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മമ  .    സസ്പീക്കര:  ഓരഡര.........  ഓരഡര........(*1)  ശസ്പീ.  രരാമചന്ദ്രന

കടന്നപ്പളമയുടട നക്ഷത്രചമഹ്നമമട്ട  1-ാംനമ്പര  ചചരാദദ്യവുമരായമ

നക്ഷത്രചമഹ്നമമട്ട 10-ാം നമ്പര ചചരാദദ്യദ്യം ക്ലബബ്ബ് ടചയ്യുന്നതമനബ്ബ്  ശസ്പീ.  ഇ. ടക.

വമജയനദ്യം   നക്ഷത്രചമഹ്നമമട്ട  14-ാം  നമ്പര  ചചരാദദ്യദ്യം  ക്ലബബ്ബ്  ടചയ്യുന്നതമനബ്ബ്

ശസ്പീ.  ഒ.  ആര.  ചകളുവുദ്യം  ചനരാട്ടസ്പീസബ്ബ്  നല്കമയമട്ടുണബ്ബ്.   ചചരാദദ്യങ്ങള

സമരാനമരായതുടകരാണബ്ബ്   നക്ഷത്രചമഹ്നമമട്ട  14-ാം  നമ്പര  ചചരാദദ്യതമനബ്ബ്

ക്ലബമദ്യംഗബ്ബ് അനവദമക്കുന.  വമഷയദ്യം വദ്യതദ്യസ്തമരായതമനരാല്  നക്ഷത്രചമഹ്നമമട്ട

10-ാം  നമ്പര  ചചരാദദ്യതമനബ്ബ്  ക്ലബമദ്യംഗബ്ബ്  അനവദമക്കുന്നമല.   ബഹുമരാനടപ്പട്ട

മനമക്കബ്ബ് നക്ഷത്രചമഹ്നമമട്ട ചചരാദദ്യദ്യം നമ്പര 1, 14 എന്നമവയബ്ബ് ഒരുമമചബ്ബ് മറുപടമ

പറയരാവുന്നതരാണബ്ബ്.  

ടപരാതുവമതരണ സദ്യംവമധരാനദ്യം ശകമടപ്പടുതരാന നടപടമ

(*1)  ശസ്പീ  .   രരാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പളമ:

ശസ്പീ ചതരാമസബ്ബ് ടക ചതരാമസബ്ബ്:

ശസ്പീ  .    ടക  .    പമ  .    ചമരാഹനന:  തരാടഴെക്കരാണുന്ന  ചചരാദദ്യങ്ങളക്കബ്ബ്

ഭക്ഷദ്യ-ടപരാതുവമതരണ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമരാ:
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(എ) സദ്യംസരാനതബ്ബ്  ടപരാതുവമതരണ  സദ്യംവമധരാനദ്യം  കൂടുതല്

ടമചടപ്പടുതരാന  സസസ്പീകരമച്ചുവരുന്ന  നടപടമകള  എടന്തെലരാടമന്നബ്ബ്

വദ്യകമരാക്കുചമരാ?

2013-ടലെ  ചദശസ്പീയ  ഭക്ഷദ്യഭദ്രതരാ  നമയമടത  അടമസരാനടപ്പടുതമ

ടപരാതുവമതരണ  സദ്യംവമധരാനദ്യം  ശകമടപ്പടുത്തുന്നതമനരായമ  കഴെമഞ

സർക്കരാരമടന്റെ കരാലെദ്യം മുതൽതടന്ന നമരവധമ  നടപടമകൾ സസസ്പീകരമചമരുന.

ഭക്ഷദ്യധരാനദ്യങ്ങളുടട  വരാതമൽപ്പടമ  വമതരണദ്യം,  ഇ-ചപരാസബ്ബ്  ടമഷസ്പീനകളുടട

ഉപചയരാഗദ്യം,  വകുപ്പമടന്റെ  ചപരാർട്ടല്  വഴെമ  ചറഷന  വമതരണദ്യം  സദ്യംബനമച

വമവരങ്ങള  ജനങ്ങളക്കബ്ബ്  നമരസ്പീക്ഷമക്കരാനളള  സദ്യംവമധരാനദ്യം  എന്നമവടയലരാദ്യം

അതമടന്റെ ഭരാഗമരാണബ്ബ്. രരാജദ്യതമനതടന്ന മരാത തൃകയരാവുന്ന വമധതമല് നമ്മുടട

സദ്യംസരാനടത  ടപരാതുവമതരണ  രദ്യംഗദ്യം  കരാരദ്യക്ഷമവുദ്യം  സുതരാരദ്യവുമരാക്കരാന

ചവണമയുളള  പ്രവരതനങ്ങള  കൂടുതല്  മുചന്നരാട്ടബ്ബ്  ടകരാണ്ടുചപരാകുന്നതമനളള

നടപടമകളരാണബ്ബ്  സരക്കരാര  സസസ്പീകരമച്ചുടകരാണമരമക്കുന്നതബ്ബ്. ആദമവരാസമ

ചമഖലെകളമടലെ  "സഞ്ചരമക്കുന്ന  ചറഷൻകട"  പദ്ധതമ  തമരുവനന്തെപുരദ്യം,

പതനദ്യംതമട്ട  ജമലകളമൽക്കൂടമ  നടപ്പമലെരാക്കമ.  "വമശപ്പുരഹമത  ചകരളദ്യം"

പദ്ധതമയുടട  ഭരാഗമരായമ  നമർധനർക്കബ്ബ്  ഒരുചനരടത  ആഹരാരദ്യം
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സസൗജനദ്യനമരക്കമൽ  ലെഭദ്യമരാക്കുന്ന  സുഭമക്ഷ  ചഹരാട്ടൽ  തമരുവനന്തെപുരത്തുദ്യം

ആരദ്യംഭമച്ചു.  ടപരാതുവമതരണ  ശദ്യദ്യംഖലെയമടലെ  ടതറരായ  പ്രവണതകൾ

തടയുന്നതമനബ്ബ് ശകമരായ പരമചശരാധനരാ സദ്യംവമധരാനദ്യം ഏരടപ്പടുതമ. തരാലൂക്കബ്ബ്

സപപ്ലൈ ഓഫസ്പീസുകളമല് ലെഭമക്കുന്ന പരരാതമകളമചന്മേല് സമയബനമതമരായമ

നടപടമകളുണരാകണടമന്നബ്ബ്  കരശന  നമരചദ്ദേശദ്യം  നല്കമ.  ടപരാതുവമതരണ

വകുപ്പമടന്റെ  5  ചമഖലെകള  തമരമചബ്ബ്  സസരാഡുകള  രൂപസ്പീകരമചബ്ബ്  ഇക്കരാരദ്യങ്ങള

പരമചശരാധമച്ചുവരുന.  ചറഷനമദ്യംഗബ്ബ്  ഇനടസക്ടരമരാര  കടകള

പരമചശരാധമക്കുനടവന്നബ്ബ്  ഉറപ്പുവരുതരാന  ടമരാപബല്  ആപ്പബ്ബ്  സദ്യംവമധരാനദ്യം

ഏരടപ്പടുതമ.  കൂടുതല്  സുതരാരദ്യത  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനരായമ  വരാതമൽപ്പടമ

വമതരണദ്യം  നടത്തുന്ന  വരാഹനങ്ങളമൽ  ജമ.പമ.എസബ്ബ്.  ഘടമപ്പമക്കുന്നതമനദ്യം

എലരാ  ചഗരാഡസൗണുകളമലദ്യം  സമ.സമ.ടമ.വമ.  സരാപമക്കുന്നതമനദ്യം

തസ്പീരുമരാനമചമട്ടുണബ്ബ്.  2022-2027  പദ്ധതമ  കരാലെയളവമൽ  സദ്യംസരാനടത

എലരാ തരാലൂക്കുകളമലദ്യം ടപരാതുവമതരണ വകുപ്പമടന്റെ ഉടമസതയമല്  NFSA

(National  Food  Security  Act)  ചഗരാഡസൗണുകൾ  നമർമമക്കുന്നകരാരദ്യദ്യം

പരമഗണനയമലെരാണബ്ബ്.  ശരാസസ്പീയ മരാനദണ്ഡങ്ങള അനസരമചരായമരമക്കുദ്യം ഇവ

നമരമമക്കുക.  ചറഷൻ  കടകളുടട  പശരാതലെ  സസൗകരദ്യങ്ങള
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വമകസമപ്പമക്കരാന  ഉചദ്ദേശമക്കുന.  നമലെവമൽ  നൽകമവരുന്ന  ചറഷൻ

സരാധനങ്ങൾക്കുപുറചമ ചമലെ പലെവദ്യഞ്ജനസരാധനങ്ങളുദ്യം ചറഷൻ കടകളമലൂടട

വമതരണദ്യം ടചയരാന സരക്കരാര ആചലെരാചമക്കുന.

(ബമ) അരഹരരായവരക്കബ്ബ്  കൂടുതല്  ആനകൂലെദ്യങ്ങള

ലെഭദ്യമരാക്കുന്നചതരാടടരാപ്പദ്യം അനരഹടര ഒഴെമവരാക്കുന്നതമനബ്ബ്  സസസ്പീകരമച്ചുവരുന്ന

നടപടമകള വമശദമരാക്കരാചമരാ?

2013-ടലെ  ചദശസ്പീയ  ഭക്ഷദ്യഭദ്രതരാ  നമയമപ്രകരാരദ്യം  എ.എ.പവ.,

പമ.എചബ്ബ്.എചബ്ബ്.  വമഭരാഗങ്ങടളയരാണബ്ബ്  മുനഗണനരാ  പട്ടമകയമല്

ഉളടപ്പടുതമയമരമക്കുന്നതബ്ബ്.  മുനഗണനരാവമഭരാഗങ്ങടള  കടണത്തുന്നതബ്ബ്

വദ്യകമരായ  മരാനദണ്ഡങ്ങളുടട  അടമസരാനതമലെരാണബ്ബ്.  ഇപ്രകരാരമുളള

മുനഗണനരാവമഭരാഗങ്ങളമടലെ  ഗുണചഭരാകരാക്കളുടട  ആടക  സദ്യംഖദ്യ  നമ്മുടട

സദ്യംസരാനതബ്ബ്  1,54,80,040  (ഒരു  ചകരാടമ  അമ്പതമനരാലെബ്ബ്  ലെക്ഷതമ

എണ്പതമനരായമരതമ  നരാല്പതബ്ബ്)  ആയമ  ചകന്ദ്രസർക്കരാർ

നമജടപ്പടുതമയമട്ടുണബ്ബ്.  നമലെവമല്  മുനഗണനരാവമഭരാഗതമല്  ഉളടപ്പട്ടമട്ടുളള

അനർഹടര കടണതമ ഒഴെമവരാക്കുകയുദ്യം അങ്ങടന വരുന്ന ഒഴെമവുകളമചലെയബ്ബ്

അർഹരരായ കുടുദ്യംബങ്ങളുടട  കരാരഡുകള തരദ്യംമരാറമ  നല്കുകയുദ്യം ടചയ്യുന്നതബ്ബ്
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ഒരു  തുടരപ്രവരതനമരാണബ്ബ്.  ഈ  സരക്കരാര  അധമകരാരതമല്  വന്നചശഷദ്യം

അനർഹമരായമ മുൻഗണനരാ ചറഷന കരാർ ഡുകൾ പകവശദ്യം വചമരുന്നവർക്കബ്ബ്

ശമക്ഷകൂടരാടത അവ തമരമചചല്പ്പമക്കരാൻ അവസരദ്യം നല്കമ. ഇങ്ങടന 11587

എ.എ.പവ.  കരാര ഡുകളുദ്യം  74624  പമ.എചബ്ബ്.എചബ്ബ്.  കരാര ഡുകളുദ്യം  55974

ചനരാണ്  പ്രചയരാറമറമ  (സബ്സമഡമ)  കരാരഡുകളുദ്യം  തമരമചചല്പമക്കടപ്പട്ടു.

ഇതുകൂടരാടത പരമചശരാധനയമലൂടട കടണതമയ ഒഴെമവുകളുദ്യം ലെഭദ്യമരായമ. 2021

ജൂലെരായബ്ബ്  31  വടര  ഈ  രണ്ടുതരതമലദ്യം  മുൻഗണനരാവമഭരാഗതമല്

ലെഭദ്യമരായമട്ടുളള ഒഴെമവുകളമചലെയബ്ബ്  12,596  എ.എ.പവ.  കരാര ഡുകളുദ്യം  1,19,866

പമ.എചബ്ബ്.എചബ്ബ്.  കരാര ഡുകളുദ്യം തരദ്യംമരാറമ നല്കുകയുണരായമ. 2021  ആഗസബ്ബ്  1

മുതല്  മുനഗണനരാവമഭരാഗതമചലെയബ്ബ്  മരാറുന്നതമനരായമ  തരാലൂക്കബ്ബ്  സപപ്ലൈ

ഓഫസ്പീസുകളമല് ലെഭമച  അചപക്ഷകള സൂക്ഷ്മപരമചശരാധനയബ്ബ്  വമചധയമരാക്കമ

മുനഗണനരാ പട്ടമക തയരാറരാക്കുന്ന നടപടമകള പുചരരാഗമമച്ചുവരമകയരാണബ്ബ്.

(നക്ഷത്രചമഹ്നമമട്ട  14-ാം  നമ്പര  ചചരാദദ്യതമടന്റെ  ഉതരങ്ങള

ഒന്നരാമടത  ചചരാദദ്യതമടന്റെ  ഉതരതമലളടപ്പടുന്നതുടകരാണബ്ബ്   പ്രധരാന

ചപരായമന്റുകള മരാത്രദ്യം സൂചമപ്പമചബ്ബ്  ബരാക്കമയുളവ ചമശപ്പുറതബ്ബ് വയ്ക്കുന.*)

* അനബനമരായമ ചചരക്കുന
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മുനഗണന ഗുണചഭരാകരാക്കളുടട ചകസരാട്ട പുനരനമരണ്ണയദ്യം

(*14) ശസ്പീ  .   ഒ  .   ആർ  .   ചകളു:

ശസ്പീ  .   ചസവദ്യര ചമറമലെപ്പമളമ:

ശസ്പീ  .   ജമ  .   സസ്പീഫന:

ശസ്പീ  .   ടക  .   ചപ്രദ്യംകുമരാര: തരാടഴെക്കരാണുന്ന ചചരാദദ്യങ്ങളക്കബ്ബ് ഭക്ഷദ്യ-

ടപരാതുവമതരണ വകുപ്പുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമരാ:

(എ)  ചകന്ദ്ര  സരക്കരാര  അശരാസസ്പീയമരായമ  മുനഗണന

ഗുണചഭരാകരാക്കളുടട  എണ്ണദ്യം  നമജടപ്പടുതമയതബ്ബ്  അരഹതടപ്പട്ട  നമരവധമ

ചപരക്കബ്ബ്  കുറഞ  നമരക്കമല്  ഭക്ഷദ്യധരാനദ്യദ്യം  ലെഭമക്കരാടത  ചപരാകുന്നതമനദ്യം

സസൗജനദ്യ  ചമകമത്സ  നമചഷധമക്കടപ്പടുന്നതമനദ്യം

ഇടയരാക്കമയമട്ടുടണന്നതമനരാൽ  മുനഗണനരാ  ഗുണചഭരാകരാക്കളുടട  ചകസരാട്ട

ശരാസസ്പീയമരായമ പുനരനമരണ്ണയമക്കരാന ആവശദ്യടപ്പട്ടമട്ടുചണരാ?

ഉണബ്ബ്.  സദ്യംസരാനതബ്ബ്  ഗരാമപ്രചദശങ്ങളമൽ  52.63  ശതമരാനവുദ്യം നഗര

പ്രചദശങ്ങളമൽ 39.5 ശതമരാനവുദ്യം ജനങ്ങടളയരാണബ്ബ് മുൻഗണനരാ വമഭരാഗതമൽ

ഉൾടപ്പടുതരാൻ  കഴെമയുന്നതബ്ബ്.  ഇപ്രകരാരദ്യം  അദ്യംഗങ്ങളുടട  പരമധമ

നമശയമചതമനരാൽ  അർഹരരായ  എലരാ  കുടുദ്യംബങ്ങടളയുദ്യം  മുൻഗണനരാ

പട്ടമകയമലൾടപ്പടുതരാൻ  കഴെമയരാത  സരാഹചരദ്യദ്യം  നമലെവമലണബ്ബ്.  ഇതബ്ബ്
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പരമഹരമക്കുന്നതമനരായമ സദ്യംസരാനതമടന്റെ മുനഗണനരാ പരമധമ വരദ്ധമപ്പമചബ്ബ്

നല്കുന്നതമനബ്ബ്  ചകന്ദ്ര സരക്കരാരമചനരാടബ്ബ്  അഭദ്യരതമചമരുടന്നങമലദ്യം  അനകൂലെ

പ്രതമകരണമുണരായമട്ടമല. 

(ബമ)  സദ്യംസരാനതബ്ബ് അനരഹമരായമ മുനഗണന ചറഷന കരാരഡുകള

പകവശടപ്പടുതമയമട്ടുളവടര  കടണതമ  മുൻഗണന  ലെമസമൽ  നമന്നബ്ബ്

ഒഴെമവരാക്കരാന സസസ്പീകരമച നടപടമയുടട പുചരരാഗതമ അറമയമക്കരാചമരാ?

അനരഹമരായമ  മുനഗണനരാ  കരാരഡുകള  പകവശദ്യം  വചമരമക്കുന്ന

വദ്യകമകടളക്കുറമച്ചുള  വമവരങ്ങള  ടപരാതുജനങ്ങളക്കബ്ബ്  സരക്കരാരമടന

അറമയമക്കുന്നതമചലെയരായമ  9495998223  എന്ന  ചഫരാണ്  നമ്പര

പരസദ്യടപ്പടുത്തുകയുദ്യം പരരാതമ  നല്കുന്ന  വദ്യകമകടളക്കുറമച്ചുള  വമവരദ്യം

രഹസദ്യമരായമ  സൂക്ഷമക്കുടമന്നബ്ബ്  ഉറപ്പബ്ബ്  നല്കുകയുദ്യം ടചയമട്ടുണബ്ബ്.  01/08/2021

മുതല്  43635  അചപക്ഷകളരാണബ്ബ്  തരാലൂക്കബ്ബ്  തലെതമൽ  മുൻഗണനയമചലെയബ്ബ്

മരാറ്റുന്നതമനബ്ബ് ലെഭദ്യമരായമട്ടുളതബ്ബ്. അചപക്ഷകള പരമചശരാധമചബ്ബ് അരഹരരായവടര

മുനഗണനരാ  പട്ടമകയമല്  ഉളടപ്പടുത്തുന്നതമനള  നടപടമകള

തുടരനവരമകയരാണബ്ബ്.
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ശസ്പീ  .    രരാമചന്ദ്രന  കടന്നപ്പളമ :  സര,  ടപരാതുവമതരണ  ശദ്യംഖലെടയ

സദ്യംരക്ഷമക്കുകയുദ്യം  വമജയകരമരായമ  മുചന്നരാട്ടബ്ബ്  ടകരാണ്ടുചപരാകുകയുദ്യം  ടചയ്യുന്ന

സദ്യംസരാനമരാണബ്ബ്  ചകരളദ്യം.   ബഹുമരാനടപ്പട്ട  മുഖദ്യമനമ  പ്രഖദ്യരാപമച

'വമശപ്പുരഹമത  ചകരളദ്യം'  പദ്ധതമയുടട  ഭരാഗമരായമ  വമവമധ  പരമപരാടമകള

നടപ്പമലെരാക്കമ വരുന്നതബ്ബ് സചന്തെരാഷകരമരാണബ്ബ്, സസരാഗതരാരഹമരാണബ്ബ്. വസ്പീടമലരാടത

ടതരുചവരാരതബ്ബ്  തരാമസമക്കുന്നവരക്കബ്ബ്  2013-ടലെ  എന.എഫബ്ബ്.എസബ്ബ്.എ.

നമയമപ്രകരാരദ്യം  ഭക്ഷദ്യധരാനദ്യങ്ങളക്കബ്ബ്  അരഹതയുളതരായമ  കരാണുന.  ഈ

സരാഹചരദ്യതമല്  ആധരാര  പരമചശരാധന  നടതമ  ഒരു  കരാരഡമലദ്യം

ചപരമലരാതപക്ഷദ്യം  നടപടമക്രമങ്ങള  ലെളമതമരാക്കമടക്കരാണബ്ബ്

ഇതരക്കരാരക്കുകൂടമ  ചറഷന  കരാരഡബ്ബ്  നല്കുന്ന  കരാരദ്യദ്യം  സരക്കരാര

പരമഗണമക്കുചമരാ? 

ഭക്ഷദ്യ-ടപരാതുവമതരണ വകുപ്പുമനമ  (ശസ്പീ  .    ജമ  .    ആര  .    അനമല്  ):  സര,

അതബ്ബ്  പരമഗണനയമലെരാടണന്നബ്ബ് മരാത്രമല,  അതമടന സദ്യംബനമചബ്ബ്  വമതരണ

നടപടമകള തുടങ്ങമയമട്ടുണബ്ബ്.  ഒരു ചറഷന കരാരഡമലദ്യം ചപരമലരാത ആധരാര

കരാരഡുള  ആളുകളക്കബ്ബ്  ചകരളതമല്  ചറഷന  കരാരഡബ്ബ്  നല്കരാനദ്യം
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ഭക്ഷദ്യധരാനദ്യങ്ങള  വമതരണദ്യം  ടചയരാനദ്യം  ആവശദ്യമരായ  നടപടമ

സസസ്പീകരമചമട്ടുണബ്ബ്. 

ശസ്പീ  .    രരാമചന്ദ്രന  കടന്നപ്പളമ :  സര,  സദ്യംസരാനതബ്ബ്  സസന്തെമരായമ

വസ്പീടമലരാടത  വരാടകയബ്ബ്  തരാമസമക്കുന്നവരക്കബ്ബ്  വസ്പീട്ടുടമയുടട  സമതപത്രദ്യം

ലെഭമക്കരാതതുളടപ്പടടയുള കരാരണതരാല് ചറഷന കരാരഡബ്ബ് ലെഭമക്കുന്നതമനബ്ബ്

പ്രരാചയരാഗമക  ബുദ്ധമമുട്ടബ്ബ്  അനഭവടപ്പടുന്ന  കരാരദ്യദ്യം  അങ്ങയുടട

ശദ്ധയമല്ടപ്പട്ടമട്ടുചണരാ;  നടപടമക്രമങ്ങള  ലെളമതമരാക്കമടക്കരാണബ്ബ്   ഈ

വമഭരാഗതമല്ടപ്പട്ടവരക്കുകൂടമ  ചറഷന  കരാരഡബ്ബ്  നല്കുന്ന  കരാരദ്യദ്യം

പരമഗണമക്കരാചമരാ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    ആര  .    അനമല്:   സര,   സദ്യംസരാനതബ്ബ് വരാടക വസ്പീടുകളമല്

തരാമസമക്കുന്നവരക്കുദ്യം ചറഷന കരാരഡബ്ബ് അനവദമചബ്ബ്  ചറഷന ആനകൂലെദ്യങ്ങള

ഉറപ്പരാക്കുന്നതമനരായമ  സരാധുവരായ  വരാടക  കരരാചറരാ  ടകട്ടമട  ഉടമയുടട

സമതപത്രചമരാ  ഇലരാടത,  അചപക്ഷചയരാടടരാപ്പദ്യം  സമരപ്പമക്കുന്ന   സസയദ്യം

സരാക്ഷദ്യടപ്പടുതമയ  സതദ്യപ്രസ്തരാവന  പരമഗണമചബ്ബ്  അചപക്ഷകടന്റെയുദ്യം

കരാരഡമലളടപ്പടുന്ന മറദ്യംഗങ്ങളുടടയുദ്യം ആധരാര കരാരഡബ്ബ് പരമചശരാധമചബ്ബ് മടറരാരു

ചറഷന  കരാരഡമലദ്യം  ഉളടപ്പട്ടമട്ടമടലന്നബ്ബ്  ഉറപ്പുവരുതമയചശഷദ്യം  ചറഷന



Uncorrected/not for publication 
 04-10-2021 

10

കരാരഡബ്ബ്  അനവദമക്കുന്നതമനബ്ബ്  അനമതമ  നല്കമ  ഉതരവബ്ബ്

ഇറക്കമക്കഴെമഞമരമക്കുകയരാണബ്ബ്.  അതനസരമചബ്ബ്  ഇചപ്പരാള   നമരവധമ

ആളുകളക്കബ്ബ് കരാരഡബ്ബ് ടകരാടുതബ്ബ് തുടങ്ങമയമട്ടുണബ്ബ്.  

ശസ്പീ  .    ചതരാമസബ്ബ്  ടക  .    ചതരാമസബ്ബ്:  സര,  സരക്കരാര  തലെതമല്

ടപരാതുവമതരണ  സദ്യംവമധരാനദ്യം  ഏറവുദ്യം  നല  രസ്പീതമയമല്  നടക്കുനടവന്ന

കരാരദ്യതമല്  സദ്യംശയടമരാനമമല.   കുട്ടനരാടബ്ബ്  ചപരാടലെയുള  പ്രചദശങ്ങളമല്

ചനരടത 148 ചറഷന കടകളുണരായമരുന.  എന്നരാല് ഇചപ്പരാള 118 എണ്ണദ്യം

മരാത്രചമ പ്രവരതമക്കുനള.  കുട്ടനരാടമടന സദ്യംബനമചബ്ബ് ഏരമയ വലതരാണബ്ബ്.

പടക്ഷ,  ജനങ്ങള  വളടര  കുറവരാണബ്ബ്.  ചമലെ  ഏരമയകളമല്  ജനങ്ങളക്കബ്ബ്

എതമടപ്പടരാന  കഴെമയരാത  സരാഹചരദ്യമുണബ്ബ്.  അങ്ങടനയുള  സലെങ്ങളമല്

കദ്യരാനസല്  ടചയ  ചറഷന  കടകള  വസ്പീണ്ടുദ്യം  ലെഭമക്കരാനള

സദ്യംവമധരാനമുണരാക്കുചമരാ?

ശസ്പീ  .   ജമ  .   ആര  .   അനമല്:  സര, പുതമയ ചറഷന കടകളക്കുചവണമയുള

നമരവധമ അചപക്ഷകള വന്നമട്ടുണബ്ബ്.  അതബ്ബ് പരമചശരാധനയമലെരാണബ്ബ്.  എന്നരാല്

599  ചറഷന  കടകള  കദ്യരാനസല്  ടചയതുദ്യം  മറബ്ബ്  രൂപതമലമുള  കടകള

പുതമയ  പലെസനസമകളക്കബ്ബ്  ടകരാടുക്കരാന  കഴെമയുന്ന  തരതമലള
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നടപടമകളമചലെയരാണബ്ബ്  വകുപ്പബ്ബ്  നസ്പീങ്ങമയമട്ടുളതബ്ബ്.  ഒചക്ടരാബര,  നവദ്യംബര

മരാസങ്ങളമലെരായമ  അതുമരായമ  ബനടപ്പട്ട  എലരാ  റമസരചവഷനസുദ്യം

പരാലെമച്ചുടകരാണബ്ബ്  കടകള നല്കരാനള നടപടമയമചലെയബ്ബ് ചപരാകുന്നതരാണബ്ബ്. 

ശസ്പീ  .    ടക  .    പമ  .    ചമരാഹനന:  സര,  2021  ഒചക്ടരാബര  1-ാംതസ്പീയതമ

ചകരളതമടലെ  ഒരു  ലെക്ഷതമനരാല്പ്പതമരണരായമരചതരാളദ്യംവരുന്ന

എ.പമ.എല്  കരാരഡുകള  ബമ.പമ.എല്  കരാരഡുകളരാക്കമ  മരാറമയതുമൂലെദ്യം

അരഹരരായവരക്കബ്ബ് ആനകൂലെദ്യദ്യം ലെഭമചമരമക്കുകയരാണബ്ബ്.  ഇസൗ സരക്കരാരമടനയുദ്യം

വകുപ്പുമനമചയയുദ്യം  വകുപ്പമടനയുദ്യം  എലരാവമധതമലമുള  അഭമനന്ദനങ്ങളുദ്യം

അറമയമക്കുകയരാണബ്ബ്.  നമുക്കറമയരാദ്യം,  ഇന്നബ്ബ്  പലെ  വമദദ്യരാരതമകളുദ്യം

പഠമച്ചുടകരാണമരമക്കുകയരാണബ്ബ്.   50  ശതമരാനദ്യം  അദ്യംഗപവകലെദ്യദ്യം  സദ്യംഭവമച

കുട്ടമകടളരാണങമലദ്യം  അവരുടട  പമതരാവബ്ബ്  വമചദശതരാടണങമല്  അവരക്കബ്ബ്

എ.പമ.എല്  കരാരഡരാണബ്ബ്,  വരുമരാനവുദ്യം  അതമല്  കൂടുതലെരായമട്ടരാണബ്ബ്

കരാണമക്കുന്നതബ്ബ്.  അതുടകരാണ്ടുതടന്ന  പലെ  ആനകൂലെദ്യങ്ങളുദ്യം  അവരക്കബ്ബ്

നമചഷധമക്കടപ്പടുകയരാണബ്ബ്.  അതമടനരാരു  പരമഹരാരമരായമ   ഇങ്ങടനയുള

വമദദ്യരാരതമകള ഉള വസ്പീടുകളക്കബ്ബ് ബമ.പമ.എല് കരാരഡബ്ബ് അനവദമക്കരാനള

നടപടമകള സസസ്പീകരമക്കുചമരാ?
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ശസ്പീ  .    ജമ  .    ആര  .    അനമല്:  സര,  സദ്യംസരാനടത  ഭമന്നചശഷമക്കരാര

അദ്യംഗങ്ങളരായുള  കുടുദ്യംബങ്ങളക്കബ്ബ്  മുനഗണനരാകരാരഡബ്ബ്  നല്കണടമന്നരാണബ്ബ്

സരക്കരാര  ആഗഹമക്കുന്നതബ്ബ്.   എന്നരാല്  ഇതരദ്യം  ഭമന്നചശഷമക്കരാരുടട

അദ്യംഗപരമമമതമയുടട  ശതമരാനദ്യം  കണക്കരാക്കമ  ഒരു  നമശമതശതമരാനതമനബ്ബ്

മുകളമല്  അദ്യംഗപരമമമതമയുളവരക്കബ്ബ്  മുനഗണനരാകരാരഡബ്ബ്  നല്കുവരാന

കഴെമയുചമരാടയന്ന  കരാരദ്യദ്യം  പരമചശരാധമച്ചുവരമകയരാണബ്ബ്.  ഇക്കരാരദ്യതമല്

സരാമൂഹദ്യനസ്പീതമ  വകുപ്പമടന്റെ  അഭമപ്രരായദ്യം  ആരരാഞചശഷദ്യം  വമശദമരായ

റമചപ്പരാരട്ടബ്ബ്  സമരപ്പമക്കരാന  സമവമല്  സപപ്ലൈസബ്ബ്  ഡയറക്ടരക്കബ്ബ്  നമരചദ്ദേശദ്യം

നല്കമയമട്ടുണബ്ബ്.  സസയദ്യംചലെനചശഷമ  പൂരണ്ണമരായുദ്യം  നഷ്ടടപ്പട്ട  അദ്യംഗങ്ങളുടട

കുടുദ്യംബങ്ങടള  മുനഗണനരാപട്ടമകയമലളടപ്പടുത്തുന്ന  കരാരദ്യദ്യം  സരക്കരാര

ഗസൗരവമരായമ കരാണുന.

ശസ്പീ  .    ഒ  .    ആര  .    ചകളു:  സര,  ചകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെമടന്റെ ടതറരായമട്ടുള ചമലെ

മരാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകരാരദ്യം  മുനഗണനരാവമഭരാഗതമലള  ഗുണചഭരാകരാക്കളുടട

എണ്ണദ്യം  ചകരളതമല്  കരാരദ്യമരായമ  കുറഞമട്ടുണബ്ബ്.  ഇതബ്ബ്  വരദ്ധമപ്പമചബ്ബ്

കമട്ടുന്നതമനബ്ബ്  ഏടതങമലദ്യം  തരതമലള  നടപടമ  ഗവണ്ടമന്റെബ്ബ്

സസസ്പീകരമക്കുനചണരാ?
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ശസ്പീ  .    ജമ  .    ആര  .    അനമല്:  സര,  അതുസദ്യംബനമചബ്ബ്  ഞരാന ചനരടത

സൂചമപ്പമച്ചു.  ഇസൗ  വമഷയദ്യം   ചകന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെമടന്റെ  ശദ്ധയമല്ടപ്പടുതരാനദ്യം

ചകന്ദ്രമനമമരാടര  ചനരമട്ടബ്ബ്  കണബ്ബ്  ഇതമനബ്ബ്  പരമഹരാരമുണരാക്കരാനമരാണബ്ബ്

ആഗഹമക്കുന്നതബ്ബ്.  അതമടന്റെ നടപടമകളുമരായമ മുചന്നരാട്ടുചപരാകുകയരാണബ്ബ്.  

ശസ്പീ  .    ചസവദ്യര ചമറമലെപ്പമളമ: സര, 1,37,369 മുനഗണനരാ  കരാരഡുകള

സറണര  ടചയമചബ്ബ്  അവയബ്ബ്  പകരമരായമ  പുതമയ  ഗുണചഭരാകരാക്കടള

കടണതമ  കരാരഡുവമതരണദ്യം  നടത്തുന്ന  വകുപ്പമടന്റെ  നടപടമകടള

അഭമനന്ദമക്കുന.  മുനഗണനരാകരാരഡമനചവണമ  അചപക്ഷ

സസസ്പീകരമക്കുചമ്പരാളതടന്ന  ഹമയറമദ്യംഗബ്ബ്  തസ്പീയതമ  നമശയമച്ചുടകരാടുക്കുകയുദ്യം

ഹമയറമദ്യംഗബ്ബ്  കഴെമയുന്നമുറയബ്ബ്  മുനഗണനരാകരാരഡബ്ബ്  ലെഭമക്കുചമരാടയന്നബ്ബ്

അചപക്ഷകടന അറമയമക്കുകയുദ്യം ടചയ്യുന്നതമനബ്ബ് നടപടമകള സസസ്പീകരമക്കുചമരാ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    ആര  .    അനമല്:  സര,  ഇസൗ  ഗവണ്ടമന്റെബ്ബ്

അധമകരാരതമല്വന്നതമനചശഷദ്യം ചകരളതമടലെ വമവമധ തരാലൂക്കബ്ബ് - സപപ്ലൈ

ഓഫസ്പീസുകളമല് നമരവധമ അചപക്ഷകള വരുനണബ്ബ്.  മുനകരാലെങ്ങളമല് നമന്നബ്ബ്

വദ്യതദ്യസ്തമരായമ  ആ  അചപക്ഷകളടക്കലരാദ്യം  കൃതദ്യമരായമ  പകപ്പറബ്ബ്  ചനരാട്ടസ്പീസബ്ബ്

ടകരാടുക്കുന.   ഓചരരാ  അചപക്ഷയുദ്യം  വകുപ്പമടന്റെ  പകവശദ്യം  കമട്ടമയരാല്
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അതമനരാവശദ്യമരായ  നടപടമ  സസസ്പീകരമചബ്ബ്  അറമയമക്കരാനദ്യം  നമരചദ്ദേശങ്ങള

നല്കമയമട്ടുണബ്ബ്.   ഇചപ്പരാള നരാല്പ്പതമയരാറരായമരതമല്പ്പരദ്യം അചപക്ഷകള

പരമചശരാധനയമലെരാണബ്ബ്.  പരമചശരാധന  പൂരതമയരാക്കമ  അരഹരരായവരക്കബ്ബ്

കരാരഡുകള വമതരണദ്യം ടചയ്യുന്നതരാണബ്ബ്.

ശസ്പീ  .    ജമ  .    സസ്പീഫന:  സര,  മുനഗണനരാകരാരഡുകളക്കുള അചപക്ഷകള

ഇചപ്പരാള  അചപക്ഷകരമല്  നമനദ്യം  ചനരമട്ടരാണബ്ബ്  സസസ്പീകരമക്കുന്നതബ്ബ്.

ഇതരതമല്  മരാനവലെരായമ  ആപ്ലൈമചക്കഷന  നല്കുന്നതബ്ബ്  ഒഴെമവരാക്കമ

ഓണ്പലെന  അചപക്ഷകള  സസസ്പീകരമക്കുകയരാടണങമല്  അചപക്ഷകള

ചപ്രരാസ്സസബ്ബ്  ടചയ്യുന്നതമനദ്യം  സമയബനമതമരായമ  ചസവനദ്യം  നല്കുന്നതമനദ്യം

പ്രചയരാറമറമ  ലെമസമല്  സരാനദ്യം,  കമട്ടമയ  മരാരക്കബ്ബ്  എന്നമവ  ഉളടപ്പടട

അചപക്ഷകരക്കബ്ബ്  ഓണ്പലെനരായമ  തടന്ന  മനസ്സമലെരാക്കരാനദ്യം  ഇസൗ

സദ്യംവമധരാനതമടന്റെ സുതരാരദ്യത വരദ്ധമപ്പമക്കരാനദ്യം കഴെമയുദ്യം.  ഇതരതമടലെരാരു

ഓണ്പലെന അചപക്ഷരാ സദ്യംവമധരാനദ്യം നടപ്പമലെരാക്കുന്നതമനബ്ബ്  വകുപ്പബ്ബ്  നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുചമരാ?

ശസ്പീ  .   ജമ  .   ആര  .   അനമല്: സര,  ബഹുമരാനടപ്പട്ട അദ്യംഗതമടന്റെ ചചരാദദ്യവുദ്യം

നമരചദ്ദേശവുദ്യം  വളടര  സസരാഗതരാരഹമരായ  ഒന്നരാണബ്ബ്.  ഇചപ്പരാഴദ്യം  വകുപ്പബ്ബ്
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ഓണ്പലെനമലൂടടയുദ്യം ടടലെമചഫരാണമലൂടടയുദ്യം അചപക്ഷകള ക്ഷണമക്കുനണബ്ബ്.

എന്നരാല്  ഇസൗ  പറഞ  രസ്പീതമയമചലെയബ്ബ്  അതബ്ബ്  ക്രമസ്പീകരമചബ്ബ്  വളടര

പ്രചയരാജനകരമരാകുന്ന അവസയമചലെയബ്ബ്  മരാറ്റുന്നതരാണബ്ബ്.

ശസ്പീ  .    ടക  .    ചപ്രദ്യംകുമരാര:  സര,  ചകരളതമടലെ  എല്.ഡമ.എഫബ്ബ്

സരക്കരാരമടന്റെ പ്രതമചരായ വരദ്ധമപ്പമക്കരാന  ഭക്ഷദ്യ  -ടപരാതുവമതരണരദ്യംഗതബ്ബ്

പകവരമച മുചന്നറതമനബ്ബ് സരാധമചമട്ടുണബ്ബ്.  ഭക്ഷദ്യചയരാഗദ്യമരായ നരാണദ്യവമളകള

സദ്യംഭരമചബ്ബ് മൂലെദ്യവരദ്ധമത ഉല്പന്നങ്ങളരാക്കുന്നതമനചവണമ എടന്തെങമലദ്യം നടപടമ

സരക്കരാര  സസസ്പീകരമചമട്ടുചണരാ;  ആ  രദ്യംഗതബ്ബ്  എത്രമരാത്രദ്യം

മുചന്നരാട്ടുചപരായമട്ടുടണന്നബ്ബ് വദ്യകമരാക്കരാചമരാ?

ശസ്പീ  .   ജമ  .   ആര  .   അനമല്: സര,  ബഹുമരാനടപ്പട്ട അദ്യംഗദ്യം ഇവമടട പറഞ

വമഷയദ്യം,  ഇസൗ സഭയുടട ആദദ്യ ചയരാഗതമല്,  ബഹുമരാനദ്യനരായ ഗവരണ്ണറുടട

പ്രഖദ്യരാപനതമലള വമഷയമരാണബ്ബ്.  അതുസദ്യംബനമചബ്ബ് സമവമല് സപപ്ലൈസബ്ബ്

വകുപ്പബ്ബ്  കൃഷമക്കരാരുടട  വമചശഷമച്ചുദ്യം  മലെചയരാരചമഖലെയമടലെ നരാണദ്യവമളകള

സദ്യംഭരമചബ്ബ്  വരാലെല്യു ആഡഡബ്ബ് ചപ്രരാഡക്ടുകളരാക്കമ മരാറമ അതബ്ബ് സപപ്ലൈചകരായുടട

ഒസൗട്ടബ്ബ് ടലെറ്റുകളമലൂടട  വമല്ക്കരാന  കഴെമയുന്നതരതമല്  ഒരു  പദ്ധതമ

തയരാറരാക്കമയമട്ടുണബ്ബ്.  അതബ്ബ് നടപ്പരാക്കരാനരാണബ്ബ് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതബ്ബ്.  
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ശസ്പീ  .    എദ്യം  .    വമനടസന്റെബ്ബ്:  സര,  കഴെമഞ  മരാസടത  ഭക്ഷദ്യക്കമറബ്ബ്

കമട്ടമയമല;  ഇസൗ  മരാസവുദ്യം  ടകരാടുക്കുചമരാടയന്നറമയമല.  ആളുകള

ഭക്ഷദ്യക്കമറമടന പ്രതസ്പീക്ഷമചമരമക്കുകയരാണബ്ബ്.   ഭക്ഷദ്യകമറബ്ബ്  ഇനമ  ടകരാടുക്കുചമരാ

ഇലചയരാ;  ചനരടത  ഭക്ഷദ്യകമറബ്ബ്  വമതരണദ്യം  നമരതമ  എടന്നരാരു  വരാരത

വന.  അതുസദ്യംബനമചബ്ബ്  അങ്ങടനടയരാരു  തസ്പീരുമരാനടമടുതമട്ടമടലന്നബ്ബ്

മനമയുടട  വമശദസ്പീകരണവുദ്യം വന.  എന്നരാല് കൃതദ്യമരായ ഒരു മറുപടമയരാണബ്ബ്

ചവണതബ്ബ്.  ഭക്ഷദ്യകമറബ്ബ് വമതരണദ്യം തുടരുചമരാ അചതരാ ഇതബ്ബ് ഭരണദ്യം കമട്ടരാനള

ഭരണക്കമറരായമ അവസരാനമക്കുചമരാടയനളതരാണബ്ബ് ഞങ്ങളുടട ചചരാദദ്യദ്യം?  

ശസ്പീ  .    ജമ  .    ആര  .    അനമല്:  സര,   ഭരണദ്യം  കമട്ടമയതമനചശഷവുദ്യം  കമറബ്ബ്

വമതരണദ്യം ടചയമട്ടുണബ്ബ്.  ചകരാവമഡബ്ബ്-19  മഹരാമരാരമ സൃഷ്ടമച പ്രതമസനമയുടട

ഘട്ടതമലെരാണബ്ബ്  സദ്യംസരാനതബ്ബ്  ഭക്ഷദ്യസുരക്ഷ  ഉറപ്പരാക്കുന്നതമടന്റെ  ഭരാഗമരായമ

അതമജസ്പീവന  കമറ്റുകള വമതരണദ്യം  ടചയതബ്ബ്.   ആ  അതമജസ്പീവന  കമറ്റുകളുടട

വമതരണടത  സദ്യംബനമചബ്ബ്  ഇന്നമചപ്പരാള  ആ  അവസരദ്യം  കുറചബ്ബ്  മരാറമ

വരുനണബ്ബ്.   അതുടകരാണ്ടുതടന്ന  അതമടനസദ്യംബനമചബ്ബ്  ആചലെരാചമചക്കണ

വമഷയമരാണബ്ബ്. 

ശസ്പീ  .   സമ  .   എചബ്ബ്  .   കുഞമ: സര, ഒന്നരാദ്യം പമണറരായമ സരക്കരാര 16 ഇനദ്യം
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അവശദ്യവസ്തുക്കള  5  വരഷക്കരാലെദ്യം  ഒരു  നയരാപപസചപരാലദ്യം

വരദ്ധമപ്പമക്കരാടത  വമതരണദ്യം  ടചയ്യുകയുണരായമ.   ഇസൗ  അവശദ്യവസ്തുക്കള

ഇതവണയുദ്യം  നമുക്കബ്ബ്  ഒരു  രൂപചപരാലദ്യം  വമലെ  വരദ്ധമപ്പമക്കരാടത

ടകരാടുക്കരാനരാവശദ്യമരായ  നടപടമകള  സസസ്പീകരമക്കരാന  കഴെമയുചമരാടയന്നരാണബ്ബ്

ബഹുമരാനടപ്പട്ട മനമചയരാടബ്ബ് ചചരാദമക്കരാനളതബ്ബ്?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    ആര  .    അനമല്:  സര,  ഗവണ്ടമന്റെബ്ബ് കഴെമഞ ദമവസദ്യംവടരയുദ്യം

ഭക്ഷദ്യകമറബ്ബ്  ടകരാടുത്തുവരമകയരാണബ്ബ്.  കടുത  സരാമ്പതമക

ബരാദ്ധദ്യതയരാടണങമലദ്യം  മരാരക്കറബ്ബ്  ഇന്റെരടവനഷന എന്ന നമലെയ്ക്കുതടന്ന  ആ

ഇടടപടലകള  ഇചപ്പരാഴദ്യം  നടതമവരുന.  ഗസൗരവമരായമ

ആചലെരാചമചതമനചശഷചമ  എടന്തെങമലദ്യം  തരതമലള  മരാറങ്ങള

വരുത്തുകയുള. 

ശസ്പീ  .   പമ  .   ടമ  .   ചതരാമസബ്ബ്: സര, ഓണക്കമറമലൂടട വമതരണദ്യം ടചയ ഏലെയ

ഗുണനമലെവരാരമമലരാതതരാടണനദ്യം  അതബ്ബ്  തമരമടചടുക്കരാന  ഗവണ്ടമന്റെബ്ബ്

ഉതരവബ്ബ്  നല്കമടയനമുള  വരാരതകള  പുറത്തുവരമകയുണരായമ.   Fast-

Moving Consumer Goods (FMCG) Konni  CFRD (Council for Food

Research and Development Lab) ലെരാബമല് നടതമയ പരമചശരാധനയമല്
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ഗുണനമലെവരാരമമലരാതതരാടണനദ്യം mfd 0121  PO No. mkt 9182 28-07-

2021  ആയമ ഭക്ഷദ്യചയരാഗദ്യമലരാതതരാടണനദ്യം ടതളമഞതരായമ വകുപ്പമടന്റെ

തടന്ന  കടണതലണബ്ബ്.   ഇതുസദ്യംബനമചബ്ബ്   സമഗമരായ  അചനസഷണദ്യം

നടതമ  ഓണക്കമറമലൂടട  വമതരണദ്യം  ടചയ  ഏലെയ

ഗുണനമലെവരാരമമലരാതതരാടണനദ്യം  ചകരാടമ  കണക്കമനബ്ബ്  രൂപയുടട  അഴെമമതമ

നടനടവനദ്യം  പത്രസചമളനതമലൂടട  ഞരാന  ഉന്നയമചമരുന.   അന്നബ്ബ്

അതമടന  ബഹുമരാനടപ്പട്ട  മനമ  ടതറരായമ  ചമത്രസ്പീകരമക്കുകയരാണബ്ബ്  ടചയതബ്ബ്.

പടക്ഷ  ഗവണ്ടമന്റെമടന്റെ  ഈ  കടണതല്  ഔചദദ്യരാഗമകമരായമ  ഞരാന

പറഞതബ്ബ്  ശരമയരാടണന്നബ്ബ്  ടതളമയമക്കുകയരാണബ്ബ്.   ഇതബ്ബ്  സദ്യംബനമചബ്ബ്

ഗവണ്ടമന്റെമടന്റെ നമലെപരാടബ്ബ് വദ്യകമരാക്കുചമരാ?

ശസ്പീ  .    ജമ  .    ആര  .    അനമല്:സര,  ബഹുമരാനടപ്പട്ട  അദ്യംഗദ്യം

സൂചമപ്പമചതുചപരാടലെ  ഏലെയ  തമരമടചടുക്കുന്ന  കരാരദ്യടമരാനദ്യം  വകുപ്പബ്ബ്

ആചലെരാചമചമട്ടമല.   ശസ്പീ. പമ. ടമ. ചതരാമസബ്ബ് തമരുചവരാണ ദമവസമരാണബ്ബ് ഏലെക്ക

വമതരണതമല്  8  ചകരാടമ  രൂപയുടട  അഴെമമതമയുടണന്ന  ആചക്ഷപദ്യം

ഉന്നയമചതബ്ബ്.   വളടര  നമരഭരാഗദ്യകരമരായ  സദ്യംഭവമരാണമതബ്ബ്.   എലരാ  നടപടമ

ക്രമങ്ങളുദ്യം  പരാലെമച്ചുടകരാണബ്ബ്  ടടണര  നടപടമകള  പൂരതമയരാക്കമയരാണബ്ബ്
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ഓണക്കരാലെതബ്ബ് ഏലെയ വരാങ്ങമയതബ്ബ്.  പട്ടദ്യം ചകരാളനമ സഹകരണ സദ്യംഘദ്യം 15

ലെക്ഷദ്യം, ഉണ്ണമക്കുളദ്യം വനമതരാ സഹകരണ സദ്യംഘദ്യം 18.30 ലെക്ഷദ്യം, Royal Rich

Condiments  13.62 ലെക്ഷദ്യം,  ചകരാചബ്ബ്  ലെരാന്റെബ്ബ്  പ്ലൈരാചന്റെഷനസബ്ബ്  7  ലെക്ഷദ്യം

എന്നമങ്ങടനയരാണബ്ബ്  പരാക്കറ്റുകള  വരാങ്ങമയതബ്ബ്.  ജൂപലെ  31-നബ്ബ്  തടന്ന

വമതരണദ്യം  ടചയരാന  സരാധമക്കുന്ന  നമലെയമല്  ഓണക്കമറ്റുകള  സസരൂപമചബ്ബ്

വകുപ്പബ്ബ്  വമതരണദ്യം  ടചയതബ്ബ്.  വമതരണദ്യം  ടചയരാന  കഴെമയുന്ന  തരതമല്

ധരാരണയുണരായമരുന്ന  കരരാറുകരാര  പരായബ്ബ്  ടചയ്യുന്നതമനബ്ബ്  തടസ്സങ്ങള

പറഞതുടകരാണബ്ബ്  ആദദ്യ  സമയതബ്ബ്  ഏലെക്കയ്ക്കുദ്യം  അണമപരമപ്പമനദ്യം  കുറചബ്ബ്

ചഷരാരചട്ടജബ്ബ്  വന,  അവര  ഉന്നയമച  തടസ്സങ്ങടളലരാദ്യം  പരമഹരമചബ്ബ്

കൃതദ്യദമവസദ്യം തടന്ന വമതരണദ്യം ടചയ്യുകയുദ്യം ടചയ.  78,14,163  പരായറ്റുകള

ടടണര  നടപടമകള  പരാലെമച്ചുടകരാണബ്ബ്  വരാങ്ങമയമട്ടുണബ്ബ്.   ഏലെയ  വരാങ്ങമയ

ഇനതമല്  86,34,359  പരായറ്റുകളക്കബ്ബ്  26.81  ചകരാടമ  രൂപയരാണബ്ബ്

ടചലെവരായതബ്ബ്.   അതമല്  8  ചകരാടമ  രൂപയുടട  അഴെമമതമയുടണന്ന

ആചരരാപണമരാണബ്ബ്  ഉന്നയമചമരമക്കുന്നതബ്ബ്.  അതുമരായമ  ബനടപ്പട്ടബ്ബ്  ഒരു

പപസയുടട  അഴെമമതമചയരാ  അതരതമലള  സദ്യംഭവങ്ങചളരാ  വകുപ്പബ്ബ്

നടതമയമട്ടമടലന്നബ്ബ്  വളടര  വദ്യകമരായമ  സഭടയ  അറമയമക്കുകയരാണബ്ബ്.
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അതുടകരാണബ്ബ്  ഇതുസദ്യംബനമചബ്ബ്  യരാടതരാരു  അചനസഷണതമടന്റെയുദ്യം

കരാരദ്യമമടലന്നതരാണബ്ബ് യരാഥരാരതദ്യദ്യം. 

ശസ്പീ  .    ടക  .    ബമ  .    ഗചണഷബ്ബ്  കുമരാര:   സര,   വരാടക  എഗമടമന്റെബ്ബ്

ഇലരാതവരക്കുദ്യം ആധരാര കരാരഡബ്ബ് ഉപചയരാഗമചബ്ബ് ചറഷന കരാരഡബ്ബ് നല്കുടമന്നബ്ബ്

അങ്ങബ്ബ്  കഴെമഞ  നമയമസഭരാ  സചമളനതമല്  പ്രഖദ്യരാപമച്ചു.   അതുമരായമ

ബനടപ്പട്ടബ്ബ്  ഈ സഭരാ സചമളനതമനമുമതടന്ന ഒരു ഉതരവബ്ബ് ഇറക്കമയ

ഗവണ്ടമന്റെമടന ഞരാന അഭമനന്ദമക്കുകയരാണബ്ബ്.   മുനഗണനരാ കരാരഡുകളമല്

നമനദ്യം  അനരഹരരായ   ആയമരക്കണക്കമനബ്ബ്  ആളുകടള   ഒഴെമവരാക്കമടയന്നബ്ബ്

അങ്ങബ്ബ്  പറഞ.  ഇതബ്ബ്  തുടര ചപ്രരാസസ്സരായമരമക്കുചമരാ;   കരാലെരാകരാലെങ്ങളമല്

സരക്കരാര  ചജരാലെമ  അടക്കമുള  ചജരാലെമകള  കമട്ടുചമ്പരാള  ഇവര  മുനഗണനരാ

കരാരഡമനബ്ബ് പുറത്തുചപരാകുദ്യം.  ഇചപ്പരാഴദ്യം മുനഗണനരാ കരാരഡുകള രഹസദ്യമരായമ

പകവശദ്യം വചമരമക്കുന്ന വദ്യകമകളുണബ്ബ്.   അവടര ഒഴെമവരാക്കുന്നതമനബ്ബ്  എന്തെബ്ബ്

സദ്യംവമധരാനമരാണബ്ബ് വകുപ്പബ്ബ് ഉചദ്ദേശമക്കുന്നതബ്ബ്?

ശസ്പീ  .   ജമ  .   ആര  .   അനമല്:   സര, 1,42,187 കരാരഡുകളരാണബ്ബ് സസചമധയരാ

സരക്കരാരമചലെക്കബ്ബ് തമരമചചല്പ്പമചതബ്ബ്.  ഇചപ്പരാഴദ്യം നൂറബ്ബ് കണക്കമനബ്ബ് കരാരഡുകള

സറണര  ടചയവരമകയരാണബ്ബ്.   ഒചക്ടരാബര  15  വടര  സറണര  ടചയ്യുന്ന



Uncorrected/not for publication 
 04-10-2021 

21

കരാരഡുകളക്കബ്ബ്  സരക്കരാര  പമഴെ  ഈടരാക്കരാന  ഉചദ്ദേശമക്കുന്നമല.   എന്നരാല്

ഒചക്ടരാബര  15-നചശഷദ്യം  അനരഹരരായവര  മുനഗണനരാ  കരാരഡബ്ബ്

പകവശദ്യംവയ്ക്കുന്ന  പക്ഷദ്യം  നമയമരാനസൃതമരായ  പമഴെയ്ക്കുദ്യം  ശമക്ഷയ്ക്കുദ്യം

വമചധയമരാക്കുന്നതരാണബ്ബ്.  ഈ  നമലെയമലെരാണബ്ബ്  വകുപ്പബ്ബ്  നമരചദ്ദേശദ്യം

നല്കമയമട്ടുളതബ്ബ്.

ശസ്പീ  .   പമ  .   അബ്ദുള ഹമസ്പീദബ്ബ്: സര, ഭക്ഷദ്യക്കമറബ്ബ് വമതരണദ്യം ടചയ വകയമല്

ചറഷന  വദ്യരാപരാരമകളക്കബ്ബ്  നല്കരാനള  കമസ്പീഷന  കുടമശമക

അനവദമക്കരാതതുമരായമ  ബനടപ്പട്ടബ്ബ്  ആഴ്ചകചളരാളമരായമ  ചറഷന

വദ്യരാപരാരമകള  ടസക്രചട്ടറമയറമനബ്ബ്  മുനപമല്  സമരതമലെരാണബ്ബ്.   അതുമരായമ

ബനടപ്പട്ടബ്ബ്  അവര  ഒചട്ടടറ  ആവശദ്യങ്ങള  ഉന്നയമക്കുനണബ്ബ്.  ഇതബ്ബ്

സരക്കരാരമടന്റെ  ശദ്ധയമല്ടപ്പട്ടമട്ടുചണരാ;   കമസ്പീഷന  കുടമശമക  ടകരാടുത്തു

തസ്പീരക്കരാന സരക്കരാര നടപടമ സസസ്പീകരമക്കുചമരാ എന്നതരാണബ്ബ് എടന്റെ ചചരാദദ്യദ്യം.

ശസ്പീ  .    ജമ  .    ആര  .    അനമല്:    2020  ഏപ്രമല്,  ടമയബ്ബ്,  ആഗസബ്ബ്,

ടസപ്റദ്യംബര എന്നസ്പീ മരാസങ്ങളമലെരായമ സരക്കരാര വമതരണദ്യം നടതമയ രണബ്ബ്

അതമജസ്പീവന  കമറ്റുകള  കരാരഡുടമകളക്കബ്ബ്  പകമരാറദ്യം  നടതമയ  ഇനതമല്

10,60,28,792/-  രൂപ  ചറഷന  വദ്യരാപരാരമകളക്കബ്ബ്  നല്കമയമട്ടുണബ്ബ്.
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സദ്യംസരാനടത എലരാ ചറഷന വദ്യരാപരാരമകളക്കുദ്യം ഓണവുമരായമ ബനടപ്പട്ടബ്ബ്

കഴെമഞ ഓണതമനബ്ബ്  1000/-  രൂപ നല്കമയമരുന.  തചദ്ദേശസരാപനങ്ങള,

സഹകരണ  സരാപനങ്ങള,  സന്നദ്ധ  സദ്യംഘടനകള  എന്നമവ  ഉളടപ്പടട

എലരാവരുടടയുദ്യം സജസ്പീവ പമന്തുണയരാണബ്ബ്  സരക്കരാരമനബ്ബ്  ചകരാവമഡബ്ബ്  കരാലെതബ്ബ്

ഉണരായമട്ടുളതബ്ബ്.   സമരാശസരാസക്കമറബ്ബ്  വമതരണദ്യം  ടചയ്യുന്നതമല്  ചറഷന

വദ്യരാപരാരമകള  വഹമച  പങബ്ബ്  പ്രശദ്യംസനസ്പീയമരാണബ്ബ്.   ചറഷന  വദ്യരാപരാരമകള

സലെപരമമമതമകടളക്കുറമചബ്ബ്  സൂചമപ്പമച്ചുടവങമലദ്യം  ആ  പ്രയരാസങ്ങടളലരാദ്യം

സഹമച്ചു ടകരാണ്ടുതടന്ന കമറ്റുകള സദ്യംഭരമചബ്ബ്  വമതരണദ്യം  നടത്തുകയുണരായമ.

ചകരാവമ ഡബ്ബ്  മഹരാമരാരമ  സൃഷ്ടമച  സരാമ്പതമക  പ്രതമസനമയമലൂടടയരാണബ്ബ്

സദ്യംസരാനദ്യം  കടന  ചപരാകുന്നതബ്ബ്.  സദ്യംസരാനതബ്ബ്  ഇചപ്പരാഴദ്യം  ചകരാവമഡബ്ബ്

വദ്യരാപനദ്യം  നമലെനമല്ക്കുകയരാണബ്ബ്.   ഈ  സരാഹചരദ്യതമല്  ചറഷന

വദ്യരാപരാരമകചളരാടബ്ബ്  സരക്കരാര  സസസ്പീകരമച  പ്രചതദ്യക  പരമഗണനയുടട

ഭരാഗമരായമട്ടരാണബ്ബ്  അവരക്കബ്ബ്  7.5  ലെക്ഷദ്യം  രൂപയുടട  സസൗജനദ്യ  ഇനഷുറനസബ്ബ്

പദ്ധതമ  ഏരടപ്പടുതമയതബ്ബ്.   ചറഷന വദ്യരാപരാരമകളുടട  ചക്ഷമനമധമയമചലെക്കബ്ബ്

സദ്യംസരാന  വമഹമതമരായമ  5  ചകരാടമ  രൂപ  നല്കുന്നതുമരായമ  ബനടപ്പട്ട

വമഷയദ്യം  സരക്കരാരമടന്റെ  സജസ്പീവ  പരമഗണനയമലമരാണബ്ബ്.   ചകരാവമഡബ്ബ്
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അതമജസ്പീവന പ്രവരതനങ്ങളമല് സദ്യംസരാനടത മുഴവന ജനവമഭരാഗങ്ങളുദ്യം

അവരുടടതരായ  പങബ്ബ്  പഹമചതരായമ  നമുക്കബ്ബ്  കരാണരാന  കഴെമയുദ്യം.   കമറബ്ബ്

വമതരണവുമരായമ  ബനടപ്പട്ടബ്ബ്  ചറഷന  വദ്യരാപരാരമകള  നടതമയ

പ്രവരതനടത  ഒരു  ചസവനമരായമ  കരാണണടമന്നരാണബ്ബ്

അഭദ്യരതമക്കരാനളതബ്ബ്.   ഈ  സരാഹചരദ്യതമല്  കമറബ്ബ്  വമതരണതമനബ്ബ്

പ്രചതദ്യക  തുക  ചവണടമന്ന  ചറഷൻ  വദ്യരാപരാരമകളുടട  ആവശദ്യദ്യം  ഉടന

പരമഗണമക്കരാന  സരാധമക്കരാത  അവസയരാണുളതബ്ബ്.   എങമലദ്യം  ചറഷന

വദ്യരാപരാരമകളുടട പ്രസ്തുത ആവശദ്യദ്യം പരമഗണമക്കരാന കഴെമയുചമരാ എന്ന കരാരദ്യദ്യം

സരക്കരാര പരമചശരാധമച്ചു വരമകയരാണബ്ബ്.

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ചചരാദദ്യദ്യം നമ്പര  (*2)  ചചരാദദ്യദ്യം നമ്പര  (*18)-  ഉദ്യം ആയമ

ക്ലബബ്ബ്  ടചയണടമന്നബ്ബ്  ശസ്പീ.  എ.  സമ.  ടമരായസ്പീന  ചനരാട്ടസ്പീസബ്ബ്  നല്കമയമട്ടുണബ്ബ്.

ചചരാദദ്യങ്ങള സമരാനസസഭരാവമുളതമനരാല് ക്ലബമദ്യംഗബ്ബ് അനവദമക്കുന.  

പ്രതമപക്ഷചനതരാവബ്ബ്  (ശസ്പീ  .     വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന):  സര,  ഒരു  കരാരദ്യദ്യം

എനമക്കബ്ബ്  അങ്ങയുടട  ശദ്ധയമല്ടപ്പടുതരാനണബ്ബ്.   ഒരു അഷസറനസബ്ബ്  അങ്ങബ്ബ്

സഭയബ്ബ്  നല്കമയമട്ടുണബ്ബ്.   സരാധരാരണ  ചചരാദമക്കുന്ന  രസ്പീതമയനസരമച്ചുള

ചചരാദദ്യമല,  രരാഷസ്പീയ  പരാരട്ടമയുടട  ആഭദ്യന്തെര  കരാരദ്യദ്യം  സദ്യംബനമച  ഒരു
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ചചരാദദ്യമരാണമതബ്ബ്.  ഇതരടമരാരു  കസ്പീഴെബ്ബ് വഴെക്കദ്യം  ഇസൗ സഭയുടട ചരമത്രതമലെമല.

ഇതരദ്യം  ദുരുചദ്ദേശദ്യങ്ങളുള ചചരാദദ്യങ്ങള ചചരാദമക്കരാന പരാടമടലന്നബ്ബ്  റൂളസബ്ബ്

ഓഫബ്ബ്  ടപ്രരാസസ്പീഡല്യുവറമല്   വളടര   കൃതദ്യമരായമ  പറയുന.  അതബ്ബ്

ലെദ്യംഘമചമരമക്കുകയരാണബ്ബ്.    പവമത്രമരായ  ഒന്നരാണബ്ബ്  ചചരാചദദ്യരാതരചവള.

നരാട്ടമടലെ സരാധരാരണക്കരാരുടട പ്രശ്നങ്ങളക്കബ്ബ് പരമഹരാരദ്യം കരാണരാനള ഏറവുദ്യം

പ്രധരാനടപ്പട്ട  ചവദമകൂടമയരാണബ്ബ്  ചചരാചദദ്യരാതരചവള.   അതമടന്റെ  പവമത്രത

തകരത്തുടകരാണ്ടുദ്യം   രരാഷസ്പീയമരായമ  ദുരുപചയരാഗദ്യം  ടചയടകരാണ്ടുദ്യം  ടവറുദ്യം

രരാഷസ്പീയ  ആചരരാപണങ്ങള  മരാത്രദ്യം  പറയരാനള  ചവദമയരാക്കമ

ചചരാചദദ്യരാതരചവളടയ  മരാറരാനള  നസ്പീക്കടത  അങ്ങബ്ബ്  തടയണദ്യം.  ഇസൗ

ചചരാദദ്യദ്യം റദ്ദേരാക്കണടമന്നബ്ബ് ഞരാന   ആവശദ്യടപ്പടുകയരാണബ്ബ്. 

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ഇതുസദ്യംബനമച  റൂളമദ്യംഗബ്ബ്  ചനരടത  ഇവമടട

നല്കമയമട്ടുളതരാണബ്ബ്.   ബനടപ്പട്ട  അദ്യംഗങ്ങള  എഴതമതന്നരാല്  മരാത്രചമ

ചചരാദദ്യദ്യം  റദ്ദേരാക്കരാന  സരാധമക്കുകയുള.  .....(ബഹളദ്യം)....  ബഹുമരാനടപ്പട്ട

പ്രതമപക്ഷചനതരാവബ്ബ്  ഉന്നയമചതബ്ബ്  ഗസൗരവമുള  പ്രശ്നദ്യംതടന്നയരാണബ്ബ്.

അതുടകരാണരാണബ്ബ്  ചനരടത  റൂളമദ്യംഗബ്ബ്  നല്കമയതബ്ബ്.  ഇതബ്ബ്

ആവരതമക്കരാതമരമക്കരാന ശദ്ധമക്കണടമന്നബ്ബ്   പറഞമട്ടുളതുമരാണബ്ബ്.   .......
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(ബഹളദ്യം).....  പ്രതമപക്ഷ  ചനതരാവബ്ബ്  ഉന്നയമച  പ്രശ്നമരാചണരാ  നമങ്ങള

പറയുന്നതബ്ബ്..............(ബഹളദ്യം)............. 

സസ്പീകളടക്കതമരരായ അതമക്രമങ്ങള തടയരാന നടപടമ

(*2) ശസ്പീ  .   പമ  .   പമ  .   ചമതരഞ്ജന:
ശസ്പീ  .   എ  .   എന  .   ഷദ്യംസസ്പീര:

ശസ്പീമതമ കരാനതമല് ജമസ്പീലെ : 

ശസ്പീ  .   ഡമ  .   ടക  .   മുരളമ : തരാടഴെ കരാണുന്ന ചചരാദദ്യങ്ങൾക്കബ്ബ്  മുഖദ്യമനമ 

സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമരാ?

(എ)സസ്പീനസ്പീതമക്കുചവണമയുദ്യം  ആതരാഭമമരാനക്ഷതതമടനതമടരയുദ്യം

പ്രതമകരമചതമടന്റെ  ചപരമല്  സദ്യംസരാനടത  ഒരു  പ്രമുഖ  രരാഷസ്പീയ

പരാരട്ടമയുടട ചനതൃതസദ്യം ആ പരാരട്ടമയമല്ടപ്പട്ട വനമതരാപ്രവരതകരടക്കതമടര

നടപടമ  സസസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം  കൂടുതല്  അവചഹളനതമനമരയരാക്കുകയുദ്യം

ടചയതുമൂലെദ്യം  സമൂഹതമലളവരായമട്ടുളതരായമ  പറയടപ്പടുന്ന  ടതറരായ

ടപരാതുചബരാധദ്യം  മരാറമടയടുക്കുന്നതമനബ്ബ്  വദ്യരാപകമരായ  പ്രചരണദ്യം  നടതരാന

സരക്കരാര തയരാറരാകുചമരാ?
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മുഖദ്യമനമ (ശസ്പീ  .   പമണറരായമ വമജയന): സര, 

 ടപരാതുസമൂഹതമല്  സസ്പീകളക്കബ്ബ്  തുലെദ്യനസ്പീതമയുദ്യം  ലെമദ്യംഗസമതസവുദ്യം

സുരക്ഷമതതസവുദ്യം  ഉറപ്പരാക്കുന്നതമനരായമ  Gender  Awareness  Programme

ഉളടപ്പടടയുളള  വമവമധ  ചബരാധവല്ക്കരണ  പ്രവരതനങ്ങള

ഇലെചകരാണമകബ്ബ്-  അചടമ  മരാധദ്യമങ്ങള  വഴെമ  ഫലെപ്രദമരായമ

നടപ്പമലെരാക്കമവരുന.  ഇചതരാടടരാപ്പദ്യംതടന്ന  സസ്പീ  സുരക്ഷയ്ക്കുളള

നമയമപരമരക്ഷ,  ചസവനങ്ങള  ഇവ  ചനടമടയടുചക്കണവമധദ്യം  എന്നമവ

സദ്യംബനമച ചബരാധവല്ക്കരണവുദ്യം നടതമവരുനണബ്ബ്.  രരാത്രമകരാലെങ്ങളമല്

സുരക്ഷമതമരായുദ്യം നമരഭയമരായുദ്യം സഞ്ചരമക്കരാന നടപ്പമലെരാക്കമയ പദ്ധതമയരായ

'സപധരദ്യദ്യം  മുചന്നരാട്ടബ്ബ്',  'ടപരാതുയമടദ്യം  എചന്റെതുദ്യം'  എന്ന  പരമപരാടമയുമരായമ

ബനടപ്പട്ടബ്ബ്  നടതമയ  രരാത്രമ  നടതദ്യം,  രരാത്രമകരാലെ  ചഷരാപ്പമദ്യംഗബ്ബ്  എന്നമവ

കരാലെങ്ങളരായമ  നമലെനമല്ക്കുന്ന  ചമന്തെരാഗതമകളമല്  മരാറദ്യം  വരുത്തുന്നതമനബ്ബ്

സഹരായകമരായമട്ടുണബ്ബ്.  സസ്പീശരാകസ്പീകരണ നയദ്യം  അനശരാസമക്കുന്ന പ്രകരാരദ്യം

സദ്യംസരാനടത സസ്പീകളക്കബ്ബ് തുലെദ്യ നസ്പീതമ,  തുലെദ്യ അവസരദ്യം എന്നമവ ഉറപ്പു

വരുതരാനദ്യം  യരാടതരാരു  തരതമലമുളള  അതമക്രമങ്ങളക്കുദ്യം  ഇരയരാകരാടത

സസതനമരായുദ്യം  അന്തെചസരാടടയുദ്യം  ജസ്പീവമതദ്യം  നയമക്കരാനതകുന്ന
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പദ്ധതമകളരാണബ്ബ്  സരക്കരാര  നടപ്പമലെരാക്കമവരുന്നതബ്ബ്.  ടപരാതുസമൂഹതമനബ്ബ്

ടതറരായ  സചന്ദശദ്യം  നല്കുന്ന  തരതമലളള  സസ്പീവമരുദ്ധ

ഇടടപടലകളമല്നമനദ്യം  രരാഷസ്പീയ  പരാരട്ടമകളുദ്യം  സദ്യംഘടനകളുദ്യം  മരാറമ

നമല്ക്കണടമന്നതരാണബ്ബ് സരക്കരാരമടന്റെ നമലെപരാടബ്ബ്. സസ്പീ സമൂഹതമടനതമരരായ

ടതറരായ  ടപരാതുചബരാധദ്യം  മരാറമടയടുക്കുന്നതമല്  സരക്കരാരമനപുറചമ

രരാഷസ്പീയപരാരട്ടമകള,  സദ്യംഘടനകള,  സരാമൂഹമക-സന്നദ്ധ  സദ്യംഘടനകള

എന്നമവയുടട  ഉതരവരാദമതടപ്പട്ട  ചനതൃതസതമനദ്യം  ഗണദ്യമരായ

പങ്കുവഹമക്കരാന കഴെമയുന്നതരാണബ്ബ്.

(ബമ)  സസ്പീകളടക്കതമരരായ  അതമക്രമങ്ങളടക്കതമടര  പരരാതമ

നല്കുന്നതമനദ്യം  ഗരാരഹമക  അതമക്രമങ്ങള  ശരാരസ്പീരമകരാക്രമണതമചലെക്കബ്ബ്

നയമക്കരാതമരമക്കുന്നതമനമുള  ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്  സദ്യംവമധരാനദ്യം  കൂടുതല്

കരാരദ്യക്ഷമവുദ്യം  ഫലെപ്രദവുമരാക്കരാന  ഊന്നല്  നല്കുചമരാ  എന്നബ്ബ്

വദ്യകമരാക്കുചമരാ?

 സസ്പീകളടക്കതമരരായ  അതമക്രമങ്ങള  സദ്യംബനമച  പരരാതമ

aparajitha.pol@kerala.gov.in  എന്ന  ഇ-ടമയമല്  വമലെരാസതമലദ്യം

9497996992  എന്ന നമ്പരമലദ്യം പരരാതമകള പകകരാരദ്യദ്യം ടചയ്യുന്നതമനളള
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സദ്യംസരാനതലെ  ചനരാഡല്  ഓഫസ്പീസറുടട  9497999955  എന്ന  നമ്പരമലദ്യം

അറമയമക്കരാവുന്നതരാണബ്ബ്.  നമ്പര  ഡയല്  ടചയരാന  സരാധമക്കരാത

സരാഹചരദ്യതമല് ചഫരാണമടന്റെ പവര ബട്ടണ് മൂനതവണ അമരത്തുചമ്പരാള

ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്  ആസരാനടത കമരാന്റെബ്ബ്  ടസന്റെറമല് ലെഭമക്കുന്ന സചന്ദശതമടന്റെ

അടമസരാനതമല്  ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്  ഉചദദ്യരാഗസന  തമരമടക  വമളമചബ്ബ്

അചനസഷമക്കുകയുദ്യം  അടമയന്തെര  ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്  സഹരായദ്യം  നല്കമവരുകയുദ്യം

ടചയ്യുന.  ഗരാരഹമക  പസ്പീഡനങ്ങള  നമയനമക്കുന്നതമനദ്യം  ജനങ്ങളമല്

ചബരാധവല്ക്കരണദ്യം  നടത്തുന്നതമനമരായമ  രൂപസ്പീകരമച  പമങബ്ബ്  ടപ്രരാട്ടക്ഷന

ചപ്രരാജക്ടബ്ബ്  വഴെമ  സസ്പീകളക്കരാവശദ്യമരായ  ചബരാധവത്കരണവുദ്യം

നമയമസഹരായവുദ്യം  നല്കമവരുന.  സസ്പീകളക്കുദ്യം  കുട്ടമകളക്കുടമതമടരയുളള

ഗരാർഹമക  പസ്പീഡനങ്ങള  തടയുന്നതമനദ്യം  കുടുദ്യംബങ്ങളമല്

ജനരാധമപതദ്യപരമരായ നസ്പീതമ ഉറപ്പബ്ബ്  വരുത്തുന്നതമനമരായമ എലരാ ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്

ജമലകളമലദ്യം  Domestic  Conflict  Resolution  Center  (DCRC)

സരാപമചമട്ടുണബ്ബ്.  സസ്പീകളടക്കതമരരായ  കുറകൃതദ്യങ്ങള  തടയുന്നതമചലെയരായമ

കൂടുതല് വനമതരാ ചപരാലെസ്പീസബ്ബ് ചസഷനകളുദ്യം സരാപമചമട്ടുണബ്ബ്.



Uncorrected/not for publication 
 04-10-2021 

29

(സമ)  സദ്യംസരാന  ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്  ഏരടപ്പടുതമയമട്ടുള  അപരരാജമത,

നമഴെല് എന്നസ്പീ പദ്ധതമകടള കുറമചബ്ബ് വമശദമരാക്കുചമരാ?

     ഗരാർഹമക പസ്പീഡനദ്യം സസ്പീധനവുമരായമ ബനടപ്പട്ട പരരാതമകൾ എന്നമവ

സസസ്പീകരമക്കുന്നതമനബ്ബ്  ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്  വകുപ്പബ്ബ്  ഏർടപ്പടുതമയ  സദ്യംവമധരാനമരാണബ്ബ്

'അപരരാജമത'.  ഇതരദ്യം  പ്രശ്നങ്ങൾ  ചനരമടുന്ന  ആർക്കുദ്യം

aparajitha.pol@kerala.gov.in  എന്ന  ഇ-ടമയമല്  വമലെരാസതമല്  പരരാതമ

നൽകരാവുന്നതരാണബ്ബ്.  കൂടരാടത  9497996992  എന്ന  നമ്പറമലദ്യം  പരരാതമകൾ

അറമയമക്കരാദ്യം.  പരരാതമകൾ  പകകരാരദ്യദ്യം  ടചയ്യുന്നതമനള  സദ്യംസരാനതലെ

ചനരാഡൽ  ഓഫസ്പീസറരായമ  പതനദ്യംതമട്ട  ജമലരാ  ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്  ചമധരാവമ

ശസ്പീമതമ  ആർ.  നമശരാന്തെമനമ  ഐ.പമഎസബ്ബ്-ടന  ചുമതലെടപ്പടുതമയമട്ടുണബ്ബ്.

പരരാതമകൾ  9497999955 എന്ന നമ്പറമൽ  ചനരമട്ടബ്ബ്  ചനരാഡൽ  ഓഫസ്പീസടറ

അറമയമക്കരാവുന്നതരാണബ്ബ്.  അസമയതബ്ബ്  വഴെമയമല് ഒറടപ്പട്ടുചപരാകുന്ന വനമതരാ

യരാത്രക്കരാരക്കുദ്യം മുതമരന്ന പസൗരനമരാരക്കുദ്യം സുരക്ഷ ഒരുക്കുന്നതമനരായമ ചകരള

ചപരാലെസ്പീസബ്ബ് നടപ്പമലെരാക്കമയ പദ്ധതമയരാണബ്ബ്  'നമഴെല്'.  ചപരാലെസ്പീസബ്ബ് ആസരാനതബ്ബ്

ചപരാലെസ്പീസബ്ബ് കമരാന്റെബ്ബ് ടസന്റെർ ചകന്ദ്രമരായരാണബ്ബ് ഈ പ്രചതദ്യക സദ്യംവമധരാനതമടന്റെ

പ്രവർതനദ്യം.  ചകരളതമടലെ  എലരാ  ജമലയമൽനമനദ്യം  ഏതബ്ബ്  സമയവുദ്യം  112
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എന്ന  ചഫരാൺ  നമ്പറമൽ  ബനടപ്പടരാവുന്നതരാണബ്ബ്.  വമളമക്കുന്നയരാൾ  ഉള

സലെദ്യം  ആധുനമക  സരാചങതമകവമദദ്യയുടട  സഹരായചതരാടട  കൃതദ്യമരായമ

മനസ്സമലെരാക്കരാൻ  കമരാന്റെബ്ബ്  ടസന്റെറമനബ്ബ്  കഴെമയുദ്യം.  നമ്പർ  ഡയൽ  ടചയരാൻ

സരാധമക്കരാത  സരാഹചരദ്യതമൽ  ചഫരാണമടന്റെ  പവർ  ബട്ടൺ  മൂനതവണ

അമർതമയരാൽ  കമരാന്റെബ്ബ്  ടസന്റെറമൽ  സചന്ദശദ്യം  ലെഭമക്കുകയുദ്യം  ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്

ഉചദദ്യരാഗസൻ  തമരമടക  വമളമചബ്ബ്  വമവരദ്യം  അചനസഷമക്കുകയുദ്യം  ടചയ്യുദ്യം.  '112

ഇന്തെദ്യ'  എന്ന  ടമരാപബൽ  ആപ്പമടലെ  പരാനമകബ്ബ്  ബട്ടൺ  അമർതമയരാലദ്യം

കമരാന്റെബ്ബ് ടസന്റെറമൽ സചന്ദശടമത്തുദ്യം.

   സസ്പീകളടക്കതമടരയുള അതമക്രമങ്ങള തടയരാന നടപടമ

(*18) ശസ്പീ  .    എ  .   സമ  .   ടമരായബ്ബ് തസ്പീൻ:
ശസ്പീ  .   വമ  .    ടക  .   പ്രശരാന്തെബ്ബ്:

ശസ്പീമതമ യു  .   പ്രതമഭ:

ശസ്പീ  .    പമ  .    വമ  .    ശസ്പീനമജമൻ:  തരാടഴെ  കരാണുന്ന  ചചരാദദ്യങ്ങൾക്കബ്ബ്

മുഖദ്യമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമരാ?

(എ)  സസ്പീധനവുമരായമ  ബനടപ്പട്ടുദ്യം  ടപരാതുഇടങ്ങളമലദ്യം

സസ്പീകളടക്കതമടരയുള  അവചഹളനദ്യം,  ടടസബര  അതമക്രമദ്യം  തുടങ്ങമയവ
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ചനരമടുന്നതമനരായമ  ചകരള  ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്  പ്രചതദ്യക പദ്ധതമകള ആവമഷ്കരമചബ്ബ്

നടപ്പരാക്കമയമട്ടുചണരാ; എങമല് വമശദരാദ്യംശങ്ങള നല്കുചമരാ?

മുഖദ്യമനമ (ശസ്പീ  .   പമണറരായമ വമജയന): സര, 

(എ)  ഉണബ്ബ്.  സസ്പീധനവുമരായമ  ബനടപ്പട്ടതുദ്യം,  ടപരാതുഇടങ്ങളമല്

സസ്പീകളടക്കതമടരയുള  അവചഹളനദ്യം,  പസബര  അതമക്രമദ്യം  തുടങ്ങമയവ

ചനരമടുന്നതമനമരായമ പതനദ്യംതമട്ട ജമലരാ ചപരാലെസ്പീസബ്ബ് ചമധരാവമയരായ ശസ്പീമതമ

നമശരാന്തെമനമ,  ഐ.പമ.എസബ്ബ്.-ടന  ചനരാഡല്  ഓഫസ്പീസറരായമ

നമയമമച്ചുടകരാണബ്ബ്  'അപരരാജമത'  എന്ന  പദ്ധതമ  ആരദ്യംഭമചമട്ടുണബ്ബ്.  ഇതരദ്യം

പ്രശ്നങ്ങള ചനരമടുന്ന ആരക്കുദ്യം  aparajitha.pol@kerala.gov.in  എന്ന ഇ-

ടമയമല്  വമലെരാസതമല്  പരരാതമ  നല്കരാവുന്നതരാണബ്ബ്.  കൂടരാടത

9497996992  എന്ന  നമ്പരമലദ്യം  പരരാതമകള  അറമയമക്കരാദ്യം.  സസ്പീ  സുരക്ഷ

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനരായമ  പമങബ്ബ്  ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്  സദ്യംവമധരാനദ്യം,  വനമതരാ  ടസല്,

വനമതരാ  ടഹല്പ്പബ്ബ്  പലെന  സദ്യംവമധരാനദ്യം,  Women  Help  Desk  എന്നമവ

കരാരദ്യക്ഷമമരായമ പ്രവരതമച്ചുവരുന.

(ബമ)  ഗരാരഹമക,  സസ്പീധന  അതമക്രമങ്ങള  ഇലരായ്മ  ടചയ്യുന്നതമനദ്യം

പസ്പീഡനങ്ങളക്കമരയരാവുന്നവരക്കബ്ബ്  സദ്യംരക്ഷണവുദ്യം  സഹരായവുദ്യം
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ലെഭദ്യമരാക്കുന്നതമനമരായമ  എടന്തെലരാദ്യം  പദ്ധതമകളരാണബ്ബ്  നടപ്പരാക്കമ  വരുന്നതബ്ബ്;

വമശദമരാക്കുചമരാ?

ഗരാരഹമക  പസ്പീഡനങ്ങള  നമയനമക്കുന്നതമനദ്യം  ജനങ്ങളമല്

ചബരാധവല്ക്കരണദ്യം നടത്തുന്നതമനമരായമ പമങബ്ബ് ടപ്രരാട്ടക്ഷന ചപ്രരാജക്ടബ്ബ് 2021

ജൂപലെ 19-നബ്ബ് നമലെവമല് വന. ഈ പദ്ധതമ പ്രകരാരദ്യം പമങബ്ബ് ചപരാലെസ്പീസബ്ബ് ടസ്പീദ്യം,

പമങബ്ബ് പചടരാള ടവഹമക്കമള,  ചമരാചട്ടരാര പസക്കമള എന്നമവയമല് വനമതരാ

ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്  ഉചദദ്യരാഗസര  വസ്പീടുകളമല്ചപരായമ  ഇതരതമല്

സസ്പീകളടക്കതമടരയുള  പസ്പീഡനങ്ങളടക്കതമടര  ചബരാധവല്ക്കരണവുദ്യം

ആവശദ്യമരായ  നമയമ  സഹരായവുദ്യം  നല്കമവരുന.  ആക്രമണങ്ങളക്കബ്ബ്

ഇരയരാകുന്ന  ടപണ്കുട്ടമകളക്കബ്ബ്  ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്  സഹരായദ്യം  ടപടട്ടന്നബ്ബ്

എതമക്കരാനരായമ നമ്പര ഡയല് ടചയരാന സരാധമക്കരാത സരാഹചരദ്യതമല്

ചഫരാണമടന്റെ  പവര  ബട്ടണ്  മൂനതവണ  അമരതമയരാല്  ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്

ആസരാനടത  കമരാന്റെബ്ബ്  ടസന്റെറമല്  സചന്ദശദ്യം  ലെഭമക്കുകയുദ്യം  ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്

ഉചദദ്യരാഗസന തമരമടകവമളമചബ്ബ് വമവരദ്യം അചനസഷമക്കുകയുദ്യം അടമയന്തെരമരായ

ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്  സഹരായദ്യം  നല്കുകയുദ്യം  ടചയ്യുദ്യം.  സസ്പീകളക്കുദ്യം

കുട്ടമകളക്കുടമതമടരയുള  ഗരാരഹമക  പസ്പീഡനങ്ങള  തടയുന്നതമനദ്യം
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കുടുദ്യംബങ്ങളമല്  ജനരാധമപതദ്യപരമരായ  നസ്പീതമ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനമരായമ

എലരാ ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്  ജമലകളമലദ്യം  Domestic  Conflict  Resolution  Centres

(DCRC) സരാപമചമട്ടുണബ്ബ്.  സസ്പീകളടക്കതമരരായ  കുറകൃതദ്യങ്ങള

തടയുന്നതമചലെയരായമ  നമലെവമലണരായമരുന്ന  10  വനമതരാ  ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്

ചസഷനകളക്കബ്ബ് പുറചമ പതനദ്യംതമട്ട,  ഇടുക്കമ,  പരാലെക്കരാടബ്ബ്,  കരാസരചഗരാഡബ്ബ്

എന്നസ്പീ  ജമലകളമല്  ഒനവസ്പീതദ്യം  ആടക  നരാലെബ്ബ്  വനമതരാ  ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്

ചസഷനകളകൂടമ  സരാപമചമട്ടുണബ്ബ്.  വനമത-ശമശു  വമകസന  വകുപ്പബ്ബ്

തരാടഴെപ്പറയുന്ന പദ്ധതമകള നടപ്പരാക്കമ വരുന. 

1. പലെദ്യംഗമകരാതമക്രമങ്ങളക്കബ്ബ്  വമചധയരരാകുന്ന സസ്പീകളക്കുദ്യം കുട്ടമകളക്കുദ്യം

സദ്യംരക്ഷണദ്യം നല്കുന്ന 'നമരഭയ' പദ്ധതമ. 

2. സസ്പീകളുടട  വമവമധ  പ്രശ്നങ്ങള  ചകളക്കുന്നതമനദ്യം  പരമഹരാരദ്യം

നമരചദ്ദേശമക്കുന്നതമനദ്യം  ഓണ്പലെന  കണ്സളട്ടനസമ  'കരാചതരാരതബ്ബ്'

എന്ന സദ്യംവമധരാനദ്യം.

3. ഗരാരഹമക  പസ്പീഡനതമല്നമന്നബ്ബ്  വനമതകടള  സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതമനരായമ

തപരാല്  വകുപ്പുദ്യം  വനമതരാ  ശമശു  വമകസന  വകുപ്പുദ്യം  സഹകരമചബ്ബ്

നടപ്പമലെരാക്കുന്ന 'രക്ഷരാദൂതബ്ബ്’ പദ്ധതമ.
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4. വനമതകളുമരായമ  ബനടപ്പട്ട  പരരാതമകളമചന്മേല്  പരമഹരാരദ്യം

കരാണുന്നതമനരായമ  വരാട്ടബ്ബ്സരാപ്പബ്ബ്  ടഹല്പ്പബ്ബ്  പലെന  9400080292

പ്രവരതമക്കുന.

5. സസ്പീകളുടട  പരരാതമകള  ചകളക്കുന്നതമനരായമ  '181  മമത്ര  ടഹല്പ്പബ്ബ്

പലെന' നമലെവമലണബ്ബ്.

6. ഗരാരഹമക-പലെദ്യംഗമക  അതമക്രമതമനമരയരായ  സസ്പീകളക്കബ്ബ്  ടപടട്ടന്നബ്ബ്

അഭയദ്യം ചതടരാന 'വണ് ചസരാപ്പബ്ബ് ടസന്റെറുകള' പ്രവരതമച്ചുവരുന. 

7. ചകരളതമടലെ  14  ജമലകളമലദ്യം  'വനമതരാ  സദ്യംരക്ഷണ  ഓഫസ്പീസറുടട'

ചസവനദ്യം നമഴെല് പദ്ധതമയമലൂടട ലെഭദ്യമരാണബ്ബ്. 

ഇതമനപുറടമ,  അസമയതബ്ബ്  വഴെമയമല്  ഒറടപ്പട്ടുചപരാകുന്ന

വനമതകളക്കബ്ബ്  സദ്യംസരാനതബ്ബ്  എവമടടനമനദ്യം  ഏതുസമയത്തുദ്യം

ബനടപ്പടരാവുന്ന തരതമല്  112  എന്ന നമ്പരമലള ചസവനദ്യം  ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്

ആസരാനതബ്ബ്  സജസ്പീകരമചമട്ടുള  "കമരാന്റെബ്ബ്  ടസന്റെറമ"ല്  ലെഭദ്യമരാണബ്ബ്.

സസ്പീകളക്കുചനടരയുള  അതമക്രമങ്ങള  പരമരാവധമ  കുറയ്ക്കുന്നതമനബ്ബ്  പക്രദ്യം

മരാപ്പമദ്യംഗമടന്റെ  അടമസരാനതമലള  ജനകസ്പീയ  കദ്യരാമ്പയമന
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സദ്യംഘടമപ്പമക്കുടമന്നബ്ബ് പ്രകടന പത്രമകയമല് വരാഗരാനദ്യം നല്കമയമട്ടുണബ്ബ്.  ഇതബ്ബ്

നടപ്പമലെരാക്കുന്നതമനബ്ബ് ആവശദ്യമരായ നടപടമകള സസസ്പീകരമക്കുദ്യം.

(സമ)  ശമഥമലെമരാകുന്ന  കുടുദ്യംബബനങ്ങടള  ഒരുമമപ്പമക്കുന്നതമനദ്യം

കുട്ടമകളമടലെ  മരാനസമക  പ്രശ്നങ്ങളമല്നമന്നബ്ബ്  അവടര

ചമരാചമപ്പമക്കുന്നതമനമുതകുന്ന  കസൗണ്സമലെമദ്യംഗബ്ബ്  സദ്യംവമധരാനദ്യം

ശകമടപ്പടുത്തുന്നതമനബ്ബ്  പദ്ധതമ  ആവമഷ്കരമചമട്ടുചണരാ;  വമശദരാദ്യംശങ്ങള

ലെഭദ്യമരാക്കുചമരാ?

 ഉണബ്ബ്.  ശമഥമലെമരാകുന്ന  കുടുദ്യംബബനങ്ങടള  ഒരുമമപ്പമക്കുന്നതമനരായമ

വനമതരാ ടസലമടന്റെ കസ്പീഴെമല് സരാമൂഹമകനസ്പീതമ വകുപ്പമല്നമനദ്യം പരമശസ്പീലെനദ്യം

ചനടമയ  ഉചദദ്യരാഗസര  കസൗണ്സമലെമദ്യംഗബ്ബ്  നടതമവരുന.  ശമഥമലെമരാകുന്ന

കുടുദ്യംബബനങ്ങടള  ഒരുമമപ്പമക്കുന്നതമനദ്യം  കുട്ടമകളുടട  മരാനസമക

പ്രശ്നങ്ങളമല്നമനദ്യം  അവടര  ചമരാചമപ്പമക്കുന്നതമനദ്യം  ഉതകുന്ന

കസൗണ്സമലെമദ്യംഗബ്ബ്  സദ്യംവമധരാനമരായമ  CHIRI  HELP  DESK,

പ്രരായമരായവരുടട കസൗണ്സമലെമദ്യംഗമനരായമ പ്രശരാന്തെമ സസ്പീനമയര സമറമസണ്

ടഹല്പ്പബ്ബ്  ടഡസബ്ബ്  എന്നമവ  ഏരടപ്പടുതമയമട്ടുണബ്ബ്.  ശമഥമലെമരാകുന്ന

കുടുദ്യംബബനങ്ങടള ഒരുമമപ്പമക്കുന്നതമനബ്ബ് ചകരളതമടലെ 38 കസൗണ്സമലെമദ്യംഗബ്ബ്
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ടസന്റെറുകള പ്രവരതമച്ചുവരുന. കുട്ടമകളമടലെ മരാനസമക പ്രശ്നങ്ങളമല്നമന്നബ്ബ്

അവടര  ചമരാചമപ്പമക്കുന്നതമനബ്ബ്  വകുപ്പമടന്റെ  കസ്പീഴെമല്  സദ്യംചയരാജമത  ശമശു

സദ്യംരക്ഷണ  പദ്ധതമയുടട  ചനതൃതസതമല്  വമപുലെമരായ  പരാരന്റെമദ്യംഗബ്ബ്

കദ്യരാമ്പയമന  ആരദ്യംഭമചമട്ടുണബ്ബ്.  ടമ  പരാരന്റെമദ്യംഗബ്ബ്  കദ്യരാമ്പയമനമടന്റെ  ഭരാഗമരായമ

പരാരന്റെമദ്യംഗുമരായമ  ബനടപ്പട്ട  ടവബമനരാറുകള,  പരാരന്റെമദ്യംഗബ്ബ്  ക്ലമനമക്കുകള

കൂടരാടത  ആയതുമരായമ  ബനടപ്പട്ട  വമവമധ  ചബരാധവല്ക്കരണ

പരമപരാടമകളുദ്യം നടതമ വരുന.

   മമ  .    സസ്പീക്കര:  ചചരാദദ്യദ്യം  നമ്പര  (*2)-ടന്റെ  (എ)  ഭരാഗദ്യം സദ്യംബനമചരാണബ്ബ്

ബഹുമരാനടപ്പട്ട പ്രതമപക്ഷ ചനതരാവബ്ബ്  ആചക്ഷപമുന്നയമചതബ്ബ്.  ചചരാദദ്യദ്യം നമ്പര

(*2)-ടന്റെ  (എ)  ഭരാഗദ്യം  ചട്ടദ്യം  36 (സമ)  പ്രകരാരദ്യം എഡമറബ്ബ് ടചയമരുന്നതരാണബ്ബ്.

ഇതബ്ബ്         25-09-2021-നബ്ബ്  ടവബ്ടടസറമല്  പ്രസമദ്ധടപ്പടുതമയതുദ്യം

ഇതുസദ്യംബനമചബ്ബ്  ഇതുവടര  പരരാതമ  ലെഭമക്കരാതമരുന്നതുമരാണബ്ബ്.  ആ

സരാഹചരദ്യതമലെരാണബ്ബ്  ഇതബ്ബ്  സഭയമല്  വന്നതബ്ബ്.  ചനരടത  ടചയര

നല്കമയമട്ടുളള റൂളമദ്യംഗമടന്റെ സമരമറബ്ബ് ഉളടക്കരാണ്ടുടകരാണരാണബ്ബ് ബഹുമരാനടപ്പട്ട

മുഖദ്യമനമ  ഇവമടട  മറുപടമ  പറഞമട്ടുളതബ്ബ്.  ബഹുമരാനടപ്പട്ട
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ചചരാദദ്യകരതരാക്കളുദ്യം  ആ  സമരമറമല്നമനടകരാണ്ടുതടന്ന  ചചരാദദ്യദ്യം

ചചരാദമക്കുടമന്നരാണബ്ബ് പ്രതസ്പീക്ഷമക്കുന്നതബ്ബ്. 

ശസ്പീ  .    വമ  .    ഡമ  .    സതസ്പീശന:  സര,  ഇതമനമുമ്പബ്ബ്  നമയമസഭരാ

ടസക്രചട്ടറമയറമടനക്കുറമചബ്ബ്  ഒരു  വരാക്കുചപരാലദ്യം  പറചയണ

സരാഹചരദ്യമുണരായമട്ടമല.   എന്തുടകരാണരാണബ്ബ്  ഇത്രയുദ്യം  രരാഷസ്പീയ

ദുരരാചരരാപണങ്ങള  കലെരതമടക്കരാണ്ടുള  ചചരാദദ്യങ്ങളക്കബ്ബ്   നമയമസഭ

ടസക്രചട്ടറമയറബ്ബ്  അനമതമ  നല്കുന്നതബ്ബ്?   അങ്ങബ്ബ്  അതബ്ബ്  പ്രചതദ്യകമരായമ

ശദ്ധമക്കണദ്യം. ടചയറമടന്റെ റൂളമദ്യംഗമനബ്ബ് വമരുദ്ധമരായരാണബ്ബ് ഇസൗ ചചരാദദ്യദ്യം സഭയമല്

വന്നമരമക്കുന്നടതന്ന കരാരദ്യദ്യം മരാത്രമരാണബ്ബ് അങ്ങയുടട  ശദ്ധയമല്ടപ്പടുത്തുന്നതബ്ബ്.

ശസ്പീ  .    പമ  .    പമ  .    ചമതരഞ്ജന:  സര,  ടപരാതു സമൂഹതമല് സസ്പീകളക്കബ്ബ്

തുലെദ്യ  നസ്പീതമയുദ്യം  ലെമദ്യംഗ  സമതസവുദ്യം  സുരക്ഷമതതസവുദ്യം

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതമനചവണമ  ചകരളതമടലെ  പമണറരായമ  വമജയന

ഗവണ്ടമന്റെബ്ബ്  സസസ്പീകരമച്ചുടകരാണമരമക്കുന്ന  നടപടമകടള  സദ്യംബനമചബ്ബ്

ബഹുമരാനടപ്പട്ട  മുഖദ്യമനമ  പറഞതബ്ബ്  വളടര  സസരാഗതരാരഹമരായ

കരാരദ്യങ്ങളരാണബ്ബ്,  അതമടന  ഞരാന  അഭമനന്ദമക്കുകയരാണബ്ബ്.  സസ്പീവമരുദ്ധമരായ

ടടലെദ്യംഗമക  ചുവകലെരന്ന  പരരാമരശദ്യം  നടതമയവരക്കബ്ബ്  സദ്യംരക്ഷണദ്യം
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ടകരാടുക്കുകയുദ്യം  പരരാതമയുന്നയമച  ടപണ്കുട്ടമകളക്കബ്ബ്  ശമക്ഷയുദ്യം

....(ബഹളദ്യം)...  ഞരാന ആടരക്കുറമച്ചുദ്യം പറഞമട്ടമല.....

മമ  .    സസ്പീക്കര:  എലരാവരുദ്യം  സസ്പീറ്റുകളമല്  ഇരമക്കൂ...  തരാങള  ടപടട്ടന്നബ്ബ്

ചചരാദദ്യതമചലെയബ്ബ് വരൂ.

ശസ്പീ  .    പമ  .    പമ  .    ചമതരഞ്ജന:  സര,  ഇതമനമുമ്പബ്ബ്  എടന്തെലരാദ്യം

ചചരാദദ്യങ്ങളരാണബ്ബ്  ഇവമടട  ഇവര  ചചരാദമചമട്ടുളതബ്ബ്?  എന്തെമനരാണബ്ബ്  അവര

വമഷമമക്കുന്നതബ്ബ്?

മമ  .   സസ്പീക്കര: അങ്ങബ്ബ് ചവഗദ്യം ചചരാദദ്യദ്യം പൂരതമയരാക്കൂ. 

ശസ്പീ  .    പമ  .    പമ  .    ചമതരഞ്ജന:  സര,   ഇവമടട നസ്പീതമ  ടകരാടുചക്കണവര

നസ്പീതമ  നമചഷമക്കുചമ്പരാള ആ നസ്പീതമ  നമചഷധടത തുറന്നബ്ബ്  കരാണമക്കരാനളള

ഉതരവരാദമതമമചല. 

മമ  .   സസ്പീക്കര: അങ്ങബ്ബ് പ്രസദ്യംഗമക്കരാടത ചചരാദദ്യദ്യം ചചരാദമക്കൂ.

ശസ്പീ  .    പമ  .    പമ  .    ചമതരഞ്ജന:  സര,  ഇസൗ  ബഹളദ്യം  വയ്ക്കുന്നവരുടട

സസ്പീവമരുദ്ധ  മചനരാഭരാവതമടന്റെ  ടതളമവരാണബ്ബ്  ഇടതന്നബ്ബ്  പറയരാന  ഞരാന
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ആഗഹമക്കുകയരാണബ്ബ്.  ഞരാന ചചരാദദ്യതമചലെയബ്ബ്  വരമകയരാണബ്ബ്,  ചകരളതമടലെ

ടപരാതു  സമൂഹതമനരാടക  അപമരാനകരമരായ  നമലെയമല്  ഉയരനവന്ന  ഒരു

രരാഷസ്പീയ  പരാരട്ടമയുടട  നമലെപരാടമടന  സദ്യംബനമചബ്ബ്  പറയരാനളതബ്ബ്

ടതറരാടണന്നബ്ബ്  ഞരാന  ധരമക്കുന്നമല.  എടന്റെ  ചചരാദദ്യദ്യം,  അടുക്കളയമല്നമന്നബ്ബ്

അരങ്ങചതയബ്ബ്  കടനവരുന്ന  നമ്മുടട വനമതരാ  ടപരാതുപ്രവരതകരക്കബ്ബ്

ഇതരതമലള  അവചഹളനവുദ്യം  മരാനസമക  പസ്പീഡനവുദ്യം  ഒഴെമവരാക്കമ

ശരാന്തെമരായമ ടപരാതു പ്രവരതനദ്യം നടതരാന ചവണമയുള....

മമ  .   സസ്പീക്കര: എന്തെരാണബ്ബ് അങ്ങയുടട ചചരാദദ്യദ്യം?

ശസ്പീ  .    പമ  .    പമ  .    ചമതരഞ്ജന:  സര,  കൂടുതല്  കരാരദ്യക്ഷമവുദ്യം

ഫലെപ്രദവുമരായ  ഇടടപടല്  ഉണരാകണടമന്നതരാണബ്ബ്  ഞരാന  ഇസൗ

ചചരാദദ്യതമലൂടട  ബഹുമരാനടപ്പട്ട  ഗവണ്ടമന്റെമടന്റെ  ശദ്ധയമല്ടപ്പടുതരാന

ആഗഹമക്കുന്നതബ്ബ്.  ഗവണ്ടമന്റെബ്ബ്  സസസ്പീകരമച  നടപടമകടളലരാദ്യം

അദ്യംഗസ്പീകരമക്കുചമ്പരാളതടന്ന ഗവണ്ടമന്റെമടന്റെ ശദ്ധയമല്ടപ്പടുത്തുന്ന ഇതരദ്യം

കരാരദ്യങ്ങളമല്കൂടമ അടമയന്തെര നടപടമ സസസ്പീകരമക്കണദ്യം.  നടപടമകള പലെതുദ്യം

ചവഗതയമലെരാകുന്നമല. 
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ശസ്പീ  .    പമണറരായമ  വമജയന:  സര,  നമ്മുടട  സദ്യംസരാനദ്യം  സസ്പീകടള

അടമചമരത്തുന്നതമടനതമടരയുള  ടപരാതുനമലെപരാടുകള  നചവരാദ്ധരാന

കരാലെഘട്ടദ്യംമുതല്  ആരദ്യംഭമചതരാണബ്ബ്.  അതമടന്റെ  ഭരാഗമരായരാണബ്ബ്  അടുക്കളയമല്

കഴെമഞമരുന്ന സസ്പീകള,  അരങ്ങമചലെയബ്ബ്  വരമക എന്ന സചന്ദശചതരാടടയുള

നരാടകങ്ങളുദ്യംമറ്റുദ്യം  ആ  കരാലെതബ്ബ്  അവതരമപ്പമക്കടപ്പട്ടമട്ടുളളതബ്ബ്.  ഇതമടന്റെ

ഭരാഗമരായമ  ചകരളസ്പീയ  സമൂഹദ്യം  രരാജദ്യടത  മറബ്ബ്  സദ്യംസരാനങ്ങളമല്നമനദ്യം

വദ്യതദ്യസ്തമരായ രസ്പീതമയമല് പുചരരാഗതമ ചനടമടയന്നതബ്ബ് വസ്തുതയരാണബ്ബ്.  അതമടന്റെ

ഭരാഗമരായമ  മറബ്ബ്  സദ്യംസരാനങ്ങളുടട  ടപരാതുസരാഹചരദ്യങ്ങള  പരമചശരാധമചരാല്

നമുക്കബ്ബ്  അഭമമരാനമക്കരാന  വക  നല്കുന്ന  ഒചട്ടടറ  കരാരദ്യങ്ങളുണബ്ബ്.  എന്നരാല്

സസ്പീകളടക്കതമടരയുള  നസ്പീക്കങ്ങള,  പുരുഷ  ചമധരാവമതപരമരായ

സമസ്പീപനങ്ങള  നമ്മുടട  സമൂഹതമല്  ഇചപ്പരാഴദ്യം  ഇലരാതരായമട്ടമല,  ഇചപ്പരാഴദ്യം

അതമടന്റെ അദ്യംശങ്ങള ബരാക്കമ  നമല്ക്കുകയരാണബ്ബ്.  മരാത്രമല,  നമള ആടക

ടഞട്ടമചപ്പരാകുന്ന  തരതമലള  സദ്യംഭവങ്ങള,  നമടളലരാവരുദ്യം  കക്ഷമ

വദ്യതദ്യരാസടമചനദ്യ  അപലെപമക്കുന്ന  ഒചട്ടടറ  സദ്യംഭവങ്ങളുദ്യം  ചകരളതമല്
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ഉണരായമട്ടുടണനളതുദ്യം  നരാദ്യം  പ്രചതദ്യകദ്യം  ഓരചക്കണതരാണബ്ബ്.  അതരടമരാരു

സരാഹചരദ്യതമല്  പഴെയ  കരാലെതബ്ബ്  നരാദ്യം  സസ്പീകടള  സദ്യംരക്ഷമക്കുന്നതമനദ്യം

ഉയരതമടക്കരാണ്ടുവരുന്നതമനദ്യം സസസ്പീകരമച ടപരാതു സമസ്പീപനതമടന്റെ തുടരച

ഉണരാവുകടയന്നതബ്ബ് ഏറവുദ്യം പ്രധരാനമരാണബ്ബ്.  അതമല്നമന്നബ്ബ് വദ്യതദ്യസ്തമരാടയരാരു

നമലെയുണരാകുചമ്പരാള  അതമടന  വമമരശനചതരാടട  ടപരാതുചവ

സമസ്പീപമക്കുടമന്നതബ്ബ് നരാദ്യം കരാചണണതരായമട്ടുണബ്ബ്. അചപ്പരാള എലരാവരുദ്യം ഇവമടട

സസ്പീകളുടട  തുലെദ്യ പദവമ  ഉയരതമടക്കരാണ്ടുവരരാനള ലെമദ്യംഗനസ്പീതമ  ശരമയരായ

രസ്പീതമയമല്  അദ്യംഗസ്പീകരമക്കടപ്പടുന്നതമനള  സമസ്പീപനമരാണബ്ബ്

സസസ്പീകരമച്ചുചപരാചകണതബ്ബ്.  ചനരടത  ഉതരതമല്  പറഞതുചപരാടലെതടന്ന

ഇടതരാരു സരക്കരാര കരാരദ്യദ്യം മരാത്രമല.  സരക്കരാര മരാത്രമരായമ ടചചയണതുമല.

സദ്യംസരാനതബ്ബ്  വമവമധ  രരാഷസ്പീയ  പരാരട്ടമകളുദ്യം  സദ്യംഘടനകളുമുണബ്ബ്,  ഒചട്ടടറ

പ്രസരാനങ്ങളുദ്യം  കൂട്ടരായബ്ബ് മകളുമുണബ്ബ്.  അവടയലരാദ്യം  ഒചര  മനചസ്സരാടട

ഇക്കരാരദ്യതമല്  പ്രവരതമചക്കണതരായമട്ടുണബ്ബ്.  ഏടതങമലദ്യം  ആളുകളക്കബ്ബ്

എടന്തെങമലദ്യം അപഭദ്യംശദ്യം വന്നമട്ടുടണങമല്  അതബ്ബ് കൃതദ്യമരായമ തമരമചറമഞബ്ബ്

അവ തമരുത്തുന്നതമനള സമസ്പീപനദ്യം സസസ്പീകരമചക്കണതുമരാണബ്ബ്.  ഇവമടട  സസ്പീ

സുരക്ഷയുമരായമ  ബനടപ്പട്ട  കരാരദ്യതമല്  കൂടുതല്  ശകമരായ
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നടപടമകളുമരായമതടന്ന സരക്കരാര മുചന്നരാട്ടുചപരാകുദ്യം.  

ശസ്പീ  .    പമ  .    പമ  .    ചമതരഞ്ജന:  സര,  പ്രണയ  പനരരാശദ്യദ്യംമൂലെമുള

ടകരാലെപരാതകങ്ങളുദ്യം  ആക്രമണങ്ങളുദ്യം  ചനരമടുന്നതമനബ്ബ്  വനമതകടള

പ്രരാപ്തരരാക്കരാന  എടന്തെലരാദ്യം  നടപടമകളരാണബ്ബ്  ഇചപ്പരാള

സസസ്പീകരമച്ചുടകരാണമരമക്കുന്നതബ്ബ്;  കഴെമഞ  ദമവസവുദ്യം  ടഞട്ടമപ്പമക്കുന്ന  ഒരു

സദ്യംഭവമരാണബ്ബ്  ഉണരായമട്ടുളതബ്ബ്.  തസ്പീരചയരായുദ്യം  പ്രണയപനരരാശദ്യദ്യംമൂലെമുള

ടകരാലെപരാതകങ്ങടളയുദ്യം ആക്രമണങ്ങടളയുദ്യം ചനരമടുന്നതമനരായമ വനമതകടള

പ്രരാപ്തരരാക്കരാന  ഗവണ്ടമന്റെബ്ബ്  എടന്തെലരാദ്യം  നടപടമകളരാണബ്ബ്

സസസ്പീകരമച്ചുടകരാണമരമക്കുന്നതബ്ബ്; ഇനമ സസസ്പീകരമക്കരാന ചപരാകുന്നതബ്ബ്? 

ശസ്പീ  .   പമണറരായമ വമജയന: സര, പ്രണയ പനരരാശദ്യതമടന്റെ ഭരാഗമരായമ

ഒരമക്കലദ്യം സദ്യംഭവമക്കരാന പരാടമലരാത ചമലെ കരാരദ്യങ്ങള സദ്യംസരാനതബ്ബ് ഇസൗ

അടുതകരാലെതബ്ബ്  സദ്യംഭവമചമരമക്കുകയരാണബ്ബ്.  അവടയലരാദ്യം  വലരാത

അതമക്രൂരമരായ രസ്പീതമയമലള സദ്യംഭവങ്ങളരായമരുന. ഏറവുദ്യം ഒടുവമലണരായതുദ്യം

അതമക്രൂരമരായ  നടപടമയരാണബ്ബ്.  ഇതബ്ബ്  എങ്ങടന  തടയുദ്യം;  എന്തു  നടപടമ

സസസ്പീകരമക്കുദ്യം? എന്നരാണബ്ബ് ബഹുമരാനടപ്പട്ട ചചരാദദ്യകരതരാവബ്ബ് ഉന്നയമചതബ്ബ്.  ഇസൗ

കരാരദ്യതമല്  സരക്കരാര  ഉചദ്ദേശമക്കുന്ന  ഒരു  കരാരദ്യദ്യം,  ചനരടത  ഒരു
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ടപണ്കുട്ടമടയ  ടവടമവചബ്ബ്  ടകരാലെടപ്പടുതമയ  സദ്യംഭവമുണരായമട്ടുണബ്ബ്.  ആ

സദ്യംഭവതമല് കുട്ടമയുടട അചന അന്നബ്ബ് ചപരാലെസ്പീസമല് പരരാതമടപ്പട്ടമരുന.  ആ

പരരാതമയുമരായമ ബനടപ്പട്ടബ്ബ്, അവടര വമളമചബ്ബ് തരാക്കസ്പീതബ്ബ് ടചയബ്ബ് വമട്ടയച്ചു. ഇനമ

ഇങ്ങടനയുള സദ്യംഭവങ്ങള ഉണരാകമടലന്നരാണബ്ബ് ചപരാലെസ്പീസുദ്യം കരുതമയതബ്ബ്. ഇസൗ

അനഭവതമല്നമനദ്യം  കരാചണണതബ്ബ്,  ഇതരദ്യം  സദ്യംഭവങ്ങള  ചപരാലെസ്പീസമടന്റെ

ശദ്ധയമല്ടപ്പട്ടരാല് അതമടന്റെ ഭരാഗമരായമ മറബ്ബ് പ്രതമകരാര നടപടമകളുണരാകുന്ന

സരാഹചരദ്യതമല്  ഇന്നടത  ആധുനമക  സരാചങതമകവമദദ്യ  ഉപചയരാഗമചബ്ബ്

അതരതമലള  എടന്തെങമലദ്യം  നസ്പീക്കങ്ങള  ഇസൗ  ആളമടന്റെ  ഭരാഗത്തുനമനദ്യം

ഉണരാകുനചണരാടയന്നബ്ബ്  മനസ്സമലെരാക്കരാനള  തുടരശമദ്യം

ഉണരാചകണതരായമട്ടുണബ്ബ്.  ആ  ശമദ്യം  ഏറവുദ്യം  പ്രധരാനമരാണബ്ബ്.  അചതരാടടരാപ്പദ്യം

ശകമരായ  ചബരാധവല്ക്കരണ  പരമപരാടമകള,  അതബ്ബ്  ചപരാലെസ്പീസമടന്റെ

ഭരാഗത്തുനമനമരാത്രമല,  നരാടമലരാവരുദ്യംകൂടമ  ഇസൗ  സമൂഹതമല്

നടചതണതരായമട്ടുണബ്ബ്.  പരമശുദ്ധ  പ്രണയടത  ഇങ്ങടനടയരാരു

ടകരാലെപരാതക  രസ്പീതമയമചലെയബ്ബ്  എതമക്കുന്ന  മരാനസമകരാവസയമല്

എതരാതമരമക്കുന്നതമനബ്ബ്  ആവശദ്യമരായ  ചബരാധവല്ക്കരണ  നടപടമകളുദ്യം
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സസസ്പീകരമചക്കണതരാണബ്ബ്. 

ശസ്പീ.  എ.  എന.  ഷദ്യംസസ്പീറമനചവണമ  ശസ്പീമതമ ശരാന്തെകുമരാരമ  ടക  .:

സര,  ചകരള ജനസദ്യംഖദ്യയമല്  15  ശതമരാനതമല് തരാടഴെയരാണബ്ബ് രരാഷസ്പീയ

പരാരട്ടമകളമചലെരാ  ടപരാതുരദ്യംഗചതരാ  പ്രവരതമക്കുന്ന  സസ്പീകള  ഉളതബ്ബ്.

അതമല്  16  ശതമരാനദ്യം  മരാത്രചമ  ഏടതങമലടമരാരു  ഭരാരവരാഹമതസദ്യം

വഹമക്കുന്നതരായുദ്യം കണക്കുകള സൂചമപ്പമക്കുനള. ലെമദ്യംഗസമതസദ്യം എന്നതബ്ബ്

സസ്പീകളുടട മരാത്രടമരാരു പ്രശ്നമല.  അതബ്ബ്  ടപരാതുസമൂഹതമടന്റെ പ്രശ്നമരായമ

നമലെനമല്ക്കുകയരാണബ്ബ്.  സസ്പീ പദവമ ഉയരത്തുന്നതമനബ്ബ് രരാഷസ്പീയ പരാരട്ടമകളുദ്യം

ഭരണ സദ്യംവമധരാനങ്ങളുദ്യം യഥരാരതതമല് വലെമയ ഉതരവരാദമതമരാണബ്ബ്

വഹമച്ചുവരുന്നതബ്ബ്.  ഭരണഘടനയുടട  അനചചദദ്യം  15  (3)  പ്രകരാരദ്യം

സസ്പീകളക്കബ്ബ്  ഇതരദ്യം  കരാരദ്യങ്ങളക്കുചവണമ  പ്രചതദ്യക

നമയമങ്ങളുണരാക്കരാന ഗവണ്ടമന്റുകളക്കബ്ബ്  അധമകരാരദ്യം  ടകരാടുക്കുചമ്പരാഴദ്യം

51  എ  (ഇ)  പ്രകരാരദ്യം സസ്പീകളുടട അന്തെസദ്യം അഭമമരാനവുദ്യം ഹനമക്കതക്ക

പ്രവൃതമകള ഒഴെമവരാചക്കണതരാടണന്നബ്ബ് ഉറപ്പബ്ബ് നല്കുകയുദ്യം ടചയ്യുന്ന ഈ

സരാഹചരദ്യതമല്  ടപരാതുരദ്യംഗചതയ്ക്കുദ്യം  രരാഷസ്പീയ  രദ്യംഗചതയ്ക്കുദ്യം

കടനവരുന്ന  സസ്പീകടള  ചപ്രരാത്സരാഹമപ്പമക്കുന്നതമനചവണമ  അവരുടട
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ലെമദ്യംഗപദവമയുദ്യം  സസ്പീ  പദവമയുദ്യം  ഉയരത്തുന്നതമനചവണമ  ഗവണ്ടമന്റെബ്ബ്

ഏടറടുക്കരാനചദ്ദേശമക്കുന്ന  തുടര  പദ്ധതമകടള  സദ്യംബനമചബ്ബ്

വമശദസ്പീകരമക്കരാചമരാ?

ശസ്പീ  .    പമണറരായമ  വമജയന:  സര,  സദ്യംസരാനതബ്ബ് ഒരു പ്രചതദ്യക

നമലെയമടലെതമയ സസ്പീകടളക്കുറമച്ചുള ചചരാദദ്യമരാണമതബ്ബ്.  അവടരക്കുറമചല

നമള ചമന്തെമചക്കണതബ്ബ്.  നമ്മുടട നരാട്ടമടലെ സരാധരാരണക്കരാരരായ സസ്പീകളുദ്യം

അവര അനഭവമക്കുന്ന വമഷമങ്ങളുമുണബ്ബ്. അവടര ശരമയരായ രസ്പീതമയമചലെയബ്ബ്

എതമക്കരാനരാണബ്ബ്  ശമമചക്കണതബ്ബ്.  രരാഷസ്പീയ  രദ്യംഗചതയബ്ബ്  കടനവന്ന

സസ്പീകള സസരാഭരാവമകമരായുദ്യം കരാരദ്യങ്ങള അവതരമപ്പമക്കരാനദ്യം എടന്തെങമലദ്യം

പ്രശ്നദ്യം  വന്നരാല്  അതമടന  ചനരമടരാനടമരാടക്ക  സസയദ്യം  ആരജമതമരായ

പരമശസ്പീലെനദ്യം  ലെഭമചവരരാണബ്ബ്.  അതമടന്റെ  ഭരാഗമരായുള  നടപടമകളുദ്യം

അവരക്കബ്ബ്  സസസ്പീകരമക്കരാനരാകുദ്യം.  എന്നരാല്  മചറതബ്ബ്,  ലെക്ഷക്കണക്കമനണബ്ബ്.

ആ  വമഭരാഗടത  നരാടമലരാവരുദ്യംകൂടമ  ചപ്രരാത്സരാഹമപ്പമക്കുക  എന്നതരാണബ്ബ്

ഏറവുദ്യം  പ്രധരാനദ്യം.  മചറതബ്ബ്  ഓചരരാ  രരാഷസ്പീയ  പരാരട്ടമയുദ്യം  അതതമടന്റെ

പ്രവരതനതമടന്റെ  ഭരാഗമരായമ  ടചചയണ  കരാരദ്യങ്ങളരാണബ്ബ്.  കരാരദ്യങ്ങള
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വമലെയമരുതമ  ശരമയരായമ  പ്രവരതമക്കുന്നവടര  ചപ്രരാത്സരാഹമപ്പമക്കുന്ന

സമസ്പീപനദ്യം രരാഷസ്പീയ പരാരട്ടമകളുദ്യം സസസ്പീകരമക്കുനടണന്നരാണബ്ബ് ചതരാനന്നതബ്ബ്.

ശസ്പീമതമ  കരാനതമല്  ജമസ്പീലെ:  സര,  വദ്യതദ്യസ്ത  തലെതമല്

അക്രമങ്ങളക്കുദ്യം മരാനഹരാനമക്കുദ്യം വമചധയരരാകുന്ന സസ്പീകള അതമടനതമടര

പരരാതമ ടകരാടുക്കുചമ്പരാള വലെമയ രസ്പീതമയമല് സദ്യംഘടമതമരായമ ചസരാഷദ്യല്

മസ്പീഡമയയമടലെ  അക്രമദ്യംകൂടമ  ചനരമചടണമ  വരുടന്നരാരു  സമതമയരാണബ്ബ്

ഇചപ്പരാള  തുടരനവരുന്നതബ്ബ്.  ജനരാധമപതദ്യദ്യം  ടതരാട്ടുതസ്പീണമയമട്ടമലരാത

മതവരഗസ്പീയ  വമഭരാഗമരാണബ്ബ്  ഇതമടന്റെ  പമന്നമല്  പ്രവരതമക്കുന്നടതന്നബ്ബ്

എലരാവരക്കുദ്യം  അറമയരാവുന്നതരാണബ്ബ്.  ടടസബര  ചകസമടന്റെ  ഭരാഗങ്ങളമല്

നടപടമടയടുത്തുടകരാണബ്ബ്  മുചന്നരാട്ടബ്ബ്  ചപരാചകണതരാണബ്ബ്.  അതുചപരാടലെ

പ്രണയദ്യം  നമരസമചരാല്,  ആജ്ഞ  നമരസമചരാല്,

അനസരമക്കരാതമരുന്നരാല്,  ആ സമയത്തുതടന്ന  ടടവരരാഗദ്യദ്യം  മൂതബ്ബ്  ഒരു

കൂസലമമലരാടത  ആയുധചമന്തെമ  ടകരാലെ  ടചയ്യുന്ന  രസ്പീതമയമചലെയരാണബ്ബ്

ഇചപ്പരാള  കസൗമരാരദ്യം  ടപരായ്ടക്കരാണമരമക്കുന്നതബ്ബ്.  കസൗമരാരക്കരാരുടട

മരാനസമകരാവസ  വലെമയ  അപകടതമചലെയ്ടക്കത്തുന്ന

രസ്പീതമയമചലെയരാണബ്ബ്  ടപരായ്ടക്കരാണമരമക്കുന്നതബ്ബ്.  ഇതമനബ്ബ്  സരാധരാരണ
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നമയമനടപടമകള  ചപരാരരാടയന്നരാണബ്ബ്  പറയരാനളതബ്ബ്.  സ്കൂളുകളമലദ്യം

കലെരാലെയങ്ങളമലദ്യം  മുനകരാലെങ്ങളമല്  ഉളതുചപരാലളള  സദ്യംഘടനകള

ശകമരാചക്കണതുണബ്ബ്.  അതുചപരാടലെ സ്കൂളുകളമടലെലരാദ്യം  എന.എസബ്ബ്.എസബ്ബ്.

കദ്യരാമചപരാടലെ  ആണ്കുട്ടമകളുദ്യം  ടപണ്കുട്ടമകളുദ്യം  ഒന്നമച്ചുനമനടകരാണബ്ബ്

ഒരു  ടസ്പീമരായമ  പ്രവരതമക്കുന്ന  രസ്പീതമയമചലെയ്ക്കുദ്യം  എചതണതുണബ്ബ്,  അതബ്ബ്

ശകമരാചക്കണതരാണബ്ബ്.

മമ  .   സസ്പീക്കര: ബഹുമരാനടപ്പട്ട അദ്യംഗദ്യം, അചങ്ങയബ്ബ് നമരചദ്ദേശങ്ങളരാണബ്ബ്

സമരപ്പമക്കരാനളടതങമല് അതബ്ബ് ചവടറരാരു അവസരതമലെരാകരാദ്യം.

ശസ്പീമതമ  കരാനതമല്  ജമസ്പീലെ:  സര,  സ്കൂളുകളമല്  ടസല്ഫബ്ബ്

ഡമഫനസബ്ബ്  ചപരാടലെയുള  സദ്യംഗതമകള  ഏരടപ്പടുതരാന  സരാധമക്കുചമരാ

എനളതരാണബ്ബ്.  ഇതരദ്യം  കരാരദ്യങ്ങടള  പ്രതമചരരാധമക്കരാന

ടപണ്കുട്ടമകളക്കബ്ബ്  ആതടടധരദ്യദ്യം  ലെഭമക്കരാനചവണമയുള  കരാരദ്യങ്ങള

ഏരടപ്പടുതരാന സരാധമക്കുചമരാ? 

ശസ്പീ  .    പമണറരായമ  വമജയന:  സര,  സസ്പീകളടക്കതമടരയുള

ടടസബര  ആക്രമണങ്ങള  ശകമരായ  നടപടമകളമലൂടട

ചനരമടണടമനതടന്നയരാണബ്ബ്  സരക്കരാര  കരാണുന്നതബ്ബ്.  അതമനബ്ബ്
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ചപരാലെസ്പീസമനബ്ബ് കരുത്തുറ നമരചദ്ദേശങ്ങളുദ്യം നല്കമയമട്ടുണബ്ബ്.  ഒരു വമട്ടുവസ്പീഴ്ചയുദ്യം

കരാണമക്കരാന പരാടമല. ഇതരദ്യം ശകമകളടക്കതമടര കടുത നടപടമകള

സസസ്പീകരമക്കണടമനതടന്നയരാണബ്ബ്  നമരചദ്ദേശദ്യം  നല്കമയമട്ടുളതബ്ബ്.  ഏറവുദ്യം

ഒടുവമലദ്യം  ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്  ഉചദദ്യരാഗസചരരാടബ്ബ്  അക്കരാരദ്യദ്യം  പ്രചതദ്യകമരായമ

ഓരമമപ്പമചമട്ടുണബ്ബ്. നമരഭരാഗദ്യവശരാല് ചമലെ ചമഖലെകളമല് മരാധദ്യമ മറവമല്

കരാരദ്യങ്ങള  ടചയ്യുനണബ്ബ്.  ചസരാഷദ്യല്  മസ്പീഡമയ  രദ്യംഗതബ്ബ്  ഓണ്ടടലെന

മരാധദ്യമങ്ങള എനപറയുന്ന ചമലെ വമഭരാഗങ്ങള ഈ പറഞ തരതമലള

ചമലെ  പ്രവരതനങ്ങള  ഏടറടുക്കുന്നതരായമ  കരാണുനണബ്ബ്.  അതബ്ബ്

സരാധരാരണ  വരാരതകളല.  അപമരാനമക്കരാനദ്യം  അവചഹളമക്കരാനദ്യം

അധമചക്ഷപമക്കരാനമുള  ഒരു  മരാധദ്യമമരായമ  ഇതമടന  ഉപചയരാഗമക്കുന്ന

ആളുകടള  കരാണ്ടുവരുനണബ്ബ്.  അതരദ്യം  ആളുകളടക്കതമടരയുദ്യം

കരക്കശമരായ  നടപടമടയടുക്കണദ്യം  എനതടന്നയരാണബ്ബ്  കണമട്ടുളതബ്ബ്.

ടപണ്കുട്ടമകളക്കുദ്യം  യുവതമകളക്കുടമലരാദ്യം  ആവശദ്യമരായ  Self  Defence

പരമശസ്പീലെനദ്യം  (സസയദ്യം  പ്രതമചരരാധ  പരമശസ്പീലെനദ്യം)  നല്കുക  എന്നതബ്ബ്

ചനരചതതടന്ന  അദ്യംഗസ്പീകരമചമട്ടുണബ്ബ്.  അതബ്ബ്  കൂടുതല്

ശകമടപ്പടുത്തുന്നതമനള നടപടമകള സസസ്പീകരമക്കുകയുദ്യം ടചയ്യുദ്യം.
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ശസ്പീ  .   ഡമ  .   ടക  .   മുരളമ: സര, കരാലെവുദ്യം ചലെരാകവുദ്യം Gender Equality

(ലെമദ്യംഗസമതസദ്യം)-ടയ  ടപരാതുടവ  അദ്യംഗസ്പീകരമച്ചുചപരാകുന്ന  ഒരു

സന്ദരഭതമല്  നമള  ഭയടപ്പചടണ  തരാലെമബരാനമസദ്യം  ചപരാടലെയുള

സസ്പീവമരുദ്ധ  ശകമകളക്കുദ്യം  പ്രരാമുഖദ്യദ്യം  കമട്ടുനണബ്ബ്  എന്നതബ്ബ്

മനസ്സമലെരാചക്കണമയമരമക്കുന.  അതമടന്റെ ആചവശദ്യംടകരാണബ്ബ് ആടരങമലദ്യം

എവമടടടയങമലദ്യം  പ്രവരതമചരാല്  അതബ്ബ്  ടപരാതുസമൂഹതമല്  ടതറരായ

നമലെയമല് സസരാധസ്പീനമക്കടപ്പടുടമന്നതമനബ്ബ്  യരാടതരാരു സദ്യംശയവുമമല.  ഈ

പശരാതലെതമല്  എടന്റെ  ചചരാദദ്യദ്യം,  ചകരളതമടലെ  വനമതരാ

പ്രസരാനമരായ  'ഹരമത'-യമടലെ  ഒരു  ടപണ്കുട്ടമ  ടടലെദ്യംഗമകരാധമചക്ഷപദ്യം

നടന എനള പരസദ്യ പ്രസ്തരാവനയുമരായമ രദ്യംഗത്തുവന. ആ കുട്ടമതടന്ന

വനമതരാ  കമസ്പീഷനമലദ്യം  ടചങ്ങമനരാടബ്ബ്  ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്  ചസഷനമലദ്യം  പരരാതമ

നല്കമയതരായമ  വരാരതയുദ്യം  വന്നമട്ടുണബ്ബ്.  ആ  പരരാതമയമല്/ചകസമല്

ചകരളതമടലെ ഏടതങമലദ്യം രരാഷസ്പീയ പ്രസരാനതമടന്റെചയരാ വമദദ്യരാരതമ

പ്രസരാനതമടന്റെചയരാ ചനതരാക്കന്മേരാചരരാ പ്രവരതകചരരാ ഉളടപ്പട്ടമട്ടുചണരാ

എന്ന  കരാരദ്യദ്യം  സരക്കരാരമടന്റെ  ശദ്ധയമല്ടപ്പട്ടമട്ടുചണരാടയന്നബ്ബ്  അറമയരാന

തരാല്പരദ്യമുണബ്ബ്.
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ശസ്പീ  .    പമണറരായമ  വമജയന:  സര,  ഇതരദ്യം  കരാരദ്യങ്ങള

മരാധദ്യമങ്ങളവഴെമ  എലരാവരുദ്യം  അറമയുന്നവയരാണബ്ബ്.  സരക്കരാര

മനസ്സമലെരാക്കുന്ന  കരാരദ്യങ്ങള മരാത്രചമ  സരക്കരാരമനബ്ബ്  റമചപ്പരാരട്ടബ്ബ്  ടചയരാന

സരാധമക്കുകയുള.  ഇചപ്പരാള  എടന്റെ  കയമല്  അതുമരായമ  ബനടപ്പട്ട

ഒസൗചദദ്യരാഗമക  വമവരങ്ങള  ഇലരാതതുടകരാണബ്ബ്  ആ  ഭരാഗചതയബ്ബ്

കടക്കുന്നമല.

ശസ്പീ  .   എ  .   സമ  .   ടമരായസ്പീന: സര, സസ്പീകളടക്കതമരരായ അതമക്രമങ്ങള

തടയരാന  ആഭദ്യന്തെര  വകുപ്പുദ്യം  വനമതരാ  ശമശുവമകസന  വകുപ്പുടമരാടക്ക

സസസ്പീകരമച വളടര വമശദമരായ നടപടമകടള സദ്യംബനമചബ്ബ് ബഹുമരാനടപ്പട്ട

മുഖദ്യമനമ  ഇവമടട  വമശദസ്പീകരമക്കുകയുണരായമ.  ഒരുപരാടബ്ബ്  പരമരക്ഷ

നല്കുന്ന ഈ നമയമങ്ങടളരാടക്ക ഉടണങമലദ്യം തരാചഴെതലെതമല് ഏറവുദ്യം

പരമഗണമക്കടപ്പചടണ,  പമന്നരാക്കദ്യം  നമല്ക്കുന്ന  സസ്പീ

വമഭരാഗങ്ങളക്കമടയമല്  ഇതമടനക്കുറമച്ചുള  അവചബരാധദ്യം

എതടപ്പടുന്നമടലനള സമതമയരാണുളതബ്ബ്.  ബഹുമരാനടപ്പട്ട മുഖദ്യമനമ

മറുപടമ പറയുചമ്പരാള ടടക്രദ്യം മരാപ്പമദ്യംഗബ്ബ് നടത്തുന്നതമടനക്കുറമചബ്ബ് പറഞ.

ചമലെ  ജമലകളമല്  സസ്പീകളടക്കതമരരായ  അതമക്രമങ്ങള
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വരദ്ധമച്ചുവരുന്നതമടന്റെ  വരാരതകളുദ്യം  പത്രവരാരതകളവഴെമ  വരുനണബ്ബ്.

അതരദ്യം രസ്പീതമയമലള ഒരു ടടക്രദ്യം മരാപ്പമദ്യംഗബ്ബ്  നടതമ ഇതമടനതമരരായ

നമയമവുദ്യം  പരരാതമ  പരമഹരാരതമനദ്യം  അവചബരാധതമനദ്യം  ചവണമയുള

പദ്ധതമകള  നടപ്പരാക്കുചമ്പരാള  പ്രരാചദശമക  സരക്കരാരുകളുടട

ചനതൃതസതമലള  ജരാഗതരാ  സമമതമകള  കുചറക്കൂടമ  ബനടപ്പട്ട

ഉചദദ്യരാഗസന്മേരാചരയുദ്യം  ചപരാലെസ്പീസബ്ബ്  സദ്യംവമധരാനതമചനയുടമരാടക്ക

കൂട്ടമയമണക്കമ പ്രരാവരതമകമരാക്കരാന കഴെമയുചമരാ?

ശസ്പീ  .    പമണറരായമ  വമജയന:  സര,  തസ്പീരചയരായുദ്യം  നടലരാരു

നമരചദ്ദേശമരാണമതബ്ബ്.  നമ്മുടട  തചദ്ദേശഭരണ  സരാപനരാതമരതമകളമല്

ഇതരതമലള ജരാഗതരാ സമമതമകള ഉണരായരാല് അതതബ്ബ് സലെത്തുള

പ്രശ്നങ്ങള  മനസ്സമലെരാക്കരാനദ്യം  ഇടടപടരാനദ്യം  ചമലെതബ്ബ്

തമരുതമക്കരാനടമരാടക്ക  അചങ്ങയറദ്യം  സഹരായകരമരായമരമക്കുദ്യം.

ജനടടമത്രമ  ചപരാലെസ്പീസമടന്റെ  ഭരാഗമരായമ  ഗൃഹ  സന്ദരശനദ്യം  നടത്തുന്ന

ചപരാലെസ്പീസുണബ്ബ്. അവരുദ്യം ഇതമടന്റെ ഭരാഗമരായമ മരാറരാവുന്നതരാണബ്ബ്. ചപരാലെസ്പീസുദ്യം

തചദ്ദേശഭരണ  സരാപനങ്ങളുദ്യം  ടപരാതുവമല്  ഇതമല്  തല്പ്പരരരായ

ആളുകളുമലരാദ്യംകൂടമ  ഇതമടനതമടരയുള  ശകമരായ  കദ്യരാമ്പയമനദ്യം
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ആവശദ്യമരായ  നടപടമകളുദ്യം  ചവണമവരുന്ന  ഘട്ടതമല്  സസസ്പീകരമക്കുന്നതബ്ബ്

നന്നരാകുദ്യം. അതരദ്യം കരാരദ്യങ്ങള നമുക്കബ്ബ് ആചലെരാചമക്കരാവുന്നതരാണബ്ബ്.

ശസ്പീ  .   പമ  .   ടക  .   കുഞരാലെമക്കുട്ടമ: സര, .....(ടടമക്കബ്ബ് ഓഫബ്ബ്).....

മമ  .    സസ്പീക്കര:  ബഹുമരാനടപ്പട്ട പ്രതമപക്ഷ ഉപചനതരാചവ,  ലെമസമല്

ചപരുളവടരയരാണബ്ബ് ചചരാദദ്യദ്യം ചചരാദമക്കുന്നതമനരായമ വമളമക്കുന്നതബ്ബ്.  അങ്ങബ്ബ്

ആവരതമചരാവരതമചബ്ബ്  അസസസത  പ്രകടമപ്പമക്കുന്നതുടകരാണരാണബ്ബ്

ഞരാന  ഇക്കരാരദ്യദ്യം  വദ്യകമരാക്കുന്നതബ്ബ്.  ഉപചചരാദദ്യദ്യം  ചചരാദമക്കരാന

എലരാവരക്കുദ്യം  ഒരുചപരാടലെയരാണബ്ബ്  അവസരദ്യം  നല്കുന്നതബ്ബ്.  അങ്ങയുടട

അവസരദ്യം വരുചമ്പരാള ചചരാദദ്യദ്യം ചചരാദമക്കരാവുന്നതരാണബ്ബ്.

ശസ്പീ  .    വമ  .    ടക  .    പ്രശരാന്തെബ്ബ്:  സര,  2019-ടലെ  നരാഷണല്  ടടക്രദ്യം

ടറചക്കരാരഡ്സബ്ബ്  ബബ്യൂചറരായുടട  കണക്കുപ്രകരാരദ്യം  ഇന്തെദ്യയമല്  ഒചരരാ

മണമക്കൂറമലദ്യം  ഒരു  സസ്പീ  വസ്പീതദ്യം  സസ്പീധന  പസ്പീഡനടതത്തുടരന്നബ്ബ്

മരമക്കുകയരാണബ്ബ്.  ഓചരരാ  നരാലെബ്ബ്  മമനമട്ടമലദ്യം  ഒരു  സസ്പീ  എന്ന  കണക്കമല്

ഭരതരാവമല്നമചന്നരാ  ബനക്കളമല്നമചന്നരാ  ശരാരസ്പീരമക-മരാനസമക

പസ്പീഡനതമനബ്ബ്  ഇരയരാവുകയരാണബ്ബ്.  ഈ  സരാഹചരദ്യതമല്  നമ്മുടട
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ചകരാചളജബ്ബ്  കദ്യരാമ്പസുകളമല്  പ്രചതദ്യകമരാടയരാരു  കദ്യരാടമ്പയമന  പദ്ധതമ

ഏരടപ്പടുത്തുന്ന കരാരദ്യദ്യം ഗവണ്ടമന്റെബ്ബ് ആചലെരാചമക്കുനചണരാ?

ശസ്പീ  .    പമ  .    സമ  .    വമഷ്ണുനരാഥബ്ബ്:  സര,  ബഹുമരാനടപ്പട്ട  പ്രതമപക്ഷ

ഉപചനതരാവമനബ്ബ് സദ്യംസരാരമക്കരാന ടടമക്കബ്ബ് ടകരാടുക്കരാറുണബ്ബ്. (...ബഹളദ്യം...)

മമ  .    സസ്പീക്കര:  നടപടമക്രമങ്ങള  അനസരമച്ചുമരാത്രചമ  ചപരാകരാന

സരാധമക്കുകയുള. അങ്ങബ്ബ് ദയവരായമ സസ്പീറമലെമരമക്കൂ. (...ബഹളദ്യം...) 

ശസ്പീ  .    പമണറരായമ  വമജയന:  സര,  ഇവമടട  ഈ  ഒരു

കരാരദ്യടതക്കുറമച്ചുകൂടമ  പ്രതമകരമചക്കണതുടണന്നരാണബ്ബ്  ചതരാനന്നതബ്ബ്.

ബഹുമരാനദ്യനരായ സസ്പീക്കടറ സമരദ്ദേതമലെരാക്കുന്നതബ്ബ് ശരമയല. സരാധരാരണ

നടപടമക്രമവുദ്യം  കസ്പീഴെബ്ബ് വഴെക്കങ്ങളുദ്യം  അനസരമചരാണബ്ബ്  ബഹുമരാനടപ്പട്ട

സസ്പീക്കര  പ്രവരതമക്കുക.  അതബ്ബ്  ലെദ്യംഘമക്കുന്നതമനബ്ബ്  കടുത  സമരദ്ദേദ്യം

ടചലത്തുക  എന്നതബ്ബ്  സരാധരാരണ  ഗതമയമല്  നല  കരാരദ്യമല.  അതരാണബ്ബ്

അതുമരായമ  ബനടപ്പട്ടബ്ബ്  പറയുവരാനളതബ്ബ്.  ...(ബഹളദ്യം)...  ഇവമടട

ബഹുമരാനദ്യനരായ അദ്യംഗദ്യം ചചരാദമചതബ്ബ്... ...(ബഹളദ്യം)...  ചമലെരക്കബ്ബ് ഇവമടട

പ്രചതദ്യക  അവകരാശമുടണനള  നമലെടയടുക്കരുതബ്ബ്.  ചമലെര  ഇവമടട
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പ്രചതദ്യക  അവകരാശമുളവരരാടണനളള  ധരാരണയുളവരരാണബ്ബ്.  ...  ...

(ബഹളദ്യം)... 

മമ  .    സസ്പീക്കര:ഓരഡര....ഓരഡര....  ചചരാചദദ്യരാതരസമയദ്യം

കഴെമഞ.

(ചചരാചദദ്യരാതര സമയദ്യം കഴെമഞ)

അനബനദ്യം

മുനഗണന ഗുണചഭരാകരാക്കളുടട ചകസരാട്ട പുനരനമരണ്ണയദ്യം

(*14) ശസ്പീ  .   ഒ  .   ആർ  .   ചകളു:

ശസ്പീ  .   ചസവദ്യര ചമറമലെപ്പമളമ:

ശസ്പീ  .   ജമ  .   സസ്പീഫന:

ശസ്പീ  .   ടക  .   ചപ്രദ്യംകുമരാര: തരാടഴെക്കരാണുന്ന ചചരാദദ്യങ്ങളക്കബ്ബ് ഭക്ഷദ്യ-

ടപരാതുവമതരണ വകുപ്പുുമനമ സദയദ്യം മറുപടമ നല്കുചമരാ:

(എ)  ചകന്ദ്ര  സരക്കരാര  അശരാസസ്പീയമരായമ  മുനഗണന

ഗുണചഭരാകരാക്കളുടട  എണ്ണദ്യം  നമജടപ്പടുതമയതബ്ബ്  അരഹതടപ്പട്ട  അനവധമ

ചപരക്കബ്ബ്  കുറഞ  നമരക്കമല്  ഭക്ഷദ്യധരാനദ്യദ്യം  ലെഭമക്കരാടത  ചപരാകുന്നതമനദ്യം
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സസൗജനദ്യ  ചമകമത്സ  നമചഷധമക്കടപ്പടുന്നതമനദ്യം

ഇടയരാക്കമയമട്ടുടണന്നതമനരാൽ  മുനഗണന  ഗുണചഭരാകരാക്കളുടട  കസരാട്ട

ശരാസസ്പീയമരായമ പുനരനമരണ്ണയമക്കരാന ആവശദ്യടപ്പട്ടമട്ടുചണരാ?

ഉണബ്ബ്. ചദശസ്പീയ ഭക്ഷദ്യ ഭദ്രതരാ നമയമദ്യം, 2013 പ്രകരാരദ്യം സദ്യംസരാനതമനബ്ബ്

അനവദമചമരമക്കുന്ന  മുൻഗണനരാ  പട്ടമകയമലൾടപ്പടുതരാവുന്ന  അദ്യംഗങ്ങളുടട

പരമധമ  1,54,800,40  ആണബ്ബ്.  സദ്യംസരാനതബ്ബ്  ഗരാമപ്രചദശങ്ങളമൽ  52.63

ശതമരാനവുദ്യം നഗര  പ്രചദശങ്ങളമൽ  39.5  ശതമരാനവുദ്യം  ജനങ്ങടളയരാണബ്ബ്

മുൻഗണനരാ  വമഭരാഗതമലൾടപ്പടുതരാൻ  കഴെമയുന്നതബ്ബ്.  ഇപ്രകരാരദ്യം

അദ്യംഗങ്ങളുടട  പരമധമ  നമശയമചതമനരാൽ  അർഹരരായ  എലരാ

കുടുദ്യംബങ്ങടളയുദ്യം  മുൻഗണനരാ  പട്ടമകയമലൾടപ്പടുതരാൻ  കഴെമയരാത

സരാഹചരദ്യദ്യം നമലെവമലണബ്ബ്.  ഇതബ്ബ് പരമഹരമക്കുന്നതമനരായമ സദ്യംസരാനതമടന്റെ

മുനഗണനരാ  പരമധമ  വരദ്ധമപ്പമചബ്ബ്  നല്കുന്നതമനബ്ബ്  ചകന്ദ്രസരക്കരാരമചനരാടബ്ബ്

അഭദ്യരതമചമരുടന്നങമലദ്യം  അനകൂലെ  പ്രതമകരണദ്യം  ഉണരായമട്ടമല.

18.09.2017-ടലെ  സർക്കരാർ  ഉതരവബ്ബ്  (സരാധരാ)  320/2017/ഭ.ടപരാ.വമ.വ.

പ്രകരാരദ്യം  മുൻഗണനരാ  മരാനദ ണ്ഡങ്ങൾ  പരമഷ്കരമചമരുന.  ഗുരുതരമരായ

ശരാരസ്പീരമക/മരാനസമക  പ്രശ്നമുള  അദ്യംഗങ്ങളുൾടപ്പട്ട  കുടുദ്യംബങ്ങടള  പ്രചതദ്യക
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പരമഗണന  നല്കമ  മുൻഗണനരാ  പട്ടമകയമൽ  ഉൾടപ്പടുത്തുന്നതമനപുറചമ

ഒഴെമവരാക്കൽ  മരാനദണ്ഡങ്ങളമലൾടപ്പടുന്ന  കുടുദ്യംബങ്ങളമൽ  ആർടക്കങമലദ്യം

ഗുരുതരമരായ ആചരരാഗദ്യ പ്രശ്നങ്ങളുടണങമൽ പ്രചതദ്യകമരായമ പരമചശരാധമചബ്ബ് ടമ

കുടുദ്യംബങ്ങടള മുൻഗണനരാ പട്ടമകയമലൾടപ്പടുതരാൻ  27.10.2020-ടലെ സ.ഉ.

(സരാധരാ)നദ്യം.319/2020/ഭ.ടപരാ.വമ.വ.  പ്രകരാരദ്യം  സമവമൽ  സപപ്ലൈസബ്ബ്

ഡയറക്ടടറ ചുമതലെടപ്പടുതമയമട്ടുമുണബ്ബ്.  ചദശസ്പീയ ഭക്ഷദ്യ ഭദ്രതരാ നമയമദ്യം, 2013

നടപ്പമൽ വരുതമയചശഷദ്യം  6.67  ലെക്ഷദ്യം അനരഹമരായ മുൻഗണനരാ ചറഷൻ

കരാർഡുകൾ നരാളമതുവടര ടപരാതുവമഭരാഗതമചലെയബ്ബ് മരാറമയമട്ടുണബ്ബ്.

(ബമ)  സദ്യംസരാനതബ്ബ് അനരഹമരായമ മുനഗണന ചറഷന കരാരഡുകള

പകവശടപ്പടുതമയമട്ടുളവടര  കടണതമ  മുൻഗണനരാ  ലെമസമൽനമന്നബ്ബ്

ഒഴെമവരാക്കരാന സസസ്പീകരമച നടപടമയുടട പുചരരാഗതമ അറമയമക്കരാചമരാ?

&

(സമ) 2021 നവദ്യംബറമനബ്ബ് മുമ്പരായമ ഒരു ലെക്ഷദ്യം മുനഗണനരാ കരാരഡുകള

നല്കരാന  പദ്ധതമയുചണരാ;  നമലെവമല്  തസ്പീരപ്പരാക്കരാനള  അചപക്ഷകള

എത്രടയന്നബ്ബ് കണക്കരാക്കമയമട്ടുചണരാ; എങമല് അറമയമക്കരാചമരാ; അനരഹടര
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കടണതരാന  ചറഷനമദ്യംഗബ്ബ്  ഇനടസക്ടരമരാര  നടത്തുന്ന  പരമചശരാധന

കരാരദ്യക്ഷമമരാക്കരാന ചവണ ഇടടപടല് ഉണരാകുചമരാ എന്നബ്ബ് വദ്യകമരാക്കരാചമരാ?

ചദശസ്പീയ  ഭക്ഷദ്യഭദ്രതരാ  നമയമദ്യം,  2013  പ്രകരാരദ്യം  മുനഗണനരാ

വമഭരാഗങ്ങളരായ എ.എ.പവ. ഗുണചഭരാകരാക്കടള കടണത്തുന്നതമനള ചകന്ദ്ര

മരാനദണ്ഡങ്ങളുദ്യം  പമ.എചബ്ബ്.എചബ്ബ്.  ഗുണചഭരാകരാക്കടള  കടണത്തുന്നതമനള

സദ്യംസരാന  മരാനദണ്ഡങ്ങളുദ്യം  പ്രകരാരമുള  പരമചശരാധനകള  നടതമ

ആർ.സമ.എദ്യം.എസബ്ബ്.  ഡരാറ  മരാപ്പമദ്യംഗബ്ബ്  നടതമ  അനർഹടര  കടണതമ

ഒഴെമവരാക്കമ  വരുന.  അനരഹമരായമ  പകവശദ്യം  വചമരുന്ന  മുനഗണനരാ

കരാരഡുകള  സസചമധയരാ  തമരമചചല്പ്പമക്കുന്നതമനബ്ബ്  സരക്കരാര  അവസരദ്യം

നല്കമയമരുന.  ഇതരതമല്  മുനഗണനരാ  കരാരഡുകള

തമരമചചല്പ്പമക്കുന്നവടര പമഴെ,  മറബ്ബ് ശമക്ഷരാ നടപടമകള എന്നമവയമല്നമനദ്യം

ഒഴെമവരാക്കമയമരുന.  ഈ  സസൗകരദ്യമുപചയരാഗമചബ്ബ്  11587  എ.എ.പവ.

കരാർഡുകള,  74,624  പമ.എചബ്ബ്.എചബ്ബ്.  കരാർഡുകള,  55974  എൻ.പമ.എസബ്ബ്.

കരാർഡുകള  എന്നമങ്ങടന  ആടക  1,42,187  കരാരഡുകളരാണബ്ബ്

തമരമചചല്പ്പമക്കടപ്പട്ടതബ്ബ്.  കൂടുതല്  അനരഹടര  കടണത്തുന്നതമനബ്ബ്

എ.എ.പവ./പമ.എചബ്ബ്.എചബ്ബ്.  വമഭരാഗങ്ങളമലള,  തുടരചയരായമ  മൂനമരാസദ്യം
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ചറഷന  വരാങ്ങരാതവരുടട  പട്ടമക  തയരാറരാക്കമ  അനരഹടര

ഒഴെമവരാക്കമയമട്ടുമുണബ്ബ്.  കൂടരാടത  ആധരാര  ലെമങബ്ബ്  ടചയരാതചതരാ  ഒരദ്യംഗദ്യം

മരാത്രമുളചതരാ  ആയ  മുനഗണനരാ  ചറഷനകരാരഡുകളുദ്യം  പരമചശരാധനയബ്ബ്

വമചധയമരാക്കമ  അനരഹടര  ഒഴെമവരാക്കുനണബ്ബ്.  ചറഷൻ  ഭക്ഷദ്യധരാനദ്യങ്ങൾ

ആവശദ്യമമലരാത  കരാർഡുടമകൾക്കബ്ബ്  അവരുടട  ചറഷൻ  വമഹമതദ്യം  ആറ

മരാസക്കരാലെയളവമചലെയബ്ബ്  ഉചപക്ഷമക്കരാവുന്ന  Give-UP  പദ്ധതമ

പ്രചയരാജനടപ്പടുതമയമട്ടുളവരമല്  എ.എ.പവ./മുൻഗണനരാ

വമഭരാഗതമൽടപ്പട്ട കരാർഡുടമകളരാടണങമൽ ടമ  കരാർഡുകൾ മുനഗണചനതര

വമഭരാഗതമചലെയബ്ബ് മരാറ്റുന്നതമനള നടപടമകളുദ്യം തുടരനവരുന. അനരഹമരായമ

മുനഗണനരാ  ചറഷനകരാരഡുകള  പകവശദ്യം  വചമരമക്കുന്ന

വദ്യകമകടളക്കുറമച്ചുള  വമവരങ്ങള  ടപരാതുജനങ്ങളക്കബ്ബ്  സരക്കരാരമടന

അറമയമക്കുന്നതമചലെയരായമ  9495998223  എന്ന  ചഫരാണ്  നമ്പര

പരസദ്യടപ്പടുത്തുകയുദ്യം പരരാതമ  നല്കുന്ന  വദ്യകമകടളക്കുറമച്ചുള  വമവരദ്യം

രഹസദ്യമരായമ  സൂക്ഷമക്കുടമന്നബ്ബ്  ഉറപ്പബ്ബ്  നല്കുകയുദ്യം  ടചയമട്ടുണബ്ബ്.  ഇപ്രകരാരദ്യം

ചഫരാണമലൂടടയുദ്യം  വരാട്സബ്ബ്  ആപ്പമലൂടടയുദ്യം  519  പരരാതമകള  ലെഭദ്യമരാകുകയുദ്യം

അവയമല്  അരഹതയമലരാടയന്നബ്ബ്  കടണതമയ  232  കരാരഡുകള
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ടപരാതുവമഭരാഗതമചലെയബ്ബ്  മരാറ്റുകയുദ്യം  ടചയമട്ടുണബ്ബ്.  സസചമധയരാ  സറണർ

ടചയ്യുന്നതുദ്യം പരമചശരാധനയമലൂടട കടണതമയതുമരായ ഒഴെമവുകളുദ്യം ഉളടപ്പടട

എ.എ.പവ  വമഭരാഗതമല്  13,000-ഉദ്യം  പമ.എചബ്ബ്.എചബ്ബ്.  വമഭരാഗതമല്

1,32,000  ഒഴെമവുകളുമുണരായമ. 31/07/2021  വടര മുനഗണനരാ വമഭരാഗതമല്

ഉളടപ്പടുത്തുന്നതമനരായമ ലെഭദ്യമരായ അചപക്ഷകൾ പരമചശരാധമചബ്ബ് ചമല്പ്പറഞ

ഒഴെമവുകളമല്നമന്നബ്ബ്  12,596  കുടുദ്യംബങ്ങടള  എ.എ.പവ.  വമഭരാഗതമചലെയ്ക്കുദ്യം

1,19,866  കുടുദ്യംബങ്ങടള  പമ.എചബ്ബ്.എചബ്ബ്.  വമഭരാഗതമചലെയ്ക്കുദ്യം  മരാറമയമട്ടുണബ്ബ്.

01/08/2021  മുതല്  43635  അചപക്ഷകളരാണബ്ബ്  തരാലൂക്കബ്ബ്  തലെതമൽ

മുൻഗണയമചലെയബ്ബ്  മരാറ്റുന്നതമനരായമ  ലെഭദ്യമരായമട്ടുളതബ്ബ്.  അചപക്ഷകള

പരമചശരാധമചബ്ബ്  അരഹരരായവടര  മുനഗണനരാ  പട്ടമകയമല്

ഉളടപ്പടുത്തുന്നതമനള  നടപടമകള  തുടരനവരുന.  എ.എ.പവ.

കരാരഡുകളുടട  സദ്യംസരാനതലെ  വമതരണദ്യം  ആഗസബ്ബ്  6-നദ്യം  പമ.എചബ്ബ്.എചബ്ബ്.

കരാരഡുകളുടട  സദ്യംസരാനതലെ  വമതരണദ്യം  ടസപ്റദ്യംബര  28-നദ്യം

നടതമയമട്ടുണബ്ബ്.  തരാലൂക്കടമസരാനതമലള  വമതരണദ്യം  ടസപ്റദ്യംബര  30,

ഒചക്ടരാബര  1,  2,  3  തസ്പീയതമകളമലെരായമ  നടന.  ചശഷമക്കുന്നവ  ഒചക്ടരാബര

15-ാം  തസ്പീയതമചയരാടട  പൂരതമയരാക്കുദ്യം.  മുനഗണനരാ  പട്ടമകയുടട
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ശുദ്ധസ്പീകരണദ്യം  ഒരു  തുടരപ്രക്രമയയരായതമനരാല്  അനരഹടര  ഒഴെമവരാക്കമ

അരഹടര  ഉളടപ്പടുത്തുന്ന  നടപടമകള  തുടരുന്നതരാണബ്ബ്.  ചറഷനമദ്യംഗബ്ബ്

ഇനടസക്ടരമരാര  അവരവരുടട  ഫരക്കയമടലെ  എലരാ  എ.ആര.ഡമ.-കളുദ്യം

മരാസതമല് ഒരു തവണ കരശനമരായമ പരമചശരാധമക്കുന.  ആയതബ്ബ് തരാലൂക്കബ്ബ്

സപപ്ലൈ ഓഫസ്പീസരമരാര സൂപ്പര ടചക്കബ്ബ് ടചയ്യുന. ചറഷനമദ്യംഗബ്ബ് ഇനടസക്ടരമരാര

പ്രതമവരാരദ്യം  10  കരാരഡുകടളങമലദ്യം പരമചശരാധമചബ്ബ്  കരാരഡുടമകളക്കബ്ബ് ചറഷന

സരാധനങ്ങള  കൃതദ്യമരായമ  ലെഭമക്കുനചണരാടയന്നബ്ബ്  ഉറപ്പുവരുത്തുകയുദ്യം  വസ്പീഴ്ച

വരുത്തുന്നവരുടട ചപരമല് കരശന നടപടമകള സസസ്പീകരമക്കുനമുണബ്ബ്.
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