റ് അയയ്ക്കുന.

ഓരഡര ….ഓരഡര.... സഭ ഇകപ്പെമോള് പനിരനിയനതുര നമോകള രമോവനികല 8.30-നസ്റ്റ്
വസ്പീണര സകമ്മളനിക്കുനതുമമോണസ്റ്റ്.

(2017  ആഗസസ്റ്റ് മമോസര  8-ാം തസ്പീയതനി കചമോവ്വമോഴ്ച രമോവനികല  8.30-  നസ്റ്റ് വസ്പീണര

സകമ്മളനിക്കുനതനിനമോയനി സഭ രമോവനികല 11.07- നസ്റ്റ് പനിരനിഞ.)


