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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭ

ഒനഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ജൂലല 11, തനിങ്കള

വഭാലലലാം 162]                        ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                      [നമ്പര് 9

നനിയമസഭ  2016  ജൂലല  മഭാസലാം  11-ാം തതീയതനി തനിങ്കളഭാഴ്ച രഭാവനിലല  8.30-നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ അദലക്ഷതയനില് നനിയമസഭഭാ
ഹഭാളനില് കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I. കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തയട്ട്  അനുവദനിക്കലപട കചേഭാദലങ്ങളുലട പടനികേയനിലല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില് കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്: ഓര്ഡര്......... ഓര്ഡര്........ കചേഭാദലലാം നമ്പര് *91

ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി

1(*91) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്  :
ശതീ  .    ലഹബനി  ഇഇൗഡന  : തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എത്ര കുടലാംബങ്ങളക്കഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനി വഴെനി ആനുകൂലലങ്ങള ലഭനിചലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

909/2017
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റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  ) : സര്,

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) സസന്തെമഭായനി  ഭൂമനിയനിലഭാത്ത  കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്  വതീടട്ട്  വയ്ക്കുന
ആവശലത്തനികലക്കട്ട്  മൂനട്ട്  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  വതീതലാം  പതനിചട്ട്  ലകേഭാടത്തട്ട്  ഭൂരഹനിതരഭായ
കുടലാംബങ്ങളനിലഭാത്ത സലാംസഭാനമഭാക്കനി കകേരളലത്ത മഭാറ്റുകേലയനതഭാണട്ട്  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത
കകേരളലാം പദതനിയുലട ലക്ഷലമഭായനി വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിരുനതട്ട്.

(സനി) 29,875 കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട് പദതനിയുലട ആനുകൂലലലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) പദതനി  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ലഭാനഡട്ട്  റവനന്യൂ
കജഭായനിന്റെട്ട്  കേമ്മേതീഷണലറ  ലസഷലല്  ഓഫതീസറഭായനി  നനിയമനിചനിരുന.   ലസഷലല്
ഓഫതീസറുലട  കനതൃതസത്തനില്  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  ഒരു  ലസഷലല്  ലസലലാം
കേളക്ടകററ്റുകേളനില്  ലഡപന്യൂടനി  കേളക്ടര്  (എല്.ആര്.)-ലന്റെ  കനതൃതസത്തനില്  ജനിലഭാതല
ലസഷലല് ലസലലാം രൂപതീകേരനിചനിരുന.

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന  :  സര്,  ഇഇൗ കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  ഉത്തരമഭായനി  29,875
കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്  പദതനിയുലട  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിചനിട്ടുലണനഭാണട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മനനി
പറഞ്ഞതട്ട്.   11-2-2016-ല് ഇഇൗ സഭയനില് റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന ശതീ.  അടൂര്
പ്രകേഭാശട്ട്  നലനിയ  മറുപടനിയനില്  ഒനഭാലാംഘടമഭായനി  36,491  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  പടയലാം
നലഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുലണനലാം  ഇടക്കനി,  പത്തനലാംതനിട ജനിലകേളനില്  രണഭാലാംഘടലാം
പടയവനിതരണലാം  നടത്തനിക്കഴെനിഞ്ഞകപഭാള  ആലകേ  43,437  കപര്ക്കട്ട്  ഇഇൗ  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  പടയമനുവദനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുലണനമഭാണട്ട്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുനതട്ട്.   ഒകര
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുതലനയകല  മറുപടനി  ലകേഭാടക്കുനതട്ട്?   43,437  കപര്ക്കട്ട്   പടയലാം
ലകേഭാടത്തു എന ഒരു ഉത്തരലാം ഇവനിലടയുള്ളകപഭാള മൂനനഭാലുമഭാസലാം ലകേഭാണട്ട് 29,875
കപര്ക്കഭായനി  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  എങ്ങലനയഭാണട്ട്?   ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങളനില്  കൃതലമഭായ
ഉത്തരലാം  നലഭാന  തയഭാറഭാകേണലാം.  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപട  ഒരു  പദതനിയഭായ
ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനിയനില്  ഇതുവലര  രണരലക്ഷകത്തഭാളലാം
ആളുകേലളയഭാണട്ട്  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില് ഭൂരഹനിതരഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  നഭാല്പത്തനി
മൂവഭായനിരത്തനിലധനികേലാം  ആളുകേളക്കട്ട്  പടയലാം  ലകേഭാടത്തനിട്ടുള്ള  സഭാഹചേരലത്തനില്  ആ
ലനിസനില്ലപട  ബഭാക്കനിയുള്ള  ആളുകേളക്കുകൂടനി  പടയലാം  ലകേഭാടക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ബഹുമഭാനലനഭായ  ലമമ്പര്  ശതീ.  വനി.  ഡനി.
സതതീശന  സൂചേനിപനിച   എണ്ണമല,   ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  29,875
കപര്ക്കട്ട്  ഭൂമനിയുളലപലട  ലഭലമഭായനിട്ടുലണനള്ള  കേണക്കഭാണട്ട്  ലഭനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.ആ
ലനിസനില്ലപട  ബഭാക്കനിയുള്ള   ആളുകേളക്കുകൂടനി   ഭൂമനി  ലഭലമഭാക്കുകമഭാലയന വനിഷയലത്ത
സലാംബനനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അര്ഹരഭായ ആളുകേളക്കട്ട്  ഭൂമനി  നലഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  അലതങ്ങലനയഭാണട്ട്  രണട്ട്  മറുപടനി
ഉണഭാകുനതട്ട്?  ഇതട്ട്  ഒകര  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനില്നനിനട്ട്  തരുന  മറുപടനിയകല?
മനനിയലകലഭാ  മറുപടനി  തയഭാറഭാക്കുനതട്ട്.   റവനന്യൂ  വകുപനില് തഭാലഴെത്തടനില് നനിനട്ട്
കേളക്ടട്ട്  ലചേയട്ട്  റവനന്യൂ  ലസക്രടറനി  ലകേഭാടക്കുന  ഉത്തരമഭാണനിതട്ട്.   ഇതനിനനിടയനില്
എങ്ങലനയഭാണട്ട്  'facts  &  figures'-ല്  ഇരുപതനിനഭായനിരകത്തഭാളലാം  വലതലഭാസലാം
വരുനതട്ട്;  ഞങ്ങള  ഏതട്ട്  കേണക്കഭാണട്ട്  സസതീകേരനികക്കണതട്ട്?  നനിയമസഭയനില്
കൃതലമഭായ  ഉത്തരമഭാണട്ട്  നല്കകേണതട്ട്.   ഇഇൗ  കരഖകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
ബഭാക്കനിയുള്ള  കേഭാരലങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കലപടനതട്ട്.  ഭതീമമഭായ  വലതലഭാസലാം  ഇഇൗ
നമ്പറുകേളനില്  ഉണഭായനിരനിക്കുനതട്ട്  ഗുരുതരമഭായ   പ്രശ്നമഭാണട്ട്.   അതനിലനക്കുറനിചട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  മനനി  ആവശലമഭായ  അകനസഷണലാം  നടത്തണലമനട്ട്   ഞഭാന
അഭലര്ത്ഥനിക്കുകേയഭാണട്ട്.    ഇകപഭാഴലാം  ഇഇൗ  പദതനി  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തുടരുകമഭാ
ഇലകയഭാ  എനട്ട്   വലക്തമഭാക്കനിയനിടനില.   കകേരളലാം  കേണ  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപട,
ഭൂമനിയനിലഭാത്ത പഭാവങ്ങളക്കട്ട് ഒരു തുണ്ടു ഭൂമനി ലകേഭാടക്കുന,  ഏറവലാം വനിപ്ലവകേരമഭായ
ഇഇൗ  പദതനി  നനിര്ത്തലഭാക്കഭാനഭാകണഭാ  തുടരഭാനഭാകണഭാ  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനകൂടനി  അങ്ങട്ട് വലക്തമഭാക്കണലാം. 

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന : സര്, ഭൂരഹനിതരഭായ ആളുകേളക്കട്ട് ഭൂമനി നല്കുനതനിനുള്ള
പദതനിയുമഭായനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  മുകനഭാട്ടുകപഭാകുലമന  കേഭാരലത്തനില്  യഭാലതഭാരു
സലാംശയവമനില.   ഇവനിലട ഞഭാന ഇകപഭാള സമര്പനിച കേണക്കട്ട് വളലര കൃതലമഭാണട്ട്.
കനരലത്തയുള്ള  കേണക്കനിലന  സലാംബനനിചട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിടട്ട്  എലന്തെങ്കനിലുലാം
പനിശകുലണങ്കനില്   സഭയുലട ശദയനില്ലപടത്തുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  സര്,  ബഹുമഭാനലനഭായ  മനനി  ഇവനിലട  നലനിയനിരനിക്കുന
മറുപടനിയനില്  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന കേണക്കുകേള ലതറഭാണട്ട്.  അങ്ങയുലട ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലുള്ള
ലഭാനഡട്ട്  റവനന്യൂ  കജഭായനിന്റെട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്  തന,  എത്ര  ആളുകേളക്കട്ട്  ഭൂമനി
നലനിയനിട്ടുലണനള്ളതനിലന്റെ കേണക്കട്ട് എലന്റെ ലകേവശമുണട്ട്.   58,398 കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട് മൂനട്ട്
ലസന്റെട്ട് ഭൂമനി വതീതലാം കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലഘടത്തനില് ലകേഭാടക്കുകേയുണഭായനി.  ഈ
കേഭാരലങ്ങള  അങ്ങലയ ലതറനിദരനിപനിക്കഭാനകവണനി  നലനിയതഭാകണഭാലയനട്ട്  എനനിക്കട്ട്
സലാംശയമുണട്ട്.   അങ്ങട്ട് അതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  കകേരളത്തനില് ഇഇൗ പദതനി പ്രകേഭാരലാം
2,43,928  കുടലാംബങ്ങള   ഭൂരഹനിതരഭായനിട്ടുലണനഭാണട്ട്  കേലണത്തഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇകപഭാള അമ്പത്തനിലയടഭായനിരലാം ആളുകേളക്കുലാം ലകേഭാടത്തുലവന പറയുകമ്പഭാള ബഭാക്കനിയുള്ള
ആളുകേളക്കട്ട്  ലകേഭാടക്കുലമനട്ട്  ബഡ്ജറനിലുലാം  അതുകപഭാലലതലന  നയപ്രഖലഭാപനത്തനിലുലാം
പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  അത്തരലാം  ആളുകേളക്കട്ട്  വതീടട്ട്  വച്ചു  ലകേഭാടക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേളകൂടനി
അങ്ങട്ട് സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന :  സര്,  ബഹുമഭാനലനഭായ അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് ഇവനിലട പറഞ്ഞ
കേഭാരലത്തനില്, 58,398  കപര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  നല്കുനതനിനുകവണനി   പടയലാം  തയഭാറഭാക്കനി
എനതഭാണട്ട് വസ്തുത. .........(… ബഹളലാം).............

മനി  .   സതീക്കര് : മനിനനിസര് പറയലട..... മനിനനിസര് പറയലട......അങ്ങട്ട് ഇരനിക.....

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന :  സര്,  ......  29,875  കപര്ക്കു  മഭാത്രകമ  ഭൂമനി
ലഭലമഭായനിട്ടുള.  .........(… ബഹളലാം)............ഇതട്ട്  വളലര  കൃതലമഭായ  കേണക്കഭാണട്ട്.
ഓകരഭാ  ജനിലയനികലയുലാം  ബനലപട  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരനില്  നനിനട്ട്  കശഖരനിച
കേണക്കുണട്ട്.  

മനി  .    സതീക്കര്  :  അങ്ങട്ട്  ഉത്തരലാം  പറയ....  ഡനികബറനില....ഡനികബറനില....
ശതീ. അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്.....അങ്ങട്ട് ഇരനിക...

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന : സര്,  ആ  കേണക്കുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
അമ്പലത്തടഭായനിരലാം  കപര്ക്കട്ട്  കനരലത്ത പടയലാം  ലകേഭാടക്കുകേയുലാം  29,875  കപര്ക്കട്ട് മഭാത്രലാം
ഭൂമനി ലകേഭാടക്കുകേയുലാം ലചേയ വഞ്ചനഭാപരമഭായ നനിലപഭാടഭാണട്ട് ഇതനിലുണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ശതീ.  ലകേ.  സനി.  കജഭാസഫനിനുകവണനി  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട്:  സര്,
'പഭാമ്പുകേളക്കട്ട്  മഭാളമുണട്ട്,  പറവകേളക്കട്ട്  ആകേഭാശമുണട്ട്  മനുഷലപുത്രനട്ട്  തലചേഭായഭാന
മണ്ണനിലനിടമനില'.  കകേരളലാം വളലര കവദനകയഭാലട കകേട ഈ സകന്ദേശലാം ഉളലക്കഭാള്ളുന
പ്രശ്നത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കനിലക്കഭാണഭാണട്ട്  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി
കകേരളത്തനില്  സമഗ്രമഭായനി  നടപനിലഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.   ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
ഇകപഭാള മനിനനിസര് പറഞ്ഞ ഉത്തരവലാം കനരലത്ത എനനിക്കട്ട്  കേനിടനിയ  ഉത്തരവലാം തമ്മേനില്
വലതലഭാസമുണട്ട്. അതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കണലമനഭാണട്ട് ഞങ്ങള ആവശലലപടനതട്ട്.   ഇനനി
എത്ര കപര്ക്കട്ട്   ഭൂമനി   ലഭനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്;  അവരുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള ലനിസ്റ്റുകണഭാ;
അവര്ക്കട്ട് സമയബനനിതമഭായനി മൂനട്ട് ലസന്റെട്ട് ഭൂമനിലയങ്കനിലുലാം ലകേഭാടക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനഭാണട്ട് എലന്റെ  കചേഭാദലലാം, 

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന :  സര്,  ഞഭാന ഇതനിനട്ട് കനരലത്ത  മറുപടനി പറഞ്ഞതഭാണട്ട്.
ലതരലഞ്ഞടക്കലപട ആളുകേളക്കുലാം അര്ഹരഭായവര്ക്കുലാം  ഭൂമനി  നലഭാനഭാവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുലാം.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട്  എലന്റെ കേയനില്  ലഭലമഭാണട്ട്.  വളലര ദതീര്ഘമഭായ
കേഭാരലങ്ങളഭായതുലകേഭാണഭാണട്ട്  ഞഭാന  വനിശദതീകേരനിക്കഭാതനിരുനതട്ട്.   കവണലമങ്കനില്  ഞഭാന
ഇലതഭാലക്ക  വഭായനിക്കഭാലാം.  ഒനഭാലാം  ഘടത്തനില്  തയഭാറഭാക്കനിയനിരുന  പടയങ്ങളുലട  എണ്ണലാം:
തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനില -3181,  രണഭാലാം ഘടത്തനില് - നമ്പറനില.  ആലകേ - 3181.  വനിതരണലാം
ലചേയ  പടയങ്ങളുലട  എണ്ണലാം  -3073,  ഭൂമനി  ലകേവശലാം  കേനിടനിയ  ലകേമഭാറനിയ  കകേസുകേളുലട
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എണ്ണലാം  -792.  ലകേഭാലലാം  :  ഒനഭാലാംഘടത്തനില്  -683,  രണഭാലാം  ഘടത്തനില്  -870,
ആലകേ  -1553.  വനിതരണലാം  ലചേയ  പടയങ്ങളുലട  എണ്ണലാം  -  807,  ഭൂമനി  കേനിടനിയതട്ട്  -  321.
ആലപ്പുഴെ  :  ഒനഭാലാം  ഘടലാം  -  256,  രണഭാലാം  ഘടമനില.  ആലകേ  256.   പടയലാം
ലകേഭാടത്തതട്ട് -193.  ഭൂമനി കേനിടനിയതട്ട്  - 183 കപര്ക്കട്ട്.  കകേഭാടയലാം - 1,309.  അതനില് പടയലാം
ലകേഭാടത്തതട്ട്  924  കപര്ക്കഭാണട്ട്.  244  കപര്ക്കട്ട്  മഭാത്രകമ  ഭൂമനി  കേനിടനിയനിട്ടുള.   ഇടക്കനി
-1,992.  രണഭാലാം ഘടത്തനില്  6,569.  ലമഭാത്തലാം  8,561.  വനിതരണലാം ലചേയ പടയങ്ങളുലട
എണ്ണലാം -4,209.  ഭൂമനി കേനിടനിയതട്ട്  2,609 കപര്ക്കഭാണട്ട്.  എറണഭാകുളലാം- 1,449. അതനില്
ആലകേ  പടയലാം  വനിതരണലാം  ലചേയതട്ട്  1,120  കപര്ക്കട്ട്.  ഭൂമനി  കേനിടനിയതട്ട്  855  കപര്ക്കട്ട്.
തൃശ്ശൂര്- ഒനഭാലാം ഘടത്തനില് 510 -ഉലാം രണഭാലാം ഘടത്തനില് 533-ഉലാം.  ആലകേ 1,043-ല് 453
കപര്ക്കട്ട്  മഭാത്രലാം പടയലാം ലകേഭാടത്തു.  412  കപര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  കേനിടനി.   പഭാലക്കഭാടട്ട്  -  2,114.
രണഭാലാം ഘടലാം- 2,215.  ആലകേ 4,329. പടയലാം  ലകേഭാടത്തതട്ട് -3,222.  ഭൂമനി കേനിടനിയവര്-
2,085.  മലപ്പുറലാം-843.  രണഭാലാം ഘടലാം -477.  ആലകേ 1,320.  അതനില് 1,285 കപര്ക്കട്ട്
പടയലാം ലകേഭാടത്തു.  800  കപര്ക്കട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട് ഭൂമനി കേനിടനിയതട്ട്.   കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  -1,550.
1,469 കപര്ക്കട്ട് പടയലാം ലകേഭാടത്തു.  993 കപര്ക്കട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട് ഭൂമനി കേനിടനിയതട്ട്. വയനഭാടട്ട്-
727. രണഭാലാം  ഘടലാം -131. ആലകേ 858 അകപക്ഷകേളഭാണട്ട് കേനിടനിയതട്ട്. 636 കപര്ക്കഭാണട്ട്
പടയലാം  ലകേഭാടത്തതട്ട്.   534  കപര്ക്കട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഭൂമനി  കേനിടനിയതട്ട്.   കേണ്ണൂര്-  11,100
കപര്ക്കട്ട്  ആദല  ഘടത്തനിലുലാം  രണഭാലാം  ഘടത്തനില്  4,862  കപര്ക്കുമടക്കലാം   ലമഭാത്തലാം
15,962.    പടയലാം  ലകേഭാടത്തതട്ട്-  12,817.  ഭൂമനി  കേനിടനിയതട്ട്-10,252  കപര്ക്കട്ട്.
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-  ഒനഭാലാം  ഘടത്തനില്  10,271-ഉലാം   രണഭാലാം  ഘടത്തനില്  5,873-ഉലാം
ഉളലപലട  16,144  ആണട്ട് ആലകേ കേനിടനിയ അകപക്ഷകേള.  അതനില്  9,944  കപര്ക്കട്ട്
പടയലാം ലകേഭാടത്തു.  9,052  കപര്ക്കട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഭൂമനി  കേനിടനിയതട്ട്.  ഈ കേണക്കുകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  58,398  കപലര   തനിരലഞ്ഞടത്തട്ട്   അവര്ക്കട്ട്   പടയലാം
ലകേഭാടത്തുലവനട്ട്  ഞഭാന പറഞ്ഞതട്ട്.   40,905  കപര്ക്കട്ട്   മഭാത്രലാം പടയലാം ലകേഭാടത്തു.
അതനില് 29,875 കപര്ക്കട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട് ഭൂമനി ലഭനിചതട്ട്.  

ശതീ  .    ലലഹബനി  ഇഇൗഡന :  സര്,  ലഭാന്റെട്ട്  അവയബനിലനിറനി  ഏറവലാം  കുറവള്ള
സലമഭാണട്ട്  എറണഭാകുളലാം  ജനില.  പ്രകതലകേനിചട്ട്  എറണഭാകുളലാം  നഗരമടക്കമുള്ള
പ്രകദശങ്ങള.  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലഘടത്തനില്  'ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം'
പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കതവര  ലമയനിന  നഗര്  കകേഭാളനനി,   ലചേലവന്നൂര്  പുഴെ
പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  പ്രകദശങ്ങള,  അതഭായതട്ട്  പുഴെ,  കേഭായല്,  കതഭാടട്ട്  പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില്
അധനിവസനിക്കുന  ആളുകേളക്കട്ട്  പടയലാം  ലകേഭാടക്കുനതനിനുകവണനി  കേഭാബനിനറട്ട്  ഒരു
തതീരുമഭാനലമടക്കുകേയുലാം   പടയലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയ.   എനഭാല്
'ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി'യുലട ഭഭാഗമഭായനി കേഴെനിഞ്ഞ  40-50  വര്ഷമഭായനി,
പുഴെ,  കേഭായല്,  കതഭാടട്ട്  എനനിവയുലട പുറകമ്പഭാക്കനില് അധനിവസനിക്കുന ആളുകേളക്കട്ട്
പടയലാം ലകേഭാടക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?
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ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന :  സര്,  പുഴെയുലട പുറകമ്പഭാക്കട്ട്,  കേഭായലനിലന്റെ പുറകമ്പഭാക്കട്ട്
എലനഭാലക്ക  പറയുനതട്ട്  ബനലപട  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്
നനിഷനിപ്തമഭായനിട്ടുള്ള ഭൂമനിയഭാണട്ട്.   അത്തരലാം ഭൂമനിക്കട്ട് പടയലാം നല്കേണലമങ്കനില് അതനിനട്ട്
സസതീകേരനികക്കണതഭായ ഒരുപഭാടട്ട്  നടപടനിക്രമങ്ങളുണട്ട്.   ഇകപഭാള ഇഇൗ പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി മൂനട്ട് ലസന്റെട്ട് ഭൂമനി വതീതലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുലമനട്ട് ഉറപ്പുപറയഭാന കേഴെനിയുന
കേഭാരലമല. അക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    എ  .    എലാം  ആരനിഫട്ട് :  സര്,  ഇതട്ട്  2006-2011 കേഭാലയളവനിലല
എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തുടങ്ങനിവച  പദതനിയഭാണട്ട്.  അതനിനുകശഷമഭാണട്ട്
പനിനതീടട്ട്  ബഹുമഭാനലയഭായ കസഭാണനിയ ഗഭാനനിലയ ലകേഭാണ്ടുവനട്ട് 'ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത
കകേരളലാം'  പദതനി  എനപറഞ്ഞട്ട്  ഉദ്ഘഭാടനലമഭാലക്ക  നടത്തനിചതട്ട്.  എലന്റെ
പ്രകദശത്തട്ട്  വനിവനിധ  സലങ്ങളനില്  ഇതുകപഭാലല   'ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത   കകേരളലാം'
പദതനിയനില്ലപടത്തനി സലലാം അനുവദനിലചനലാംപറഞ്ഞട്ട്  10 കപര് എലന്റെ  അടത്തു
വരുകേയുലാം,  ആ സലകത്തക്കട്ട് കപഭാകേണലമങ്കനില് ലഹലനികകേഭാപ്ടര് അലഭാലത കവലറ
മഭാര്ഗ്ഗമനിലഭാത്തതനിനഭാല്   അവനിലട  അവര്ക്കട്ട്  കറഭാഡട്ട്  പണനിതുലകേഭാടക്കണലമനലാം
പറഞ.   ഞഭാന  കനഭാക്കനിയകപഭാള  രണ്ടുരണരകകേഭാടനി  രൂപയനിലഭാലത  അവനിലട
കറഭാഡട്ട് പണനിയഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില.    അത്രയുലാം തുകേയുലണങ്കനില് അതനികനക്കഭാള
കൂടതല്  കപര്ക്കട്ട്  നല സലലാം  ലകേഭാടക്കഭാന  പറ്റുലാം.  അതുലകേഭാണട്ട്   ഇങ്ങലനയുള്ള
തടനിപട്ട് പരനിപഭാടനി നടത്തുനതനിനുപകേരലാം  കഡഭാ.  ടനി.  എലാം.  കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്
അവതരനിപനിചകപഭാള  പറഞ്ഞതുകപഭാലല  തഭാമസകയഭാഗലമഭായ   മൂനട്ട്  ലസന്റെട്ട്  സലലാം
എലഭാവര്ക്കുലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന  :  സര്,  ഇവനിലട  ബഹുമഭാനലനഭായ  ലമമ്പര്  ശതീ.
എ.  എലാം.  ആരനിഫട്ട്  പറഞ്ഞതുകപഭാലല  വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത  ഭൂമനി  ലഭലമഭായ
ആളുകേളുലട പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഭൂമനി ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട്  അവ പരനികശഭാധനിചട്ട്
വഭാസകയഭാഗലമഭായ ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    അനനില് അക്കര :  സര്,  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല ഏറവലാം പ്രധഭാനലപട ഒരു
ആശുപത്രനിയഭാണട്ട് അമല ആശുപത്രനി. അവരുലട ലലകേവശമുണഭായനിരുന രകണക്കര്
ഭൂമനി  അവര്ക്കട്ട്  പതനിച്ചു  കേനിട്ടുനതനിനുപകേരമഭായനി  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ചേനിറ്റൂര്
തഭാലൂക്കനില്  25  ഏക്കറുലാം തനിരുവനിലസഭാമലയനില്  10  ഏക്കറുലാം തൃശ്ശൂര് തഭാലൂക്കനില്  5
ഏക്കറുലാം,  അങ്ങലന 40 ഏക്കര് ഭൂമനി സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ഇതനിനകേലാം  ഫതീ സറണര് ആയനി
ലകേഭാടത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  നനിനട്ട്  3  ലസന്റെട്ട് വതീതലാം  നല്കേനിയഭാല് തനിരുവനിലസഭാമല,
അടഭാടട്ട്  തുടങ്ങനിയ വനികലജുകേളനിലല മുഴവന ആളുകേളക്കുലാം ഭൂമനി ലകേഭാടക്കഭാന കേഴെനിയുലാം.
ഇതട്ട്  സറണര്  ലചേയനിടട്ട്  മഭാസങ്ങള  കേഴെനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഈ  ഭൂമനി   എനട്ട്
വനിതരണലാം ലചേയഭാന കേഴെനിയുലാം? 
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ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള സലങ്ങലളലഭാലാം  കനരലത്ത
തലന  ഐഡന്റെനിലലഫ ലചേയട്ട്  വനിതരണലാം ലചേയകപഭാള ഉണഭായ വലതലഭാസമഭാണട്ട്
ഞഭാന ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്. പുതുതഭായനി 3 ലസന്റെട്ട് വതീതലാം പതനിച്ചു നല്കുനതനിനുകവണനി
ലഭലമഭാക്കനിയ  ഭൂമനിയുലട  കേണക്കുകേള  ഇകപഭാള  എലന്റെ  കേയനില്  ലഭലമല.
പരനികശഭാധനിചട്ട് കേലണത്തഭാലാം.

ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില് കുമഭാര് :  സര്, 29,875 കപര്ക്കട്ട് ഭൂമനി നല്കേനിയതനില്
വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത ഭൂമനി ലഭനിചതഭായനിട്ടുള്ള   എത്ര പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്? അതട്ട്
പരനിഹരനിക്കഭാന എലന്തെങ്കനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്ത  ഭൂമനി  ലഭനിചനിട്ടുലണന
1177  കപരുലട  പരഭാതനിയഭാണട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ആ  പരഭാതനിലയ  സലാംബനനിചട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട് അവര്ക്കട്ട് വഭാസകയഭാഗലമഭായ ഭൂമനി നല്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്, ഇകപഭാള വനനിരനിക്കുന പ്രധഭാനലപട ഒരു
ബുദനിമുലടനപറയുനതട്ട്  ഭൂമനിക്കട്ട്  ആവശലക്കഭാര്  കൂടതല്  ഉലണങ്കനിലുലാം
ആവശലത്തനിനട്ട്  ഭൂമനിയനിലലനള്ളതഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്   മനുഷലതസപരമഭായ ഒരു
പ്രശ്നലാം കൂടനിയുണട്ട്.  കറഭാഡട്ട്  പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില്  40-ഉലാം  50-ഉലാം വര്ഷമഭായനി തഭാമസനിക്കുന
ആളുകേളുണട്ട്.  ഇകപഭാള  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-ലയഭാലക്ക  സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന  നലലഭാരു
മഭാര്ഗ്ഗലമനപറയുനതട്ട്  പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാനഭാവശലമഭായ  എലഭാ സഇൗകേരലങ്ങളുലാം
ഒരുക്കനിയതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  ആളുകേലള  മഭാറ്റുനതട്ട്.  അങ്ങലന  ആളുകേലള
മഭാറ്റുകേയഭാലണങ്കനില്  അവര്ക്കട്ട്  സലലാം  എടത്തട്ട്  ലകേഭാടത്തനികട   മഭാറഭാവ.   മഭാനുഷനികേ
പരനിഗണന  നല്കേണലാം.   രണഭാമതഭായനി,    കതഭാടട്ട് പുറകമ്പഭാക്കട്ട്,  പ്രകൃതനി,  കുളലാം,
ഇവലയഭാലക്ക  സലാംരക്ഷനിക്കണലാം.  അതനിനട്ട്  ഒരു  കകേഭാടവലാം  സലാംഭവനിക്കഭാലത   കുളലാം
പുറകമ്പഭാക്കുകേളനിലുലാം കതഭാടട്ട് പുറകമ്പഭാക്കുകേളനിലുലാം തഭാമസനിക്കുന ആളുകേളക്കട്ട് ആ ഭൂമനി
പതനിച്ചുലകേഭാടക്കുകമഭാ?  മൂനഭാമതഭായനി   ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനികയഭാടട്ട്
കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്  അകദ്ദേഹലാം ബഡ്ജറനില് പറഞ്ഞനിരനിക്കുന പ്രഖലഭാപനലാം  ടഇൗണനില്
മൂനട്ട് ലക്ഷലാം രൂപയുലാം പഞ്ചഭായത്തനില് രണ്ടു ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ലകേഭാടത്തട്ട് ഭൂമനി വഭാങ്ങനിക്കുന
എനഭാണട്ട്.   നനിര്കദ്ദേശവലാം  ആശയവലാം  ഉകദ്ദേശലവലാം  നലതഭാണട്ട്.   പലക്ഷ    കകേഭാടയലാം
ജനിലയനിലല ഒരു ഗ്രഭാമത്തനിലുലാം രണട്ട് ലക്ഷലാം രൂപയട്ട് ഭൂമനി കേനിടനില.  വനില കുറച്ചുകൂടനി കൂടനി
നനിശ്ചയനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന : സര്, ബഹുമഭാനലനഭായ ലമമ്പര് ഇവനിലട ചൂണനിക്കഭാണനിച
കചേഭാദലലാം   റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനി  മറുപടനി  പറയഭാനുള്ളതല.  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമലാം
അനുസരനിചലഭാലത ഭൂമനി വനിതരണത്തനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കഭാന നനിര്വഭാഹമനില.  
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ധനകേഭാരലവലാം കേയറുലാം വകുപ്പുമനനി (കഡഭാ  .    ടനി  .    എലാം കതഭാമസട്ട് ലഎസകേട്ട്  ):  സര്,
ഒനകേനില് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി അകേസയര് ലചേയട്ട് ലകേഭാടക്കുലാം.  അതലലങ്കനില്   അവര്ക്കട്ട്
ഇഷ്ടമുള്ള  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനിക്കഭാന  പണലാം  നല്കുലാം.  ആ  ധനസഹഭായലാം
അപരലഭാപ്തമഭാലണനഭാണട്ട്  അവര്  പറഞ്ഞതട്ട്.   അതട്ട്  നമുക്കട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.
പകക്ഷ,  നഭാടനിലുള്ള  ഏറവലാം  വനില  കൂടനിയ  ഭൂമനി  വഭാങ്ങനിക്കഭാന  കേഴെനിയനിലകലഭാ.
പരനിമനിതനിക്കുള്ളനില്  നനിനലകേഭാണട്ട്  തഭാരതകമലന  ലഭാഭകേരമഭായ  വനിലയ്ക്കുള്ള  ഭൂമനി
കേലണത്തഭാന കേഴെനിയണലാം.  അതട്ട് കപഭാരഭാ എനഭാലണങ്കനില് നമുക്കട്ട് ഒരുമനിചട്ട്  ചേര്ച ലചേയട്ട്
തതീരുമഭാനനിക്കഭാലാം.    

ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  സര്,  2006-ലല  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് കദവനികുളലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ലകേ.ഡനി.എചട്ട്.  വനികലജനില്  2,400-ല്
പരലാം കതഭാടലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് അളന തനിടലപടത്തനി പടയ വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുള്ള
ഭൂമനി കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഒരു ആളനിനുകപഭാലുലാം ഭൂമനി
നല്കേഭാന  സഭാധനിചനിടനില.   ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആ  ഭൂമനി  അവര്ക്കട്ട്  ലകേഭാടക്കുനതനിനു
കവണനിയുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന  :  സര്, 2500 കതഭാടലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കുറലഭാല്കവലനില്
കനരലത്ത അളനട്ട് തനിടലപടത്തനിയ ഭൂമനി നല്കേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിരുനതഭായനിരുന. എനഭാല്
അതട്ട് നല്കേനിയനിടനിലലനഭാണട്ട് മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.  അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് അവര്ക്കട്ട്
പടയലാം നല്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട്   ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര് : കചേഭാദലലാം നമ്പര് 92

ഭൂമനിയുലട നലഭായവനില

2 (*92)  ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
 ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി :

ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :
 ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട്:   തഭാലഴെ  കേഭാണുന   കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഭൂമനിയുലട നലഭായവനില നനിര്ണ്ണയലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ; ഇതനില് സസതീകേരനിച
മഭാനദണ്ഡലമന്തെഭായനിരുന;

(ബനി)  നലഭായവനില  നനിര്ണ്ണയലാം  സലാംബനനിചട്ട്  അപഭാകേതകേളുലണന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതു  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  എന്തു  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നലഭായവനില  നനിര്ണ്ണയലാം  വലനിലയഭാരു  പരനിധനിവലര  അഴെനിമതനി
കുറയഭാനനിടയഭാക്കുലമനട്ട്  മനസനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  നനിയതമഭായ
മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  നതീതനിയുക്തമഭായുലാം  നലഭായവനില  നനിര്ണ്ണയലാം
അടനിയന്തെരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകമഭാ?
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ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന): സര്, 

(എ) ഭൂമനിയുലട നലഭായവനില നനിര്ണ്ണയലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്. കകേരള സലാംസഭാനത്തട്ട്
1-4-2010  മുതല്  ഭൂമനിക്കട്ട്  നലഭായവനില  നനിലവനിലുണട്ട്.   ഭൂമനിയുലട  നലഭായവനില  പുതുക്കനി
നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനട്ട്  പഠനലാം  നടത്തുനതനികലക്കഭായനി  9-7-2015-ലല ജനി.ഒ.  (ആര്.  റനി.)
3598/2015/റവ.  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  റവനന്യൂ  പ്രനിനസനിപല്  ലസക്രടറനി
ലചേയര്മഭാനഭായനി  11 അലാംഗ  സലാംസഭാനതല  സബട്ട്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചട്ട് നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഭൂമനി  സനിതനിലചേയ്യുന  പ്രകദശത്തനിലന്റെ  വനികേസനഭാവസ  –
അതഭായതട്ട്  വഭാണനിജലപരമഭായ  പ്രഭാമുഖലലാം,  ജലവനിതരണലാം,  ലവദദ്യുതനി,  ഗതഭാഗതലാം,
വഭാര്ത്തഭാവനിനനിമയലാം  എനനിവയ്ക്കുള്ള സഇൗകേരലവലാം,  ടനി  ഭൂമനിക്കട്ട്  കേകമ്പഭാളങ്ങള,  ബസട്ട്
കസഷനുകേള,  ഫഭാക്ടറനികേള,  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള,  മറട്ട്  സഭാപനങ്ങള
എനനിവയുമഭായുള്ള സഭാമതീപലവലാം ടനി ഭുമനിയുലട ഭൂമനിശഭാസ്ത്രപരമഭായ കേനിടപട്ട് - അതഭായതട്ട്
വരണ ഭൂമനി,  തരനിശട്ട്  ഭൂമനി,  ചേതുപട്ട്,  കതഭാടലാം,  ഫലഭൂയനിഷ്ഠത,  വനിളകേളുലട സസഭഭാവലാം,
ഉല്പഭാദനകശഷനി,  കൃഷനിലചലവട്ട്  എനനിവയഭാണട്ട്  ലപഭാതുവഭായനി  നലഭായവനില
നനിശ്ചയനിചതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള.  കൂടഭാലത,  നലഭായവനില നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനഭായനി
ഓകരഭാ  സര്കവ  നമ്പരനിലുലാം  സബട്ട്  ഡനിവനിഷനനിലുമുള്ള  ഭൂമനിലയ  വഭാണനിജലപരമഭായ
പ്രഭാധഭാനലമുള്ളതട്ട്,  NH/PWD  കറഭാഡനികനഭാടട്ട്  കചേര്നതട്ട്,  കകേഭാര്പകറഷന/
മുനനിസനിപഭാലനിറനി/പഞ്ചഭായത്തട്ട്  കറഭാഡനികനഭാടട്ട്  കചേര്നതട്ട്  എനനിങ്ങലന  15
കഭാസനിഫനികക്കഷനുകേളഭായുലാം തനിരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  അപഭാകേതകേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  നലഭായവനില  നനിശ്ചയനിക്കഭാന
വനിട്ടുകപഭായ കകേസുകേളനില് ബനലപട  ആര്.ഡനി.ഒ.-  മഭാര്ക്കട്ട്  നല്കുന അകപക്ഷകേളനില്
അകനസഷണലാം  നടത്തനി,  ആയവയട്ട്  നലഭായവനില  നനിശ്ചയനിച്ചുവരുനണട്ട്.   ലഫയര്വഭാലദ്യു
നനിശ്ചയനിക്കഭാത്ത  വനികലജുകേളുലാം  സര്കവ  നമ്പരുലാം  കേലണത്തനി,  ബനലപട  ആര്.ഡനി.ഒ.
മഭാരുലട  ശദയനില്ലപടത്തനി  ടനി  വനികലജുകേളനികലയുലാം  സര്കവ  നമ്പരുകേളനികലയുലാം
ലഫയര്വഭാലദ്യു  നനിര്ണ്ണയലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാന  ജനിലഭാ  രജനിസ്ട്രേഭാര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   നനിശ്ചയനിച
നലഭായവനിലയനില്  ആകക്ഷപമുള്ളവര്ക്കട്ട്  അപതീലുകേള  സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള
കേഭാലപരനിധനി  30  ദനിവസലാം  എനതട്ട്  ഒരു  വര്ഷമഭായനി  നതീട്ടുകേയുലാം  മതനിയഭായ
കേഭാരണമുലണനട്ട്  കബഭാദലലപടന  സലാംഗതനികേളനില്  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം
സമര്പനിക്കലപടന അപതീലുകേളുലാം പരനിഗണനിക്കഭാന നനിലവനില് വലവസയുണട്ട്.  കൂടഭാലത
ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് അപതീലനില് സസതീകേരനിക്കുന തതീരുമഭാനത്തനികന്മേല് അതൃപ്തനിയുലണങ്കനില്
ആയതട്ട്  പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  ജനിലഭാ  കേളക്ടലറ  വതീണ്ടുലാം  സമതീപനിക്കുനതനിനട്ട്
ഒരു  വലവസ  കൂടനി  കകേരള  മുദ്രപത്ര  നനിയമത്തനില്  ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഈ
വലവസകേള  ഉപകയഭാഗലപടത്തനി  നലഭായവനില  നനിശ്ചയനിചതനിലുള്ള  അപഭാകേതകേള
പരനിഹരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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(സനി)  നലഭായവനില  നനിര്ണ്ണയലാം  വലനിലയഭാരു  പരനിധനിവലര  അഴെനിമതനി
കുറയഭാനനിടയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഭൂമനിയുലട നലഭായവനിലയട്ട് ഒരു നനിശ്ചനിത ശതമഭാനലാം വര്ദനവട്ട്
വരുത്തുവഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  അധനികേഭാരലാം  നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  കകേരള  സഭാമ്പട്ട്  ആക്ടനില്
കഭദഗതനി ലകേഭാണ്ടുവനനിരുന. അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 1-4-2010-ല് നനിലവനില്വന
നലഭായവനിലയുലട  50%   വര്ദനവട്ട്  വരുത്തനി  14-11-2014-ല്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.  നലഭായവനില നനിലവനില് വനനിടട്ട് അഞ്ചട്ട് വര്ഷലാം കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്
നനിയതമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ആയതട്ട്  പുതുക്കനി
നനിശ്ചയനികക്കണതുണട്ട്.  നനിയതമഭായ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം
നതീതനിയുക്തമഭായുലാം  നലഭായവനില  പുതുക്കനി  നനിശ്ചയനിക്കുനതനികലക്കഭായനി  പഠനലാം  നടത്തനി
റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  9-7-2015-ലല ജനി.ഒ.(ആര് റനി)3598/2015/റവ.  നമ്പര്
പ്രകേഭാരലാം  റവനന്യൂ  പ്രനിനസനിപല് ലസക്രടറനി  ലചേയര്മഭാനഭായ  11   അലാംഗ സലാംസഭാനതല
സബട്ട് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചട്ട് നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  സര്,  ഭൂമനിയുലട  നലഭായവനില  സലാംബനനിചട്ട്  നനിരവധനി
പരഭാതനികേള വലഭാപകേമഭായനി   നനിലവനിലുണട്ട്.  ഇവ സമയബനനിതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കഭാന
എന്തെട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന :  സര്,  ഇതുസലാംബനനിചട്ട് ഞഭാന പ്രധഭാന ഉത്തരത്തനില്
പറഞ.  ആര്.ഡനി.ഒ.-യട്ട്  ലകേഭാടക്കുന  പരഭാതനിയനികന്മേല്  ലഭനിക്കുന  മറുപടനിയനില്
അപഭാകേതയുലണങ്കനില്  ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കട്ട് അപതീല് നല്കേഭാലാം.  ആയതനികന്മേല് ലഭനിക്കുന
മറുപടനിയുലാം  തൃപ്തനികേരമലലങ്കനില്  വതീണ്ടുലാം  റതീ-അപതീല്  നല്കേഭാലാം.  നനിശ്ചയനിച
നലഭായവനിലയനില് ആകക്ഷപമുള്ളവര്ക്കട്ട് അപതീലുകേള സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള കേഭാലഭാവധനി
മുപതട്ട് ദനിവസലാം എനതട്ട്  ഒരു വര്ഷമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഒരു വര്ഷലാം കേഴെനിഞ്ഞഭാലുലാം അകപക്ഷ
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം : സര്,  രജനിസ്ട്രേഭാര് ആഫതീസനില് ഒരു  സര്ടനിഫനിക്കറനിനട്ട്
അകപക്ഷ  ലകേഭാടത്തഭാല്  അതട്ട്  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  വലനിയ  കേഭാല
തഭാമസമുണഭാവകേയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  ഒരു  ദനിവസലാംലകേഭാണട്ട്  ലകേഭാടക്കഭാവനകതയുള.
പ്രകതലകേനിചട്ട്  ഇകപഭാള  ഓണ്ലലലന  കേഭാലഘടലാം  കൂടനിയഭാണട്ട്.  അടനിയന്തെര
സഭാഹചേരലത്തനില്   അകപക്ഷ  ലകേഭാടക്കുന  ദനിവസലാം  തലന  ഇത്തരലാം
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ലകേഭാടത്തട്ട്   ജനങ്ങലള  സഹഭായനിക്കഭാന  എന്തെട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന : സര്, ഇകപഭാഴള്ള സലാംവനിധഭാനമനുസരനിചട്ട് തകലദനിവസലാം
അകപക്ഷനിചഭാലുലാം സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ഇഷന്യൂ ലചേയ്യുനണട്ട്. അകപക്ഷ ലകേഭാടക്കുന ദനിവസലാം
തലന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ഇഷന്യൂ ലചേയ്യുനതട്ട് ശരനിയഭായ കേഭാരലമഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത വനിഷയലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : സര്, ഫഭാറ്റുകേളുലട വനിലയുലട കേഭാരലത്തനില് അവലക്തതയുണട്ട്.
ആയതനിനഭാല്  ഇതുമൂലമുണഭാകുന  റവനന്യൂ  നഷ്ടലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന :  സര്,  ഇതനിലനപറനി  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനിലുലാം ഒരു
പരഭാമര്ശമുണട്ട്.  വനിലനനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ
നനിയമലാം ആപ്ലനിക്കബനിളഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട് കയഭാഗലനഭായ ഒരു എഞ്ചനിനതീയര് സര്ടനിലലഫ
ലചേയ്യുനതനിനഭാവശലമഭായ  നനിയമകഭദഗതനി  ലകേഭാണ്ടുവരുലമനട്ട്  ബഡ്ജറനില്
പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  സര്,  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസട്ട്  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
വലഭാപകേമഭായ ക്രമകക്കടട്ട് നടക്കുനതട്ട്  നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് എന്തു നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ശതീ  .   ജനി  .    സുധഭാകേരന : സര്,   ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില്  വനനിടട്ട് 45
ദനിവസകമ ആയനിട്ടുള്ളുലവങ്കനിലുലാം ഇതനിനകേലാംതലന ഒരു സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാലറ  സലസന്റെട്ട്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  മലറഭാരു  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  നടപടനിയുലട  നനിഴെലനിലഭാണട്ട്.   ശക്തമഭായ
പരനികശഭാധന  നടക്കുനണട്ട്.   രഭാത്രനി  വളലര  ലലവകേനിയതനിനുകശഷവലാം  ആളുകേള
വനിളനിചട്ട്  പരഭാതനിപറയുനണട്ട്.  വളലര  സുതഭാരലമഭായ  ഒരു  ഭരണവലവസ
ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയുലട കനതൃതസത്തനില് വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എലഭാലാം തലന
ഞങ്ങള  കനഭാടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്,  അവ  പരനിഹരനിക്കഭാന   ശക്തമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്. അഴെനിമതനി വചട്ട് ലപഭാറുപനിക്കഭാന ഇഇൗ സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.
ശക്തമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലാം. പരഭാതനികേള മുഴവന പരനിഗണനിക്കലപടലാം. 

ശതീ.  കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖനിനുകവണനി  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര്:  സര്,  എലന്റെ നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല  മകഞ്ചരനി-നറുകേര  വനികലജുകേളനില്  അനലഭായമഭായ   നലഭായവനിലഭാണട്ട്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഒരു  ലസന്റെനിനട്ട്  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപകപഭാലുലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  ഭൂമനിക്കട്ട്
അഞ്ചട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്  നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.   ഒരു  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  കപഭാലുലാം
വനില്ക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  അവസയഭാണട്ട്  ഇകപഭാഴള്ളതട്ട്.  ഞഭാന  ഇതുമഭായനി
ബനലപടട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  ഒരു  പരഭാതനി  ലകേഭാടത്തനിരുന.   അങ്ങട്ട്
സൂചേനിപനിചതുകപഭാല വനികലജട്ട്/തഭാലൂക്കട്ട് ആര്.ഡനി.ഒ.  മഭാലരഭാലക്ക കൃതലമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുകപഭാലുലാം  ഇകപഭാഴലാം അതട്ട് തതീരുമഭാനമഭാകേഭാലത കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇലതഭാരു
ലസഷലല് കകേസട്ട് എന നനിലയനില് അങ്ങട്ട് ഒരു തതീരുമഭാനലമടക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന : സര്, നനിലവനിലുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ശരനിയഭായ തലത്തനില്
കേളക്ടറുലട  ഓഫതീസനില്  ലലകേകേഭാരലലാം  ലചേയനിടനിലലനള്ളതഭാണട്ട്   അങ്ങട്ട്
പറഞ്ഞതനില്നനിനലാം  ഞഭാന  മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.  തതീര്ചയഭായുലാം  പരനിഗണനിക്കുലാം.
അകതപറനി  ലസസനിഫനിക്കഭായനി  ഒരു  പരഭാതനി  തനഭാല്  അങ്ങയുലട  കൂടനി
സഭാനനിദലത്തനില് കേഭാരലങ്ങള ചേര്ച ലചേയട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാലാം. 
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ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  സര്,  കേഴെനിഞ്ഞ ദനിവസലാം ബഹുമഭാനലപട ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനി അവതരനിപനിച ബഡ്ജറനില് കുടലാംബഭാലാംഗങ്ങള തമ്മേനിലുള്ള ഭഭാഗലാംവയല്,
ഇഷ്ടദഭാനലാം   എനതനിലനഭാലക്ക  ആയനിരലാം  രൂപ ആയനിരുനതട്ട്   മുദ്രവനിലയുലട  മൂനട്ട്
ശതമഭാനമഭായനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുമൂലലാം  കുടലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കുലാം  വലക്തനികേളക്കുലാം
ഉണഭായനിരനിക്കുന  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദലത  സലാംബനനിച്ചുള്ള  നനിലപഭാടട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  ഇതട്ട്  നലഭായവനിലയുമഭായനി  ബനലപട
കചേഭാദലമലലനഭാണട്ട്  ഞഭാന  മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ബഹു.  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനി
ബഡ്ജറനില്  പറഞ്ഞ  കേഭാരലമഭായതുലകേഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്  കവണലമങ്കനില്
ഇതനിലനക്കുറനിചട്ട് കൂടതലഭായനി സലാംസഭാരനിക്കഭാലാം.  നമുക്കട്ട് വനിലയഭാധഭാരങ്ങളനില്നനിനള്ള
വരുമഭാനലാം  വളലരകയലറ  കുറഞ്ഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
അവസഭാന വര്ഷലാം  2608  കകേഭാടനി  രൂപയുണഭായനിരുനതട്ട്  2500  കകേഭാടനി  രൂപയനില്
തഭാലഴെ എത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   അതുലകേഭാണട്ട്, ലവറുലത കൂട്ടുകേയല.  അതനിനട്ട് ചേനില
തതസങ്ങളുണട്ട്.  അതനിലനപറനി  ബഡ്ജറനില്  പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  ബഡ്ജറട്ട്
ചേര്ചയനിലുണഭാകുലാം. 

ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  സര്,  ജനങ്ങളക്കട്ട്  സഇൗകേരലപ്രദമഭായ  ഓണ്ലലലന
രജനികസ്ട്രേഷന സലാംവനിധഭാനലാം ഇകപഭാള മനിക്ക രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  നനിലവനില്
വനനിട്ടുണട്ട്.  ഭൂമനി  വനില്ക്കുനവര്ക്കട്ട്  സസകമധയഭാ  ആധഭാരലമഴത്തട്ട്  നടത്തഭാവന
തഭാലണന  ഒരു  പുതനിയ  പ്രഖലഭാപനലത്തപറനിയുലാം  പത്രങ്ങളനിലൂലട  അറനിയഭാന
സഭാധനിച്ചു.  അതട്ട്  ആശയക്കുഴെപത്തനിനട്ട്  ഇടയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എന്തെഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ജനി  .    സുധഭാകേരന : സര്,  ഇതനില് ആശയക്കുഴെപത്തനിലന്റെ പ്രശ്നമനില. ഇതട്ട്
കവണകമഭാ  കവണകയഭാ  എന  പ്രശ്നകമയുള.  ഇഇൗ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കവണലമകനഭാ
കവണഭാലയകനഭാ  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  ഒരു  റൂളനിലഭാണട്ട്  കഭദഗതനി.  ആ  കഭദഗതനി
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ഇഇൗ  കചേഭാദലലാം  ഉനയനിക്കലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  റൂള  6  സബട്ട്  റൂള  (ii)
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  കഭദഗതനി.  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമമനുസരനിചട്ട്  ആധഭാരലമഴത്തുകേഭാര്ക്കട്ട്
മഭാത്രകമ സര്ടനിലലഫ ലചേയഭാന കേഴെനിയുകേയുള.  ലതീഗല് ഡഭാഫനിലാംഗട്ട് എന  വനിഷയലാം
പഠനിക്കുനതുലകേഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  അഡസകക്കറനിനുലാം  ലചേയഭാലാം,  പകക്ഷ  അവര്  അധനികേലാം
സര്ടനിലലഫ  ലചേയഭാറനില.  കഭദഗതനി  എലന്തെനഭാല്,  വസ്തു  വഭാങ്ങുനതുലാം
വനില്ക്കുനതുമഭായ  ഏലതഭാരു  പഇൗരനുലാം  അതട്ട്  ലചേയഭാലമനള്ളതഭാണട്ട്  കഭദഗതനി.
അതനിനുള്ള കഫഭാര്മഭാലറഭാലക്ക  ഇന്റെര്ലനറനില് നനിനലാം ലഭലമഭാകുലാം. ഇലതപറനി ചേര്ച
നടക്കുനണട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഒനലാം  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അതനിലന്റെ
എലഭാവശങ്ങളുലാം  പരനികശഭാധനിചനിടട്ട്   മഭാത്രകമ  കഭദഗതനി  വരുത്തണകമഭാ  കവണകയഭാ
എനള്ള കേഭാരലലാം തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുള.

മനി  .   സതീക്കര് :  ...കചേഭാദലലാം നമ്പര് 93



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 13

സര്ക്കഭാര് വനിദലഭാലയങ്ങലള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന നടപടനി

3 (*93) ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു:
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട്:
ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 

(എ) സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡട്ട് വനിദലഭാലയങ്ങളനില് ഈ വര്ഷലാം പ്രകവശനലാം കനടനിയ
കുടനികേളുലട എണ്ണത്തനിലുണഭായ കുറവട്ട് പരനികശഭാധനഭാ വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുന  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത  396  വനിദലഭാലയങ്ങളക്കട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരവലാം  555  സനി.ബനി.എസട്ട്.ഇ.  വനിദലഭാലയങ്ങളക്കട്ട്  എന.ഒ.സനി.-യുലാം
നല്കേനിയതട്ട്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  ഉണഭാക്കനിയ  പ്രതലഭാഘഭാതലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വഭാണനിജലഭാടനിസഭാനത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സസകേഭാരല
വനിദലഭാലയങ്ങലള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നനിലപഭാടട്ട്  തനിരുത്തനി
സര്ക്കഭാര്  വനിദലഭാലയങ്ങളുലട  പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരലവലാം  അക്കഭാദമനികേ  സഇൗകേരലവലാം
ലമചലപടത്തുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): സര്, 

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) മുന സര്ക്കഭാര് 396 അനലാംഗതീകൃത അണ്-എയ്ഡഡട്ട് വനിദലഭാലയങ്ങളക്കട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയതുലാം  568  സനി.ബനി.എസട്ട്.ഇ.  വനിദലഭാലയങ്ങളക്കട്ട് എന.ഒ.സനി.
നല്കേനിയതുലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുമൂലമുള്ള  പ്രതലഭാഘഭാതലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില.

(സനി)  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  കൂടതല്  പ്രകയഭാജനലപടത്തനിയുലാം  അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിച്ചുലാം  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേലള  ഘടലാം  ഘടമഭായനി  അന്തെഭാരഭാഷ
നനിലവഭാരമുള്ള സ്കൂളുകേളഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  കൂടതല് കഭാസുകേളനില്
സഭാര്ടട്ട്  കഭാസട്ട്  റൂലാം  സഇൗകേരലലപടത്തുനതുലാം  അദലയന  ദനിവസങ്ങളുലട  എണ്ണലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതുമുളലപലട അക്കഭാദമനികേട്ട് നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ
വനിഷയങ്ങള പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ലജയനിലാംസട്ട്  മഭാതദ്യു :  സര്,  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനു
കവണനി   ഈ  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന  നടപടനികേലളയുലാം  ബഡ്ജറട്ട്
പ്രസലാംഗത്തനിലുലാം  നയപ്രഖലഭാപനത്തനിലുലാം  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള  കേഭാരലങ്ങലളയുലാം
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അഭനിനന്ദേനിക്കുകേയഭാണട്ട്. പലകപഭാഴലാം നമ്മേള കചേഭാദനിക്കുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
മറുപടനി നല്കുകമ്പഭാള ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട പടനികേയനില്  സര്ക്കഭാര്-
എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളുലട  കേണക്കട്ട്  മഭാത്രമല  ഉളലപടഭാറുള്ളതട്ട്.  അണ്എയ്ഡഡട്ട്
കമഖലയനിലല  ഇലാംഗതീഷട്ട്-മലയഭാളലാം  മതീഡനിയലാം  സ്ക്കൂളുകേളുകടയുലാം  കകേരള  സനിലബസട്ട്
പനിന്തുടരുന സ്കൂളുകേളുലട കപരുകേളുലാം അവനിടലത്ത കുടനികേളുലട എണ്ണവലാം ആ സ്കൂളുകേളനിലല
പ്രകവശനവലാം  കൂടനി  സര്ക്കഭാര്-എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളുലട  ഗണത്തനില്  ലപട്ടുവരുന.  ഇതട്ട്
യഥഭാര്ത്ഥത്തനില് ലതറഭായ ഒരു രതീതനിയഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തുതലന
ശദയനില്ലപടത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.ഇക്കഭാരലലാം അങ്ങയുലടയുലാം ശദയനില്ലപടത്തുകേയഭാണട്ട്.
സര്ക്കഭാര്  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലല   പ്രകവശനലാം  സലാംബനനിച  പരനികശഭാധനയനില്  ആ
സ്കൂളുകേലള  മഭാത്രലാം  ഉളലപടത്തുനതനിനുലാം   അവയുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്:  സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം.  വളലര  പ്രധഭാനലപട  ഒരു
കചേഭാദലമഭാണനിതട്ട്.  കകേരളത്തനിലല  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ  പ്രധഭാന  ശലാംഖല
എനപറയുനതട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളുലാം  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളുമഭാണട്ട്.   സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേള,  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേള  ഇതനിലലഭാനലാം  ലപടഭാത്ത  അണ്എയ്ഡഡട്ട്,
അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത  സ്കൂളുകേള,  സനി.ബനി.എസട്ട്.ഇ.,  ലഎ.സനി.എസട്ട്.ഇ.  സ്കൂളുകേള
എനനിങ്ങലന  വനിവനിധ  ധഭാരകേളഭാണുള്ളതട്ട്.  അതനില്   മുഖലധഭാര  എനപറയുനതട്ട്
സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളുലാം  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളുമഭാണട്ട്.  പന്തെതീരഭായനിരകത്തഭാളലാം  സ്കൂളുകേള
കകേരളത്തനില്  ലമഭാത്തമഭായനിട്ടുണട്ട്.  അതനില്   ഏഴെഭായനിരലാം  സ്കൂളുകേള  എയ്ഡഡട്ട്
കമഖലയനിലുലാം  അയഭായനിരലാം  സ്കൂളുകേള  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലുമഭാണട്ട്.   അതുലകേഭാണ്ടു
തലന വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയുലട കേണക്കട്ട് പരനികശഭാധനിക്കലപടകമ്പഭാള പ്രധഭാനമഭായുലാം
ഈ  പന്തെതീരഭായനിരലാം  സ്കൂളുകേളനില്ലപടന  എയ്ഡഡട്ട്-സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളുലട
പ്രശ്നങ്ങളഭാണട്ട്  പരനികശഭാധനികക്കണതട്ട്.   തുടര്നട്ട്   അത്തരത്തനില്  ഏതട്ട്   കേണക്കട്ട്
ലകേഭാടക്കുകമ്പഭാഴലാം മുഖലധഭാരയുലട കേണക്കുകേളക്കഭാണട്ട് പ്രധഭാന പരനിഗണന നല്കുകേ
എനകേഭാരലലാം അറനിയനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതദ്യു : സര്, ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംരക്ഷണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഏലറ വനിവഭാദമഭായ ചേനില പ്രശ്നങ്ങള ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് തനിരുത്തലപകടണതുണട്ട്.  അതനില് ഏറവലാം പ്രധഭാനമഭായനി  സൂചേനിപനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്
പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട  ലഭലതയഭാണട്ട്.   ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില്  പഠനിക്കുന  കുടനികേളക്കട്ട്
യഥഭാസമയലാം   പഭാഠപുസ്തകേലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  കേഴെനിഞ്ഞ  കേഭാലങ്ങളനില്  അതതീവ
ഗുരുതരമഭായ  പ്രശ്നമുണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതട്ട്  കമയട്ട്
മഭാസത്തനിലഭാണട്ട്.  വരുലാംവര്ഷങ്ങളനില്   കൃതലസമയത്തുതലന  പഭാഠപുസ്തകേലാം  സ്കൂളുകേളനില്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  എന്തെട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്: സര്, ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില് വരുകമ്പഭാള
പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  കൃതലമഭായനി  ജൂണ്  മദലത്തനില്തലന  എത്തനിക്കത്തക്ക
രതീതനിയനിലുള്ള  അവസ  ഉണഭായനിരുനനില.  എങ്കനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
പൂര്ണ്ണമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  അതനിലന  ചേനിടലപടത്തനി  ജൂലലല  15-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  എലഭാ
സ്കൂളുകേളനിലുലാം  പുസ്തകേങ്ങള  എത്തനിക്കണലമന  ഉത്തരവട്ട്  നല്കുകേയുണഭായനി.
അതനിലന്റെ ഫലമഭായനി  ജൂലലല  15-ഓടകൂടനി  കകേരളത്തനിലല മനിക്കവഭാറുലാം സ്കൂളുകേളനില്
ആവശലമുള്ള പുസ്തകേങ്ങള  എത്തനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം.  കചേഭാദലത്തനിലന്റെ  പ്രധഭാനഭഭാഗലാം
ഇതഭാണട്ട്  -   അടത്ത വര്ഷലാം സ്കൂള  തുറക്കുന ദനിവസലാംതലന  (ജൂണ്-1)  എലഭാ
കുടനികേളുലട  കേയനിലുലാം  എലഭാ  പുസ്തകേങ്ങളുലാം  എത്തനിക്കുന  രതീതനിയനിലുള്ള   ശമലാം
നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  അതുമഭാത്രമല,  ഒരു പ്രധഭാനലപട  പരനിപഭാടനി കൂടനി  സര്ക്കഭാര്
ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.  അടത്ത വര്ഷലത്ത പഭാഠപുസ്തകേലാം മൂനട്ട്  ഭഭാഗങ്ങളഭായനി
തനിരനിചട്ട്  ഓണപരതീക്ഷവലരയുള്ള പുസ്തകേലാം  ഒനഭാലാം ഭഭാഗലാം  -  ജൂണ്  1-ാം തതീയതനി
അതട്ട്  നല്കുലാം.  അതനിനുകശഷലാം  ക്രനിസ്തുമസട്ട്  പരതീക്ഷവലരയുള്ളതട്ട്  രണഭാലാംഭഭാഗലാം  -
ഓണപരതീക്ഷ  കേഴെനിഞ്ഞ  ക്രനിസ്തുമസട്ട്  പരതീക്ഷയ്ക്കുള്ള  കഭാസട്ട്  തുടങ്ങുന  അനട്ട്  ആ
പുസ്തകേങ്ങള നല്കുലാം. അതനിനുകശഷലാം ക്രനിസ്തുമസട്ട് പരതീക്ഷ കേഴെനിഞ്ഞട്ട് സ്കൂളനില് ലചേലന
ദനിവസലാം മൂനഭാലാം ഭഭാഗവലാം നല്കുലാം. 

ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജട്ട് :  സര്,  സര്ക്കഭാര്  വനിദലഭാലയങ്ങലള
കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കഭാന  കവണനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  എത്തനിയതനിനു
കശഷലാം  ദതീര്ഘവതീക്ഷണകത്തഭാലടയുള്ള  നൂതനമഭായ  പല  പദതനികേളുലാം
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.   അതനില്  ഒനഭാണട്ട്  -  8  മുതല്  10  വലരയുള്ള  കഭാസ്സുകേലള
ലലഹലടകേട്ട് ആക്കുകേ എനള്ളതട്ട്.  അതട്ട് അഭനിനന്ദേനഭാര്ഹമഭായ കേഭാരലമഭാണട്ട്.  പകക്ഷ
സഭാധഭാരണക്കഭാരലന്റെ  കുടനികേലള  സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം  ലലപ്രമറനി  വനിദലഭാഭലഭാസലാം,
അതഭായതട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ  അടനിത്തറ  മനികേവറതഭാക്കുകേ  എനള്ളതട്ട്  വളലര
പ്രധഭാനലപടതഭാണട്ട്.  ഒനമുതല്  നഭാലട്ട്  വലരയുള്ള  കഭാസ്സുകേളനിലല  വനിദലഭാഭലഭാസ
നനിലവഭാരലാം ലമചലപടത്തഭാന  ഈ സര്ക്കഭാര് എന്തെട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്,  ലലഹലടകേട്ട് വല്ക്കരണലാം  ഒനഭാലാം
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്  8, 9, 10, 11, 12 കഭാസ്സുകേളനില് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.    തുടര്നട്ട് അതട്ട്
എല്.പനി.-യു.പനി.  സ്കൂളുകേളനികലക്കുലാം   തതീര്ചയഭായുലാം  എത്തനിക്കുലാം.  അങ്ങലന   സ്കൂള
കഭാസ്സുകേലളലഭാലാം ലലഹലടകേട്ട് ആക്കുകേ എനള്ള  സങ്കല്പത്തനികലക്കഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്
നതീങ്ങുനതട്ട്.   അതുമഭാത്രമല,  പ്രഭാഥമനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനില്  ഭഭാഷഭാപഠനത്തനിനുലാം
സനില്  ഡവലപട്ട്ലമന്റെനിനുലാം  സസതനമഭായ,  കുടനികേളുലട  ലലനസര്ഗ്ഗനികേ  കേഴെനിവകേള
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ആധുനനികേവല്ക്കരണത്തനിലൂലടയുലാം  പരമ്പരഭാഗതമഭായ   നല
രതീതനികേളനിലൂലടയുലാം  ശമനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  ഏറവലാം
പ്രധഭാനലപടതഭാലണനട്ട്  കേണ്ടുലകേഭാണട്ട്  അവനികടക്കട്ട് വരുന കുടനികേലള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസലാം നല്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.
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ലപ്രഭാഫ  .    ലകേ  .    യു  .    അരുണന :   സര്,   സര്ക്കഭാര്  വനിദലഭാലയങ്ങലള
അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്  ഉയര്ത്തഭാനുള്ള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിശമലാം
അഭനിനന്ദേനഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  സ്കൂളുകേളുലട  പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരലങ്ങള   ലമചലപടത്തു
നതനിനുള്ള പരനിശമങ്ങള  നടക്കുനണട്ട്.   കേമ്പന്യൂടര്,  ഇന്റെര്ലനറട്ട്,  സഭാര്ടട്ട്  കഭാസട്ട്
റൂമുകേള  എനനിവലയഭാലക്കയുള്ള  പുതനിയ  കേഭാലഘടത്തനിനട്ട്  കചേര്ന  രതീതനിയനില്
അവനിലടയുള്ള   കുടനികേലള പഠനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  നൂതന  അദലഭാപന  രതീതനികേള
എലന്തെങ്കനിലുലാം ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  'Teach for India,  Courage to teach'  എനതീ
രണ്ടുപദതനികേള   കലഭാകേവലഭാപകേമഭായനിട്ടുണട്ട്.  അത്തരത്തനിലുള്ള  ഏലതങ്കനിലുലാം
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്  :  സര്,  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം  എനപറയുനതട്ട്
ഒരു  ഭഭാഗലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്.   ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചറല്  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം   മഭാത്രമല
അക്കഭാദമനികേട്ട് ആധുനനികേവല്ക്കരണവലാം ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം എന പദതനിയനില്
ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്.   ഓകരഭാ  കഭാസനിലുലാം  കേമ്പന്യൂടറുലാം  ഇന്റെര്ലനറ്റുലാം  സഭാര്ടട്ട്  കബഭാര്ഡലാം
സഭാറനികേട്ട്  ലഎ.പനി.-യുലാം ലപഭാതുലസര്വറുലാം   ഇന്റെര്-ഇനടഭാ  കേണക്ഷനസുലാം എലഭാലാം
വച്ചുലകേഭാണട്ട്  അക്കഭാദമനികേട്ട്  ഇനപുടട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്  ശമനിക്കുനതട്ട്.
കകേരളത്തനില് ലപഭാതുകമഖലയനില് ഒനമുതല് പനണ്ടുവലര കഭാസ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന
കുടനികേളക്കട്ട്  മറട്ട്  എവനിലട  പഠനിക്കുനതനികനക്കഭാളുലാം  കൂടതല്   സഇൗകേരലങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.   അതനില് അക്കഭാദമനികേട്ട്  ഇനപുടഭാണട്ട്  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപടതട്ട്.
കകേരളത്തനിലല  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനിലല  കുടനികേളക്കട്ട്  മറട്ട്  എവനിലട
പഠനിക്കുനതനിലനക്കഭാളുലാം  കൂടതല്  സഇൗകേരലമുണഭായനിരനിക്കുലാം. സഇൗജനലമഭായനി  നല
ഉചഭക്ഷണവലാം   സഇൗജനലമഭായനി  യണനികഫഭാമുലാം   ഇത്തവണലത്ത  ബഡ്ജറനില്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.   ലപഭാതുകമഖലയനില്  പഠനിക്കുന  എലഭാ  കുടനികേളക്കുലാം  ഇതട്ട്
ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  എടഭാലാം  കഭാസ്സുവലര  സഇൗജനലമഭായനി  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള,  ലതഭാഴെനില്
കേലണത്തുവഭാന  സഇൗജനലമഭായ  സനില്  ഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,  സഇൗജനല
കേമ്മേന്യൂണനികക്കറതീവട്ട്  ഇലാംഗതീഷട്ട്   പഠനലാം,  സഇൗജനല  മഭാതൃഭഭാഷഭാ  പഠനലാം,  ആധുനനികേ
രതീതനിയനിലുള്ള ലലഹലടകേട്ട്  കഭാസ്സുകേള,  ഏറവലാം  നല  ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചര്,  കേലഭാമ്പസുകേളനില്
ബകയഭാ  ലലഡകവഴനിറനി  പഭാര്ക്കുകേള,  ഇന്റെര്-ഇനടഭാ  കേണക്ടനിവനിറനിയനിലൂലട കകേരളത്തനിലല
പ്രഗത്ഭമതനികേളഭായവരുലട  കഭാസ്സുകേള  ഓകരഭാ  കുടനികേളക്കുലാം  എത്തനിക്കുനതനിലൂലട
എലഭാത്തരത്തനിലുലാം  കകേരളത്തനിലല  ലപഭാതുവനിദലഭാലയത്തനില്  പഠനിക്കുന  കുടനികേള
ഏറവമധനികേലാം ഉയര്നവരുലാം.  

ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിള്ളനി :  സര്,   വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  നൂതന
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കുലമനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്   പറയുനണട്ട്.  ബഡ്ജറനില്
പ്രഖലഭാപനിചതുകപഭാലല ഒരു സ്കൂള ഇന്റെര്നഭാഷണല് ലലവലനികലക്കട്ട് ഉയര്ത്തുലമനതട്ട്
പ്രകതലകേലാം  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ള  ഒരു  കേഭാരലലാം  തലനയഭാണട്ട്.   പകക്ഷ  ഘടലാംഘടമഭായനി
അഞ്ചുവര്ഷലാം  ലകേഭാണട്ട്  മുഴവന  സ്കൂളുകേളുലാം  അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തുനികലക്കട്ട്
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ഉയര്ത്തുകമ്പഭാള  നമ്മുലട പഭാഠലപദതനി ഏകകേഭാപനിപനിക്കുവഭാന,  അതഭായതട്ട്  കസറട്ട്,
ലഎ.സനി.എസട്ട്.ഇ.,  സനി.ബനി.എസട്ട്.ഇ.  എനതീ  മൂനട്ട്  സനിലബസ്സുകേളുണട്ട്,  ഇതട്ട്
ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട് ഒരു മഭാതൃകേ സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന ഈ ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  കേഴെനിയുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്,  അത്തരത്തനില്  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേ
എനള്ളതല  സമതീപനലാം.   കനരകത്ത   ലപ്രഭാഫ.  ലകേ.  യു.  അരുണന  ഇവനിലട
സൂചേനിപനിചതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിലല  പഭാഠലപദതനിയനിലുലാം  അദലഭാപന
സമതീപനരതീതനിയനിലുലാം ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ മഭാറലാം ഉണഭാക്കുകേലയനതഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
ഇകപഭാള തുടര്നവരുന  രതീതനി  Teacher centered Education  ആണട്ട്. അതനിലന്റെ
പ്രശ്നങ്ങളഭാണട്ട്  ഇനട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  ലപഭാതുവഭായനി  നനില്ക്കുനതട്ട്.
കകേരളത്തനില് ഇനനി ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തട്ട്  Child  Centered  Education-നട്ട്
പ്രഭാധഭാനലലാം   നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്   കുടനിലയ  മനസനിലഭാക്കനി,  കുടനിയുലട  സര്ഗ്ഗപരമഭായ
മുഴവന  കേഴെനിവകേളുലാം  അക്കഭാദമനികേട്ട്  ആയനിട്ടുള്ള  മനികേവലാം  സനിലലാം   വര്ദനിപനിചട്ട്  ആ
കുടനിലയ  യഥഭാര്ത്ഥ പഇൗരനഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേലയനള്ളതഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.   ഏതട്ട്
സനിലബസനില്  അതനിനനുപൂരകേമഭായ  വനിഭവങ്ങളുകണഭാ  അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള  ഒരു
സനിലബസട്ട്  എടത്തുലകേഭാണ്ടുള്ള  ഒരു  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ
വനിദലഭാഭലഭാസരലാംഗലത്ത അക്കഭാദമനികേട്ട് സമതീപനലാം.  

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  സര്,  2001  -  2006  മുതല്  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനിലല
പദഭാവലനിയനില് അണ്-എക്കകണഭാമനികേട്ട്  എന ഒരു പദലാം കേയറനിവനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഈ
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില് വനയുടന വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തട്ട് ഒരു വനിദലഭാര്ത്ഥനിലയ ഒരു
യണനിറഭായനി പരനിഗണനിക്കുലമനലാം അടച്ചുപൂടഭാന കനരലത്ത അകപക്ഷ നല്കേനി അലാംഗതീകേരനിച
സ്കൂളുകേള  ഏലറടക്കുലമനമുള്ള  അങ്ങയുലട  പ്രഖലഭാപനലാം  സസഭാഗതഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  അണ്-
എക്കകണഭാമനികേട്ട്  എന  കപരട്ട്  പറഞ്ഞട്ട്  സ്കൂളുകേള  അടച്ചുപൂടഭാനുള്ള  നതീക്കലാം  പൂര്ണ്ണമഭായനി
ഉകപക്ഷനിക്കുവഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് : സര്, കകേരളത്തനിലല വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തട്ട് ഇനനി ആരുലാം
അണ്-എക്കകണഭാമനികേട്ട് എന പദലാം ഉപകയഭാഗനിക്കരുലതന ഒരു എളനിയ അഭലര്ത്ഥനയുണട്ട്.  

ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  സര്,  സനി.  പനി.  നഭാരഭായണന  ആണട്ട്  ആ  പദലാം
ലകേഭാണ്ടുവനതട്ട്.

മനി  .   സതീക്കര്  : ആരട്ട് ലകേഭാണ്ടുവനലവനട്ട് അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞനിടനില.  നനിങ്ങള ഇരനിക.

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്  : സര്, ഞഭാന പറഞ്ഞതട്ട് ഇത്രകയയുള, ആലരഭാലക്ക
ഇതനിനട്ട് മുമ്പട്ട് പറഞ്ഞനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം അണ്-എക്കകണഭാമനികേട്ട് എന പദലാം കകേരളത്തനിലല
വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കരുതട്ട്  എലനഭാരഭലര്ത്ഥനയുണട്ട്.   അതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം,  ലകേ.ഇ.ആര്.  അടക്കലാം  കകേരളത്തനിലല  ഏതട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിയമലാം
എടത്തുകനഭാക്കനിയഭാലുലാം  അതനിലലഭാനലാം  അണ്-എക്കകണഭാമനികേട്ട്  എന  പദലാം  ഇല.
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ഓഡനിറട്ട് ലചേയകപഭാള ആ ഓഡനിറര് എഴതനിയ ഒരു വഭാക്കുമഭാത്രമഭാണട്ട് അനഭാദഭായകേരലാം
എനള്ളതട്ട്.   അതട്ട്  കകേരളത്തനിലല  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  പടര്നതനിലന്റെ
പ്രശ്നങ്ങളഭാണട്ട് ഇവനിലട കേഭാണുനതട്ട്.  അത്തരത്തനിലുള്ള സ്കൂളുകേള,  കുടനികേള കുറഞലാം
പല  പ്രശ്നങ്ങളലകേഭാണ്ടുലാം  നനില്ക്കുന  സ്കൂളുകേള  കൂടതല്  ജനകേതീയമഭായനി
ഇടലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  അതനിലന്റെ  ജനഭാധനിപതല  കേണന്റെനിലന  വനികേസനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
ജനങ്ങളുകടതഭാക്കനിതതീര്ത്തുലകേഭാണട്ട്  ആ  സ്കൂളനിലന  ശഭാശസതമഭായനി  വളര്ത്തുവഭാനഭാണട്ട്
ഈ സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുകേ.  

ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന  : സര്, എലന്റെ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് പൂതഭാടനി
ഗ്രഭാമ പഞ്ചഭായത്തട്ട് ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ. പദതനിയനില് ഉളലപടത്തനി എല്.പനി. സ്കൂളുകേള
ലഹസ്കൂളുകേളഭായനി ഉയര്ത്തനി.  പകക്ഷ യു.പനി.  സ്കൂള ഇല.  കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗലപടത്തനിലക്കഭാണട്ട്  യു.പനി.  സ്കൂള
തുടങ്ങുനതനിനുകവണനിയുള്ള ബനില്ഡനിലാംഗനിലന്റെ പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  മഭാത്രമല, യു.പനി.
സ്കൂളനില്  കപഭാകുനതനിനട്ട്  ഏകേകദശലാം  8-10  കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരലാം  സഞ്ചരനിക്കണലാം.
ആദനിവഭാസനികേള  ഏലറ  തഭാമസനിക്കുന  കമഖലയനില്  യു.പനി.  സ്കൂള  തുടങ്ങുനതനിനു
കവണനിയുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് ഡനി.പനി.ഐ. ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് സമര്പനിച്ചുകേഴെനി ഞ. അങ്ങട്ട്
ഇടലപടട്ട് എത്രയുലാം ലപലടനട്ട് യു.പനി. സ്കൂള തുടങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്  : സര്, അകദ്ദേഹലാം ഒരു പ്രകതലകേ സ്കൂളനിലന്റെ കേഭാരലമഭാണട്ട്
പറഞ്ഞതട്ട്.   അതട്ട്  പ്രകതലകേലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നനിയമപരമഭാലണങ്കനില്  തതീര്ചയഭായുലാം
അതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട്  : സര്,  ലപഭാതു വനിദലഭാഭലഭാസലാം ലമചലപടത്തഭാനകവണനി  ഈ
സര്ക്കഭാര്  കേഭാണനിക്കുന  തഭാല്പരലലാം  അകങ്ങയറലാം  അഭനിനന്ദേനഭാര്ഹമഭാണട്ട്.   ഇത്തവണ
അദലയനവര്ഷലാം  ആരലാംഭനിചതനിനുകശഷലാം  എല്.പനി.,  യു.പനി.,  ലഹസ്കൂളുകേളനില്
അദലഭാപകേരുലട  ക്ഷഭാമമുണട്ട്.  പല  വനിദലഭാലയങ്ങളുലാം  നടത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന
കേഴെനിയുനനില.   ഒനകേനില്  അദലഭാപകേലര  നനിയമനിക്കുകേകയഭാ  അലലങ്കനില്  പനി.ടനി.എ.-യട്ട്
തഭാല്കേഭാലനികേമഭായനി  അദലഭാപകേലര  നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള  അനുവഭാദലാം  നല്കുകേകയഭാ
ലചേയണലാം.  അക്കഭാരലത്തനില് സര്ക്കഭാര് സതസരനടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്  : സര്,  ഇനട്ട്  നനിലനനില്ക്കുന  ഒരു  പ്രധഭാനലപട
പ്രശ്നമഭാണട്ട്  അദലഭാപകേരുലട  കുറവട്ട്.  പല  സലങ്ങളനിലുലാം  ഇനട്ട്  അദലഭാപകേര്
കൂടതലഭാണട്ട്.   ചേനില സലങ്ങളനില് അദലഭാപകേര് കുറവഭാണട്ട്.   ഇങ്ങലന ഒരു പ്രശ്നലാം
വരഭാനുള്ള  കേഭാരണലാം,  1-10-2011-ല്  199/2011  എന  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്
അദലഭാപകേ  പഭാകക്കജട്ട്  നനിലവനില്വനതട്ട്.   ഇനട്ട്  അതട്ട്  നനിലവനിലനില.   തസ്തനികേ
നനിര്ണ്ണയലാം തുടര്ചയഭായനി നടക്കഭാതനിരുനലവനള്ളതട്ട് ഈ പ്രശ്നത്തനിലന്റെ അടനിസഭാന
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കേഭാരണമഭാണട്ട്.  29-1-2016-ലഭാണട്ട് തസ്തനികേ നനിര്ണ്ണയലാം വനനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്
ഇകപഭാള  ഏകേകദശലാം  4000  അദലഭാപകേര്  അധനികേമഭായനി  നനില്ക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഞങ്ങളഭാരുലാം  ലചേയഭാത്ത  ഒരു  ലതറഭാലണങ്കനില്കപഭാലുലാം  ആ  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുവഭാന
വളലര ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി ഇനട്ട് നനിലവനിലുള്ള എലഭാ സഭാധലതകേളുലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
ഈ അദലഭാപകേലര  പുനര്വനിനലസനിപനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
അകപഭാള ശതീ.  റനി.  വനി.  രഭാകജഷട്ട് ഇവനിലട പറഞ്ഞ പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിചട്ട് അദലഭാപകേര്
ഇലഭാത്ത സലത്തട്ട്  അദലഭാപകേര് ഉണഭാകുലാം,  അദലഭാപകേര്  അധനികേമുള്ള സലത്തട്ട്
നനിനലാം ഇലഭാത്തനിടകത്തക്കട്ട് മഭാറ്റുനതഭായനിരനിക്കുലാം.  

ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  : സര്,   കുടനികേള  ഇലഭാത്തതനിലന്റെ  കപരനില്  സ്കൂളുകേള
അടച്ചുപൂട്ടുന  സനിതനി കകേരളത്തനില് ഒരുഭഭാഗത്തുണഭാകുകമ്പഭാള ആദനിവഭാസനി-മലകയഭാര-
തതീരകദശ കമഖലകേളനില്  സ്കൂളുകേള അപകഗ്രഡട്ട് ലചേയണലമനട്ട് പറഞ്ഞട്ട് നനിയമസഭഭാ
സമനിതനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിച വനിഷയത്തനില്കപഭാലുലാം നടപടനി ഉണഭായനിടനില.  അതനിലന്റെ
കപരനില്  കഡഭാപട്ട്-ഔടട്ട്സട്ട്  കപഭാലുലാം  ഉണഭാകുന.  അതട്ട്  നനിയമസഭഭാ  സമനിതനി
കേലണത്തനിയ  വനിഷയമഭാണട്ട്.   സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  100  വര്ഷലാം  കേഴെനിഞ്ഞതുലാം,
പഠനിക്കഭാന ഒരുപഭാടട്ട്  ദൂരലാം  സഞ്ചരനിചട്ട്  കപഭാകകേണതുമഭായ പ്രകദശങ്ങളനിലല സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേള അപ്കഗ്രഡട്ട്  നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്  : സര്,  ലകേ.ഇ.ആര്.  നനിയമവലാം  ആര്.ടനി.ഇ.
നനിയമവമനുസരനിചട്ട്  ലനയ്ബര്ഹുഡട്ട്  സ്കൂള  എനള്ള  സങ്കല്പവലാം  ഇത്ര
കേനികലഭാമതീററനിനുള്ളനില് ഇന സ്കൂകള പഭാടളലവന സങ്കല്പവലാം വച്ചുലകേഭാണട്ട് മഭാത്രകമ
പുതനിയ  സ്കൂള  അനുവദനിക്കഭാന  കേഴെനിയുകേയുള.  ഈ   രതീതനിയനിലുള്ള  പരനികശഭാധന
നടത്തനിലക്കഭാണട്ട്   ഫതീഡനിലാംഗട്ട്  കപഭാപ്പുകലഷനട്ട്  ലപ്രഭാകപഭാഷണലഭായനി  പഠനിക്കഭാനുള്ള
സഭാധലത  ഉണഭാകേത്തക്ക  രതീതനിയനില്  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായ  പഠനലാം  നടത്തനിയകശഷലാം
ആവശലമുലണങ്കനില്  സര്ക്കഭാര് ഇടലപടലാം.  

ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  സര്,  നമ്മുലട  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ  കബസട്ട്
അലലങ്കനില് ഫഇൗകണഷന എനപറയുനതട്ട്   ഒനഭാലാം  കഭാസട്ട്  മുതല് നഭാലഭാലാം  കഭാസട്ട്
വലരയഭാണട്ട്.   ഫഇൗകണഷന ലമചലപടത്തഭാന ലഹലടകേട്ട് ആക്കുലനനട്ട്  കനരലത്ത
സൂചേനിപനിച്ചു. അതട്ട് ഒനഭാലാം കഭാസട്ട് മുതല്തലന ആരലാംഭനികക്കണതഭാണട്ട്.  ഈ അദലയന
വര്ഷലാംതലന അതട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ;  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളുലാം   ലപഭാതു
വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  പ്ലസട്ട്  വണ്  അഡനിഷന
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  സ്കൂളുകേള  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  സതീറനിനട്ട്
കേലഭാപനികറഷന  വഭാങ്ങനിക്കുനലവനഭാണട്ട്  മനസനിലഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനതട്ട്.   അതട്ട്
തടയഭാന  എലന്തെങ്കനിലുലാം  സമതീപനലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തുനനിനകണഭാ;   അണ്-
എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളുലാം  നമ്മുലട  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാണട്ട്.   അതുലകേഭാണട്ട്
അവനിടലത്ത  ടതീകചഴനികന്റെയുലാം  കനഭാണ്  ടതീചനിലാംഗട്ട്  സഭാഫനികന്റെയുലാം  ശമ്പളലാം  നല്കുന
വനിഷയത്തനില് ഏലതങ്കനിലുലാം തരത്തനില് ഇടലപടഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സഭാധനിക്കുകമഭാ;
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ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്,  പ്രധഭാനമഭായുലാം  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലല
അദലഭാപകേരുലടയുലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലടയുലാം  പ്രശ്നങ്ങളഭാണട്ട്  പഠനിചട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന
ശമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  കനരലത്ത ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല,
എല്.പനി.  സ്കൂളുകേളക്കുതലനയഭാണട്ട് ഏറവമധനികേലാം പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കകേണതട്ട്.  ഞഭാന
കനരലത്ത  ഇവനിലട  പറഞ്ഞ  10  കപഭായനിന്റുകേളനില്  ഏറവലാം  പ്രധഭാനമഭായനി  എലഭാലാംകവണതട്ട്
എല്.പനി.  സ്കൂളുകേളനിലഭാണട്ട്.എല്.പനി.  സ്കൂളുകേളനില് പഠനലാം പഭാല്പഭായസമഭാക്കുന രതീതനിയനിലുള്ള
വലനിലയഭാരു  ഇടലപടലഭാണട്ട്  നടക്കഭാന  കപഭാകുനതട്ട്.  ഏറവലാം  ഹൃദലമഭായ  ഒരു  സഭാഹചേരലലാം
അവനിലട  പഠനിക്കുന  കുടനികേളക്കുണഭാകുലാം. മഭാകനജ് ലമന്റുകേള  കേലഭാപനികറഷന  ഫതീസട്ട്
വഭാങ്ങുനലവനതുകൂടഭാലത അവര് പല തരത്തനിലുലാം  പണലാം കൂടതല് വഭാങ്ങുനലവനതട്ട്
ശദയനില്ലപടകപഭാള ഈ വര്ഷലാംതലന പ്രകതലകേലാം ഉകദലഭാഗസലര ഏര്ലപടത്തനി
ലകേഭാണട്ട്  പ്രകതലകേ  വനിജനിലനസട്ട്  ടതീലാം  പല  സ്കൂളുകേളനിലുലാം   സര്ലപ്രസട്ട്   വനിസനിറട്ട്
നടത്തുകേയുലാം  പരഭാതനികേളുള്ള  സലങ്ങളനില്  അവ   പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള   ശമലാം
നടത്തുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അകതഭാടകൂടനിതലന  അങ്ങലനയുള്ള  ശമലാം
നടകത്തണതനിലലനള്ള ഒരഭാശയലാം ലപഭാതുവനില്  മഭാകനജ് ലമന്റുകേളക്കട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.
ഭഭാവനിയനില് അതട്ട് പരനിഹരനിക്കത്തക്ക രതീതനിയനിലുള്ള ഒരു പശ്ചഭാത്തലവലാം ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.
അണ്-എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലല  അദലഭാപകേരുലട  കേഭാരലലാം,  ഞഭാന  കനരലത്ത
സൂചേനിപനിച്ചു,  ഇവനിലട സര്ക്കഭാര് പ്രധഭാനമഭായുലാം എയ്ഡഡട്ട്,  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളക്കഭാണട്ട്
പ്രധഭാനലലാം നല്കുനതട്ട്.  മറട്ട്  പലതുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം ഇലഭാത്ത സ്കൂളുകേളഭാണട്ട്.  അത്തരലാം
സ്കൂളുകേള തുടരകണഭാ,  എന്തെഭാണട്ട്  കവണതട്ട്  എനള്ളതനിലനക്കുറനിചട്ട്   വലക്തമഭായ ഒരു
പഠനമഭാവശലമഭാണട്ട്.  പ്രധഭാനമഭായുലാം സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളുലാം എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളുലാം നമ്മേള
ശദനിക്കുകമ്പഭാള  അവനിലട  കുടനികേള  കുറയഭാനുള്ള  കേഭാരണലാം  പലകപഭാഴലാം  അണ്-
എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളുലട  വളര്ചയഭാണട്ട്.  ഇലതലഭാലാം  വളലര  സൂക്ഷ്മമഭായനി
പഠനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.   അതട്ട്  പഠനിക്കഭാലതതലന  അണ്-എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്
പലതുലാം  ലചേയലകേഭാടത്തതുലകേഭാണഭാണട്ട്  എയ്ഡഡട്ട്  കമഖലയനികലയുലാം  ലപഭാതു
കമഖലയനികലയുലാം വനിദലഭാലയങ്ങള പ്രശ്നങ്ങള കനരനിടനതട്ട്.  അതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം.  

മനി  .  സതീക്കര്:  അദലഭാപകേരുലട  ശമ്പളലഭലത  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  ഇടലപടകമഭാ
എനഭാണട്ട് കചേഭാദലലാം.

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്,  ലപലടനട്ട്  അതട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന
കേഴെനിയുലമനട്ട്  പറയഭാന  കേഴെനിയനില.   എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്
ശമ്പളലാം  കുറയുനതട്ട്,  ലമയനിന  സ്ട്രേതീമനില്  കുടനികേള  കുറയുകമ്പഭാള  അണ്-എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂളുകേള  തലന  കവലണനട്ട്  പറകയണ  ഒരു  ഘടലമത്തുലാം.   അതുലകേഭാണട്ട്  വളലര
സൂക്ഷനിച്ചുമഭാത്രലാം  ലമയനിന സ്ട്രേതീമനിലന  ശക്തനിലപടത്തനിലക്കഭാണട്ട്  മഭാത്രകമ  മറുഭഭാഗത്തുള്ള
ഇടലപടല് ശക്തമഭാക്കഭാന കേഴെനിയുകേയുള്ളു. 
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ശതീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം : സര്, ലപഭാതു വനിദലഭാഭലഭാസലാം സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുള്ള എലഭാ
നല നടപടനികേളുലാം ശഭാഘനതീയമഭാണട്ട്. ഇന്റെര്നഭാഷണല് നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട് സ്കൂളുകേള
ഉയര്ത്തുനതനിനുകവണനി  ആയനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഒരു  പഭാകക്കജട്ട്  ഇവനിലട
പ്രഖലഭാപനിച്ചു. അക്കഭാരലത്തനില് ഒരു കഭാരനിറനി ഉണഭാവണലമലനഭാരു അഭലര്ത്ഥനയുണട്ട്.
കേഭാരണലാം  ഒരു  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഒരു  സ്കൂള  എനള്ള  നനിലയനില്  140
സ്കൂളുകേളക്കഭാണട്ട്  ആയനിരലാം കകേഭാടനിലയങ്കനില് അതട്ട് പരലഭാപ്തമഭായ തുകേയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ
അകത പഭാരഗ്രഭാഫനിലന്റെ അവസഭാനലാം ആയനിരലാം സ്കൂളുകേള ഏലറടക്കുലമന പറയുന.
അങ്ങലന വരനികേയഭാലണങ്കനില് ഒരു സ്കൂളനിനട്ട്  ഒരു കകേഭാടനിലയനതട്ട്   അപരലഭാപ്തമഭായ
തുകേയഭായനിരനിക്കുലാം.  അക്കഭാരലലത്ത  സലാംബനനിചട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ധനകേഭാരല
വകുപ്പുമനനി  മറുപടനി പറയുലമനട്ട് കേരുതുകേയഭാണട്ട്.   വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനികയഭാടട്ട്
എനനിക്കട്ട് കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്,  CBSE സ്കൂളുകേള CBSE അലാംഗതീകൃത സനിലബസട്ട് എന
കപരനില്   ഒനഭാലാം  കഭാസുമുതല്  കുടനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി പരസലലാം
ലചേയ്യുന  ഒകരര്പഭാടണട്ട്.  CBSE   ലചേറനിയ  കഭാസുകേളനിലല  കുടനികേളക്കുകവണനി
പ്രകതലകേമഭായനിട്ടുള്ള സനിലബലസഭാനലാം തയഭാറഭാക്കുനനിലലനഭാണട്ട് ഞഭാന മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്.
ഇത്തരത്തനില്  പരസലലാം  ലചേയട്ട്  രക്ഷനിതഭാക്കലള  ലതറനിദരനിപനിക്കുന  നടപടനികേള
തനിരുത്തഭാനുലാം   നനിയനനിക്കഭാനുലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇടലപടകമഭാ;  അത്തരത്തനിലുള്ള  പല
പുസ്തകേങ്ങളനിലുലാം  ലപഭാളനിറനിക്കലനി  ഇനകേറക്ടട്ട്  ആയനിട്ടുള്ള  പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  ഉളലപടനണട്ട്.
കസഭാഷലല്  മതീഡനിയയനില്  കേലണഭാരു  ഉദഭാഹരണമഭാണട്ട്,  ഇലാംഗതീഷനില്  വനിപരതീത  പദങ്ങള
പഠനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി  Beautiful  എനപറഞ്ഞട്ട്  ലവളുലത്തഭാരു  യുവതനിയുലട  ചേനിത്രവലാം
Ugly എനപറഞ്ഞട്ട് കേറുലത്തഭാരു പ്രഭായമഭായ സ്ത്രതീയുലട ചേനിത്രവലാം  ഒരു CBSE പുസ്തകേത്തനില്
ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വളലര ലചേറനിയ പ്രഭായത്തനില് തലന  കറസനിസലാം പഠനിപനിക്കുകേയഭാണട്ട്
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പഭാഠപുസ്തകേത്തനിലൂലട  ലചേയ്യുനതട്ട്.   പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കഭാന,  ഒരു  ഏകേതീകൃത  സനിലബസട്ട്  ഉണഭാക്കഭാന,  CBSE  സനിലബസട്ട്  എന
കപരനില്  ജനങ്ങലള  ലതറനിദരനിപനിക്കുന  സമതീപനലത്ത  നനിയനനിക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ഇടലപടകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്,  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ഇടലപടലനികനക്കഭാള
പ്രധഭാനലപടതട്ട്  ഞഭാന  കനരലത്ത  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിചതുതലനയഭാണട്ട്.  ലപഭാതുകമഖലഭാ
വനിദലഭാഭലഭാസത്തനില്  എലഭാ  കേണന്റുകേകളയുലാം  സമ്പൂര്ണ്ണമഭാക്കുകേ,  കേറക്ടട്ട്  ലചേയ്യുകേ,
ലപര്ഫക്ടഭാക്കുകേ  എനള്ളതഭാണട്ട്.  സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഒരു
തഭാരതമലമുണഭാകുലാം,  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  പറഞ്ഞതുകപഭാലലയുള്ള  പല
അഭനിപ്രഭായങ്ങളുമുണഭാകുലാം.  ഏലതങ്കനിലുലാം ഒരു സ്ട്രേതീമനിലനതനിലര തനിരനിഞ്ഞട്ട് അതനിലന്റെ കുറലാം
പറയുനതനിനപ്പുറലാം  നമ്മുലട  പ്രധഭാനലപട  ശദ  ഏതനിലഭാകണഭാ  ആ  കമഖലലയ
ശക്തനിലപടത്തുകേ. ആ കമഖലലയ ലപര്ലഫക്ടഭാക്കുകേലയനള്ളതഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  
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ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  സര്,  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങലള
ശക്തനിലപടത്തഭാനുള്ള എലഭാ ശമങ്ങകളയുലാം ശഭാഘനിക്കുനകതഭാലടഭാപലാം  അലാംഗതീകൃത
അണ്-എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാണട്ട്.  അവര്ക്കട്ട്
ലടകട്ട്റട്ട്ബുക്കട്ട്  ഇതുവലര  കേനിടനിയനിരുന.   പുതനിയ  സലാംവനിധഭാനലാം  വരുനതുവലര
അവര്ക്കുകൂടനി  ലടകട്ട്ബുക്കട്ട്  ഉയര്ന  വനിലയ്ലക്കങ്കനിലുലാം  ലകേഭാടക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്,  അവര്ക്കട്ട്  പുസ്തകേലാം  വനിലയട്ട്
ലകേഭാടക്കുനണട്ട്.  പുസ്തകേലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  അചടനിചട്ട്  ഹബനില്  ലറഡനിയഭാണട്ട്.
ഇകപഭാള  ചേനില  പുസ്തകേങ്ങളക്കട്ട്  വനില  നനിശ്ചയനിക്കുനതട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില
എനള്ളതുലകേഭാണ്ടു  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ലകേഭാടക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതട്ട്.  രണ്ടു
ദനിവസത്തനിനകേലാം  വനില  നനിശ്ചയനിചഭാല്  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  എലഭാവര്ക്കുലാം  പുസ്തകേലാം
ലകേഭാടക്കഭാനുള്ള നടപടനി മുനപുണഭായനിരുനതുകപഭാലലത്തലന ഉണഭാകുലാം.

മനി  .   സതീക്കര്: കചേഭാദലലാം നമ്പര് 94

അഡതീഷണല് സനില് അകേസനിസനിഷന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം

4 (*94)   ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    ലഎ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അഡതീഷണല്  സനില്  അകേസനിസനിഷന  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്;

(സനി) ഈ പദതനി വഴെനി എലന്തെലഭാലാം കനടങ്ങള ലകേവരനിക്കുകേയുണഭായനി;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കനടങ്ങള  ലകേവരനിക്കഭാന  ആരുലടലയലഭാലാം  സഹകേരണമഭാണട്ട്
പ്രകയഭാജനലപടത്തനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്) : സര്, 

(എ)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെയുലാം  ഉനത
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെയുലാം  സലാംയുക്ത  ആഭനിമുഖലത്തനില്  പ്രകതലകേ  ലതഭാ ഴെനില്
ലലനപുണല വനികേസന പദതനി  2012-13  വര്ഷത്തനില് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഹയര്
ലസക്കണറനി,  ബനിരുദ  തലത്തനില്  പഠനിക്കുന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ലതഭാ ഴെനില്  ക്ഷമത
ഉയര്ത്തുകേ എനതഭാണട്ട് പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശലലാം.
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(ബനി)  ഹയര്  ലസക്കണറനി,  ബനിരുദ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ലറഗുലര്
പഠനകത്തഭാലടഭാപലാം  തഭാല്പരലമുള്ള  ലതഭാഴെനില്  കമഖലകേളനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി
അവരുലട  ലതഭാഴെനില്  ക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എനതഭാണട്ട്  പദതനിയുലട  ലക്ഷലലാം.
പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  തനിരലഞ്ഞടക്കലപട  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  കേമ്മേന്യൂണനികക്കറതീവട്ട്
ഇലാംഗതീഷട്ട്,  വനിവരസഭാകങ്കതനികേ വനിദല,  ഇഷ്ടമുള്ള  ഒരു ലതഭാഴെനില് കമഖല എനനിവയനില്
വനിവനിധ പരനിശതീലന സഭാപനങ്ങള  (TSP)  ലടയനിനനിലാംഗട്ട് നല്കേനി വരുന.  ഇതനിനകേലാം
973  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനിലല  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  ഈ  പദതനിയനില്
ഭഭാഗമഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  2012-13,  2013-14,  2014-15  വര്ഷങ്ങളനില്  അസഭാപനിലന്റെ  വനിവനിധ
ലതഭാഴെനില് പരനിശതീലന കകേഭാഴ്സുകേളനില്  51,310  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള പഠനിചനിട്ടുണട്ട്.  2015-16
വര്ഷത്തനില് 29,477  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള കകേഭാഴ്സുകേളനില് കചേര്നട്ട് പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
വരുന.  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിക്കുന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ലമചലപട  ആശയ  വനിനനിമയ
പഭാടവലാം,  കേമ്പന്യൂടര് പരനിജഭാനലാം,  ലതരലഞ്ഞടത്ത ലതഭാഴെനില് കമഖലയനില് ലലവദഗലലാം
എനനിവ  ആര്ജനിചനിട്ടുണട്ട്.  21  ലതഭാഴെനില്  കമഖലകേളനിലഭായനി  96  തരലാം  സനില്
കകേഭാഴ്സുകേളഭാണട്ട്  അസഭാപട്ട്  നല്കേനി  വരുനതട്ട്.  അതതട്ട്  ലതഭാഴെനില് കമഖലയനില്  രൂപലാം
ലകേഭാടത്തനിട്ടുള്ള ബനിസനിനസട്ട് ഉപകദശകേ സമനിതനികേളഭാണട്ട് സനില് കകേഭാഴ്സുകേള ശനിപഭാര്ശ
ലചേയ്യുനതട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത  92  സര്ക്കഭാര്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  18
സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  സനില്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ലസന്റെറുകേള  (SDC)
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിലട  അഞ്ഞൂറനില്പരലാം  സഭാര്ടട്ട്  ക്ളഭാസട്ട്  മുറനികേള,  ഇന്റെര്ലനറട്ട്
സഇൗകേരലമുള്ള  കേമ്പന്യൂടര്  ലഭാബുകേള  തുടങ്ങനിയവ  സജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേമ്പന്യൂടര്
ലഭാബുകേള  KSWAN  മുഖഭാന്തെരലാം അസഭാപനിലന്റെ ലസര്വറനികലക്കട്ട് ബനനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
സലാംസഭാനലത്ത  15  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  ആധുനനികേ  പരനിശതീലന  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുള്ള
കേമ്മേന്യൂണനിറനി സനില് പഭാര്ക്കുകേളുലട  (CSP)  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവരുന. 

പരനിശതീലന  ലമഭാഡന്യൂളനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  ഇലാംഗതീഷനിലുള്ള  ആശയ  വനിനനിമയ
പരനിശതീലനത്തനിനഭായനി സനില് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് എകനികേന്യൂടതീവകേള എന കപരനില്  2005
പരനിശതീലകേലര സജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സസകേഭാരല ലടയനിനനിലാംഗട്ട്  സഭാപനങ്ങള,  ലപഭാതു
കമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള,  എനജനിനതീയറനിലാംഗട്ട്,  കപഭാളനിലടകനികേട്ട്  കകേഭാകളജുകേള
എനനിവയഭാണട്ട്  സനില്  കകേഭാഴ്സുകേള  നടത്തുനതട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത  ആര്ടട്ട്സട്ട്  &
സയനസട്ട് കകേഭാകളജുകേളനിലല അവസഭാന വര്ഷ ഡനിഗ്രനി വദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ഇലാംഗ്ളതീഷട്ട്
ഭഭാഷ  പ്രഭാവതീണലവലാം  ആശയ  വനിനനിമയ  പഭാടവവലാം പരനിശതീലന  ലലനപുണലവലാം
നല്കുനതനിനുലാം  അസഭാപനിലന്റെ  സനില്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  എകനികേന്യൂടതീവകേളഭായനി
പരനിഗണനിക്കുനതനിനുമഭായനി ലടയനിനര് പഭാര്ടട്ട്ണര് സതീലാം നനിലവനിലുണട്ട്.
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(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള,  മറട്ട്  സര്ക്കഭാര്
വകുപ്പുകേള,  വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങള,  സസകേഭാരല  പരനിശതീലന  സഭാപനങ്ങള,
വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള തുടങ്ങനിയവയുലട  സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  പദതനി
നടപഭാക്കുനതട്ട്.  പദതനിക്കട്ട്  ഏഷലന  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ബഭാങ്കനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം ലഭനിക്കുനണട്ട്.  നഭാഷണല് സനില് കേസഭാളനിറനി  ലഫയനിലാംവര്ക്കട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള
കകേഭാഴ്സുകേള തനിരലഞ്ഞടക്കുനതനിനുലാം പരനിശതീലനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
സഭാപനങ്ങളഭായ  നഭാഷണല്  സനില്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  (NSDC),
ലസക്ടര്  സനില്  കേഇൗണ്സനിലുകേള  (SSC)  എനതീ  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹകേരണലാം
ലഭനിക്കുനണട്ട്. സലാംസഭാനലത്ത ആയനിരകത്തഭാളലാം ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേള, 107
കകേഭാകളജുകേള, 50  ഓളലാം ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേള തുടങ്ങനിയ
സഭാപനങ്ങള  പദതനിയനില്  പങ്കഭാളനികേളഭാണട്ട്.  കേമ്പന്യൂടര്  പരനിശതീലകേര്ക്കട്ട്  തുടര്
പരനിശതീലനലാം നല്കേനി IT@ School  സഹകേരനിക്കുനണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല വലവസഭായ
അകസഭാസനികയഷനുകേള,  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങള,  സലാംസഭാനത്തുലാം
പുറത്തുമുള്ള  സസകേഭാരല  ലലനപുണല  പരനിശതീലന  ഏജനസനികേള  തുടങ്ങനിയവ
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് പ്രഭാകയഭാഗനികേ പരനിശതീലനവലാം നല്കേനിവരുന.

ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : സര്, അണ്-എക്കകണഭാമനിക്കട്ട് എന പദലാം കകേരളത്തനിലന്റെ
വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  നനിനട്ട്  നതീക്കലാം  ലചേയഭാനുള്ള  അങ്ങയുലട  നനിലപഭാടനിലന
പ്രതനിപക്ഷവലാം  സസഭാഗതലാം  ലചേയ്യുന.  ഒരുപകക്ഷ  1996-ലല  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ശതീ.  സനി.  പനി.  നഭാരഭായണനഭാണട്ട്  ആ  പദലാം  ആദലമഭായനി
ഉപകയഭാഗനിചലതനള്ള കേഭാരലലാം അകങ്ങക്കട്ട് അറനിയുമഭായനിരനിക്കുലാം. ....(ബഹളലാം).... ഇങ്ങലന
അസസസത കേഭാണനിക്കകണഭാ സര് ?

മനി  .    സതീക്കര് :  ശതീ.  ഷഭാഫനി പറമ്പനില്,  സമയലാം തതീരഭാറഭായനി.  കവഗലാം കചേഭാദലലാം
കചേഭാദനിക.

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  സര്,  അണ്-എക്കകണഭാമനിക്കട്ട്  എനള്ള  പദലാം

ഉപകയഭാഗനിക്കരുലതനള്ള  അങ്ങയുലട  നനിലപഭാടനിലന  സസഭാഗതലാം  ലചേയലകേഭാണ്ടു

തലനയഭാണട്ട്  ഞങ്ങള  സലാംസഭാരനിക്കുനതട്ട്.  എലന്റെ  കചേഭാദലലാം,  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ

കമഖലലയ ശക്തനിലപടത്തുനതനിനുകവണനി അങ്ങനികപഭാള അസഭാപനിലന സലാംബനനിചട്ട്

വഭായനിച ഈ ഉത്തരത്തനില്നനിനതലന കേഴെനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അതനിനുകവണനിയുള്ള

ഇടലപടല് നടത്തനിയനിരുന എനള്ളതട്ട്  വലക്തമഭാണട്ട്.  ഒലരഭാറ  കേഭാരലലാം,   ഇകപഭാള

കേമ്മേന്യൂണനികക്കറതീവട്ട്  ഇലാംഗതീഷനിലന്റെ  കേഭാരലലാം  വരുകമ്പഭാള   ഡനിഗ്രനി  ലലഫനല്  ഇയര്

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  അലലങ്കനില്  ഹയര്  ലസക്കണറനി,  ലസക്കണറനി  തലത്തനിലുള്ള

വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ലകേഭാടക്കുനതനിനപ്പുറകത്തക്കട്ട്  കനരലത്ത  ഇവനിലട
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സൂചേനിപനിക്കലപടതുകപഭാലല ലലലപ്രമറനി തലത്തനിലല കുടനികേളക്കട്ട് അതട്ട് ലകേഭാടകക്കണതട്ട്

അനനിവഭാരലതയഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  കേമ്മേന്യൂണനികക്കറതീവട്ട്  ഇലാംഗതീഷനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്

അസഭാപനിലന്റെ ഒരു തലലാം ഏറവലാം കലഭാവര് ലലപ്രമറനിയനികലക്കുകൂടനി ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനുള്ള

നടപടനികേള ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്: സര്, ഞഭാന കനരലത്ത ഇവനിലട പത്തട്ട് കേഭാരലങ്ങള
സൂചേനിപനിചതനില്  ഏറവലാം  പ്രധഭാനമഭായനി  പറഞ്ഞതട്ട്  ഇതുതലനയഭാണട്ട്.  സഇൗജനല
കേമ്മേന്യൂണനികക്കറതീവട്ട്  ഇലാംഗതീഷട്ട്  പരനിശതീലനലാം,  സഇൗജനല  സനില്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
എനനിങ്ങലന  കനരലത്ത  ഇവനിലട  ലചേയതുകപഭാലലയലഭാലത  പുതനിലയഭാരു
സങ്കല്പത്തനികലക്കട്ട്  അതട്ട്  മഭാറഭാന  കപഭാവകേയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള  സനില്  എന
പറയുനതട്ട് കുറച്ചു കമഖലകേളനില് സനില് പഠനിപനിക്കഭാനുള്ള സഇൗകേരലമുണഭാക്കനി അതട്ട്
ആര്ക്കുകവണലമങ്കനിലുലാം  വനട്ട്  പഠനിക്കഭാലമനള്ളതഭാണട്ട്.  ഈ  രതീതനി  മഭാറ്റുകേയഭാണട്ട്.
ഓകരഭാ കുടനിക്കുലാം ഓകരഭാ സനിലണട്ട്. അതഭാണട്ട് ഞഭാന കനരലത്ത പറഞ്ഞതട്ട്, ലലചേല്ഡട്ട്
ലസകന്റെര്ഡട്ട്  എഡന്യൂകക്കഷന  എന  സങ്കല്പത്തനില്  ഓകരഭാ  കുടനിയുലടയുലാം  സനില്
എന്തെഭാലണന  മനസനിലഭാക്കനി  ആ  സനില്  ലഡവലപട്ട്  ലചേയഭാനഭാണട്ട്  അസഭാപനിലന
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കപഭാകുനതട്ട്.  കനലര തനിരനിചഭാണട്ട്  കനരലത്ത ലചേയനിരുനതട്ട്.  ഒരു
ലസറട്ട്  ഓഫട്ട്  സനില്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാംസട്ട്.  അതനികലക്കട്ട്  കുടനികേലള  ലകേഭാണ്ടുവനട്ട്  അവലര
ലടയനിന  ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  കനലര  തനിരനിചട്ട്  കുടനികേളുലട  സനില്  എന്തെഭാലണന
മനസനിലഭാക്കനി  ആ  സനില്  ഡവലപട്ട്  ലചേയ്യുവഭാന  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  സനില്
ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ഉപകയഭാഗനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  തതീര്ചയഭായുലാം  അതട്ട്  എല്.  പനി.
സ്കൂളനില് തലനയഭാണട്ട് പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാവകേ.

ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില്:  സര്,  ഒനപതു  വയസ്സുകേഭാരനഭായ  ഒരു  മലയഭാളനി
വനിദലഭാര്ത്ഥനി  സനിലനിക്കണ്വഭാലനിയനില്  ഒരു  കതീനനിലാംഗട്ട്  കറഭാകബഭാടനിലന  നനിര്മ്മേനിചട്ട്
കലഭാകേത്തനിലന്റെ മുഴവന അലാംഗതീകേഭാരവലാം പനിടനിച്ചു പറനിയതട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ ദനിവസമഭാണട്ട്. ചേനില
സസകേഭാരല  സ്കൂളുകേളനികലക്കതട്ട്  കേണ്ലലഫന ലചേയകപഭാകുന.  നമ്മുലട  സ്കൂളുകേളുലാം
ലലഹലടകേട്ട്  ആക്കനിത്തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.  സഭാറനിലന്റെ  മണ്ഡലലാം,  ശതീ.  ലജയനിലാംസട്ട്
മഭാതദ്യുവനിലന്റെ മണ്ഡലലാം, ശതീ. വനി. ടനി. ബല്റഭാമനിലന്റെ മണ്ഡലലാം ഇവനിലടലയഭാലക്ക എലഭാ
സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ലലഹലടകേട്ട്  കഭാസട്ട്  റൂമുകേളുലാം  കനരകത്തതലന  വനനിട്ടുണട്ട്.
അകപഭാള ഈ scientific temperament -കനഭാലടഭാപലാം, അതുണഭാക്കുനതനികനഭാലടഭാപലാം
ഇത്തരത്തനില്,  ഇകപഭാള  കഡഭാണ്  വലര കകേരളത്തനിലല  സ്കൂളനിലല  കുടനികേള
നനിര്മ്മേനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ലടകനിക്കലഭായനിട്ടുള്ള കേഭാരലങ്ങളുലാം വനിവര സഭാകങ്കതനികേ
വനിദലയുലട  കേഭാരലങ്ങളുലാം  ഹയര്  ലസക്കണറനി  തലത്തനില്  മഭാത്രമഭാക്കഭാലത  തഭാലഴെ
തലത്തനികലക്കട്ട് ലകേഭാണ്ടുവരഭാനഭായനി ഈ കേഭാറഗറനിയനില് ഉളലപടത്തുകമഭാ?
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ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട് :  സര്,  കനരലത്ത  പറഞ്ഞ  ഉത്തരലാം
അതുതലനയഭാണകലഭാ.  ലലഹലടകേട്ട് ആക്കുകേ എന പറഞ്ഞഭാല് പഠന സഇൗകേരലലാം
ലലഹലടകേട്ട് രതീതനിയനിലൂലട എത്തനിക്കുകേ. ഇതഭാലണഭാരു ഭഭാഗലാം.  ആദലലത്ത ലലഹലടകേട്ട്
വല്ക്കരണലാം - അതഭാണട്ട് കഭാസുകേളനില്തലന കേമ്പന്യൂടറുലാം എല്. സനി. ഡനി. കപ്രഭാജക്ടറുലാം
സഭാര്ടട്ട്  കബഭാര്ഡലാം  അതുകപഭാലലതലന  ലപഭാതു  സര്വര്  വചനിട്ടുള്ള  ഇന്റെര്  ഇനടഭാ
കേണക്ഷനസുലാം എന പറയുനതട്ട്.  കലഭാകേത്തട്ട് എവനിലടയുലാം ഏതട്ട് ലലലബറനിയനിലുള്ള
പുസ്തകേത്തനികനഭാടലാം  ആകസട്ട്  ഉണഭാകുനതനിനുലാം  കലഭാകേലത്ത  ഏതട്ട്  വനിവരവലാം
കുടനികേളനില്,  കഭാസനില്   എത്തനിക്കുനതനിനുലാം  കനരലത്ത  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞ
വനിവരങ്ങലളഭാലക്ക  എത്തനിക്കുനതനിനുമഭാണട്ട്.  തഭാലഴെത്തടനില്  വനട്ട്  ഇങ്ങലനയുള്ള
സനില്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്  അവരുലട  സനില്
വളര്ത്തഭാനുള്ള ശമവലാം നടത്തുനതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന  :  സര്.  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞ  അസഭാപനിലന്റെ
കേഭാരലങ്ങലളഭാലക്ക  ശഭാഘനതീയമഭാണട്ട്.  പകക്ഷ  നമ്മേള  ASER-ലന്റെ കലണനിലാംഗട്ട്
എഡന്യൂകക്കഷന  സര്കവ  കനഭാക്കുകേയഭാലണങ്കനില്  learning  outcome  -ല്
മലയഭാളനികേളഭായ കുടനികേള ഇകപഭാഴലാം പനിനനിലഭാണട്ട്.  ആറഭാലാം കഭാസനിലുള്ള കുടനികയഭാടട്ട്
നഭാലഭാലാം കഭാസനിലല കേണക്കട്ട് ലചേയഭാന പറയുകേയഭാലണങ്കനില് ലചേയഭാന കേഴെനിയുനനില.
അങ്ങലനയുള്ള  കേഭാരലങ്ങളകൂടനി  പരനിഹരനിചഭാല്   മഭാത്രകമ  പത്തഭാലാം  ക്ളഭാസനിലുലാം
പനണഭാലാം  ക്ളഭാസനിലുലമഭാലക്ക  എത്തുകമ്പഭാള  അവര്  ലടകനിക്കല്  കനഭാളജനികലക്കട്ട്
വരനികേയുള. അതനിലനക്കുറനിചട്ട് എലന്തെങ്കനിലുലാം സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?

ലപ്രഭാഫ  .    സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്  :  സര്,  തതീര്ചയഭായുലാം.  അതട്ട്  ഞഭാന  കനരലത്ത
പറഞ.  ടതീചര്  ലസകന്റെര്ഡട്ട്  എഡന്യൂകക്കഷലന്റെ  ഒരു  പ്രശ്നമഭാണതട്ട്.  ആ  കുടനിയുലട
കേഴെനിവ  കുറവലകേഭാണല.  45  കുടനികേള  ഒരു  കഭാസനിലുലണങ്കനില്  45  കപലരയുലാം  ഒറ
യണനിറഭായനി  കേണ്ടുലകേഭാണട്ട്  കഭാസട്ട്  എടക്കുനതഭാണട്ട്  ടതീചര്  ലസകന്റെര്ഡട്ട്
എഡന്യൂകക്കഷന.  അതനില്  പല  തരത്തനിലുള്ള  കുടനികേളുണഭാകുലാം.  അതനില്  ഓകരഭാ
കുടനികേളുലടയുലാം കേഴെനിവകേള മനസനിലഭാക്കനി ലലചേല്ഡട്ട് ലസകന്റെര്ഡട്ട് എഡന്യൂകക്കഷനനില്
ഇടലപടകമ്പഭാള  മഭാത്തമഭാറനികനിലന്റെ  അടനിസഭാനതതസലാം  കപഭാലുലാം  എലഭാവകരയുലാം
പഠനിപനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം.  2x2 എന പറഞ്ഞഭാല് ലപലടന മനസനിലഭാകുലാം. 4x4= 16
കുറച്ചു  കപര്ക്കട്ട്  മനസനിലഭാവനില.  16X16=  256  എന  പറയുകമ്പഭാള
മനസനിലഭാകുനവരുലട  എണ്ണലാം  കുറഞ.  256x256  എനപറയുകമ്പഭാള
മനസനിലഭാകുനവരുലട എണ്ണലാം വതീണ്ടുലാം കുറയുകേയഭാണട്ട്.  ഇലതലഭാലാം ഒറ യണനിറഭായനിടട്ട്
കഭാസട്ട്  എടക്കുകമ്പഭാഴെഭാണട്ട്  കബസട്ട്  പല  കുടനികേളക്കുലാം  കേനിടഭാലത  വരുനതട്ട്.
അതുലകേഭാണട്ട്  ലലചേല്ഡട്ട്  ലസകന്റെര്ഡട്ട്  എഡന്യൂകക്കഷന  എന  രതീതനിയനില്
പഠനിപനിക്കുകമ്പഭാള അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞ ഈ പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

(കചേഭാകദലഭാത്തര സമയലാം കേഴെനിഞ)
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2.  കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

കദശതീയപഭാത വനികേസനലാം

5 (*95) ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കദശതീയപഭാത  വനികേസനലാം  സലാംബനനിച  നയലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലലാം  ഏലറടക്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഉണഭാകുന
ആശങ്ക  അകേറ്റുനതനിനുലാം,  അവരുലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനുമഭായനി  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2013-ല് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് പഭാസഭാക്കനിയ ഭൂമനി ഏലറടക്കല് സുതഭാരലതയുലാം,
നലഭായ നഷ്ടപരനിഹഭാരവലാം പുനരധനിവഭാസവലാം,  പുനരഭാവഭാസവലാം  (The Right  to  Fair
Compensation  and  Transparency  in  Land  Acquisition  Rehabilitation  and
Resettlement Act)  അവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരമഭാകണഭാ സലലാം ഏലറടക്കുനതട്ട്;  ഇതു
പ്രകേഭാരലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനുലാം,  പുനരധനിവഭാസത്തനിനുമുള്ള  വലവസകേള
എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

 ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന  ):

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രധഭാന  കദശതീയ  പഭാതകേളഭായ  എന.എചട്ട്  17-ഉലാം
എന.എചട്ട്  47-ഉലാം  45  മതീറര്  ലററട്ട്  ഓഫട്ട്  കവയനില്  സലകമലറടത്തട്ട്  സര്വതീസട്ട്
കറഭാകഡഭാടകൂടനിയ 4 വരനിപഭാതയഭായനി നഭാഷണല് ലഹകവ അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇന്തെല
മുകഖന  വനികേസനിപനിക്കുവഭാനുലാം  മറട്ട്  കദശതീയ  പഭാതകേളഭായ  എന.എചട്ട്  49
(കബഭാഡനിലമട്ടു-കുണന്നൂര്),  എന.എചട്ട്  208  (ലകേഭാലലാം-കേഴതുരുടനി),  എന.എചട്ട്  212
(കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്-മുത്തങ്ങ)  എന.എചട്ട്  213  (കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്-പഭാലക്കഭാടട്ട്),  എന.എചട്ട്  220
(ലകേഭാലലാം-കുമളനി)  എന.എചട്ട്.183  എ  (ഭരണനിക്കഭാവട്ട്-പത്തനലാംതനിട-വണനിലപരനിയഭാര്),
എന.എചട്ട്  185 (അടനിമഭാലനി-ലപനഭാവട്ട്-കുമനിളനി)  എനനിവ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വഭാര്ഷനികേ
പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  കപവ്ഡട്ട്  കഷഭാളഡകറഭാടകൂടനിയ  രണട്ട്  വരനിപഭാതയഭായനി
വനികേസനിപനിക്കഭാനുമഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  പഭാതവനികേസനത്തനിനഭായനി  ഭൂമനി
ഏലറടക്കുകമ്പഭാള  ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന  ബുദനിമുട്ടുകേള  പരമഭാവധനി  ഒഴെനിവഭാക്കനിയുലാം
ഏലറടക്കുന ഭൂമനിക്കട്ട് നലഭായമഭായ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം/പുനരധനിവഭാസലാം/പുനരഭാവഭാസലാം നല്കേഭാനുലാം
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  കദശതീയപഭാതഭാ  വനികേസനവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സലകമലറടപട്ട്
നടത്തുകമ്പഭാള അലലനലമന്റെനിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി സലാംസഭാന
ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനിയുലട  കനതൃതസത്തനിലുള്ള  ഉനതതല  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  അലലനലമന്റെനിലുള്ള  പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  പുതനിയ
ഡനി.പനി.ആര്.  കേണ്സളടന്റെനിനുകവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുവഭാന  നടപടനി
എടത്തനിട്ടുണട്ട്.  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചഭാല്  മഭാത്രകമ
സലലമടപനിലന  സലാംബനനിച  അന്തെനിമരൂപലാം  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ജനങ്ങളുലട
ആശങ്കകേലളക്കുറനിചട്ട്  അറനിയുവഭാനുലാം  കേഴെനിയ.   കദശതീയപഭാതഭാ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
സലകമലറടക്കുകമ്പഭാള ജനങ്ങളക്കു നല്കുന നഷ്ടപരനിഹഭാരവലാം പുനരധനിവഭാസവലാം
നടത്തുനതുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  2013-ല് നനിലവനില് വന  RFCTLARR Act

അനുസരനിചഭാണട്ട്.

(സനി)  അലത.  കദശതീയപഭാതഭാ വനികേസനത്തനിനഭായനി സലലാം ഏലറടക്കുകമ്പഭാള
കകേന്ദ്രത്തനില്  നനിലവനില്  വന  പുതനിയ  എല്.എ.  ആക്ടട്ട്  (Right  to  Fair

Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitatiton and

Resettlement  Act  2013)  പ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കുലാം  സലത്തനിലന്റെ  വനില
നനിശ്ചയനിക്കുനതുലാം മറട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം കേണക്കഭാക്കുനതുലാം.   വലവസകേള പ്രസ്തുത
ആക്ടനിലന്റെ ലസക്ഷന  26-32, 38,  105-ലുലാം അനുബന ലഷഡന്യൂളുകേളഭായ ലഷഡന്യൂള-1,

ലഷഡന്യൂള-2,  ലഷഡന്യൂള-3-ലുലാം  ഉളലപടത്തനിയനിരനിക്കുന.  സലവനില
നനിശ്ചയനിക്കുകമ്പഭാള  അടത്ത  പ്രകദശത്തട്ട്  കരഖലപടത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഏറവലാം  കൂടനിയ
വനിലയുലട  2  മടങ്ങട്ട്  മുതല്  4  മടങ്ങട്ട്  വലര  (ലസഭാകലഷലലാം  ഉളലപലട)

ലഭനിക്കുലമനഭാണട്ട്  കദശതീയപഭാതഭാ  വനികേസന  അകതഭാറനിറനി  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ജനങ്ങളുലട  യഭാത്രഭാകകശലാം  തതീര്ക്കുന  പദതനിക്കട്ട്  സലലാം  തനവര്ക്കട്ട്  നല
പ്രതനിഫലലാം  നല്കുവഭാനുലാം  വസ്തുനനിഷ്ഠ  പരനിഗണനലയന  വഭാദലാം  നനിലനനിര്ത്തനി
എലഭാവകരഭാടലാം നതീതനിപുലര്ത്തഭാനുലാം ബഹു.  മുഖലമനനിയുലാം വകുപ്പുമനനിയുലാം പലങ്കടത്ത
കദശതീയപഭാത  അകതഭാറനിറനി  (NHAI)-യുലട  ഉകദലഭാഗസതല  കയഭാഗത്തനില്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.

  തതീരകദശ വനികേസന അകതഭാറനിറനി

6(*96)    ശതീ. ലകേ. ദഭാസന  :
ശതീ. ലകേ. വനി. അബ്ദുള ഖഭാദര്  : 
ശതീ. വനി. കജഭായനി  :
ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  മതലകമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  തതീരകദശ  വനികേസന  അകതഭാറനിറനി

രൂപതീകേരനിക്കുലമനട്ട്  2011-12-ലല  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

സസതീകേരനിച നടപടനികേള അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ അകതഭാറനിറനിയുലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള എലന്തെലഭാമഭായനിരുലനനലാം അവ

പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാലത കപഭായതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങളുലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എന്തു  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വലവസഭായവലാം

വകുപ്പുമനനി  (  ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ) :

(എ)   12-9-11-ലല ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  84/11/എഫട്ട്  &  പനി.ഡനി ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം

തതീരകദശ വനികേസന അകതഭാറനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തതസത്തനില് തതീരുമഭാനനിചട്ട്

ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടവനിചനിരുന.   എനഭാല്  7-12-12-ലല  ജനി.ഒ.  (ആര്  റനി)  നമ്പര്

1031/12/എഫട്ട്  &  പനി.ഡനി.  നമ്പര്  ഉത്തരവനില്  തതീരകദശ  വനികേസന  അകതഭാറനിറനിയുലട

രൂപതീകേരണലാം  തുടകരണതനിലലനട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടവനിക്കുകേയുണഭായനി.   ആയതനിനഭാല്

തതീരകദശ വനികേസന അകതഭാറനിറനി രൂപതീകൃതമഭായനില.

(ബനി) കകേരളത്തനിലല തതീരകദശ കമഖലയുലട സമഗ്ര വനികേസനത്തനിനട്ട് സഹഭായകേമഭായ

രതീതനിയനില്  തതീരകദശ  വനികേസന  അകതഭാറനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിരുനതട്ട്.

എനഭാല്  തതീരകദശ  വനികേസന  അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  പകേരലാം,  തതീരകദശ  കമഖലയുലട  സമഗ്ര

വനികേസനത്തനിനഭായനി  രൂപതീകൃതമഭായനിട്ടുള്ള  കകേരള  സലാംസഭാന  തതീരകദശ  വനികേസന

കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ശക്തനിലപടത്തനി  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

സമയബനനിതമഭായനി തതീര്ക്കഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.

(സനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  തതീരകദശ വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ശക്തനിലപടത്തനി മുകനഭാടട്ട്  ലകേഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  കേടല്കക്ഷഭാഭത്തനില്

ദുരനിതലാം അനുഭവനിക്കുന മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ശഭാശസതമഭായ പരനിഹഭാരലാം ഉറപഭാക്കുന

സമഗ്ര  പുനരധനിവഭാസ  പദതനിയുലാം  തതീരകദശകറഭാ ഡട്ട്   ശലാംഖല  ശക്തനിലപടത്തുനതനിനുള്ള

പദതനിയുലാം ഉളലപടന ഒരു സമഗ്രതതീരകദശ പഭാകക്കജട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കുനതഭാണട്ട് .

2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്  ഇതനിനുകവണനി  പ്രഭാഥമനികേമഭായനി  25

കകേഭാടനിരൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനില് ഉകദ്ദേശനിക്കുന അടനിയന്തെനിര ഇടലപടലുകേള

7(*97)  ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് : 

 ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :

 ശതീ  .   ലകേ  .  ഡനി  .   പ്രകസനന  :

 ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലഭാപറമ്പട്ട്  സ്കൂള  പൂടഭാനനിടയഭായതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്   വനിദലഭാഭലഭാസ

കമഖലയനില് ഉകദ്ദേശനിക്കുന അടനിയന്തെര ഇടലപടല് എലന്തെഭാലക്കയഭാണട്ട് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സര്ക്കഭാര്  വനിദലഭാലയങ്ങള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  ആകേര്ഷനിക്കുന

തരത്തനിലുളളതഭാക്കനി  മഭാറഭാന  പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരലത്തനിലുലാം  അക്കഭാദമനികേട്ട്

സഇൗകേരലത്തനിലുലാം വരുത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന മഭാറങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാണട്ട് ;

(സനി) അക്കഭാദമനികേട്ട്  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനഭായനി  എലന്തെങ്കനിലുലാം

പദതനിയുലണങ്കനില് അതനിലന്റെ വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി   (  ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്  ) : 

(എ)  ബഹു.  ലഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  അടച്ചുപൂടനിയ

മലഭാപറമ്പട്ട് എ.യു.പനി.  സകൂള ഉളലപലട സ്കൂളുകേള സര്ക്കഭാര് ഏലറടക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനിക്രമങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുന.  1958-ലല  കകേരള  വനിദലഭാഭലഭാസ

നനിയമത്തനിലന്റെ  ലസക്ഷന  7(6)-ല്  കഭദഗതനി  വരുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനി

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  സ്കൂളുകേളനിലല  അക്കഭാദമനികേ  നനിലവഭാരവലാം  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലവലാം

കൂടതല്  ലമചലപടത്തനിയുലാം  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  കൂടതല്  പ്രകയഭാജനലപടത്തനിയുലാം

അന്തെഭാരഭാഷ നനിലവഭാരമുള്ള സ്കൂളുകേളഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  കൂടതല് കഭാസ്സുകേളനില് സഭാര്ടട്ട് കഭാസട്ട് റൂലാം സഇൗകേരലലാം ഏര്ലപടത്തുനതുലാം

അദലയന  ദനിവസങ്ങളുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതുളലപലട  അക്കഭാദമനികേ

നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുനതനിനഭാവശലമഭായ വനിഷയങ്ങള പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
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കകേഭാകളജുകേള അനുവദനിചതനിലുലാം പദവനി നല്കേനിയതനിലുമുള്ള ക്രമകക്കടകേള

8(*98) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :

ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :

ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :

ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  കകേഭാകളജുകേള  അനുവദനിചതനിലുലാം  എയ്ഡഡട്ട്  പദവനി

നല്കേനിയതനിലുലാം  ക്രമകക്കടകേള  നടനനിട്ടുള്ളതഭായനി  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്

രണ്ടു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് എത്ര സ്കൂളുകേളക്കുലാം കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം എയ്ഡഡട്ട് പദവനി

നല്കേനിയനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അറബനികേട്ട്  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  ആര്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  സയനസട്ട്  പദവനി

നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  എത്ര  സ്കൂളുകേലള  കകേഭാകളജുകേളഭാക്കനി  ഉയര്ത്തനിലയനട്ട്

ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി)  നനിയമവനിരുദമഭായുലാം  നനിബനന  പഭാലനിക്കഭാലതയുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള

ഇത്തരലാം  കകേഭാകളജുകേളുലടയുലാം  സ്കൂളുകേളുലടയുലാം  കേഭാരലത്തനില്  എന്തു  തതീരുമഭാനമഭാണട്ട്

എടക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (  ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്) :  

(എ)  1-1-2016  മുതല്  30-4-2016  വലര  മുനസര്ക്കഭാര്  17  എയ്ഡഡട്ട്

കകേഭാകളജുകേളുലാം  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജുലാം  അനുവദനിക്കഭാന  എടത്ത  മനനിസഭഭാ

തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം  ഉത്തരവകേളുലാം  പുതനിയ  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കമല്പറഞ്ഞവ  ഒഴെനിലകേ  കേഴെനിഞ്ഞ  രണ്ടു  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  മറ്റു  കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്

ഒനലാം തലന എയ്ഡഡട്ട് പദവനി നല്കേനിയനിടനില.  'ഏരനിയഭാ ഇന്റെനസതീവട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം'

എന കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആരലാംഭനിച 35 സ്കൂളുകേളക്കട്ട് എയ്ഡഡട്ട് പദവനി

അനുവദനിക്കുനതു  സലാംബനനിചട്ട്  കകേരള  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിയമത്തനികലയുലാം  കകേരള

വനിദലഭാഭലഭാസ  ചേടങ്ങളനികലയുലാം  വലവസകേളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായനി  പ്രസ്തുത  സ്കൂളനിലല

238  അദലഭാപകേ-അനദലഭാപകേ ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് വനിസ്തൃതനി,  ദൂരപരനിധനി എനനിവയ്ക്കുള്ള

ഇളവനിലന്റെ ആനുകൂലലലാം നല്കേനി ലകേ.ഇ.ആറുലാം ലകേ.എസട്ട്.ആറുലാം ബഭാധകേമഭാക്കനി 16-1-

2003 മുതല് എയ്ഡഡട്ട് പദവനി അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  എയ്ഡഡട്ട്  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  മലപ്പുറലാം  കേരുവഭാരകുണട്ട്
ദഭാറുനജഭാത്തട്ട് അറബനികേട്ട് ഓറനിയന്റെല് ലടറനില് കകേഭാകളജനിലന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് അധനികേ
സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലതയനിലഭാലത  ലറഗുലര്  ആര്ട്സട്ട്  &സയനസട്ട്  കകേഭാകളജഭാക്കനി
മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 1-1-2016 മുതല് 30-4-2016 വലര മുനസര്ക്കഭാര് എടത്ത മനനിസഭഭാ 
തതീരുമഭാനങ്ങള പുതനിയ സര്ക്കഭാര് പുനനഃപരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

  സലാംസഭാനലത്ത സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

9 (*99)  ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : 
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം : 
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : 
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഒഭാഫതീസുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
ലമചലപടത്തഭാനഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  നടക്കുനതഭായനി  ആകക്ഷപമുള്ള
അഴെനിമതനിയുലാം  ക്രമകക്കടകേളുലാം  തടയഭാന  എന്തു  മഭാര്ഗ്ഗമഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി) സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേലള ബനനിപനിച്ചു ലകേഭാണ്ടുള്ള ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം പൂര്ണ്ണമഭായുലാം നടപനിലഭാകയഭാ;

(ഡനി) എലന്തെഭാലക്ക  കസവനങ്ങളഭാണട്ട്  ഓണ്ലലനനിലൂലട  നല്കുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  കൂടതല്  കസവനങ്ങള  ഓണ്ലലന  വഴെനി  നല്കേനിയുലാം
നടപടനിക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിച്ചുലാം  ക്രമകക്കടലാം  അഴെനിമതനിയുലാം  തടയഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി    (  ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന  ) :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളുലട   പ്രവര്ത്തനലാം
ലമചലപടത്തുനതനിനഭായനി  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്   ഓഫതീസുകേളനില്  കേമ്പന്യൂടര്വത്ക്കരണലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.   സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  നനിനലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
നല്കേനിവരുന  വനിവനിധ  കസവനങ്ങള  നനിലവനില്  ഓണ്ലലന  സലാംവനിധഭാനത്തനികലക്കട്ട്
മഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഓണ്ലലന  കസവനങ്ങള  ലമചലപടത്തുനതനിനഭായനി  കേമ്പന്യൂടറുകേളുലാം
അനുബന  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  സജതീകേരനിച്ചു
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)   1.   കസവനങ്ങള  ലഭലമഭാകുവഭാന  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്
ഓഫതീസനില്  കനരനിടട്ട്  ഹഭാജരഭാകകേണ  സഭാഹചേരലലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്
ഇന്റെര്ലനറട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  അകപക്ഷകേള
സമര്പനിക്കുനതനിനുലാം  ഫതീസടക്കുനതനിനുലാം  ഡനിജനിറല്   ഒകപഭാടകൂടനിയ
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ഓണ്ലലനഭായനി  ഡഇൗണ്കലഭാഡട്ട്  ലചേയട്ട്
എടക്കുനതനിനുലാം സഭാധനിക്കുനണട്ട്.   കൂടഭാലത  Any where Registration

സമ്പ്രദഭായലാം നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

2. ഫതീസുകേളനിലല  അഴെനിമതനി  തടയഭാനുതകുന  വനിധത്തനില്
കമലുകദലഭാഗസന്മേഭാരുലട  പരനികശഭാധനകേള  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

3.  സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര്മഭാര്  മുതലുള്ള  ഉയര്ന ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  അഴെനിമതനി
ആകക്ഷപങ്ങള ഉണഭായഭാല് അവരുലട സഭാവര ജലാംഗമ വസ്തുക്കള ഏതു
സമയത്തുലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇടക്കനി  ജനിലയനിലല  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിച  കതഭാപ്രഭാലാംകുടനി,  പത്തനലാംതനിട
ജനിലയനിലല  ഏനഭാദനി  മലാംഗലലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ചേനിറ്റൂര്  എനതീ  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്
ഓഫതീസുകേള പുതനിയ ലകേടനിടത്തനികലക്കട്ട് മഭാറുനതനിനഭാല് ഈ മൂനട്ട് ഓഫതീസട്ട് ഒഴെനിലകേ ബഭാക്കനി
311  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)   1. ആധഭാര  രജനികസ്ട്രേഷനുകവണനി  ആധഭാര  വനിവരങ്ങള  ഓണ്ലലനഭായനി  
സമര്പനിചട്ട് കടഭാക്കണ് എടക്കല്

2. ബഭാദലതഭാ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള

3. സഭാക്ഷലലപടത്തനിയ ആധഭാരപകേര്പ്പുകേള

4. ലസഷലല് മഭാകരലജട്ട് രജനികസ്ട്രേഷന

5. പഭാര്ടട്ട്ണര്ഷനിപട്ട് കഫലാംസട്ട് രജനികസ്ട്രേഷന

6.  ലസഭാലസറനി  രജനികസ്ട്രേഷന  എനതീ  കസവനങ്ങളഭാണട്ട്  ഓണ്ലലന
സലാംവനിധഭാനലാംവഴെനി  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  നല്കേനിവരുനതട്ട്.  ആധഭാര  രജനിസകടഷനുകേള
സലാംബനനിച കരഖകേള സൂക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനില് പരനിമനിതമഭായ
സഇൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.   ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്,  രജനിസര്  വഭാലലങ്ങളഭായനി
സൂക്ഷനിച്ചുവരുന  പ്രമഭാണങ്ങള  ഡനിജനിറല്  രൂപത്തനികലക്കട്ട്  പരനിണഭാമലപടത്തനി  ലക്കഭാണട്ട്
കസവനപ്രദഭാനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുന.

909/2017
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 പഭാവലപടവര്ക്കുള്ള ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം

10(*100) ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വതീടനിലഭാത്ത  എലഭാ  പഭാവലപടവര്ക്കുലാം  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നല്കുന
പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ; എങ്കനില് അവ ഏലതലഭാമഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
പരമഭാവധനി എത്ര രൂപ വലര ലഭലമഭാക്കുലമനട്ട് ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില്  പഴെക്കലാം  ലചേന  വതീടട്ട്  പുതുക്കനി  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നല്കുന
പദതനി നനിലവനിലുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഭൂമനിയുലാം  വതീടലാം  ഇലഭാത്തവര്ക്കട്ട്  ഇവ  നല്കുന  പദതനികേള
ഉകണഭാലയനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  എങ്കനില്  ആയതട്ട്  ലഭനിയ്ക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമലാം
എന്തെഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

റവനന്യൂവലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  ) :

(എ)  ഉണട്ട്.   വതീടനിലഭാത്ത  പഭാവലപടവര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  വകുപട്ട്  തഭാലഴെപറയുന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

1. ഗൃഹശതീ ഭവന പദതനി

2.  സഭാഫലലലാം ഭവന പദതനി

3. എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട് പദതനി.

(ബനി)  ഗ ഗൃഹശതീ  ഭവന പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  4  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  സഭാഫലലലാം  ഭവന
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  3.50  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  എലഭാവര്ക്കുലാം  വതീടട്ട്  പദതനിയുലട
ഒനഭാലാംഘടത്തനില് 3.6 ലക്ഷലാം രൂപയുമഭാണട്ട് ഒരു വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് നല്കേനിവരുന
പരമഭാവധനി തുകേ.

(സനി)  നനിലവനില്  പഴെക്കലാംലചേന  വതീടട്ട്  പുതുക്കനി  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കുന
പദതനികേലളഭാനലാം  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  വകുപട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനനില.   എനഭാല്  1972-1976   കേഭാലഘടത്തനില്  നനിര്മ്മേനിച  ലക്ഷലാം
വതീടകേളനിലല  ഇരടവതീടകേള  ഒറവതീടകേളഭായനി  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി
എലാം.എന.  ലക്ഷലാം  വതീടട്ട്  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  ഹഇൗസനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
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(ഡനി)  ഉണട്ട്.  ഭൂമനിയുലാം  വതീടമനിലഭാത്ത,  ദുര്ബല വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ദഭാരനിദ്രലകരഖക്കട്ട്

തഭാലഴെയുള്ളവര്ക്കട്ട് പഭാര്പനിടലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനികയഭാട കൂടനി

ഫഭാറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുന സഭാഫലലലാം ഭവന പദതനി ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട്

മുകഖന  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഈ  പദതനിയനിലല

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള ലതരലഞ്ഞടക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിക്രമലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന.

പദതനി പ്രകദശമുളലപടന തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനത്തനികലകയഭാ സമതീപങ്ങളനിലുള്ള

തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനികലകയഭാ  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ഭൂരഹനിതരഭായ

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  ലബനനിഫനിഷലറനി  ലസലക്ഷന  കേമ്മേനിറനി  ലതരലഞ്ഞടക്കുനതഭാണട്ട്.

കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ബനലപട  ഡനിവനിഷനനിലല  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്/അകദ്ദേഹലാം

നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന  ഉകദലഭാഗസര്,  പദതനി  പ്രകദശലത്ത  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനത്തനിലല

വഭാര്ഡട്ട്  ലമമ്പര്/കേഇൗണ്സനിലര്,  തകദ്ദേശസസയലാം  ഭരണ  സഭാപനത്തനിലന്റെ  ലസക്രടറനി/

അകദ്ദേഹലാം  നനികയഭാഗനിക്കുന  ഉകദലഭാഗസകനഭാ  എനനിവര്  ഉളലപടനതഭാണട്ട്

ലബനനിഫനിഷലറനി  ലസലക്ഷന  കേമ്മേനിറനി.  ജനിലഭാതലത്തനില്  ഭൂരഹനിത-ഭവന

രഹനിതരഭായവരുലട  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കട്ട്  രൂപതീകേരണത്തനിനഭായനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന

ജനിലകേളനില് ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് രജനികസ്ട്രേഷന സഇൗകേരലലാം നല്കേനിവരുനണട്ട്.   ഇവരനില്

നനിനഭാണട്ട് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള ലസലക്ഷന കേമ്മേനിറനി ലതര ലഞ്ഞടക്കുനതട്ട്.

ഭൂരനിഹതരഭായ  ബനി.പനി.എല്  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  75,000  കുടലാംബങ്ങളക്കഭായനി

ബഹുനനില  അപഭാര്ട്ടുലമന്റുകേളുലാം  ഭൂമനി  സസന്തെമഭായുള്ള  ബനി.പനി.എല്./തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന

വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള 75,000 കുടലാംബങ്ങളക്കഭായനി പലനിശ സബ്സനിഡനി നല്കുന ഭവന

വഭായ്പകേളുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ദരനിദ്രരനില്  ദരനിദ്രരഭായവര്ക്കഭായനി  ഒരു

വഭാര്ഡനില് ഒരു വതീടട്ട്  എന പദതനി പ്രകേഭാരലാം  22,000   വതീടകേളുലാം  അനുവദനിക്കുന

'എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട്'  പദതനിയുലട  ഒനഭാലാംഘടലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപഭാക്കുനതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  ഭൂമനിയുള്ളവരനില് ബനി.പനി.എല് വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടന  7000  വതീടകേളക്കട്ട്

വഭായ്പ  നല്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   ഈ  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തുന  വതീടകേളുലട

യണനിറട്ട്  കകേഭാസട്ട്  3.25  ലക്ഷലാം  രൂപ  സര്ക്കഭാര്  സഹഭായവലാം  35,000  രൂപ

കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി  വനിഹനിതവലാം  കചേര്ത്തട്ട്  3.60  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്.  ഈ

പദതനിയനിലല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  ലതരലഞ്ഞടക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള

അടങ്ങുന സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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  കേടല് സുരക്ഷഭാ പദതനി

11 (*101) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : 
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : 
ശതീ  .   എലാം  .   നഇൗഷഭാദട്ട് : 
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി കേടല് സുരക്ഷഭാ
പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനില് മുന സര്ക്കഭാര് വതീഴ്ച  വരുത്തനിയതഭായുള്ള ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) 2012-13-ലല ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിച "സലാംകയഭാജനിത കേടല് സുരക്ഷഭാ
പദതനി" നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി മുന സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിചനിരുകനഭാലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേടല്  സുരക്ഷക്കട്ട്  ഉതകുന  ഫലപ്രദമഭായ  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം
ലചേയ നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി വലവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (  ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ) :

(എ) ഇല.

(ബനി)  2012-13-ലല ബഡ്ജറനില് പ്രഖലഭാപനിച സലാംകയഭാജനിത കേടല് സുരക്ഷഭാ
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന  തതീരകദശ  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  33  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങ്കല്  തുകേ  വരുന  പദതനിയുലട
രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കുകേയുണഭായനി.  പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി 22.05  കകേഭാടനി
രൂപ കകേന്ദ്ര വനിഹനിതവലാം 4.25 കകേഭാടനി രൂപ സലാംസഭാന വനിഹനിതവലാം 6.7 കകേഭാടനി രൂപ
ഗുണകഭഭാക്തൃ  വനിഹനിതവമഭായനി  സസരൂപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിരുനലവങ്കനിലുലാം  ടനി
പദതനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  അനുമതനി  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്
നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞനില.

(സനി)  കേടല്  സുരക്ഷ  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഫനിഷറതീസട്ട്
കസഷന ഇലഭാത്ത നഭാലട്ട് തതീരകദശ ജനിലകേളനില്കൂടനി നബഭാര്ഡനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാലട
ഫനിഷറതീസട്ട്  കസഷനുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം  മലറന  ആലാംബുലനസട്ട്
പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.  ഇതുകൂടഭാലത 300
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മതലബനന കബഭാട്ടുകേളനില് ഓകടഭാമഭാറനികേട്ട് ലവസല് ഐഡന്റെനിഫനികക്കഷന  (AIS)

സലാംവനിധഭാനലാം  ആദലഘടമഭായനി  ഏര്ലപടത്തുലാം.   അടത്ത  മൂനട്ട്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്
മുഴവന കബഭാട്ടുകേളക്കുലാം  AIS  ഏര്ലപടത്തുനതനിനട്ട്  പദതനിയഭാവനിഷ്കരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരമുള്ള  കേളര്  കകേഭാഡനിലാംഗട്ട്  എലഭാ  കബഭാട്ടുകേളക്കുലാം
പ്രഭാബലലത്തനില് വരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.

ആകഗഭാള വനിദലഭാഭലഭാസ സലാംഗമലാം

12 (*102)  ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  നടത്തനിയ  ആകഗഭാള  വനിദലഭാഭലഭാസ
സലാംഗമത്തനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആകഗഭാള സലാംഗമത്തനില് പലങ്കടത്ത അന്തെഭാരഭാഷ,  കദശതീയ,  സലാംസഭാന
സഭാപനങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭായനിരുന എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ആകഗഭാള  സലാംഗമത്തനില്  ഉയര്നവന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട
അടനിസഭാനത്തനിൽ  ഏലതഭാലക്ക  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  പ്രവര്ത്തനഭാനുമതനി  നല്കേനിലയനലാം
അവയുലട പ്രവര്ത്തന കമഖലയുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സലാംസഭാനലത്ത  ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങലള  വഭാണനിജല
വത്ക്കരനിക്കുനതഭായനി  പറയലപടന  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയലാം  തനിരുത്തുനതനിനട്ട്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

 വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി   (  ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്  ) :

(എ)  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  ഈ  സര്ക്കഭാര്  വനിലയനിരുത്തനിവരുന.   മുന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  വനിളനിച്ചു  കചേര്ത്ത ആകഗഭാള  വനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംഗമത്തനിലന്റെ
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള തഭാലഴെപറയുനവയഭായനിരുന.

• വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ അന്തെഭാരഭാഷവത്കേരണലാം

• അക്കഭാദമനികേട്ട് സനിറനിയുലട രൂപതീകേരണലാം

• അന്തെഭാരഭാഷ ഉനത വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലകേള

• ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തട്ട്  അന്തെഭാരഭാഷ  കമഖലയനിലല
വനിദഗ്ദരുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  പഭാഠല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലടയുലാം  ലനപുണല  വനികേസന
കകേഭാഴ്സുകേളുകടയുലാം സമനസയലാം
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(ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) 2016 ജനുവരനി 29, 30 തതീയതനികേളനില് കകേഭാവളത്തുവച്ചു നടത്തനിയ ആകഗഭാള

വനിദലഭാഭലഭാസ സലാംഗമത്തനില് ഉയര്ന വന നനിര്കദ്ദേശങ്ങലള കകേഭാവളലാം ഡനികകറഷന എന

കപരനില്  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേളക്കുലാം  UGC,  AICTE   സലാംസഭാന

സര്വകേലഭാശഭാലകേളക്കുലാം  നല്കേനിയനിരുന.  ഇതനിലന  തുടര്നട്ട്  മറ്റു  നടപടനികേലളഭാനലാം

സസതീകേരനിചനിരുനനില.  IHAZ-(അന്തെര്കദ്ദേശതീയ  ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസ  അക്കഭാദമനികേ

കമഖലകേള)  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  വനിവനിധ  ടസ്റ്റുകേളനില്  നനിനലാം  തഭാല്പരലപത്രലാം

ക്ഷണനിചനിരുനതലഭാലത മറ്റു നടപടനികേള ഒനലാം സസതീകേരനിചനിരുനനില.

(ഡനി) വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗലത്ത വഭാണനിജലവത്ക്കരണലാം ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയമല.

മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അത്തരത്തനിലുള്ള  എലന്തെങ്കനിലുലാം  ശദയനില്ലപടഭാല്  അവ

തനിരുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ലകേകയറലാം തടയഭാന നടപടനി

13 (*103)   ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന :

 ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   അച്ചുതഭാനന്ദേന :

 ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :

ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേകയറലാം  തടയുനതനിനഭായനി

സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേകയറക്കഭാര്  അനധനികൃതമഭായനി  ലലകേവശലാം  വചനിരനിക്കുന  ഭൂമനി  തനിരനിലകേ

പനിടനിക്കുവഭാന ശക്തമഭായ നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഹഭാരനിസണ്  മലയഭാളലാം,  ടഭാവനകൂര്  റബര്  &  ടതീ,  എ.വനി.ടനി.  തുടങ്ങനിയ

വനകേനിട ലലകേകയറക്കഭാര്ക്കട്ട് ഭൂമനി മറനിച്ചു വനില്ക്കുനതനിനട്ട് സഇൗകേരലലമഭാരുക്കനിയ റവനന്യൂ

ഉകദലഭാഗസന്മേഭാര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനിയുണഭാകുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

 റവനന്യൂവലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  ) :

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ) സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനില്  ഏലതങ്കനിലുലാം  തരത്തനിലുള്ള  കേകയറലാം
ശദയനില്ലപടഭാല്  കേകയറ  കേക്ഷനികേളലക്കതനിലര  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  അകതഭാലടഭാപലാം  ബനലപട  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനനില്  ലകേകയറ  കേക്ഷനികേളുലട  കപരനില്  ലകേ.എല്.സനി  അലമന്റുലമന്റെട്ട്  ആക്ടട്ട്
2009  പ്രകേഭാരലാം  കകേസട്ട്  ഫയല്  ലചേയഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ലകേകയറലാം
ഒഴെനിപനിക്കഭാന  പ്രഭാകയഭാഗനികേവലാം  ഫലപ്രദവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുലാം.   സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിലയ  സലാംബനനിച്ചുള്ള  വലക്തമഭായ  കേണക്കുലാം  കേകയറങ്ങള
കേലണത്തനി  അവ  യഥഭാവനിധനി  തടയുനതനിനുലാം  ശഭാസ്ത്രതീയവലാം  സമഗ്രവമഭായ
ഭൂവനിനനികയഭാഗവലാം ഭൂസലാംരക്ഷണവലാം സഭാദലമഭാക്കുനതനിനഭായനി കകേരള കസറട്ട് ലഭാനഡട്ട്
ബഭാങ്കട്ട്  എന  സലാംവനിധഭാനലാം  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുലാം  നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേകയറങ്ങള  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയഭാന കടഭാള ഫതീ നമ്പര് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുണട്ട്. 

(ബനി) അനധനികൃത  കേകയറലാം  തടയഭാന  ശക്തമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.   കകേരള  വനികലജട്ട്  മഭാനസല് ലസക്ഷന  13,  134,  135,  136
എനനിവ  പ്രകേഭാരവലാം  1958-ലല  ഭൂ  സലാംരക്ഷണ  നനിയമവലാം  ചേടങ്ങളുലാം  പ്രകേഭാരവലാം
പുറകമ്പഭാകക്കഭാ  അലഭാത്തകതഭാ  ആയ  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്വകേ  ഭൂമനികേളനികലയുലാം
അനധനികൃത  പ്രകവശനലാം  നനികരഭാധനിക്കഭാനുലാം  കേകയറക്കഭാരുലട  കമല്  യഥഭാസമയലാം
ശനിക്ഷണ നടപടനികേള എടത്തട്ട് ഭൂമനി സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് തനിരനിലകേ പനിടനിക്കുവഭാന റവനന്യൂ
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് അധനികേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  എ കഫഭാറലാം,  ലസചട്ട്,  മഹസര്
എനനിവയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  കേകയറക്കഭാര്ക്കട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനി  ആകക്ഷപലാം
കബഭാധനിപനിക്കുവഭാന  അവസരലാം  നല്കേനി  കേകയറലാം  വലക്തമഭായനി  കബഭാദലലപടന
കകേസുകേളനില് ഭൂമനി തനിരനിലകേ പനിടനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(സനി) ഇത്തരലാം  കകേസ്സുകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കു
നതനിനഭായനി  ശതീ.  എലാം.  ജനി.  രഭാജമഭാണനികേലലാം  ഐ.എ.എസട്ട്.-ലന ചുമതലലപടത്തനി
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഉകദലഭാഗസരുലട  ഭഭാഗത്തട്ട്  വതീഴ്ചയുള്ളതഭായനി  കേലണത്തനിയഭാല്
ഇവര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലടയുലാം ജലഭാശയങ്ങളുലടയുലാം ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കട്ട്

14(*104)  ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ലപ്രഭാഫ.   ആബനിദട്ട് ഹുലസന തങ്ങള :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലടയുലാം,  ജലഭാശയങ്ങളുലടയുലാം,  ലനല്വയലുകേളുലടയുലാം ഡഭാറഭാ
ബഭാങ്കട്ട് തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  ഉപഗ്രഹ  ചേനിത്രങ്ങള  കശഖരനിച്ചു  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനില് ആയതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കട്ട് തയഭാറഭാക്കുന നടപടനികേള തസരനിതലപടത്തുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകമഭാ?

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  ) : സര്,

(എ)  2008-ലല  കകേരള  ലനല്വയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  ചേടങ്ങളനിലല
ചേടലാം  4(1)  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് സലാംസഭാനലത്ത ലനല്വയലുകേളുലടയുലാം തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലടയുലാം
വനിശദവനിവരങ്ങള  ഉളലപടത്തനിലക്കഭാണട്ട്  ഉപഗ്രഹ  ചേനിത്രങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാടകൂടനി
ആധനികേഭാരനികേമഭായ  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കട്ട്  തയഭാറഭാക്കുവഭാന  വലവസ  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആലകേ  941  ഗ്രഭാമ  പഞ്ചഭായത്തുകേളഭാണുള്ളതട്ട്.   ഇതനില്  21  ഗ്രഭാമ
പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്  ലനല്വയലുകേകളഭാ,  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങകളഭാ  ഇല.   ബഭാക്കനിയുള്ള  920
ഗ്രഭാമ  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്  328  പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലല  ഡഭാറഭാബഭാങ്കട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.   570  പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലല ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കട്ട്  സര്ക്കഭാര് അചടനിശഭാലയനില്
പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനഭായനി നല്കേനിക്കഴെനിഞ.  നനിലവനില് 22 പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലല ഡഭാറഭാ
ബഭാങ്കട്ട്  തയഭാറഭാക്കലഭാണട്ട്  ഇനനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനുള്ള  നടപടനി.  ഇതനിനഭായനി
14-6-2016-ല്  ബഹുമഭാനലപട  കൃഷനി  വകുപ്പുനനിയുലട  അദലക്ഷതയനില്  കചേര്ന
ഉനതതല  കയഭാഗലാം  കൃതലമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ബനലപട  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതട്ട് പ്രകേഭാരലാം  2016  ആഗസട്ട്  31-നു മുനപഭായനി ഇതുവലര ഡഭാറഭാ
ബഭാങ്കട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്ത  22  തകദ്ദേശഭരണ  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  ആയതട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണതഭാണട്ട്.

 (ബനി) ഉണട്ട്.  കകേരള റനികമഭാടട്ട് ലസനസനിലാംഗട്ട് കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരളത്തനിലല
1664  വനികലജുകേളനിലല ഡനിജനിറല് ഡഭാറ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കേഴെനിഞ.  കകേരളത്തനിലന്റെ ഏറവലാം
പുതനിയ  ഉപഗ്രഹ  ചേനിത്രങ്ങള  cartosat  2-ല്  ലഭലമഭാണട്ട്.  ബഹനിരഭാകേഭാശ  ഗകവഷണ
കകേന്ദ്രവമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് ഈ ഉപഗ്രഹ ചേനിത്രങ്ങള ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കട്ട് തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി
പ്രകയഭാജനലപടത്തഭാവനതഭാണട്ട്.  ലഹദരഭാബഭാദനിലല  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനമഭായ
നഭാഷണല്  റനികമഭാടട്ട്  ലസനസനിങട്ട്  ലസന്റെര്-ല്  ഉപഗ്രഹ  ചേനിത്രങ്ങളുലാം  മറട്ട്  വനിശദമഭായ
സഭാകങ്കതനികേ  വനിവരങ്ങളുലാം  ലഭലമഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്  കകേരളത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  ആ
വനിവരങ്ങള  നനിലവനില്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  ഡഭാറഭാ  ബഭാങസ്തുകേളുമഭായനി  തഭാരതമല  പഠനലാം
നടത്തുനതനിനട്ട്  കകേരളത്തനിലല  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതനിനുലാം  കമല്
സഭാപനവമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന  കേഭാരലവലാം  സജതീവ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള  ഡഭാറഭാ  ബഭാങകേളനിലല  അപഭാകേതകേള  ഉപഗ്രഹ
ചേനിത്രങ്ങളുമഭായനി  തഭാരതമലലാം  ലചേയട്ട്  വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന കകേരള കസറട്ട്
റനികമഭാടട്ട് ലസനസനിലാംഗട്ട് & എനവകയഭാണ്ലമന്റെട്ട് ലസന്റെറനിലന ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  14-6-2016-ല്  ബഹു.കൃഷനി  വകുപട്ട്  മനനിയുലട  അദലക്ഷതയനില്
കചേര്ന ഉനത ഉകദലഭാഗസരുലട കയഭാഗത്തനില് ഉപഗ്രഹ ചേനിത്രങ്ങളുകടയുലാം  ഇന്തെലന
ബഹനിരഭാകേഭാശ  പഠന  കകേന്ദ്രലാം,  നഭാഷണല്  റനികമഭാടട്ട്  ലസനസനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെര്  എനതീ
സഭാപനങ്ങളുലട  സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായകത്തഭാലടയുലാം  സമയബനനിതമഭായനി
ലനല്വയലുകേളുലടയുലാം  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലടയുലാം  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി
ബനലപട എലഭാ ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

അതുലലലാം സമ്പൂര്ണ്ണ പ്രഭാഥമനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ പരനിപഭാടനി

15(*105) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്  :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .  സതതീശന  :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര   :
ശതീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അതുലലലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  പ്രഭാഥമനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  പരനിപഭാടനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എലന്തെലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പരനിപഭാടനി വഴെനി ലകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത പരനിപഭാടനിയുലട നടത്തനിപനിനട്ട് ഭരണതലത്തനില് ലകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ള
നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി (  ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്  ) :

(എ) ഉണട്ട്. കകേരളലത്ത സമ്പൂര്ണ്ണ പ്രഭാഥമനികേ വനിദലഭാഭലഭാസലാം കനടന ഇന്തെലയനിലല
ആദല  സലാംസഭാനലമന  പദനിവനിയനിലലത്തനിക്കുകേലയന  ലക്ഷലകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  കകേരള
സലാംസഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന  അകതഭാറനിറനി  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  അതുലലലാം  പദതനി
നടപഭാക്കനിയതട്ട്.  കകേരളത്തനിലല 140  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലല എലഭാ തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  പരനിധനിയനില്  വരുന  15  മുതല്  50  വയസ്സുവലര  പ്രഭായമുള്ള
പ്രഭാഥമനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  കനടഭാന  കേഴെനിയഭാലത  കപഭായ  മുഴവന  കപര്ക്കുലാം  പ്രഭാഥമനികേ
വനിദലഭാഭലഭാസലാം  കനടനി  ലകേഭാടക്കഭാനഭാണട്ട്  ഈ  പദതനി  ലക്ഷലലാം  ലവചതട്ട്.  സമ്പൂര്ണ്ണ
നഭാലഭാലാംതരലാം  തുലലത,  പരനിപൂര്ണ്ണ  സഭാക്ഷരത,  പരനിപൂര്ണ്ണ  നഭാലഭാലാംതരലാം  തുലലത,  ഇ-

സഭാക്ഷരത,  ശഭാരതീരനികേ-മഭാനസനികേ  ലവലവനിളനികേള  കനരനിടനവര്ക്കുള്ള  പ്രകതലകേ
തുലലതഭാ പരനിപഭാടനി  എനനിവലയലഭാലാം ഉളലക്കഭാള്ളുന ഒരു ബൃഹത്തഭായ പദതനിയഭാണട്ട്
'അതുലലലാം'.
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(ബനി)   സമ്പൂര്ണ്ണ  പ്രഭാഥമനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  കനടന  നമ്മുലട  രഭാജലലത്ത  ആദല
സലാംസഭാനമഭായനി  കകേരളലത്ത  മഭാറ്റുകേ,  ഔപചേഭാരനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലൂലട  പ്രഭാഥമനികേ
വനിദലഭാഭലഭാസലാം  കനടഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവര്ക്കുലാം  സ്കൂളനില്  നനിനലാം  ലകേഭാഴെനിഞ  കപഭായവര്ക്കുലാം
അടനിസഭാന സഭാക്ഷരത കനടനിയ നവസഭാക്ഷരര്ക്കുലാം നഭാലഭാലാംതരത്തനിനട്ട് തുലലമഭായ പ്രഭാഥമനികേ
വനിദലഭാഭലഭാസലാം നല്കുകേ,  തുലലതഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലൂലട  സമഗ്രവനികേസനലാം സഭാധലമഭാക്കുകേ.
ജനങ്ങളുലട ലതഭാഴെനിലുലാം ജതീവനിത ഗുണനനിലവഭാരവലാം ലമചലപടത്തുകേ, സഭാമൂഹനികേ-സഭാലാംസഭാരനികേ-
സഭാമ്പത്തനികേ  കമഖലകേളനില്  പുത്തന  ഉണര്വണഭാക്കുകേ,  തുടര്  പഠനത്തനിലൂലട  സ്ത്രതീ
ശഭാക്തതീകേരണത്തനിനട്ട്  ആക്കലാം  കൂട്ടുകേ,  ജതീവനിതത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  പുത്തന
അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കുകേ എനനിവയഭാണട്ട് പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങള.

(സനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  പൂര്ണ്ണ  സഹകേരണകത്തഭാലടയുലാം
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലടയുലാം  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്,  സര്ക്കഭാര്  ഇതര  സഭാപനങ്ങളുലട
സഹകേരണകത്തഭാലടയുലാം  ജനകേതീയ  കൂടഭായ്മ  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പഠനിതഭാക്കലള  കേലണത്തനി
പഭാഠപുസ്തകേ  വനിതരണലാം,  പരനിശതീലനത്തനിനുള്ള  ഇനസ്ട്രേക്ടര്മഭാലര  കേലണത്തനി  അവര്ക്കട്ട്
റനികസഭാഴട്ട്  കപഴണ്മഭാരുലട സഹകേരണകത്തഭാലടയുള്ള പരനിശതീലനലാം,  പഠനിതഭാക്കളക്കട്ട് കവണ
കേണ്ണട,  മറട്ട്  പഠകനഭാപകേരണ വനിതരണലാം,  ലഘുഭക്ഷണ വനിതരണലാം,  എനനിവ ആറട്ട്  മഭാസലാം
നതീണ്ടുനനിന  പഠന  കേഭാലയളവനില്  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ബഹു.
മുഖലമനനി,  മനനിമഭാര്,  പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്,  എലാം.പനി-മഭാര്,  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്  മറട്ട്
ജനപ്രതനിനനിധനികേള,  രഭാഷതീയ-സഭാമൂഹനികേ-സഭാലാംസഭാരനികേ സനദ പ്രവര്ത്തകേര് തുടങ്ങനി സ്കൂള
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളവലരയുള്ളവരുലട  സഹകേരണവലാം  സഭാനനിദലവലാം  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.
പദതനിയുലട  ബഭാനഡട്ട്  അലാംബഭാസനിഡറഭായനി  പ്രശസ്ത  ചേലചേനിത്ര  തഭാരലാം  ശതീ.  ദനിലതീപനിലന്റെ
സഹകേരണവലാം ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.   2015  ജൂണ്  7-ാം തതീയതനി കകേരളത്തനിലല  2,05,913
കപര്  അതുലലലാം  അക്ഷകരഭാതവലാം  എന  കപരനില്  നടത്തനിയ  ലപഭാതുപരതീക്ഷ  എഴതുകേയുലാം
അതനില്  2,02,862   കപര് വനിജയനിക്കുകേയുലാം ലചേയ (98.52%).  2015 ജൂണ് 19-നട്ട് മുഴവന
പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലുലാം  'അതുലലലാം'  പ്രഖലഭാപനലാം  നടക്കുകേയുണഭായനി.   സമ്പൂര്ണ്ണ  പ്രഭാഥമനികേ
വനിദലഭാഭലഭാസലാം കനടന ഇന്തെലയനിലല  ആദല സലാംസഭാനമഭായനി  കകേരളലത്ത പ്രഖലഭാപനിക്കുന
ചേടങ്ങട്ട്  ബഹുമഭാനലപട ഇന്തെലന ഉപരഭാഷപതനി ശതീ.  ഹമതീദട്ട്  അനസഭാരനി  2016  ജനുവരനി
മഭാസലാം 13-ാം തതീയതനി തനിരുവനന്തെപുരലത്ത കകേരള സര്വകേലഭാശഭാല ലസനറട്ട് ഹഭാളനില് വചട്ട്
നനിര്വഹനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.

കകേരള സര്വകേലഭാശഭാലയുലട വനിദൂര വനിദലഭാഭലഭാസ പദതനി

16 (*106) ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി   :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സര്വകേലഭാശഭാലകേള നടത്തുന വനിദൂര വനിദലഭാഭലഭാസ
പദതനികേള സര്ക്കഭാര് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  സര്വകേലഭാശഭാലയുലട  വനിദൂര  വനിദലഭാഭലഭാസ  പദതനി
നനിനകപഭാകുവഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി) പ്രസ്തസ്തുത  പദതനി  പുനനഃസഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത  പദതനി  കൂടതല്  ആകേര്ഷകേമഭായ  കകേഭാഴ്സുകേള  ഉളലപടത്തനിയുലാം
സഭാകങ്കതനികേ  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിച്ചുലാം  അക്കഭാദമനിക്കട്ട്  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തനിയുലാം
പരനിഷ്ക്കരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി (  ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്  ) : 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സര്വകേലഭാശഭാലകേള നടത്തുന വനിദൂര വനിദലഭാഭലഭാസ പദതനികേള
സര്വകേലഭാശഭാലകേള  കനരനിടട്ട്  നടത്തുനവയഭായതനിനഭാല്  സര്ക്കഭാര്  വനിലയനിരുത്തല്
നടത്തനിയനിടനില.

(ബനി) യു.ജനി.സനി. നനിഷ്കര്ഷനിച തരത്തനിലുള്ള അഫനിഡവനിറനിലല ചേനില നനിബനനകേളനില്
(ചേനില  കകേഭാഴ്സുകേള  നനിര്ത്തലഭാക്കുകേ,  കലകണഴട്ട്  സകപഭാര്ടട്ട്  ലസന്റെറുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
നനിര്ത്തുകേ  മുതലഭായവ)  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനലമടക്കുനതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാംമൂലലാം
അഫനിഡവനിറട്ട്   സമയബനനിതമഭായനി  യു.ജനി.സനി.-ക്കട്ട്  സമര്പനിക്കഭാന  സര്വകേലഭാശഭാലയട്ട്
കേഴെനിയഭാലത  വന.   എനഭാല്  അതനിനുപകേരലാം  സമര്പനിച  സമ്മേതപത്രങ്ങള  ഒനലാം  തലന
പരനിഗണനിക്കഭാലത  യു.ജനി.സനി.  കകേരള  സര്വകേലഭാശഭാലയുലട  വനിദൂര  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനുള്ള
അനുമതനി പനിനവലനിക്കുകേയഭായനിരുന.

(സനി)  അലാംഗതീകേഭാരലാം  പുനനഃസഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  അകപക്ഷയുലാം  നനിബനനകേള
പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  അലാംഗതീകേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  അഫനിഡവനിറ്റുലാം  യു.ജനി.സനി-ക്കട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  യണനികവഴനിറനി  അധനികേഭാരനികേള  യു.ജനി.സനി.-യുമഭായനി
നനിരന്തെരമഭായനി സമ്പര്ക്കലാം പുലര്ത്തനിവരുന.

(ഡനി)  യു.ജനി.സനി.  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന  നനിബനനകേള  പഭാലനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

     വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായുള്ള വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേതസ പദതനി

17 (*107) ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന: തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേതസ  (എസട്ട്.ഇ.എസട്ട്.)
പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം;
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(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിലന്റെ  നടത്തനിപനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
ലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

 വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി (  ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്  ) :

(എ-സനി) ഉണട്ട്. വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട സലാംരലാംഭങ്ങളക്കട്ട് പ്രകചേഭാദനലാം നല്കകേണതട്ട്
കകേരളത്തനിലന്റെ  വനികേസനത്തനിനട്ട്  അനനിവഭാരലമഭാലണനട്ട്  കേണതനിനഭാലഭാണട്ട്
സലാംരലാംഭകേതസ  കബുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനലാം  ലകേലക്കഭാണതട്ട്.
സലാംസഭാനലത്ത വലവസഭായ,  വനിവര സഭാകങ്കതനികേ വകുപ്പുകേള,  സര്വകേലഭാശഭാലകേള,

ലടകകഭാപഭാര്ക്കട്ട് ടനി ബനി.ഐ,  കേഭാക്കനഭാട്ടുള്ള സഭാര്ടട്ട് അപട്ട് വനികലജട്ട്,  സലാംസഭാനലത്ത
8  സര്ക്കഭാര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേള,  4  കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട്  കകേഭാകളജുകേള,

കേളമകശ്ശേരനിയനിലല   സൂപര്ലവസറനി  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ലസന്റെര്  തുടങ്ങനിയ
സഭാപനങ്ങള വലവസഭായ സലാംരലാംഭകേതസ പദതനിയുമഭായനി സഹകേരനിക്കുനണട്ട്.

സഭാധഭാരണ  കബ്ബുകേളനില്  നനിനട്ട്  വലതലസ്തമഭായനി  സലാംരലാംഭകേതസ  കബ്ബുകേള
ലസഭാലസറനികേളഭായനി  രജനിസര്  ലചേയ്യുകേയുലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം   വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള തലന
നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുന.   എലഭാ കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം ഇത്തരലാം കബ്ബുകേള സഭാപനിക്കുകേ
എനതഭാണട്ട് ലക്ഷലലാം. സലാംസഭാന ബഡ്ജറനിലന്റെ ഒരു ശതമഭാനലാം യുവഭാക്കളക്കനിടയനില്
സലാംരലാംഭകേതസലാം  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  മഭാറനിവയഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   വനിദലഭാര്ത്ഥനി  സലാംരലാംഭകേതസ  പദതനിലയ  എലഭാ  സര്വകേലഭാശഭാലകേളുലാം
അക്കഭാദമനികേട്ട്  റഗുകലഷനസനിലുലാം  ഉളലപടത്തുകേ,  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില്
ഇതനിനുകവണനി  പ്രകതലകേ  ലസല്  ആരലാംഭനിക്കുകേ,  ഇനകേദ്യുകബറര്  അലാംഗതീകേരനിച
കപ്രഭാജക്ടുകേള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  അവസഭാന  വര്ഷ  കപ്രഭാജക്ടനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭാക്കനി
സനിലബസട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  മഭാര്ക്കട്ട്  നല്കുകേ,  ആയനിരലാം  കകേഭാകളജുകേളനില്  ബൂടട്ട്
കേലഭാമ്പുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുകേ,  അയഭായനിരലാം  ബനിരുദ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള
ലതരലഞ്ഞടത്തട്ട്  ഭഭാവനിയനില്  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  തനിളങ്ങുനതനിനട്ട്  കനതൃതസ
പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേ  തുടങ്ങനിയ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.   ലടകകഭാളജനി
ബനിസനിനസട്ട്  ഇനകേദ്യുകബറര്   സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  2015-16  ബഡ്ജറട്ട്
പ്രസലാംഗത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  സര്വകേലഭാശഭാലകേളക്കട്ട്  1  കകേഭാടനി  രൂപ  വതീതലാം
നല്കുലമനട്ട്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  ഇകത  തുടര്നട്ട്  മഹഭാതഭാഗഭാനനി
സര്വകേലഭാശഭാലയനിലുലാം  ലകേഭാചനി  ശഭാസ്ത്ര  സഭാകങ്കതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയനിലുലാം
ബനിസനിനസട്ട് ഇനകേദ്യുകബറര് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 45

പബനികേട്ട് ഓഫതീസുകേളനിലല സ്ത്രതീ സഇൗഹൃദ അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള

18 (*108) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :

ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്   :

ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .    കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത  പബനികേട്ട്  ഓഫതീസുകേളനില്  സ്ത്രതീ  സഇൗഹൃദ  അടനിസഭാന

സഇൗകേരലങ്ങള പരനിമനിതമഭാലണന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലപഭാതു ലകേടനിടങ്ങള സ്ത്രതീ സഇൗഹൃദമഭാക്കുനതനിനട്ട് ഇടങ്ങനിയ വഴെനികേള,

പടനിലക്കട്ടുകേള  മുതലഭായവ  ഒഴെനിവഭാക്കനി  പ്ലഭാനുകേളുലാം  ഡനിലസനുകേളുലാം

ഇതനിനനുസൃതമഭായനി  തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ജനിലഭാ,  തഭാലൂക്കട്ട്,  വനികലജട്ട്  ആസഭാനങ്ങളനിലല  പബനികേട്ട്

ഓഫതീസുകേളനില് സ്ത്രതീകേളക്കഭായനി കൂടതല് കടഭായനിലറട്ട് സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടത്തഭാന

സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഇതനികലക്കഭായനി  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്

നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

 ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി   (  ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന  ) : 

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   പഴെയ  ലകേടനിടങ്ങളനില്  അടനിസഭാന

സഇൗകേരലങ്ങള കുറവഭാണട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി) നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം 247.12 ലക്ഷലാം രൂപ ജനഡര് ബഡ്ജറനില്

ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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മതലലഭലത കുറയുനതട്ട് സലാംബനനിച പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് 

19(*109) ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ : 

ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് : 

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസര് : 

ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  തതീരത്തട്ട്  മതല  ലഭലത  കുറഞവരുന  വനിവരലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  2014-ലന  അകപക്ഷനിചട്ട്  2015-ല്  ഉണഭായ

കുറലവത്രലയനട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ബനി)  മതല സമ്പത്തട്ട്  കുറയുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില്  ഇതു  സലാംബനനിച  എത്ര  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ഗവണ്ലമന്റെനില്  ഉലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട  ലവളനിചത്തനില്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനിൽ എന്തെട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വലവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി   (  ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ) :

(എ)  ഉണട്ട്.   CMFRI-യുലട കേണക്കനുസരനിചട്ട്  2012-നുകശഷലാം കകേരള തതീരത്തട്ട്
മതലലഭലതയനില്  ഗണലമഭായ  കുറവട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.   2014-ല്  5.76 ലക്ഷലാം  ടണ്
ആയനിരുന മതലലഭലത 2015 ആയകപഭാള 4.82 ലക്ഷലാം ടണ് ആയനി കുറയുകേയുണഭായനി.
അതഭായതട്ട്  2014-ലന  അകപക്ഷനിചട്ട്  2015-ല്  മതലലഭലതയനില്  0.94  ലക്ഷലാം  ടണ്
കുറവണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  മതലസമ്പത്തട്ട്  കുറയുനതട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാലണനതു
സലാംബനനിചട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  കനരനിടട്ട്  പഠനലാം  നടത്തനിയനിടനില.   എനഭാല്  CMFRI
പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  CMFRI-യുലട  അഭനിപ്രഭായലാം  അനുസരനിചട്ട്  കേഭാലഭാവസഭാ
വലതനിയഭാനലാംമൂലവലാം  ലചേറുമതലങ്ങളുലട   അമനിതമഭായ  ചൂഷണവലാം  ലനയ്മത്തനി/ചേഭാള  (oil
sardine)  മതലത്തനിലന്റെ  ലഭലതയുലട   ഗണലമഭായ  കുറവമഭാണട്ട്  മതല  സമ്പത്തട്ട്
കുറയുനതനിനുള്ള കേഭാരണമഭായനി വനിശകേലനലാം ലചേയ്യുനതട്ട്.  ശഭാസ്ത്രതീയ പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകേള
സമര്പനിചനിടനില.
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(സനി)  അനധനികൃത  മതലബനനലാം  തടയുനതനിനുലാം  അതനിലൂലട  മതലസമ്പത്തട്ട്
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  മലറന എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  കേടല് പകടഭാളനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി
ലകേ.എലാം.എഫട്ട്.ആര്.  ആക്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.   വളലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  മറട്ട്  ആവശലങ്ങളക്കുലാംകവണനി  14  ഇനലാം  മതലങ്ങളുലട  ലചേറു
മതലങ്ങലള  പനിടനിക്കുനതട്ട്  5  വര്ഷകത്തക്കട്ട്  നനികരഭാധനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  1980-ലല
ലകേ.എലാം.എഫട്ട്.ആര്  ആക്ടട്ട്  ലസക്ഷന  (4)  പ്രകേഭാരലാം  എസട്ട്.ആര്.ഒ  477/2015  ആയനി
വനിജഭാപനലാം  പുറലപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.   7-7-2016-  നട്ട്  ലകേഭാചനിയനില്  വചട്ട്  മതലശഭാസ്ത്ര
രലാംഗലത്ത പ്രധഭാന  കകേന്ദ്രഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  നടത്തനിയ ചേര്ചയനില് മുനപു
സൂചേനിപനിച  കേഭാരണങ്ങള  കൂടഭാലത  കേണ്ണനിവലനിപലാം  കുറഞ്ഞ  വലകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
നടത്തുന മതലബനനത്തനിനുലാം പങലണനട്ട് വലക്തമഭായനി.   മതലവനിഭവ സലാംരക്ഷണലാം
കനരനിടന പുതനിയ ലവലവനിളനികേള കേണക്കനിലലടത്തട്ട്   1980-ലല ലകേ.എലാം.എഫട്ട്.ആര്.
ആക്ടട്ട്  സമഗ്രമഭായനി  പരനിഷ്കരനികക്കണതുലണനലാം  പ്രസ്തുത  ചേര്ചയനില്  ഉയര്നവന.
അതനിലന്റെലയലഭാലാം അടനിസഭാനത്തനില് ലകേ.എലാം.എഫട്ട്.ആര്. ആക്ടട്ട് സമഗ്രമഭായനി  കഭദഗതനി
ലചേയ്യുനതനിലനക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനതഭാണട്ട്.

വര്ദനിച്ചുവരുന മുങ്ങനിമരണങ്ങള 
20 (*110) ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :

കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് :
ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  പനി  . :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മുങ്ങനിമരണങ്ങള  അടത്തനിലടയഭായനി  വര്ദനിച്ചുവരുന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  ദുരന്തെങ്ങള  ആവര്ത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങള
വനിശകേലനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  ദുരന്തെങ്ങളനില്ലപടനതട്ട്  അധനികേവലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലാം
യുവഭാക്കളുമഭാലണനതുലകേഭാണ്ടുള്ള  കദശതീയനഷ്ടലാം  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്
മതനിയഭായ മുനകേരുതല് എടക്കുനതനിനുള്ള അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .  ചേന്ദ്രകശഖരന  ) :

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വനിശദമഭായ  വനിശകേലനലാം  നടത്തനിയനിടനില.   എനനിരുനഭാലുലാം  ദുരന്തെങ്ങള
ആവര്ത്തനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രധഭാന കേഭാരണങ്ങള കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആവശലത്തനിനട്ട്
മുനകേരുതല്  സസതീകേരനിക്കഭാത്തതുലാം  നതീന്തെല്  പരനിജഭാനലാം  ഇലഭാത്തതുലാം  നതീന്തുകമ്പഭാള
സസതീകേരനികക്കണ  സുരക്ഷഭാ  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്തതുലാം  അപകേട  സഭാധലതഭാ
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കമഖലകേളനിലല മുനറനിയനിപ്പുകേള അവഗണനിക്കുനതുലാം ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട ഉപകയഭാഗവലാം
ഇത്തരലാം  അപകേടങ്ങളക്കട്ട്  കേഭാരണങ്ങളഭാകുനണട്ട്.   കൂടഭാലത  അപരനിചേനിതമഭായ
സലങ്ങളനിലല ലവള്ളലക്കട്ടുകേളനിലുലാം പുഴെകേളനിലുലാം ഇറങ്ങുനതുലാം നതീന്തെല് അറനിയുനവരുലട
അതനിസഭാഹസനികേതയുലാം  മുങ്ങനി  മരണങ്ങളക്കട്ട്  കേഭാരണമഭാകേഭാറുണട്ട്.   അതനുസരനിചട്ട്
മുനകേരുതല് സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) മുങ്ങനി മരണലാം സലാംബനനിചട്ട് കബഭാധവത്ക്കരണലാം നടത്തുനതനിനഭായനി കകേരള
ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയുലട  ആഭനിമുഖലത്തനില്  അസനിസന്റെട്ട്  എഡന്യൂകക്കഷന
ഓഫതീസറുകടയുലാം  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്  എഡദ്യുകക്കഷന  ഓഫതീസറുകടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാടകൂടനി
സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  സ്കൂള/കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  പ്രകതലകേ  അസലാംബനി  കൂടകേയുലാം
ലഘുകലഖയുലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേയുലാം  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കേടല്കക്ഷഭാഭവലാം ലവള്ളലപഭാക്കവലാം
മറ്റുമുള്ള  അവസരങ്ങളനില്  വനികനഭാദസഞ്ചഭാര  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  ബതീച്ചുകേളനിലുലാം  പ്രധഭാന
കേടവകേളനിലുലാം  മഴെക്കഭാലത്തനിനട്ട് മുകനഭാടനിയഭായനിതലന അപകേട സഭാധലതഭാ മുനറനിയനിപട്ട്
കബഭാര്ഡകേള  സഭാപനിക്കണലമനട്ട്  മഴെക്കഭാല  പൂര്വ  തയഭാലറടപട്ട്  കയഭാഗത്തനില്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിന പ്രകേഭാരലാം പുഴെകേളനിലലയുലാം കുളങ്ങളനിലലയുലാം അപകേടകേരമഭായ
സലങ്ങളനില്  ബനലപട  വകുപ്പുകേള  ജഭാഗ്രതഭാ  മുനറനിയനിപട്ട്  കബഭാര്ഡകേള
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജനിലഭാ ദുരന്തെ നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനിയുലാം ജനിലകേളനിലല ഫയര്കഫഭാഴ്സുലാം
കചേര്നട്ട് സ്കൂള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് നതീന്തെല് പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനുലാം പുഴെയുകടയുലാം
കുളങ്ങളുലടയുലാം  പരനിസരത്തട്ട്  തഭാമസനിക്കുന  ലചേറുപക്കഭാര്ക്കട്ട്  രക്ഷഭാ  പ്രവര്ത്തനലാം
നടത്തുനതനിനുള്ള പ്രകതലകേ പരനിശതീലനലാം നല്കുനതനിനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

    റവനന്യൂ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഓണ്ലലനവഴെനി നല്കേഭാനുള്ള പദതനി 

21 (*111) ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :
 ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :

ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന    :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  റവനന്യൂ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ഓണ്ലലന  വഴെനി
നല്കുനതനിനുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എലന്തെലഭാലാം  കസവനങ്ങളഭാണട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഇതുവഴെനി
ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലകേലക്കഭാണലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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 റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  ) : 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) റവനന്യൂ വകുപനില് ഇ-ഗകവണനസട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട്
ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അകപക്ഷകേനട്ട്  എകപഭാഴലാം  എവനിലട
നനിനകവണലമങ്കനിലുലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കട്ട്  ഓണ്ലലനഭായനി  അകപക്ഷനിക്കുകേയുലാം
ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്  പദതനിയനിലൂലട
ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതുലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനതുലാം.   ഓണ്ലലന  ആയനി  വനികലജട്ട്
ഓഫതീസര്ക്കട്ട്/തഹസതീല്ദഭാര്ക്കട്ട്  എത്തുന  അകപക്ഷകേള  പരനികശഭാധനിചകശഷലാം
ഡനിജനിറല് ഒകപഭാടകൂടനിയ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള അനുവദനിച്ചു നല്കുന.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത വനികലജട്ട്  ഓഫതീസട്ട്,  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസുകേളനില് നനിനലാം
നല്കേനിവരുന  24  ഇനലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഇ-ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  പദതനി  മുകഖന വനികലജട്ട്
ഓഫതീസറുലട/തഹസതീല്ദഭാരുലട ഡനിജനിറല് ഒകപഭാടകൂടനി ഓണ്ലലന ആയനി നല്കേനി
വരുന.  എകപഭാഴലാം  എവനിലടനനിനകവണലമങ്കനിലുലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കട്ട്
അകപക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനതട്ട്.  ഓണ്ലലന  കപലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  കൂടനി  ഈ  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായകതഭാടകൂടനി  ലപഭാതുജനത്തനിനട്ട്  വതീടനിലനിരുനട്ട്  തലന  സര്ടനിഫനിക്കറനിനട്ട്
അകപക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  സഇൗകേരലവലാം  നനിലവനില്  വന
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ജനി.ഒ  (പനി)  നമ്പര്  24/2010/ITD  തതീയതനി  4-8-2010  പ്രകേഭാരലാം
ഓണ്ലലന  വഴെനി  നല്കുന  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കട്ട്  ആധനികേഭാരനികേതയുണട്ട്.  ഇ-
ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതുമഭായനി ബനലപടട്ട് സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ വനികലജട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം ലഭാപട്ട് കടഭാപ്പുകേള/കപഴണല് കേമ്പന്യൂടറുകേള എനനിവ കകേരള കസറട്ട്
ഐ.ടനി.  മനിഷനവഴെനി നല്കേനിക്കഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.   ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്  പദതനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന
എലഭാ വനികലജട്ട് ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം എസട്ട്.വനി.ഒ.-മഭാര്ക്കുലാം തഹസതീല്ദഭാര്മഭാര്ക്കുലാം മറട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  മതനിയഭായ  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  എലന്തെങ്കനിലുലാം
സഭാകങ്കതനികേ  തടസമുണഭായഭാല്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  ആവശലമഭായ  പരനിശതീലനലാം
നല്കുനതനിനുലാം എലഭാ തഭാലൂക്കുകേളനിലുലാം ഹഭാനഡട്ട് കഹഭാളഡനിലാംഗട്ട് സഭാഫനികനയുലാം കകേരള
കസറട്ട് ഐ.റനി. മനിഷനവഴെനി നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  അക്ഷയകകേന്ദ്രങ്ങള വഴെനി വനിതരണലാം ലചേയ
ലഘുകലഖകേള  വഴെനിയുലാം  വനിവനിധ  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലടയുള്ള  പരസലങ്ങളനിലൂലടയുലാം
കബഭാധവല്ക്കരണ പരനിപഭാടനികേള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം നല്കുന
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലട  പൂര്ണ്ണവനിവരവലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കട്ട്  ആവശലമഭായനിട്ടുള്ള
അനുബനകരഖകേളുലട  വനിവരങ്ങളുലാം  അകപക്ഷ  നല്കുനതനിനുലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  കവണ പരനിശതീലനങ്ങളുലാം  അനുബന  സഭാകങ്കതനികേ  വനിവരങ്ങളുലാം
അക്ഷയ കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

909/2017
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റവനന്യൂ  വകുപനിലന്റെ  പഇൗരഭാവകേഭാശ  കരഖയനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുനതുലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കസവനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  അനുശഭാസനിക്കുനതുമഭായ  സമയപരനിധനി
പഭാലനിചഭാണട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  നല്കേനി  വരുനതട്ട്.   എലഭാ  ജനിലഭാ  അക്ഷയ
കകേഭാ-ഓഡനികനറര്മഭാര്ക്കുലാം  അക്ഷയകകേന്ദ്രങ്ങളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം
സഭാകങ്കതനികേമഭായ  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  എലന്തെങ്കനിലുലാം  ക്രമകക്കടകേള
ശദയനില്ലപടഭാല്  തക്കതഭായ  നടപടനികേളക്കട്ട്  ജനിലഭാകേളക്ടര്ക്കട്ട്  ശനിപഭാര്ശ
നല്കുനതനിനുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത  ഇത്തരലാം  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്  ഇ-ഗകവണനസട്ട്
ലസഭാലസറനികേളുലാം രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

ആശസഭാസട്ട് പദതനി 

22 (*112)  ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് : 
 ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന : 
 ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി : 
 ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സ്ക്കൂളുകേളനില്  ആശസഭാസട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതു  വഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പദതനിയുലട  നടത്തനിപനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകേപ്പുമനനി ( ലപ്രഭാഫ. സനി. രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്) :

(എ) ആശസഭാസട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള സ്കൂളുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.

(ബനി) കുടനികേളക്കട്ട് കേലഭാകേഭായനികേ പ്രവൃത്തനി പരനിചേയ കമഖലകേളനില് പ്രഭാവതീണലലാം
നല്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള  പ്രകതലകേ  പരനിശതീലനമഭാണട്ട്  ആശസഭാസട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലൂലട
വനിഭഭാവന ലചേയനിരുനതട്ട്.

(സനി)  വനിവനിധ  ജനിലകേളനില്  ആശസഭാസട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  കവണനി
സ്കൂളുകേലള  ലതരലഞ്ഞടത്തനിട്ടുണട്ട്.  നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
സലാംബനനിചട്ട് 2015-16-ല് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിടനില.
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കേശുവണനി വലവസഭായ കമഖലയനിലല പ്രതനിസനനികേള 

 23(*113)  ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കേശുവണനി  വലവസഭായലാം  കനരനിടന  പ്രതനിസനനികേള
എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കതഭാടണനിയുലട കമല് ചുമത്തനിയ വര്ദനിപനിച ഇറക്കുമതനിച്ചുങ്കലാം കേഭാരണലാം
കേശുവണനിവലവസഭായത്തനില്  ഉണഭാകേഭാനനിടയുള്ള  പ്രതലഭാഘഭാതങ്ങള  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാറനിലന്റെ ശദയനില്ലപടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേശുവണനി  വലവസഭായലാം  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  പദതനികേള
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി  ലജ  .    കമഴനിക്കുടനി
അമ്മേ) : 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കേശുവണനി  കമഖലയനിലല   പ്രതനിസനനികേള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

1. അസലാംസ്കൃത കതഭാടണനിയുലട ലഭലതക്കുറവട്ട്.

2. പ്രവര്ത്തന മൂലധനലാം സമയബനനിതമഭായനി ലഭലമഭാകേഭാത്തതട്ട്.

3. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഇകപഭാള ഏര്ലപടത്തനിയ ഇറക്കുമതനി ചുങ്കലാം.

4. സമയബനനിതമഭായനി ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം നടപഭാക്കഭാലതയനിരുനതട്ട്.

5.  അന്തെഭാരഭാഷ  കേകമ്പഭാളങ്ങളനില്  മതരനിക്കത്തക്ക  തരത്തനിലുള്ള  മൂലല  
     വര്ദനിത ഉല്പനങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കഭാത്തതട്ട്.

6. ഫഭാക്ടറനികേള മറ്റു സലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കട്ട് മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതട്ട്.

7. ആശഭാസലമലഭാത്ത കേനിടമതരങ്ങള.

8. തകദ്ദേശതീയമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന കതഭാടണനിയുലട ദഇൗര്ലഭലലാം.
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1. അസലാംസ്കൃത കതഭാടണനിയുലട ലഭലതക്കുറവട്ട്:

ഇന്തെലയനില് ഏകേകദശലാം  15  ലക്ഷലാം ടണ് കേശുവണനി കപ്രഭാസസട്ട് ലചേയ്യുനണട്ട്.
ഇതനില്  ഏകേകദശലാം  50%  മഭാത്രകമ  ഇന്തെലയനില്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനള്ളു.   ബഭാക്കനി
വനിവനിധ  രഭാജലങ്ങളനില്  നനിനട്ട്  ഇറക്കുമതനി  ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.   ടഭാനസഭാനനിയ,
ഐവറനികകേഭാസട്ട്,  ഗനിനനിബനിസഭാകവഭാ  എനതീ  രഭാജലങ്ങളനില്  നനിനഭാണട്ട്  മുഖലമഭായുലാം
കേശുവണനി  ഇറക്കുമതനി  ലചേയ്യുനതട്ട്.  സമയബനനിതമഭായനി  സതീസണ്  സമയത്തട്ട്
കേശുവണനി  ഇറക്കുമതനി  ലചേയഭാന  കേഴെനിഞ്ഞഭാല്  മഭാത്രകമ  ആവശലമഭായ  കേശുവണനി
ലഭനിക്കുകേയുള.   എനഭാല്  പ്രവര്ത്തന  മൂലധനത്തനിലന്റെ  അഭഭാവലാംമൂലലാം  അതനിനട്ട്
കേഴെനിയഭാറനില.  ഇതട്ട് പ്രതനിസനനിക്കട്ട് കേഭാരണമഭാണട്ട്.

2.    പ്രവര്ത്തന മൂലധനലാം സമയബനനിതമഭായനി ലഭലമഭാകേഭാത്തതട്ട്  .:

സലാംസഭാനലത്ത കേശുവണനി വലവസഭായത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ കേശുവണനിയുലട
സനിലാംഹഭഭാഗവലാം ഇറക്കുമതനി ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട് പതനിവട്ട്.  വനിവനിധ രഭാജലങ്ങളനിലല വനിളവട്ട്
സമയത്തട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  ഇറക്കുമതനി  ലചേയഭാന  കേഴെനിഞ്ഞഭാല്  മഭാത്രകമ
ആവശലഭാനുസരണലാം  കേശുവണനി  ലഭനിക്കുകേയുള.  എനഭാല്  നനിലവനിലുള്ള
ബഭാദലതകേളമൂലലാം  കൂടതല്  കലഭാണ്  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  ബഭാങകേള
തയഭാറഭാകുനനില. നനിലവനിലുള്ള കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഏകേകദശലാം 3000 കകേഭാടനി രൂപയുലട
outstanding loan കേശുവണനി കമഖലയട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് 200  കകേഭാടനി NPA
(Non  Performing  Assets)  ആയതഭായുലാം  800  കകേഭാടനി  രൂപ  Stressed  Asset
ആയതഭായുലാം കേണക്കഭാക്കുനണട്ട്.

3. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഇകപഭാള ഏര്ലപടത്തനിയ ഇറക്കുമതനി ചുങ്കലാം:

ഇറക്കുമതനി  ലചേയ്യുന  കതഭാടണനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  9.36%  ഇറക്കുമതനി  ചുങ്കലാം
ഏര്ലപടത്തനി.  തന്മൂലലാം ഇറക്കുമതനി ലചേയ്യുന കതഭാടണനിയട്ട് ഏകേകദശലാം 10 %-ത്തനിലന്റെ വനില
വര്ദനവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇറക്കുമതനി ലചേയ്യുന കതഭാടണനിയുലട  25%  പരനിപട്ട് കേയറ്റുമതനി
ലചേയഭാല്  അഡസഭാനസട്ട്  ഓതലറകസഷന  സതീലാം  പ്രകേഭാരലാം  ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കുലാം.
എനഭാല് 80  കേനികലഭാ കതഭാടണനി സലാംസരനിക്കുകമ്പഭാള 10  മുതല് 13 കേനി.ഗ്രഭാലാം വലരകയ
കേയറ്റുമതനി ഉല്പനങ്ങള ലഭനിക്കുനള.

4. ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം നടപഭാക്കഭാതനിരുനതട്ട്.

ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ലതഭാഴെനില്
അന്തെരതീക്ഷലാം ലമചലപടത്തുനതനിനുലാം ഭഭാഗനികേമഭായ യനവല്ക്കരണലാം ആവശലമുണട്ട്.

5. മൂലലവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങളുലട അഭഭാവലാം:

5000 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഉല്പനങ്ങള കേയറ്റുമതനി ലചേയ്യുനലണങ്കനിലുലാം  തനികേച്ചുലാം
മൂലലവര്ദനിതമഭായ  ഉല്പനങ്ങള  ഒനലാം  തലന  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനനില.   തന്മൂലലാം
വനകതഭാതനിലുള്ള റനികടണ് ലഭനിക്കഭാലത കപഭാകുനണട്ട്.
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6. മറട്ട് സലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കുള്ള മഭാറലാം  :

സലാംസഭാനലത്ത  അസലാംസ്കൃത  കേശുവണനിയുലട  ലഭലതക്കുറവലാം  കൂലനിയനിലല
ഏറക്കുറചനിലുലാം  ഫഭാക്ടറനികേള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിനട്ട്  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനികലയക്കു
മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് കേഭാരണഭാമഭാകുനണട്ട്.  അങ്ങലന പുതുതഭായനി സഭാപനിക്കുന
ഫഭാക്ടറനികേളനില് യനവല്ക്കരണവലാം നടപഭാക്കുനണട്ട്.

7. ആശഭാസലമലഭാത്ത കേനിടമതരങ്ങള  :

മുന  കേഭാലങ്ങളനില്  യഥഭാര്ത്ഥ  ലപ്രഭാസകസഴട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  കേശുവണനി
ഇറക്കുമതനിയനില്  ഏര്ലപടനിരുനതട്ട്.   അവരുലട  ആവശലകേതയട്ട്  അനുസരനിച്ചുള്ള
കേശുവണനി  ഇറക്കുമതനി  ലചേയട്ട്,  കപ്രഭാസസട്ട്  ലചേയട്ട്  കേയറ്റുമതനി  ലചേയ്യുകേയഭായനിരുന
പതനിവട്ട്.  എനഭാല് കേഭാലക്രമത്തനില് വഭാണനിജലതഭാല്പരലകത്തഭാടകൂടനി ആളുകേള ഈ
രലാംഗകത്തക്കട്ട് കേടന വരനികേയുണഭായനി.  അവര് വനകതഭാതനില് കേശുവണനി സലാംഭരനിചട്ട്,
മഭാര്ക്കറനില്  കൃത്രനിമക്ഷഭാമലാം  സൃഷ്ടനിചട്ട്  അസലാംസ്കൃത  കതഭാടണനിയുലട  വനില
വര്ദനിപനിക്കുന.  തന്മൂലലാം കൂടനിയ വനിലക്കട്ട് കതഭാടണനി വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് കേഭാരണമഭാകുന.

ഇതനിനട്ട് ലചേറുകേനിട വലവസഭായനികേളക്കട്ട് കേഴെനിയുനനില.

8. തകദ്ദേശതീയമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന കതഭാടണനിയുലട ദഇൗര്ലഭലലാം

തകദ്ദേശതീയമഭായനി  കതഭാടണനി  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  വനിപുലമഭായ
പദതനികേലളക്കുറനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചേനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി
ലചേയ്യുനതനിനഭായനി ഭൂമനി കേലണത്തുനതനിനട്ട് വനലാം,  കൃഷനി,  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ വകുപട്ട്
മനനിമഭാരുമഭായനി  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട്  ഒരു  പദതനി  തയഭാറഭാക്കുവഭാന  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഏര്ലപടത്തനിയ  9.36%  ഇറക്കുമതനി  ചുങ്കലാം  ഈ
വലവസഭായലത്ത  പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഇറക്കുമതനി  ലചേയ്യുന
കതഭാടണനിയുലട  വനില ഏകേകദശലാം 10% വര്ദനിക്കുനതനിനട്ട് ഇതട്ട് കേഭാരണമഭാകുനണട്ട്.
ഇറക്കുമതനി  ലചേയ  ഉല്പനത്തനിലന്റെ  25%  കേയറ്റുമതനി  ലചേയഭാല്  അഡസഭാനസട്ട്
ഓതലറകസഷന  സതീമനില്  ഉളലപടത്തനി  ടഭാകട്ട്  റതീഫണട്ട്  ലഭനിക്കുലാം.   എനഭാല്  
80  കേനി.ഗ്രഭാലാം കതഭാടണനി സലാംസ്ക്കരനിക്കുകമ്പഭാള  10  മുതല്  13  കേനി.ഗ്രഭാലാം വലര മഭാത്രകമ
കേയറനിയയക്കത്തക്ക പരനിപട്ട് ലഭനിക്കുനള. ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് ഇറക്കുമതനി ചുങ്കലാം
പനിനവലനിക്കണലമനട്ട് ആവശലലപടട്ട് ഈ സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര ധനമനനിക്കുലാം വഭാണനിജല
വകുപ്പുമനനിക്കുലാം 14-6-2016-ല് കേത്തട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാന
കേഴെനിയനിലലനട്ട്  കകേന്ദ്ര  ധനകേഭാരല  വകുപ്പുമനനിയനില്  നനിനട്ട്  മറുപടനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്  വതീണ്ടുലാം  ലകേഭാണ്ടു
വരുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കേശുവണനി  വലവസഭായ  രലാംഗലത്ത  പ്രതനിസനനി
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  വനിവനിധ  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്.   കകേരള
സലാംസഭാന  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറന
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   കേശുവണനി
വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് സുതഭാരലമഭായ നടപടനിക്രമങ്ങള നടപനില് വരുത്തുനതനികലയട്ട് ലടണര്
വലവസകേളനില്  ചേനില  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനി  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതു
കൂടതല്  ആളുകേള  ലടണറനില്  പലങ്കടക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭാകുനതഭാണട്ട്.
കതഭാടണനിയുലട  ആഭലന്തെര  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  കൂടതല്
സലങ്ങളനില്  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.   അതനിനഭാവശലമഭായ തുകേ
അനുവദനിച്ചുവരുന.   കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  ബഭാങകേളുമഭായുള്ള
ബഭാദലതകേള ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനിയനിലൂലട ലകേഭാടത്തുതതീര്ക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സസകേഭാരലകമഖലയനിലല  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറന  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ഹ്രസസകേഭാല-ദതീര്ഘകേഭാല  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കുനതഭാണട്ട്.
ഹ്രസസകേഭാല നടപടനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി നനിലവനിലുള്ള കലഭാണുകേളക്കട്ട് 6  മഭാസകത്തക്കട്ട്
ലമഭാറകടഭാറനിയലാം  ഏര്ലപടത്തണലമനലാം  പുതുതഭായനി  ബഭാങ്കട്ട്  ഫനിനഭാനസട്ട്
അനുവദനിക്കണലമനലാം  കലഭാണ്  തനിരനിചടയ്ക്കുനതനിനട്ട്  സഭാവകേഭാശലാം  നല്കേണലമനലാം
ബഭാങകേകളഭാടട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഈ വനിഷയലാം റനിസര്വട്ട് ബഭാങ്കട്ട് വനിളനിച്ചു കചേര്ത്ത
എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി  കയഭാഗത്തനില്  ശക്തമഭായനി  ആവശലലപടതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ബഭാങ്കട്ട്  പ്രതനിനനിധനികേള  വനിവനിധ  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുതലവന്മേഭാര്
ഉളലപടന  ഒരു  ഉനതതല  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കഭാനുലാം  പ്രസ്തുത  സമനിതനിയനില്
ഹ്രസസകേഭാല ദതീര്ഘകേഭാല പരനിഹഭാര മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാനുമഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.   കതഭാടണനിയുലട  ലഭലത  ഉറപ്പു  വരുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  ഈ  ഉനതതല  കേമ്മേനിറനി  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ദതീര്ഘകേഭാല
നടപടനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കതഭാടണനി  സമയബനനിതമഭായനി  ലഭലമഭാക്കുനതനികലയട്ട്
ആവശലമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം  നയപരനിപഭാടനികേള  ആസൂത്രണലാം
ലചേയഭാനുമഭായനി ഒരു ഏജനസനി രൂപതീകേരനിക്കുന കേഭാരലവലാം പരനിഗണനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

  ഹഭാരനിസണ് മലയഭാളലാം ലനിമനിറഡട്ട് കേമ്പനനിയുലട ലകേവശമുള്ള  അനധനികൃത
സലലാം 

 24(*114)  ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
 ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .    എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹഭാരനിസണ് മലയഭാളലാം ലനിമനിറഡട്ട് കേമ്പനനി അനധനികൃതമഭായനി ലകേവശലാം
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വചനിരനിക്കുന  സലലാം  ഏലറടക്കഭാന  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എലന്തെലഭാലമനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേമ്പനനി  എത്ര  ഏക്കര്  ഭൂമനി  അനധനികൃതമഭായനി  ലകേവശലാം
വചനിട്ടുലണനലാം, അതനില് സര്ക്കഭാര് ഏലറടത്ത ഭൂമനി എത്രലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് ലഹകക്കഭാടതനി പുറലപടവനിചനിട്ടുള്ള ഉത്തരവനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ?

 റവനന്യൂവലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  ):

(എ)  25-4-2013-ലല  ജനി.ഒ  (എലാം  എസട്ട്)  161/2013.  ആര്.  ഡനി.  നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം M/s ഹഭാരനിസണ്സട്ട് മലയഭാളലാം ലനിമനിറഡട്ട്,  അവരനില് നനിനലാം ഭൂമനി
കനടനിയവര്,  മറ്റു കേകയറക്കഭാര് തുടങ്ങനിയവര് ലകേവശലാം വചനിരനിക്കുന സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി
കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമലാം  1957  പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് ഏലറടക്കുനതനിനട്ട്
സലാംസഭാനതല  ലസഷലല്  ഓഫതീസലറ  നനികയഭാഗനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  HML
കേമ്പനനിയുലാം  കേക്ഷനികേളുലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  7  ജനിലകേളനില്  (ലകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,
കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം,  ഇടക്കനി,  തൃശ്ശൂര്,  വയനഭാടട്ട്)  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  ലകേവശലാം
വക്കുനതഭായനി  കേലണത്തനിയതനിലന  തുടര്നട്ട്  ലകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,
ഇടക്കനി   എനതീ 4 ജനിലകേളനില് ടനി കേമ്പനനിയുലാം മറ്റു കേക്ഷനികേളുലാം ലകേവശലാം വചനിരുന
38,170.92  ഏക്കര്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  ഏലറടത്തുലകേഭാണട്ട്  ലസഷലല്  ഓഫതീസര്  &
കേളക്ടര് ഗവ.  ലഭാന്റെട്ട് റനിസലാംപ്ഷന ഉത്തരവകേള പുറലപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില്  M/s
ഹഭാരനിസണ്സട്ട് മലയഭാളലാം ലനിമനിറഡട്ട്  ലകേവശലാം വയ്ക്കുന  4  ജനിലകേളനിലല  30019.95
ഏക്കര് ഭൂമനിയുലാം മറ്റു കേമ്പനനികേളുലാം കേകയറക്കഭാരുലാം ലകേവശലാം വയ്ക്കുന 8150.97 ഏക്കര്
ഭൂമനിയുലാം ഉളലപടന. 38170.92  ഏക്കര്  ഭൂമനി സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് ഏലറടത്തു ലകേഭാണട്ട്
പുറലപടവനിച 18 നടപടനിക്രമങ്ങളലക്കതനിലര കേമ്പനനികേളുലാം കേക്ഷനികേളുലാം ഫയല് ലചേയ
വനിവനിധ റനിടട്ട്  ഹര്ജനികേളനില് ബഹുമഭാനലപട ലഹകക്കഭാടതനിയുലട സനിലാംഗനിള ബഞ്ചട്ട്
25-11-2015-ല്  'റഫറനസട്ട്  ഓര്ഡര്'  പുറലപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.
HML-മഭായനി ബനലപട ടനി കകേസ്സുകേള ബഹുമഭാനലപട ലഹകക്കഭാടതനിയുലട സജതീവ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

M/s  ഹഭാരനിസണ്  മലയഭാളലാം  ലനിമനിറഡലാം  മറ്റു  കേമ്പനനികേളുലാം  തങ്ങളുലട
മുന ഗഭാമനികേള എന വഭാദനിക്കുന M/s മലയഭാളലാം പ്ലഭാകന്റെഷന (യു.ലകേ) ലനിമനിറഡട്ട് എന
വനികദശ കേമ്പനനി വയനഭാടട്ട് ജനിലയനില് ലകേവശലാം വചനിരുന 30,000 ഏക്കറനിലധനികേലാം
ഭൂമനിയുലാം  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  ലകേവശലാം  വചനിരുന  6163  ഏക്കര്  ഭൂമനിയുലാം
ഏലറടക്കുനതനിനുള്ള  നനിയമ  നടപടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  വയനഭാടട്ട്  ജനിലയനില്
ലകേ.എല്.സനി.  റൂള  6  പ്രകേഭാരലാം പരനികശഭാധന നടത്തുകമ്പഭാള,  ടനി നടപടനിലക്കതനിലര
M/s  ഹഭാരനിസണ്സട്ട്  മലയഭാളലാം  ലനിമനിറഡട്ട്  ബഹു.  ലഹകക്കഭാടതനിയുലട  മലറഭാരു
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ബഞ്ചനില് നനിനലാം കസ ഉത്തരവട്ട് കനടകേയുലാം തുടര് നടപടനികേള തടസലപടത്തുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആലകേ  74,334  ഏക്കറനിലധനികേലാം  ഭൂമനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  M/s  മലയഭാളലാം
പ്ലഭാകന്റെഷന (യു.  ലകേ)  ലനിമനിറഡട്ട് എന വനികദശ കേമ്പനനി ലകേവശലാം വചനിരുനതഭായനി
കരഖകേള സൂചേനിപനിക്കുന.   M/s  ഹഭാരനിസണ് മലയഭാളലാം ലനിമനിറഡലാം ടനി കേമ്പനനിയനില്
നനിനലാം  ഭൂമനി  കനടനിയവരുലാം  മറ്റു  കേകയറക്കഭാരുലാം  കചേര്നട്ട്  ലകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,
കകേഭാടയലാം,  ഇടക്കനി എനതീ  4  ജനിലകേളനില് ലകേവശലാം വചനിരുന  38,170.92  ഏക്കര്
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ഏലറടത്തുലകേഭാണട്ട് ഉത്തരവകേള പുറലപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ലകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,  ഇടക്കനി എനതീ 4  ജനിലകേളനില്  M/s
ഹഭാരനിസണ് മലയഭാളലാം  ലനിമനിറഡലാം  ടനി  കേമ്പനനിയനില് നനിനലാം ഭൂമനി  കനടനിയവരുലാം മറ്റു
കേകയറക്കഭാര് തുടങ്ങനിയവര് ലകേവശലാം വചനിരുന   38,170.92 ഏക്കര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി
ഏലറടത്തുലകേഭാണ്ടുള്ള  ലസഷലല്  ഓഫതീസറുലട  ഉത്തരവകേളലക്കതനിലര  ടനി
കേമ്പനനികേളുലാം  വലക്തനികേളുലാം  കചേര്നട്ട്  വനിവനിധ  റനിടട്ട്  ഹര്ജനികേള ഫയല് ലചേയനിരുന.
പ്രസ്തുത  ഏലറടക്കല്  ഉത്തരവകേളുലട  തല്സനിതനി  തുടരഭാന  ബഹുമഭാനലപട
ലഹകക്കഭാടതനി  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ  റനിടട്ട്  ഹര്ജനികേളനില്  ലസഷലല്
ഓഫതീസറുലട അധനികേഭാരപരനിധനിലയയഭാണട്ട്  ടനി  കേമ്പനനികേള കചേഭാദലലാം  ലചേയനിരുനതട്ട്.
എനഭാല് ദതീര്ഘനഭാളലത്ത  ഹനിയറനിലാംഗനിനുകശഷലാം  25-11-2015-ല്  ബഹുമഭാനലപട
ലഹകക്കഭാടതനിയുലട  സനിലാംഗനിള  ബഞ്ചട്ട്  ടനി  കകേസ്സുകേള  രണലാംഗങ്ങള  അടങ്ങുന
ഡനിവനിഷന  ബഞ്ചട്ട്  കകേളക്കുനതനികലക്കഭായനി  റഫര്  ലചേയലകേഭാണട്ട്  റഫറനസട്ട്
ഓര്ഡര് പുറലപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.

സമ്പൂര്ണ്ണ പ്രഭാഥമനികേ വനിദലഭാഭലഭാസലാം 

25 (*115) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : 
ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന : 
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളലാം സമ്പൂര്ണ്ണ പ്രഭാഥമനികേ വനിദലഭാഭലഭാസലാം കനടനിയ സലാംസഭാനലാം എന
കനടലാം ലകേവരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എലന്തെലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ഇതനിനുകവണനി നടപഭാക്കനിയതട്ട്;

(ഡനി) ഈ  കനടലാം  ലകേവരനിക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഭരണ
തലത്തനില് ലകേലക്കഭാണതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 
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വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്):

(എ)  യണനികവഴ് സലലകസഷന  ഓഫട്ട്  എലനിലമന്റെറനി  എഡന്യൂകക്കഷന
പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  2014-ല്  കകേരളലാം  സമ്പൂര്ണ്ണ  പ്രഭാഥമനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
കനടനിയ സലാംസഭാനലമന കനടലാം ലകേവരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രഭാഥമനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  കനടഭാന  പ്രഭായമഭായ  എലഭാ  കുടനികേളക്കുലാം
വര്ണ്ണ,  വര്ഗ്ഗ,  ലനിലാംഗ,  ഭനിനകശഷനി എനതീ വലതലഭാസങ്ങളനിലഭാലത സ്കൂള പ്രകവശനലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുകേ എനള്ളതഭാണട്ട് ഇതുലകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  കുടനികേളക്കട്ട്  എത്തനികചരഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  സലങ്ങളനിലുലാം  
ഉളപ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  ഉള്ള  കുടനികേളക്കട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  നല്കുകേ  എന
ലക്ഷലകത്തഭാലട  എലാം.ജനി.എല്.സനി.-കേള  (Multi  Grade  Learning  Centre)
ആരലാംഭനിച്ചു.

(ഡനി)  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളവഴെനി  സര്കവ  നടത്തനി  സ്കൂള  പ്രകവശനലാം

കനടഭാത്ത  കുടനികേലള  കേലണത്തനി  അവരുലട  സ്കൂള  പ്രകവശനലാം  ഉറപ്പു

വരുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുന.   കൂടഭാലത  ഈ  ലക്ഷലത്തനിനഭായനി

വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങലള,  ഡനി.പനി.ഇ.പനി.,  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.,  എനനിവയുലട

കേതീഴെനില്  സനി.ആര്.സനി.,  ബനി.ആര്.സനി.  ജനിലഭാതല  സഭാപനങ്ങള  എനനിവയഭായനി

വനികകേന്ദ്രതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

             അടച്ചുപൂടല് കനരനിടന വനിദലഭാലയങ്ങള 

26 (*116) ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന പനി.  :

ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള  :

ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   ലടസണ് മഭാസര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് അടച്ചുപൂടല് കനരനിടന വനിദലഭാലയങ്ങളുകണഭാ; ഉലണങ്കനില്

സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് എത്ര; എയ്ഡഡട്ട് കമഖലയനിലലത്ര;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് പ്രകതലകേ

പഭാകക്കജട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി) വനിദലഭാലയങ്ങള അടച്ചുപൂട്ടുനതനിനട്ട്  സഭാഹചേരലലമഭാരുക്കുന കകേഭാടതനി

വനിധനികേള മറനികേടക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി   (  ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്  ):

(എ)  ഉണട്ട്;  അടച്ചുപൂടല്  ഭതീഷണനി  കനരനിടന  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേള

ഒനലാംതലനയനില.   എയ്ഡഡട്ട്  കമഖലയനില്  40  സ്കൂളുകേള  അടച്ചുപൂടല്  ഭതീഷണനി

കനരനിടനണട്ട്.

(ബനി)  ബഹുമഭാനലപട  ലഹകക്കഭാടതനി  വനിധനികേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്

അടച്ചുപൂടനിയ  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  കേനിരഭാലൂര്  പനി.എലാം.എല്.പനി.  സ്കൂള,  മലപ്പുറലാം

ജനിലയനിലല മങ്ങഭാട്ടുമുറനി എ.എലാം.എല്.പനി.  സ്കൂള,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല പഭാലഭാടട്ട്

എ.യു.പനി.  സ്കൂള,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  മലഭാപറമ്പട്ട്  എ.യു.പനി.  സ്കൂള  എനതീ

എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേള  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി)  1958-ലല  കകേരള  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിയമത്തനിലന്റെ  ലസക്ഷന  7(6)-ല്

കഭദഗതനി വരുത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള 

27 (*117)   ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന  :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന  :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡനിനു  കേതീഴെനില്  ഇകപഭാള
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചു  നടപഭാക്കുനകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
ഏലതലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ഇകപഭാള നനിലവനിലുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് ഏലതലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  ഇകപഭാള  ഭവനവഭായ്പകേള  അനുവദനി
ക്കുനകണഭാ; ഇലലങ്കനില് എന്തുലകേഭാണഭാലണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  പനിരനിഞകേനിടഭാനുള്ള  തുകേ  എത്രലയനലാം  ആയതട്ട്
പനിരനിലചടക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിയഭാനഭാണുകദ്ദേശനിയ്ക്കുനലതനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

റവനന്യൂവലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന) :

(എ) ഉണട്ട്.
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1.  സഭാഫലലലാം ഭവന പദതനി.

2.  ഗൃഹശതീ ഭവന പദതനി.

3.  ഇനകവറതീവട്ട് ഭവന പദതനി.

4.  സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനില് സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള ഭവന പദതനി.

5.  പഭാരസരലലാം  മഭാതൃകേയനില്  നടപനിലഭാക്കുന  ഫഭാറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  
പദതനികേള.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഭൂരഹനിതരഭായ  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  75,000
കുടലാംബങ്ങളക്കഭായനി  ബഹുനനില അപഭാര്ട്ടുലമന്റുകേളുലാം  ഭൂമനി  സസന്തെമഭായുള്ള ബനി.പനി.എല്/തഭാഴ്ന്ന
വരുമഭാന വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള 75,000 കുടലാംബങ്ങളക്കഭായനി പലനിശ സബ്സനിഡനി നല്കുന ഭവന
വഭായ്പകേളുലാം തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല ദരനിദ്രരനില് ദരനിദ്രരഭായവര്ക്കഭായനി ഒരു വഭാര്ഡനില്
ഒരു വതീടട്ട്  എന പദതനി പ്രകേഭാരലാം  22,000  വതീടകേളുലാം അനുവദനിക്കുന  'എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട്'
പദതനിയുലട  ആദല  ഘടലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സസന്തെമഭായനി  ഭൂമനിയുള്ള
ബനി.പനി.എല്  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  60  ചേ.മതീ.  വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള  7000  വതീടകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന
പദതനി ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(സനി)  സലാംസഭാന  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിലവനില്  ഭവന  വഭായ്പഭാ
പദതനികേലളഭാനലാം തലന നടപനിലഭാക്കനി വരുനനില. സലാംസഭാന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്
1977 മുതല് ദുര്ബല/തഭാഴ്ന്ന/ഇടത്തരലാം/ഉയര്ന വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി വനിവനിധ വഭായ്പഭാ സതീമുകേള
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വനനിരുന.  ഹഡ്കകേഭാ,  ഹഇൗസനിലാംഗട്ട് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ഫനിനഭാനസട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന,  ബഭാങകേള  തുടങ്ങനി  നനിരവധനി  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനട്ട്
വഭായ്പയഭായനി ധന സമഭാഹരണലാം നടത്തനിയഭാണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് വഭായ്പഭാ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി
വനനിരുനതട്ട്.   കബഭാര്ഡനിലന്റെ  വനിവനിധ  വഭായ്പഭാ  പദതനികേളനിലല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള
തനിരനിചടവനില് ഗുരുതരമഭായ വതീഴ്ച വരുത്തനിയതുമൂലലാം വനിവനിധ പദതനികേളനില് നനിനലാം ഏകേകദശലാം
135  കകേഭാടനി  രൂപകയഭാളലാം  പനിരനിഞ  കേനിടഭാനുണഭായനിരുന.   കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ലമഭാത്തലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില് 90  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം കപരുലാം സഭാമ്പത്തനികേ തകേര്ചമൂലവലാം കരഭാഗനികേളുലാം
അശരണരുമഭാലണനട്ട്  കേഭാണനിചട്ട്  തനിരനിചടവനില്  വതീഴ്ചവരുത്തുകേയുണഭായനി.   തനിരനിചടവ
കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞ  സതീമുകേളനികലതുളലപലടയുള്ള  നനിരവധനികപര്  കബഭാര്ഡനികലക്കട്ട്
ഒടക്കുവഭാനുള്ള  തുകേ  യഥഭാസമയലാം  അടയഭാത്തതുമൂലലാം  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ  ഭദ്രത
ഇലഭാതഭായനി.  തന്മൂലലാം  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളനികലക്കുള്ള  തനിരനിചടവട്ട്
യഥഭാസമയലാം  നടത്തഭാന  കേഴെനിയഭാതഭാവകേയുലാം  ഹഡ്കകേഭായട്ട്  വളലര  വലനിയ  തുകേ
ബഭാദലതയഭാവകേയുലാം  ലചേയ.   വഭായ്പഭാ  പദതനികേള  നടപനില്  വരുത്തഭാന  കബഭാര്ഡട്ട്
ആശയനിച്ചുകപഭാനനിരുന  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളഭായ  ഹഡ്കകേഭായുലാം  ഹഇൗസനിലാംഗട്ട്
ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ഫനിനഭാനസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കപഭാലുള്ള  സഭാപനങ്ങള  വഭായ്പ  നല്കേഭാന
തയഭാറഭാകേഭാത്തതുമൂലലാം  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  പുതനിയ  വഭായ്പഭാ  പദതനികേള  നടപനില്  വരുത്തഭാന
സഭാധനിചനില.
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(ഡനി)  30-6-2016-ലല  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  ഏകേകദശലാം  217  കകേഭാടനി  രൂപ
വഭായ്പഭായനിനത്തനിലുലാം 18 കകേഭാടനി രൂപ വഭാടകേയനിനത്തനിലുലാം 3.97 കകേഭാടനി രൂപ എകസറട്ട്
ഇനത്തനിലുലാം അടക്കലാം ആലകേ  238.97  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  പനിരനിഞ
കേനിടഭാനുള്ളതട്ട്.  ടനി  തുകേ  പനിരനിലചടക്കുനതനിനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  റവനന്യൂ  റനിക്കവറനി
നടപടനികേള/എവനിക്ഷന  നടപടനികേള  എനനിവ  സസതീകേരനിക്കുനകതഭാലടഭാപലാം
ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനി  എനനിവയനിലൂലട  കബഭാര്ഡനിനട്ട്
പനിരനിഞകേനിടഭാനുള്ള  തുകേ  പനിരനിലചടക്കുനതനിനുള്ള  ഊര്ജനിത  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട അചടനി 

28(*118) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം    :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി   :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി   :
ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ  അദലയന  വര്ഷലത്ത  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  അചടനിക്കുനതുമഭായനി
ബനലപട ആകക്ഷപങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പുസ്തകേമനിലഭാലത  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  പഠനിക്കഭാനനിടയഭായ  സഭാഹചേരലലാം
ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മുനകേഭാലങ്ങളനില്  സതീ-ആപ്റനില്  അചടനിചനിരുന  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള
സസകേഭാരല പ്രനിന്റെനിലാംഗട്ട് പ്രസനികലക്കട്ട് മഭാറഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരലലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതുമൂലലാം  സലാംസഭാനത്തനിനുണഭായ  അധനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധലത
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ഇ)  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട  അചടനി  കൃതലസമയത്തട്ട്  നടത്തഭാന  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുമനനി (  ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്  ):

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  വര്ഷലത്ത  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിചട്ട്  ഈ  അദലയനവര്ഷലാം
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  കൃതലമഭായനി  പുസ്തകേ  വനിതരണലാം  നടത്തുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   കപപര്  പര്കചസട്ട്  നടപടനികേളനില്  ഉണഭാകുന  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  1  മുതല്  10  വലര  കഭാസുകേളനിലല  പഭാഠപുസ്തകേ  അചടനി
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  കപപറുലാം  മറട്ട്  സഭാമഗ്രനികേളുലാം
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വഭാങ്ങനി  അചടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  വനിതരണലാം  നനിര്വഹനിക്കുനതനിനട്ട്  2016-17  മുതല്
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  ലകേ.ബനി.പനി.എസട്ട്.-ലന ചുമതലലപടത്തനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.
ഈ  വര്ഷലാം  സ്കൂള  തുറക്കുകമ്പഭാള  തലന  ഒനഭാലാംഘട  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  സ്കൂളുകേളനില്
എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം ലകേ.ബനി.പനി.എസട്ട്.  ഒരുക്കനിയനിരുന.  അചടനിയുലടയുലാം
വനിതരണത്തനികന്റെയുലാം  പുകരഭാഗതനി  വകുപട്ട്  തലത്തനില്  അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ  വരുനണട്ട്.
ഈ  വര്ഷലാം  ഓണ്ലലന  ആയനി  ഇന്റെന്റെട്ട്  സമര്പനിച  ഹയര്  ലസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനിലല  പ്സസട്ട്  ട  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട  90  ശതമഭാനവലാം  പ്ലസട്ട്  വണ്
പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട 70 ശതമഭാനവലാം വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പ്ലസട്ട് വണ് കഭാസ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനികനഭാലടഭാപലാം  ഹയര്  ലസക്കണറനി  പഭാഠപുസ്തകേ  വനിതരണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  2008-09  മുതല്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട  അചടനിയുലാം
വനിതരണവലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സനി-ആപ്റട്ട്-ലനയഭാണട്ട്  ചുമതലലപട
ത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.   2016-17  വര്ഷലത്ത  ഹയര്  ലസക്കണറനി  പഭാഠപുസ്തകേലാം
അചടനിക്കുനതനിനട്ട്  സനി-ആപ്റട്ട്-ലനയഭാണട്ട്  ചുമതല  ലപടത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.   2016-17
അദലയന വര്ഷത്തനില് സനി-ആപ്റട്ട്-ലന്റെ കശഷനിക്കതതീതമഭായ പുസ്തകേങ്ങള അചടനിക്കഭാന
കയഭാഗലരഭായവരനില്  നനിനലാം  ഇ-ലടണര്  ക്ഷണനിചനിരുലനങ്കനിലുലാം  ചേനില  സഭാകങ്കതനികേ
കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ഇ-ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനിരുനനില.   ഈ
സഭാഹചേരലത്തനില്  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  ലകേ.ബനി.പനി.എസട്ട്.  വഴെനി  അചടനിച്ചു  നല്കുവഭാന
സനി-ആപ്റനിനു നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദലത ഉണഭായനിടനില.

(ഇ)  കപപര്  പര്കചസട്ട്  നടപടനികേളനില്  ഉണഭാകുന  കേഭാലതഭാമസവലാം
യഥഭാസമയലാം  ഇനഡന്റെനിലാംഗട്ട്  നല്കേഭാലത  വരുനതുലകേഭാണ്ടുള്ള  പ്രയഭാസങ്ങളുലാം
ലകേഭാണഭാണട്ട് പഭാഠപുസ്തകേ അചടനിയുലാം വനിതരണവലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള സമയത്തട്ട് തലന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത  വരുനതട്ട്.   ആയതട്ട്  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  കപപര്
വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിചട്ട്,  2016-17  മുതല്  2  വര്ഷകത്തക്കട്ട്
കപപറുലാം അചടനി സഭാമഗ്രനികേളുലാം കസഭാര് പര്കചസട്ട് ചേടങ്ങള പഭാലനിചട്ട് വഭാങ്ങനി 1 മുതല്
10  വലരയുള്ള കഭാസ്സുകേളനികലക്കുള്ള സ്കൂള പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള അചടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  ലകേ.ബനി.പനി.എസട്ട്.-ലന  ചുമതലലപടത്തനി  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത  അചടനിയുകടയുലാം  വനിതരണത്തനികന്റെയുലാം  പുകരഭാഗതനി  നനിരന്തെരലാം  അവകലഭാകേനലാം
നടത്തുകേയുലാം മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയുലാം ലചേയവരുന. യഥഭാസമയലാം പ്രനിന്റെട്ട് ഓര്ഡര്
ലകേ.ബനി.പനി.എസട്ട്-നട്ട് നല്കുനതനിനുള്ള കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം ലടകട്ട്റട്ട് ബുക്കട്ട് ഓഫതീസര്ക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   2016-17  അദലയനവര്ഷലത്ത  ഹയര്  ലസക്കണറനി  പഭാഠപുസ്തകേ
വനിതരണലാം  അദലയനവര്ഷഭാരലാംഭത്തനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  തലന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കണലമനട്ട്  സനി-
ആപ്റനിനു നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.



62 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 11, 2016

തതീരകദശ നനിയനണകമഖല വനിജഭാപനലാം 

29 (*119) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :

ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :

ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷന്യൂ  വലവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശ  നനിയനണകമഖല  വനിജഭാപനലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്

നടപഭാക്കുനതനിലന്റെ പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുട്ടുകേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണട്ട്;  ഈ വസ്തുത കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിലന യഥഭാസമയലാം അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കകേരളതതീരലത്ത  ജനസഭാന്ദ്രതയുലാം  ലതഭാഴെനില്  സഭാപനങ്ങള,
ആരഭാധനഭാലയങ്ങള,  വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള തുടങ്ങനിയവ മഭാറനി  സഭാപനിക്കുനതനിലല
അപ്രഭാകയഭാഗനികേതയുലാം അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  പ്രകതലകേ  സഭാഹചേരലലാം  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  പ്രസ്തുത
നനിയമത്തനില് ഇളവട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില് സമ്മേര്ദ്ദേലാം ലചേലുത്തുകമഭാ?

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷദ്യു വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
(  ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ):

(എ)  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  നനിയമലാം  നടപഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2011-ല്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  ഇറക്കനിയ  വനിജഭാപനത്തനിലന്റെ  ലവളനിചത്തനില്  കനരനിടന  ബുദനിമുട്ടുകേള
തഭാലഴെപറയുനവയഭാണട്ട്.  ഇതട്ട് യഥഭാസമയലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
തതീരകദശ  നനിയനണ  കമഖല  വനി ജഭാപനലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതുമഭായനി
ബനലപടട്ട് തതീരകദശ നനിയനണ കമഖലയനില് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കുടലാംബസസത്തട്ട് ഭഭാഗനിചട്ട്
കേനിട്ടുന  ഭൂമനിയനില്  വഭാസഗൃഹങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  തടസലാം,  ഭവനലാം  പുനര്
നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള  നനിലവനിലുള്ള  തറ  വനിസ്തതീര്ണ്ണത്തനിനട്ട്  അനുപഭാതമഭായനി  മഭാത്രലാം
പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കഭാലമനള്ള  വലവസ,  തതീരകദശ  കമഖലയനില്  ലചേറനിയ  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകപഭാലുമുള്ള ഇളവനിനുകവണനി അകതഭാറനിറനിയുലട അനുമതനി  കവണലമനള്ള
വലവസ,  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ഉപകേരണങ്ങള  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള  ലഷഡ്ഡുകേള
എനനിവയുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് നനിലവനിലുള്ള തടസലാം എനനിവയഭാണട്ട് ഈ വനിജഞഭാപനലാം
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള ജനങ്ങളക്കുണഭാകുന ബുദനിമുട്ടുകേള. സലാംസഭാന തതീരകദശ പരനിപഭാലന
അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  ഉകദലഭാഗസരുലട  കുറവലാം  അകപക്ഷകേളുലട  ബഭാഹുലലവലാം
നനിയമലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് തടസമഭാകുനണട്ട്.
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(ബനി)  ഇല.  വനിജഭാപനങ്ങളനില്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന  സഭാപനങ്ങള,

ആരഭാധനഭാലയങ്ങള,  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള  എനനിവ  മഭാറനി  സഭാപനിക്കണലമനട്ട്
പറഞ്ഞനിടനില.  അതനിനഭാല് വനിഷയലാം സലാംബനനിചട്ട് അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിടനില.

(സനി)  നനിയമത്തനില്  ഇളവട്ട്  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കണലമനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

  ഉരുളലപഭാടല് തടയുനതനിനുള്ള നടപടനികേള 

30(*120) ശതീ  .   എലാം  .  ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വര്ഷകേഭാലത്തട്ട്  ഉരുളലപഭാടല്  സഭാദലതയുള്ള  പ്രകദശങ്ങള
കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  പ്രകദശങ്ങളനിലല  ജതീവനുലാം  സസത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണലാം
ഏര്ലപടത്തുനതനിനട്ട് എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഉരുളലപഭാടല്  സഭാദലത  മുനകൂടനി  കേലണത്തഭാനുള്ള  സഭാകങ്കതനികേവനിദല
നനിലവനിലുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  ആയതട്ട്  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

റവനന്യൂവലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി   (  ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന  ):

(എ)  ഉണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല  മലകയഭാര  ജനിലകേളനിലല  ഉരുളലപഭാടല്
സഭാധലതഭാപ്രകദശങ്ങളുലട  ഭൂപടങ്ങള  കകേന്ദ്ര  ഭഇൗമശഭാസ്ത്ര  പഠന  കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാലട സലാംസഭാന അടനിയന്തെരഘട കേഭാരലനനിര്വഹണ കകേന്ദ്രലാം തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം
അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തഭാലൂക്കട്ട്  തലത്തനില്  ഓകരഭാ  വനികലജനികന്റെയുലാം ഏലതഭാലക്ക
ഭൂപ്രകദശങ്ങളനിലഭാണട്ട്  ഉരുളലപഭാടല്  സഭാധലത  എനതട്ട്  വനിലയനിരുത്തനി  അത്തരലാം
പ്രകദശങ്ങലള  പ്രതനിപഭാദനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ജനിലഭാ  തലത്തനില്  പടനികേ  തയഭാറഭാക്കനി  പുസ്തകേ
രൂപത്തനില്  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടങ്ങളക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത  അതഭാതട്ട്
കേഭാലഘടത്തനില്  ഉണഭാകുന  ഉരുളലപഭാടലുകേള/മണ്ണനിടനിചനില്/  പഭാറനനിരങ്ങല്  എനനിവ
ജനികയഭാളജനിക്കല്  സര്കവ  ഓഫട്ട്  ഇന്തെലയുലട,  കനതൃതസത്തനില്  സൂക്ഷ്മ  പഠനത്തനിനട്ട്
വനികധയമഭാക്കനി  ഉരുളലപഭാടല്  സഭാധലതഭാ  ഭൂപടങ്ങള  തയഭാറഭാക്കനിയുലാം  ജനിലഭാ
ഭരണകൂടങ്ങളക്കട്ട് നല്കുനണട്ട്.

(ബനി) അപകേട സഭാധലതഭാ പ്രകദശങ്ങളനില് സൂചേനഭാ കബഭാര്ഡകേള സഭാപനിക്കുകേയുലാം
പ്രസ്തുത  പ്രകദശങ്ങളനിലല  ജനങ്ങളക്കഭായനി  കബഭാധവത്ക്കരണലാം  നടത്തുകേയുലാം  അപകേട
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സഭാഹചേരലമുണഭായഭാല്  ജനങ്ങലള  പുനരധനിവസനിപനിക്കഭാനുള്ള  കകേന്ദ്രങ്ങള  കേലണത്തനി
അവലര ദുരനിതഭാശസഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങളനികലക്കട്ട് മഭാറനിപഭാര്പനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള
എലഭാ  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടങ്ങളുലാം  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ദുരനിതഭാശസഭാസ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ദ്രുതഗതനിയനില് നടത്തുവഭാന  JCB  അടക്കമുള്ള യന ഉപകേരണങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുവഭാനുലാം  ജതീവനുലാം  സസത്തനിനുലാം  സലാംരക്ഷണലാം  ഏര്ലപടത്തുവഭാന  ബനലപട
ഉകദലഭാഗസരുലട  കസവനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാനുലാം  ആവശലമഭായ  കേര്ശന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത 2 ദനിവസത്തനില് കൂടതല് മഴെ ലപയ്യുനലവങ്കനില്
കേസഭാറനികേളനിലല  ഖനന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഓകരഭാ  ദനിവസലത്തയുലാം  മഴെയുലട  കതഭാതട്ട്  അതതട്ട്  ദനിവസങ്ങളനില്
രഭാവനിലലയുലാം ലവകേനിട്ടുലാം വനിലയനിരുത്തനി ദുരന്തെ നനിവഭാരണ അറനിയനിപ്പുകേള നല്കുനണട്ട്.
മണ്സൂണ്  മുലനഭാരുക്കങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായുള്ള  മുലനഭാരുക്ക  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ബനലപട
എലഭാ ഓഫതീസര്മഭാരുലാം കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിച്ചു വരുനലണനട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുനണട്ട്.

(സനി)  ഇല.   ഉരുളലപഭാടല് സഭാധലത പ്രവചേനിക്കുവഭാന ഉതകുന സഭാകങ്കതനികേവനിദല
രഭാജലത്തട്ട് തലന നനിലവനില് പരതീക്ഷണ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള
കകേരള കസറട്ട് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കകേഭാര്പകറഷനനിലല 

പുനര്നനിയമനലാം 

1  (689)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസറട്ട്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷനനില്  റനിടയര്  ലചേയ
എഞ്ചനിനതീയര്മഭാര്ക്കട്ട്  പുനര്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേഭാര്പകറഷനട്ട് ലഭനിക്കുന വര്ക്കുകേള മറട്ട് ഏജനസനികേളക്കട്ട് നല്കുന
എന  ആകക്ഷപലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്,  ഇത്തരലാം  നടപടനികേള
അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത  സഭാപനത്തനിലല  മലറലന്തെങ്കനിലുലാം  ആകക്ഷപങ്ങള,
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദ വനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള കസറട്ട് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന  2010  മുതല് നടത്തനിവരുന
ഏകേകദശലാം  1500  കകേഭാടനി  രൂപ  അടങ്കല്  വരുന  നൂറനില്പരലാം  കപ്രഭാജക്ടുകേളുലട
പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  സര്ക്കഭാരനില് നനിനലാം റനിടയര് ലചേയ എഞ്ചനിനതീയര്മഭാരുലട
കസവനലാം  കകേഭാര്പകറഷന  ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇപ്രകേഭാരലാം  16  എഞ്ചനിനതീയര്മഭാലര
വനിവനിധ കേഭാലഘടങ്ങളനിലഭായനി  2010  മുതല് നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിലല മഭാകനജനിലാംഗട്ട്
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ഡയറക്ടര്,  സതീനനിയര്  കേണ്സളടന്റെട്ട്,  മറ്റു  രണ്ടു  റതീജനിയണല്  മഭാകനജര്മഭാര്
എനനിവര്ക്കു  പുറകമ  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്മഭാരഭായുലാം  അസനിസന്റെട്ട്  കപ്രഭാജക്ടട്ട്
എഞ്ചനിനതീയര്മഭാരഭായുലാം  12  കപലര അവരുലട കസവന കേഭാലലത്ത മനികേവലാം പ്രവര്ത്തന
പരനിചേയവലാം പരനിഗണനിചട്ട് കപ്രഭാജക്ടട്ട് നടത്തനിപനിനട്ട് കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.   കകേഭാര്പകറഷനട്ട് ലപഭാതു ദര്ഘഭാസുകേളനില് പലങ്കടത്തട്ട് ലഭനിക്കുന
പ്രവൃത്തനികേളുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഏല്പനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  ലടണര്  ലചേയലാം  ഉപകേരഭാര്
നല്കേനിയുമഭാണട്ട്  നടത്തനിവരുനതട്ട്.   കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  പ്രവൃത്തനികേള  കനരനിടട്ട്
നടത്തുവഭാന  ആവശലമഭായ  യനസഭാമഗ്രനികേളുലടയുലാം  ധനസനിതനിയുലടയുലാം   കേടത്ത
അപരലഭാപ്തതകേളുണട്ട്.  1998-നുകശഷലാം  പ്രവൃത്തനികേള  ഉപകേരഭാര്  മുഖഭാന്തെനിരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഉപകേരഭാര് അവസഭാനനിപനികക്കണതുണട്ട്.    അതനിനഭായനി  വനിശദമഭായ
ചേര്ചകേള  നടത്തനി  പുനനഃസലാംഘടന  നടത്തുന  കേഭാരലലാം  ആകലഭാചേനയനിലഭാണട്ട്.  
 ഒരു കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ കറഭാളല ഈ സഭാപനലാം ലകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  കകേരള  കസറട്ട്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷലനതനിലര  വനിവനിധ
ആകക്ഷപങ്ങള  ഉനയനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   അവ  പരനികശഭാധനിചട്ട്
ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

ഒറത്തവണ പുനരുദഭാരണ പദതനി 

2(690)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില്  2015-16-ല്  'ഒറത്തവണ പുനരുദഭാരണ
പദതനി'യനില്  ഉളലപടത്തനി  അനുവദനിച  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളനില്  ഉളലപടത്തനിയതുലാം  ലടണര്  നടപടനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  എഗ്രനിലമന്റെട്ട്  വചതുമഭായ  (ക്രമനമ്പര്  100)  ലതകക്കക്കര
ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല  പള്ളനിക്കല്  ഈസട്ട്പഭാല്  ലസഭാലസറനി  കറഭാഡട്ട്,
മഭാകവലനിക്കര  കബഭാക്കട്ട്  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിനുപകേരലാം  തഴെക്കര  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല  തഴെക്കര
ഓവര്ബനിഡ്ജട്ട്-ലപനഭാലാംമൂടട്ട്  കറഭാഡട്ട്  പ്രസ്തുത  ഫണട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലമനഭാവശലലപടട്ട്  11-1-2016-ല്  എലാം.എല്.എ.  നല്കേനിയ
കേത്തനികന്മേല് സസതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

909/2017
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ഉത്തരലാം

(എ) അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേളനില്  9  എണ്ണലാം
പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.  10 എണ്ണത്തനിലന്റെ എസനികമറ്റുകേള തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നനിലവനിലുള്ള  ചേട  പ്രകേഭാരലാം  കേഴെനിഞ്ഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  പകേരലാം  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
മലറഭാരു പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയനില.   ആയതനിനഭാല്
22-4-2016-ല്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭായ  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  എസനികമറട്ട്  മടക്കനി
നല്കുകേയുണഭായനി.

ടൂറനിസലാം ലഹകവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം 
3 (691) ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് : 

ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  13  വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി  അലലനലമന്റെട്ട്  നനിര്ണ്ണയനിച  മധുര-കകേഭാടയലാം-
കചേര്ത്തല ടൂറനിസലാം  ലഹകവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ഏതു  ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  ലഹകവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നതീളുനതനിനട്ട്  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള  സലകമലറടപട്ട്  തസരനിതലപടത്തുലമന
മുഖലമനനിയുലട  പ്രസ്തഭാവനയുലട  പരനിധനിയനില്ലപടത്തനി  മധുര-കകേഭാടയലാം-കചേര്ത്തല
ടൂറനിസലാം  ലഹകവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനികേള  തസരനിതലപടത്തുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) മധുര-കകേഭാടയലാം-കചേര്ത്തല ടൂറനിസട്ട് ലഹകവയനില് ഉളലപടന കകേഭാടനിമത
മുതല്  കചേര്ത്തല  വലരയുള്ള  ലസ്ട്രേചനിലന്റെ  പുതുക്കനിയ  വനിശദമഭായ  പദതനി  രൂപകരഖ
ധനകേഭാരല  വകുപട്ട്  പരനികശഭാധനിച്ചു  വരുന.  കകേഭാടയലാം  മുതല്  ലവച്ചൂര്  വലരയുള്ള
19.514 കേനി.മതീ,  പദതനിയുലട  ഒനഭാലാം  ഘടമഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ലവച്ചൂര്  മുതല്
കചേര്ത്തല  വലരയുള്ള  9.372  കേനി.മതീ  രണഭാലാം  ഘടമഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുമഭാണട്ട്
വനിശദമഭായ പദതനി രൂപകരഖ ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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കദശതീയപഭാത വനികേസനത്തനിനുള്ള കേര്മ്മേ പദതനികേള 

4 (TT 692) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം : 
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് : 
ശതീ  .   അനനില് അക്കര : 
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   കദശതീയപഭാതയുലട  വനികേസനത്തനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മുന സര്ക്കഭാര് വനിളനിച്ചുകൂടനിയ സര്വകേക്ഷനികയഭാഗത്തനില് കദശതീയപഭാതകേളുലട
വതീതനി എത്രയഭാലണനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനുകവണനി  ഭൂമനി  ഏലറടക്കഭാന എലന്തെലഭാലാം  അതനികവഗ നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കദശതീയപഭാത  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ഭൂമനി  ഏലറടക്കുകമ്പഭാഴണഭാകുന
പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പ്രധഭാന കദശതീയ പഭാതകേളഭായ എന.എചട്ട്  17-ഉലാം എന.എചട്ട്
47-ഉലാം  45  മതീ.  ലററട്ട്  ഓഫട്ട്  കവയനില്  സലകമലറടത്തട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കറഭാകഡഭാടകൂടനിയ
4  വരനിപഭാതയഭായനി  നഭാഷണല്  ലഹകവ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇന്തെല  മുകഖന
വനികേസനിപനിക്കുവഭാനുലാം മറട്ട് കദശതീയ പഭാതകേളഭായ എന.എചട്ട്  49 (കബഭാഡനിലമട്ടു-കുണന്നൂര്),

എന.എചട്ട്  208  (ലകേഭാലലാം-കേഴതുരുടനി),  എന.എചട്ട്  212   (കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്-മുത്തങ്ങ),

എന.എചട്ട്  213  (കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്-പഭാലക്കഭാടട്ട്),  എന.എചട്ട്  220  (ലകേഭാലലാം  -കുമനിളനി),
എന.എചട്ട്  183  എ  (ഭരണനിക്കഭാവട്ട്-  പത്തനലാംതനിട-വണനി  ലപരനിയഭാര്),  എന.എചട്ട്  185

(അടനിമഭാലനി-ലപനഭാവട്ട്-കുമളനി)  എനനിവ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്
ഉളലപടത്തനി കപവ്ഡട്ട് കഷഭാളഡകറഭാട കൂടനിയ  2  വരനിപഭാതയഭായനി വനികേസനിപനിക്കഭാനുമഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനില് എന.എചട്ട് 47-ലന്റെ വഭാളയഭാര് മുതല് വടക്കഭാകഞ്ചരനി വലരയുലാം
തൃശ്ശൂര്  മുതല്  അരൂര്  വലരയുമുള്ള  ഭഭാഗങ്ങള  4  വരനിപഭാതയഭായനി  വനികേസനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
വടക്കഭാകഞ്ചരനി മുതല് തൃശ്ശൂര് വലരയുലാം കേഴെകടലാം മുതല് തമനിഴഭാടട്ട് അതനിര്ത്തനി വലരയുമുള്ള
ഭഭാഗലത്ത നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന. 

T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രധഭാന  കദശതീയപഭാതകേളഭായ  എന.എചട്ട്  17-ഉലാം
(421  കേനി.മതീ)  എന.എചട്ട്  47-ഉലാം  (408  കേനി.മതീ)   അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനില്  4/6

വരനിപഭാതയഭായനി വനികേസനിപനിക്കുവഭാന കദശതീയപഭാത വനികേസന പദതനി  (NHDP)-യുലട രണ്ടുലാം
മൂനലാം ഘടത്തനില്ലപടത്തനി എന.എചട്ട്.എ.ഐ.-ലയ ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.  കദശതീയ
തലത്തനില്  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്  60  മതീ.  വതീതനിയനില്  സലലമടത്തഭാണട്ട്.
2006-2011 കേഭാലലത്ത സര്ക്കഭാര് 30 മതീ. വതീതനിയനില് ലചേയഭാന മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനലാം വഴെനി
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയുലാം  അഖനിലകേക്ഷനി
നനികവദകേ സലാംഘവലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന കേണട്ട് തതീരുമഭാനലാം ലകേമഭാറുകേയുലാം ലചേയനിരുന.

പനിനതീടട്ട്  60  മതീ.  വതീതനി  തലന  കവണലമനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം
കകേന്ദ്രമനനി കൂലടകലട മഭാറനിപറഞലകേഭാണനിരുനതനിനഭാല് തതീരുമഭാനലാം നടപഭാക്കഭാനഭായനില.

തുടര്നട്ട്  വതീണ്ടുലാം സര്വകേക്ഷനി കയഭാഗലാം  കചേര്നട്ട്  45  മതീ.  ആക്കഭാന തതീരുമഭാനലാം  എടത്തു.

ഇക്കഭാരലലാം  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനമഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന  അറനിയനിക്കുകേയുണഭായനി.
സലാംസഭാനലത്ത  പ്രകതലകേ  സഭാഹചേരലലാം  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  കകേന്ദ്രലാം  അതട്ട്  45  മതീററഭായനി
കുറച്ചു നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   തലപഭാടനി മുതല് ഇടപള്ളനി വലരയുലാം കചേര്ത്തല മുതല് കേഴെകടലാം
വലരയുമുള്ള ഭഭാഗലത്ത സലലമടപട്ട്  ചേനില കകേഭാണുകേളനില് നനിനമുള്ള എതനിര്പ്പു കേഭാരണലാം
മുകനഭാട്ടു  കപഭാകുവഭാന സഭാധനിക്കഭാതനിരുനതനിനഭാല്  കകേന്ദ്ര മനഭാലയത്തനിലന്റെ  5-3-2014-

ലലയുലാം  14-8-2014-ലലയുലാം  ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം  ഈ  പ്രകദശലത്ത  കദശതീയപഭാത
വനികേസനത്തനില്  നനിനലാം  എന.എചട്ട്.എ.ഐ.  പനിനമഭാറുകേയുലാം  കദശതീയപഭാത  സലാംസഭാന
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനട്ട്  തനിരനിലകേ  നല്കുകേയുലാം  ലചേയ.   ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പ്രതനിനനിധനികേള കകേന്ദ്രമനനിലയ സന്ദേര്ശനിചട്ട് കദശതീയപഭാതയ്ക്കുകവണ
സലത്തനിലന്റെ  വതീതനി  കകേരളത്തനിനഭായനി  30  മതീററഭായനി  നനിജലപടത്തനി  അലലനലമന്റെനില്
കവണ  ചേനില  മഭാറങ്ങള  വരുത്തനി  (ആരഭാധനഭാലയങ്ങള  കപഭാലല  പ്രഭാധഭാനലമുള്ളവ
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്),  പദതനി  ബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  ഉയര്ന  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേനി
കദശതീയപഭാത  വനികേസന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ആവശലലപടകേയുണഭായനി.
സുരക്ഷനിതതസവലാം  ഭഭാവനിയനില്  ഉണഭാകേഭാവന  ഗതഭാഗത  സഭാന്ദ്രതയുലാം  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്
കദശതീയപഭാതയ്ക്കുകവണ സലലാം  45  മതീ.  വതീതനിയനില് കുറയഭാന പറനിലഭാലയനലാം പദതനിക്കട്ട്
ആവശലമഭായ സലത്തനിലന്റെ 80% എങ്കനിലുലാം എടത്തു കേഴെനിഞ്ഞഭാല് മഭാത്രകമ പദതനിയുമഭായനി
മുകനഭാട്ടു  കപഭാകുകേയുളലയനലാം  മറ്റു  വനിഷയങ്ങള  തുടര്ന  ചേര്ച  ലചേയ
തതീരുമഭാനനിക്കഭാലമനലാം  കകേന്ദ്രമനനി  അറനിയനിക്കുകേയുണഭായനി.   ഈ  സഭാഹചേരലത്തനില്
സലാംസഭാന മനനിസഭഭാ തതീരുമഭാനലാം അനുസരനിചട്ട്  25-10-2014-ല് പുറലപടവനിച GO(MS)

No.94/2014/PWD  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കദശതീയപഭാത  45  മതീ.  വതീതനിയനില്
വനികേസനിപനിക്കുനതട്ട്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  80%  സലലാം  ഏലറടത്തട്ട്  കദശതീയപഭാത
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വനികേസനത്തനിനട്ട്  എന.എചട്ട്.എ.ഐ.-ക്കട്ട് ലകേമഭാറഭാനുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പുറലപടവനിച  
5-3-2014-ലലയുലാം  14-8-2014-ലലയുലാം ഉത്തരവകേള റദ്ദു ലചേയഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്
ആവശലലപടകേയുലാം  ഇതനിനഭായനി  മുഖലമനനിയുലട  കേത്തട്ട്  30-10-2014-ല്  ബഹുമഭാനലപട
കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല  ഗതഭാഗത  വകുപ്പുമനനിക്കട്ട്  അയയ്ക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇകപഭാഴെലത്ത
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറകശഷലാം  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  കകേന്ദ്രമനനിയുമഭായുലാം
കദശതീയപഭാത അകതഭാറനിറനി അധനികേഭാരനികേളുമഭായുലാം ഡല്ഹനിയനില്വചട്ട് ചേര്ച നടത്തനിയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  60%  സലലാം  ഏലറടത്തു  നല്കേനിയഭാല്  പ്രവൃത്തനി  ഏലറടക്കഭാലമനട്ട്
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  മുഴവന ഭൂമനിയുലാം ഏലറടത്തട്ട് നല്കേനിയഭാല് രണ്ടു വര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട് പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു  നല്കേഭാലമനട്ട്  15-6-2016-നട്ട്  ബഹു.  മുഖലമനനിയുലടയുലാം
വകുപ്പുമനനിയുലടയുലാം സഭാനനിധലത്തനില് നടന കയഭാഗത്തനില് NHAI പ്രതനിനനിധനി അറനിയനിച്ചു.

(സനി-ഡനി)  കദശതീയപഭാത  വനികേസനവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സലകമലറടപട്ട്
നടത്തുകമ്പഭാള  അലലനലമന്റെനിലുള്ള  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  സലാംസഭാന  ചേതീഫട്ട്
ലസക്രടറനിയുലട  കനത ഗൃതസത്തനിലുള്ള  ഉനതതല  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചട്ട്   സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  അലലനലമന്റെനിലുള്ള  പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്
പുതനിയ  ഡനി.പനി.ആര്.  കേണ്സളടന്റെനിനുകവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുവഭാന  നടപടനി
എടത്തനിട്ടുണട്ട്.  കദശതീയപഭാതഭാ വനികേസനത്തനിനട്ട് കേര്ണ്ണഭാടകേ അതനിര്ത്തനി മുതല് ലവങ്ങളലാം
വലരയുള്ള ഭഭാഗലത്ത  ഡനി.പനി.ആര്.  പുതുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.

ലവങ്ങളലാം മുതല് ഇടപള്ളനി വലരയുലാം കചേര്ത്തല മുതല് കേഴെകടലാം വലരയുമുള്ള ഭഭാഗത്തനിലന്റെ
ഡനി.പനി.ആര്  കേണ്സളടന്റെനിലന  ലതരലഞ്ഞടക്കുനതനിനുള്ള  ലടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇക്കഴെനിഞ്ഞ 15-6-2016-നു ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയുലടയുലാം വകുപ്പു
മനനിയുലടയുലാം  കനതൃതസത്തനില്  കദശതീയപഭാത  അകതഭാറനിറനി  (NHAI)  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി
ചേര്ച  നടത്തുകേയുലാം  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുനതുളലപലടയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
തസരനിതലപടത്തഭാനുലാം  അലലനലമന്റെട്ട്,  ലഭാന്റെട്ട്  അകേസനിസനിഷന  പ്രശ്നങ്ങള  സമയ
ബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  ജനിലഭാകേളക്ടര്മഭാലര
ചുമതലലപടത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   എനഭാല് ആലപ്പുഴെ ജനിലയനില് കേളക്ടറുലട ഇടലപടല്
ഉണഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കേഭാരലമഭായ  പുകരഭാഗതനി  ഉണഭായനിടനില.

ആരഭാധനഭാലയങ്ങള  ഉളലപലടയുള്ള  ഭഭാഗങ്ങള  ഏലറടകക്കണനി  വരുകമ്പഭാള  പുനര്
നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കുനതനിനട്ട്  ധഭാരണയഭായനിട്ടുണട്ട്.   കദശതീയപഭാതഭാ  വനികേസനത്തനിനഭായനി
സലകമലറടക്കുകമ്പഭാള  ജനങ്ങളക്കു  നല്കുന  നഷ്ടപരനിഹഭാരവലാം  പുനരധനിവഭാസവലാം
നടത്തുനതട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ 2013-ലല ലഭാന്റെട്ട് അകേസനിസനിഷന ആക്ടട്ട് അനുസരനിചഭാണട്ട്
(RFCTLARR-Act-  2013).   സലലാം  വനിട്ടുനല്കുനവര്ക്കട്ട്  നലഭായവലാം  വസ്തുനനിഷ്ഠവമഭായ
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാനുള്ള  നടപടനി  ലകേലക്കഭാള്ളുലമനലാം  ഭൂമനികയലറടക്കലനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ആരുലാം അനഭാഥരഭാകേനിലലനലാം സര്ക്കഭാര് ഉറപ്പു നല്കേനി.
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   സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസട്ട് ലകേടനിടങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലുലാം അറകുറ

പണനികേളനിലുമുള്ള അപഭാകേതകേള

5(693) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം

രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസട്ട്  ലകേടനിടങ്ങളുലട

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലുലാം  അറകുറ  പണനികേളനിലുമുള്ള  അപഭാകേതകേള  സലാംബനനിച

റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് അതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങലള സലാംബനനിചട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള  പഭാലനികക്കണ

മഭാനദണ്ഡങ്ങള കേര്ശനമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പത്ര റനികപഭാര്ട്ടുകേള, നനികവദനങ്ങള എനനിവ ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മൂവഭാറ്റുപുഴെ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നടനവരുന പ്രവൃത്തനികേള

6  (694)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുവഭാറ്റുപുഴെ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖന

നനിലവനില്  നടനവരുന  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം  അവയുലട

നനിലവനിലല സനിതനി എന്തെഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങ്കതനികേ  അനുമതനിയുലാം  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേളനില്

ഇനനിയുലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ളവ  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം  അവയ്ക്കുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം

എന്തെഭാലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില് നടനവരുന പ്രവൃത്തനികേള എനകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന

കേഴെനിയുലാം എനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?
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 ഉത്തരലാം

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  നനിരത്തുകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം  മുകഖന  നടത്തനി  വരുന  പ്രവൃത്തനികേള  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  NH  49  മധുര-ലകേഭാചനി  കറഭാഡനിലല
2016-2017  മഴെക്കഭാല പൂര്വ ശുചേതീകേരണ പ്രവൃത്തനികേള  (കേനി.മതീ.  248/530  മുതല്
262/000  വലര)  പുകരഭാഗമനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന.  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളവ ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. മൂവഭാറ്റുപുഴെ തഭാലൂക്കട്ട് കഹഭാസനിറലനില് അഡതീഷണല് കബഭാക്കനിലന്റെ 
നനിര്മ്മേഭാണലാം

2. ഗവ. ഐ.ടനി.ഐ. ആരക്കുഴെ

3. ആയവന 14-ാം വഭാര്ഡനില് അലാംഗനവഭാടനി നമ്പര് 35

4. ആയവന 3-ാം  വഭാര്ഡനില് അലാംഗനവഭാടനി നമ്പര്  48

5. കപഭാത്തഭാനനിക്കഭാടട്ട് 6-ാം വഭാര്ഡനില് അലാംഗനവഭാടനി നമ്പര് 56

6. കപഭാത്തഭാനനിക്കഭാടട്ട് 5-ാംവഭാര്ഡനില് അലാംഗനവഭാടനി നമ്പര് 52

7. മൂവഭാറ്റുപുഴെ 18-ാം വഭാര്ഡനില് അലാംഗനവഭാടനി നമ്പര് 12

ലകേ.എസട്ട്.റനി.പനി.  രണട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില്  കൂടനി  കേടന  കപഭാകുന എലാം.സനി.  കറഭാഡനിലന്റെ  ഏറ്റുമഭാനൂര്-മൂവഭാറ്റുപഴെ
കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവ ഗൃത്തനികേള വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.
ഈ പ്രവൃത്തനിയുലട 34 ശതമഭാനലാം ഇതുവലര പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ബഡ്ജറട്ട് വര്ക്കട്ട് 2015-16 improvements to East Marady-Kayanad
Peruvamozhy road 1st reach km/000 to 1/800 കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുകവണനി
സലലാം ഉടമ വനിട്ടുതരുന സലത്തനിനട്ട് പകേരമഭായനി സര്ക്കഭാര് വകേ സലലാം പകേരലാം
നല്കേനി.  എനഭാല് ടനി സലലാം ലകേമഭാറുനതനില് വരുന തഭാമസലാം കേഭാരണലാം പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.

(സനി)  നനിരത്തുവനിഭഭാഗവമഭായനി  ബനലപട  പ്രവൃത്തനികേള  2017  ജനുവരനി  
30-നകേവലാം  കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനികേള  6  മഭാസത്തനിനുള്ളനിലുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിന  കേതീഴെനില്  തഭാലൂക്കട്ട്  കഹഭാസനിറല്
അഡതീഷണല് കബഭാക്കനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം  13-6-2017-നു മുമ്പഭായുലാം ആരക്കുഴെ ഗവ.
ഐ.ടനി.ഐ.  9-5-2017-ലുലാം  ബഭാക്കനിയുള്ള  5  അലാംഗനവഭാടനികേളുലട  പ്രവ  ഗൃത്തനികേള
ജൂലല 31-നകേവലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം പഞ്ചഭായത്തനിലല ഇനകഡഭാര് കസഡനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

7(695)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  പഞ്ചഭായത്തനില്
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനു  കേതീഴെനില്  ഒരു  ഇനകഡഭാര്  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കണലമന
ആവശലലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അതനിനഭായനി  ഇനലവസനികഗഷന,  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കല്  മുതലഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  ബനലപടവര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഇനകഡഭാര്  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ
നതീക്കനിവയ്ക്കുവഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)-(സനി)  ഒറപഭാലലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ശതീകൃഷ്ണപുരലാം പഞ്ചഭായത്തനില്
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനുകേതീഴെനില്  ഒരു  ഇനകഡഭാര്  കസഡനിയലാം  നനിര്മ്മേനിക്കണലമന
ആവശലലാം പഞ്ചഭായത്തട്ട് വകുകപഭാ കേഭായനികേ വകുകപഭാ പരനിഗണനികക്കണതഭാണട്ട്.

                  എലാം.സനി. കറഭാഡനിലന്റെ നവതീകേരണലാം

8(696) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എലാം.സനി.  കറഭാഡനില്  തയഭാടട്ട്  മുതല്  പന്തെളലാം  വലരയുള്ള  ഭഭാഗലാം  വതീതനി
കൂട്ടുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) വതീതനി  കൂട്ടുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഏതു  ഘടലാം  വലരയഭായനി  എനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലവഞ്ഞഭാറമൂടട്ട്  ജലാംഗ്ഷനനിലുലാം  സമതീപത്തുലാം  എത്ര  മതീറര്  വതീതനിയഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത വതീതനി കൂടല് പ്രവൃത്തനിയുലട ഭഭാഗമഭായുള്ള ഭൂമനി ഏലറടക്കല്, ഇവയുലട
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേല്  തുടങ്ങനിയവലയക്കുറനിച്ചുള്ള  എലഭാ  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തത  പ്രവൃത്തനി  എന  മുതല്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയുലമനഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്;

(എഫട്ട്)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ  തയഭാടട്ട്  മുതല്  കേഭാകരറട്ട്  വലരയുള്ള  ഭഭാഗത്തനിലന്റെ
അലലനലമന്റെട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) തല്ക്കഭാലലാം വതീതനി കൂട്ടുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.  ലകേ.എസട്ട്.റനി.പനി.
രണട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  ലതക്കഭാടട്ട്  (ലവഞ്ഞഭാറമൂടട്ട്)-അടൂര്  കറഭാഡട്ട്  ഒരു
മഭാതൃകേഭാ  കറഭാഡ  സുരക്ഷഭാ  കകേഭാറനികഡഭാറഭായനി  മഭാറ്റുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലതക്കഭാടട്ട്
മുതല് അടൂര് വലരയുള്ള എലാം.സനി. കറഭാഡനിലന്റെ ഉപരനിതലലാം പുതുക്കനി എലഭാവനിധ കറഭാഡ
സുരക്ഷഭാ ക്രമതീകേരണവലാം ഏര്ലപടത്തുനതനിനു നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ലവഞ്ഞഭാറമൂടട്ട്  ജലാംഗ്ഷനനില്  12.60  മതീററുലാം  ജലാംഗ്ഷനനില്  നനിനലാം
ലകേഭാടഭാരക്കര  ഭഭാഗകത്തക്കട്ട്  50  മതീറര്   മഭാറനി  14   മതീററുലാം  ജലാംഗ്ഷനനില്  നനിനട്ട്
തനിരുവനന്തെപുരകത്തക്കട്ട്  50  മതീറര്  മഭാറനി  14  മതീററുമഭാണട്ട്  നനിലവനിലലത്ത  വതീതനി.
കൂടതല് സലലമടപനിനട്ട്  നനിര്വഭാഹമനിലഭാത്തതനിനഭാല് ഈ വതീതനി ഇങ്ങലന തലന
നനിര്ത്തനി  ജലാംഗ്ഷന  ലമചലപടത്തുന  പ്രവൃത്തനി  കമല്പറഞ്ഞ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനിയനില് ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ഭൂമനി ഏലറടക്കുനനില.

(ഇ)  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കനി  കറഭാഡ  സുരക്ഷഭാ  ക്രമതീകേരണങ്ങള
ഏര്ലപടത്തുനതനിലന്റെ  ലടണര്  അലാംഗതീകേരനിചഭാലുടന  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി
തുടങ്ങുനതഭാണട്ട്.

(എഫട്ട്)  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  ഒനട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  2010-ല്
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  എലാം.സനി.  കറഭാഡനിലന്റെ  ലതക്കഭാടട്ട്  മുതല്  കേഭാകരറട്ട്
വലരയുള്ള  കറഭാഡട്ട്  ഭഭാഗത്തനിലന്റെ  അലലനലമന്റെട്ട്  മഭാപട്ട്  ഉള്ളടക്കലാം  ലചേയ്യുന
(അനുബനലാം)*

        എലാം.എല്.എ-മഭാരുലട പനി.എ.-മഭാര്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് കേസഭാര്കടഴ ട്ട് 
അനുവദനിക്കുനതനിലല തടസലാം

9(697)  ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.എഫട്ട്.ഇ.,  ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.,  ലകേ.  എസട്ട്.  ആര്.റനി.സനി.,
മുതലഭായ  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട 
പനി.എ.-മഭാരഭായനി  വരുനവര്ക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കേസഭാര്കടഴട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തെങ്കനിലുലാം തടസലാം നനിലവനിലുകണഭാ; എങ്കനില് എലന്തെലഭാലമനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
ലലകേലക്കഭാകള്ളണതഭായനിട്ടുലണനട്ട് ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുകമഖലഭാ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിനലാം  പനി.എ.-മഭാരഭായനി

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ലഡപന്യൂകടഷനനില് എത്തുകമ്പഭാള ഖജനഭാവനില് നനിനലാം ശമ്പളലാം ലഭനിക്കുനതുലകേഭാണട്ട്
കേസഭാര്കടഴ്സുകേള നല്കേഭാന ഉത്തരവട്ട് പുറലപടവനിക്കുകമഭാ; ഇലലങ്കനില് എന്തുലകേഭാലണനട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി മനനിമഭാരുലട  സഭാഫലാംഗങ്ങൾക്കു  നല്കുനതു  കപഭാലല  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട
പനി.എ.-മഭാര്ക്കുലാം പത്തട്ട് ശതമഭാനലാം സര്ക്കഭാര് കേസഭാര്കടഴ്സുകേള മഭാറനിവയഭാന ഉത്തരവട്ട് നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2006-ലല  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട  കേസഭാര്കടഴട്ട്  അനുവദനിക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിച  ചേടങ്ങളനിലല  (Rules  for  the  Allotments  &  Occupation  of

Government  Servant's  Quarters  in  Kerala,  2006)  ചേടലാം  10 പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനലത്ത  മനനിമഭാര്,  സതീക്കര്,  ലഡപന്യൂടനി  സതീക്കര്,  സര്ക്കഭാര്  ചേതീഫട്ട്  വനിപട്ട്
എനനിവരുലട കപഴണല് സഭാഫനിനട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് കേസഭാര്കടഴ്സുകേള സലാംവരണലാം
ലചേയനിരനിക്കുനതട്ട്.  എലാം.എല്.എ.-മഭാരുലട  പനി.എ-മഭാര്ക്കട്ട്  കേസഭാര്കടഴട്ട്
അനുവദനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് പ്രസ്തുത ചേടങ്ങളനില് വലവസയനില.

(ബനി) ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ചേടങ്ങളനില് കഭദഗതനി വരുകത്തണതഭായുണട്ട്.

(സനി&ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ബനി.എലാം. &  ബനി.സനി സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയനില് ടഭാര് ലചേയ്യുന 
കറഭാഡകേളുലട ഗലഭാരണനിക്കഭാലഭാവധനി  

10  (698)  ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേനികലഭാമതീററനിനട്ട്  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപ  മുതല്മുടക്കനി  ബനി.എലാം  &  ബനി.സനി.
സഭാകങ്കതനികേവനിദലയനില്  ടഭാര്  ലചേയ്യുന  കറഭാഡകേളുലട  ഗലഭാരണനി  കേഭാലഭാവധനി  5
വര്ഷലമങ്കനിലുലാം ആയനി ഉയര്ത്തഭാന കേഴെനിയുകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

നനിലവനില്  ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കുന
വര്ക്കുകേളക്കട്ട്  ഗലഭാരണനി  പനിരതീഡട്ട്  3  വര്ഷമഭായഭാണട്ട്  31-8-2013-ലല  ജനി.ഒ  
(എലാം എസട്ട്.) നമ്പര് 73/2013 ലപഭാ.മ.വ പ്രകേഭാരലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കകേന്ദ്ര കറഭാഡട്ട്
ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിലന്റെ നനിലവനിലുള്ള മഭാനദണ്ഡ പ്രകേഭാരവലാം  കദശതീയപഭാതയനില്
കറഭാഡകേളുലട  ഉപരനിതലലാം  40  മതീററനില് കൂടതല് കേനത്തനില് ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് റതീസര്ഫസനിലാംഗട്ട് നടത്തുകമ്പഭാള കേരഭാറുകേഭാരനട്ട് ഉറപഭാകക്കണ ഗലഭാരന്റെനി
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കേഭാലഭാവധനി  (ഡനിഫക്ടട്ട്  ലയബനിലനിറനി  പനിരതീഡട്ട്)  3  വര്ഷമഭാണട്ട്.   കകേന്ദ്ര മഭാനദണ്ഡലാം
നനിലവനിലനിരനിക്കുന സഭാഹചേരലത്തനില് ഗലഭാരണനി കേഭാലഭാവധനി 5 വര്ഷമഭാക്കുന കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുനതനിനട്ട് പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുട്ടുണട്ട്.   എനഭാല്  5  വര്ഷലാം ആക്കുവഭാന
കകേന്ദ്ര മനഭാലയലത്ത അറനിയനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പനി.ഡബദ്യു.ഡനി. കറഭാഡനില് ഒപ്റനിക്കല് ലഫബര് കകേബനിള സഭാപനലാം

 11(699)  ശതീ  .    ലജയനിലാംസട്ട്  മഭാതദ്യു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  കറഭാഡനില്കടനി  ഒപ്റനിക്കല്  ലഫബര്
കകേബനിള ഇടനതനിനഭായനി 2000 മുതല് ഈ കേഭാലയളവവലര ഏലതഭാലക്ക ലടലനികകേഭാലാം
ഓപകററര്മഭാരുമഭായനിടഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കേരഭാറനില്  (കറഭാ,  ലററട്ട്  ഓഫട്ട്  കവ)

ഏര്ലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്; എലന്തെഭാലക്കയഭാണട്ട് വലവസകേള;

(ബനി) ഓകരഭാ കേമ്പനനിയുലാം എത്ര കേനികലഭാമതീറര് ദൂരലാം വതീതലാം കകേബനിള ഇടനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  കകേബനിള  ഇടനതനിനുള്ള  അഡതീഷണല്  കുഴെലുകേള  മഭാത്രമഭായനി
ഏലതഭാലക്ക കേമ്പനനികേള ഇടനിട്ടുണട്ട്;  ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് ഏലതലഭാലാം കരഖകേളഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാറനിലന്റെ പക്കല് ഉള്ളതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പനി.ഡബസ്തു.ഡനി.  കറഭാഡനില്കടനി  കകേബനിള  ഇടനതനിനഭായനി
നനിശ്ചയനിക്കലപട വഭാടകേ എത്രയഭാണട്ട്;  വഭാടകേ ഇനത്തനില് സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  എത്ര
തുകേ ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ഇ) സര്ക്കഭാരുമഭായനിട്ടുള്ള  വലവസകേള  പഭാലനിചഭാകണഭാ  കേമ്പനനികേള
കകേബനിള  സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  കകേബനിള  അനധനികൃതമഭായനി
സഭാപനിചനിട്ടുലണനട്ട് അറനിയനിയഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില്  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  കറഭാഡനില്കടനി  ഒപ്റനിക്കല്  ലഫബര്
കകേബനിള  ഇടനതനിനഭായനി  2000  മുതല്  ഈ  കേഭാലയളവവലര  സര്ക്കഭാരുമഭായനി
കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിട്ടുള്ള ലടലനികകേഭാലാം ഓപകററര്മഭാരുലട വനിവരങ്ങള അനുബനലാം I
ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*  സലാംസഭാനലത്ത  കദശതീയപഭാതകേള  ഉളലപലടയുള്ള
കറഭാഡകേളനില്  ഒ.എഫട്ട്.സനി.  കകേബനിള  ഇടനതനിനട്ട്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്
തഭാലഴെപറയുന ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം വലവസകേള പുറലപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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1. സ.ഉ (എലാം എസട്ട്.) നമ്പര്  18/2000/ വനി. സ. വ തതീയതനി 8-11-2000.

2. സ.ഉ (എലാം എസട്ട്.) നമ്പര്  02/2001/വനി.സ. വ തതീയതനി 20-1-2001

3.  സ.ഉ (എലാം എസട്ട്.) നമ്പര് 16/2010 വനി.സ.വ തതീയതനി 30-4-2010.

4.  സ.ഉ (എലാം എസട്ട്.) നമ്പര്  39/2015 വനി.സവ തതീയതനി 15-9-2015.

5. സ.ഉ (എലാം എസട്ട്.) നമ്പര്  07/2016/വനി.സവ തതീയതനി 8-2-2016

ടനി ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പ്പുകേള അനുബനലാം II ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗത്തനില് ഒപ്റനിക്കല് ലഫബര് കകേബനിള ഇടനിട്ടുള്ള
ലടലനികകേഭാലാം  ഓപകററര്മഭാരുലട  വനിവരങ്ങള  അനുബനലാം  III*  ആയുലാം
ലകേ.എസട്ട്.റനി.പനി.  കറഭാഡനില്  കകേബനിള  ഇടനിട്ടുള്ള  കേമ്പനനികേളുലട  വനിവരങ്ങള
അനുബനലാം  IV* ആയുലാം  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള
കറഭാഡകേളനില് കകേബനിള ഇടനിട്ടുള്ള കേമ്പനനികേളുലട വനിവരങ്ങള അനുബനലാം V*ആയുലാം
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  ലകേ.ആര്.എഫട്ട്.ബനി.-യുലട  കേതീഴെനില്  വരുന  കറഭാഡകേളനില്
റനിലയനസട്ട്  ജനികയഭാ  ഇനകഫഭാകകേഭാലാം  ലനിമനിറഡട്ട്  ഏകേകദശലാം  26.67  കേനി.മതീ.  ഉലാം
ലഭാര്സന  &  ടൂ  കബഭാ  7.95  കേനി.മതീ.  നതീളത്തനില്  കറഭാഡ  കുഴെനിചട്ട്  കകേബനിള
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഒരു കേമ്പനനിയുലാം അഡതീഷണല് കുഴെലുകേള മഭാത്രമഭായനി ഇടനിടനില.

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  ലടലനി
കേമ്മേന്യൂണനികക്കഷന സര്വതീസട്ട്  ദഭാതഭാക്കളക്കട്ട്  സഇൗജനലമഭായനി  കദശതീയപഭാതകയഭാരങ്ങളനില്
വനിവനിധ  സര്ക്കുലറുകേളനില്  പ്രതനിപഭാദനിചനിരനിക്കുന  നനിബനനകേളക്കു  വനികധയമഭായനി
അനുമതനി  ലകേഭാടക്കുനതഭാണട്ട്.  കകേബനിളനിടനതനിനുള്ള  ലടഞ്ചട്ട്  കേടനിലാംഗുലാം  അതനിലന്റെ
ലറലസഭാകറഷനുലാം  ലടലനികേമ്മേന്യൂണനികക്കഷന  സര്വതീസട്ട്  ദഭാതഭാവട്ട്  ലചേകയണതഭാകുന.
ഇതനിലന്റെ  ഗലഭാരണനിയഭായനി  മതീററനിനട്ട്  100  രൂപ  നനിരക്കനില്  ബഭാങ്കട്ട്  ഗലഭാരണനി
നല്കകേണതുണട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് നനിരത്തുകേളനില് കകേബനിളനിനുകവണനി കേഴെനിച ഭഭാഗലാം
പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  ആവശലമുള്ള തുകേ  (ലറലസഭാകറഷന ചേഭാര്ജട്ട്)  മഭാത്രകമ
ഈടഭാക്കുനള.

(ഇ)  സര്ക്കഭാരുമഭായനിട്ടുള്ള  വലവസകേള  പഭാലനിചഭാണട്ട്  കേമ്പനനികേള
കകേബനിളുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   കദശതീയപഭാത  ലകേഭാലലാം  ഡനിവനിഷലന്റെ  കേതീഴെനില്
വരുന പുനലൂര് മുതല് ലചേകങ്കഭാടവലരയുള്ള ഭഭാഗത്തട്ട് 7 കേനി.മതീ നതീളത്തനില് റനിലയനസട്ട്
ജനികയഭാ ഇനകഫഭാകകേഭാലാം ലനിമനിറഡട്ട് അനധനികൃതമഭായനി കകേബനിള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കേരമന-കേളനിയനിക്കഭാവനിള കറഭാഡനിലന്റെ രണഭാലാംഘട നനിര്മ്മേഭാണലാം

12(700)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയപഭാത  47  കേരമന-കേളനിയനിക്കഭാവനിള  കറഭാഡനിലന്റെ  രണഭാലാംഘട

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  സലകമലറടത്തവര്ക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാര  തുകേ  ഇനനിയുലാം

നല്കേഭാനുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രഭാവചമ്പലലാം  മുതല്  വഴെനിമുക്കട്ട്  വലരയുള്ള  രണഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണലാം

എനട്ട് ആരലാംഭനിക്കുലമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കദശതീയപഭാത  47  കേരമന-കേളനിയനിക്കഭാവനിള  കറഭാഡട്ട്

വനികേസനത്തനിലന്റെ  രണഭാലാം  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രഭാവചമ്പലലാം  മുതല്  വഴെനിമുക്കട്ട്  വലരയുള്ള

ഭഭാഗലത്ത  ഭൂമനി  ഏലറടക്കുനതനിനഭായനി  266.87  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി

ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആദല ഗഡവഭായനി 50 കകേഭാടനി രൂപ ലഭനിചതനിലന്റെ വനിതരണ നടപടനികേള

പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   രണഭാലാം  ഗഡവഭായനി  50  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  അനുമതനി

ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കമല് നടപടനികേള റവനന്യൂ വകുപഭാണട്ട് സസതീകേരനികക്കണതട്ട്.

(ബനി) സലലാം ഏലറടക്കല് പ്രക്രനിയ പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയട്ട് പ്രസ്തുത കറഭാഡനിലന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുലാം.

ശതീശങ്കരഭാ പഭാലത്തനിനട്ട് സമഭാന്തെരമഭായനി പുതനിയ പഭാലലാം

13  (701)   ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിള്ളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലപരുമ്പഭാവര് അങ്കമഭാലനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങലള തമ്മേനില് ബനനിപനിക്കുന

എലാം.സനി.  കറഭാഡനിലല ശതീ ശങ്കരഭാ പഭാലത്തനിലല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട് അതനിരൂക്ഷമഭായ

സഭാഹചേരലത്തനില്,  ഇതനിനട്ട്  സമഭാന്തെരമഭായനി  പുതനിയ  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്

സലാംബനനിച  നടപടനിക്രമങ്ങള  എവനിടലാംവലര  ആയനി  എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

കേഭാലടനിയനില്  ലപരനിയഭാറനിനട്ട്  കുറുലകേ  പഭാലവലാം  ലബപഭാസട്ട്  കറഭാഡലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  അലലനലമന്റെട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  19-9-2015-ല്
അലാംഗതീകേരനിച്ചു.  പഭാലത്തനിലന്റെ ഡനിലസന തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി ഇനലവസനികഗഷന
റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  പഭാലത്തനിലന്റെ  ഡനിലസന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനു
കവണനി  കൂടതലഭായനി  ആവശലലപടനിട്ടുള്ള  ലപലനിലന്റെ  കേപഭാസനിറനി  അടക്കമുള്ള
വനിവരങ്ങള  ഇനലവസനികഗഷന  ഏജനസനി  തയഭാറഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ  സലലാം  ഏലറടക്കുനതനിനുകവണനി  പുതനിയ
സലലമടപട്ട്  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള ഭൂവടമകേളുലട  സമ്മേതപത്രലാം ലഭനികക്കണതുണട്ട്.   2016
ജനുവരനി മഭാസലാം സലലാം ഉടമകേളുലട കയഭാഗലാം നടത്തനിലയങ്കനിലുലാം സമ്മേതപത്രലാം ലഭനിചനിടനില.
സമ്മേതപത്രലാം ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുലാം.

   മധുര-കകേഭാടയലാം-കചേര്ത്തല ടൂറനിസലാം ലഹകവയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം

14 (702) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള  സലകമലറടപട്ട്  നടപടനികേള
തസരനിതലപടത്തുലമന  മുഖലമനനിയുലട  പ്രസ്തഭാവനയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  മധുര-
കകേഭാടയലാം-കചേര്ത്തല  ടറനിസലാം  ലഹകവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
തസരനിതലപടത്തുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പതനിമൂനട്ട്  വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി  അലലനലമന്റെട്ട്  നനിര്ണ്ണയനിചട്ട്
ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  പ്രസ്തുത  ലഹകവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ലഹകവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  അനന്തെമഭായനി
നതീളുനതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത പഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള
തസരനിതലപടത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) മധുര-കകേഭാടയലാം-കചേര്ത്തല ടൂറനിസട്ട് ലഹകവയനില് ഉളലപടന കകേഭാടനിമത
മുതല്  കചേര്ത്തല  വലരയുള്ള  ലസ്ട്രേചനിലന്റെ  പുതുക്കനിയ  വനിശദമഭായ  പദതനി  രൂപകരഖ
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ലഹകവ കറഭാഡകേള  വതീതനി കൂട്ടുവഭാന നടപടനി
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15  (703)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  നതീളത്തനില്  സലാംസഭാന  ലഹകവ
കറഭാഡകേള ഉണട്ട്;  ഇതനിലന്റെ കപരുവനിവരലാം സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  അവയുലട വതീതനി
എത്ര വതീതമഭാണുള്ളതട്ട്;

(ബനി) വര്ദനിച്ചുവരുന  വഭാഹനങ്ങളുലടയുലാം  ജനസലാംഖലയുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്
സലാംസഭാന ലഹകവ കറഭാഡകേളുലട  വതീതനി  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി) കകേരളത്തനില്  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  നതീളത്തനില്  നഭാഷണല്  ലഹകവ
കറഭാഡകേള ഉണട്ട്;  അവയുലട കപരു വനിവരലാം സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  അവയുലട വതീതനി
എത്ര വതീതലമനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) വലനിയ  കതഭാതനിലുള്ള  വഭാഹനലപരുപവലാം  ജനസലാംഖലഭാവര്ദനവലാം
പരനിഗണനിചട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  കറഭാഡകേളുലട  വതീതനികൂട്ടുവഭാന  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  നനിരത്തുവനിഭഭാഗത്തനിന  കേതീഴെനില്  4341.65  കേനി.മതീ.
സലാംസഭാന  ലഹകവ  (എസട്ട്.എചട്ട്)  കറഭാഡകേള  ഉണട്ട്.   ഇതനിലന്റെ  കപരു  വനിവരലാം
അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*.  വതീതനി  സലാംബനനിച  വനിവരലാം  കശഖരനിച്ചു
നല്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.   പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിക്കുന  കറഭാഡകേളനില്  ലഹകവ
കറഭാഡകേളക്കഭായനി  കദശതീയതലത്തനില്  അലാംഗതീകേരനിച  വതീതനിയനില്   സലലമടത്തഭാണട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്.   ഇതുകൂടഭാലത നനിലവനില് സലലാം ലഭലമഭായ കറഭാഡകേളക്കു വതീതനി കൂടനി
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനി സുഗമമഭായ ഗതഭാഗത സഇൗകേരലലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
ലകേ.എസട്ട്.റനി.പനി.  സലാംസഭാന ലഹകവകേളനില് കകേരള സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ
വളര്ചയട്ട്  അതലന്തെഭാകപക്ഷനിതമഭായ  കറഭാഡകേലള  കേലണത്തനി  അവ  ഘടലാംഘടമഭായനി
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  വതീതനി  കൂടനി  പരനിപഭാലനിക്കഭാനുള്ള  ഒരു
സ്ട്രേഭാറജനികേട്ട് ലനറ്റുവര്ക്കട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം ഇകപഭാള നടപനിലഭാക്കനി വരുന. ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-രണട്ട്
പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുള്ള  ശമങ്ങള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.
ഇതനിനുകവണനിയുള്ള പഠനങ്ങള നടത്തഭാന നടപടനികേള എടത്തനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആലകേ  1781.5  കേതീ.മതീ  ലദര്ഘലത്തനില്  11

കദശതീയപഭാതകേളഭാണുള്ളതട്ട്.  ഇവലയ സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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1. എന.എചട്ട്  17  (തലപഭാടനി-ഇടപള്ളനി)  420.77  കേനി.മതീ.  നതീളത്തനില് രണട്ട്  

വരനിപഭാത.

2. എന.എചട്ട്  47  (വഭാളയഭാര്-ഇടപള്ളനി-കകേരള-തമനിഴഭാടട്ട്  അതനിര്ത്തനി  വലര)

ആലകേ  416.8  കേനി.മതീ.  നതീളത്തനില്  4  വരനി  പഭാതയുലാം  322.59  കേനി.മതീ.  

നതീളത്തനില് 2 വരനിപഭാതയുമഭാണട്ട്.

3. എന.എചട്ട് 47 എ (ലവലനിലാംഗ്ടണ്-കുണന്നൂര്) 5.92 കേനി.മതീ രണ്ടു വരനിപഭാത.

4. എന.എചട്ട് 47 സനി (വലഭാര്പഭാടലാം-കേളമകശ്ശേരനി) 17 കേനി.മതീ നഭാലുവരനിപഭാത.

5. എന.എചട്ട് 49 (കബഭാഡനിലമടട്ട്- കുണന്നൂര്) 67 കേനി.മതീ. രണ്ടു വരനിപഭാതയുലാം 100.59 

കേനി.മതീ. രണ്ടു വരനിക്കട്ട് തഭാലഴെ വതീതനിയുള്ള ഇന്റെര്മതീഡനിയറട്ട് പഭാതയുലാം.

6. എന.എചട്ട്  208  (ലകേഭാലലാം-കേഴത്തുരുത്തനി)  69.53  കേനി.മതീ.  രണ്ടു  വരനിപഭാതയുലാം  

11.75 കേനി.മതീ രണ്ടു വരനിപഭാതയട്ട് തഭാലഴെയുള്ള  ഇന്റെര്മതീഡനിയറട്ട് പഭാതയുലാം.

7. എന.എചട്ട് 212 (കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്-മുത്തങ്ങ) 117.6 കേനി.മതീ രണ്ടു വരനിപഭാത.

8. എന.എചട്ട് 213 (കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്-പഭാലക്കഭാടട്ട്) 125.30 കേനി.മതീ. രണ്ടുവരനിപഭാത.

9. എന.എചട്ട്  220 (ലകേഭാലലാം-കുമനിളനി) 154.30  കേനി.മതീ.  രണ്ടു വരനിപഭാതയുലാം 62  കേനി.മതീ.

 രണ്ടു വരനിപഭാതക്കട്ട് തഭാലഴെ വതീതനിയുള്ള ഇന്റെര്മതീഡനിയറട്ട് പഭാതയുലാം.

10.  എന.എചട്ട്  185  (അടനിമഭാലനി-ലപനഭാവട്ട്-കുമനിളനി)  96  കേനി.മതീ  നതീളത്തനില്  രണ്ടു  

വരനിപഭാതയട്ട് തഭാലഴെ വതീതനിയുള്ള ഇന്റെര്മതീഡനിയറട്ട് പഭാത.

11.  എന.എചട്ട് 183 എ (ഭരണനിക്കഭാവട്ട്-പത്തനലാംതനിട-വണനിലപരനിയഭാര്) 118.5 കേനി.മതീ 

രണ്ടു  വരനിപഭാതയുലാം  5.3  കേനി.മതീ  രണ്ടു  വരനിപഭാതയട്ട്  തഭാലഴെ  വതീതനിയുള്ള

ഇന്റെര്മതീഡനിയറട്ട് പഭാതയുലാം.

(ഡനി) സലാംസഭാനലത്ത കദശതീയപഭാതകേളഭായ എന.  എചട്ട്  17  ഉലാം.  എന.എചട്ട്-

47  ഉലാം  സര്വതീസട്ട്  കറഭാഡകേകളഭാടകൂടനിയ  4  വരനിപഭാതയഭായുലാം  മറട്ട്  കദശതീയപഭാതകേള

കപവ്ഡട്ട്  കഷഭാളഡകറഭാട  കൂടനിയ  2  വരനിപഭാതയുമഭാണട്ട്  വനികേസനിപനിക്കഭാന

കദശതീയപഭാതവനിഭഭാഗലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  നഗരങ്ങളനിലല  വര്ദനിച്ചു  വരുന

വഭാഹനലപരുപവലാം  ജനസലാംഖലഭാ  വര്ദനവലാം  പരനിഗണനിചട്ട്  പ്രധഭാന  നഗരങ്ങളനിലല

കറഭാഡകേള വതീതനി കൂടനി  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നഗര കറഭാഡ  വനികേസന വദതനി

കകേരള കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  രണഭാലാം
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കകേരള  സലാംസഭാന  ഗതഭാഗത  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  363  കേനി.മതീ  കറഭാഡകേള

കലഭാകേബഭാങ്കനിലന്റെ സഹഭായത്തഭാല് വനികേസനിപനിക്കുവഭാനുള്ള പദതനി ലകേ.എസട്ട്.റനി.പനി.

ഇകപഭാള നടപഭാക്കനി വരുന.  ഇതട്ട് 2018-ാം ആകണഭാടകൂടനി തതീരുലമന കേരുതുന.

ഇതനില്  ലപഭാതു  സസകേഭാരല  പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  ആനസനിറനിയനിനത്തനില്

വനികേസനിപനിക്കുന  82  കേനി.മതീ.  ദൂരത്തനിലുള്ള  പുനലൂര്-ലപഭാനകുനലാം  കറഭാഡലാം

ഉളലപടന.  കൂടഭാലത  ധനലഭലതയ്ക്കുലാം  സലലഭലതയ്ക്കുലാം  അനുസൃതമഭായനി  കൂടതല്

കറഭാഡകേള വനികേസനിപനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനി

16  (704)  ശതീ  .    കകേഭാവര്  കുഞകമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല  നനിലവഭാരമനിലഭായ്മ  സലാംബനനിച്ചുള്ള
വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  നഭാളനിതുവലര  നനിലനനിനനിരുന
സലാംവനിധഭാനങ്ങലളലന്തെലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല  നനിലവനിലുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട  അപരലഭാപ്തത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില് ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി  ഈ സര്ക്കഭാര് എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള പുതനിയതഭായനി സസതീകേരനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണ  നനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുനതനി
കലക്കഭായനി പരനിഷ്കരനിച ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് മഭാനസലനിലന്റെ ചേടലാം  2401.1  പ്രകേഭാരലാം
ദസനിതല ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ
കമല്കനഭാടത്തനില് പണനിയുന കറഭാഡകേളുലട ഗുണ നനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്
14  ജനിലകേളനിലുലാം  കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  ലഭാബുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രഭാഥമനികേ
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന,  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ചുമതലയുള്ള  ഫതീല്ഡട്ട്
ഓഫതീസറുലട കമല്കനഭാടത്തനില് കേരഭാറുകേഭാര് അലാംഗതീകൃത ലഭാബുകേളനില് നടകത്തണതുലാം
രണഭാലാംഘട   ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  ലഭാബുകേളനിലല
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ഉകദലഭാഗസര്  റഭാനഡമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  പരനികശഭാധന  റനികപഭാര്ടട്ട്  ചേതീഫട്ട്
എഞ്ചനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം  അതഭാതട്ട്  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം  അയച്ചു
ലകേഭാടകക്കണതുമഭാണട്ട്.   ഇതുകൂടഭാലത  5  കകേഭാടനിക്കു മുകേളനില് അടങ്കല് തുകേ വരുന
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  ആവശലഭാനുസരണലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്   വകുപനിനട്ട്
പുറത്തുള്ള  വനിദഗന്മേഭാരുലട  കനതൃതസത്തനില്  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനക്കട്ട്
വനികധയമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  തൃപ്തനികേരമലഭാത്ത പരനികശഭാധന ഫലങ്ങളനികന്മേല് മരഭാമത്തട്ട്
വകുപട്ട്  ലഡപന്യൂടനി  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  (വനിജനിലനസട്ട്)  തുടര്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി)  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനട്ട്
പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  മഭാനസലനില്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഫലപ്രദമഭായുലാം
വനിട്ടുവതീഴ്ചയനിലഭാലതയുലാം കേര്ശനമഭായനി നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനില് വതീഴ്ച
വരുത്തുന  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  വകുപ്പുതല  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം
കേരഭാറുകേഭാലര കേരനിമ്പടനികേയനില്ലപടത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.

കറഭാഡട്ട് ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് കേമ്പനനി ഏലറടത്ത പ്രവൃത്തനികേള

17(705)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലുള്ള  കറഭാഡട്ട്
ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് കേമ്പനനി കകേരള ലനിമനിറഡട്ട്  എന സഭാപനലാം കകേരളത്തനില് എത്ര
പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടത്തനിട്ടുണട്ട്; അവ ഏലതലഭാലാം; ഓകരഭാനനിലന്റെയുലാം തുകേലയത്ര?

(ബനി) ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനിയുലാം ഏലതഭാലക്ക ജനിലയനിലഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലറടക്കുനതനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലന്തെലഭാലമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കറഭാഡട്ട് ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് കേമ്പനനി കകേരള ലനിമനിറഡട്ട് 4 കറഭാഡകേളുലട
നവതീകേരണ  പ്രവൃത്തനികേള  13  വര്ഷലത്ത  പരനിപഭാലന  വലവസകയഭാലട
പനി.പനി.പനി./ആനസനിറനി  രതീതനിയനില്  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഏലറടത്തനിട്ടുണട്ട്.   ഇവയുലട
വനിശദവനിവങ്ങള തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:
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ക്രമ നമ്പര് കറഭാഡകേളുലട കപരട്ട് ജനില നതീളലാം

കേനി.മതീ

കപ്രഭാജക്ടട്ട്  തുകേ
കകേഭാടനി  രൂപ

പഭാകക്കജട്ട് 'എ' (കമഭാഡനിലഫഡട്ട്):

1. വനിദലഭാനഗര്-
മഭായനിപഭാടനി-

സതീതഭാലാംകഗഭാളനി
കറഭാഡട്ട്

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

9.40

81

2. ഉപളകേനനിയന
കറഭാഡട്ട്

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
15.60

                       ആലകേ                                25

പഭാകക്കജട്ട് 'ബനി':

3. കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി-
കേഭാഞ്ഞനിരലാം
കേവല കറഭാഡട്ട്

കകേഭാടയലാം
36.10

128.91

4. ലവള്ളനഭാടട്ട്-;ലചേറ
ചല് കറഭാഡട്ട്

തനിരുവനന്തെപുരലാം
21.90

ആലകേ 58

(സനി)  കറഭാഡകേളുലട  ഗതഭാഗതബഭാഹുലലലാം  കദശതീയപഭാതയുലാം  മറ്റു  പ്രധഭാന

കറഭാഡമഭായുള്ള  ബനലാം,  കറഭാഡകേള  കേടനകപഭാകുന  പ്രകദശങ്ങളുലട  കേഭാര്ഷനികേ

വലഭാവസഭായനികേ വനികനഭാദ സഞ്ചഭാര കമഖലകേളുമഭായുള്ള ബനലാം മുതലഭായ ഘടകേങ്ങലള

ആസദമഭാക്കനിയഭാണട്ട് കറഭാഡകേള ലതരലഞ്ഞടക്കുനതട്ട്.

കദശതീയപഭാത ഒഴെനിലകേയുള്ള കറഭാഡകേളുലട വനികേസനലാം 

18 (706) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :

ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :

ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കദശതീയപഭാത  ഒഴെനിലകേയുള്ള  പ്രധഭാന  കറഭാഡകേലള  കദശതീയ

നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള  കറഭാഡകേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുവഭാന  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;  അതനിനുള്ള

വലവസകേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ആദല  ഘടങ്ങളനില്  ഏലതലഭാലാം  കറഭാഡകേളഭാണട്ട്  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട്
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ഉയര്ത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  ഇതനിനഭാവശലമഭായനി  വരുന  തുകേ  എത്രലയനലാം,  ഈ  തുകേ  ഏലതലഭാലാം

മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലട സമഭാഹരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനലതനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കറഭാഡകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  ഗുണകമന്മേ  ഉറപനിക്കുനതനിനട്ട്  ശദ

പതനിപനിക്കുകമഭാ?

   ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കദശതീയപഭാത ഒഴെനിലകേയുള്ള മറട്ട് ജനിലഭാ കറഭാഡകേള കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനില്

ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട്  MoRTH  മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം സല ലഭലതയുലാം ഫണനിലന്റെ ലഭലതയുലാം

അനുസരനിചട്ട്  വതീതനികൂടനിയുലാം  ഉപരനിതലലാം  ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി.  പ്രകേഭാരലാം  പുതുക്കനിയുലാം

ഘടലാംഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(സനി)  പ്രധഭാന  കറഭാഡകേള  കദശതീയനനിലവഭാരത്തനില്  ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട്  സലലാം

ഏലറടക്കുനതനിനട്ട് ഒഴെനിലകേ കുറഞ്ഞതട്ട് ഒരു കേനികലഭാമതീററനിനട്ട്  12  മുതല് 15  കകേഭാടനി രൂപ വലര

കവണനി വരുലാം.  സലാംസഭാന ബഡ്ജറനില് നനിനമഭാണട്ട് ഈ തുകേ ഇകപഭാള നല്കേനിവരുനതട്ട്.

(ഡനി)  കറഭാഡകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല  ഗുണകമന്മേ  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കേസഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  വനിഭഭാഗലാം  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പതനിനഭാലട്ട്
ജനിലകേളനിലുലാം  ലഭാബുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   5  കകേഭാടനി  രൂപയനില്  കൂടതല്
എസനികമറട്ട് തുകേ വരുന പ്രവൃത്തനികേളുലട കപലമന്റെട്ട് നടത്തുനതനിനട്ട് ഗുണകമന്മേ ലടസട്ട് റനിസളടട്ട്
നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

      അയനിലലാം പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം 

19 (707) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അയനിലലാം  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഇകപഭാള  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അയനിലലാം  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ആലകേ  എന്തു  തുകേയഭാണട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം  ഇതുവലര  എന്തെട്ട്  തുകേ  ലചേലവഴെനിചനിട്ടുലണനലാം  കേരഭാര്
ഏലറടത്തനിരനിക്കുനതട്ട്  ആരഭാലണനലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം എനകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട പൂര്ത്തതീകേരണലാം അനന്തെമഭായനി  നതീണ്ടുകപഭാകുനതട്ട്
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ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം അടനിയന്തെരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അയനിലലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ  3  സഭാനുകേളുകടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  അകപ്രഭാചട്ട് കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവ ഗൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.

(ബനി&സനി)  അയനിലലാം  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനികലക്കഭായനി  621  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച്ചു.   ഇതനില്  4,60,44,478  രൂപ  ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.   ശതീ.  എസട്ട്.
സതതീഷട്ട്  എന  കേരഭാറുകേഭാരനഭാണട്ട്  ടനി  പ്രവൃത്തനി  ഏലറടത്തനിരനിക്കുനതട്ട്.   പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനിയുലട  പൂര്ത്തതീകേരണലാം  നതീണ്ടു  കപഭാകുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   ടനി
പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  എത്രയുലാംകവഗലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന  കവണ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

       ലചേറനിയ പ്രവൃത്തനികേള ലവകവലറ ലടണര് ലചേയഭാന നടപടനി 

20(708) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലല  ലചേറനിയ  പ്രവൃത്തനികേള  കൂടനികചര്ത്തട്ട്  ലടണര്
ലചേയ്യുനതു  മൂലലാം  ലചേറുകേനിട  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്  പ്രവൃത്തനി എടക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത സനിതനി
വനികശഷലാം ഉണഭാകുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  വനിവനിധ  ലസക്ഷനുകേളനിലല  പ്രവൃത്തനികേള  ഒറ  യണനിറഭായനി  ലടണര്
ലചേയ്യുനതുമൂലലാം  പ്രവൃത്തനികേള  യഥഭാസമയലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  സനിതനി
വനികശഷലാം ഇലഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട് ലചേറനിയ പ്രവൃത്തനികേള ലവകവലറ ലടണര് ലചേയഭാന നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  ലകേടനിടവനിഭഭാഗത്തനില്  ലചേറനിയ  പ്രവൃത്തനികേള  കൂടനികചര്ത്തട്ട്
ലടണര് ലചേയ്യുന രതീതനി  ഇല.   2015-16   സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡകേളുലട
ഒറത്തവണ  പുനരുദഭാരണ  പദതനികേളക്കഭായനി  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം  ലചേറനിയ   പ്രവൃത്തനികേള  കൂടനികചര്ത്തട്ട്  പഭാകക്കജഭായനി  ലടണര്
ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.   ഇതട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള ഫലപ്രദമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുലാം  സുഗമമഭായ
കമല്കനഭാടത്തനിനുലാം  പണനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനുലാം  കവണനിയഭായനിരുന.
എനഭാല്  ലചേറുകേനിട  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്  പ്രവൃത്തനി  എടക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  വനിവരലാം
ശദയനില്ലപടനിടനില.
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(ബനി)  ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനിക്കു  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഇപ്രകേഭാരലാം പ്രവൃത്തനികേള

കൂടനികചര്ത്തട്ട്  ലടണര്  ലചേയ്യുവഭാന  ഉത്തരവണഭായനിരുനതട്ട്.   മറട്ട്  വര്ക്കുകേള സഭാധഭാരണ

രതീതനിയനില് തലനയഭാണട്ട് ലടണര് ലചേയ വരുനതട്ട്.  ടനി പ്രവൃത്തനികേള ഒറ യണനിറട്ട് ആക്കനി

ലടണര്  ലചേയതുമൂലലാം  യഥഭാസമയലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതഭായനി

ശദയനില്ലപടനിടനില.  എനഭാല് ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് റബറുലാം പ്ലഭാസനിക്കുലാം ഉപകയഭാഗലപടത്തഭാന

കേര്മ്മേ പദതനി

21(709)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  റബറുലാം  പ്ലഭാസനിക്കുലാം  ഉപകയഭാഗലപടത്തുനതനിനട്ട്

കേര്മ്മേ പദതനി രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) അതനിനൂതന സഭാകങ്കതനികേ വനിദല ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്

സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  വളലരകയലറ  പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാകുലമനതനിനഭാൽ  വനിശദമഭായ  പഠനലാം

ഇക്കഭാരലത്തനില്  നടത്തുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തയഭാറഭാകുകമഭാ;  ഇലലങ്കനില്  എന്തുലകേഭാണട്ട്  ;

പഠനലാം  നടത്തുലമങ്കനില്  സമയബനനിതമഭായനി  ആയതട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പദതനി

തസരനിതഗതനിയനില് നടപനിലഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പ്ലഭാസനിക്കുലാം റബറുലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി

പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ ലഹകവ റനിസര്ചട്ട്

ഇനസനിറന്യൂടനില് പ്ലഭാസനികേട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള പഠനങ്ങള

നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട്, തനിരുവനന്തെപുരലാം, ലകേഭാലലാം, എറണഭാകുളലാം,

പഭാലക്കഭാടട്ട്,  വയനഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്   എനതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി  കറഭാഡകേളനില്

പ്ലഭാസനികേട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഉപരനിതലലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില് എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം

കൂടതല്  കറഭാഡകേള  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-യുലട  കപ്രഭാജക്ടുകേളനിലുലാം  നഭാഷണല് ലഹകവയുലട വര്ക്കുകേളനിലുലാം

നഭാച്ചുറല് റബര് കമഭാഡനിലഫഡട്ട് ബനിറ്റുമനിന (NRMB) ഉപകയഭാഗനിച്ചു വരുന.
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സതീഡട്ട് കകേരള പദതനി

22 (710) ശതീ  .  അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .  സണ്ണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .  തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  'സതീഡട്ട്  കകേരള  പദതനി'  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  മുന  സര്ക്കഭാ ര്
എലന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എലന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  ലകേലക്കഭാണ  നടപടനികേള
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  14-6-2013-ലല  ജനി.ഒ  (എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  51/2013/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  23

പദതനികേളഭാണട്ട്  സതീഡട്ട്  കകേരള  എന  പരനിപഭാടനിയനില്  ഉളലപടത്തനി മുന  സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയതട്ട്.   തുടര്നട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടന  10   പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുണഭായനി. ഇവയനില് 145 കകേഭാടനി രൂപ അടങ്കല് തുകേ കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുന കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
കദശതീയപഭാത  ലബപഭാസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
കമല്കനഭാടത്തനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ഗഭാതഭാഗതത്തനിനഭായനി  തുറനട്ട്  ലകേഭാടത്തു.   കകേരള  കസറട്ട്
കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന  രഭാമപുരലാം-നഭാലമ്പലലാം
ദര്ശനലാം  കറഭാഡട്ട്,  കേഞ്ഞനിക്കുഴെനി-ലവടത്തുകേവല-കേറുകേചഭാല്  കറഭാഡട്ട്  എനനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകേകദശലാം  90%  പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ഇവയുലട  അടങ്കല്  തുകേ  യഥഭാക്രമലാം  50.75

കകേഭാടനിരൂപയുലാം  45.35  കകേഭാടനി രൂപയുമഭാണട്ട്.   ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.-യുലട ആഭനിമുഖലത്തനില്  41.28

കകേഭാടനി  രൂപ  അടങ്കല്  തുകേ  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  പഭാലഭാരനിവടലാം  ലഫഓവറനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള 90%  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ഇവയഭാവശലമഭായ ഫണട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് കകേരള കറഭാഡട്ട്
ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിലന ചുമതലലപടത്തനി.  പദതനിയനില് ഉളലപടന മറട്ട് 7 പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദമഭായ
കപ്രഭാജക്ടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനി കേഴെനിഞ.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  രൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം
ഉണഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലതരലഞ്ഞടക്കലപട സലങ്ങളനില് ലഫഓവറുകേള, പഭാലങ്ങള, റനിലാംഗട്ട്
കറഭാഡകേള  മുതലഭായവ  നനിര്മ്മേനിക്കുകേഭാലയനതഭാണട്ട്  സതീഡ  കകേരള  പരനിപഭാടനിയുലട
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള.
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(സനി)  സതീഡട്ട്  കകേരള  പരനിപഭാടനിയനിലല  ലതരലഞ്ഞടക്കലപട  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  വനിവനിധ  ഏജനസനികേലള
ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ ഫണട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് കകേരള
കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കകേഭാര് കറഭാഡട്ട് ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട് പദതനി
23(711)   ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : 

 ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന : 
 ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് : 
ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കകേഭാര്  കറഭാഡട്ട്  ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  മുന
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എലന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചലതനട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുലട  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കലഭാകേബഭാങ്കട്ട്  കേരഭാര്  വലവസ  പ്രകേഭാരലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ
കേതീഴെനിലുള്ള തനപ്രധഭാനമഭായ  (കകേഭാര്)  കറഭാഡ  ശലാംഖല വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുകവണനിയുലാം
അവ  കേലണത്തുനതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം  കവണനിയുള്ള
സ്ട്രേഭാറജനികേട്ട്  കറഭാഡട്ട്  ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള  പഠനങ്ങള  നടത്തനി
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  സമര്പനിക്കഭാന മുന ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനി  ശതീ.  ബഭാബു കജക്കബനിലന
കയന്റെട്ട്  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം കസഭാണ്സറഭായനി ചുമതലലപടത്തനി.   ഈ കപ്രഭാഗ്രഭാമനില്
തഭാലഴെ പറയുന പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.

1. ഈ  കപ്രഭാഗ്രഭാമനില്  ഉളലപടത്തഭാനുള്ള  കറഭാഡകേള  കേലണത്തനി  അവലയ
ഉനതനനിലവഭാരത്തനില്  പരനിപഭാലനിക്കനതനിനുകവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
സമര്പനിക്കുനതട്ട്.

2. പ്രസ്തുത  കറഭാഡ  ശലാംഖല  പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ
കസഭാതസ്സുകേള കേലണത്തുവഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കല്.
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3. ഈ  കറഭാഡ  ശലാംഖല  ഉനത  നനിലവഭാരത്തനില്  പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനുള്ള  പരനിമനിതനികേളുലാം  സഭാധലതകേളുലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്
ഇതനിനഭാവശലമഭായ പ്രകതലകേ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിനുള്ളനില്
തലന രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്.  ഇതനിനുകവണനി
ഓകരഭാ  പ്രവര്ത്തനവലാം  വനിലയനിരുത്തനി  വനിദഗ  പഠനലാം  നടത്തഭാന  കയന്റെട്ട്
എകനികേന്യൂടതീവട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം കസഭാണ്സലറ സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട് കമല്പറഞ്ഞ ഓകരഭാ 
വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  പ്രഭാവതീണലലാം  കനടനിയ  കേണ്സടന്റുമഭാലര  ചുമതലലപടത്തഭാനുള്ള
അന്തെര്കദ്ദേശതീയ ദര്ഘഭാസുകേള ക്ഷണനിചട്ട് കമല് നടപടനികേള എടത്തു വരുന.

(ബനി)  ഈ  കപ്രഭാഗ്രഭാമനിലന്റെ  പ്രധഭാന  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  പുകരഭാഗതനിയട്ട്  ഏറവലാം  ആവശലമഭായ  കറഭാഡകേള
ഉളലപടന  ഒരു  ശലാംഖലയുലട  അതലഭാധുനനികേവലാം  ഉനതവമഭായ  നനിലവനിലുള്ള
വനികേസനിപനിക്കലുലാം പരനിപഭാലനവമഭാണട്ട്.

(സനി)  ഈ  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-യുലട  കേരഭാറനില്  ഇനസനിറന്യൂഷണല്
ലസ്ട്രേലാംഗ്തനനിലാംഗട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളലപടത്തുകേയുലാം കയന്റെട്ട്  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം
കസഭാണ്സലറ നനിയമനിച്ചു മറട്ട് സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ടൂറനിസലാം ലഹകവയുലട സലലമടപട്ട് നടപടനികേള

24(712)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികേസന  പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുള്ള  സലലാം  ഏലറടപട്ട്  നടപടനികേൾ
തസരനിതലപടത്തുലമന മുഖലമനനിയുലട പ്രഖലഭാപനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിൽ മധുര-
കകേഭാടയലാം-കചേര്ത്തല  ടൂറനിസലാം  ലഹകവയുലട  സലലമടപ്പു  നടപടനികേള
തസരനിതലപടത്തുകമഭാ ;

(ബനി)  പതനിമൂനട്ട് വര്ഷകത്തഭാളമഭായനി അലലനലമന്റെട്ട്  നനിശ്ചയനിചട്ട്  കേലനിടനിട്ടുള്ള
പ്രസ്തുത  പഭാതയുലട  സലകമറടപട്ട്  നടപടനികേള  തുടങ്ങഭാത്തതനിനഭാല്
പ്രകദശവഭാസനികേൾ  അനുഭവനിക്കുന  വനിവനിധ  ബുദനിമുട്ടുകേള  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  ,
സലമടപ്പു  കജഭാലനികേൾ  തസരനിതലപടത്തനിനതനിനുള്ള  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  മധുര-കകേഭാടയലാം-കചേര്ത്തല  ടൂറനിസട്ട്  ലഹകവയനില്  ഉളലപടന
കകേഭാടനിമത മുതല് കചേര്ത്തല വലരയുള്ള ലസ്ട്രേചനിലന്റെ പുതുക്കനിയ വനിശദമഭായ പദതനി
രൂപകരഖ പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.
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അടൂര് ജലാംഗ്ഷനനിലല പഭാലലാം പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

25(713)  ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടൂര്  ജലാംഗ്ഷനനിലുള്ള  പഭാലലാം  തകേര്നതുമൂലലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ള
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പഭാലലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  പുനര്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അടൂര്  ജലാംഗ്ഷനനിലുള്ള  പഭാലലാം  തകേര്നതുമൂലലാം  ഉണഭായനിട്ടുള്ള
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പുതനിയപഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി 2016-17 വര്ഷലത്ത ബഡ്ജറനില്
100 രൂപ കടഭാക്കണ് ലപ്രഭാവനിഷന ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പഭാലത്തനിലന്റെ ഡനിലസന
തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

         ഏറനഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ഓഫതീസട്ട് 

26(714)   ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ഓഫതീസുകേള
നനിലവനിലനിലഭാത്ത  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങള  ഏലതലഭാമഭാലണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ഒരു  ഓഫതീസട്ട്  കപഭാലുലാം  ഇലഭാത്ത  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലങ്ങളനില് ഓഫതീസട്ട് സഭാപനിക്കണലമന ആവശലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലഭാ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ ഓകരഭാ
ഓഫതീസട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ഒരു
ഓഫതീലസങ്കനിലുലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  മങ്കട,  തവന്നൂര്,  ഏറനഭാടട്ട്,  തഭാനൂര്,  കവങ്ങര,
വള്ളനിക്കുനട്ട്  എനതീ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  മലമ്പുഴെ,
കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്,  തരൂര്,  പടഭാമ്പനി എനതീ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല
മടന്നൂര്,  ധര്മ്മേടലാം എനതീ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ
ഓഫതീസുകേള  നനിലവനിലനില.  നനിലവനില്  ഓഫതീസുകേളനിലഭാത്ത  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലങ്ങളനില് ഓഫതീസുകേള സഭാപനിക്കുന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി&സനി) GO (Ms) No. 65/2013/ലപഭാ.മ.വ.  തതീയതനി 3-8-2013 പ്രകേഭാരലാം
പഭാലക്കഭാടട്ട്-പടഭാമ്പനി,  മലപ്പുറലാം-തവന്നൂര്,  ഏറനഭാടട്ട്,  തഭാനൂര്,  കവങ്ങര,  വള്ളനിക്കുനട്ട്,
കേണ്ണൂര്-ധര്മ്മേടലാം  എറണഭാകുളലാം-കേളമകശ്ശേരനി  എനതീ  ലസക്ഷനുകേള  തുടങ്ങഭാന
തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില്  കേളമകശ്ശേരനിയനില്  പുതനിയ  ലസക്ഷന  ഓഫതീസട്ട്
തുടങ്ങുകേയുണഭായനി.

ജനിലഭാ  -സലാംസഭാനതല ടഭാസട്ട് കഫഭാഴ്സുകേളുലട ശനിപഭാര്ശ

27(715) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :

 ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജനിലഭാതല  ടഭാസട്ട്  കഫഭാഴനിലന്റെയുലാം  (ഡനി.എല്.ടനി.എഫട്ട്.)  സലാംസഭാനതല
ടഭാസട്ട് കഫഭാഴനിലന്റെയുലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ജനിലഭാ-സലാംസഭാനതല ടഭാസട്ട് കഫഭാഴ്സുകേളുലട
ശനിപഭാര്ശയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  പ്രവൃത്തനികേള
ഏലതലഭാലമനലാം എത്ര തുകേയ്ക്കുള്ള പ്രവൃത്തനികേള ആയനിരുലനനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജനിലഭാ-സലാംസഭാനതല  ടഭാസട്ട്  കഫഭാഴ്സുകേളുലട  ശനിപഭാര്ശയനികന്മേലലഭാലത

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ; ഇങ്ങലന അനുമതനി

നല്കേഭാനുള്ള  മഭാനദണ്ഡലാം  എന്തെഭായനിരുന;  അനുമതനി  നല്കേനിയതനില്

ക്രമകക്കടണഭായനിട്ടുകണഭാ എന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം    

(എ)  ജനിലകേളനിലല കറഭാഡകേളുലട അറകുറപണനികേള ഉളലപലട ആവശലമുള്ള

പ്രവൃത്തനികേള  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  ലചേയര്മഭാനഭായുള്ള  ഡനി.എല്.റനി.എഫട്ട്.

കേമ്മേനിറനി  (ജനിലഭാ സമനിതനി)  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് പരനികശഭാധനിചട്ട് അവയുലട പ്രഭാധഭാനലലാം

കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  മുനഗണനഭാ  ലനിസട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി

ഡനി.എല്.റനി.എഫട്ട്.-നട്ട്  നല്കുകേയുലാം  ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഫണനിലന്റെ  ലഭലത

കേണക്കഭാക്കനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനതല  സമനിതനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാലത  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിടനില.
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മരലാം മുറനിചട്ട് മഭാറ്റുനതനിനട്ട് നടപടനി

28(716)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അങ്കമഭാലനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല മഞ്ഞപ്ര സനിവനില് കസഷനട്ട് മുകേളനില്
അപകേടഭാവസയനില്  മരലാം  ചേരനിഞ്ഞട്ട്  നനില്ക്കുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജനങ്ങളക്കട്ട് ജതീവഹഭാനനിയുലാം ലകേടനിടത്തനിനട്ട്  ബലക്ഷയവലാം ഉണഭാക്കുന
തരത്തനില്  അപകേടഭാവസയനില്  നനില്ക്കുന  മരലാം  മുറനിചട്ട്  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഭാലവര്ഷലാം  കേടത്തകതഭാലട  ടനി  സനിവനില്  കസഷനട്ട്  ഭതീഷണനിയുലാം
ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് അപകേടവലാം ഉണഭാക്കുന മരലാം അടനിയന്തെരമഭായനി മുറനിചട്ട്മഭാറ്റുനതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം  ബനലപടവര്ക്കട്ട്  നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം    

(എ)  ഉണട്ട്.  അങ്കമഭാലനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല മഞ്ഞപ്ര  സനിവനില്  കസഷന
ലകേടനിടലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  റവനന്യൂ  വകുപനിനട്ട്
ലലകേമഭാറനിയനിരുന.  റവനന്യൂ  വകുപട്ട്  വകേ  സലത്തട്ട്  നനില്ക്കുന  മരലാം  ചേരനിഞ്ഞട്ട്
നനില്ക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിച വനിവരലാം  ബനലപട വനികലജട്ട്  ഓഫതീസലറ  വഭാക്കഭാല് പല
തവണ അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അപകേടഭാവസയനില് നനില്ക്കുന മരങ്ങള മുറനിചട്ട് മഭാറ്റുവഭാനുളള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.  റവനന്യൂ വകേ ഭൂമനിയനില് നനില്ക്കുന മരലാം മുറനിച്ചുമഭാറ്റുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനികക്കണതട്ട് ആ വകുപഭാണട്ട്.

(സനി) മനിനനി  സനിവനില്  കസഷനനില്  അപകേടഭാവസയനില്  നനില്ക്കുന  മരങ്ങള
മുറനിചട്ട് മഭാകറണതട്ട് റവനന്യൂ വകുപഭാണട്ട്. ആയതട്ട് ആ വകുപനിലന വഭാക്കഭാല് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

 ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല പനി.ഡബദ്യു.ഡനി. കറഭാഡകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

29(717)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

2011-2016 കേഭാലയളവനില് ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനില് ബഡ്ജറട്ട്
വനിഹനിതമഭായനി  തുകേ  അനുവദനിചട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  പനി.  ഡബന്യൂ.  ഡനി.
കറഭാഡകേളുലട  ലനിസ്റ്റുലാം  ഓകരഭാ  മണ്ഡലത്തനിനുലാം  അനുവദനിച  തുകേയുലട  വനിശദഭാലാംശവലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം     

2011  മുതല് 2016  വലരയുള്ള കേഭാലയളവനില് ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല 11  നനിയമസഭഭാ
മണ്ഡലങ്ങളനിലഭായനി  356.22  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ഇറപ്പുഴെ പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

30(718)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിലല  ലചേങ്ങന്നൂരനില്  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന  ഇറപ്പുഴെ  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
മന്ദേഗതനിയനിലഭാലണനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതനിലനറ  കേഭാരണലാം
ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏലറടത്തനിരനിക്കുന  കേരഭാറുകേഭാരന
മനനഃപൂര്വമഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം  സൃഷ്ടനിക്കുനതഭായനി  കബഭാദലലപടനിട്ടുകണഭാ  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഗതഭാഗത  തടസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനഭായനി  പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള തസരനിതലപടത്തുനതനിനു സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.റനി.പനി.  രണഭാലാംഘട  പദതനിയനില്
ഉളലപടത്തനി ലചേങ്ങന്നൂര്  -  ഏറ്റുമഭാനൂര് കസറട്ട്  ലലഹകവയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള
നടനവരുന.  ഇഇൗ  കറഭാഡനില്  ലചേയനികനജട്ട്  1+558-ല്  വരുന  ഇറപ്പുഴെ  പഭാലത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ കവളയനില് ലലപലനിലാംഗനിലുണഭായ പ്രശ്നങ്ങള കേഭാരണലാം ലചേറനിയ കേഭാലതഭാമസലാം
സലാംഭവനിചനിരുന. ഇകപഭാള പണനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കേഭാലതഭാമസലാം  സലാംഭവനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാനഭായനി  2017  ജനുവരനി  മഭാസകത്തഭാലട
ഇഇൗ  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേരഭാറുകേഭാരനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ലകേ.എസട്ട്.റനി.പനി.-സര്ക്കഭാര്-കലഭാകേബഭാങ്കട്ട്  തലത്തനില്  ഇഇൗ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനിയുലട  വനിശദമഭായ അവകലഭാകേനലാം  നടത്തുനണട്ട്.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം  ഇഇൗ  പഭാലലാം
ഉളലപലടയുളള  ഇഇൗ  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനകവണ എലഭാ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കചേലക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള

31(719)  ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണട്ട്  സതീമനില്  ഉളലപടത്തനി  കചേലക്കര
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് ലകേടനിടവനിഭഭാഗലാം ലചേയ തതീര്ക്കഭാനുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനികേളുലടയുലാം  നനിലവനിലല  അവസ  എന്തെഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേള  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
അടനിയന്തെരമഭായനി  ലചേയ  തതീര്ക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ  ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 അനധനികൃത ഭരണഭാനുമതനികേളലക്കതനിലര നടപടനി

32(720)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  എസനികമറട്ട്  ഇലഭാലതയുലാം
ഡനി.പനി.ആര്.-ഇലഭാലതയുലാം  കറഭാഡകേളക്കട്ട്  അനധനികൃതമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  വനിവരലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  കറഭാഡകേളുലട  ബനിലകേള
ഒനനികലലറത്തവണ മഭാറനിലയടത്തനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചവര്ലക്കതനിലര  നനിയമഭാനുസൃതമഭായനി
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ജനിലഭാതല  ടഭാസട്ട് കേട്ട്  കഫഭാഴട്ട്  (ഡനി.എല്.ടനി.എഫട്ട്.)  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  25
ലക്ഷലാം രൂപക്കുളളനില് വരുന പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം മഴെക്കഭാലപൂര്വ പണനികേളക്കഭായുളള
പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  VIP  വനിസനിറട്ട്  സലാംബനനിച പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം ഉല്സവങ്ങകളഭാടട്ട്
അനുബനനിചട്ട്  അടനിയന്തെരമഭായനി  ലചേകയണനിവരുന  പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  മറട്ട്

*ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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അടനിയന്തെര  പ്രഭാധഭാനലമുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്മഭാര്
നല്കുന  ലനിസനില്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  നല്കുന  ഉകദലഭാഗസന  എസനികമറട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട് നല്കേണലമന നനിര്കദ്ദേശകത്തഭാടകൂടനി കനഭാണ് പ്ലഭാന ഫണനില്നനിനലാം
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേഭാറുണട്ട്.  മറുപടനിയനില്  പറഞ്ഞ  പ്രകേഭാരലാം  ലചേയ
പ്രവൃത്തനികേളുലട  എസനികമറനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതനില്
അപഭാകേതയുലണങ്കനില് പുനനഃപരനികശഭാധന നടത്തുനതഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഇതുവലര  ശദയനില്ലപടനിടനില.  ശദയനില്ലപടത്തനിയഭാല്
കേര്ശനമഭായനി പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 മലപ്പുറലാം കകേഭാടപടനി ലലബപഭാസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

33  (721)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം കകേഭാടപടനി ലബപഭാസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതു
ഘടത്തനിലഭാണട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലബപഭാസനിനുള്ള  സലലാം  മുഴവന  വനിട്ടുകേനിടനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്
അതനിനുള്ള സഭാകങ്കതനികേ തടസങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണട്ട്;  അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലവനട്ട് വലകേതമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ലലബപഭാസനിനുളള  സലലാം മുഴവന ലഭലമഭായനിടനില.  ഒറനിജനിനല്
എസനികമറട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി ഏലറടക്കുനതനിനട്ട് 24 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട് ഉണഭായനിരുനതട്ട്.
മലപ്പുറലാം-കകേഭാടപടനി ലലബപഭാസട്ട് ഒനലാം രണ്ടുലാം ഘടങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
ഭൂവടമകേളക്കട്ട്  24,02,00,000  രൂപ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം ആവശലമഭായനി വരുലാം.  പ്രസ്തുത
സലലാം  ഏലറടക്കലനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  തുകേയുലട  പുതുക്കനിയ  ഭരണഭാനുമതനിക്കു
കവണനിയുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

നഭാദഭാപുരലാം - മുട്ടുലാംഗല് കറഭാ ഡട്ട് സലാംസഭാന പഭാതയഭാക്കനി ഉയര്ത്തഭാന
നടപടനി

34  (722)  ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നഭാദഭാപുരലാം  -  മുട്ടുലാംഗല്  കറഭാഡട്ട്  സലാംസഭാന  പഭാതയഭാക്കനി  ഉയര്ത്തനി
ബനി.എലാം. ആന്റെട്ട് ബനി.സനി. ലചേകയണതനിലന്റെ ആവശലകേത കബഭാധലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ആയതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?   
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 ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പരഭാമര്ശനിത  കറഭാഡട്ട്  കേനി.മതീ.  0/000  മുതല്  11/000 വലര  അഭനിവൃദനി
ലപടത്തുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  തുകേ  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്
ഉളലപടത്തനി  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായുള്ള  പുതുക്കനിയ  എസനികമറട്ട്  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്
സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫട്ട്
എഞ്ചനിനതീയര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

അങ്കമഭാലനി പനി.ഡബദ്യു.ഡനി. റസട്ട് ഹഇൗസട്ട്

35  (723)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങ്കമഭാലനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  മഭാസങ്ങളഭായനി  പൂടനിക്കനിടക്കുന
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  റസട്ട്  ഹഇൗസട്ട്  തുറന  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റസട്ട്  ഹഇൗസനില്  ഫര്ണതീചര്  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  എത്ര  രൂപയുലട
എസനികമറഭാണട്ട് വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയഭായനി വനനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പൂടനിക്കനിടക്കുന  പുതനിയ  റസട്ട്  ഹഇൗസനില്  എത്ര  മുറനികേളഭാണട്ട്  ഉള്ളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പൂടനിക്കനിടക്കുന പുതനിയ റസട്ട് ഹഇൗസട്ട് തുറന പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനട്ട് വകുപട്ട്
മനനി  സലലാം  സന്ദേര്ശനിചട്ട്  സതസര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയന  കേഭാരലലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അങ്കമഭാലനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് റസട്ട് ഹഇൗസട്ട്
നടത്തനിപനിനഭായുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലടയുലാം  മുറനികേളനികലയഭാവശലമഭായ  ഫര്ണനിചറുകേളുലടയുലാം
അഭഭാവമഭാണട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  കേഭാലത്തട്ട്  റസട്ട്  ഹഇൗസട്ട്  തുറനട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം.

(ബനി)  ഫര്ണനിചര്  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള  71.1  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  എസനികമറട്ട്
സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന
കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) പൂടനിക്കനിടക്കുന പുതനിയ റസട്ട് ഹഇൗസനില് 12 മുറനികേളഭാണുള്ളതട്ട്.

(ഡനി)  പൂടനിക്കനിടക്കുന റസട്ട് ഹഇൗസട്ട് തുറനട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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 ജനിലഭാ  തല മുഖല അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന പദതനി

36(724) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട്   :
ശതീ  .   പനി  .  ടനി  .  എ  .   റഹതീലാം   :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി   :
ശതീ  .    ലജയനിലാംസട്ട്  മഭാതദ്യു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാര് ജനിലഭാതല മുഖല അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസന പദതനി
പ്രഖലഭാപനിചനിരുകനഭാ; എങ്കനില് പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കഭാനഭായനി  മുന  സര്ക്കഭാര്  എലന്തെഭാലക്ക
കേഭാരലങ്ങള ലചേയനിരുന; പദതനിയുലട രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിരുകനഭാ;

(സനി)  പദതനിക്കഭായനി  ലചേലവനിട  തുകേ  എത്ര  ;  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി
ഇനനിലയത്ര  തുകേ  കൂടനി  കവണനിവരുലാം;  ഇതനിനഭായനി  ബ ഡ്ജറനില്  തുകേ
അനുവദനിചനിരുകനഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  രതീതനിയനില്  നടപഭാക്കഭാനഭാകണഭാ
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസനലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്
സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഓകരഭാ  ഫഭാഗ്ഷനിപട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതനുസരനിചട്ട്
10-6-2015-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്  (ആര്.റനി.)  801/2015/ലപഭാ.മ.വ.
പ്രകേഭാരലാം  21  പദതനികേളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തതസത്തനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി.
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള വനിവനിധ വനിഭഭാഗങ്ങളഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  പദതനിയുലട  നടത്തനിപനിനട്ട്  കവണനിവരുന  ധനസമഭാഹരണ
ചുമതല കകേരള കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിനഭാണട്ട്. 30-6-2015-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
നമ്പര്  (ലലകേ)  112/2015/റനി.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വനില്ക്കുന ലപകടഭാള,
ഡതീസല്  എനനിവയുലടകമല്  ഒരു  രൂപഭാക്രമത്തനില്  ചുമത്തനിയ  അധനികേ  വനില്പന
നനികുതനിയുലട 50% തുകേയഭാണട്ട് ഇഇൗ പദതനിയുലട നടത്തനിപനിനഭായനി ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്.
ഇതനുസരനിചട്ട്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലന്റെ ആദലപഭാദത്തനില് ലഭനികക്കണ
അധനികേ  വനില്പന  നനികുതനി  വനിഹനിതമഭായ  50  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചട്ട്
നല്കുനതനിനുള്ള  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ശനിപഭാര്ശ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  പരനിപഭാടനിയനില്  ഉളലപട  10  പദതനികേള  ഒനഭാലാംഘടമഭായനി
നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  വനിശദമഭായ  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനി  20-2-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട്ട്  (ലലകേ)  നമ്പര്  7/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി
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നല്കുകേയുണഭായനി. ഇവയുലട അടങ്കല് തുകേ 1620.3 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്. ഇതനിനഭായനി
ഇതുവലര  തുകേലയഭാനലാം  ലചേലവഴെനിചനിടനില.  ഇതട്ട്  സലാംബനനിച  നയപരമഭായ
തതീരുമഭാനലമഭാനലാം ആയനിടനില.

കേഭായലാംകുളലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനിലല മരഭാമത്തട്ട് പണനികേള

37(725)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില്  2014-15,  2015-16  കേഭാലഘടങ്ങളനില്
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില്  ഉളലപടത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  കറഭാഡകേള
ഏലതഭാലക്കലയനലാം  ഇവയുലട  നനിലവനിലുള്ള  അവസ  എന്തെഭാലണനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2013-14 കേഭാലഘടത്തനില് കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് കേതീഴെനില് ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിച  കേഭായലാംകുളലാം  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  കേഭായലാംകുളലാം-മുടലാം  കറഭാഡനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം  (കേഭായലാംകുളലാം  മുതല്  ഏവര്  വലരയുള്ള  ഭഭാഗലാം  കേഭായലാംകുളലാം
മണ്ഡലത്തനിലഭാണട്ട്)  സനി.ആര്.എഫട്ട്.  പദതനിയനിലുളലപടത്തനി  2014-15
കേഭാലയളവനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  2014-15,  2015-16  കേഭാലഘടത്തനില്
കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  പ്രസ്തുത  മണ്ഡലത്തനില്  കറഭാഡകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ഒനലാംതലന  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടനില.
2014-2015 കേഭാലഘടത്തനില് നനിരത്തട്ട് വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് കേതീഴെനില് പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തനില്
കറഭാഡകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ഒനലാംതലന  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിടനില. 2015-16  കേഭാലഘടത്തനില് നനിരത്തട്ട് വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് കേതീഴെനില് പ്രസ്തുത
മണ്ഡലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ കറഭാഡകേളുലട വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

  വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലചേലഞ്ചനി പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

38(726)  ശതീ    .  ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ലചേലഞ്ചനി  പഭാലത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതു ഘടലാം വലരയഭായനി; വനിശദ വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനി ര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള
ആലകേ  തുകേ  എത്രയഭാണട്ട്;  ഇതുവലര  എത്ര  രൂപ  ലചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഇതനിലന്റെ
നനി ര്മ്മേഭാണക്കരഭാര് ഏലറടത്ത കേരഭാറുകേഭാരന ആരഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലചേലഞ്ചനി  പഭാലത്തനിലന്റെ  പണനികേള  നഭാളനിതുവലര  എത്ര  ശതമഭാനലാം

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്;  ബഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനികേള  എനകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കുലമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്;

(ഡനി)  ലചേലഞ്ചനി  പഭാലത്തനിലന്റെ  അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി
ബനലപട വനിശദവനിവരങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ലചേലഞ്ചനി  പഭാലത്തനിലന്റെ
ഫഇൗകണഷന വര്ക്കുകേളുലാം സബട്ട് സ്ട്രേക്ചര് വര്ക്കുകേളുലാം 90% പൂര്ത്തനിയഭായനി. സൂപര്
സ്ട്രേക്ചര്  വര്ക്കനിലന്റെ  ആദലലത്ത  സഭാനനിലന്റെ  മൂനട്ട്  ബതീമുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള തസരനിതഗതനിയനില് നടത്തുവഭാന കവണ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ടനി  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാലട  11  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച്ചു.  ടനി  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്
3,35,04,674  രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള കസറട്ട് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന
നനിര്മ്മേഭാണ  കേരഭാര്  ഏലറടലത്തങ്കനിലുലാം  ടനി  പ്രവൃത്തനി  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല്  റനിസട്ട്&കകേഭാസനില്  പ്രവൃത്തനി  പുനനഃക്രമതീകേരനി
ക്കുകേയുണഭായനി.  തുടര്നട്ട്  റതീ-ലടണര് ലചേയകപഭാള ശതീ.  കജഭാര്ജട്ട്  ഏലനിയഭാസട്ട്  &
അകസഭാസനികയറട്ട്സട്ട്  എന കേരഭാറുകേഭാരന ഏലറടത്തട്ട്  എഗ്രനിലമന്റെട്ട്  വചട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള ലചേയവരുന.

(സനി) ലചേലഞ്ചനി പഭാലത്തനിലന്റെ 35% പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി. ടനി പ്രവൃത്തനി 2017
ജൂലല മഭാസത്തനിനട്ട് മുമ്പട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയുലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(ഡനി)  ലചേലഞ്ചനി  പഭാലത്തനിലന്റെ  ഇരുവശങ്ങളനിലുമഭായനി  ഏകേകദശലാം  700  മതീറര്
നതീളത്തനില്  അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല പഭാലത്തനിങ്ങല് - ചുഴെലനി നടപഭാലലാം അറകുറപണനി

39(727)  ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  പനി.  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  വള്ളനിക്കുനട്ട്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്ലപട
പഭാലത്തനിങ്ങല്-  ചുഴെലനി നടപഭാലലാം കശഭാചേലഭാവസയനിലഭാലണനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
പ്രസ്തുത പഭാലത്തനിലന്റെ വതീതനികൂട്ടുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  എലന്തെങ്കനിലുലാം  നനികവദനങ്ങള  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
അതനികന്മേല് സസതീകേരനിച നടപടനിലയലന്തെനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?     

   ഉത്തരലാം
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(എ) മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല വളളനിക്കുനട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല പഭാലത്തനിങ്ങല് -
ചുഴെലനി നടപഭാലത്തനിനട്ട് പ്രഥമദൃഷ്ടലഭാ ബലക്ഷയലമഭാനലാം ശദയനില്ലപടനിടനില. പഭാലത്തനിലന്റെ
ഒരു  വശത്തട്ട്  പള്ളനിയുലാം  മറുവശത്തട്ട്  ഖബര്സഭാനുമഭാണട്ട്.  പഭാലലാം  വതീതനി  കൂട്ടുനതനിനട്ട്
നനിലവനില് സലലാം ലഭലമല.

(ബനി)  പ്രസ്തുത പഭാലലാം വതീതനി കൂട്ടുനതനിനട്ട് നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് സലലാം
ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല് തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് സഭാധനിചനിടനില.

 ലലബപഭാസട്ട് കറഭാഡകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

40 (728) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്  :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന  :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന  :
ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിള്ളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലബപഭാസട്ട്  കറഭാ ഡകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് ലകേലക്കഭാണനിട്ടുളളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതു  വഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ലക്ഷലമനിടനിരുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില്  ലകേലക്കഭാണ  നടപടനികേള
എലന്തെലഭാലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലലബപഭാസട്ട്  കറഭാഡകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  വനിവനിധ  കേര്മ്മേ
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  രണട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി
തനിരുവല  ലലബപഭാസട്ട്,  ലതഭാടപുഴെ  ലലബപഭാസട്ട്  എനനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  എലാം.സനി.  കറഭാഡനില്  മഴവങ്ങഭാടട്ട്  ചേനിറയനില്നനിനലാം  ആരലാംഭനിചട്ട്  രഭാമന
ചേനിറയനില്  വനകചേരുന  തനിരുവല  ലലബപഭാസനിനട്ട്  2.3  കേനി.മതീ.  ലലദര്ഘലമഭാണുള്ളതട്ട്.
ലലവ.എലാം.സനി.ലഎ. ജലാംഗ്ഷനട്ട് സമതീപലാം 145 മതീറര് നതീളലാം വരുന ലലഫഓവറുലാം ഒരു ലചേറനിയ
പഭാലവലാം   ഇതനിലുളലപടന.  അന്തെഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനിലഭാണട്ട്  ഇഇൗ  ലലബപഭാസട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്.  എലഭാവനിധ  കറഭാഡട്ട്  ലലസകനജുകേളുലാം  മഭാര്ക്കനിലാംഗുകേളുലാം  കസഭാളഭാര്  സ്ട്രേതീറട്ട്
ലലലറ്റുകേളുലാം  ആവശലമഭായ  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  ക്രമതീകേരണങ്ങളുലാം  ഉളലപടത്തനിയഭാണട്ട്  ഇഇൗ
ലലബപഭാസട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്.  ഇഇൗ  ലലബപഭാസനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  2.59  കേനി.മതീ.  ലലദര്ഘലമുള്ള  ലതഭാടപുഴെ  ലലബപഭാസട്ട്  മൂവഭാറ്റുപുഴെ-
ലതഭാടപുഴെ  കറഭാഡനിലുള്ള  ലവങ്ങല്ലൂര്  ജലാംഗ്ഷനനില്നനിനട്ട്  തുടങ്ങനി  കകേഭാലഭാനനി  ജലാംഗ്ഷനനില്
അവസഭാനനിക്കുന.  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  2  പദതനിയനിലുളലപടത്തനി  വനികേസനിപനിക്കുന
ലപഭാനകുനലാം-ലതഭാടപുഴെ  കറഭാഡനിലന്റെ  കേരഭാറനിലഭാണട്ട്  ഇഇൗ  ലലബപഭാസുലാം  ഉളലപടനതട്ട്.
അങ്കമഭാലനി മുതല് ലനടമ്പഭാകശ്ശേരനി വനിമഭാനത്തഭാവളലാം വലരയുള്ള അങ്കമഭാലനി ലലബപഭാസട്ട് കറഭാഡട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കഭാന കേനിറട്ട്കകേഭാലയ ഏല്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം അതനിലൂലട വഭാഹനങ്ങളുലട ഇനനക്ഷമത
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വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  വഭായു  മലനിനതീകേരണലാം  കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം  ലലബപഭാസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂലട
സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് കദശതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനകേതീഴെനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന
പദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുനതുമഭായ
ലലബപഭാസുകേളുലട  വനിശദവനിവരവലാം  കമല്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില്
സസതീകേരനിച നടപടനികേളുലട വനിശദവനിവരവലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

അങ്കമഭാലനി മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡകേളുലട പുനരുദഭാരണലാം

41(729)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഹുമഭാനലപട  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ സ്തുമനനിയുലട  നനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരലാം
മഴെക്കഭാലപൂര്വ ശുചേതീകേരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് ഉകദലഭാഗസരുലാം അങ്കമഭാലനി
മണ്ഡലത്തനിലല ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം ഉളലപലടയുള്ളവര്  8-6-16  ല് കചേര്ന കയഭാഗത്തനില്
നനിര്കദ്ദേശനിച  എലന്തെലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം  ഇതനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള ബഭാക്കനി പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓടകേളനില്  നനിനലാം  മഭാറ്റുന  പ്ലഭാസനികേട്ട്  ഉളലപലടയുള്ള  മണ്ണട്ട്  കറഭാഡനിലനറ
വശത്തട്ട് തലന ഇടനതുലാം  തുടലര ലപയ്യുന മഴെയനില് ഇതട്ട് വതീണ്ടുലാം ഓടയനില് തലന വതീണട്ട്
ഓട നനിറയുനതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിനട്ട് പരനിഹഭാരമഭായനി നനിര്കദ്ദേശലമലന്തെങ്കനിലുലാം
മുകനഭാടട്ട് വചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  അങ്കമഭാലനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ആനപഭാറ  -  കേലകുളലാം  കറഭാഡനിലനറ
പുനരുദഭാരണത്തനിനുലാം,  മുക്കന്നൂര്  -  കേരയഭാലാംപറമ്പട്ട്  ,  മഞ്ഞപ്ര പഞ്ചഭായത്തനിലല ഇടക്കുനട്ട്,
കേറുകുറനി  പഞ്ചഭായത്തനിലല  കേനിടഞ്ഞഭാര്  -  ബദ് ലകഹലാം  എനതീ  കറഭാഡകേളുലട  ലവള്ളലക്കടട്ട്
മഭാറ്റുനതനിനുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാലടനി-മഞ്ഞപ്ര കറഭാഡനിലുലാം അങ്കമഭാലനി-മഞ്ഞപ്ര കറഭാഡനിലുലാം കേഭാലടനി ആനപഭാറ
പൂതലാംകുറനി കറഭാഡനിലുലാം ലവളളലക്കടട്ട് പരഭാമര്ശനിക്കലപട ഭഭാഗങ്ങളനില് ലവളളലാം ലപഭാടനിച്ചുവനിട്ടുലാം
മണ്ണുനതീക്കലാം ലചേയലാം പരനിഹരനിക്കഭാവന ലവള്ളലക്കട്ടുകേളക്കട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
മഞ്ഞപ്ര  വടക്കുലാംഭഭാഗലാം  എടക്കുനട്ട്  കറഭാഡനില്  തവളപഭാറയട്ട്  സമതീപമുളള  ലവളളലക്കടട്ട്
മഭാറ്റുവഭാന കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് ഓട പണനികയണതഭായുണട്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി മഞ്ഞപ്ര പഞ്ചഭായത്തട്ട്
ലചേയഭാലമനട്ട് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. കേനിടങ്ങൂര് ബദട്ട് ലകഹലാം കറഭാഡനില് അഞ്ചഭാമലത്ത കേനി.മതീററനിലല
ലവളളലക്കടട്ട്  മഭാറ്റുവഭാന  കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  ഓടയുലാം  കേലുങലാം  പണനികയണതഭായുണട്ട്.  കേഭാലടനി-
മലയഭാറ്റൂര് കറഭാഡനിലല ലകേഭാറഭാമത്തട്ട് മൂടലപട എലഭാ ഓടകേളനികലയുലാം സഭാബുകേള ഉളലപലട
എടത്തുമഭാറനി പരനിഹഭാരലാം കേഭാകണണതഭായുണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ഇത്തരത്തനില്  പ്രവൃത്തനികേള

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലചേയഭാറനില.  ഇത്തരലാം  മഭാലനിനലങ്ങള  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്  മഭാലനിനലലാം
നനികക്ഷപനിക്കഭാന സഇൗകേരലമുള്ളയനിടങ്ങളനില് നനികക്ഷപനിക്കുകേയഭാണട്ട് കവണതട്ട്.

(സനി)  ആനപഭാറ-പൂതലാംകുറനി  കറഭാഡനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനിയുലട  എസനികമറട്ട്
തയഭാറഭാക്കനി  ബഡ്ജറനില്  ഉളലപടത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  മുക്കന്നൂര്-കേരയഭാലാംപറമ്പട്ട്  കറഭാഡട്ട്,  എടക്കുനട്ട്-കേനിടങ്ങൂര്-ബദട്ട് ലകഹലാം
കറഭാഡട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  മണ്ണുമഭാറനിയുലാം  ലവള്ളലാം  ലപഭാടനിച്ചുവനിട്ടുലാം  മണ്ണട്ട്  നതീക്കലാം  ലചേയലാം
പരനിഹരനിക്കഭാവന  ലവള്ളലക്കട്ടുകേളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേനിടങ്ങൂര്
ബദട്ട് ലകഹലാം കറഭാഡനില് അഞ്ചഭാമലത്ത കേനി.മതീററനിലല ലവള്ളലക്കടട്ട്  മഭാറ്റുവഭാനുലാം കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്
ഓടയുലാം കേലുങലാം പണനിയുനതനിനുമുള്ള എസനികമറട്ട് ചേതീഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കേണ്ണൂര് വനിമഭാനത്തഭാവള കറഭാഡട്ട്

42(730)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേണ്ണൂര് വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനികലക്കട്ട് മഭാനന്തെവഭാടനിയനില് നനിനലാം കബഭായ്സട്ട്
ടഇൗണ് ലകേഭാടനിയര്,  കപരഭാവര്,  മുരനികങ്ങഭാടനി,  കമല് മുരനികങ്ങഭാടനി,  മുഴെക്കുനട്ട്,  തനിലകങ്കരനി
വഴെനി മടന്നൂരനികലക്കുള്ള കറഭാഡട്ട് വനിമഭാനത്തഭാവള കറഭാഡഭായനി പ്രകതലകേ പദതനിയനില്
ഉളലപടത്തുനതനിനുള്ള തതീരുമഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ  ഗതഭാഗത  കയഭാഗലമലഭാത്ത  ഭഭാഗലാം  വതീതനി  കൂടനി
ബനി.എലാംആന്റെട്ട് ബനി.സനി ലചേയ്യുവഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) 13-7-2015-ല് ബഹു.  മുഖലമനനിയുലട അദലക്ഷതയനില് കേണ്ണൂര്
വളപടണലാം,  തലകശ്ശേരനി-മഭാഹനി  നഭാഷണല്  ലലഹകവ,  ഗലഭാസട്ട്  ലലലനനിലന്റെ
പൂര്ത്തതീകേരണലാം, കേണ്ണൂര് എയര്കപഭാര്ടനികലക്കുള്ള കറഭാഡകേള എനനിവ സലാംബനനിചട്ട്
ജനിലയനിലല  എലാം.എല്.എ.-മഭാര്കൂടനി  പലങ്കടത്ത  കയഭാഗനടപടനിയുലട
അടനിസഭാനത്തനില്  വയനഭാടട്ട്  ഭഭാഗത്തുനനിനലാം  കേണ്ണൂര്  എയര്കപഭാര്ടനികലക്കട്ട്
ലനടലാംലപഭായനില്  മുരനികങ്ങഭാടനി-  കമല്   മുരനികങ്ങഭാടനി  –മുഴെക്കുനട്ട്  -  തനിലകങ്കരനി  -
ഉളനിയനില്  –കപരഭാവര്  -  മടന്നൂര്  കറഭാഡട്ട്  കേനി.മതീ.  0/000  മുതല്  29/700  വലര
വതീതനികൂടനി  ലമക്കഭാഡലാം  ടഭാറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുനതനിനുകവണനി  1670  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട
വനിശദമഭായ  എസനികമറട്ട്  പുതനിയ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പുതുക്കനിയ നനിരക്കനില്
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  ആയതട്ട്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  ഫണനിലന്റെ
ലഭലതയനുസരനിചട്ട് അനന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുലാം.

അങ്കമഭാലനി മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡകേളുലട പുനരുദഭാരണലാം
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43(731)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങ്കമഭാലനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  പ്രധഭാനലപട  കറഭാഡകേള
തകേര്നട്ട് കേനിടക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അങ്കമഭാലനി മണ്ഡലത്തനിലല ഏലതഭാലക്ക പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  കറഭാഡകേളഭാണട്ട്
തകേര്നട്ട് കേനിടക്കുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തസ്തുത കറഭാഡകേള പുനരുദരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) അങ്കമഭാലനി മണ്ഡലത്തനിലല തകേര്ന 29 കറഭാഡകേള പുനരുദരനിക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിച സനി. ഇ./ആര്.&എഏലാംപനി;ബനി./ഇ. ലകേ. എലാം./6437/16 നമ്പര് ഫയല്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  പ്രസ്തസ്തുത  കറഭാഡകേള  പുനരുദരനിക്കുനതനിനുള്ള  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  കറഭാഡകേളുലട  പുനരുദഭാരണ
പ്രവൃത്തനികേള എനട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. കഫഭാര്ത്തട്ട് ലലമല് എ.എ. കറഭാഡട്ട്, കേഭാലടനി-
ആനപഭാറ  പൂതലാംകുറനി  കറഭാഡട്ട്,  മുക്കന്നൂര്-ഏഴെഭാറ്റുമുഖലാം  കറഭാഡട്ട്,  ബഭാചനിപഭാറ-
പഭാലനികശ്ശേരനി കറഭാഡട്ട്, കേറുകുറനി-ഏഴെഭാറ്റുമുഖലാം കറഭാഡട്ട്, കേറുകുറനി ആഴെകേലാം കറഭാഡട്ട്, കേറുകുറനി
മുക്കന്നൂര് കറഭാഡട്ട്,  മഞ്ഞപ്ര-ചുള്ളനി കറഭാഡട്ട്,  അങ്കമഭാലനി-മഭാഞ്ഞഭാലനി കറഭാഡട്ട്,  കേറുകുറനി
പഭാലനികശ്ശേരനി  കറഭാഡട്ട്,  മഞ്ഞപ്ര-അയമ്പുഴെ  കറഭാഡട്ട്,  മഞ്ഞപ്ര  മലയഭാറ്റൂര്  കറഭാഡട്ട്,
മഞ്ഞപ്ര -മലയഭാറ്റൂര് എഫട്ട്.ലഎ.റനി.  കേണ്ണനിമലാംഗലലാം കറഭാഡട്ട്,  കേഭാലടനി ശങ്കരഭാകകേഭാകളജട്ട്
കറഭാഡട്ട്,  കേരനിയഭാടട്ട് മറ്റൂര് കറഭാഡട്ട്,  അങ്കമഭാലനി-മഞ്ഞപ്ര കറഭാഡട്ട്,  മഞ്ഞപ്ര വടക്കുലാംഭഭാഗലാം
എടക്കുനട്ട് കറഭാഡട്ട് എനനിവയഭാണട്ട് തകേര്നട്ട് കേനിടക്കുന പ്രധഭാന കറഭാഡകേള.

(സനി&ഡനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡകേള  സലാംസഭാന  ടഭാസട്ട്  കഫഭാഴട്ട്  കേമ്മേനിറനിയനില്
ഉളലപടത്തനി  പുനരുദരനിക്കുനതനിനുകവണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇഇൗ
വര്ഷലത്ത  കനഭാണ്  പ്ലഭാന  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  ടനി  കറഭാഡകേളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന വനിഷയലാം പരനിഗണനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ലടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന മുറക്കട്ട് പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുനതഭാണട്ട്.

കദശതീയപഭാത വനികേസനവമഭായനി ബനലപട പ്രവര്ത്തനങ്ങള
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44(732)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയപഭാത  വനികേസനവമഭായനി  ബനലപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  കപഭാരഭായ്മ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആലത്തൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  കുളവനമുക്കട്ട്  മുതല്  എരനിമയര്  കതഭാട്ടുപഭാലലാം
വലരയുലാം  ആലത്തൂര്  സസഭാതനി  ജലാംഗ്ഷന  മുതല്  എരടക്കുളലാം  വലരയുലാം  സര്വതീസട്ട്  കറഭാഡട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  ജനങ്ങള  അനുഭവനികക്കണനി  വരുന  ബുദനിമുട്ടുകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കമല്  സൂചേനിപനിച  പ്രകദശങ്ങളനിലല  ജനങ്ങളുലട  പ്രയഭാസലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന
അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം     

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കപഭാരഭായ്മകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി)  ആലത്തൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കുളവനമുക്കട്ട് മുതല് എരനിമയര് കതഭാട്ടുപഭാലലാം
വലരയുലാം  ആലത്തൂര്  സസഭാതനി  ജലാംഗ്ഷന  മുതല്  എരടക്കുളലാം  വലരയുമുള്ള  സര്വതീസട്ട്
കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം ടനി പ്രവൃത്തനിയുലട കേണ്ലവനഷണല് എഗ്രനിലമന്റെനില് ഉളലപടനിടനില.
ഇഇൗ  സര്വതീസട്ട്  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  ജനങ്ങള  അനുഭവനികക്കണനി
വരുന ബുദനിമുട്ടുകേളക്കട്ട് പരനിഹഭാരമഭായനി ആലത്തൂര് സസഭാതനി ജലാംഗ്ഷന മുതല് ലനലനിക്കുനട്ട്
വലരയുലാം  ചേനിതലനി  പഭാലലാം  മുതല്  എരനിമയര്  കതഭാട്ടുപഭാലലാം  വലരയുലാം  സര്വതീസട്ട്  കറഭാഡട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന  പദതനിക്കട്ട്  അനുമതനിയുലാം  ഫണ്ടുലാം  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടത്തുനതഭാലണനട്ട് നഭാഷണല് ലലഹകവ അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട്  ഇന്തെല അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

 സുരക്ഷനിത നടപഭാതകേളുലാം കമല്പഭാലങ്ങളുലാം

45(733)  ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടന  കറഭാഡകേളനിലുലാം  വഭാഹന
ഗതഭാഗതലാം  ക്രമഭാതതീതമഭായനി  വര്ദനിചനിട്ടുള്ള  സഭാഹചേരലലാം  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതുമൂലലാം കറഭാഡപകേടങ്ങള വര്ദനിചനിട്ടുലണന കേഭാരലലാം ശദനിചനിട്ടുകണഭാ;
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എങ്കനില് പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങലളക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  അധനികേരനിച  വഭാഹനഗതഭാഗതലാംമൂലലാം  കറഭാഡട്ട്  കക്രഭാസട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുലാം

ഓരങ്ങളനിലൂലട  നടനകപഭാകുനതനിനുലാം  കേഭാല്നടക്കഭാര്  കനരനിടന  പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട്

പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാന  സുരക്ഷനിത  നടപഭാതകേളുലാം  കമല്പഭാലങ്ങളുലാം  ഏര്ലപടത്തുന

കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള

വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  സല  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെ  വതീതനികൂടനി  വനികേസനിപനിചട്ട്

വരുനണട്ട്. ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് വരുന ലകേ.എസട്ട്.റനി.പനി. കപഭാലുള്ള

പദതനികേളനില്  കറഭാഡകേളുലട  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടത്തുനതനിനട്ട്  പഠനലാം

നടത്തനിവരുനണട്ട്.  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്

നടപനിലഭാക്കനിവരുന  നഗര  കറഭാഡവനികേസന  പദതനികേളനില്  ക്രമഭാതതീതമഭായ

വഭാഹനലപരുപലാംമൂലമുണഭാകുന ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുകേള ഗണലമഭായനി കുറയ്ക്കുനതനിനുള്ള

പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  കറഭാഡപകേടങ്ങള  കുറയ്ക്കുനതനിനഭായനി  ഫണട്ട്  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്

പരനിഹഭാര  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കറഭാഡനിലല  ലലലന  മഭാര്ക്കനിലാംഗുകേള,

സൂചേനഭാ  കബഭാര്ഡകേള  എനനിവ  പരമഭാവധനി  ലചേയ്യുനണട്ട്.  ആവശലമഭായ

സലങ്ങളനില്  ഹലാംപുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുന.  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ

ആഭനിമുഖലത്തനില്  നടപനിലഭാക്കുന  നഗര  കറഭാഡവനികേസന  പദതനികേളനില്

കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാരുലട  സുരക്ഷനിതതസത്തനിനഭായനി  ഓടകേള  പഭാകേനിയ  നടപഭാതകേള,

പ്രധഭാന  ജലാംഗ്ഷനുകേളനില്  കേമ്പനികവലനികേള,  സതീബഭാ  ലലലനുകേള,  സനിഗ്നല്

സലാംവനിധഭാനലാം എനനിവ നനിര്മ്മേനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഫണട്ട് ലഭലത,  സല ലഭലത എനനിവയനുസരനിചട്ട് കേഭാല്നടയഭാത്രക്കഭാര്

കനരനിടന  പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുനതനിനഭായനി  സുരക്ഷനിത  നടപഭാതകേളുലാം

കമല്പഭാലങ്ങളുലാം ഏര്ലപടത്തുനതഭാണട്ട്. പുതനിയ കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് കേഭാല്നട

യഭാത്രക്കഭാര്ക്കഭായനി  നടപഭാത നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  കേകയറനി  കേഭാല്നട

യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  തടസലാം സൃഷ്ടനിക്കുനതനിലനതനിലര  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം

സുരക്ഷനിത കേഭാല്നടയഭാത്ര ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കദശതീയപഭാത വനികേസനത്തനിനഭായനി ഭൂമനി ഏലറടക്കല് 
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46(734)  ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി  :
 ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :
 ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  കദശതീയപഭാത  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എത്ര  ഭൂമനി
ഏലറടകക്കണതഭായനി വരുലമനഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിരനിക്കുനലതനലാം അതനില് എത്ര
സലലാം ഇതുവലരയഭായനി ഏലറടത്തനിട്ടുലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കദശതീയപഭാത വനികേസനലാം ബനി.ഒ.ടനി.  വലവസയനില് നടപഭാക്കഭാനഭാകണഭാ
കദശതീയപഭാത അകതഭാറനിറനി തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലപകടഭാളനിയലാം  ഉല്പനങ്ങളുലട  കമല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുള്ള  ലസസനില്  സലാംസഭാനലത്ത  കദശതീയപഭാത  വനികേസനത്തനിനുലാം
നനികുതനി പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായനി എത്ര തുകേ നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി) ഈ ഫണനില് നനിനട്ട് അന്തെര് സലാംസഭാന പഭാതകേളുകടയുലാം, സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രഭാധഭാനലമുള്ള പഭാതകേളുകടയുലാം  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എത്ര തുകേ ലഭനിലചനലാം അവ
ഏതഭാവശലത്തനിനഭായനി വനിനനികയഭാഗനിലചനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയപഭാത  47-ലന്റെ  (പുതനിയ  എന.എചട്ട്.  544)  വഭാളയഭാര്  മുതല്
വടക്കഭാകഞ്ചരനി  കേനി.മതീ.  182.250  മുതല്  240.00  വലരയുള്ള  ഭഭാഗത്തനിനട്ട്  65.22
ലഹക്ടര് സലവലാം,  വടക്കഭാകഞ്ചരനി മുതല് തൃശ്ശൂര് വലരയുള്ള (കേനി.മതീ. 240.00  മുതല്
270.00 വലരയുള്ള)  ഭഭാഗത്തനിനട്ട്  93.95  ലഹക്ടര്  (80+13.95)  ലലഡവര്ടഡട്ട്
കഫഭാറസട്ട് ലഭാന്റെട്ട്) സലവലാം തൃശ്ശൂര് മുതല് അങ്കമഭാലനി വലരയുലാം (കേനി.മതീ. 270.00 മുതല്
316.700)  അങ്കമഭാലനി മുതല് ഇടപള്ളനി വലരയുലാം  (കേനി.മതീ. 316.700  മുതല്  342.00
വലര)  41.60  ലഹക്ടര്  സലവലാം  എന.എചട്ട്.എ.ലഎ.  ഏലറടത്തട്ട്  വനികേസനലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  തലപഭാടനി  മുതല്  ഇടപള്ളനി  വലരയുലാം  കചേര്ത്തല  മുതല്
കേഴെകടലാം വലരയുലാം (പുതനിയ എന.എചട്ട്. 66) 45 മതീററനില് വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ഇതനിനഭായനി പുതനിയ ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭായതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  സലലമടപനിലന  സലാംബനനിച  പൂര്ണ്ണ  വനിവരലാം
ലഭലമഭാകൂ.

(ബനി)  എന.എചട്ട്.  47-ലല  കേഴെകടലാം  മുതല്  കകേരള-തമനിഴഭാടട്ട്  അതനിര്ത്തനി
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വലരയുള്ള  ലലബപഭാസനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ബനി.ഒ.റനി.  വലവസയനില്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന
കേണ്സഷണയലറ  ലഭലമഭാകേഭാതനിരുന  സഭാഹചേരലത്തനില്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
ലപ്രഭാകേദ്യുര്ലമന്റെട്ട്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  (ഇ.പനി.സനി.)  വലവസയനിലഭാണട്ട്  എന.എചട്ട്.എ.ലഎ.
മുഖഭാന്തെരലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.  ഇഇൗ  വലവസയനില്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാള
പദതനിയുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശലമഭായ തുകേ കകേന്ദ്ര മനഭാലയലാം വഹനിക്കുകേയുലാം അതട്ട്
കറഭാഡട്ട്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനട്ട്  യസര്  ഫതീവഴെനി  വസൂലഭാക്കുനതുമഭായനിരനിക്കുലാം.  മറട്ട്
ഭഭാഗങ്ങളനിലല വലവസലയ സലാംബനനിചട്ട് തതീരുമഭാനമഭായനിടനില.

(സനി) സലാംസഭാനങ്ങളനില്നനിനലാം പനിരനിക്കുന ലപകടഭാളനിലന്റെ 100% ലസസനിലന്റെയുലാം
ലലഹസതീഡട്ട് ഡതീസല് ഓയനിലനിലന്റെ  50% ലസസനിലന്റെയുലാം ആലകേ തുകേ സനി.ആര്.എഫട്ട്.
ആക്ടട്ട്  2000  പ്രകേഭാരലാം  തഭാലഴെപറയുന  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളക്കട്ട്
അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  ലസസനിലന്റെ  ആലകേ  തുകേയുലട  57.5%   കദശതീയപഭാതകേളുലട
വനികേസനത്തനിനുലാം  12.5%  ലറയനില്കവ  കമല്പഭാലങ്ങളുലടയുലാം  അടനിപഭാതകേളുലടയുലാം
വനികേസനത്തനിനുലാം  27%  കദശതീയപഭാത  ഒഴെനിലകേയുള്ള  മറട്ട്  സലാംസഭാന  കറഭാഡകേളുലട
വനികേസനത്തനിനുലാം  3%  അന്തെര് സലാംസഭാന പഭാതകേളക്കുലാം സഭാമ്പത്തനികേ പ്രഭാധഭാനലമുള്ള
പഭാതകേളുലട വനികേസനത്തനിനഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് നല്കുനതട്ട്.

(ഡനി)  അന്തെര്  സലാംസഭാന  പഭാതകേളക്കഭായനി  2001-2016  മഭാര്ച്ചുവലര
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  40.12  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  അന്തെര്സലാംസഭാന
പഭാതകേളുലട  വനികേസനത്തനിനട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രഭാധഭാനലമുളള
പഭാതകേളുലട വനികേസനത്തനിനട്ട് ഇതുവലര ഫലണഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

 നഗരകറഭാഡട്ട് വനികേസന പദതനികേള

47(735)    ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം :
 ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നഗരകറഭാഡട്ട്  വനികേസനപദതനികേള  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്
മുനഗവണ്ലമന്റെട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലലകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്; വനിശദവനിവരങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിലന്റെ  നനിര്വഹണത്തനില്  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം    
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(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  നഗര  കറഭാഡവനികേസന  പദതനിയുലട  മഭാതൃകേയനില്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് നഗര കറഭാഡവനികേസന പദതനിയുലട ഒനഭാലാം ഘടത്തനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുലാം  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.  ഇത്തരലാം നഗര കറഭാഡവനികേസന പദതനി കേണ്ണൂര്,  മലപ്പുറലാം,
തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാടയലാം,  ലകേഭാലലാം  എനതീ  നഗരങ്ങളനില്കടനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം അവയുലട വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട്
കകേരള കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിലന ചുമതലലപടത്തുകേയുലാം ലചേയ. കേണ്ണൂര്, മലപ്പുറലാം,
കകേഭാടയലാം എനതീ പദതനികേളുലട വനിശദമഭായ കപ്രഭാജക്ടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ടനി  കപ്രഭാജക്ടുകേള  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ലകേഭാലലാം,  തൃശ്ശൂര്  എനതീ  നഗര
കറഭാഡവനികേസന  പദതനികേളുലട  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി) കകേരള കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള ഇത്തരലാം നഗര
കറഭാഡട്ട് വനികേസനലാം ഏലറടക്കലഭാണട്ട്. നഗര കറഭാഡകേളുലട പുനരുദഭാരണവലാം ഗതഭാഗത
സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ വനിപുലതീകേരണവമഭാണട്ട് ലക്ഷലലാം.

(സനി)  കേണ്ണൂര്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,  ലകേഭാലലാം  ജനിലകേളനില്  കപ്രഭാജക്ടട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനണട്ട്.  ആലപ്പുഴെ,  പത്തനലാംതനിട,  ഇടക്കനി,  വയനഭാടട്ട്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  തുടങ്ങനിയ  ജനിലകേളനില്  ഇത്തരലാം  പ്രവൃത്തനികേള
നടനനിടനില.  ഇത്തരലാം  അസന്തുലനിതഭാവസകേള  പരനിഹരനിചട്ട്  സന്തുലനിത
വനികേസനമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടനതട്ട്.  ഇക്കഭാരലങ്ങള  1-7-2016-നട്ട്
ആലപ്പുഴെയനില് കൂടനിയ കയഭാഗത്തനില് ധഭാരണയഭായനിട്ടുണട്ട്.

 കറഭാഡകേള സുരക്ഷനിതമഭാക്കഭാന കേര്മ്മേ പദതനികേള

48 (736) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് : 
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : 
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് : 
ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കറഭാഡകേള  സുരക്ഷനിതമഭാക്കുനതനിനട്ട്  മുന  സര്ക്കഭാര്
എലന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചതട്ട് ; വനിശദവനിവരലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
ഭരണതലത്തനില് ലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം   
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(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കറഭാഡകേലള  അപകേടരഹനിതമഭാക്കുനതനിനുലാം  സുരക്ഷ
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി കകേരളത്തനിലുടനതീളമുള്ള എലഭാ കറഭാഡകേളുലടയുലാം സുരക്ഷഭാ
ആഡനിറട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  589.99 കകേഭാടനി  രൂപയുലട  എസനികമറട്ട്
ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയ. എനഭാല് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  കറഭാഡപകേടങ്ങള കുറയഭാനുള്ള മുനകേരുതല് എന നനിലയനില് കറഭാഡട്ട്
മഭാര്ക്കനിലാംഗുകേള,  ഡയറക്ഷന  കബഭാര്ഡകേള,  ലലസന  കബഭാര്ഡകേള,  ക്രഭാഷട്ട്
ബഭാരനിയറുകേള,  റലാംപനിള  സ്ട്രേനിപ്പുകേള,  റനിഫക്ടറുകേള,  കറഭാഡട്ട്  സഡകേള  തുടങ്ങനിയ
സുരക്ഷഭാ  ഉപഭാധനികേള  ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  കൂടഭാലത  കജലഭാലമടനികേട്ട്
ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട്,  ജലാംഗ്ഷന  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട്,  ലലസറട്ട്  ഡനിസനസട്ട്  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട്
എനനിവയ്ക്കുള്ള  ശനിപഭാര്ശകേളുലാം  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്.  കറഭാഡപകേടങ്ങള  പരമഭാവധനി
കുറചട്ട്  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷ  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എനളള  ലക്ഷലമഭാണട്ട്
ലലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി ജനിലഭാതല കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ സമനിതനി,
കകേരള  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  മതീറനിലാംഗുകേള,  ബഹു.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപ്പുമനനിയുലട  സലാംസഭാനതല  അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം  എനനിവ
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തസ്തുത  കയഭാഗങ്ങളനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടക്കുന
കറഭാഡപകേടങ്ങളുലട  എണ്ണലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുകേയുലാം ആയതട്ട്  കുറയ്ക്കുനതനിനുകവണനിയുളള
പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയട്ട് നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ലചേയവരുന.

 വഭാമനപുരലാം-ചേനിറഭാര് (വനി.സനി.) കറഭാഡട്ട്

49(737) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല വഭാമനപുരലാം-ചേനിറഭാര്  (വനി.സനി.)
കറഭാഡട്ട്  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  തുകേ  അനുവദനിചനിടനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്
അനുവദനിചലതനലാം എനഭാണട്ട് അനുവദനിചലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  എത്ര  തുകേ
കവണനിവരുലമനഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകപഭാള  തുകേ  അനുവദനിചനിട്ടുലണങ്കനില്,  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഈ  തുകേ  പരലഭാപ്തമഭാകണഭാ;  ബഭാക്കനി  തുകേ  എകപഭാള
അനുവദനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) വഭാമനപുരലാം-ചേനിറഭാര്  കറഭാഡനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  തുകേ
അനുവദനിചനിട്ടുലണങ്കനില്  എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ  പണനികേള
ഇതുവലരയുലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്തലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ) വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല വഭാമനപുരലാം-ചേനിറഭാര് (വനി.സനി.) കറഭാഡട്ട്
പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് 7 കകേഭാടനി രൂപ  1-10-2015-ല് അനുവദനിച്ചു.

(ബനി)  18.5  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  എസനികമറഭാണട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിരുനതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
ഒനഭാലാംഘട പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി 7 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് കവണനിയനിരുനതട്ട്.

(സനി)  പരലഭാപ്തമല.  പ്രസ്തസ്തുത കറഭാഡട്ട്  പ്രവൃത്തനിയുലട  ഒനഭാലാംഘടലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകുന
മുറയട്ട് ബഭാക്കനി തുകേ അനുവദനിക്കുന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ആദലതവണ  ദര്ഘഭാസട്ട്  ക്ഷണനിചതനില്  കേരഭാറുകേഭാരഭാരുലാം  കേസഭാളനിലലഫ
ലചേയനിടനില.  രണഭാലാംതവണലത്ത  ദര്ഘഭാസട്ട്  ലതരലഞ്ഞടപട്ട്  ലപരുമഭാറ  ചേടലാം
നനിലനനിനനിരുനതനിനഭാല്  ലതരലഞ്ഞടപട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞഭാണട്ട്  തുറനതട്ട്.  കേരഭാറുകേഭാരന  കേസഭാടട്ട്
ലചേയ  തുകേ  എസനികമറട്ട്  തുകേകയക്കഭാള  അധനികേമഭായതനിനഭാല്
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുകവണനിയുളള നടപടനികേള നടനവരുന.

കപരഭാമ്പ്ര – പകയഭാളനി കറഭാഡട്ട് നവതീകേരണലാം

50(738)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കപരഭാമ്പ്ര - പകയഭാളനി കറഭാഡട്ട് നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിനട്ട് ആവശലമഭായ എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ കറഭാഡനിലന്റെ നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനി ഉടനടനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&സനി) കപരഭാമ്പ്ര –പകയഭാളനി കറഭാഡട്ട് നവതീകേരണവമഭായനി ബനലപടട്ട് നനിലവനില്
ലപ്രഭാകപഭാസലലഭാനലാംതലന  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിചനിടനില.  എസനികമറട്ട്  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്
ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ അനുമതനിക്കട്ട് വനികധയമഭായനി പ്രസ്തുത കറഭാഡട്ട് നവതീകേരണത്തനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 കപരഭാമ്പ്ര – തഭാനനിക്കണനി- ചേക്കനിടപഭാറ കറഭാഡട്ട് 

51(739)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപരഭാമ്പ്ര-തഭാനനികേണനി-ചേക്കനിടപഭാറ കറഭാഡട്ട് പലയനിടത്തുലാം ലപഭാടനിലപഭാളനിഞ്ഞട്ട്
ഗതഭാഗതകയഭാഗലമലഭാത്ത നനിലയനിലഭായനിട്ടുള്ളതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത കറഭാഡട്ട് നവതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(സനി) ഇതനിനട്ട് എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ  പ്രവൃത്തനി  എകപഭാള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്  ;
പ്രസ്തുത കറഭാഡട്ട് ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനട്ട് തഭാലഭാലനികേ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  കപരഭാമ്പ്ര  -തഭാനനിക്കണനി  -  ചേക്കനിടപഭാറ  കറഭാഡട്ട്  കേനി.മതീ.  0/000

മുതല്   4/500  വലരയുളള  പ്രവൃത്തനിയുലട  എസനികമറട്ട്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിചനിരുന.

ആയതനില് കേനി.മതീ. 0/000 1/700 വലരയുളള പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി 250 ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുളള

ഭരണഭാനുമതനിയുലാം പ്രകതലകേഭാനുമതനിയുലാം  22-1-2015-ലല സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1930/2015/

ലപഭാ.മ.വ.  ഉത്തരവനില്  ഉളലപടത്തനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  എത്രയുലാം  കവഗലാം  പ്രവൃത്തനി

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി ലടനഡര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

 കപരഭാമ്പ്ര ലലബപഭാസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

52(740)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപരഭാമ്പ്ര  നഗരത്തനിലല  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്

ലബപഭാസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനട്ട്  ഏലതങ്കനിലുലാം  മുന  ബഡ്ജറ്റുകേളനില്  തുകേ

വകേയനിരുത്തനിയനിരുകനഭാ; ഉലണങ്കനില് എത്ര; ഏതട്ട് കേഭാലത്തട്ട്;

(സനി)  ഈ ലബപഭാസനിലന്റെ  അലലനലമന്റെട്ട്  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;  എസനികമറട്ട്

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  കപരഭാമ്പ്ര  ലബപഭാസട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  2015-16-ലല  ബഡ്ജറനില്  ഭരണഭാനുമതനിയുളള

മരഭാമത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതലാം  സൂചേനിപനിക്കുന  1-ാം വഭാലലത്തനില്

(213  കപജട്ട്)  5054-03-337-98  എന ശതീര്ഷകേത്തനില് ക്രമനമ്പര്  3  ആയനി ഇഇൗ

പ്രവൃത്തനി കചേര്ക്കുകേയുലാം  10 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) അലലലനലമന്റെട്ട് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്. എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.

(ഡനി) കപരഭാമ്പ്ര ലലബപഭാസട്ട് കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ഭൂമനി ഏലറടക്കുനതനിനഭായനി
20-10-2008-ലല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര് 1734/2008/  ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം 3.95  കകേഭാടനി
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രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിര്ത്തനി നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുള്ള കേലനിടതീല്  (ലപഗട്ട് മഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്)
പ്രവര്ത്തനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ഭൂമനി ഏലറടക്കുന നടപടനി നടനവരുന.  സഭാമൂഹനികേ
സഭാമ്പത്തനികേ  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  പ ഠനത്തനിലന്റെയുലാം  ലപഭാതുജന
സഹകേരണത്തനിലന്റെയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  തയഭാറഭാക്കനിയ  റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
4.89  ലഹക്ടര്  സലലാം  അധനികേമഭായനി  ഏലറടകക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനികലക്കഭായനി
6.27  കകേഭാടനി രൂപ ആവശലമഭായനി വരുലാം.  എനഭാല്  2013-ലല  The Right to Fair
Compensation and  Transparency  in Land  Acquisition,  Rehabilitation and
Resettlement Act  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഭൂമനി ഏലറടക്കുനലതങ്കനില് ഏകേകദശലാം 15 കകേഭാടനി
രൂപ ആവശലമഭായനി വരുലാം. കമഞ്ഞഭാണലലാം, കേനിഴെനിഞ്ഞഭാണലലാം എനതീ കദശങ്ങളനിലല ഭൂമനി
ഏലറടക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  തുകേ  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ
കേളക്ടകറഭാടട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം ചേതീഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയര്
അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  പുതുതഭായനി  ഏലറടകക്കണ  ഭൂമനിയനില്  0.7  ലഹക്ടര്
സലലാം  പഭാടകശഖരമഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്  2008-ലല  ലനല്വയല്  തണ്ണതീര്ത്തട
സലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  നനിരഭാകക്ഷപപത്രവലാം  ആവശലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനതനികലക്കഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം
വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് ഇഇൗ വനിഷയത്തനില് തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 പുതനിയകേഭാവട്ട് ജലാംഗ്ഷനനിലല അപകേടങ്ങള

53(T *741) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കദശതീയപഭാതയനില്  കേരുനഭാഗപള്ളനിക്കട്ട്  വടക്കട്ട്  പുതനിയകേഭാവട്ട്
ജലാംഗ്ഷനനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞ്ചട്ട്  വര്ഷത്തനിനനിടയനില്  നടന  അപകേടങ്ങള
എത്രലയനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഗുരുതരമഭായനി  പരനികക്കറവര്  എത്രലയനലാം
മരണമടഞ്ഞവര് എത്രലയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മൂനട്ട്  കറഭാഡകേള  കചേരുന  ഈ  ജലാംഗ്ഷനനില്  ടഭാഫനികേട്ട്
ലലറ്റുകേളനിലലനള്ള വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ജലാംഗ്ഷനനില്  ടഭാഫനികേട്ട്  സനിഗ്നല്  ലലറ്റുകേള  സഭാപനിചട്ട്
അപകേടലാം ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  അഞ്ചട്ട്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  കേരുനഭാഗപളളനിക്കട്ട്  വടക്കട്ട്

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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പുതനിയകേഭാവട്ട്  ജലാംഗ്ഷനനില്  നടന  അപകേടങ്ങളുലട  എണ്ണലാം,  പരനികക്കറവരുലടയുലാം
മരണലപടവരുലടയുലാം  എണ്ണലാം  എനനിവ  കേരുനഭാഗപള്ളനി  കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനനില്നനിനലാം ലഭനിച വനിവരങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനില് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം അപകേടങ്ങളുലട
എണ്ണലാം

പരനികക്കറവരുലട
എണ്ണലാം

മരണലപടവരുലട
എണ്ണലാം

2011 6 6 1

2012 5 6 ഇല

2013 9 9 1

2014 6 8 ഇല

2015 12 14 2

(ബനി)  ടഭാഫനികേട്ട്  ലലലറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന  വനിഷയലാം  സഭാധഭാരണ
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുമഭായനി  ബനലപടതല.  ഇതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  സര്ക്കഭാര്
സലാംവനിധഭാനമുണട്ട്. അവകരഭാടട്ട് ആവശലലപടഭാവനതഭാണട്ട്.

(സനി) ബഭാധകേമല.

കേകണ്ണഭാത്തട്ട് - പുല ലനിങ്കട്ട് കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

54(742)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനികനയുലാം  തൃശ്ശൂര്  മണ്ഡലത്തനികനയുലാം  ബനനിപനിക്കുന
കേകണ്ണഭാത്തട്ട്-പുല  ലനിങ്കട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  അടനിയന്തെര
നടപടനികേള സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ& ബനി)   കേകണ്ണഭാത്തട്ട്  -  പുല ലനിങ്കട്ട് കറഭാഡനിലന്റെ  0/000  മുതല് 6/500  കേനി.മതീ.
വലരയുള്ള ഒനഭാലാംഘട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള 90% വലര പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ബഭാക്കനിയുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലസപ്തലാംബര്  2016-നകേലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ടനി  കറഭാഡനിലന്റെ   6/500  കേനി.മതീ.  മുതലുളള  രണഭാലാംഘട
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായുളള  1360 ലക്ഷലാം രൂപയുലട എസനികമറനിനട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  ഫണനിലന്റെ  അപരലഭാപ്തതമൂലലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുവഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനില.
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പ്രവൃത്തനി നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലല ബഡ്ജറട്ട്  ലപ്രഭാവനിഷനനില് ഉളലപടത്തനി
സമര്പനിക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കപരഭാമ്പ്ര –ചേഭാനനിയലാംകേടവട്ട് - വടകേര കറഭാഡട്ട് നവതീകേരണലാം

55(743) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപരഭാമ്പ്ര-ചേഭാനനിയലാം  കേടവട്ട്-വടകേര  കറഭാഡട്ട്  നവതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള
പദതനിയുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനട്ട് ആവശലമഭായ എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ഈ
പ്രവൃത്തനി എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കപരഭാമ്പ്ര  –ചേഭാനനിയലാംകേടവട്ട്-വടകേര  കറഭാഡട്ട്  നവതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള
എസനികമറട്ട്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നനിരത്തട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  എഞ്ചനിനതീയറുലട
ഓഫതീസനില് തയഭാറഭാക്കനിവരുന. ആയതട്ട് സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് ഫണനിലന്റെ
ലഭലതയനുസരനിചട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുലാം.

 തൃശ്ശൂര് -കുന്ദേലാംകുളലാം കദശതീയപഭാതയനിലല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്

56  (744)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃശ്ശൂര്-കുന്ദേലാംകുളലാം  കദശതീയപഭാതയനില്  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്  സനിരമഭായുണഭാകുനതട്ട്
കകേകചരനി ലസന്റെറനിലഭാലണന കേഭാരലലാം ശദയനില് ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് കകേകചരനി ലസന്റെര് വതീതനി കൂടനിയുലാം ലബപഭാസട്ട് വനികേസനിപനിച്ചുലാം
പ്രസ്തസ്തുത  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കകേകചരനി  ജലാംഗ്ഷന  വനികേസനത്തനിനഭായനി  സലലാം
ഏലറടക്കുനതനിനഭായനി 240 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ടനി പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി  60 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
കചേര്ത്തട്ട്  300  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അലാംഗതീകേരനിച
അലലലനലമന്റെട്ട്  സര്കവ  നടത്തനി  കേലനിടട്ട്  തനിരനിക്കുകേയുലാം   1.0846  ലഹക്ടര്  ഭൂമനി
ഏലറടകക്കണതഭായനി  കേലണത്തുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഭൂമനി  ഏലറടക്കല്
നടപടനികേളക്കഭായനി  25%  തുകേ  മുനകൂര്  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡകേള

57(745)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കറഭാഡകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം  (കറഭാഡ്സട്ട് ആന്റെട്ട്
ബനിഡ്ജസട്ട്)  വനിഭഭാഗത്തനിനു  കേതീഴെനില്  നനിലവനില്  നടനവരുന  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രവൃത്തനിയുലട  കപരട്ട്,  എസനികമറട്ട്  തുകേ,  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  നമ്പര്
എനനിവയുലാം പ്രവൃത്തനിയുലട നനിലവനിലല സനിതനിയുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ വനിഭഭാഗത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതുലാം എനഭാല് നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇനനിയുലാം
ആരലാംഭനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭായ പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രവൃത്തനിയുലട കപരട്ട്, എസനികമറട്ട് തുകേ, ഭരണഭാനുതനി, ഉത്തരവനിലന്റെ നമ്പര് എനതീ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്
കേതീഴെനില് നനിലവനില് നടനവരുന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള എസനികമറട്ട് തുകേ,  ഭരണഭാനുമതനി
ഉത്തരവനിലന്റെ നമ്പര്, പ്രവൃത്തനിയുലട നനിലവനിലല സനിതനി, ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതുലാം എനഭാല്
നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഇനനിയുലാം  ആരലാംഭനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള  എനനിവയുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കുറലഭാടനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

58(746)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  (ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്
ലസക്ഷന)  കേതീഴെനില് ഇകപഭാള നടന വരുന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രവൃത്തനിയുലട  കപരട്ട്,  എസനികമറട്ട്  തുകേ,  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  നമ്പര്
എനനിവയുലാം പ്രവൃത്തനി ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ വനിഭഭാഗത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി ഇതനിനകേലാം ലഭനിചതുലാം എനഭാല് നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭായ പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്ക;

(ഡനി)  പ്രവൃത്തനിയുലട  കപരട്ട്,  എസനികമറട്ട്  തുകേ,  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  നമ്പര്
എനനിവ സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കുറലഭാടനി  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  കേതീഴെനില് ഇകപഭാള

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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നടനവരുന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

1. തനിരുവളളൂര്  പഞ്ചഭായത്തനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  വരുന  ലലപകങ്ങഭാടഭായനി  
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് യു.പനി. സ്കൂള ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

2. മണനിയര് സ്കൂള ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. കുനമ്മേല് പഞ്ചഭായത്തനിനട്ട് കേതീഴെനില് വരുന വകടഭാളനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് യു.പനി.  
സ്കൂള ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

4. ലമഭാകകേരനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാകളജനിനട്ട് ചുറ്റുമതനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം

5. കുറലഭാടനി ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല 146-ാം അങ്കണവഭാടനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

6. കവളലാം ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല 161-ാം അങ്കണവഭാടനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

7.  ലമഭാകകേരനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനില്  ലജനഡര്  ഫണട്ട് ലനി  ലടഭായനിലറട്ട്  
കബഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

8.  ലമഭാകകേരനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനില്  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  കേലാം  അക്കഭാദമനി  
കബഭാക്കനില് പുതനിയ നനിലയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

9.  ലമഭാകകേരനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനില്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുകേളനിലുലാം  പുതനിയ  
കബഭാക്കനികലക്കുമുള്ള നടപഭാതയനിലുലാം ലലടല് പതനിപനിക്കുന പ്രവൃത്തനി.

(ബനി)  പ്രവൃത്തനിയുലട  കപരട്ട്,  എസനികമറട്ട്  തുകേ,  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  നമ്പര്
എനനിവയുലാം   പ്രവൃത്തനി  ഇകപഭാള  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാലണനമുളളതനിലന്റെ  വനിശദവനിവരലാം
അനുബനലാം 'എ' ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി & ഡനി) വനിശദവനിവരലാം അനുബനലാം 'ബനി' ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

കേണനിയര് ലലബപഭാസട്ട്

59  (747)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് കേണനിയര് ലബപഭാസട്ട് കറഭാഡനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി
ലഭലമഭായതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലനനില്ക്കുന  തടസലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഈ തടസലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  ലടനഡര്  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം  കേരഭാറുകേഭാര്
ആരുലാംതലന പലങ്കടക്കഭാതനിരുനതനിനഭാല് കേസകടഷന വഭാങ്ങുകേയുലാം ശതീ. സുനനില് ചേന്ദ്രന,
പുത്തനവതീടനില്,  വളളനികുനലാം  പനി.ഒ.,  എന  കകേഭാണ്ടഭാക്ടറുലട  115%  അധനികേ
നനിരക്കനിലുളള  കേസകടഷന  അനുമതനിക്കഭായനി  സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിരുന.
ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിലല ഭൂവനിഭഭാഗങ്ങളുലട പ്രകതലകേത കേണക്കനിലലടത്തട്ട് ലലപ്രസട്ട് കസഭാഫട്ട്
ലവയറനില് എര്ത്തട്ട് ഫനിലനിലാംഗട്ട് കേണ്ലവയനസട്ട് അലവനസനില് ആവശലമഭായ കഭദഗതനി
വരുത്തുനതനിനട്ട്  കസറട്ട്  ഇനഫര്കമഷന  ഒഭാഫതീസര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിരുന.
ഇപ്രകേഭാരലാം  കഭദഗതനി  ലചേയ്യുന  ലലപ്രസട്ട്  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  എസനികമറട്ട്
പുതുക്കനി  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്
എഞ്ചനിനതീയര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ഓടങ്കല് പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

60  (748)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഓടങ്കല്  പഭാലലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കനില്  എസനികമറട്ട്  തുകേ
എത്രയഭാലണനലാം ഇലലങ്കനില് എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലമന്തെഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പഭാലത്തനിലന്റെ  ഡനിലസന  തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കനില്  അതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കേഭാകമഭാ;  ഇലലങ്കനില്  കേഭാലവനിളലാംബത്തനിനുള്ള  കേഭാരണലമലന്തെനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഓടങ്കല്പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.
പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഡനിലലസന  തയഭാറഭാക്കുന  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഡനിലലസന തയഭാറഭായഭാല് മഭാത്രകമ എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുവഭാന
കേഴെനിയുകേയുളളൂ.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

61(749) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:



118 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 11, 2016

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലനറ  അവസഭാന  കേഭാലത്തട്ട്  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡകേള
ഗതഭാഗത  കയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  മുകഖന  തുകേ  അനുവദനിചനിരുന
കവഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എങ്കനില്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലുലാം അനുവദനിച തുകേ എത്രയഭാലണനട്ട് പ്രകതലകേലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 5  കകേഭാടനി  രൂപയുലട എസനികമറട്ട്  അനുമതനിക്കഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുലാം  ചേനില
മണ്ഡലങ്ങളനില്  നഭാമമഭാത്രമഭായ  തുകേ  മഭാത്രകമ  അനുവദനിച്ചുള്ള  എന  ആകക്ഷപലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  ഇഇൗ  നടപടനി  പരനികശഭാധനിചട്ട്  തുകേ  കുറവള്ള  മണ്ഡലങ്ങളനില്
ആനുപഭാതനികേമഭായ തുകേ അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അവസഭാന കേഭാലത്തട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപട്ട് മുകഖന ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡകേള ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ജനിലയനിലല നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളക്കട്ട് തഭാലഴെപറയുലാം പ്രകേഭാരലാം 

1. മകഞ്ചശസരലാം - 5  കകേഭാടനി

2. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - 5  കകേഭാടനി

3. ഉദുമ -2  കകേഭാടനി

4. കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട് -2  കകേഭാടനി

5. തൃക്കരനിപ്പൂര് -2  കകേഭാടനി,  രൂപഭാവതീതലാം  (ആലകേ  16  
കകേഭാടനി രൂപ) ഫണട്ട് അനുവദനിചനിരുന.

(സനി & ഡനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

നനിലമ്പൂര് ലലബപഭാസനിനട്ട് സലലാം ഏലറടക്കുന നടപടനി

62  (750)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നനിലമ്പൂര് ലബപഭാസനിനട്ട് സലകമലറടക്കഭാന അനുവദനിച 14 കകേഭാടനി രൂപ
തതീലര പരലഭാപ്തമല എന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ആവശലമഭായ നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കേനി സലലാം ഏലറടക്കഭാന എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം    
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(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലലാം  ഏലറടക്കലനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  15,20,00,000  രൂപയനില്  14
കകേഭാടനി  രൂപ  12-5-2016-നട്ട്  ഭൂവടമകേളക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുനതനിനഭായനി
ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  കശഷനിക്കുന  1,20,00,000 രൂപയുലാം  സലലാം ഏലറടക്കുനതനിനട്ട്
ഇനനിയുലാം  കവണനിവരുന  തുകേയുലാം  കചേര്ത്തട്ട്  പുതുക്കനിയ  ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല് തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനിക്രമങ്ങള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

 മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡകേള

63(751)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏറവലാം  പ്രധഭാന  കറഭാഡകേളഭായ  എരുമക്കുഴെനി-
ഇടകപഭാണ് കറഭാഡട്ട്, ബുദഭാ ജലാംഗ്ഷന-പള്ളനിക്കല് കറഭാഡട്ട്, തഭാമരക്കുളലാം-കേഭാമ്പനികശ്ശേരനി
കറഭാഡട്ട്  എനനിവ  നബഭാര്ഡട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  എരുമക്കുഴെനി  -  ഇടകപഭാണ്  കറഭാഡട്ട്,  ബുദഭാ
 ജലാംഗ്ഷന  -  പള്ളനിക്കല്  കറഭാഡട്ട്,  തഭാമരക്കുളലാം  -  കേഭാമ്പനികശ്ശേരനി  കറഭാഡട്ട്  എനനിവ  
2016-17  RIDF  XXII  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  നവതീകേരനിക്കുനതട്ട്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ലകേഭാകണഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡകേള

64(752) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലകേഭാകണഭാടനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ചേതീകക്കഭാടട്ട്  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കട്ട്
ലപപനിടനതനിനുകവണനി  ലവടനിലപഭാളനിച  കറഭാഡകേള  നനഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ചേതീകക്കഭാടട്ട്  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കട്ട്  ലലപപനിടനതനിനുകവണനി  ലവടനിലപഭാളനിച
കറഭാഡകേള  നനഭാക്കുനതനിനട്ട്  9.13  കകേഭാടനി  രൂപ  അടയ്ക്കുനതനിനട്ട്  കകേരള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനികയഭാടട്ട് ആവശലലപടനിരുലനങ്കനിലുലാം അതനില് 4.36 കകേഭാടനി രൂപ മഭാത്രകമ കകേരള
വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  അടചനിട്ടുള.  ആ  തുകേയ്ക്കുള്ള  റനിലസഭാകറഷന  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനി  4.77  കകേഭാടനി  രൂപ  കകേരള  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി
അടയഭാനുണട്ട്. കൂടഭാലത പുതുതഭായനി ലവടനിലപഭാളനിച കറഭാഡകേള നനഭാക്കഭാനുള്ള എസനികമറട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിവരുന. അതനിനുള്ള തുകേ കകേരള വഭാടര് അകതഭാറനിറനി അടയ്ക്കുന മുറയട്ട് പ്രസ്തുത
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കറഭാഡകേളുലട റനിലസഭാകറഷന പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനികേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുനതഭാണട്ട്.

ലകേഭാടഭാരക്കര മനിനനി സനിവനില് കസഷന നനിര്മ്മേഭാണലാം

65(753  )  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കരയനിലല  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചതട്ട്
എനഭാണട്ട്; ആരലാംഭ സമയത്തട്ട് അടങ്കല് തുകേ എത്രയഭായനിരുന;

(ബനി) പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി തടസലപടനിടട്ട് എത്ര നഭാളഭായനി;

(സനി) നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിചട്ട് ബഹു. ലഹകക്കഭാടതനിയനില് എത്ര കകേസുകേള ഉണട്ട്;
പ്രസ്തുത  കകേസുകേള  തതീര്പഭാക്കഭാന  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത കകേസ്സുകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കരയനിലല  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  14-2-2012-ല്
ആരലാംഭനിച്ചു. അടങ്കല് തുകേ  9,41,46,041 രൂപയഭാണട്ട്.

(ബനി) പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണലാം 14-8-2014 മുതല് തടസലപടട്ട് കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.

(സനി)   നനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ഒരു  കകേസട്ട്  നനിലവനിലുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കകേസട്ട്
തതീര്പഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട കകേഭാണ്ടഭാക്ടര് ഫയല് ലചേയ ഡബദ്യു.പനി.(സനി) 19084/15
എന റനിടട്ട് ലപറതീഷന ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട പരനിഗണന യനിലനിരനിക്കകവയഭാണട്ട് 23-11-
2015-ലല  സനി.ഇ./ബനി.എല്./ലകേ.എല്.എലാം/7627/06  എന  കേത്തട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്ക്കട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനിയതട്ട്.  പ്രസ്തുത  കനഭാടനിസനിലനതനിലര  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്
വതീണ്ടുലാം ഡബദ്യു.പനി.(സനി) 39354/15 (റനി)  എന റനിടട്ട് ലപറതീഷന ഫയല് ലചേയ. പ്രസ്തുത റനിടട്ട്
ലപറതീഷനനിനകമല്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയറുലട
കേഭാരലഭാലയത്തനിലല  കനഭാടനിസനിനകമലുള്ള  അനന്തെര  നടപടനികേള  27-6-2016  വലര  കസ
ലചേയലകേഭാണട്ട് കകേഭാടതനി ഉത്തരവഭായനി. ഡബദ്യു.പനി.(സനി) 19084/15 -നകമലുള്ള ബഹുമഭാനലപട
ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  ഉത്തരവനുസരനിചട്ട്  16-3-2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
670/2016/പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  ഉയര്ന  കററനിനുകവണനിയുള്ള  കകേഭാണ്ടഭാക്ടറുലട
അകപക്ഷ  നനിരസനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഉത്തരവഭായനി.  27-6-16-ല്  കസ  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിച
സഭാഹചേരലത്തനില്  ടനി  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാക്ടര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
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നല്കുനതുലാം അലഭാത്തപക്ഷലാം ടനിയഭാലള റനിസട്ട് ആന്റെട്ട് കകേഭാസനില് ലടര്മനികനറട്ട് ലചേയ്യുനതനിനുള്ള
ലലഫനല്  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കുനതുമഭാണട്ട്.  ദക്ഷനിണകമഖലഭാ  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം  സൂപ്രണനിലാംഗട്ട്
എഞ്ചനിനതീയര്ക്കട്ട്  ഇതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
ലകേടനിട വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ആരലലന്തെഭാടനികേ പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

66(754)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഏറനഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിലല ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ ആരലലന്തെഭാടനികേ പഭാലലാം
നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  തുടര്  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടനതട്ട്
എന്തുലകേഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  നടപഭാക്കുനതനില്  തടസങ്ങളുലണങ്കനില്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  മറട്ട്  നടപടനിക്രമങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനി  എനകത്തക്കട്ട്
ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആരലലന്തെഭാടനികേ  പഭാലത്തനിലന്റെ  സഭാകങ്കതനികേ  അനുമതനിക്കുകവണനിയുള്ള
എസനികമറട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  (നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം)  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.
മുനകൂര് ലഭലമഭായ സലത്തനിലന്റെ ലസചട്ട് സലലമടപട്ട് നടപടനികേളക്കുകവണനി വനികലജട്ട്
ഓഫനിസനില്നനിനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  സലലാം  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  ലഭലമഭാകേഭാത്തതുലകേഭാണഭാണട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം
ഉണഭാകുനതട്ട്.

(സനി)  സലലാം മഭാര്ക്കട്ട് ലചേയട്ട് ലസചട്ട് തയഭാറഭാക്കനി സലലമടപട്ട്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുണട്ട്.

(ഡനി)  സലലമടപട്ട്  നടപടനികേള  തതീരുന  മുറയട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലകേഭാലകങ്കഭാടട്ട് ഫയര് കസഷന ലകേടനിടലാം

67(755)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
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ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലകങ്കഭാടട്ട്  ഫയര്  കസഷന  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ആസ്തനി
വനികേസന ഫണനില്  നനിനലാം  3.20  കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുലണന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  നഭാളനിതുവലര  നടത്തനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫയര് കസഷന ലകേടനിടത്തനിലന്റെ പണനി എനട്ട് തുടങ്ങഭാന കേഴെനിയുലമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാലകങ്കഭാടട്ട് ഫയര് കസഷന ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  26-2-2016-ലല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  658/2016/ആഭലന്തെരലാം  പ്രകേഭാരലാം  3.20  കകേഭാടനി  രൂപയുലട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഇനലവസനികഗഷന  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നല്കേനി ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയട്ട്  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 പയന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡകേള

68(756) ശതീ  .    സനി  കൃഷ്ണന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പയന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയുലാം  ലഭനിച  കമജര്  ജനിലഭാ  കറഭാഡകേളനില്
ഏലതഭാലക്ക കറഭാഡകേളുലട  പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്;  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട
നനിലവനിലുള്ള അവസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനിയുലാം സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയുലാം ലഭനിചട്ട്  പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത
കമജര് ജനിലഭാ കറഭാഡകേളുലട നനിലവനിലുള്ള അവസ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കറഭാഡകേള നവതീകേരനിയ്ക്കുന പ്രവൃത്തനികേള എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  പയന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്

ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയുലാം  നല്കേനിയ  കമജര്  ജനിലഭാ  കറഭാഡകേളുലട
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വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമനമ്പര് പ്രവൃത്തനിയുലട കപരട്ട് നനിലവനിലുളള അവസ

(1) (2) (3)

1 ലചേറുതഭാഴെലാം-കുറ്റൂര്-ലപരനികങ്ങഭാലാം  കറഭാഡട്ട്  കേനി.മതീ.
5/400  മുതല്  9/500  വലര  ലമക്കഭാഡലാം
ടഭാറനിലാംഗട്ട് ലചേയട്ട് അഭനിവൃദനിലപടത്തല് 

30%പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

2 പയന്നൂര്  ലറയനില്കവ  കസഷന  അകപ്രഭാചട്ട്
കറഭാഡട്ട്  കേനി.മതീ.  1/000  മുതല്  3/100  വലര
ലമക്കഭാഡലാം  ടഭാറനിലാംഗട്ട്  ലചേയട്ട്  അഭനിവൃദനി
ലപടത്തല് 

പ്രവൃത്തനിയുലട  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു.

3 കമത്തുറുമ്പ - ചേപഭാരപടവട്ട്- കുറ്റൂര് കറഭാഡട്ട് കേനി.മതീ.
10/285  മുതല്  16/285  വലര  ലമക്കഭാഡലാം
ടഭാറനിലാംഗട്ട് ലചേയട്ട് അഭനിവൃദനിലപടത്തല്

ബനി.എലാം.  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തനികേരനിച്ചു.

4 പഭാടനികയഭാട്ടുചേഭാല്-ലചേറുപഭാറ-തനിമനിരനി
ലപരുലാംപടവട്ട്  കറഭാഡട്ട്  കേനി.മതീ.  0/000  മുതല്
4/000 വലര  അഭനിവൃദനിലപടത്തല് 

25%പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

5 ലവളളൂര്-പഭാടകയഭാട്ടുചേഭാല്-പുളനികങ്ങഭാലാം  കറഭാഡട്ട്
കേനി.മതീ.  15/000  മുതല്  27/200  വലര
ലമക്കഭാഡലാം  ടഭാറനിലാംഗട്ട്
ലചേയട്ട്അഭനിവൃദനിലപടത്തല്

ലടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനികേരനികക്കണതഭാ
യനിട്ടുണട്ട്.

6 ലവളളൂര്-പഭാടകയഭാട്ടുചേഭാല്-പുളനികങ്ങഭാലാം  കറഭാഡട്ട്
കേനി.മതീ.  33/300  മുതല്  40/500  വലര
ലമക്കഭാഡലാംടഭാറനിലാംഗട്ട്  ലചേയട്ട്
അഭനിവൃദനിലപടത്തല്

പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

7 പയന്നൂര്  ലറയനില്ലവ  കസഷന-രഭാമന്തെളനി-
എടനിക്കുളലാം  കറഭാഡട്ട്  കേനി.മതീ.  0/000  മുതല്
5/000  വലര   (ഒനഭാലാംഘടലാം  കേനി.മതീ.  0/000
മുതല്  2/500  വലര)  ലമക്കഭാഡലാം  ടഭാറനിലാംഗട്ട്
ലചേയട്ട് അഭനിവൃദനിലപടത്തല്

പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(1) (2) (3)

8 പുനക്കടവട്ട്-കുനരു-പഭാലകക്കഭാടട്ട്  കറഭാഡട്ട്
കേനി.മതീ.  0/000  മുതല്  7/200  വലര

പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
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അഭനിവൃദനിലപടത്തല്

9 പയന്നൂര്-തഭായനികനരനി-കേഭാര-തളനിചളലാം
കറഭാഡനില് കേനി.മതീ.  0/150  മുതല്  2/300  വലര
ഓവചേഭാല് നനിര്മ്മേഭാണലാം

പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

10 കേവഭായനി  ബനിഡ്ജട്ട്  അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡനില്
കേനി.മതീ.  0/000  മുതല്  0/400-നുമനിടയനില്
ഓവചേഭാല് നനിര്മ്മേഭാണലാം

പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

11 പുനക്കടവട്ട്-വടക്കുമ്പഭാടട്ട്  മൂരനികക്കഭാടട്ട്
കറഭാഡനില്   കേനി.മതീ.  0/120  മുതല്  0/800
വലര    ഓവചേഭാല്  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  കേനി.മതീ.
0/220  മുതല്  0/300  വലര
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണവലാം

പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

12 പഭാടനികയഭാട്ടുചേഭാല്-ഓടമുടട്ട്  കറഭാഡനില് കേനി.മതീ.
7/645  മുതല്  7/745  വലര  കറഭാഡട്ട്
ഉയര്ത്തനി ഉപരനിതലലാം പുതുക്കല് 

പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(ബനി)
ലവളളൂര്-പഭാടനികയഭാട്ടുചേഭാല്-
പുളനികങ്ങഭാലാം  കറഭാഡട്ട്  കേനി.മതീ.
15/000  മുതല്  27/200 വലര
ലമക്കഭാഡലാം  ടഭാറനിലാംഗട്ട്  ലചേയട്ട്
അഭനിവൃദനിലപടത്തല് 

മഴെ  തുടങ്ങനിയതട്ട്  കേഭാരണലാം  കറഭാഡനിലന്റെ
പല  ഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം  കുഴെനികേള
രൂപലപടനിട്ടുണട്ട്.  ലടനഡര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനികേരനിക്കഭാത്തതട്ട്  കേഭാരണലാം
പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുവഭാനസഭാധനിചനിടനില.

(സനി)  2017  ലമയട്ട്  31-നകേലാം  കമല്  സൂചേനിപനിച  മുഴവന  പ്രവൃത്തനികേളുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡകേളുലട അറകുറപണനികേള

69(757)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  മുകളളരനിയ  -
അര്ളപദവട്ട് കറഭാഡട്ട്, ലചേര്ക്കള - കേലടക്ക കറഭാഡട്ട്, ബദനിയടക്ക-കേനിനനിങ്കഭാര് - സൂളപദവട്ട്
കറഭാഡട്ട്, ചേഇൗക്കനി - ഉളയത്തടക്ക കറഭാഡട്ട്, കചേരലലങ്ക കേടപ്പുറലാം -  ലലലറട്ട് ഹഇൗസട്ട് കറഭാഡട്ട്
എനനി കറഭാഡകേളുലട കശഭാചേനതീയഭാവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡകേള  നനിര്മ്മേനിചതട്ട്  ഏതട്ട്  വര്ഷങ്ങളനിലഭാലണനലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകശഷലാം  അറകുറപണനികേള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം  എങ്കനില്  എത്ര
പ്രഭാവശലലാം  നടത്തനിലയനലാം  എത്ര  തുകേ  ഓകരഭാ  കറഭാഡനിനുലാം  ലചേലവഴെനിച്ചുലവനലാം
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വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡകേള  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ആകലഭാചേനയുകണഭാ;
ഇതനിനഭായനി  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  എസനികമറട്ട്  തുകേ
എത്രയഭാലണനലാം പ്രസ്തുത തുകേയട്ട് ഭരണഭാനുമതനിയുലാം സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയുലാം എകപഭാഴെഭാണട്ട്
ലഭനിക്കുനലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 1. ചേഇൗക്കനി–ഉളയത്തടക്ക–എസട്ട്.പനി.  നഗര്-കകേഭാപ  കറഭാഡ
അഭനിവൃദനിലപടത്തുന  പ്രവൃത്തനി  2013-ല്  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
അതനിനുകശഷലാം ഇഇൗ കറഭാഡനിലന്റെ ഉപരനിതലത്തനിനട്ട് കകേടപഭാടകേള
തതീര്ക്കുനതനിനട്ട്  17.00  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

2. കചേരലലങ്ക  കേടപ്പുറലാം-ലലലറട്ട്  ഹഇൗസട്ട്  കറഭാഡട്ട്  പുനരുദഭാരണ
ത്തനിനുകവണനി   2009-10  വര്ഷത്തനില്  378.00  ലക്ഷത്തനിലന്റെ
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ
അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  2013  മുതല്  2016  വലരയുള്ള
കേഭാലയളവനില് 8 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴെനിചനിരുന.

3. മുകള്ളരനിയ  -  നഭാടക്കല്  -  അര്ളപദവട്ട്   2013-14  വര്ഷത്തനില് ഇഇൗ
കറഭാഡനിലന്റെ  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കുനതനിനുകവണനി  70.00  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട  പ്രവൃത്തനി  നടത്തനിയനിരുന.  ഇതുകൂടഭാലത  ഇഇൗ  കറഭാഡനില്
നടത്തനിയ അറകുറപണനികേളുലട എണ്ണവലാം അനുവദനിച തുകേയുലാം ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

2007  മുതല്  2016  വലരയുള്ള  കേഭാലയളവനില്  ഇഇൗ  കറഭാഡനില്
2  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  ആലകേ  97.85  ലക്ഷലാം  രൂപ
അനുവദനിചനിരുന.

4. കേലടക്ക – ലചേര്ക്കള കറഭാഡട്ട്  2003-04  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
സനി.ആര്.എഫട്ട്.  പദതനിയനില്ലപടത്തനി  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ
ബനി.എലാം.&  ബനി.സനി.  പ്രവൃത്തനി നടത്തനിയനിരുന. 2010-16  വലരയുള്ള
കേഭാലയളവനില് ആലകേ 62  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  347.65  ലക്ഷലാം രൂപ
അനുവദനിചനിരുന.

5. ബദനിയടക്ക-കേനിനനിലാംഗഭാര്-സൂളപദവട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെ  2008  മുതല്  2016
വലരയുളള  കേഭാലയളവനില്  42  അറകുറ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  ആലകേ
325.65 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിരുന.

909/2017
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(സനി)  കമല്  പരഭാമര്ശനിത  കറഭാഡകേളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട്  പുതുക്കനിയ
നനിരക്കനിലുള്ള  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  നല്കുനതനിനഭായനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ആയതട്ട്  ലഭലമഭായതനിനുകശഷലാം  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  ഇഇൗ  വനിഷയലാം
പരനിഗണനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുലാം. 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല പള്ളത്തൂര് പഭാലത്തനിലന്റെ പണനി

70(758)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില് പള്ളത്തൂര്  പഭാലത്തനിലൂലട  മഴെക്കഭാലത്തട്ട്  ലവള്ളലാം
കേവനിഞ്ഞട്ട് ഒഴകേനി ഗതഭാഗതലാം തടസലപടന വനിഷയലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  മഴെക്കഭാലത്തട്ട്  ഇഇൗ  പഭാലത്തനിലൂലട  യഭാത്രലചേയട്ട്  ഒരു
കപഭാലതീസുകേഭാരന കമഭാകടഭാര്  ലലസക്കനിള അടക്കലാം ഒഴകേനികപഭായനി  മരണമടഞ്ഞ സലാംഭവലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലലകേവരനിയനിലഭാത്ത  ഇഇൗ  പഭാലലാം  പുതുക്കനിപണനിയുനതനിനട്ട്  എലന്തെങ്കനിലുലാം
നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത പഭാലലാം പുതുക്കനിപണനിയുനതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന വനിഷയലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി)പ്രസ്തുത പഭാലത്തനിലന്റെ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി സഭാധലതഭാ പഠന
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  DRIQ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
അന്തെനിമ ഡനിലലസന ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് പഭാലത്തനിലന്റെ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള എസനികമറട്ട്
തയഭാറഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുലാം.  എസനികമറട്ട്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  പ്രസ്തുത  പഭാലലാം
പുതുക്കനി പണനിയുനതനിനുളള ഭരണഭാനുമതനിക്കുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുലാം.

ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിലല പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

71(759)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിലല ഉളളൂര്ക്കടവട്ട് പഭാലലാം പദതനിയ്ക്കു കവണനിയുള്ള
സലലമടപട്ട് നടപടനികേളുലട കേഭാരലത്തനില് നഭാളനിതുവലരയുള്ള പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  പുതുക്കനിയ  ഭരണഭാനുമതനി
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ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  സമര്പനിച  എസനികമറനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
ലസക്രകടറനിയറനില് ഇതുമഭായനി ബനലപട ഫയല് നടപടനികേളുലട നനിലവനിലല സനിതനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പദതനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) അകേലഭാപ്പുഴെ പഭാലവമഭായനി ബനലപടട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ഇതുവലര
സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭലമഭാവനതനിനട്ട്  ഇനനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  ഏലതലഭാലാം  തലത്തനില്
സസതീകേരനിക്കണലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ഉളര്ക്കടവട്ട്  പഭാലലാം  പദതനിക്കു
കവണനിയുളള  സലലമടപട്ട്  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ
കേളക്ടര് നനിര്കദ്ദേശനിച പ്രകേഭാരലാം കസറട്ട് ലലവല് എലാംപവര് കേമ്മേനിറനി നല്കേനിയ വനിലയട്ട്
ലപഭാനലാംവനില നടപടനികേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി  &  സനി)  ഉളര്ക്കടവട്ട് പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  1120  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട  എസനികമറട്ട്,  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം
വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  28-5-2016-ല്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭാക്കനിയതട്ട്
ഡനി1/47/2016/ലപഭാ.മ.വ. നമ്പര് ഫയല് ലസക്രകടറനിയറനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  അകേലഭാപ്പുഴെ  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ലപ്രഭാകപഭാസല്
കഡഭായനിലാംഗനിലന്റെ  ഫതീസനിബനിലനിറനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഡനിലലസന  വനിഭഭാഗലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ഡനിലലസന  പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

 ലനടമങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിലല മരഭാമത്തട്ട് പണനികേള

72(760)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലനടമങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില്  500  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  മരഭാമത്തട്ട്  പണനികേള
നടനതഭായനി  പറയലപടനതനിലന്റെ  നനിജസനിതനിലയക്കുറനിച്ചുള്ള  അകനസഷണലാം
ആവശലലപടന നനികവദനലാം  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കനില്,  എന്തെട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ലഭനിചനിരുന. ബനലപടഅധനികേഭാരനികേളക്കട്ട് റനികപഭാര്ടനിനഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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 ആറനിങ്ങല് പടണത്തനില് കദശതീയപഭാതയുലട വതീതനി കൂട്ടുന പദതനി

73(761)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആറനിങ്ങല് പടണത്തനില് കദശതീയ പഭാതയുലട വതീതനി കൂട്ടുന പദതനി ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിക്കഭായനി  എന്തു  തുകേയഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം  കേരഭാര്
ഏലറടത്തനിരനിക്കുനതട്ട്  ആരഭാലണനലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  എനഭാരലാംഭനിക്കുലമനലാം
എനകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഏലറ ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട് അനുഭവലപടന ആറനിങ്ങല് പടണത്തനില് ഈ
പദതനി എത്രയുലാം കവഗലാം നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആറനിങ്ങല് നഗരത്തനില് നനിലവനിലുള്ള കദശതീയപഭാതയുലട മൂനമുക്കട്ട് മുതല്
പൂവനപഭാറ  വലരയുള്ള  ഭഭാഗലാം  നഭാലുവരനിപഭാതയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനു
കവണനിയുള്ള പ്രവൃത്തനിയുലട റതീ-ലടണര് നടപടനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനി
ജൂണ്  24-ാം തതീയതനി  ലടകനിക്കല് ബനിഡ്ഡുകേളുലട  ഓപണനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകേയുണഭായനി.
ലഭനിച  ബനിഡ്ഡുകേളുലട  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  സൂക്ഷ്മ
പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയട്ട്  ലടനഡര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയുലാം.

(ബനി) മൂനമുക്കട്ട്  മുതല്  പൂവനപഭാല  വലരയുള്ള  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  22.750  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലടനഡര്
നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറക്കട്ട്  കേരഭാറുകേഭാരലന  നനിശ്ചയനിക്കുനതഭാണട്ട്.
കേരഭാറുകേഭാരനട്ട് ലലസറട്ട്  ലലകേമഭാറുന തതീയതനി മുതല്  18  മഭാസലാംവലരയഭാണട്ട് പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തനികേരനിക്കുനതനിനുള്ള കേഭാലഭാവധനി.

(സനി) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

എറകക്കഭാടനിരനി പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

(74)762 ശതീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലലയയുലാം  തൃശ്ശൂര്  ജനിലലയയുലാം  ബനലപടത്തനി,
ഭഭാരതപ്പുഴെയനില്  എറകക്കഭാടനിരനി  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  സഭാദലതഭാ  റനികപഭാര്ടട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഭാദലതഭാ റനികപഭാര്ടട്ട് തയഭാറഭാക്കുനതനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭ ലചേലവകേളക്കഭായനി
എത്ര തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  എറകക്കഭാടനിരനി  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  എസനികമറ്റുലാം  ഡനിലസനുലാം
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലലയയുലാം  തൃശ്ശൂര്  ജനിലലയയുലാം  ബനലപടത്തനി
ഭഭാരതപ്പുഴെയനില്  എറകക്കഭാടനിരനി  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ
ഇനലവസനികഗഷന  എസനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  തുകേലയഭാനലാം  അനുവദനിചനിടനില.  ഇനലവസനികഗഷന  എസനികമറട്ട്
തയഭാറഭാക്കനി  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചകശഷലാം  മഭാത്രകമ
ഡനിലലസനുലാം  തുടര്നട്ട്  എസനികമറ്റുലാം  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുളള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാനഭാവകേയുള.

 ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലല അഴെനിമതനി

75(763)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ യു. ഡനി. ഫട്ട്. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്, അനലത്ത വനിജനിലനസട്ട്
കമധഭാവനിയഭായനിരുന ശതീ.  വനിനലസന്റെട്ട്  എലാം.  കപഭാള,  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുമഭായനി
ബനലപടട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് നല്കേനിയ റനികപഭാര്ടട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഉത്തരവഭാദനികേളലക്കതനിലര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിനകമല് അകനസഷണലാം നടത്തനി കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില്  നടക്കുനതഭായനി
പറയുന അഴെനിമതനി സഭാമ്പനിളഭാലയടത്തട്ട് വനിജനിലനസട്ട് നടത്തനിയ ഒരു പഠന റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലല  അഴെനിമതനികേള  തടയുനതനിനഭായനി
സമതീപകേഭാല,  ഇടക്കഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല  അടനിസഭാനത്തനില്  നടപനിലഭാകക്കണ
നടപടനികേള  സലാംബനനിച്ചുളളതഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടട്ട്.  ടനി  റനികപഭാര്ടനിലല
ശനിപഭാര്ശകേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി)  പ്രസ്തുത  സഭാമ്പനിള  റനികപഭാര്ടനില്  പ്രകതലകേനിചട്ട്  ഒരു
ഉകദലഭാഗസലനയുലാം പരഭാമര്ശനിക്കലപടനിടനില. എനഭാല് റനികപഭാര്ടട്ട് പഠനിചട്ട് ഉചേനിതമഭായ

909/2017
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തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലല അഴെനിമതനി ആകക്ഷപങ്ങള

76(764)  ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : 
         ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല് : 

 ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി : 
ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തു  വകുപനില്  നടക്കുന  അഴെനിമതനി  ആകക്ഷപങ്ങള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അതട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്  വനതനിനു  കശഷലാം  പ്രസ്തുത
വകുപനിലന്റെ  ഓഫതീസുകേളനില്  വനിജനിലനസട്ട്  ലറയ്ഡകേള  നടനനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
പരനികശഭാധനഭാഫലലാം എന്തെഭാലണനട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില്  നടക്കുന  അഴെനിമതനിയുമഭായനി
ബനലപടട്ട്  ലഭനിക്കുന  പരഭാതനികേളനികന്മേല്  അവയുലട  സസഭഭാവമനുസരനിചട്ട്
അകനസഷണലാം നടത്തുവഭാന അടനിയന്തെരമഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ബനി)  വനിജനിലനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനികേറപ്ഷന  ബന്യൂകറഭാ  ലറയ്ഡകേള
നടത്തനിയനിടനില.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ഡനിവനിഷനനിലല  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്,
മണ്ണഭാര്ക്കഭാടട്ട്,  ആലത്തൂര്  കറഭാഡ്സട്ട്  ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേളനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  3-6-2016-നട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തുകേയുലാം
പരനികശഭാധനയനിടയനില്  ആലത്തൂര്  അസനിസന്റെട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  ശതീമതനി  ലനിസനി
കജഭാസഫനിലന്റെ  ബഭാഗനില്നനിനലാം  1,79,000  രൂപ  കേലണത്തുകേയുലാം  പനിടനിലചടക്കുകേ
യുമുണഭായനി.  തുടര്നട്ട്  7-6-2016-ല്  ടനിയഭാലള  സര്വതീസനില്നനിനട്ട്  സലസന്റെട്ട്
ലചേയ്യുകേയുമുണഭായനി.

 ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിനട്ട് അനുവദനിച തുകേയുലട വനിനനികയഭാഗലാം

77(765)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം
എത്രകകേഭാടനി  രൂപ  വതീതലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;  ഇതനിലന്റെ
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വനിശദഭാലാംശലാം വകുപട്ട് തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില് ലടണര് ഇലഭാലത ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം എത്ര കകേഭാടനി  രൂപയുലട
വതീതലാം  കജഭാലനികേള  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;  ജനില  തനിരനിചട്ട്
കജഭാലനിയുലട കപരുലാം, തുകേയുലാം, കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ കപരുലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി)  ലടണര്  ഇലഭാലത  വര്ക്കുകേള  ലകേഭാടക്കുവഭാനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  ഏതട്ട്
തലത്തനിലുള്ള  ഉകദലഭാഗസര്ക്കഭാണുള്ളതട്ട്;  ഇതനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡലാം  എന്തെഭാണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലടണര്  ഇലഭാലത  എത്രകകേഭാടനി  രൂപയുലട  കജഭാലനികേള  വലര  ഒരു
വലക്തനിയ്കക്കഭാ,  സഭാപനത്തനികനഭാ  ലചേയഭാനുള്ള അനുമതനി  നല്കേഭാന സഭാധനിക്കുലാം;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ഈ മഭാനദണ്ഡലാം ലതറനിചട്ട്  ഏലതങ്കനിലുലാം സഭാപനത്തനികനഭാ വലക്തനികക്കഭാ
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് വര്ക്കട്ട് ലകേഭാടത്തതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫട്ട്)  ഉലണങ്കനില്  ഇതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;
ഇതനിലനതനിലര  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  ഓകരഭാ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിചട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി&ഡനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് മഭാനുവല് (ലസക്ഷന 2012) അനുസരനിചട്ട്
വര്ക്കനിലന്റെ പ്രകതലകേവലാം അടനിയന്തെരവമഭായ സഭാഹചേരലത്തനില് waiving of Tender
call  മുകഖന  പ്രവൃത്തനികേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  അസനിസന്റെട്ട്
എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്,  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്,  സൂപ്രണനിലാംഗട്ട്
എഞ്ചനിനതീയര്,  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  &  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലസക്രടറനി  എനതീ
ഉകദലഭാഗസര്ക്കുണട്ട്.  പരമഭാവധനി  50  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  അനുമതനി
നല്കുവഭാന സഭാധനിക്കുലാം.

(ഇ&എഫട്ട്)  20-2-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (ലലകേ)  നമ്പര്  7/2016/
ലപഭാമവ ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്  ഫഭാഗ്ഷനിപട്ട്  ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചര് കപ്രഭാഗ്രഭാമനില്

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉളലപടന  5  പ്രവൃത്തനികേളുലട  നടത്തനിപട്ട്  അക്രഡനിറഡട്ട്  ഏജനസനിലയന നനിലയട്ട്
ഉഇൗരഭാളുങ്കല്  കലബര്  സഹകേരണ  സലാംഘത്തനിനട്ട്  ലടനഡര്  നടപടനിയനിലഭാലത
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനിലല പഭാലങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

78(766) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനില്  കേഴെനിഞ്ഞ  10  വര്ഷത്തനിനു  മുനപട്ട്  ആരലാംഭനിച
മനിത്രമഠലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ  പണനി  നഭാളനിതുവലര  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില  എനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാ
ത്തതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത  തഭാലൂക്കനിലല  കേയ്പഭാലക്കടവട്ട്,  വഴപഭാടനിക്കടവട്ട്,  മദനകശ്ശേരനിക്കടവട്ട്
പഭാലങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ ഇകപഭാഴെലത്ത സനിതനി വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  മനിത്രമഠലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചതട്ട്  
10-10-2005-ല്  ആയനിരുന.  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  സലലാം
ലഭലമഭാകേഭാത്തതട്ട്  കേഭാരണലാം  കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  കകേഭാണ്ടഭാക്ടട്ട്  ലടര്മനികനറട്ട്  ലചേയ.
ആയതനിനുകശഷലാം  കശഷനിച  വര്ക്കുകേളുലട  എസനികമറട്ട്  എടക്കുകേയുലാം  ലടനഡര്
ലചേയ്യുകേയുലാം  പുതനിയ  കേരഭാറുകേഭാരന  31-1-2014-ല്  എഗ്രനിലമന്റുവചട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ.  നനിര്മ്മേഭാണ  കേഭാലഭാവധനി  26-7-2015-ല്  അവസഭാനനിച്ചു.
എനഭാല്  ഇകപഭാഴെലത്ത  കേരഭാറുകേഭാരന  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിയനില്
അകേലപടതനിലനത്തുടര്നട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  വളലര  മന്ദേഗതനിയനിലഭാണട്ട്.  പുതനിയ
കേരഭാറുകേഭാരലന  കേലണത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  വലനിയ
കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടലമനതനിനഭാല്  നനിലവനിലുള്ള  കേരഭാറുകേഭാരലന  ലകേഭാണ്ടുതലന
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന ശമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(സനി) (1) ലലകേപഭാലക്കടവട്ട് പഭാലലാം:

4-3-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  586/2016/PWD  അനുസരനിചട്ട്   12  കകേഭാടനി
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രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പഭാലത്തനിലന്റെ ജനറല് ഡനിലലസന പുതുക്കുനതനിനട്ട്
ഡനിലലസന  വനിഭഭാഗത്തനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഡനിലലസന  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  തുടര്നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലാം.

(2) വഴവഭാടനിക്കടവട്ട് പഭാലലാം:

4-3-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  588/2016/PWD  അനുസരനിചട്ട്  25  കകേഭാടനി
രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. പഭാലത്തനിലന്റെ ഡനിലലസന പുതുക്കുവഭാന ഡനിലലസന
വനിഭഭാഗത്തനില്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദമഭായ  എസനികമറട്ട്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിക്കഭായനി
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

(3) മദനകശ്ശേരനിക്കടവട്ട് പഭാലലാം:

2013-ല്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിച  പഭാലത്തനിലന്റെ  പണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
സഭാമതീപല  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  60%  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇകപഭാള  കേരഭാലറടത്ത
കേരഭാറുകേഭാരന  സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രതനിസനനിയനിലഭാണട്ട്.  മനിത്രമഠലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ  കേരഭാറുകേഭാരന
തലനയഭാണട്ട്  ഇഇൗ  പഭാലത്തനിലന്റെയുലാം  കേരഭാറുകേഭാരന.  ഇഇൗ  കേരഭാറുകേഭാരലനലക്കഭാണ്ടു  തലന
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന ശമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് - കേഭാരന്തൂര് കറഭാഡനിലന്റെ വനികേസനലാം

79(767) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്  -  കേഭാരന്തൂര് കറഭാഡനിലന്റെ വനികേസനത്തനിനട്ട്
സലലാം  ഏലറടക്കുനതനിനട്ട്  ഇതുവലര  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  ബനലപട  ഫയല്
നമ്പരുകേള സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) സലലാം ഏലറടക്കുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം ഏതട്ട് വര്ഷമഭാണട്ട് ആരലാംഭനിചലതനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?   

   ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജട്ട്  -  കേഭാരന്തൂര്  കറഭാഡട്ട്  സലലാം
ഏലറടത്തട്ട്  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനിക്രമങ്ങള  2011-ലഭാണട്ട്  ആരലാംഭനിചതട്ട്.  ഇഇൗ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭാവശലമഭായ  2700  ലക്ഷലാം രൂപയുലട വനിശദമഭായ എസനികമറട്ട് സര്ക്കഭാരനില്
ലഭനിചനിരുന. ആയതനികന്മേല് 24-10-2013 ലല 21931/പനി.എസട്ട്2/2013/ലപഭാ.മ.വ. നമ്പര്
കേത്തട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  തുകേ  ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുത്തനി പുതുക്കനിയ എസനികമറട്ട് സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭാക്കുവഭാന ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
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നല്കേനിയനിരുന.  ആയതട്ട്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  ഫണനിലന്റെ
ലഭലതയനുസരനിചട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുലാം.

 ചേഭാത്തന്നൂര് മണ്ഡലത്തനിലല പള്ളനിക്കമണ്ണടനിപഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

80(768) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്ലപട  പള്ളനിക്കമണ്ണടനിപഭാലലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനികലക്കട്ട്  നഭാളനിതുവലര  സസതീകേരനിചനടപടനികേള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനലാം,  ഈ
ആവശലത്തനികലയഭായനി എത്ര രൂപഭാ വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലവനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം എത്ര
രൂപ  ലചേലവഴെനികക്കണനി  വരുലമനട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഭൂമനി
ഏലറടക്കല് ഉളലപലട എത്ര രൂപലയനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&  ബനി)  പള്ളനിക്കമണ്ണടനിപഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  14-8-2009-ലല  G.O.
(Rt)  1185/09/PWD  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  315  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  സര്കവയുലാം  മണ്ണു
പരനികശഭാധനയുലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  പഭാലത്തനിനഭാവശലമഭായ  സലലാം
ഏലറടക്കുനതനിനഭായനി  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണ്ണയനിചട്ട്  കേലകേള  സഭാപനിച്ചു.  സലലാം
ഉളലപട  നനിലലാം  നനികേത്തുനനിനട്ട്  റവനന്യൂ  അധനികേഭാരനികേള  അളനട്ട്  തനിടലപടത്തനിയ
സലത്തനിനട്ട് ലനല്വയല് നനികേത്തുനതനിനുള്ള അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്
പുനര്സര്കവയനില് കുകറ നനിലലാംകൂടനി അതനിര്ത്തനി കേലനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ളതഭായനി റവനന്യൂ
അധനികേഭാരനികേള  അറനിയനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  അധനികേമഭായുള്ള  നനിലലാം
നനികേത്തുനതനിനട്ട് കൃഷനി വകുപനിലന്റെ അനുമതനി കതടനിയനിട്ടുണട്ട്.  പഭാലത്തനിലന്റെ ജനറല്
ഡനിലലസന  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്
സര്കവ,  മണ്ണട്ട്  പരനികശഭാധന,  അതനിര്ത്തനി  കേലകേള  സഭാപനിക്കല്  എനനിവയട്ട്
4,04,948 രൂപ ലചേലവഭായനിട്ടുണട്ട്. സലകമലറടക്കല് നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭാകുനകതഭാട
കൂടനി  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയുലമനട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
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(സനി)  പള്ളനിക്കമണ്ണടനിപഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  നനിലവനിലല
കേണക്കനുസരനിചട്ട് ഏകേകദശലാം  9  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഏകേകദശലാം
68  ലസന്റെട്ട് സലലമങ്കനിലുലാം ഏലറടകക്കണതഭായുണട്ട്.  നനിലവനില് ടനി സലത്തനിനട്ട്  1.5
കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

 കദശതീയപഭാതയുലട വതീതനി കൂടല് 

81(T*769) ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആറനിങ്ങല്  പടണത്തനിലല  കദശതീയപഭാതയുലട  വതീതനികൂടല്  എതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) രൂക്ഷമഭായ  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്  അനുഭവലപടന  ആറനിങ്ങലനില്
അടനിയന്തെരമഭായനി ഇഇൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന എലന്തെലഭാലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  എനഭാരലാംഭനിക്കുലമനലാം,  എനകത്തക്കട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനലമടത്തനിട്ടുള്ളലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആറനിങ്ങല് നഗരത്തനില് മൂനമുക്കട്ട്  മുതല് പൂവനപഭാറവലരയുള്ള ഭഭാഗലാം
നഭാലുവരനിപഭാതയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള പ്രവൃത്തനിയുലട റതീ-ലടണര്
നടപടനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ലടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനി  ജൂണ്  24-ാം  തതീയതനി  ലടകനിക്കല്
ബനിഡ്ഡുകേളുലട  ഓപണനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകേയുണഭായനി.  ലഭനിച  ബനിഡ്ഡുകേളുലട
സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  സൂക്ഷ്മപരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭാകുന
മുറയട്ട് ലടണര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുലാം.

(ബനി) ആറനിങ്ങല് നഗരത്തനില് അനുഭവലപടന രൂക്ഷമഭായ ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലല  രണ്ടുവരനി  കദശതീയപഭാത  നഭാലുവരനിപഭാതയഭാക്കനി
വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  22.75  കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഇൗ  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  സലലാം  ''ഫതീ
സറണര്''  ആയനി  ലലകേമഭാറുലമനട്ട്  ആറനിങ്ങല്  നഗരസഭ  ഉറപട്ട്  നല്കേനിയനിരുന.
പദതനി  അടനിയന്തെരമഭായനി  നടപഭാക്കുനതനിനുകവണനി  6-6-2016-ല്  ആറനിങ്ങല്
സഭാലാംസഭാരനികേ  നനിലയത്തനില്വചട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  സലലാം  എലാം.എല്.എ.-യുലടയുലാം
ജനിലഭാ കേളക്ടറുലടയുലാം അദലക്ഷതയനില് കൂടനിയ കയഭാഗത്തനില് കദശതീയപഭാതയുലട ഭൂമനി,
പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഉളലപലട  അളനട്ട്  തനിടലപടത്തുനതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  

* 'T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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റതീ-ലടണര്  നടപടനികേളവഴെനി  ലഭനിച  ബനിഡ്ഡുകേളുലട  ഇവഭാലുകവഷന  അന്തെനിമ
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(സനി) കേരഭാറുകേഭാരനട്ട് ലലസറട്ട് ലലകേമഭാറുന തതീയതനി മുതല് 18 മഭാസലാംവലരയഭാണട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള കേഭാലഭാവധനി.

ലചേങ്ങന്നൂര് ഏറ്റുമഭാനൂര് പഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം

82(770)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  ലചേങ്ങന്നൂര്-ഏറ്റുമഭാനൂര്  പഭാതയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് ഏതട്ട്  ഏജനസനിലയയഭാണട്ട്  ചുമതല ഏല്പനിചനിരനിക്കുനലതനട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡനിലന്റെ  വശങ്ങളനിലുള്ള  ഒഭാട  നനി ര്മ്മേഭാണലാം  അശഭാസ്ത്രതീയമഭായഭാണട്ട്
നടപഭാക്കുനതട്ട് എന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ലകേ.എസട്ട്.റനി. പനി. പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ജലാംഗ്ഷനനില്
നനി ര്മ്മേനിച  ഓട  മഴെലപയ്യുന  സമയത്തട്ട്  ഉപകയഭാഗ  ശൂനലമഭായനിരനിക്കുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി. ജലാംഗ്ഷനനില് മഴെയുളള സമയത്തട്ട് ലവളളലാം ലകേടനി
നനില്ക്കുനതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  എലന്തെങ്കനിലുലാം  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ  ;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ലചേങ്ങന്നൂര്  എനജനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  ജലാംഗ്ഷനനില്  കറഭാഡട്ട്
ഡനിലലവഡറനില് ലസനകബഭാര്ഡട്ട് സഭാപനിക്കഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫട്ട്)  ലചേങ്ങന്നൂര്- മുളക്കഴെ എലാം.സനി.  കറഭാഡനില് -ആഞ്ഞനിലനിച്ചുവടട്ട് ഭഭാഗത്തട്ട്
ഗതഭാഗത  നനിയനണത്തനിനട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  സസതീകേരനിച  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത സലത്തട്ട്  മഭാകവലനിക്കര,  മുളക്കഴെ,  ലചേങ്ങന്നൂര് ടഇൗണ്
എനതീ ഭഭാഗങ്ങളനില്  നനിനലാം  വരുന വഭാഹനങ്ങളക്കുട്ട്  നനിയനണലാം  ഏര്ലപടത്തനി
അപകേടങ്ങള ഒഴെനിവഭാക്കഭാന യുക്തമഭായ പരനിഹഭാര മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.റനി.പനി.  രണഭാലാംഘട  പദതനിയനിലുളലപടത്തനി  ലചേങ്ങന്നൂര്-
ഏറ്റുമഭാനൂര് പഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള M/s. Delma Sreedhanya JV
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എന കേമ്പനനിയഭാണട്ട് നടത്തനിവരുനതട്ട്.

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.റനി.പനി.  നടത്തനിയ  ഓടയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള
എലഭാലാംതലന ശഭാസ്ത്രതീയമഭായഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

(സനി&ഡനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ലകേ.എസട്ട്.റനി.പനി.  ഒനഭാലാംഘടത്തനില്
സഭാപനിച  ലചേങ്ങന്നൂര്  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.  ജലാംഗ്ഷനനിലല  ഓടകേള
വൃത്തനിയഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ശബരനിമല  സതീസണനിലല  പുനരുദഭാരണ
പ്രവൃത്തനികേളുമഭായനി ബനലപടട്ട് നടപനിലഭാക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  ലചേങ്ങന്നൂര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  ജലാംഗ്ഷനനില്  കറഭാഡട്ട്
ഡനിലലവഡറനില്  ഒബ്ജക്ടട്ട്  ഹസഭാര്ഡട്ട്  മഭാര്ക്കറുകേള  (OHM)  സഭാപനിചനിരുനതട്ട്
അപകേടത്തനില്  തകേര്നകപഭാകുകേയുലാം  വതീണ്ടുലാം  പുനനഃസഭാപനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിരുനതഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  വതീണ്ടുലാം  അപകേടത്തനില്ലപടട്ട്  തകേര്നനിട്ടുണട്ട്.  ശബരനിമല
സതീസണുമഭായനി  ബനലപട  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പുനനഃസഭാപനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(എഫട്ട്)  ഗതഭാഗത  നനിയനണത്തനിനഭായനി  കറഭാഡട്ട്  പുനരുദഭാരണ  സമയത്തട്ട്
കറഭാഡട്ട്  മഭാര്ക്കനിലാംഗുകേളുലാം  ലലസന  കബഭാര്ഡകേളുലാം  സഭാപനിചനിരുനതഭാണട്ട്.  ബഭാക്കനി
നടപടനികേള കപഭാലതീസുലാം ഗതഭാഗത വകുപ്പുമഭാണട്ട് നടത്തുനതട്ട്.

 ലപരുവണ്ണഭാമൂഴെനി - മുതുകേഭാടട്ട് - പ്ലഭാകന്റെഷന കറഭാഡട്ട്

83(771)  ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപരുവണ്ണഭാമൂഴെനി - മുതുകേഭാടട്ട് - പ്ലഭാകന്റെഷന കറഭാഡട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട്
ഏലറടത്തനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് ഏലറടക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  കറഭാഡട്ട്  നവതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
ഇതനിനഭായനി എലന്തെഭാലക്ക നടപടനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ  നവതീകേരണലാം  നബഭാര്ഡട്ട്  പദതനിയനില്
ഉളലപടത്തുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 കേരുനഭാഗപള്ളനി മനിനനി സനിവനില് കസഷന അറകുറപണനി

84(772)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനി മനിനനി സനിവനില് കസഷന ലകേടനിടത്തനിലന്റെ കശഭാചേലഭാവസ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലകേടനിടവലാം  പരനിസരവലാം  വൃത്തനിഹതീനമഭായനി  കേനിടക്കുനതുമൂലലാം
ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ജനങ്ങളക്കുമുണഭാകുന  ബുദനിമുടട്ട്  മനസനിലഭാക്കനി  അടനിയന്തെര
ശുചേതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  തറ  ലലടല്സട്ട്  പഭാകേനിയുലാം  ലകേടനിടങ്ങളുലടയുലാം
ബഭാത്തട്ട്റൂമുകേളുലടയുലാം  അറകുറപണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  ഏലതങ്കനിലുലാം
പദതനികേള  നനിലവനിലുകണഭാ;  അറകുറപണനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  നനിലവനില്  പദതനികേലളഭാനലാം  തലനയനില.
അതലഭാവശല അറകുറപണനികേള ലചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മുടപല്ലൂര് മലാംഗലലാം ഡഭാലാം കറഭാഡട്ട്

85(773) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന    : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുടപല്ലൂര്  മലാംഗലലാം  ഡഭാലാം  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം
സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭാലണനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  14-7-2009-നട്ട്  525  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  മുടപല്ലൂര്
മലാംഗലലാം ഡഭാലാം കറഭാഡനിലന്റെ ഇകപഭാഴെലത്ത അവസ എന്തെഭാലണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ സ്തലാംഭനഭാവസ തതീര്ക്കുനതനിനു നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി  &  സനി)  ആലത്തൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല മുടപല്ലൂര് മലാംഗലലാം ഡഭാലാം
കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  14-7-2009-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
1045/2009/  ലപഭാ.മ.വ-ല് ഉളലപടത്തനി  525  ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
തുടര്നട്ട്  532  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയുലാം  നല്കേനിയനിരുന.  പ്രസ്തുത
കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏലറടത്തനിരുന  M/s.  ഏബനിള  ഗ്രൂപട്ട്
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കടഡനിലാംഗട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാകക്ടഴട്ട്  എന  സഭാപനലത്ത  രണ്ടുതവണ  കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനി
ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുലാം  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല്  24-1-2014-നട്ട്
നകഷ്ടഭാത്തരവഭാദനിതസത്തനില്  കേരഭാറനില്നനിനട്ട്  നതീക്കലാം  ലചേയ്യുകേയുണഭായനി.  ബഭാക്കനി
പ്രവൃത്തനിക്കട്ട് മൂനതവണ ദര്ഘഭാസട്ട് ക്ഷണനിച്ചുലവങ്കനിലുലാം വളലര കൂടനിയ നനിരക്കനിലുള്ള
ദര്ഘഭാസുകേള  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ലഭലമഭായതട്ട്.  15-3-2016-നട്ട്  വതീണ്ടുലാം  ലടണര്
ക്ഷണനിചകപഭാള  3  ദര്ഘഭാസുകേള  ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനില്  കുറഞ്ഞ  നനിരക്കട്ട്
കരഖലപടത്തനിയ  കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ  78.90%  അധനികേ  നനിരക്കനിലുള്ള  ദര്ഘഭാസട്ട്,
ആവശലമഭായ  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുനകതയുളളൂ.

ശതീകൃഷ്ണപുരലാം സര്ക്കഭാര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജട്ട് കബഭായ്സട്ട്
കഹഭാസല് നനിര്മ്മേഭാണലാം

86(774)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  സര്ക്കഭാര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജനില്  കബഭായ്സട്ട്
കഹഭാസല് ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടനിലലങ്കനില്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അതനിനഭായുള്ള എസനികമറട്ട് അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില്
അലാംഗതീകേരനിച്ചുകവഭാ;  എത്ര  രൂപയുലട  എസനികമറഭാണട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിചനിരനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം     

(എ-സനി)  ശതീകൃഷ്ണപുരലാം  സര്ക്കഭാര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജനില്  കബഭായ്സട്ട്
കഹഭാസല്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  28.05.2016-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
1213/2015/ഉ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  500  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നല്കുനതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേലലഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനില് വണ് ലലടലാം ലമയനിന്റെനനസനില് ഉളലപടത്തനി ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിച കറഭാഡട്ട് പ്രവൃത്തനി

87(775) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
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ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനില്  വണ്  ലടലാം  ലമയനിന്റെനനസനില്

ഉളലപടത്തനി ആലകേ രണട്ട് കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച 16 ഗ്രഭാമതീണ കറഭാ ഡകേളനില്

പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭായ  കറഭാഡകേള ഏലതഭാലക്കലയനലാം  മറ്റുള്ള  കറഭാഡകേളുലട  പ്രവര്ത്തന

പുകരഭാഗതനി എവനിലട  വലരയഭായനിലയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ  ;  കറഭാഡട്ട്  പ്രവൃത്തനി എകപഭാകഴെക്കട്ട്

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കേലലഭാകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനില്  വണ്  ലലടലാം  ലമയനിന്റെനനസനില്  ഉളലപടത്തനി  ആലകേ

രണ്ടുകകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  16  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡകേലള  സലാംബനനിച

വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

I. പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച കറഭാഡകേള   :

1. മണക്കര മുതുകുട എല്.പനി. സ്കൂള കറഭാഡട്ട് (പട്ടുവലാം ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്)

2.  ലചേറുകുളക്കഭാടട്ട്-മുരനിയകത്തഭാടട്ട്-അരനിയനില് ഹരനിജന കകേഭാളനനി (പട്ടുവലാം 

ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്)

3. ചേന്തെപ്പുര-ലചേറുവനികചരനി അമ്പലലാം കറഭാഡട്ട് (കേടനപള്ളനി-പഭാണപ്പുഴെ 

ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്)

4. ചേന്തെപ്പുര-ലതകക്കക്കര-വനിളയഭാലാംകകേഭാടട്ട് കറഭാഡട്ട് (കേടനപള്ളനി-പഭാണപ്പുഴെ

ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്)

II.  കേയലാം-ലവള്ളനിക്കതീല് പള്ളനി കറഭാഡട്ട്  (പട്ടുവലാം  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്)  പ്രവൃത്തനി

തുടങ്ങനിലയങ്കനിലുലാം  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ഒരു  പ്രവൃത്തനി  പ്രസ്തുത  കറഭാഡമഭായനി

ബനലപടട്ട്  നടനവരുനതനിനഭാലുലാം  കേഭാലവര്ഷലാം  ആരലാംഭനിചതനിനഭാലുലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിചനില.  മറ്റുള്ള  11  പ്രവൃത്തനികേള  ലടണര്  ലചേയ്യുകേയുലാം

കേരഭാറുകേഭാര്  ഏലറടക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  2016 നവലാംബര് അവസഭാനകത്തഭാലട  ടനി

പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനികേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

 കേകചരനിക്കടവട്ട്, ചുങ്കക്കുനട്ട് പഭാലങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

88(776)  ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
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ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കപരഭാവര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കേകചരനിക്കടവട്ട്, ചുങ്കക്കുനട്ട് പഭാലങ്ങളുലട

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയതനിലന  തുടര്നട്ട്  സഭാകങ്കതനികേ അനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് ലടനഡര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഈ

പഭാലങ്ങള സമയബനനിതമഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചുങ്കക്കുനട്ട്  പഭാലത്തനിലന്റെ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയതനിലനത്തുടര്നട്ട്

സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിക്കുളള  എസനികമറട്ട്  ലലപ്രസട്ട്  കസഭാഫ്റ്റുലവയര്  മുകഖന  ലഭനിചതട്ട്

ചേനില  നന്യൂനതകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  സൂപ്രണനിലാംഗട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്ക്കട്ട്  തനിരനിലകേ

നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്  നന്യൂനതകേള  പരനിഹരനിചട്ട്  തനിരനിലകേ  ലഭനിക്കുന

മുറയട്ട്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി  പണനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയുലാം.  കേകചരനിക്കടവട്ട്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  890  ലക്ഷലാം

രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന. സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിക്കുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല്

സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  സൂപ്രണനിലാംഗട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ആയതട്ട്  ലഭനിക്കുന  മുറക്കട്ട്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി  പ്രവൃത്തനി

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുലാം.

കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട് കുടനിശ്ശേനികേ

89  (777)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്  നല്കുവഭാനുള്ള

കുടനിശ്ശേനികേ എത്രലയനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കുടനിശ്ശേനികേയുലട  ആധനികേഭാരനികേത  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

ഇലലങ്കനില് ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിയ്ക്കുകമഭാ; ഇക്കഭാരലത്തനില് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനില് 740.28
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കകേഭാടനി രൂപയുലാം ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനില് 156.30 കകേഭാടനി രൂപയുലാം 50.017 കകേഭാടനി രൂപ

പദതനിയനിനത്തനിലുലാം 7.03 ലക്ഷലാം രൂപ പദതനിയനിതര ഇനത്തനിലുലാം കുടനിശ്ശേനികേയുണട്ട്.

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയുലാം  നല്കേനിയ  പ്രവൃത്തനികേള
ഇ-ലടണര് വഴെനി ലടണര് ലചേയതനിനുകശഷമഭാണട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്.  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
പ്രവൃത്തനികേളുലട  ബനിലകേള  അസനിസന്റെട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  ലചേകേട്ട്  ലമഷര്  ലചേയട്ട്
എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്
സമര്പനിക്കുനതട്ട്. കമല് സൂചേനിപനിച കുടനിശ്ശേനികേ ബനിലകേള ഇത്തരത്തനിലുള്ളവയഭാണട്ട്.

കുഴെനിനക്കനിപഭാറ പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം 

90(778)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി-ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലങ്ങലള  തമ്മേനില്  ബനനിപനിക്കുന
കതഭാടമുക്കത്തുള്ള കുഴെനിനക്കനിപഭാറ പഭാലലാം അതലന്തെലാം അപകേടഭാവസയനിലഭായ കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് പുതനിയ പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ഭരണഭാനുമതനി കനരകത്ത
ലഭനിലചങ്കനിലുലാം ടനി പ്രവൃത്തനിയനിനകമല് മറ്റു നടപടനികേലളടക്കഭാതനിരുനതനിലന്റെ കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കുഴെനിനക്കനിപഭാറ  പഭാലത്തനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനികേള  അടനിയന്തെനിര
പ്രഭാധഭാനലകത്തഭാലട ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  1-3-2011-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  413/11/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  പുതനിയ
പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 200 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.
എനഭാല്  ടനി  തുകേ  പഭാലലാം  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്  അപരലഭാപ്തമഭാകേയഭാല്
പുതുക്കനിയ എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  പുതുക്കനിയ  ഭരണഭാനുമതനി  പുറലപടവനിചകശഷലാം  പ്രവൃത്തനികേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുലാം.

തനപ്രധഭാനമഭായ കറഭാഡട്ട് ശലാംഖല വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട് കേര്മ്മേ

പദതനി
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91(779) ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന : 

ശതീ  .    അനനില് അക്കര : 

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : 

ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  തനപ്രധഭാനമഭായ  കറഭാഡശലാംഖല  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്

എലന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എലന്തെലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി ലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  നനിര്വഹണത്തനില്  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള

ലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  കലഭാകേബഭാങമഭായുള്ള  കേരഭാര്  വലവസ  പ്രകേഭാരലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്

വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  തനപ്രധഭാനമഭായ  (കകേഭാര്)  കറഭാഡശലാംഖല

വനികേസനിപനിക്കുനതനിനുലാം  അവ  കേലണത്തുനതനിനുമുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള

ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം  കവണനിയുള്ള  സ്ട്രേഭാറജനികേട്ട്  കറഭാഡട്ട്  ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം

നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള പഠനങ്ങള നടത്തനി മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കഭാന മുന

ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനി  ശതീ.  ബഭാബു  കജക്കബനിലന  കയനിന്റെട്ട്  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം

കസഭാണ്സറഭായനി  ചുമതലലപടത്തനി.  ഇഇൗ  കപ്രഭാഗ്രഭാമനില്  തഭാലഴെപറയുന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട് ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിരനിക്കുനതട്ട്. 

1.  ഇഇൗ  കപ്രഭാഗ്രഭാമനില്  ഉളലപടത്തഭാനുളള  കറഭാഡകേള  കേലണത്തനി  അവലയ

ഉനതനനിലവഭാരത്തനില് പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനുകവണ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുനതട്ട്;

2.  പ്രസ്തുത  കറഭാഡട്ട്  ശലാംഖല  പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ

കസഭാതസ്സുകേള കേലണത്തഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കല്

3.  ഇഇൗ  കറഭാഡശലാംഖല  ഉനത  നനിലവഭാരത്തനില്  പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനുള്ള  പരനിമനിതനികേളുലാം  സഭാധലതകേളുലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്
ഇതനിനഭാവശലമഭായ  പ്രകതലകേ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനുള്ളനില്ത്തലന
രൂപതീകേരനിക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള സമര്പനിക്കുകേ എനനിവയഭാണട്ട്.  ഇതനിനുകവണനി ഓകരഭാ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  വനിലയനിരുത്തനി  വനിദഗ  പഠനലാം  നടത്തഭാന  കയന്റെട്ട്  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്
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കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  കസഭാണ്സലറ  സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട്  കമല്പറഞ്ഞ  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം
പ്രഭാവതീണലലാം  കനടനിയ  കേണ്സളടന്റുമഭാലര  ചുമതലലപടത്തഭാനുള്ള  അന്തെര്കദശതീയ
ദര്ഘഭാസുകേള ക്ഷണനിചട്ട് കമല്നടപടനികേള എടത്തുവരുന.

(ബനി)  ഇഇൗ  കപ്രഭാഗ്രഭാമനിലന്റെ  പ്രധഭാന  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  പുകരഭാഗതനിക്കട്ട്  ഏറവലാം  ആവശലമഭായ  കറഭാഡകേള
ഉളലപടന  ഒരു  ശലാംഖലയുലട  അതലഭാധുനനികേവലാം  ഉനതവമഭായ  നനിലയനിലുളള
വനികേസനിപനിക്കലുലാം പരനിപഭാലനവമഭാണട്ട്.

(സനി)  ഇഇൗ  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-യുലട  കേരഭാറനില്  ഇനസനിറന്യൂഷണല്
ലസ്ട്രേങ്തനനിലാംഗട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഉളലപടത്തുകേയുലാം  കയന്റെട്ട്  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം
കസഭാണ്സലറ നനിയമനിചട്ട് മറട്ട് സഇൗകേരലങ്ങള ഏര്ലപടത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

 ലപരുമ്പുഴെക്കടവട്ട് പഭാലത്തനിലന്റെ പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

92(T 780T*) ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ലപരുമ്പുഴെക്കടവട്ട് പഭാലത്തനിലന്റെ
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  നടപടനികേള  തസരനിതലപടത്തുവഭാന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപരുമ്പുഴെക്കടവട്ട്  പഭാലലാം  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  3.5 കകേഭാടനി
രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. മണ്ണട്ട് പരനികശഭാധനയഭായനി തനിരുവനന്തെപുരലാം
എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജനിലന  ചുമതലലപടത്തുകേയുലാം  അവരുലട  മണ്ണു
പരനികശഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടട്ട്  2016  ലഫബ്രുവരനിയനില്  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കുനതനികലക്കട്ട്  കൂടതല്  സലത്തട്ട്  മണ്ണുപരനികശഭാധന
ആവശലമഭായതനിനഭാല് അതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

 വനിശമമന്ദേനിരങ്ങളുലട ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം

93(781) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് : 

* 'T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : 
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : 
ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജട്ട്:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  വനിശമമന്ദേനിരങ്ങളനില്
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളഭായനി അറകുറപണനികേള നടത്തഭാത്തതനിനഭാല് മുഴവന സഇൗകേരലങ്ങളുലാം
ഉപകയഭാഗലപടത്തഭാന കേഴെനിയഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനിശമമന്ദേനിരങ്ങളുലട  അറകുറപണനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
നടത്തുനതനിനുലാം നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രധഭാന  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  വനിശമമന്ദേനിരങ്ങള  ഭരണപരമഭായ
കേഭാരലങ്ങളക്കട്ട്  കൂടതല്  സഇൗകേരലങ്ങകളഭാലട  ഇന്റെര്ലനറ്റുലാം  മറട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
ഏര്ലപടത്തനി ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുളള ചേനില വനിശമ മന്ദേനിരങ്ങളനില്
ഇതുണഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഫണനിലന്റെ  കുറവഭാണട്ട്  കേഭാരണലാം.  കൂടതല്  ഫണ്ടുകേള  നല്കേഭാന
ധനകേഭാരല വകുപനികനഭാടട്ട് ആവശലലപടലാം.

(സനി) പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

വഭാടകേലക്കടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേള

94(782)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങ്കമഭാലനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളുലട വനിവരലാം ഇനലാം തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഭാപനങ്ങള  സനിവനില്
കസഷനനികലക്കട്ട്  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തെനിര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അങ്കമഭാലനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  വഭാടകേലകേടനിടത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേളുലട വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. അഗ്രനിക്കളചറല് ഓഫതീസട്ട്, മലയഭാറ്റൂര്

2. അസനിസന്റെട്ട് കലബര് ഓഫതീസട്ട്, അങ്കമഭാലനി
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3. ലവറനിനറനി ഡനിലസനസറനി, മലയഭാറ്റൂര്

4. കജഭായനിന്റെട്ട് ആര്.റനി. ഓഫതീസട്ട്, അങ്കമഭാലനി

5. എലലകസട്ട് കറഞ്ചട്ട് ഓഫതീസട്ട്, കേഭാലടനി

(ബനി)  അസനിസന്റെട്ട്  കലബര്  ഓഫതീസുലാം  എലലകസട്ട്  കറഞ്ചട്ട്  ഓഫതീസുലാം
അങ്കമഭാലനി  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷനനികലക്കട്ട്  മഭാറ്റുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അഗ്രനിക്കളചറല്  ഓഫതീസുലാം  ലവറനിനറനി  ഡനിലസനസറനിയുലാം
മലയഭാറ്റൂര്  പഞ്ചഭായത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനിലഭായതുലകേഭാണട്ട്  പഞ്ചഭായത്തനിലന്റെ
ലകേടനിടത്തനില്ത്തലന  നനിലനനിര്ത്തുവഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
കജഭായനിന്റെട്ട് ആര്.റനി. ഓഫതീസനിലന്റെ കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി. രണഭാലാംഘട പദതനി

95(783) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : 
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : 
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന : 
ശതീ  .    സണ്ണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  2 ാം  ഘട  പദതനിക്കട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് ലകേലക്കഭാണലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലന്തെലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി ലകേവരനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ആരുലടലയലഭാലാം ധന സഹഭായമഭാണട്ട് ഇതനിനുകവണനി പ്രകയഭാജനലപടത്തനിയതട്ട്;

(ഡനി)  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
ലകേലക്കഭാള്ളുകേയുണഭായനി എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  രണഭാലാംഘട  പദതനിയനിലുളലപടത്തനി തഭാലഴെ  കചേര്ക്കുന കേര്മ്മേ
പദതനികേളക്കട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് രൂപലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

1.  363  കേനി.മതീ.  സലാംസഭാന  കറഭാഡകേളുലട  വതീതനി  കൂടനിയുളള  അപ്ഗ്രകഡഷന  
പണനികേള

2. കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷ ശക്തനിലപടത്തല്

ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനത്തട്ട് കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ചുമതലയുളള

കകേരള കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി മുതലഭായ പ്രസഭാനങ്ങളുലട ശക്തനിലപടത്തലുലാം,  ഇതുമഭായനി

ബനലപടവലര  പരനിശതീലനിപനിക്കലുലാം,  വഭാഹന  സഭാന്ദ്രതയുലാം  അപകേടസഭാധലതയുലാം  കൂടതലുളള
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കേഴെകടലാം-ലവഞ്ഞഭാറമൂടട്ട്-അടൂര്  കറഭാഡട്ട്  (80  കേനി.മതീ.)  ഒരു  മഭാതൃകേഭാ  സുരക്ഷഭാ  കറഭാഡഭായനി

മഭാറ്റുവഭാനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  മറട്ട്  ജനിലകേളനിലുളള  കറഭാഡകേളനില്  സുരക്ഷഭാ  കപ്രഭാഗ്രഭാമുകേള

നടപഭാക്കല് എനതീ കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേളഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

3.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ലമചലപടത്തുന

ഇനസനിറന്യൂഷണല് ലസ്ട്രേങ്തനനിലാംഗട്ട്.

ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കകേരളത്തനിലന്റെ  സഭാമൂഹനികേ  സഭാമ്പത്തനികേ  ഉനമനത്തനിനട്ട്
അതലന്തെഭാകപക്ഷനിതമഭായ  പ്രധഭാന  കറഭാഡകേളുലട  ഒരു  ശലാംഖല  കേലണത്തനി  അതനിലന
ബലലപടത്തനി  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന  ലകേഭാടത്തട്ട്  പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനുള്ള  സ്ട്രേഭാറജനികേട്ട്
ലനറട്ട് വര്ക്കട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  രണഭാലാംഘടത്തനിലന്റെ  തുടര്ചയഭായനി
നടപഭാക്കഭാനുള്ള  ശമങ്ങള  തുടങ്ങനി.  കൂടഭാലത  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  വനികേസനിപനിച
കറഭാഡകേളുലട ലലദനലാംദനിന പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം കറഭാഡട്ട് സുരക്ഷഭാ നടപടനികേലളടക്കുവഭാനുലാം
തകദ്ദേശവഭാസനികേലള  പരനിശതീലനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  ഒരു  പരതീക്ഷണ  പദതനി  നടപഭാക്കലുലാം
ഉളലപടന.

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  രണലാംഘട  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  കമല്  വനിവരനിച
പരനിപഭാടനികേളനിലൂലട ലലകേവരനിക്കഭാന ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനവ തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന.

1. പദതനിയനില്ലപട  363  കേനി.മതീ.  കറഭാഡകേളനിലൂലടയുള്ള  യഭാത്ര  സുഗമമഭാക്കുകേ.
അതുവഴെനി  20  ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  ഇനനലചേലവട്ട്  കുറയല്,  വഭാഹനങ്ങളുലട
അറകുറപണനികേള കുറയുനതനിലൂലട 20% ലചേലവട്ട് ലഭാഭനിക്കല്, യഭാത്രഭാസമയലാം
20% കുറയല് എനനിവ പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കല്.

2. പദതനിയനില്ലപട  കറഭാഡകേളനിലുലാം  മഭാതൃകേഭാ  സുരക്ഷഭാ  കറഭാഡകേളനിലുലാം
അപകേടമരണങ്ങള  30 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം  കുറയ്ക്കുകേ.  സലാംസഭാനത്തട്ട് ലമഭാത്തലാം
അപകേട നനിരക്കട്ട് ഗണലമഭായനി കുറയ്ക്കുകേ.

3. സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രധഭാനലപട  കറഭാഡകേളക്കട്ട്  പ്രകതലകേ മുനഗണന ലകേഭാടത്തട്ട്
വനികേസനിപനിചട്ട്  ഉനത  നനിലവഭാരത്തനില് പരനിപഭാലനിക്കലുലാം  അതുവഴെനി  സഭാമൂഹല
സഭാമ്പത്തനികേ രലാംഗങ്ങളനില് പുകരഭാഗതനി കനടകേയുലാം ലചേയതു.

4. വനികേസനിപനിച  കറഭാഡകേളുലട  ലലദനലാംദനിന  പരനിപഭാലനത്തനിനഭായനി
തകദ്ദേശവഭാസനികേലള പ്രഭാപ്തരഭാക്കല്.

(സനി)  കലഭാകേബഭാങ്കട്ട്  (ലഎ.ബനി.ആര്.ഡനി.)  നല്കുന  ധനസഹഭായലാം  (കലഭാണ്)
ഇതനിനട്ട് പ്രകയഭാജനലപടത്തുനണട്ട്.

(ഡനി)  പദതനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  (ഡനി.ഇ.എ.)  കലഭാകേബഭാങ്കനിലന്റെയുലാം
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അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച്ചു.  ഇഇൗ പദതനിയനില്ലപട പണനികേളുലാം മറട്ട് പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനിലഭായനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

വസ്തു ലലകേമഭാറ ആധഭാരലാം സസന്തെമഭായനി എഴതനി രജനിസര് ലചേയഭാലമന നനിയമലാം

96(784)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വസ്തു  ലകേമഭാറ  ആധഭാരലാം  സസന്തെമഭായനി  എഴതനി  രജനിസര്  ലചേയ്യുനതട്ട്
സലാംബനനിച നനിയമലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് പ്രഭാബലലത്തനിലുകണഭാ  ;  എങ്കനില് എനമുതലഭാണട്ട്
പ്രസ്തസ്തുത നനിയമലാം പ്രഭാബലലത്തനില് വനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  നനിയമലാം  വഴെനി  ആധഭാരലമഴത്തട്ട്  രലാംഗത്തട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  കനടങ്ങള
ലകേവരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) പുതനിയ നനിയമലാം റനിയല് എകസറട്ട് മഭാഫനിയയട്ട് ഗുണകേരമഭാവലമനലാം അതുവഴെനി
വസ്തു  ലകേമഭാറ  രജനികസ്ട്രേഷലന്റെ  സുതഭാരലത  നഷ്ടമഭാവലമനള്ള  പരഭാതനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) പുതനിയ നനിയമലത്ത തുടര്നട്ട് രജനികസ്ട്രേഷന വകുപനില് നനിനട്ട് വനിരമനിചവര്ക്കട്ട്
ആധഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കഭാന  നല്കേനിയനിരുന  ലലസനസട്ട്  റദ്ദേഭാക്കലപടകമഭാ  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) രജനികസ്ട്രേഷന വകുപട്ട് നടത്തനിയ പരതീക്ഷകേളനില് വനിജയനിചവരുലട ലലസനസട്ട്
നനിലനനില്ക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  രജനികസ്ട്രേഷന  ഇനലസക്ടര്  ജനറലനിലന്റെ  1-3-2016-ലല
ലഎ.റനി.3/30120/10  നമ്പരനിലുള്ളതുലാം,  31-5-2016-ലല  22-ാം  നമ്പര്  ഗസറനിലൂലട
പ്രസനിദലപടത്തനിയതുമഭായ വനിജഭാപനത്തനിലൂലട പ്രഭാബലലത്തനില് വന.

(ബനി)  ആധഭാരലാം  രജനികസ്ട്രേഷന  നടപടനികേള  കൂടതല്  സുതഭാരലമഭാക്കുനതനിനുലാം
പരഭാതനിരഹനിതമഭാക്കുനതനിനുലാം  കമല്  വനിജഭാപനലാം  സഹഭായകേരമഭായനിരനിക്കുലാം  എനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശത്തനിലൂലട വനിശദതീകേരനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  പ്രസ്തുത വനിജഭാപനലാം സലാംബനനിചട്ട്  ആധഭാരലമഴത്തട്ട് ലലലസനസനികേളുലട
സലാംഘടനകേളുലട നനികവദനങ്ങള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അവയനില് ഇപ്രകേഭാരലാം ആകരഭാപണമുണട്ട്.
അവ പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.
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(ഡനി)  രജനികസ്ട്രേഷന ഇനലസക്ടര് ജനറല്  2016   മഭാര്ചട്ട്  1-ാം തതീയതനി  519-ാം
നമ്പരഭായനി പ്രസനിദതീകേരനിച ലഎ.റനി.3/30120(1)/10 നമ്പര് ഗസറട്ട് വനിജഭാപന പ്രകേഭാരലാം
രജനികസ്ട്രേഷന  വകുപനില്നനിനലാം  വനിരമനിച  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  1-3-2016  മുതല്  ആധഭാരലാം
തയഭാറഭാക്കല്,  ലലകേപട  ലലലസനസുകേള  നല്കുനനില.  എനഭാല്  വനികവചേനലാം
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  മുനപട്ട്  നല്കേനിയ  ലലലസനസുകേള  റദ്ദേഭാകക്കണനിവരുകമഭാലയനട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഇ)   രജനികസ്ട്രേഷന  വകുപട്ട്  നടത്തനിയ  പരതീക്ഷകേളനില്  വനിജയനിചവരുലട
ലലലസനസട്ട് നനിലനനില്ക്കുനതഭാണട്ട്.

ആധഭാരലാം രജനിസര് ലചേയല്

97(785)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആധഭാരലാം  എഴത്തുകേഭാലര  ഒഴെനിവഭാക്കനി,  ഭൂമനി  ലകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുനവര്ക്കട്ട്
സസന്തെമഭായനി  ആധഭാരലാം  എഴതനി  രജനിസര്  ലചേയഭാനുള്ള സഭാഹചേരലലാം  ഉണഭായതുമൂലലാം
നനിലവനില്  കകേരളത്തനില്  എലന്തെങ്കനിലുലാം  പ്രതനിസനനി  ഉള്ളതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) സസന്തെമഭായനി  ആധഭാരലാം  രജനിസര്  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിവരനിയ്ക്കുകമഭാ ;

(സനി) കകേരളത്തനിലല  എത്ര  ആധഭാരലമഴത്തുകേഭാലര  ഇതട്ട്  ബഭാധനിയ്ക്കുലമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) രജനികസ്ട്രേഷന  ഇനലസക്ടര്  ജനറലനിലന്റെ  1-3-2016-ലല  ഐ.റനി.3/
30120/10  നമ്പരനിലുള്ളതുലാം  31-5-2016  ലല  22-ാം  നമ്പര്  ഗസറനിലൂലട
പ്രസനിദലപടത്തനിയതുമഭായ  വനിജഭാപന  പ്രകേഭാരലാം  ആധഭാരലാം  എഴതനിലക്കഭാടക്കുന
ആളക്കുലാം  എഴതനി  വഭാങ്ങുന  ആളക്കുലാം  ആധഭാരലാം  സസന്തെമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനി
രജനികസ്ട്രേഷനട്ട്  ഹഭാജരഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  എനഭാല്  ആധഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കുനതനില്
നനിനലാം  ആധഭാരലാം  എഴത്തുകേഭാലര  ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിടനില.  കമല്  വനിജഭാപനലാം
വനതനിനുകശഷലാം  രജനികസ്ട്രേഷന  കമഖലയനില്  എലന്തെങ്കനിലുലാം  പ്രതനിസനനി
ഉണഭായതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.  ആലരങ്കനിലുലാം  സസന്തെമഭായനി  എഴതനിയതഭായനി
റനികപഭാര്ടനില. എഴത്തുകേഭാര് സമരലാം പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) സസന്തെമഭായനി ആധഭാരലാം രജനിസര് ലചേയ്യുനതനിനട്ട് പ്രകതലകേ മഭാനദണ്ഡങ്ങള

പുറലപടവനിചനിടനില.  ആധഭാര  രജനികസ്ട്രേഷനുകവണനി  നനിലവനിലുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

തലനയഭാണട്ട് ഇതനിനഭായനി പഭാലനികക്കണതട്ട്. 
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(സനി)  ആധഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കുനതനില്നനിനലാം  ആധഭാരലാം  എഴത്തുകേഭാലര

ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിടനില.  എനഭാല്  ധഭാരഭാളലാം  ആളുകേള  മുകനഭാട്ടുവനട്ട്  സസന്തെമഭായനി

തയഭാറഭാക്കനിയഭാല് നനിലവനിലുള്ള എഴത്തുകേഭാലര ബഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ഭൂമനിയുലട നലഭായവനില

98(786)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭൂമനിയുലട  നനിലവനിലുള്ള  നലഭായവനില  കൂട്ടുവഭാന  പുതനിയ  ഉത്തരവട്ട്

പുറലപടവനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് ഉത്തരവനിലന്റെ കകേഭാപനിയുലാം ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം

ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂമനിയുലട  നലഭായവനില  കൂട്ടുനതുമൂലലാം  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  അധനികേ

വരുമഭാനലാം കേനിട്ടുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂമനിയുലട  നനിലവനിലുള്ള  നലഭായവനില  കൂട്ടുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  പുതനിയ

ഉത്തരവകേലളഭാനലാം പുറലപടവനിചനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

കേമ്പന്യൂടര് അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി

99(787)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ചേഭാത്തമലാംഗലലാം സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസനില് ഓണ്ലലന

പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  രണട്ട്  കേമ്പന്യൂടറുകേള  മഭാത്രകമയുള  എന  കേഭാരലലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കനില്  കൂടതല്  കേമ്പന്യൂടറുകേള  അനുവദനിക്കഭാന  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2016-17  വര്ഷലത്ത  പദതനി  വനിഹനിതലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ആവശലമുള്ള
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കേമ്പന്യൂടറുകേളുലാം  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഓവര് ബനിഡ്ജുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

(100)788  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലറയനില്കവ  ലലന  കേടന  കപഭാകുന  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രധഭാന
കറഭാഡകേളനില് ഓവര് ബനിഡ്ജട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതുമഭായനി ബനലപടട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര്
നനിലവനില് നടത്തുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓവര്  ബനിഡ്ജുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണച്ചുമതല  ആര്ക്കഭാലണനലാം,  ഇതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ ഫണട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതഭാരഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലനന്മേഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡത്തനിലല പഭാലക്കഭാടട്ട്-ലകേഭാലകങ്കഭാടട്ട്  കറഭാ ഡനിലല
ഊടറയനില് അടനിയന്തെരമഭായനി ലറയനില്കവ കമല്പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  26  ROB-കേളുലട  പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരുനതനില്  15
എണ്ണലാം  RBDCK-യുലാം  5  എണ്ണലാം  PWD-NH  വനിഭഭാഗവലാം  4  എണ്ണലാം  PWD കറഭാഡകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം  2  എണ്ണലാം  KSTP-യുലാം ലചേയവരുന. RBDCK  ഏലറടത്തട്ട്
നടത്തുന  15  ROB-കേളനില്  5  എണ്ണലാം  ഈ  വര്ഷവലാം  ഒലരണ്ണലാം  അടത്ത  വര്ഷവലാം
ഒലരണ്ണലാം  2018-ലുലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. RBDCK  നടത്തുന  ROB-
കേളനില്  4  എണ്ണത്തനിനട്ട്  ഇനനിയുലാം  ഭൂമനി  ഏലറടകക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  കശഷനിചവയുലട
പ്രവൃത്തനികേള  നടനവരുന.  KSTP-യുലട  രണട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനിലുള്ള  5  പ്രവൃത്തനികേളനിലുലാം  DPR
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില. R&B-യുലട കേതീഴെനിലുള്ള 4-ല് 2 എണ്ണത്തനിലന്റെ പ്രവൃത്തനി തുടങ്ങനി 2
എണ്ണത്തനിലന്റെ DPR തയഭാറഭാക്കല് പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന.

(ബനി)  വനിവനിധ  ലറയനില്കവ  കഗറ്റുകേളനില്  കമല്പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്
പ്രധഭാനമഭായുലാം  ആര്.ബനി.ഡനി-സനി.ലകേ.-യഭാണട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്
കറഭാഡ്സട്ട്  വനിഭഭാഗലാം,  നഭാഷണല്  ലഹകവ  വനിഭഭാഗലാം,  കകേരള  കസറട്ട്  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്
കപ്രഭാജക്ടട്ട്  വനിഭഭാഗലാം,  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  മുതലഭായ  വനിഭഭാഗങ്ങളുലാം  ചേനില
കമല്പഭാലങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാറുണട്ട്.  കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
ഫണട്ട്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  ബഡ്ജറനില്  വകേയനിരുത്തനിയുലാം  കറഭാഡട്ട്  ലസസനില്നനിനലാം
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കബഭാര്ഡനിനുലാം  അനുവദനിക്കഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാലത  ലറയനില്കവയുലട  ബഡ്ജറനില്  തുകേ
വകേയനിരുത്തുന  കമല്പഭാലങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഇന്തെലന  ലറയനില്കവയുലാം  കകേരള
സര്ക്കഭാരുലാം സലാംയുക്തമഭായനി നനിര്വഹനിക്കുന.

(സനി)  ലനന്മേഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് പഭാലക്കഭാടട്ട്-ലകേഭാലകങ്കഭാടട്ട്  കറഭാഡനിലല
ഊടറയനില്  ലറയനില്കവ  ഓവര്ബനിഡ്ജനിനുകവണനി  ഇനലവസനികഗഷനുള്ള
എസനികമറനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഇനലവസനികഗഷന റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിക്കുന മുറക്കട്ട്  തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയുലാം.  

ലകേ.പനി.എന.എലാം. യു.പനി. സ്കൂള സര്ക്കഭാര് ഏലറടക്കഭാന നടപടനി

101  (789)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട് തര്ക്കലത്തത്തുടര്നട്ട് സര്ക്കഭാര് തഭാത്ക്കഭാലനികേമഭായനി ഏലറടത്ത
തഭാനൂര്  ഉപജനിലയനില്ലപട  ലകേ.പനി.എന.എലാം.  യു.പനി.  സ്കൂള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം
ഏലറടക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

   ഉത്തരലാം
ലകേ.പനി.എന.എലാം.,  യു.പനി.  സ്കൂള,  തഭാനൂര്, 1985  മുതല് സര്ക്കഭാര് പ്രകതലകേ

ഉത്തരവകേള  മുകഖന  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  ഏലറടത്തട്ട്  നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.
ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  സലാംബനനിചട്ട്  കകേഭാടതനിയനില്  കകേസട്ട്  നനിലനനില്ക്കുനതനിനഭാല്
സ്കൂള സനിരമഭായനി ഏലറടക്കുന നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയനില. 

എല്.പനി.എസട്ട്.എ തസ്തനികേയനിലല ഒഴെനിവകേള 
102 (790)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിള്ളനി:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  എല്  പനി  എസട്ട്  എ  തസ്തനികേയനിലല  ഒഴെനിവകേള

പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനു  കവണ  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഇലലങ്കനില്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനു  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  എല്.പനി.എസട്ട്.എ.  റഭാങ്കട്ട്  കഹഭാളകഡഴട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള

അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് ലടബന്യൂണലനില് ഫയല് ലചേയ OA No.688/16-നുകമല് ഉണഭായ
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ഇടക്കഭാല ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം  62  ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് ലപ്രഭാവനിഷണലഭായനി

റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

ഭൂമനി വനില് ക്കുനതനിനുകവണനി മഭാകനജര്മഭാര് സ്കൂള പൂട്ടുന പ്രവണത

103  (791)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കുടനികേള കുറഞ്ഞ സ്കൂളുകേളനില്,  ഭൂമനി വനില്ക്കുനതനിനു

കവണനി,  മഭാകനജര്മഭാര്  സ്കൂള  പൂട്ടുനതനിനട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കുന  പ്രവണത

വര്ദനിച്ചുവരുനകേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനട്ട്  മഭാകനജര്മഭാര്ക്കട്ട്  അധനികേഭാരലാം  നല്കുന  വകുപ്പുകേള  കകേരള

വനിദലഭാഭലഭാസ  ചേടത്തനില്  (ലകേ.ഇ.ആര്.)  ഉള്ളതട്ട്  കഭദഗതനി  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പഭാര്ലലമന്റെട്ട്  പഭാസഭാക്കനിയ  വനിദലഭാഭലഭാസ  അവകേഭാശനനിയമത്തനില്  സ്കൂളുകേള

അടച്ചുപൂട്ടുനതനിനട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  അധനികൃതരുലടയുലാം

അനുമതനിയുലാം ഒരു കേനികലഭാമതീറര് ചുറളവനില് മറട്ട് സ്കൂളുകേള കവണലാം എനനിരനിലക്ക ലകേ.ഇ.ആര്.

ചേടലാം  മറയഭാക്കനി  കകേഭാടതനിയനില്  നനിനട്ട്  അനുകൂല  വനിധനി  കനടനിലയടക്കുനതട്ട്

എന്തുലകേഭാണഭാലണനട്ട് പരനികശഭാധനയട്ട് വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) സ്കൂള  അടച്ചുപൂടനിയഭാലുലാം  തലമുറകേളഭായനി  ലകേമഭാറുന  ഇത്തരലാം

സഭാപനങ്ങളുലട  ഭൂമനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  മഭാത്രകമ  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാവ

എനട്ട് വലവസ ലചേയ്യുന തരത്തനില് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുവഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കുടനികേള  കുറഞവരുന സ്കൂളുകേളനില്  കുടനികേള കുറവഭായ

കേഭാരണലാം  ലകേഭാണ്ടുമഭാത്രമല,  സ്കൂളുകേള  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന  സലലാം  മറട്ട്  ആവശലങ്ങളക്കട്ട്

വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനുലാം വനില്പന നടത്തുനതനിനുമഭായഭാണട്ട് മഭാകനജര്മഭാര് സ്കൂളുകേള അടച്ചുപൂടഭാന

കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനി വരുനലതനട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  ലകേ.ഇ.ആര്.  ചേടലാം  മറയഭാക്കനി  സ്കൂളുകേള  അടച്ചുപൂട്ടുനതനിനട്ട്

കകേഭാടതനിയനില് നനിനട്ട്  അനുകൂല വനിധനി കനടനിലയടക്കുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടതനിനഭാല്

1958-ലല  കകേരള  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിയമത്തനിലല  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  ലസക്ഷന

7(6)-ല്  ആവശലമഭായ  കഭദഗതനി  വരുത്തുനതനിനുള്ള  നടപടനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
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പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. ഇതനിനു പുറകമ സലാംസഭാനലത്ത മുഴവന സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡട്ട്

സ്കൂളുകേളുലടയുലാം  വസ്തുവകേകേള,  ചേരനിത്രമുളലപലടയുള്ള  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്  ഒരു

ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനവലാം നടനവരുന. 

ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലല ഒഴെനിവകേള

 104(792)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്

എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.  അദലഭാപകേരുലട  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലുണട്ട്;

സതീനനിയര്/ജൂനനിയര് എനനിവ പ്രകതലകേലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഒഴെനിവകേള ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഓകരഭാ  വനിഷയത്തനിലുമുള്ള  ഒഴെനിവകേള  പ്രകതലകേലാം  ജനില  തനിരനിചട്ട്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനിലല  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

ഇലലങ്കനില് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  എല്.പനി.എസട്ട്.എ./യു.പനി.എസട്ട്.എ./എചട്ട്.എസട്ട്.എ.  എനനിവര്ക്കട്ട്

പ്രകമഭാഷന  നല്കുനതനിനഭായനി  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.  (കകേഭാകമഴനിലന്റെ)  എത്ര

ഒഴെനിവകേള നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്) എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി. (കകേഭാകമഴട്ട്) ആയനി കജഭാലനിയനില് കചേര്ന കശഷലാം

ആലരങ്കനിലുലാം  വനിടതല്  ലചേയ്യുകേകയഭാ  രഭാജനിവയ്ക്കുകേകയഭാ  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്

വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-എഫട്ട്) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

 ലപരുമണ്ണ ഇ.എലാം.എസട്ട്. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലഹസ്കൂളനിലല തസ്തനികേകേള

105  (793)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ലപരുമണ്ണ  ഇ.എലാം.എസട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
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ലഹസ്കൂള ആരലാംഭനിചതട്ട് എനഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവനിലട നനിലവനില് എത്ര തസ്തനികേകേളഭാണട്ട് ഉള്ളതട്ട്;

(സനി)  ഇവനിലട  ആവശലമഭായ  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേള  ഇതുവലരയുലാം
അനുവദനിക്കലപടനിടനില എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) ഇതനികനഭാലടഭാപവലാം ഇതനിനുകശഷവലാം ആരലാംഭനിച സ്കൂളുകേളനില് തസ്തനികേകേള
അനുവദനിച്ചുലവങ്കനിലുലാം  ഇ.എലാം.എസട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലഹസ്കൂളനിലന  മഭാത്രലാം
അവഗണനിചതനിലന്റെ കേഭാരണലാം എന്തെഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  34933/R3/2011/GE  നമ്പര്  ഫയലനിലന്റെ  നനിലവനിലുള്ള  സനിതനി
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1-6-2008

(ബനി) ലഹഡട്ട് മഭാസര് - 1

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. - 12

ഓഫതീസട്ട് അറന്റെഡന്റെട്ട് - 1

പഭാര്ടട്ട് ലടലാം മതീനനിയല് - 1

ആലകേ  15

(സനി-ഇ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാഴെനി കക്കഭാടട്ട്  ലപരുമണ്ണ  ഇ.  എലാം.എസട്ട്.
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലഹസ്കൂളനില്  അധനികേ  തസ്തനികേ  അനുവദനിക്കുന  വനിഷയലാം
34933/R3/11/ലപഭാ.വനി.വ നമ്പര് ഫയലനില് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

മഭാമലക്കണലാം സ്കൂളനിലല അദലഭാപകേരുലട കുറവട്ട്

106(794)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാതമലാംഗലലത്ത  മലകയഭാരപ്രകദശമഭായ  മഭാമലക്കണലാം  സ്കൂളനില്
ആവശലത്തനിനട്ട് അദലഭാപകേരനിലഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞ  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷയനില്  100  ശതമഭാനലാം
വനിജയലാം കനടനിയ ടനി സ്കൂളനില് മുഴവന അദലഭാപകേകരയുലാം നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള സതസര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം



156 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 11, 2016

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) മഭാമലക്കണലാം സ്കൂളനില് അദലഭാപകേലര നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ശഭാന്തെനിഗ്രഭാലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഇലാംഗ്ളതീഷട്ട് മതീഡനിയലാം ലഹസ്കൂള ഇടക്കനി

107(795)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇടക്കനി  ജനിലയനിലല  ശഭാന്തെനിഗ്രഭാലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇലാംഗതീഷട്ട്  മതീഡനിയലാം
ലലഹസ്കൂളനില്  അനുവദനിച  തസ്തനികേകേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം  ഒഴെനിവകേള
എത്രലയനലാം സലാംബനനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത സ്കൂളനില് അദലഭാപകേ-അനദലഭാപകേ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിചതുമഭായനി
ബനലപടനിറക്കനിയ ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇഇൗ  തസ്തനികേകേളനിലലലഭാലാം  നനിയമനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ,  ഇലലങ്കനില്
നനിയമനലാം നടത്തഭാത്തതനിലന്റെ സഭാഹചേരലലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാര്  സൃഷ്ടനിച  എത്ര  തസ്തനികേകേള  ഒഴെനിഞ്ഞട്ട്
കേനിടക്കുനലവനലാം,  അനുവദനിച തസ്തനികേകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനട്ട് ഇതുവലര
സസതീകേരനിച നടപടനികേലളലന്തെലഭാലമനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഇഇൗ സ്കൂളനില് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള അദലഭാപകേ-അനദലഭാപകേ തസ്തനികേകേളനില്
അടനിയന്തെരമഭായനി നനിയമനലാം നടത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (എലാം.  എസട്ട്.)  നമ്പര്238/10/ലപഭാ.വനി.വ.  തതീയതനി
16-11-2010  പ്രകേഭാരലാം അപ്കഗ്രഡട്ട്  ലചേയ ശഭാന്തെനിഗ്രഭാലാം ഇലാംഗതീഷട്ട്  മതീഡനിയലാം  സ്കൂളനില്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാം.  എസട്ട്.)114/11/ലപഭാ.വനി.  തതീയതനി  19-5-2011  പ്രകേഭാരലാം
തഭാലഴെപറയുന തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന അനുമതനി നല്കേനിയനിരുന. 

ലഹഡട്ട് മഭാസര് - 1

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. കകേഭാര് സബ്ജക്ടട്ട് (മലയഭാളലാം) - 4

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. ലഭാലാംകഗജട്ട് - 2

ലപ്രമറനി ടതീകചഴട്ട് - 7
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കഭാര്ക്കട്ട് - 1

പന്യൂണ് - 2

എഫട്ട്.റനി.എലാം. - 2

ഒഴെനിവകേള തഭാലഴെ പറയുനവയഭാണട്ട്.

എചട്ട്.എസട്ട്.എ.കകേഭാര് സബ്ജക്ടട്ട് - 1

പന്യൂണ് - 2

എഫട്ട്.റനി.എലാം. - 2

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(സനി)  ഇല.  ലഹസ്കൂളഭായനി  അപ്കഗ്രഡട്ട്  ലചേയലപടന  സ്കൂളുകേളനില്
ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  ലഹഡ് മഭാസര്ക്കുലാം  അഞ്ചട്ട്  ലഹസ്കൂള
അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ശമ്പളലാം  നല്കേഭാന  അലാംഗതീകേഭാരമുള്ളതട്ട്.  എനഭാല്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഉത്തരവ  പ്രകേഭാരലാം  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുള്ള  തസ്തനികേയഭായ  ഒരു
കഭാര്ക്കനിലന്റെ  ശമ്പളലാം  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം  നടത്തനിയനിരുന.  എനഭാല്  മറ്റുള്ള  അധനികേ
തസ്തനികേകേളനില്  നനിയമനിക്കലപടനവര്ക്കട്ട്  ശമ്പളലാം  നല്കുനതു  സലാംബനനിചട്ട്  അന്തെനിമ
തതീരുമഭാനലാം ആകേഭാത്തതനിനഭാല് നനിയമനലാം നടത്തനിയനിടനില. 

(ഡനി & ഇ) ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന തസ്തനികേകേള  തഭാലഴെപറയുനവയഭാണട്ട്.

എചട്ട്.എസട്ട്.എ.കകേഭാര് സബ്ജക്ടട്ട് - 1

പന്യൂണ് - 2

എഫട്ട്.റനി.എലാം. - 2

ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  സകപഭാര്ടഡട്ട്  സ്കൂളുകേലള  മറ്റു  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേലളകപഭാലല
പരനിഗണനിക്കുനതനിനുലാം ടനി സ്കൂളുകേളനില് ലകേ.ഇ.ആര്. പ്രകേഭാരലാം തസ്തനികേ നനിര്ണ്ണയലാം നടത്തനി
ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കുനതനിനുമുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്. 

അടച്ചുപൂടല് ഭതീഷണനി കനരനിടന പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിലല സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേള

108(796)  ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില് അടച്ചു പൂടല് ഭതീഷണനി കനരനിടന എത്ര സര്ക്കഭാര്
സ്ക്കൂളുകേളുണട്ട്;  ഇതനില്  ആറന്മുള  മണ്ഡലത്തനിലല  സ്ക്കൂളുകേള  ഏലതഭാലക്കലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പത്തനലാംതനിട  റവനദ്യു  ജനിലയനിലുലാം  ആറന്മുള  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനിലുലാം
അടച്ചുപൂടല് ഭതീഷണനി കനരനിടന സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേള ഇല. 

സ്കൂള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ലതഭാഴെനില് ലനപുണല പരനിശതീലന പദതനി

109(797)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂള  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില്  ഒനപതട്ട്  മുതല്  പ്ലസട്ട്  ട
വലരയുള്ള  കഭാസുകേളനിലല  കുടനികേളക്കട്ട്  പഠനകത്തഭാലടഭാപലാം  ലതഭാഴെനില്  ലനപുണല
പരനിശതീലനലാം നല്കുന പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ലതഭാഴെനില് ലനപുണലലാം കനടഭാത്തവര്ക്കട്ട്,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിദഗ
കജഭാലനികേളനില് നനിയമനലാം നല്കുന പദതനി പ്രകേഭാരലാം കജഭാലനി ലഭനിക്കഭാനനിടയനിലലന
നനിബനന നനിലവനിലുള്ളതഭായനി അറനിവകണഭാ ;

(സനി)  എങ്കനില്  സലാംസഭാനലത്ത  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ഭഭാവനിലയ  ഇതട്ട്
കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കഭാനനിടയുലണന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തസ്തുത പദതനി അടനിയന്തെരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം ഈ ഇനത്തനില്
കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം കനടനിലയടക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളനില്  9-10  കഭാസ്സുകേളനില് ലതഭാഴെനില്
ലനപുണല പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

ഹയര്  ലസക്കണറനി,  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  തലത്തനിലല
കുടനികേളക്കട്ട് ലതഭാഴെനില് ലനപുണല പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി & സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(ഡനി) ബഭാധകേമല. 

 ഡനി.എഡട്ട്. പരതീക്ഷഭാഫലലാം
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110  (798)   ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2015-16  വര്ഷലത്ത  ഡനി.എഡട്ട്.  പരതീക്ഷയുലട  ഫലലാം
പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് ഫലലാം ലവകുനതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഫലലാം എനകത്തക്കട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഡനി.  എഡട്ട്.  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  പഠന  പ്രവര്ത്തനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ
സഭാമൂഹനികേ സഹവര്ത്തനിതസ കേലഭാമ്പട്ട് പഠന ദനിവസങ്ങലള ബഭാധനിക്കഭാത്ത വനിധത്തനില്
കമയട്ട് മഭാസത്തനില് ക്രമതീകേരനികക്കണനിവനതനിനഭാല് 2016 ഏപ്രനില് 18 മുതല് 21 വലര
ദനിവസങ്ങളനില് നടന ഡനി.എഡട്ട്.  പരതീക്ഷകേളുലട മൂലല  നനിര്ണ്ണയത്തനിനട്ട്  മതനിയഭായ
അദലഭാപകേലര ലഭനിചനിരുനനില.  ആയതനിനട്ട് കശഷലാം അടനിയന്തെര പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കേനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ മൂലലനനിര്ണ്ണയ കസഭാര് ഷതീറ്റുകേളുലട ടഭാബുകലഷന പരതീക്ഷഭാഭവനനില്
നടനവരനികേയഭാണട്ട്. 

(സനി)  15-7-2016-നട്ട്  മുമ്പഭായനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയുലമനട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ബധനിര-മൂകേ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ആനുകൂലലങ്ങള

111( T 799) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ജന്മേനഭാ  കകേളവനിയുലാം  സലാംസഭാരകശഷനിയുലാം  നഷ്ടലപട  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട
കേഭായനികേകമളയനിലല  വനിജയനികേളക്കട്ട്  കഗ്രസട്ട്  മഭാര്കക്കഭാ;  സഭാമ്പത്തനികേ
ആനുകൂലലങ്ങകളഭാ നല്കേനി വരുനകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  കേകലഭാതവങ്ങളക്കട്ട്
ആനുകൂലലങ്ങള നല്കേനി വരുനകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില് മറ്റു  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലളകപഭാലല  പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട്
കൂടനി ടനി ആനുകൂലലങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇവര്ക്കഭായനി  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപട്ട്  പ്രകതലകേ  കേഭായനികേകമള
നടത്തുനനില.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ലസ ഷലല്  സ്കൂള  കേലഭാകമളകേളനില്  വനിവനിധ  കഗ്രഡകേള
ലഭനിക്കുനവര്ക്കട്ട് കഗ്രസട്ട് മഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരുനണട്ട്. 

(സനി) ബഭാധകേമല. 

ഹരനിത സലാംരക്ഷണ കസന

 112(800)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  സ്കൂളുകേളനില്  ഹരനിത  സലാംരക്ഷണ  കസന
ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഹരനിത  സലാംരക്ഷണകസന  ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാള  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഹരനിത  സലാംരക്ഷണകസന  കകേഡറ്റുകേളക്കട്ട്  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.
പരതീക്ഷയട്ട് കഗ്രസട്ട് മഭാര്ക്കട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ-സനി) സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂളുകേളനില് ഹരനിത സലാംരക്ഷണ കസന ആരലാംഭനിചനിടനില. 

 ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറക്ടകററട്ട് ലകേടനിടത്തനിലന്റെ കശഭാചേലഭാവസ
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

113  (801) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടകററട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
ദയനതീയഭാവസ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനിലന്റെ  അറകുറപണനികേള  സമയ
ബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഡനി.  പനി.  ഐ.  ആസഭാനത്തട്ട് പുതനിയതഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുന ലകേടനിടലാം ഏതട്ട്
പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനിയഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്  ;  ഇതനിലന്റെ  പണനികേള  നനിന
കപഭാകുനതനിനട്ട് കേഭാരണലമന്തെഭാണട്ട്;

(സനി)  ഏതട്ട്  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  ലകേടനിടത്തനിനട്ട്
അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് സഭാങ്ഷന അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
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(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ; ആയതനിനട്ട് ആവശലമഭായ ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  ലകേടനിടലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  ഡനി.പനി.ഐ.-യനിലല  ഓഫതീസുകേള
അവനികടക്കട്ട് മഭാറഭാന കേഴെനിയുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  അറകുറപണനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ഓഫതീസട്ട് ലകേടനിടങ്ങള ലചേയ്യുനതനിനുള്ള ശതീര്ഷകേത്തനിലല പ്ലഭാന വര്ക്കനില്
ഉളലപടത്തനിയഭാണട്ട്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്.  420  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പണനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ബഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇനനിയുലാം  486  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട എസനികമറട്ട് ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

(സനി)  25-2-2011  ലല സ.ഉ  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  350/2011/പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  നമ്പര്
ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ആദലഘട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  രണഭാലാംഘട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുനതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

(ഇ) കേഴെനിയുലാം എനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

ലപഭാതു വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല കുടനികേളുലട എണ്ണലാം

114 (802)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ  കുലറ  വര്ഷങ്ങളഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതു വനിദലഭാലയങ്ങളനില്
കുടനികേള കുറഞ വരുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില്  ഇതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ലപഭാതു  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല
കുടനികേളുലട എണ്ണലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുനതട്ട് പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി & സനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

എല്.എസട്ട്.എസട്ട്., യു.എസട്ട്.എസട്ട്. കസഭാളര്ഷനിപട്ട് പരതീക്ഷ
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115  (803)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എല്.എസട്ട്.എസട്ട്.,  യു.എസട്ട്.എസട്ട്.  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  തുകേ  ഇകപഭാള
എത്രയഭാണട്ട്;

(ബനി) കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള യഥഭാസമയലാം  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം
കസഭാളര്ഷനിപട്ട് തുകേ വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  ലഭനിക്കുന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  എണ്ണലാം  കുറഞവരുനതട്ട്
കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  പരതീക്ഷയനില്  എലന്തെങ്കനിലുലാം  മഭാറലാം  വരുത്തുനതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) എല്.എസട്ട്.എസട്ട്. - വര്ഷലാം 200 രൂപ വതീതലാം 3 വര്ഷകത്തക്കട്ട് 
   യു.എസട്ട്.എസട്ട്. - വര്ഷലാം 300 രൂപ വതീതലാം 3 വര്ഷകത്തക്കട്ട്

(ബനി) കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  തുകേ  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുലാം.  14-9-2015-ലല ജനി.ഒ(എലാം എസട്ട്)  നമ്പര്  236/2015/ലപഭാ.വനി.വ
പ്രകേഭാരലാം  2015-16  വര്ഷലാം മുതലഭാണട്ട്  എല്.എസട്ട്.എസട്ട്/യു.എസട്ട്.എസട്ട്.  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്
തുകേ യഥഭാക്രമലാം 200, 300 രൂപ ആയനി വര്ദനിപനിചതട്ട്.

(സനി) തതീരുമഭാനനിചനിടനില. 

എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി. കകേഭാകമഴ ട്ട് ഒഴെനിവകേള

116 (804)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.  ലകേഭാകമഴട്ട്  (സതീനനിയര്)ലന്റെ  എത്ര  ഒഴെനിവകേള
നനിലവനിലുണട്ട്; ഇതനില് എസ് സനി/എസ് റനി ലസഷലല് റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെനിനുകവണനി മഭാറനിവച
ഒഴെനിവകേള  ഒഴെനിലകേ  പനി.എസട്ട്.സനി-യനികലക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേകയണ  ഒഴെനിവകേള
എത്രലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.  ലകേഭാകമഴട്ട്  (ജൂനനിയര്)  ലന്റെ  എത്ര  ഒഴെനിവകേള
ലപ്രഭാകമഭാഷന വഴെനി നനികേത്തുനതനിനുകവണനി മഭാറനിവചനിട്ടുണട്ട് ;

(സനി)  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.  ലകേഭാകമഴട്ട്  ജൂനനിയറഭായനി  ലപ്രഭാകമഭാഷന
നല്കകേണവരുലട  ലനിസട്ട്  നനിലവനില്  ഉകണഭാ  ;  ഉലണങ്കനില്  ആ  ലനിസനില്  എത്ര
കപരുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ഡനി) പ്രസ്തുത ലനിസനില് ഉള്ളതനികനക്കഭാള കൂടതല് ഒഴെനിവകേള ലപ്രഭാകമഭാഷനു കവണനി
മഭാറനിവചനിട്ടുലണങ്കനില്  ആ  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുകമഭാ  ;  ലനിസട്ട്
നനിലവനിലനിലലങ്കനില് ഇതനിനുകവണനി മഭാറനിവച ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  നല്കുകമഭാ;

(ഇ)  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.  ലകേഭാകമഴട്ട്  ജൂനനിയറനിലന്റെ  എത്ര  എന.ലജ.ഡനി.
ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-യട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുവഭാന ബഭാക്കനിയുണട്ട്;

(എഫട്ട്)  1-3-2015-നുകശഷലാം  എചട്ട്  എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.  ലകേഭാകമഴട്ട്  (ജൂനനിയര്)
ആയനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില്നനിനലാം  അലഡസസട്ട്  ലഭനിചവരനില്  എത്രകപര്  റനിലതീവട്ട്
ലചേയ്യുകേകയഭാ  രഭാജനിവയ്ക്കുകേകയഭാ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്;  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ  ;  ഇതുവഴെനി  ഉണഭായ
ഒഴെനിവകേള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ജനി) എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി. ലകേഭാകമഴട്ട് (ജൂനനിയര്) ആയനി പനി.എസട്ട്.സനി. വഴെനി
നനിയമനലാം  ലഭനിചവര്  കജഭാലനിയനില്  നനിനലാം  റനിലതീവട്ട്  ലചേയ്യുകേകയഭാ,  രഭാജനിവയ്ക്കുകേകയഭാ
ലചേയ്യുനതുവഴെനി ഉണഭാകുന ഒഴെനിവകേളുലട  25%  ലപ്രഭാകമഭാഷനുകവണനി മഭാറനിവയ്ക്കുകമഭാ  ;
ഒരനിക്കല്  പനി.എസട്ട്.സനി.-യനികലക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ  ഒഴെനിവകേള  ഇത്തരത്തനില്
ലപ്രഭാകമഭാഷനുകവണനി  മഭാറനിവയഭാന  സഭാദലമഭാകണഭാ;  ആലണങ്കനില്  ഏതട്ട്  റൂള
അനുസരനിചഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ-ജനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

 വഭാളകേലാം ആര്.വനി.വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.എസനിലല അദലഭാപകേരുലട
സലസനഷന

117  (805) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   അച്ചുതഭാനന്ദേന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വഭാളകേലാം  ആര്.വനി.വനി.എചട്ട്.  എസട്ട്.  എസനിലല  അദലഭാപകേരഭായ  ശതീ.
കൃഷ്ണകുമഭാറനിലനയുലാം ശതീമതനി  ഗതീതലയയുലാം സര്വതീസനില് നനിനലാം സലസനഡട്ട് ലചേയ
നടപടനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സ്കൂളനിലന്റെ  മഭാകനജര്  ശതീ.  ആര്  ബഭാലകൃഷ്ണപനിള്ള  അഴെനിമതനി
നനികരഭാധന നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഒരു വര്ഷലാം കേഠനിന തടവട്ട് അനുഭവനിച വലക്തനിയഭാലണന
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില്  ഇകദ്ദേഹത്തനിനട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
മഭാകനജരഭായനിരനിക്കഭാന  കയഭാഗലതയുകണഭാ;  അങ്ങലനലയങ്കനില്  ഈ  സലസനഷന
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നനിയമപരമഭാകണഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത അദലഭാപകേലര തനിരനിലചടക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)  4-8-2011-ലല  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)നലാം.3157/2011/ലപഭാ.വനി.വ  ഉത്തരവനിലല
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ശതീ.  ആര്.  ബഭാലകൃഷ്ണപനിള്ളയട്ട്  മഭാകനജര്  എന
നനിലയനില്  അകയഭാഗലത  കേല്പനിചനിരുന  മുന  തതീരുമഭാനലാം  നതീക്കലാം  ലചേയലകേഭാണട്ട്  
20-9-2011-ലല  ബനി  4/6721/2011  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  അനലത്ത  ലകേഭാലലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ
ഉപഡയറക്ടര്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ശതീ.  ആര്.
ബഭാലകൃഷ്ണപനിള്ള,  വഭാളകേലാം  ആര്.വനി.വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.എസനിലന്റെ  മഭാകനജര്  ആയനി
തുടര്നവരുന.

(ഡനി)  ശതീ.  കൃഷ്ണകുമഭാറനിലന്റെ  സലസനഷന  തതീയതനി  മുതല്  (2-6-2016)
പ്രഭാബലലകത്തഭാലട  സര്വതീസനില്  തനിരനിലകേ  പ്രകവശനിപനിക്കുനതനിനുലാം  സലസനഷന
കേഭാലയളവട്ട്  ഡന്യൂടനിയഭായനി  പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  ലകേഭാടഭാരക്കര  ജനിലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ
ആഫതീസര് ഉത്തരവട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ശതീമതനി ലകേ.  ആര്.  ഗതീതലയ സര്വതീസനില്
തനിരനിലചടക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

     പുതനിയ ഹയര് ലസക്കണറനി അദലഭാപകേ തസ്തനികേകേള 

 118(806)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2014-15 വര്ഷത്തനില് അനുവദനിച ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലലയുലാം
ബഭാച്ചുകേളനിലലയുലാം  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുന  നടപടനി  ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പുതനിയ ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനില് ഈ വര്ഷഭാരലാംഭത്തനില്ത്തലന
അദലഭാപകേലര നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2014-15  വര്ഷത്തനില്  അനുവദനിച  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനിലുലാം
ബഭാച്ചുകേളനിലുലാം  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തതസത്തനില്
തതീരുമഭാനനിചട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടവനിചനിരുന.
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(ബനി)  തസ്തനികേ  നനിര്ണ്ണയ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയട്ട്  സ്കൂളതല
വനിഷയഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  വനിശദമഭായ  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടവനിക്കുനതുലാം  ഈ
വനിഷയത്തനില് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്. 

ഹയര് ലസക്കണറനി അദലഭാപകേ ഒഴെനിവകേള

119  (807) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഹയര് ലസക്കണറനി വകുപനില് പല വനിഷയങ്ങളനിലുലാം അദലഭാപകേ ഒഴെനിവകേള
ഉണഭായനിട്ടുലാം  ആയതട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ലയ  അറനിയനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടനലതന്തുലകേഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആനുപഭാതനികേമഭായനി നനികേകത്തണ അദലഭാപകേ ഒഴെനിവകേളനില് ലപ്രഭാകമഭാഷന
വഴെനി  നനിയമനലാം  നടത്തനിയതുമൂലമുണഭായ  അനനിശ്ചനിതതസലാം  നതീക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) റഭാങ്കട്ട്  ലനിസട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  വനിഷയങ്ങളനിലല  എന.ലജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേള
യഥഭാസമയലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ലയ അറനിയനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലല അദലഭാപകേ-അനദലഭാപകേ 
തസ്തനികേകേള 

120  (808)      ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര്,  ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേള ഇലഭാത്തതുലാം കുറവമഭായ
പ്രകദശങ്ങളനില്  പുതുതഭായനി  അനുവദനിച  സര്ക്കഭാര്/എ യ്ഡഡട്ട്  ഹയര്  ലസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനില് (അപ്കഗ്രഡട്ട് ലചേയവ) ആവശലമഭായ അദലഭാപകേ-അനദലഭാപകേ തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട്  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഉത്തരവട്ട്
ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ; ആയതനിലന്റെ പകേര്പട്ട് നല്കുകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളനില് ആവശലമഭായ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കഭാത്തതനിനഭാല് രണട്ട്
വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി  കജഭാലനി  ലചേയട്ട്  വരുന അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  ശമ്പളലാം  ലഭനിക്കുനനില
എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇതട്ട് സലാംബനനിച ഫയലനില് ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ
ശുപഭാര്ശ എന്തെഭായനിരുന ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി)  ധനകേഭാരല വകുപനിലന്റെ ശനിപഭാര്ശയുലട അടനിസഭാനത്തനില് തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  ഉത്തരവട്ട്  ഇറക്കനി  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നനിയമനലാം
നല്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  അടനിയന്തെര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂള  ഇലഭാത്തതുലാം  കുറവമഭായ  പ്രകദശങ്ങളനില്
പുതുതഭായനി  അനുവദനിച  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്
ആവശലമഭായ അദലഭാപകേ-അനദലഭാപകേ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
തതസത്തനില്  തതീരുമഭാനനിചട്ട്  ഉത്തരവകേള  പുറലപടവനിചനിരുന.  ആയതനിലന്റെ
പകേര്പ്പുകേള ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന. *

(ബനി) 2014-15, 2015-16 അദലയന വര്ഷങ്ങളനില് ഗവലണ്മെന്റെട്ട് കമഖലയനില്
പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിച  ഹയര്  ലസക്കണറനി  ബഭാച്ചുകേളനിലല/സ്കൂളുകേളനില്  കജഭാലനി
ലചേയവരുന  ഗസട്ട്  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  കവതനലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. എനഭാല് എയ്ഡഡട്ട് കമഖലയനില് 2014-15, 2015-16 അദലയന
വര്ഷങ്ങളനില്  അനുവദനിച  ഹയര്  ലസക്കണറനി  ബഭാച്ചുകേളനിലല  ഗസട്ട്  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്
കവതനലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  15-16-ലല  ഉപധനഭാഭലര്ത്ഥനയനില്  2202-02-109-86-01-1
salary  (NP),  2202-02-110-94-01-1  salary  (NP)  എനതീ  ശതീര്ഷകേങ്ങളനില്
കടഭാക്കണ് ലപ്രഭാവനിഷന  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഉളലപടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനിനഭായുള്ള  (പഴെയ
നനിരക്കനിലല)  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദലത  39,30,75,000  രൂപയഭാണട്ട്.  ഇത്രയുലാം  തുകേ
Additional  authorization  മുകഖനകയഭാ  Re-appropriation  മുകഖനകയഭാ  മഭാത്രകമ
അനുവദനിക്കഭാന  കേഴെനിയ.  ആയതനിനഭാല്  ഈ  ആവശലത്തനിനഭായനി  Additional
authorization/Re-appropriation  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കുവഭാന  ധനകേഭാരല
വകുപട്ട് ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  തസ്തനികേ  നനിര്ണ്ണയ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയട്ട്  സ്കൂളതല
വനിഷയഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  വനിശദമഭായ  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടവനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

 ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലല കകേഭാകമഴ ട്ട് അദലഭാപകേ ഒഴെനിവകേള

121 (809)  ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2013 വലര അനുവദനിച ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് എത്ര ലകേഭാകമഴട്ട്

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഗസട്ട് അദലഭാപകേര് കജഭാലനിലചേയ്യുനലണനലാം ഇവരുലട ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള ഒഴെനിവകേളുലട
എണ്ണലാം, സ്കൂളുകേളുലട കപരട്ട്, കമല്വനിലഭാസലാം എനതീ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2014-15,  2015-16  അദലഭായന  വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  കകേരളത്തനില്
അനുവദനിച  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്ക്കുളുകേളനില്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്
76/2016/G.Edn  പ്രകേഭാരലാം  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിക്കഭാന  നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;
പൂര്ത്തനിയഭായനിലലങ്കനില് കേഭാരണലമലന്തെനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വകുപനില്  എത്ര  കകേഭാകമഴട്ട്
(സതീനനിയര്/ജൂനനിയര്)അദലഭാപകേ  ഒഴെനിവകേളുലണനട്ട്  ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത
ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനി ല്  കേഭാരണലാം
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  24-3-2015,  31-12-2015,  5-2-2016  എനതീ  തതീയതനികേളനിലഭായനി
പനി.എസട്ട്.സനി.  അലഡസസട്ട് ലചേയ ലകേഭാകമഴട്ട്  സതീനനിയര്/ജൂനനിയര് അദലഭാപകേരനില്
എത്ര കപര് കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിപനിച്ചുലവനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) അലഡസസട്ട് ലചേയ പ്രകേഭാരലാം കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിക്കഭാത്ത എത്ര കപര്
ഉലണനലാം  ഈ  ഒഴെനിവകേള  എലഭാലാം  പനി.എസട്ട്.സനി-ക്കട്ട്  വതീണ്ടുലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയ്കതഭാലയനലാം  ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്ലതങ്കനില്  തതീയതനിയുലാം
ഫയല്  നമ്പരുലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  അലഡസസട്ട്  ലചേയ  പ്രകേഭാരലാം  കജഭാലനിയനില്
പ്രകവശനിചതനിനുകശഷലാം  റനിലതീവട്ട്/റനിലസന  ലചേയ  എത്രകപര്  ഉലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയ്കതഭാ; തതീയതനിയുലാം ഫയല് നമ്പരുലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിലലങ്കനില്
കേഭാരണലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  28-9-2015-ല്  പനി.എസട്ട്.സനി  അലഡസസട്ട്  ലചേയ
കകേഭാകമഴട്ട്  സതീനനിയര്  4 എന.ലജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേള  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര  അദലഭാപകേര്
കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിച്ചുലവനലാം  പ്രസ്തുത  അലഡസസട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കജഭാലനിയനില്
പ്രകവശനിച  അദലഭാപകേര്  നനിലവനില്  ജൂനനിയര്  കകേഭാകമഴട്ട്
അദലഭാപകേരഭായനിരുകനഭാലയനലാം  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവര്  ഹയര്  ലസക്കണറനി
വകുപനില്  നനിനലാം  റനിലതീവട്ട്  ലചേയതുവഴെനി  ഉണഭായ  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്കതഭാ; എങ്കനില് തതീയതനി/ഫയല് നമ്പര് എനനിവ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

 ഹയര് ലസക്കണറനി വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനട്ട് തുലല പരനിഗണന

122 (810)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) എസട്ട്. എസട്ട്.എല്.സനി.,  ടനി.എചട്ട്. എസട്ട്.എല്.സനി..  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
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ഹയര്  ലസക്കണറനി  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിനട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുകമ്പഭാള  തുലല  പരനിഗണന
ലഭനിക്കുനനിലനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില് ടനി.എചട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷയനില്  11  എ പ്ലസട്ട് ലഭനിച
വനിദലഭാര്ത്ഥനി  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.-ക്കട്ട്  8  എ  പ്ലസട്ട്  കേനിടനിയ  വനിദലഭാര്ത്ഥനിക്കട്ട്
തുലലമഭാലണനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;;

(സനി)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെനില്  ടനി.എചട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  പുറന്തെള്ളലപടന  സനിതനി  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഇല.

(സനി)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെനില്  ടനി.എചട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേള  പുറന്തെള്ളലപടനനില.  അവര്ക്കട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുന  ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ബഭാച്ചുകേളനിലുലാം  നനിലവനിലുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം
കയഭാഗലതക്കനുസരനിചട്ട് പ്രകവശനലാം ലഭനിക്കുനണട്ട്. 

ഹയര് ലസക്കന്റെറനി ഏകേജഭാലകേ പ്രകവശനലാം

123 (811)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹയര്  ലസക്കനററനി  പ്ലസട്ട്  വണ്  ഏകേജഭാലകേ  പ്രകവശനത്തനിനട്ട്
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  നനിനട്ട്  ഇഇൗ  അദലയന  വര്ഷലാം  ലമഭാത്തലാം  എത്ര
അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഇതനില് എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.,  സനി.ബനി.എസട്ട്.ഇ.,  ലഎ.സനി.എസട്ട്.ഇ.
എനതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനില് നനിനട്ട് യഥഭാക്രമലാം എത്ര അകപക്ഷകേളഭാണട്ട് ലഭനിചനിട്ടുളളതട്ട്;

(സനി)  കൂടഭാലത  തത്തുലലമഭായ  മറട്ട്  സനിലബസുകേളനിലഭായനി  പത്തഭാലാം  കഭാസട്ട്
കയഭാഗലത കനടനിയ എത്ര അകപക്ഷകേരുണട്ട്;

(ഡനി) ലമഭാത്തലാം അകപക്ഷകേലര ഉളലക്കഭാള്ളുനതനിനഭായനി ജനിലയനില് എത്ര ഹയര്
ലസക്കനററനി സതീറ്റുകേള ഇകപഭാള നനിലവനിലുണട്ട്;

(ഇ) ജനിലയനില് നനിലവനിലുള്ള സതീറ്റുകേളക്കപ്പുറലാം അധനികേമഭായനി വരുന കുടനികേളുലട
പ്രകവശനത്തനിനഭായനി എന്തെട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) 52575 അകപക്ഷകേള.

(ബനി) എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി - 47968

സനി.ബനി.എസട്ട്.ഇ. -  4021

ഐ.സനി.എസട്ട്.ഇ -  160

(സനി) 426.

(ഡനി) 39612.

(ഇ)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  പ്രകവശനത്തനിനഭായനി  അകപക്ഷനിക്കുന  എലഭാകപരുലാം
പ്ലസട്ട് വണ് കകേഭാഴനിനട്ട് പ്രകവശനലാം കനടഭാറനില. നനിലവനില് പ്ലസട്ട് വണ് സതീറ്റുകേളുലട എണ്ണലാം
പരലഭാപ്തമഭാണട്ട്. 

ഹയര് ലസക്കനഡറനി സ്കൂളുകേളനിലല കഭാര്ക്കട്ട്, പന്യൂണ് തസ്തനികേകേള

124(812)   ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഹയര്  ലസക്കനഡറനി  സ്കൂളുകേളനില്  കഭാര്ക്കട്ട്,  പന്യൂണ്  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന
തതീരുമഭാനലാം  എടത്തനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  നടപടനികേള  ഏതട്ട്
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ബഹുമഭാനലപട ലഹകക്കഭാടതനി മുനപഭാലകേ ശതീ. ശലഭാലാംകുമഭാര് മുതല് കപര് ഫയല്
ലചേയ  WP(C)No.299618/2005,  5835/2013,  7385/2013,  7881/2013  നമ്പര്
കകേസുകേളനിലല  5-9-2013  തതീയതനിയനിലല ലപഭാതുവനിധനിനലഭായലാം  നടപനിലഭാക്കനി ലകേഭാണട്ട്
ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  കലഭാവര്  ഡനിവനിഷന  കഭാര്ക്കട്ട്,  പഭാര്ടട്ട്/ഫുള  ലടലാം
മതീനനിയല്,  ലലബകററനിയന  കഗ്രഡട്ട്-4  എനതീ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട്
17-8-2015 തതീയതനിയനിലല ജനി.ഒ.(എലാം എസട്ട്.)നമ്പര് 220/2015/ ലപഭാ.വനി.വ. പ്രകേഭാരലാം
ഒരു  സതീലാം  തയഭാറഭാക്കനി  ഉത്തരവഭായനിരുന.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഹയര്
ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  കഭാര്ക്കട്ട്,  പന്യൂണ്  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിച
വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

കേഭാഴ്ച ലവകേലലമുള്ള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ഹയര് ലസക്കണറനി പ്രകവശനലാം

125 (813)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാഴ്ച ലവകേലലമുള്ള വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ഹയര് ലസക്കണറനി പ്രകവശനലാം
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നല്കുനതനിനട്ട് നനിലവനിലുള്ള നനിയമ തടസങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതു  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  പഠന  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങലള  സലാംബനനിചട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം ഉപസമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങ്കനില് ഉപസമനിതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  അതനികന്മേല്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലുള്ള  വലവസയനുസരനിചട്ട്  കേഭാഴ്ച  ലവകേലലമുള്ള  കുടനികേളക്കട്ട്
പ്രഭാക്ടനിക്കല് ആവശലമുള്ള സയനസട്ട് വനിഷയങ്ങളനില് അഡനിഷന ലഭനിക്കുകേയനില.  ടനി
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  പ്രകവശനലാം  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിലവനിലുള്ള  പരതീക്ഷഭാ
മഭാനുവലനില് ചേട കഭദഗതനിയടക്കമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനികക്കണതുണട്ട്. 

(ബനി) ഇല.

(സനി) ഉത്തരലാം (ബനി) -യുലട അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.

 എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.ടനി ഫനിസനിക ട്ട് , ലകേമനിസ്ട്രേനി സതീനനിയര്-ജൂനനിയര് റഭാങ്കട്ട്
ലനിസ്റ്റുകേളനില് നനിനള്ള നനിയമനലാം

126(814)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.ടനി.  ഫനിസനികട്ട്,  ലകേമനിസ്ട്രേനി  സതീനനിയര്-ജൂനനിയര്  റഭാങ്കട്ട്
ലനിസ്റ്റുകേള  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഈ  ലനിസ്റ്റുകേളനില്  നനിനലാം
ഇതുവലര  നടന  നനിയമനങ്ങളുലട  വനിശദ  വനിവരലാം  സലാംവരണ-സലാംവരകണതര
വനിഭഭാഗങ്ങള തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പടനികേജഭാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗത്തനില് നനിനലാം പ്രസ്തുത റഭാങ്കട്ട് ലനിസനില്
ഉളലപട ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട നഭാളനിതുവലരയുള്ള നനിയമന നനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
പ്രസ്തുത  വനിഷയങ്ങളനില്  നഭാളനിതുവലര  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപട  ഒഴെനിവകേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴെനിവകേളനില്  നനിയമനലാം  നടത്തുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

 എയ്ഡഡട്ട് ഹയര് ലസക്കണറനി ഗസട്ട് അദലഭാപകേര്ക്കുള്ള കവതനലാം
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127 (815)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പുതുതഭായനി അനുവദനിച എയ്ഡഡട്ട് ഹയര്ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് ഗസട്ട്
അദലഭാപകേരഭായനി നനിയമനിതരഭായവര്ക്കട്ട് മഭാത്രലാം കവതനലാം നഭാളനിതുവലര നല്കേനിയനിടനില
എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനമഭായനി  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  (റനി)  വകുപനിലുള്ള  48404/
റനി2/15/ലപഭാ.വനി. നമ്പര് ഫയലനില് അന്തെനിമ തതീരുമഭാനലാം ലകേലക്കഭാണനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില് ഇകതഭാലടഭാപലാം  അനുവദനിച സര്ക്കഭാര് ഹയര് ലസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനില് ഗസട്ട് അദലഭാപകേര്ക്കട്ട് കവതനലാം നല്കേനിയ സഭാഹചേരലത്തനില് എയ്ഡഡട്ട്
ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂള  ഗസട്ട്  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  കവതനലാം  നല്കുനതനിനട്ട്
അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്

(ബനി) ഇല.

(സനി)  2011-12  അദലയന  വര്ഷത്തനില്  അനുവദനിച  ഹയര്  ലസക്കണറനി
ബഭാച്ചുകേളനില്  നനിയമനിതരഭായ  ഗസട്ട്  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  കവതനലാം  നല്കേനിയനിടനിലഭാത്ത
കകേസ്സുകേള  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  ഹയര്  ലസക്കണറനി
ഡയറക്ടകറഭാടട്ട്  ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനി
ലകേലക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്. 

മലയഭാളലാം മതീഡനിയലാം ലഹസ്ക്കൂള ഇലഭാത്ത പഞ്ചഭായത്തുകേള 

128(816)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  മലയഭാളലാം  മതീഡനിയലാം  ലഹസ സ്തുള  ഇലഭാത്ത
പഞ്ചഭായത്തുകേള  ഉകണഭാ;  എങ്കനില്  ഏതട്ട്  പഞ്ചഭായത്തുകേളഭാലണനലാം  പ്രസ്തുത
പഞ്ചഭായത്തുകേള ഉളലപടന അസലാംബനി മണ്ഡലങ്ങള ഏതഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മലയഭാളലാം  മതീഡനിയലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങള  ഏലതങ്കനിലുലാം
പഞ്ചഭായത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനനിലലങ്കനില് അതട്ട് നന്യൂനതയഭായനി കേരുതുനകണഭാ; എങ്കനില്
ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന എന്തെട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. മകഞ്ചശസരലാം നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനിലല കവഭാര്ക്കഭാടനി പഞ്ചഭായത്തനിലുലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലത്തനിലല  കുമ്പഡഭാലജ  പഞ്ചഭായത്തനിലുലാം  മലയഭാളലാം



172 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 11, 2016

മതീഡനിയമനിലഭാത്ത ഓകരഭാ ലഹസ്കൂളുകേള വതീതമുണട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഇത്തരലാം  സ്കൂളുകേളനില്  മലയഭാളലാം  മതീഡനിയലാം  തുടങ്ങുന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂള അദലഭാപകേരുലട ശമ്പളലാം നല്കേഭാന നടപടനി

129  (817)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2011-ല് നടപനിലഭാക്കനിയ അദലഭാപകേ പഭാകക്കജട്ട് പ്രകേഭാരലാം സനിരലാം നനിയമനലാം
ലഭനിചതുലാം എനഭാല് മുനകേഭാലങ്ങളനില് നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചതുമഭായ എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂള
അദലഭാപകേര്ക്കട്ട് 2011  ജൂണ് 1-നട്ട് മുമ്പട്ട് കജഭാലനി ലചേയ കേഭാലയളവനിലല ശമ്പള കുടനിശ്ശേനികേ
നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിചനിടകണഭാ ;

(ബനി)  ഇലലങ്കനില്  ആയതനിലന്റെ  ഇകപഭാഴെലത്ത  സനിതനിയുലാം  ശമ്പള  കുടനിശ്ശേനികേ

എനകത്തക്കട്ട് നല്കേഭാന കേഴെനിയുലമനള്ള വനിശദഭാലാംശവലാം ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ ;

(സനി)  അദലഭാപകേ  പഭാകക്കജട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഉത്തരവനില്  2011  ജൂണ്  1-നു  മുമ്പട്ട്

നനിയമനലാം  ലഭനിചട്ട്  കജഭാലനി  ലചേയവരുന അദലഭാപകേരുലട  ശമ്പളലാം  നല്കുനതനനിനുകവണനി

ലകേ. ഇ. ആര്. കഭദഗതനി വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  1-10-2011-ലല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  199/11/ലപഭാ.വനി.വ  പ്രകേഭാരമുള്ള
അദലഭാപകേ പഭാകക്കജനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 1-6-2011 മുതല് നനിമയനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിച  അദലഭാപകേരുലട  മുന  സര്വതീസട്ട്  കേഭാലയളവട്ട്  യഭാലതഭാരുവനിധ  സര്വതീസട്ട്
ആനുകൂലലങ്ങളക്കുലാം പരനിഗണനിക്കുനതലലനലാം അവരുലട കസവനലാം 1-6-2011 മുതല്
പുതനിയതഭായനി  ആരലാംഭനിചതഭായനി  കേണക്കഭാക്കണലമനലാം  വലവസ  ലചേയട്ട്
16-8-2014 ലല SRO No.488/14 വനിജഭാപനത്തനിലൂലട കകേരള വനിദലഭാഭലഭാസ  ചേടലാം
അദലഭായലാം XXIII, ചേടലാം ' 12 (2) e' യനില് കഭദഗതനി വരുത്തനിയനിരുന. എനഭാല് ഈ
ചേടലാം  ബഹുമഭാനലപട  ലഹകക്കഭാടതനി  റനിടട്ട്  ലപറതീഷന  നമ്പര്  27814/2014-ല്
26-2-2016-നട്ട്  പുറലപടവനിച  വനിധനി  നലഭായത്തനിലൂലട  റദ്ദേട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
6-8-2015-ലല സ.ഉ.(പനി) നമ്പര് 213/2015/ലപഭാ.വനി.വ. പ്രകേഭാരലാം അദലഭാപകേ പഭാകക്കജട്ട്
ഉത്തരവലാം അനുബന ഉത്തരവകേളുലാം പനിനവലനിച്ചുലകേഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

 സഇൗജനല പഭാഠപുസ്തകേ വനിതരണലാം

130 (818)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  എത്ര  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭാണട്ട്
പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള സഇൗജനലമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുനലതനട്ട് ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ ;

(ബനി) ഓകരഭാ വര്ഷവലാം പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള സഇൗജനലമഭായനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനഭായനി
എലഭാ ലചേലവകേളുലാം ഉളലപലട എത്ര രൂപയഭാണട്ട് ലചേലവഴെനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

 ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

അടൂര് വനിദലഭാഭലഭാസ ജനില

131 (819)  ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അടൂര്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ജനില  അനുവദനിക്കുനതനിലന്റെ  ആവശലകേത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) അനുബന ഫയല് തതീര്പനില് കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  അനുവര്ത്തനിചതഭായനി
പറയലപടന  കേഭാലവനിളലാംബലാം  അവസഭാനനിപനിചട്ട്  അടൂര്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ജനില
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില്  അടൂര്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ജനില  രൂപതീകേരണത്തനിനട്ട്
സഭാദലമഭാകേഭാത്ത തരത്തനില് എലന്തെങ്കനിലുലാം സഭാഹചേരലലാം നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ; എങ്കനില് ആയതട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) ഇതുമഭായനി  ബനലപട  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിചട്ട്  അടൂര്  വനിദലഭാഭലഭാസ
ജനില  സമയബനനിതമഭായനി  സഭാധലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ഡനി)  അടൂര്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ജനില  അനുവദനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  അയച്ചുതന  ലപ്രഭാകപഭാസല്
ശനിപഭാര്ശ ലചേയട്ട്  ധനകേഭാരല  വകുപനികലക്കട്ട്  അയചനിരുന.  എനഭാല് ടനി  ശനിപഭാര്ശ
ധനകേഭാരലവകുപട്ട്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനില.  ധനകേഭാരല  വകുപനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  അടൂര്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ജനില  അനുവദനികക്കണതനില  എനട്ട്
തതീരുമഭാനലമടത്തനിട്ടുണട്ട്.  ലഹഡട്ട് മഭാസര്മഭാര്ക്കട്ട്  ഡഭായനിലാംഗട്ട്  &  ഡനിസ്കബഴനിലാംഗട്ട്
അധനികേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാലുലാം  ശമ്പള  ബനിലകേള  SPARK  മുകഖന
ലചേയ്യുനതനിനഭാലുലാം  ജനിലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസുകേളനിലല  കജഭാലനിഭഭാരലാം
മുമ്പുള്ളതനികനക്കഭാള  ലഘൂകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  വനിവരസഭാകങ്കതനികേ  വനിദല
പ്രകയഭാജനലപടത്തനി  ഓഫതീസട്ട്  കജഭാലനികേള  കൂടതല്  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത
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സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട്  അടൂര്  ജനിലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസട്ട്  അനുവദനികക്കണതനില
എന തതീരുമഭാനലാം സര്ക്കഭാര് ലകേലക്കഭാണതട്ട്. 

ഹനിന്ദേനി അദലഭാപകേരുലട ഒഴെനിവകേള

132 (820)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഞ്ചഭാലാം  കഭാസട്ട്  വലരയുള്ള  എല്.പനി.  സ്കൂളുകേളനില്  അഞ്ചഭാലാം  കഭാസനില്
ഹനിന്ദേനി  പഠനിപനിക്കഭാന  നനിലവനില്  അദലഭാപകേരനില  എന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തഭാനൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ഇത്തരത്തനിലുള്ള അഞ്ചു  സ്കൂളുകേൾ
കയഭാജനിപനിചട്ട്  ഒരു  അദലഭാപകേലനലയങ്കനിലുലാം  നനിയമനിക്കഭാന  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

   ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

നൂണ്  മതീല് ഓഫതീസര്മഭാരുലട യഭാത്രബത്ത കുടനിശ്ശേനികേ

133  (821)  ശതീ  .    കറഭാഷനി  അഗസനിന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  എത്ര  നൂണ്  മതീല്
ഓഫതീസര്മഭാര് കജഭാലനി ലചേയവരുന;

(ബനി) ഈ തസ്തനികേ എനട്ട് മുതല് നനിലവനില് വന;

(സനി)  നൂണ്  മതീല്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  ഉത്തരവഭാദനിതസങ്ങളുലാം  ചുമതലകേളുലാം
എലന്തെലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഉചഭക്ഷണ പരനിപഭാടനിയുമഭായനി ബനലപട കേഭാരലങ്ങള സ്കൂളനില് കപഭായനി
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് യഭാത്രഭാബത്ത അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഉലണങ്കനില്  നഭാളനിതുവലര  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിച്ചു;  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കുകേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  നൂണ്  മതീല്  ഓഫതീസര്മഭാരുലട  യഭാത്രഭാബത്ത  കുടനിശ്ശേനികേ  എകപഭാള
ലകേഭാടക്കഭാന കേഴെനിയുലമനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനു കേതീഴെനില് സലാംസഭാനലത്ത  163  ഉപജനിലഭാ
കേഭാരലഭാലയങ്ങളനിലഭായനി 163 നൂണ് മതീല് ഓഫതീസര്മഭാര് കജഭാലനി ലചേയവരുന. 
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(ബനി) 4-5-2015 മുതല് നനിലവനില് വന.

(സനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ഡനി) ഇല.

(ഇ) ബഭാധകേമല.

(എഫട്ട്) യഭാത്രഭാബത്ത നല്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

കുളക്കട സനില് പഭാര്ക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

134  (822)       ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 'അസഭാപട്ട്' പ്രകേഭാരമുള്ള ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല ലകേഭാടഭാരക്കര കുളക്കട സനില്
പഭാര്ക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ അടങ്കല് തുകേ എത്രയഭാണട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ;
നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരഭാണട്ട്  ഏലറടത്തനിരനിക്കുനതട്ട്;  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള
കേഭാലയളവട്ട് എത്രയഭാണട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനകത്തക്കട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 10,04,10,367 രൂപ. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  ലടണര്  26-2-2016-നട്ട്  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം
15-4-2016-നട്ട്  ലടണര്  തുറക്കുകേയുലാം  ലചേയ.  കയഭാഗലരഭായവര്  ഇലഭാത്ത
സഭാഹചേരലത്തനില്  റതീ-ലടണര്  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള കേഭാലയളവട്ട് 12 മഭാസമഭാണട്ട്.

(സനി)  റതീ-ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  2  മഭാസത്തനിനകേലാം
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുലമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷ.

കകേന്ദ്ര വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം

135(823)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കകേന്ദ്ര  വനിദലഭാഭലഭാസ  അവകേഭാശ  നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  നനിയമലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രഭാബലലത്തനില്  വനതട്ട്
എനട്ട് മുതല്ക്കഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  നനിയമത്തനിനു  വനിരുദമഭായനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അനധനികൃത
വനിദലഭാലയങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാകണഭാ;

(സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  അവകേഭാശ  നനിയമത്തനിനട്ട്  വനിരുദമഭായുലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിക്കഭാലതയുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്  എത്ര  വനിദലഭാലയങ്ങളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) അനധനികൃത വനിദലഭാലയങ്ങളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാര നല്കുന നടപടനി സര്ക്കഭാര്
വനിദലഭാലയങ്ങളുലട നനിലനനില്പനിലന പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുലമനതഭായനി ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം  1-4-2010  മുതല് സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അനധനികൃത  വനിദലഭാലയങ്ങള  പ്രവൃത്തനിക്കുന  വനിവരലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. ഇവയുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  അവകേഭാശലാം  നനിയമത്തനിനട്ട്  വനിരുദമഭായുലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പഭാലനിക്കഭാലതയുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  വനിദലഭാലയങ്ങളലക്കഭാനനിനുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില.

(ഡനി)  അനധനികൃത  വനിദലഭാലയങ്ങളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുനതട്ട്  സമതീപ
പ്രകദശങ്ങളനിലല  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  വനിദലഭാലയങ്ങളുലട  നനിലനനില്പനിലന
പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനണട്ട്.  ഇവനിടങ്ങളനിലല  കുടനികേളുലട  എണ്ണത്തനില്  കുറവ
വരനികേയുലാം  തന്മൂലലാം  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  കജഭാലനി  നഷ്ടലപടകേയുലാം  ലചേയ്യുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങളുലട സുരക്ഷ

136 (824) ശതീ  .   റനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് :
ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി അലനി :
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ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂള  ലകേടനിടങ്ങളുലട  സുരക്ഷ  ഉറപഭാക്കഭാന  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സ്കൂള  ലകേടനിടങ്ങളുലട  സുരക്ഷഭാ  പരനികശഭാധനക്കട്ട്  ഏലതഭാലക്ക
ഉകദലഭാഗസലരയഭാണട്ട് നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങളുലട പഴെക്കവലാം, കേഭാലവര്ഷലാംമൂലമുള്ള അപകേട സഭാധലതകേളുലാം
കേണക്കനിലലടത്തട്ട് ആവശലമഭായ മുന കേരുതലുകേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങളുലട കശഭാചേലഭാവസയുലാം അകയഭാഗലതയുലാം

137 (825)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  വനിദലഭാഭലഭാസ  ജനിലയനിലല  സ്കൂള  ലകേടനിടങ്ങളുലട
കശഭാചേലഭാവസയുലാം അകയഭാഗലതയുലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ലചേങ്ങന്നൂര് കഗളസട്ട് ലഹസ്കൂള, ആല ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഹയര് ലസക്കണറനി
സ്കൂള  എനനിവനിടങ്ങളനിലല  ലപഭാളനിഞവതീഴെഭാറഭായ  ലകേടനിടങ്ങള  ലപഭാളനിച്ചു  മഭാറ്റുനതനിലല
കേഭാലതഭാമസലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) അകയഭാഗലത  നനിര്ണ്ണയനിച  ലകേടനിടങ്ങള  ലപഭാളനിച്ചുമഭാറ്റുനതനിലല
കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അപകേടകേരങ്ങളഭായ  ലകേടനിടങ്ങള  ലപഭാളനിച്ചുമഭാറ്റുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
കേഭാലതഭാമസമുണഭാക്കനിയ  ഉകദലഭാഗസകരഭാടട്ട്  വനിശദതീകേരണലാം  ആരഭാഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കകേന്ദ്ര ഗവലണ്മെന്റെനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ആവശലമുള്ള വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള

 138 (826)  ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ആവശലമുളള
വനിദലഭാഭലഭാസസഭാപനങ്ങളുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നഷ്ടമഭാകുന  സനിതനിവനികശഷലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  അതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങലള സലാംബനനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധന
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നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  പ്രവണതകേള  ആവര്ത്തനിക്കഭാതനിരനിക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം
മുനകേരുതലുകേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ& ബനി) ഉണട്ട്. 

ബനി.എഡട്ട്/എലാം.എഡട്ട് കകേഭാഴനിലന്റെ ലദര്ഘലലാം  2015-16  അദലയന വര്ഷലാം മുതല്
രണട്ട് വര്ഷമഭാക്കനിയതനിനഭാല് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഭാറന്യൂടറനി കബഭാഡനിയഭായ നഭാഷണല്
കേഇൗണ്സനില്  കഫഭാര്  ടതീചര്  എഡന്യൂകക്കഷനനില്നനിനലാം  തലകശ്ശേരനി  ഗവലണ്മെന്റെട്ട്  ബണ്ണന
ടതീചര്  എഡന്യൂകക്കഷന  കകേഭാകളജനിനട്ട്  M.Ed കകേഭാഴനിനുള്ള  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നഷ്ടലപടനിട്ടുണട്ട്.
കേഭാലനിക്കറട്ട് സര്വകേലഭാശഭാല കനരനിട്ടു നടത്തുന  11  ടതീചര് എഡന്യൂകക്കഷന ലസന്റെറുകേളനില്
ചേനിലതനിനട്ട്  എന.സനി.ടനി.ഇ-യുലട  ചേനില  നനിബനനകേള  പഭാലനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം
വനതനിനഭാല് അലാംഗതീകേഭാരലാം  നഷ്ടമഭാകുന സഭാഹചേരലമുണട്ട്.  കേണ്ണൂര് സര്വകേലഭാശഭാലയുലട
കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന രഭാജതീവട്ട് ലമകമ്മേഭാറനിയല് കകേഭാകളജട്ട് ഓഫട്ട് ടതീചര് എഡന്യൂകക്കഷന,
മടന്നൂര്  എന  സഭാപനത്തനിലന്റെ  എന.സനി.റനി.ഇ.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ഭഇൗതനികേ
സഭാഹചേരലങ്ങളുലട  അഭഭാവത്തഭാലുലാം  സനിരലാം  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതനിനഭാലുലാം നഷ്ടലപടനിട്ടുണട്ട്.

ടതീചര്  എഡന്യൂകക്കഷന  ലസന്റെറുകേളുലട  കേഭാരലത്തനില്  സനിരമഭായനി  ലകേടനിടലാം,
നനിശ്ചനിതകയഭാഗലതയുള്ള അദലഭാപകേര്, 12  ലക്ഷലാം രൂപ സനിരലാം നനികക്ഷപലാം മുതലഭായവ
എന.സനി.റനി.ഇ. നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനണട്ട്. ഈ നനിബനനകേള പൂര്ണ്ണമഭായനി പഭാലനിക്കുനതനിനട്ട്
കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാല  കനരനിടട്ട്  നടത്തുന  ചേനില  ടതീചര്  എഡന്യൂകക്കഷന
ലസന്റെറുകേളക്കട്ട് കേഴെനിഞ്ഞനിടനില. സര്വകേലഭാശഭാലകേളുലട വനിദൂര വനിദലഭാഭലഭാസ വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  സലാംബനനിക്കുന  യു.ജനി.സനി  നനിബനനകേള  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം  പഭാലനിച്ചു.
യു.ജനി.സനി.-ക്കട്ട്  സതലവഭാങ്മൂലലാം  സമര്പനിക്കുനതനില്  സര്വകേലഭാശഭാലക്കട്ട്  സഭാവകേഭാശലാം
ആവശലമഭായനി  വനതനിനഭാലഭാണട്ട് ഈ കകേഭാഴ്സുകേളുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം റദ്ദേഭാക്കഭാന ഇടവനതട്ട്.
ഇതനിനകേലാം എലഭാ യു.ജനി.സനി.  നനിബനനകേളുലാം പഭാലനിചട്ട് ഉത്തരവനിറക്കുകേയുലാം യനി.ജനി.സനി.-
ക്കട്ട് സതലവഭാങ്മൂലലാം സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള യണനികവഴനിറനിയുലട കേതീഴെനിലുള്ള
വനിദൂര വനിദലഭാഭലഭാസ കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം 2015-16 ല് യു.ജനി.സനി. പനിനവലനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത  കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാല  വനിദൂര  വനിദലഭാഭലഭാസ  വനിഭഭാഗലാം  മുകഖന  നടത്തുന
കകേഭാഴ്സുകേളുലട അലാംഗതീകേഭാരവലാം യു.ജനി.സനി. റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  എനജനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജുകേള, കപഭാളനിലടകനികേട്ട് കകേഭാകളജുകേള എനനിവയട്ട് എ.ഐ.സനി.ടനി.ഇ. (ആള ഇന്തെല
കേഇൗണ്സനില്  കഫഭാര്  ലടകനിക്കല്  എഡന്യൂകക്കഷന)-യുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ആവശലമഭാണട്ട്.
സഭാപനങ്ങളനില് എ.ഐ.സനി.ടനി.ഇ.  മഭാനദണ്ഡ പ്രകേഭാരമുള്ള അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള
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ഒരുക്കുകേ,  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുകേ  എനതീ  കേഭാരലങ്ങള  സര്ക്കഭാര്
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  കകേരള  സര്വകേലഭാശഭാല  നടത്തുന  വനിദൂര  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനത്തനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം പുനനഃസഭാപനിചട്ട്  കേനിട്ടുനതനിനുള്ള നടപടനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി
യു.ജനി.സനി.  നനിബനന  അലാംഗതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണനി  30-7-2015-ല്  കൂടനിയ
സര്വകേലഭാശഭാല  സനിനഡനികക്കറട്ട്  Leaner  Support  Centre-കേള  നനിര്ത്തലഭാക്കുകേയുലാം
യു.ജനി.സനി.  നനിഷ്കര്ഷനിച  സതലവഭാങ്മൂലവലാം  മറട്ട്  അനുബന  കരഖകേളുലാം  യു.ജനി.സനി-ക്കട്ട്
സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

മഹഭാതഭാഗഭാനനി  സര്വകേലഭാശഭാലയുലട  കേതീഴെനിലുള്ള  സസഭാശയ  സഭാപനങ്ങളനിലല
കകേഭാഴ്സുകേളുലട  കകേന്ദ്ര  ലറഗുകലററനി  കബഭാഡനികേള  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  അദലഭാപകേ
അനദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേളനിലുള്ള  കുറവകേള,  ലലബറനി  -  ലഭാബട്ട്  സഇൗകേരലലാം,
ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  പരനിമനിതനികേള  മറട്ട്  ഉപകേരണങ്ങള,  കജര്ണലുകേള  മുതലഭായ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള അതതു സഭാപനങ്ങളനില് പഭാലനിക്കുവഭാന കവണ കേരുതല് നടപടനികേള
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. കേഭാലനിക്കറട്ട് സര്വകേലഭാശഭാല കനരനിടട്ട് നടത്തുന എലഭാ അദലഭാപകേ
പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം എന.സനി.റനി.-യുലട നനിബനനകേള പൂര്ണ്ണമഭായുലാം പഭാലനിക്കഭാന
സഭാധലമഭായ  നടപടനികേള  സര്വകേലഭാശഭാല  സസതീകേരനിച്ചു  വരുന.  വനിദൂര  വനിദലഭാഭലഭാസ
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലത്ത  സലാംബനനിചട്ട്  വര്ഷഭാവര്ഷലാം  യു.ജനി.സനി.-യുലട
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസരനിചട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.
എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുളകേലഭാലാം  സഭാകങ്കതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  അഫനിലനികയറട്ട്  ലചേയ
കകേഭാകളജുകേളുലട  അദലയന  നനിലവഭാരവലാം  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങളുലാം  അദലഭാപകേരുലട
അനുപഭാതവലാം സര്വകേലഭാശഭാല അക്കഭാഡമനികേട്ട് ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്, എകട്ട്കപര്ടട്ട് വനിസനിറട്ട് കേമ്മേനിറനി
എനനിവ വനിലയനിരുത്തുനണട്ട്. 

അനധനികൃത നനിയമനങ്ങളലക്കതനിലര നടപടനി

 139(827)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ഡനി.ഡനി.  ഓഫതീസനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  വനിവനിധ  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനികലക്കട്ട്  പനി.റനി.എസട്ട്.  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം  നടത്തഭാനഭായനി
എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെട്ട് എകട്ട്കചേയ്ഞ്ചട്ട് മുകഖന ശനിപഭാര്ശ ലചേയ ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളനില് കയഭാഗലത
ഇലഭാത്തവലര നനിയമനിച ഡനി.ഡനി-യുലട നടപടനി അകനസഷനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കഭാലത നനിയമനലാം നടത്തനിയ അധനികൃതരുലട കപരനില്
നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കയഭാഗലത  ഇലഭാത്തവലര  നനിയമനിചതഭായുള്ള  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.

പരഭാതനി ലഭനിചഭാല് അകനസഷനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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(ബനി)  മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കഭാലത  നനിയമനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുലണനട്ട്

കേലണത്തനിയഭാല് ബനലപട അധനികൃതരുലട കപരനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

 ഡയറനിലല കേലഭാ കേഭായനികേ അദലഭാപകേരുലട ലപ്രഭാകമഭാഷന

140  (828) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപഭാതു വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനു കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഡയറനില് കേലഭാ

കേഭായനികേ  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  അര്ഹതലപട  ലപ്രഭാകമഭാഷന  നല്കുനനില  എനതട്ട്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതു  സലാംബനനിച  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേഭാന  ഡനി.പനി.ഐ  കയഭാടട്ട്

ആവശലലപടനിരുകനഭാ;റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിരുകനഭാ;വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി)  20  വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി  ഒകര  കപഭാസനില്  കജഭാലനി  ലചേയവരുന

കമല്പറഞ്ഞ  വനിഭഭാഗലാം  അദലഭാപകേര്  ലപ്രഭാകമഭാഷനട്ട്  അര്ഹതയുള്ളവരഭാകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടത്തുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  കേലഭാകേഭായനികേ  വനിഭഭാഗലാം  ലക്ചേര്മഭാര്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നല്കേനിയ

നനികവദനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് വനിശദമഭായ ഒരു റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന

ഡനി.പനി.ഐ.-ലയ  ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അന്തെനിമ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിചനിടനില.

റനികപഭാര്ടട്ട്  ഉടനടനി  ലഭലമഭാക്കനി  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  2011-ല്

നനിലവനില് വന സതീനനിയര് ലക്ചറര്മഭാരുലട നനിയമനലാം പ്രതനിപഭാദനിക്കുന ലസഷലല്

റൂളനില് ആര്ടട്ട്/ഫനിസനിക്കല് എഡന്യൂകക്കഷന എനനിവയട്ട് സതീനനിയര് ലക്ചേറര് തസ്തനികേ

നനിര്കദ്ദേശനിചനിടനില.  ആയതനിനഭാല്  നനിലവനിലല  ലസഷലല്  റൂള  പ്രകേഭാരലാം  ഇവര്ക്കട്ട്

ലപ്രഭാകമഭാഷനട്ട് അര്ഹതയനില.

 മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് സര്ക്കഭാര് ലപ്രമറനി വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല
അദലഭാപകേ ക്ഷഭാമലാം

141 (829)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
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വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലപ്പുറലാം ജനിലയനില് സര്ക്കഭാര് ലപ്രമറനി വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല അദലഭാപകേ
ക്ഷഭാമലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  അദലയനവര്ഷലാം  ആരലാംഭനിച  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഒഴെനിവകേള
പനി.എസട്ട്.സനി-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുവഭാനുലാം  അവ  നനികേത്തുവഭാനുലാം  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നനിലവനില് എല്.പനി, യു.പനി അദലഭാപകേരുലട എത്ര ഒഴെനിവകേളഭാണുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  ജനിലയനില്  നനിലവനിലുള്ള  എല്.പനി.എസട്ട്.എ  റഭാങ്കട്ട്  പടനികേയുലട
കേഭാലഭാവധനി  തതീരഭാറഭായ  സഭാഹചേരലത്തനിലുലാം  സലാംസഭാനലത്ത  ഏറവലാം  കൂടതല്
ലപ്രമറനി  വനിദലഭാലയങ്ങളുള്ളതുലാം  കൂടതല്  കുടനികേള  പഠനിക്കുനതുമഭായ  ജനിലലയന
പരനിഗണനയനിലുലാം  അദലഭാപകേ  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തഭാന  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുകേയുലാം
എസട്ട്.എസട്ട്.എ./ബനി.ആര്.സനി.-കേളനില്നനിനട്ട്  വനിടതല്  ലചേയ  37  അദലഭാപകേലര
സ്കൂളുകേളനികലക്കട്ട് പുനര്നനിയമനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  എല്.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്  351  ഒഴെനിവകേളുലാം  യു.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്  225
ഒഴെനിവകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

മുക്കട സര്ക്കഭാര് യു.പനി. സ്കൂള ഏലറടക്കഭാന നടപടനി

142 (830)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലമ്പൂര്  സബട്ട്  ജനിലയനിലല  മുക്കട  സര്ക്കഭാര്  യു.പനി.  സ്കൂള  വഭാടകേ
ലകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്  കേഭാരണലാം  യഥഭാസമയലാം  അറകുറപണനികേളുലാം,
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  നടത്തഭാനഭാകേഭാത്തതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂള  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടക്കഭാന  എലന്തെങ്കനിലുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എടക്കര ആസഭാനമഭായനി ഒരു എ.ഇ.ഒ. ഓഫതീസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
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നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് യുക്തമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സസഭാശയ സഭാപനങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന

143 (831) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് 
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലല ഉനത വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന സസഭാശയ
സഭാപനങ്ങളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന  സനിരലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് നനിലവനിലുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് പ ഠനിപനിക്കുന അദലഭാപകേരുലട
വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത  പരനികശഭാധനിക്കഭാകനഭാ  വനിലയനിരുത്തഭാകനഭാ  എലന്തെങ്കനിലുലാം
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളനില്  പഠനിപനിക്കുന  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്
ആവശലമഭായ  പരനിശതീലനവലാം  അര്ഹമഭായതുലാം,  യു.ജനി.സനി.  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ
കവതനവലാം  ലഭലമഭാക്കുനലണനട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുത്തുന  എലന്തെങ്കനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുളകേലഭാലാം സഭാകങ്കതനികേ ശഭാസ്ത്ര സര്വകേലഭാശഭാല
2015-16  അദലയന  വര്ഷലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിചതുമുതല്  അഫനിലനികയറട്ട്
ലചേയനിട്ടുള്ള  കകേഭാകളജുകേളുലട  നനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയഭായനി  ''എകട്ട്കപര്ടട്ട്
കേമ്മേനിറനികേളുലാം''അക്കഭാദമനികേട്ട്  ഓഡനിറനിലാംഗുലാം  ഏര്ലപടത്തനി  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനയട്ട്  സനിരലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനില്  വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സസഭാശയ
എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളുലടയുലാം  സസഭാശയ  കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട്
കകേഭാകളജുകേളുലടയുലാം  സസഭാശയ  കലഭാ  കകേഭാകളജുകേളുലടയുലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള  സനിരലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില്
നനിലവനിലനില.  എനഭാല്  പഠന  നനിലവഭാരലാം  സലാംബനനിച  പരനികശഭാധനകേള
നടത്തുനതനിനഭായനി  ലപ്രഭാഫ.  എന.  വനിജയകുമഭാര്  ലചേയര്മഭാനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഒരു
കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചനിരുന. പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനി സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിച റനികപഭാര്ടനിലല
ശനിപഭാര്ശയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  നന്യൂനതകേള  കേലണത്തനിയ  കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്
പഠന  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടത്തുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 183

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്. എ. പനി. ലജ. അബ്ദുളകേലഭാലാം സഭാകങ്കതനികേ ശഭാസ്ത്ര സര്വകേലഭാശഭാല
ഏര്ലപടത്തനിയനിരനിക്കുന  'എകട്ട്കപര്ടട്ട്  വനിസനിറട്ട്  കേമ്മേനിറനി'  അദലഭാപകേരുലട
വനിദലഭാഭലഭാസ  കയഭാഗലത  വനിലയനിരുത്തുനണട്ട്.  സസഭാശയ  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  സസഭാശയ കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള
അനുവദനിക്കുന സമയത്തട്ട് കയഭാഗലതയുള്ള നനിശ്ചനിത എണ്ണലാം അദലഭാപകേര് ഉലണനട്ട്
സര്ക്കഭാര് ഉറപട്ട്  വരുത്തുനണട്ട്.  പ്രസ്തുത വനിഷയലാം  സലാംബനനിചട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാല
തലത്തനിലുലാം പരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുനണട്ട്.

(സനി)  എ.  പനി.  ലജ.  അബ്ദുളകേലഭാലാം  സഭാകങ്കതനികേ  ശഭാസ്ത്ര  സര്വകേലഭാശഭാല
അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  സനിരലാം  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത,  എലഭാ  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  യു.ജനി.സനി.
നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  കവതനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില്  പഠനിപനിക്കുന  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  അര്ഹമഭായ
കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട്  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  എ.ഐ.സനി.റനി.ഇ.  നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന
മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരമുള്ള  കവതനലാം  നല്കേണലമനട്ട്  വലവസ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  സസഭാശയ
കകേഭാകളജുകേളുലട  ടതീചനിലാംഗട്ട്  സഭാഫനിലന്റെ  കവതനലാം  സലാംബനനിച  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ഡയറനിലല അദലഭാപകേ നനിയമനലാം

144 (832)  ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലുള്ള  ഡയറനില്  ലസഷലല്  റൂള
നനിലവനില്  വനതനിനുകശഷവലാം  എലാം.എഡട്ട്  കയഭാഗലത  ഇലഭാത്ത  അദലഭാപകേലര
സതീനനിയര് ലക്ചേറര് ആയനി തഭാലഭാലനികേമഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അപ്രകേഭാരലാം  എത്ര  കപലര  നനിയമനിചനിട്ടുലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലസഷലല്  റൂള  കഭദഗതനിയനില്  ഇവരുലട  ലപ്രഭാകമഭാഷന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) രണട്ട് കപലര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇല. ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

തൂണക്കടവട്ട് ജനി.റനി.ഡബദ്യു എല്.പനി.-സ്കൂളനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

145 (833)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പറമ്പനിക്കുളലാം  ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനിലുള്ള  വനിവനിധ  ഊരുകേളനിലല

കുടനികേള ലപ്രമറനി വനിദലഭാഭലഭാസലാം നടത്തുന തൂണക്കടവട്ട് ജനി.റനി.ഡബ്ളദ്യു.  എല്.പനി

സ്കൂളനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂളനില്  നനിനലാം  തുടര്  പഠനത്തനിനട്ട്  മറട്ട്  സ്കൂളുകേളനികലക്കട്ട്

കപഭാകുന  കുടനികേളുലട  എണ്ണത്തനില്  വരുന  കുറവട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്

പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട് ശഭാശസത പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുനതനിനട്ട് തൂണക്കടവട്ട്

ജനി.റനി.ഡബ.  എല്.പനി  സ്കൂളനിലന  ലഹസ്കൂളഭായനി  ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ലകേഭാലകങ്കഭാടട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ ഉപജനിലയുലട കേതീഴെനിലുള്ള തൂണക്കടവട്ട്

ജനി.റനി.ഡബദ്യു.എല്.പനി.  സ്കൂളനില്  2016-17  അദലയന വര്ഷലാം ആലകേ  84  കുടനികേള

അദലയനലാം നടത്തുനണട്ട്. അതനില് രണട്ട് കുടനികേള പടനികേജഭാതനി വനിഭഭാഗത്തനില് ലപടവരുലാം

82 കുടനികേള പടനികേവര്ഗ്ഗവനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവരുമഭാണട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിടനില.

(സനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂളനില്നനിനലാം  തുടര്  പഠനത്തനിനഭായനി  മറ്റു  സ്കൂളുകേളനികലക്കട്ട്

കുടനികേള  കപഭാകുനതട്ട്  ബുദനിമുടഭായതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത  സ്കൂളനിലന  ലഹസ്കൂളഭായനി

ഉയര്ത്തുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. കൂടഭാലത പുതനിയ ലഹസ്കൂള പറമ്പനിക്കുളലാം

കമഖലയനില്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.-യുലട  കനതൃതസത്തനില്  ശമലാം

നടത്തനിവരുന. 

ആലത്തൂര് എ.എസട്ട്.എലാം.എലാം.എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.

 146  (834)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
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വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  എ.എസട്ട്.എലാം.എലാം.എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.ലല  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്
അവകേഭാശത്തര്ക്കലാംമൂലലാം സ്കൂള നടത്തനിപട്ട് സ്തലാംഭനഭാവസയനിലഭായതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിരവധനി  അദലഭാപകേരുലട  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തഭാത്തതനിനഭാല്
പഠനത്തനില് ബുദനിമുടനുഭവനിക്കുന കുടനികേലള  പഠനിപനിക്കഭാന കേരഭാര്  വലവസയനില്
അദലഭാപകേകരകയഭാ ലപ്രഭാടക്ടഡട്ട് അദലഭാപകേകരകയഭാ നനിയമനിക്കഭാന സനദമഭാകുകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂളനിലന്റെ  അറകുറപണനികേള  നടത്തഭാത്തതുമൂലലാം  കുടനികേള  കനരനിടന
അപകേട ഭതീഷണനി എങ്ങലന കനരനിടലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  ശദനിക്കഭാത്ത  ഒരു  സ്കൂള  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടക്കഭാന
തയഭാറുകുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  29/16/ലപഭാ.വനി.വ  തതീയതനി  20-1-2016  III  (2)
(എ), (ബനി), (സനി) പ്രകേഭാരലാം എയ്ഡഡട്ട് സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേരുലട ലനിസനില്നനിനലാം
അദലഭാപകേലര  നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്  വലവസ  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അപ്രകേഭാരലാം  നനിയമനലാം
നടത്തഭാനഭാവകമഭാലയനട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  സ്കൂളനിലന്റെ  അറകുറപണനികേള  സ്കൂള  വര്ഷഭാരലാംഭത്തനിനു  മുമ്പുതലന
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലമനട്ട് കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ഈ വനിഷയലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

ചേഭാവക്കഭാടട്ട് ലലബറനി കേഇൗണ്സനില് ഓഫതീസനിനട്ട് ലകേടനിടലാം

  147(835)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേഭാവക്കഭാടട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ലലബറനി കേഇൗണ്സനില് ഓഫതീസട്ട് കചേറ്റുവയനില് ഒരു
വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനിലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനലതന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ചേഭാവക്കഭാടട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ജനിലയനിലല  വലപഭാട  സബ് ജനിലയനിലല
ഏങ്ങണനിയര് ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല കചേറ്റുവ ജനി. എലാം. യു. പനി. സ്കൂളനില് കഭാസട്ട്മുറനികേള
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ഒഴെനിഞകേനിടക്കുകേയഭാലണന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ലലബറനി
കേഇൗണ്സനിലനിനട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  തുടങ്ങഭാന  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന  കഭാസ്സുമുറനികേളനില്  ഒനട്ട്
ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) വസ്തുതകേള പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ലലബറനി  കേഇൗണ്സനിലനിനട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  തുടങ്ങഭാന  ഒഴെനിഞ്ഞട്ട്  കേനിടക്കുന
കഭാസട്ട്  മുറനികേള  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  വകുപട്ട്
തലവലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശലാം/ശനിപഭാര്ശ  ലഭലമഭാക്കനി,  നനിയമഭാനുസൃതലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്
ഉചേനിതമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

ചേഭാലക്കുടനി ലടബല് കഹഭാസല് പുനരുദഭാരണലാം

148 (836)  ശതീ  .    ബനി  .  ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  ഈസട്ട്  ജനി.എചട്ട്.എസട്ട്  കകേഭാമ്പഇൗണനില്,  ലടബല്  വകുപനിനു

കേതീഴെനിലുള്ള ലപണ്കുടനികേളുലട  കഹഭാസല് ലകേടനിടലാം  ജതീര്ണ്ണനിചട്ട്  അപകേടഭാവസയനിലഭായതട്ട്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആയതട്ട്  ലപഭാളനിച്ചു  മഭാറനി  പുതനിയ  ഒരു  കഹഭാസല്  ലകേടനിടലാം

പണനിയുനതനിനട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ  അനുമതനിക്കട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള

അകപക്ഷയനില് അനുമതനി നല്കുനതനിനഭായനി അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി ജനി.എചട്ട്.എസട്ട്.  കകേഭാമ്പഇൗണനിലല 8 ലസന്റെട്ട് സലലാം RMSA

ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കഗളസട്ട് കഹഭാസല് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി ഉപകയഭാഗഭാനുമതനി

നല്കുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാറനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.  അനുമതനി ഉത്തരവട്ട്

പുറലപടവനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

അദലഭാപകേ ബഭാങ്കനില് രജനിസര് ലചേയനിട്ടുള്ള അദലഭാപകേര് 
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149 (837) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂളുകേളനിലല  കുടനികേളുലട  കുറവമൂലലാം  കജഭാലനി  നഷ്ടലപട  എത്ര
അദലഭാപകേരഭാണട്ട് അദലഭാപകേ ബഭാങ്കനില് ഉള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അദലഭാപകേ  ബഭാങ്കനില്  രജനിസര്  ലചേയനിട്ടുള്ള  അദലഭാപകേര്  നനിലവനില്
ലചേയ്യുന കജഭാലനി എന്തെഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അദലഭാപകേരുലട  കുറവട്ട്  അനുഭവലപടന  സ്കൂളുകേളനിലുലാം,  ലതീവട്ട്
എടക്കുനവര്ക്കട്ട്  പകേരമഭായുലാം  ഇത്തരലാം  അദലഭാപകേരുലട  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കഭാന
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് അദലഭാപകേ ബഭാങ്കട്ട് രൂപവത്ക്കരനിചനിടനില.

(സനി) വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

കവങ്ങൂര് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എല്.പനി.സ്കൂളനിലല അദലഭാപകേ തസ്തനികേകേള
നനികേത്തുനതനിനട്ട് നടപടനി

150  (838)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിള്ളനി:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലപരുമ്പഭാവര് മണ്ഡലത്തനിലല കവങ്ങൂര് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എല്.പനി. സ്കൂളനില് ഏറവലാം
പുതനിയ  സഭാഫട്ട്  ഫനികകഷന  അനുസരനിചട്ട്  9  അദലഭാപകേര്  കവണനിടത്തട്ട്  4  കപര്
മഭാത്രമഭാണട്ട്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുനതട്ട്.  ആദനിവഭാസനി  കമഖലയനില്  നനിനള്ള  കുടനികേള
ഉളലപലട  പഠനിക്കുന  ഇവനിലട,  നനിലവനില്  ഒഴെനിവള്ള  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേള
നനികേത്തുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കവങ്ങൂര് ജനി.എല്.പനി.എസനില് 5  അദലഭാപകേരുലട ഒഴെനിവട്ട് ഉണഭായനിരുനതനില്
ഒലരഭാഴെനിവട്ട് നനികേത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ബഭാക്കനി വരുന 4 ഒഴെനിവകേളനില് ഉടലന അദലഭാപകേലര
നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

അദലഭാപകേ തസ്തനികേകേളനിലല ഒഴെനിവകേള
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 151(839)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ഗവ. ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.,
കകേഭാകമഴട്ട്(സതീനനിയര്)തസ്തനികേയനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണട്ട്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എസ്  സനി/എസട്ട്  റനി  ലസഷലല്  റനിക്രൂടട്ട്ലമന്റെനിനുകവണനി  മഭാറനിവച
ഒഴെനിവകേള  ഒഴെനിലകേ,  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി  കകേഭാകമഴട്ട്(ജൂനനിയര്)തസ്തനികേയനില്  ഇനനി
എത്ര ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാനുണട്ട്;

(സനി)  എല്.പനി.എസട്ട്.എ./യു.പനി.എസട്ട്.എ/എചട്ട്.എസട്ട്.എ/എചട്ട്.എസട്ട്  ലഭാബട്ട്
അസനിസനറട്ട്/എചട്ട്.എസട്ട്  മനിനനിസതീരനിയല്  സഭാഫട്ട്  എനനിവര്ക്കട്ട്  ലപ്രഭാകമഭാഷന
നല്കുനതനിനട്ട്  കവണനി  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.  കകേഭാകമഴട്ട്(ജൂനനിയര്)-ലന്റെ  എത്ര
ഒഴെനിവകേള മഭാറനി വചനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി) എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.  കകേഭാകമഴട്ട്(ജൂനനിയര്)  ആയനി  ലപ്രഭാകമഭാഷന
നല്കകേണവരുലട  ലനിസട്ട്  നനിലവനിലുകണഭാ;  അര്ഹതലപടവരുലട  ലനിസട്ട്
നനിലവനിലനിലഭാത്ത  പക്ഷലാം  ഗവ.  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരലാം  ഈ  ഒഴെനിവകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-യനികലക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുകമഭാ;

(ഇ)  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സ്കൂളുകേളുലട  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടത്തുനതനിനഭായനി  ഈ
ഒഴെനിവകേള  അടനിയന്തെരമഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-യനികലക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  കേഭാസര്കഗഭാ ഡട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  മലപ്പുറലാം  എനതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി
എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി  കകേഭാകമഴട്ട്(ജൂനനിയര്)  തസ്തനികേയനില്  നനിലവനില്  അറുപകതഭാളലാം
ഒഴെനിവകേള ഉള്ളതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതനികന്മേല് എന്തെട്ട് നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചു
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ-എഫട്ട്) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

ലഹസ്കൂള അസനിസന്റെട്ട് നനിയമനലാം

152  (840) ശതീ  .   റനി  .   വനി   .  രഭാകജഷട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  ഏലതഭാലക്ക
വനിഷയത്തനിലുള്ള  ലഹസ്കൂള  അസനിസന്റെനിലന്റെ  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റുകേളഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ളലതനട്ട് അറനിയുകമഭാ ;

(ബനി)  നനിയമന  നനികരഭാധനവലാം  സഭാഫട്ട്  ഫനികകഷനുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതുമൂലലാം
റഭാങ്കട്ട് ലനിസനില് നനിനലാം വളലരക്കുറവട്ട്  നനിയമനങ്ങള മഭാത്രകമ നടനനിട്ടുളലവനതനിനഭാല്
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കൂടതല്  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനില്  8-ാം  കഭാസനില്  1:35  വചട്ട്  അദലഭാപകേലര
സലാംരക്ഷനിചതുകപഭാലല  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  ആനുപഭാതനികേമഭായ  തസ്തനികേ  നനിര്ണ്ണയലാം
നടത്തനി  കൂടതല്  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  എചട്ട്.എസട്ട്.എ.
(ഫനിസനിക്കല് സയനസട്ട്) തസ്തനികേയുലട റഭാങ്കട്ട് പടനികേ മഭാത്രമഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.

(ബനി  &  സനി)  കൂടതല്  ഉകദലഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേഭാന  കേഴെനിയുകമഭാ
എന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

 ഏകേഭാദലഭാപകേ വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല അദലഭാപകേരുലട ശമ്പളലാം 

153 (841) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലല ഏകേഭാദലഭാപകേ വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല അദലഭാപകേരുലട ശമ്പളലാം
5000  രൂപയനില്  നനിനലാം  10,000  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത
ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏകേഭാധലഭാപകേ  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല  അധലഭാപകേരുലട  പുതുക്കനിയ  ശമ്പളലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് പുതുക്കനിയ ശമ്പളലാം നല്കുനതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ
കേഭാരണലമന്തെഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതുക്കനിയ  ശമ്പളലാം  എനട്ട്  മുതല്  നല്കേഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  മുനകേഭാല  പ്രഭാബലലകത്തഭാലട  ശമ്പളലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഏകേഭാദലഭാപകേ വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല  അദലഭാപകേരുലട  ശമ്പളലാം  10,000
രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. (പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയനിരനിക്കുന.)*

(ബനി)  പുതുക്കനിയ ശമ്പളലാം നല്കേനിയനിടനില. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത
ഫണട്ട് അകലഭാടട്ട് ലചേയട്ട് ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  ഏകേഭാദലഭാപകേ  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല  വനിദലഭാകവഭാളന്റെനിയര്മഭാരുലട
പ്രതനിമഭാസ  ശമ്പളലാം  10,000  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചതട്ട്  3-3-2016-ാം  തതീയതനി

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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മുതലഭാണട്ട്. ആ തതീയതനി മുതല് ശമ്പളത്തനിനട്ട് അര്ഹതയുണട്ട്.

 പഭാഠപുസ്തകേ അചടനിയനിലുണഭായ ക്രമകക്കടകേളുലാം ഫലപ്രഖലഭാപനത്തനിലുണഭായ
വതീഴ്ചകേളുലാം

154 (842)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലനറ  കേഭാലയളവനില്  പഭാഠപുസ്തകേ
അചടനിയനിലുണഭായ അഴെനിമതനികേള സലാംബനനിചട്ട് ആകക്ഷപത്തനിനകമല് അകനസഷണലാം
നടത്തുവഭാന നടപടനിലയടക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  സ്കൂള  കുടനികേളക്കട്ട്  യഥഭാസമയലാം  പുസ്തകേലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്  കേഭാരണലാം  പഭാഠപുസ്തകേലാം  ഇലഭാലത  കുടനികേള  വഭാര്ഷനികേ  പരതീക്ഷ
എഴകതണനിവനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതനിനുത്തരവഭാദനികേലള
കേലണത്തുവഭാനുലാം  ഇവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം
തയഭാറഭാക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) കേഴെനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലനറ  കേഭാലയളവനില്
എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷഭാ  നടത്തനിപനിലുലാം  ഫല പ്രഖലഭാപനത്തനിലുലാം  ഉണഭായ
വതീഴ്ചകേളുലാം  അടനിമറനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിയ്ക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  സ്കൂള ഉചഭക്ഷണ പരനിപഭാടനിയനില്
സലാംഭവനിച വതീഴ്ചകേള എലന്തെലഭാലമനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  പഭാഠലപദതനി  പരനിഷ്കരണലാം  ഉകപക്ഷനിചതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  വതീഴ്ചകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഉത്തരവഭാദനികേളലക്കതനിലര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുലാം പഭാഠലപരനിഷ്കരണ പദതനി പുനരഭാവനിഷ്കരനിക്കഭാനുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  2015  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസത്തനിലല  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷഭാഫലലാം
പുനപ്രസനിദതീകേരനികക്കണനിവന  സഭാഹചേരലലാം  ശദയനില്ലപടതനിലനതുടര്നട്ട്  മുന
പരതീക്ഷഭാ ലസക്രടറനി  ശതീ.  എലാം.  ലഎ.  സുകുമഭാരന,  സനിസലാം മഭാകനജര് ആയനിരുന
ശതീമതനി ലജ. പനി. ലബനനിത, എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി. പരതീക്ഷയുമഭായനി ബനലപട 'എ
1'  ലസക്ഷന കഭാര്ക്കട്ട് ശതീ.  റനി.  സകന്തെഭാഷട്ട് കുമഭാര്,  എ വനിഭഭാഗലാം സൂപ്രണട്ട് ശതീമതനി
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ശതീകേല  ബനി,  വനിവനിധ  പരതീക്ഷഭാ  വഭാലദ്യുകവഷന  ലസന്റെറുകേളനിലല  കേലഭാമ്പട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാര്,  ലഡപന്യൂടനി  കേലഭാമ്പട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്,  കസഭാര്  സൂപര്ലവസര്മഭാര്
എനനിവര്ലക്കതനിലര  അചടക്ക  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിരുന.  പരതീക്ഷഭാഭവനനിലല  മുന
പരതീക്ഷഭാ  ലസക്രടറനി  ശതീ.  എലാം.  ഐ.  സുകുമഭാരന  കസവനത്തനില്നനിനലാം
വനിരമനിചതനിനഭാല്  സര്ക്കഭാര് തലത്തനില്  അചടക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
പരതീക്ഷഭാഭവനനിലല  സനിസലാം  മഭാകനജര്  ആയനിരുന  ശതീമതനി  ലജ.പനി.ലബനനിതലയ
ടനിയഭാളുലട  മഭാതൃസഭാപനമഭായ  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വകുപനികലയട്ട്  തനിരനിചയച്ചു.
ശനിക്ഷഭാനടപടനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ടനിയഭാളുലട  ഒരു  വഭാര്ഷനികേ  ഇനക്രനിലമന്റെട്ട്  സഞ്ചനിത
ഫലകത്തഭാലട തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി തടഞലകേഭാണട്ട് കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല് കനഭാടതീസട്ട്
ടനിയഭാളക്കട്ട് നല്കേനി.  ശതീ.  റനി.  സകന്തെഭാഷട്ട് കുമഭാര്,  സൂപ്രണട്ട് ശതീമതനി ശതീകേല ബനി.
എനനിവര്ലക്കതനിരഭായ  ശനിക്ഷഭാനടപടനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഇവരുലട  ഒരു  വഭാര്ഷനികേ
ഇനക്രനിലമന്റെട്ട് സഞ്ചനിതഫലപ്രഭാബലലകത്തഭാലട തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി തടഞലകേഭാണട്ട്
ഇവര്ക്കട്ട്  കേഭാരണലാം  കേഭാണനിക്കല്  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനി  അചടക്ക  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി & ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് സനിവനില് സര്വതീസട്ട് അക്കഭാദമനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

155(843)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  സനിവനില്  സര്വതീസട്ട്  അക്കഭാദമനി  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ഇതുവലര സസതീകേരനിചലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്  വകേയനിരുത്തനി
യനിരനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  സനിവനില്  സര്വതീസട്ട്  അക്കഭാദമനി  ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  2-6-2014-ലല  ജനി.ഒ.(എലാം  എസട്ട്.)നമ്പര്  228/2014/റവ
നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിന പ്രകേഭാരലാം  54  ലസന്റെട്ട് സലലാം കകേഭാഴെനി കക്കഭാടട്ട് ടഇൗണനില്
പഭാടത്തനിനട്ട്  അനുവദനിചതനില് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവ ഗൃത്തനികേള തുടങ്ങഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിടനില.
എങ്കനിലുലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ചുങ്കലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  യു.പനി.  സ്കൂള  കകേഭാമ്പഇൗണനില്
പഭാടത്തനിലനടത്ത ലകേടനിടത്തനില് കകേരള കസറട്ട് സനിവനില് സര്വതീസട്ട് അക്കഭാദമനിയുലട
സബട്ട് ലസന്റെര് 2014 ലഫബ്രുവരനി മുതല് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
56,00,000 (അനപത്തനിയഭാറട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ) വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം
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156  (844)  ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം നനിലവനില് വനകതഭാലട

സ്കൂള  പഠനലാം  ഉകപക്ഷനിചവരുലട  എണ്ണലാം  എപ്രകേഭാരമഭാലണനട്ട്  വനിശകേലനലാം

ലചേയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭാഴെനിഞ  കപഭാകുന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  കേഭാരണങ്ങള  കേലണത്തനി

സ്കൂളനികലക്കട്ട്  തനിരനിലകേലയത്തനിക്കുന  എലന്തെങ്കനിലുലാം  പദതനികേള  നനിലവനിലുകണഭാ;

ഇലലങ്കനില് ഇത്തരത്തനില് ഒരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിച്ചു നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പല  സസകേഭാരല  സ്കൂസ്കൂൂളുകേളനിലുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  അവകേഭാശ  നനിയമലാം

നനിലവനിലനിരനിലക്കത്തലന  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേലള  കതഭാല്പനിക്കഭാറുലണന  വസ്തുത

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി) വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം കേര്ശനമഭായനി പഭാലനിക്കലപടനലണന

കേഭാരലലാം ഉറപ്പു വരുത്തുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിശകേലനലാം ലചേയനിടനില.

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി/തതീരകദശ  കമഖലകേളനിലല  സ്കൂളുകേളനില്  കുടനികേളുലട

ലകേഭാഴെനിഞകപഭാക്കട്ട്  ശദയനില്ലപടകേയുലാം  സഭാമൂഹലകക്ഷമ  വകുപനിലന്റെയുലാം  തകദ്ദേശ

ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.-യുലടയുലാം  സഹകേരണകത്തഭാലട

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനികലക്കട്ട് കുടനികേലള

ആകൃഷ്ടരഭാക്കുനതനിനുലാം  മനികേച  പഠനനനിലവഭാരവലാം  അടനിസഭാനസഇൗകേരലങ്ങള

ലമചലപടത്തുനതനിനുലാം കവണ കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(ഡനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  അവകേഭാശനനിയമലാം  കേര്ശനമഭായനി  പഭാലനിക്കുനലണന

കേഭാരലലാം ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായുള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങള കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില് വനിദലഭാഭലഭാസ

ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട് നല്കുനണട്ട്.
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സ്കൂളുകേളനിലല ഭഇൗതനികേ സഇൗകേരലങ്ങള

157 (845) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലഹസ്കൂളുകേളഭായനി  അപ്കഗ്രഡട്ട്  ലചേയ സ്ക്കുളുകേളനിലുലാം പുതനിയതഭായനി  പ്ലസ

കകേഭാഴട്ട്  അനുവദനിച  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  മതനിയഭായ  ലകേടനിട  സഇൗകേരലമനിലലനതട്ട്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സ്കൂളുകേളനില്  ലകേടനിടവലാം  മറട്ട്  ഭഇൗതനികേ  സഇൗകേരലങ്ങളുലമഭാരുക്കഭാന

എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അപ്കഗ്രഡട്ട്  ലചേയ  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനില്  സഇൗകേരലമനിലലനതട്ട്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സ്കൂളുകേളനില്  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനട്ട്  മഭാകനജര്ക്കട്ട്

നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകേയുലാം  ബനലപട  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട

ശദയനില്ലപടത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയനിലല വനിവഭാദ ഉത്തരവകേള

 158 (846)  ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലലത്ത  വനിവഭാദ  ഉത്തരവകേള
മനനിസഭഭാ  ഉപസമനിതനി  പരനികശഭാധനിചതനില്,  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  നടന
ക്രമകക്കടകേള  എലന്തെലഭാമഭാലണനട്ട്  കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  വനിശദ
വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖല,  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖല  എനതീ
വകുപ്പുകേളനിലല  ക്രമകക്കടകേള  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  പ്രകതലകേമഭായനി
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ& ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

909/2017
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സ്കൂളുകേളനിലല സഭാദലഭായ ദനിവസങ്ങള

159 (847) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒരു  അദലയന  വര്ഷത്തനിലല  ആലകേ  സഭാദലഭായ  ദനിവസങ്ങള
എത്രയഭാലണനട്ട് ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  ആകേസനികേമഭായനി ഉണഭാകുന അവധനികേള മൂലലാം  സഭാദലഭായ ദനിവസങ്ങളനില്
കുറവട്ട് വരുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിടകണഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  നഷ്ടമഭാകുന  സഭാദലഭായ  ദനിവസങ്ങളക്കട്ട്  പകേരലാം  എന്തെട്ട്
സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് നനിലവനില് ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില് സഭാദലഭായ ദനിവസങ്ങള നഷ്ടമഭാകുനതട്ട് സര്ക്കഭാര് സ്ക്കുളുകേലള
അനഭാകേര്ഷകേങ്ങളഭാക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) ഒരു  അദലയന  വര്ഷത്തനില്  പരമഭാവധനി  സഭാദലഭായ  ദനിവസങ്ങള
ലഭലമഭാക്കഭാന ഫലപ്രദമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒരു  അദലയന  വര്ഷലാം  200  പ്രവൃത്തനി  ദനിവസങ്ങള  അലലങ്കനില്  1000
സഭാദലഭായ മണനികര് എനട്ട് ക്രമലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ആകേസനികേമഭായനി  ഉണഭാകുന  അവധനികേളമൂലലാം  പ്രവൃത്തനി  ദനിനങ്ങള
നഷ്ടലപടനതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  സ്കൂളനിലുലാം  സഭാദലഭായ  മണനികര്
കരഖലപടത്തുനതനിനഭായനി  ഒരു  രജനിസര്  തയഭാറഭാക്കനി  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഏലതങ്കനിലുലാം സഭാഹചേരലത്തനില് സഭാദലഭായ ദനിവസങ്ങളുലട കുറവട്ട് വരുന
പക്ഷലാം  അതനിനട്ട്  പ്രകതലകേ  മണനികറുകേള  കേലണത്തനി  സ്കൂള  തലത്തനില്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) ഉണട്ട്. അതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  ഒരു അദലയന വര്ഷത്തനില് 200 സഭാദലഭായ ദനിവസങ്ങള അലലങ്കനില് 1000
സഭാദലഭായ  മണനികര്  കുടനികേളക്കട്ട്  ലഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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സഭാര്ടട്ട് ചേനില്ഡന പദതനി

 160  (848) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന   :
ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഭാര്ടട്ട്  ചേനില്ഡന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) പദതനിയുലട നടത്തനിപനിനട്ട് ഭരണതലത്തനില് ലകേലക്കഭാണ നടപടനികേള
എലന്തെലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.  ഓകരഭാ  വനിദലഭാര്ത്ഥനിയുലാം  അതഭാതട്ട്  കഭാസുകേളനില്നനിനലാം
ആര്ജനികക്കണതഭായ  മനിനനിമലാം  കശഷനികേള  കനടനിയനിട്ടുണട്ട്  എനട്ട്  ഉറപ്പു
വരുത്തുനതനികലക്കഭായുള്ള പദതനിയഭാണട്ട് സഭാര്ടട്ട് ചേനില്ഡന പദതനി.

(സനി)  പഭാഠലപദതനികയയുലാം  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങകളയുലാം  അടനിസഭാനമഭാക്കനി
അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  മനികേച  പരനിശതീലനലാം,  കഭാസട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം,  ഗണനിതലാം,  ശഭാസ്ത്രലാം,  ഇലാംഗതീഷട്ട്  എനതീ  വനിഷയങ്ങള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  കുടനികേളക്കുലാം  മനികേച  രതീതനിയനിലുള്ള  പ്രകതലകേ  പരനിശതീലനലാം
എനനിവ നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്. 

വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല ലവദദ്യുതതീകേരണലാം

  161(849)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത മുഴവന വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളുലാം ലവദദ്യുതതീകേരനിചട്ട്
ആവശലഭാനുസരണലാം ടൂബട്ട്  ലലറ്റുകേളുലാം ഫഭാനുകേളുലാം സഭാപനിക്കണലമനട്ട്  സലാംസഭാന
ബഭാലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  എന്തു  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചു  വരുനലതനലാം
ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേ ആവശലമഭായനി വരുലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ബഭാലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  ഇതനികനഭാലടഭാപലാം  മലറലന്തെലഭാലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളഭാണട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനി ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
ഡനി.പനി.ഐ.-യുലട അനുവഭാദലാം

162 (850)  ശതീ  .    ഇ  .    റനി  .    ലടസണ് മഭാസര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എല്.പനി,  യു.പനി,  എചട്ട്.എസട്ട്,  വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ,  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്
തുടങ്ങനിയ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില്  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനി  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
ഡനി.പനി.ഐ.-യുലട  മുനകൂടനിയുള്ള  അനുവഭാദലാം  കവണലമന  സര്ക്കുലര്
നനിലവനിലുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് ഇതു സലാംബനനിച പ്രശ്നങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അധനികേഭാരവനികകേന്ദ്രതീകേരണത്തനിനട്ട്  ഇത്തരലാം  സര്ക്കുലര്  തടസലാം
സൃഷ്ടനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കമല്പറഞ്ഞ  എലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളക്കുലാം  അനുവഭാദലാം
നല്കകേണനി വരുകമ്പഭാഴള്ള ബുദനിമുടട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കുലര് നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി-  ഡനി) ഇല.

കുടനികേളുലട ലകേഭാഴെനിഞകപഭാക്കട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കഭാന നടപടനി

163 (851)  ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കുടനികേളുലട  ലകേഭാഴെനിഞകപഭാക്കുലാം  ഡനിവനിഷന  കഫഭാളുലാം  കനരനിടന  സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേളക്കഭായനി  പുനരുദഭാരണ  പരനിപഭാടനികേള  അടനിയന്തെരമഭായനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

എസട്ട്.എസട്ട്.എ.-യുലട കഫഭാക്കസട്ട് പദതനി ലകേഭാഴെനിഞകപഭാക്കുലാം,  ഡനിവനിഷന
കഫഭാളുലാം  തടയുനതട്ട്  ലക്ഷലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളലപലട
നനിരവധനി സ്കൂളുകേള ഇതനികനഭാടകേലാംതലന നനില ലമചലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കുന്ദേമലാംഗലത്തട്ട് അസഭാപട്ട് കകേന്ദ്രലാം

164 (852)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുന്ദേമലാംഗലത്തട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസവകുപനിനു കേതീഴെനിലുള്ള ഒനര ഏക്കര് ഭൂമനിയനില്
'അസഭാപട്ട്' കകേന്ദ്രലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള സഭാധലതഭാ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്രലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഭാധലതഭാ പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന.

(ബനി)  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം  നടത്തനി  സലലാം  അനുകയഭാജലമഭാലണനട്ട്
കേലണത്തനിയഭാല് കേമ്മേന്യൂണനിറനി സനില് പഭാര്ക്കട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനിലല എല്.പനി.എസട്ട്.എ. നനിയമനലാം

165 (853)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് എല്.പനി.എസട്ട്.എ.  റഭാങ്കട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനില്
വനകശഷലാം എത്രകപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  എല്.പനി.എസട്ട്.എ.  തസ്തനികേയനില്  എത്ര
ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലുണട്ട്;  ഇതനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയവ  എത്ര;
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനിലല  എല്.പനി.എസട്ട്.എ.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസനില്നനിനലാം  ഇതുവലര  89
കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനി.

(ബനി)  191  ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുണട്ട്.  അതനില്  70  ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലല നനിലവനിലല ഉത്തരവകേള അനുസരനിചട്ട്
കനരനിട്ടുള്ള  നനിയമനത്തനിനട്ട്  കകേഡര്  ലസ്ട്രേങ്തനിലന്റെ  65  ശതമഭാനവലാം,  അന്തെര്ജനിലഭാ
സലമഭാറലാം/തസ്തനികേ  മഭാറലാം  എനനിവയഭായനി  35  ശതമഭാനവലാം  നതീക്കനിലവയണലമനഭാണട്ട്.
2015-16 –ലല കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം പനി.എസട്ട്.സനി വഴെനി കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനത്തനിനട്ട്
കകേഡര് ലസ്ട്രേങ്തനിലന്റെ നനിശ്ചനിത  65  ശതമഭാനത്തനിലുലാം കൂടതല്  (81%)  ജതീവനക്കഭാര്
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കജഭാലനി  ലചേയ്യുനണട്ട്.  അധനികേ അദലഭാപകേര് നനിലനനിനനിരുനതനിനഭാല് കേഴെനിഞ്ഞ  4
വര്ഷമഭായനി  അന്തെര്ജനിലഭാ  ലപഭാതുസലമഭാറലാം  നടത്തനിയനിടനില.  ആയതനിനഭാല്
അന്തെര്ജനിലഭാ സലമഭാറലാം/തസ്തനികേ മഭാറലാം തുടങ്ങനിയ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് കകേഡര് ലസ്ട്രേങ്തട്ട്
വചട്ട്  കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള  നനിശ്ചനിത  35  ശതമഭാനത്തനിലുലാം  കുറവട്ട്  ജതീവനക്കഭാരഭാണട്ട്
ഇകപഭാള ഈ വനിഭഭാഗത്തനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുനതട്ട്. 

തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനിലല ലഹസ്കൂള അസനിസന്റെനിലന്റെ
(ഇലാംഗതീഷട്ട്)ഒഴെനിവകേള

 166(854) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  ലഹസ്ക്കൂള  അസനിസന്റെട്ട്  (ഇലാംഗതീഷട്ട്)-ലന്റെ
എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലുലണനട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ ജനില തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില്  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-യനികലക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലഹസ്ക്കൂളഭാക്കനി അപ്കഗ്രഡട്ട് ലചേയ
സ്കൂളുകേളനില്  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേ  സൃഷ്ടനിചട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്
സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവനന്തെപുരലാം - 3

  ആറനിങ്ങല് - 10

  ലനയഭാറനിനകേര - 5

ആലകേ - 18

(ബനി)  ഒലരഭാഴെനിവട്ട്  (എചട്ട്.എസട്ട്.എ.  (ഇലാംഗതീഷട്ട്)  By  Transfer)  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  2016-17  വര്ഷത്തനിലല സഭാഫട്ട്  ഫനികകഷന  നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായ
കശഷലാം ആനുപതനികേമഭായ ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഉണട്ട്.  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില്
അപ്കഗ്രഡട്ട്  ലചേയനിട്ടുള്ള  6  സ്കൂളുകേളനിലടക്കലാം  36  സ്കൂളുകേളനില്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
(ലകേ)നമ്പര്  317/2013/ലപഭാ.വനി.വ.  തതീയതനി  6-12-2013  പ്രകേഭാരലാം  5  ലഹസ്കൂള
അദലഭാപകേ തസ്തനികേ വതീതമഭാണട്ട് സൃഷ്ടനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  രണട്ട് ലഭാലാംകഗസജട്ട് ടതീചര് തസ്തനികേയുലാം
ഒനട്ട്  വതീതലാം  സയനസട്ട്,  കസഭാഷലല്  സയനസട്ട്,  കേണക്കട്ട്  തസ്തനികേകേളുമഭാണട്ട്
സൃഷ്ടനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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അടച്ചുപൂടല് ഭതീഷണനി കനരനിടന സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേള

167 (855) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അടച്ചു  പൂടല്  ഭതീഷണനി  കനരനിടന  എത്ര  സര്ക്കഭാര്,
എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളുലണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്
ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഇവലയ നനിലനനിര്ത്തഭാന എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര കുടനികേളനില്  കുറവട്ട്  ഉള്ള സ്കൂളുകേലളയഭാണട്ട്  അണ്  എക്കകണഭാമനികേട്ട്
ആയനി കേണക്കഭാക്കഭാറുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ആ  മഭാനദണ്ഡ  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര  അണ്  എക്കകണഭാമനികേട്ട്  സ്കൂളുകേള
സലാംസഭാനത്തുലണനട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ഇ)  ഇവയുലട  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അടച്ചുപൂടല്  ഭതീഷണനി  കനരനിടന  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേള
ഒനലാംതലന  ഇല.  എയ്ഡഡട്ട്  കമഖലയനില്  അടച്ചുപൂട്ടുനതനിനഭായനി  44  സ്കൂളുകേളുലട
മഭാകനജര്മഭാര്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറക്ടര്ക്കട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനില്  4
സ്കൂളുകേള ബഹുമഭാനലപട ലഹകക്കഭാടതനി വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് അടച്ചുപൂടനിയനിട്ടുണട്ട്.
കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനിയ എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളുലട ലനിസട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(ബനി) മുകേളനില് സൂചേനിപനിച 44 എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില് നഭാലട്ട് സ്കൂളുകേള ബഹുമഭാനലപട
ലഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  അടച്ചുപൂടനിയനിരുന.  അടച്ചുപൂടനിയ  നഭാലട്ട്
സ്കൂളുകേലള സര്ക്കഭാര് ഏലറടക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി) കകേരള വനിദലഭാഭലഭാസ നനിയമലാം അദലഭായലാം V, റൂള 22 എ പ്രകേഭാരലാം ഒരു കഭാസനില്
ശരഭാശരനി 25 കുടനികേള ഇലഭാത്ത വനിദലഭാലയങ്ങലളയഭാണട്ട് അണ് ഇക്കകണഭാമനികേട്ട് സ്കൂളുകേളുലട
ഗണത്തനില്ലപടനതട്ട്. 

(ഡനി)  2015-16-ലല  കേണക്കുപ്രകേഭാലാം  അണ്  എക്കകണഭാമനികേട്ട്  സ്കൂളുകേള-സര്ക്കഭാര്  -
2606, എയ്ഡഡട്ട് - 3109, ആലകേ -  5715

(ഇ)  സ്കൂളുകേളനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം  പഠന  നനിലവഭാരവലാം
ലമചലപടത്തുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഭനിനകശഷനിയുള്ള കുടനികേലള പരനിശതീലനിപനിക്കുന റനികസഭാഴ ട്ട് അദലഭാപകേലര
തനിരനിലചടക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

168  (856)  ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്  കുനപനിള്ളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  സ്കൂളുകേളനിലഭായനി  ഭനിനകശഷനിയുള്ള  കുടനികേലള
പരനിശതീലനിപനിക്കുന  റനികസഭാഴട്ട്  അദലഭാപകേരനില്  നനിനലാം  പുറത്തഭാക്കലപട  491  കപലര
തനിരനിലചടക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സര്വ ശനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാന പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഒന മുതല് 8 വലര കഭാസ്സുകേളനില്
പഠനിക്കുന  പ്രകതലകേ  പരനിഗണന  അര്ഹനിക്കുന  കുടനികേലള
പരനിശതീലനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കകേരള  സര്ക്കഭാര്
അനുവദനിച  5  കകേഭാടനി  രൂപ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തനിയ  റനികസഭാഴട്ട്
അദലഭാപകേലര 2016-17 വര്ഷത്തനില് പുനര് നനിയമനലാം നല്കുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.  

ആദഭായകേരമലഭാത്ത ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങള

169 (857)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  അനഭാദഭായകേരലമന  കപരനില്  എത്ര
ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങലള തനിടലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) അനഭാദഭായകേരലമനട്ട്  തനിടലപടത്തുനതനിനുളള  മഭാനദണ്ഡലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങലള സലാംരക്ഷനിക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16-ലല  കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  അനഭാദഭായകേരമഭായ
സ്കൂസ്തുളുകേള-സര്ക്കഭാര്-2606, എയ്ഡഡട്ട് - 3109 – ആലകേ - 5715.

(ബനി)  കകേരള വനിദലഭാഭലഭാസ നനിയമലാം അദലഭായലാം  V'  റൂള 22 എ'  പ്രകേഭാരലാം ഒരു
കഭാസനില്  ശരഭാശരനി  25  കുടനികേലളങ്കനിലുലാം  ഇലഭാത്ത  വനിദലഭാലയങ്ങലളയഭാണട്ട്
അനഭാദഭായകേരമഭായ  സ്കൂളുകേളുലട  ഗണത്തനില്ലപടത്തുനതട്ട്.  ലപഭാതു
വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങളുലാം പഠന നനിലവഭാരവലാം ലമചലപടത്തനി
വനിദലഭാലയങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

 വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല ദനിവസകവതന അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള നനിയമനലാം

  170 (858) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേളനില്
സനിരലാം/എലാംകപ്ലഭായ്ലമന്റെട്ട് നനിയമനലാം നടക്കുനതു വലര വനിദലഭാലയങ്ങളുലട സുഗമമഭായ
നടത്തനിപനിനട്ട്  ദനിവസകവതന  അടനിസഭാനത്തനില്  അദലഭാപകേലര  നനിയമനിക്കുനതനിലനതനിരഭായനി
ഏലതങ്കനിലുലാം ഉത്തരവകേള പുറലപടവനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് പ്രസ്തസ്തുത ഉത്തരവട്ട് പനിനവലനിക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിദലഭാലയങ്ങളുലട  സുഗമമഭായ  നടത്തനിപനിനട്ട്  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാ
നത്തനില്  അദലഭാപകേലര  നനിയമനിക്കുനതനിലനതനിരഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  ഒനലാം
പുറലപടവനിചനിടനില. 

ഹയര് ലസക്കണറനി തുലലതഭാ കകേഭാഴ ട്ട്

171 (859)  ശതീ  .    ലജയനിലാംസട്ട്  മഭാതദ്യു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന ആരലാംഭനിച ഹയര് ലസക്കണറനി തുലലതഭാ
കകേഭാഴനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭായനി നടത്തുനതനിനട്ട് കേഴെനിയഭാലത കപഭായതട്ട്
എന്തുലകേഭാണഭാലണനട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ; എങ്കനില് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) മറ്റു കകേഭാഴ്സുകേള കപഭാലല ആകേര്ഷകേമലഭാത്ത ഹയര് ലസക്കണറനി കകേഭാഴട്ട്
നടത്തുന സഭാപനങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  അനലസലാംസഭാന തുലലതഭാ കകേഭാഴ്സുകേള,  കദശതീയ സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷലന്റെ
കകേഭാഴ്സുകേള എനനിവലയകപഭാലല ഈ കകേഭാഴനിലന്റെയുലാം കേഭാലലദര്ഘലലാം ആറു മഭാസകമഭാ,
ഒരു വര്ഷകമഭാ ആക്കനി മഭാറ്റുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേരള സലാംസഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന അകതഭാറനിറനിയുലട ആഭനിമുഖലത്തനില്
2015-ല് ആരലാംഭനിച ഹയര് ലസക്കണറനി തുലലതഭാ കകേഭാഴട്ട് ഇന്തെലയനിലലതലന ആദലലത്ത
സലാംരലാംഭമഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല  14  ജനിലകേളനിലല  ലതരലഞ്ഞടക്കലപട  214  ഹയര്
ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലുലാം ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലുലാം വചട്ട് വളലര
കേഭാരലക്ഷമമഭായനിടഭാണട്ട്  സമ്പര്ക്ക പഠന കഭാസ്സുകേള നടത്തനിവരുനതട്ട്.  18-4-2013-ലല
സ.ഉ.(ലകേ)  138/2013/ലപഭാ.വനി.വ  നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  അനുസരനിചട്ട്
ഹദ്യുമഭാനനിറതീസട്ട്,  കകേഭാകമഴട്ട്  ഗ്രൂപ്പുകേളനിലഭായനി  ആദല  ബഭാചനില്  19,708  പഠനിതഭാക്കഭാള
രജനിസര്  ലചേയട്ട്  പഠനലാം  വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവരുന.  ഈ  കകേഭാഴനില്
സമ്പര്ക്ക പഠനകഭാസ്സുകേള നയനിക്കുനതനിനട്ട് ബനലപട വനിഷയത്തനില് ബനിരുദഭാനന്തെര
ബനിരുദവലാം  ബനി.എഡലാം  ലസറ്റുലാം  അടനിസഭാന  കയഭാഗലത  കനടനിയനിട്ടുള്ള
അദലഭാപകേലരയഭാണട്ട് ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കകേഭാഴനിലന്റെ സസഭഭാവവലാം സമയക്രമവലാം
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ഔപചേഭാരനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  രതീതനിയനില്നനിനലാം  തനികേച്ചുലാം  വലതലസ്തമഭാണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
ലപഭാതുപരതീക്ഷ  നടത്തുനതനിനുള്ള  പൂര്ണ്ണ  ചുമതല  സലാംസഭാന  ഹയര്  ലസക്കണറനി
ഡയറക്ടകററഭാണട്ട് നനിര്വഹനിക്കുനതട്ട്. 

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) ഹയര് ലസക്കണറനി തുലലതഭാ കകേഭാഴനിലന്റെ ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില് ഭൂരനിഭഭാഗവലാം
ഔപചേഭാരനികേ എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  പഭാസഭായകശഷലാം പഠനലാം തുടരഭാന കേഴെനിയഭാത്തവര്,
പത്തഭാലാംതരലാം  തുലലതഭാ  കകേഭാഴട്ട്  പഭാസഭായവര്,  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ  പഠനഭാനുഭവങ്ങള
പൂര്ണ്ണമഭായനി  ലഭനിക്കഭാത്തവര്  തുടങ്ങനിയവരഭാണട്ട്.  ഔപചേഭാരനികേ  ഹയര്  ലസക്കണറനി
കകേഭാഴനിനട്ട്  സമഭാനമഭായ  സര്ടനിഫനിക്കറഭാണട്ട്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  ഡയറക്ടകററട്ട്  മുകഖന
നല്കുനതട്ട് എനതനിനഭാല് ഈ കകേഭാഴനിലന്റെ കേഭാലലദര്ഘലലാം കുറയഭാന നനിര്വഭാഹമനില.

ഹയര് ലസക്കണറനി അഡതീഷണല് ബഭാചനിലല തസ്തനികേകേള

172 (860)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അനുവദനിച  ഹയര്ലസക്കണറനി
അഡതീഷണല്  ബഭാചനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുകവണനി
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതനട്ട് ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് അനുവദനിച ഹയര് ലസക്കണറനി
അഡതീഷണല് ബഭാചനിനട്ട് ആവശലമഭായ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന വനിഷയലാം ധനകേഭാരല
വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

ഹയര് ലസക്കണറനി ജൂനനിയര് അദലഭാപകേരുലട ലപ്രഭാകമഭാഷന 

173 (861)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  ഹയര്ലസക്കണറനി  കമഖലയനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  ജൂനനിയര്
അദലഭാപകേരുലട ലപ്രഭാകമഭാഷന പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ എന കേഭാരലലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് ഈ വനിഷയത്തനില് എലന്തെലഭാലാം കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്
എന കേഭാരലലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &ബനി)  കകേരളത്തനിലല  ഹയര്  ലസക്കണറനി  കമഖലയനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന
ജൂനനിയര്  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  നല്കുന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില.  എനഭാല് ഹയര്  ലസക്കണറനി  കമഖലയനില്  (സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്)
അഞ്ചു  വര്ഷലാം  കസവനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂള  ജൂനനിയര്
അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  പ്രനിനസനിപല്  ലപ്രഭാകമഭാഷന,  ലപഭാതുസലലാംമഭാറലാം  എനനിവക്കട്ട്
പരനിഗണനിക്കുനതനികലക്കഭായനി  മഭാത്രലാം  യഭാലതഭാരു  സഭാമ്പത്തനികേഭാനുകൂലലത്തനികനഭാ
ശമ്പളനനിര്ണ്ണയത്തനികനഭാ  അര്ഹതയുണഭാ  യനിരനിക്കുകേയനിലലന  വലവസയനില്
എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി  (സതീനനിയര്)  സഭാറസട്ട്  നല്കുവഭാന  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനലമടത്തനിരുന. ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നടപടനികേള തുടര്നവരുന. 

അടച്ചുപൂട്ടുന വനിദലഭാലയങ്ങള

174(862) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എത്ര  വനിദലഭാലയങ്ങളഭാണട്ട്  അനഭാദഭായകേരലമനട്ട്
കേലണത്തനിയതട്ട്; ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം വനിദലഭാലയങ്ങളനില് അടച്ചുപൂടല് ഭതീഷണനി കനരനിടനവ എത്രയഭാണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) അടച്ചുപൂട്ടുന വനിദലഭാലയങ്ങലള സര്ക്കഭാര് ഏലറടക്കുകമഭാ; ഇതു സലാംബനനിച നയലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇതനിനകേലാം  എത്ര  വനിദലഭാലയങ്ങള  ഇങ്ങലന  ഏലറടത്തനിട്ടുണട്ട്;
കേണക്കുകേള ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ഇ)  അനഭാദഭായകേരമഭായ  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ശഭാക്തതീകേരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങലള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുവഭാനുലാം നനിലനനിര്ത്തുവഭാനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16-ലല  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  കുടനികേള  കുറവഭായ  5715
സ്കൂളുകേളനില് സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേള  2606-ഉലാം എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേള  3109-ഉലാം ആണട്ട്.  സ്കൂളുകേളുലട
ജനില തനിരനിച്ചുള്ള എണ്ണലാം ഉളലപടന ലനിസട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



204 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 11, 2016

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് അടച്ചുപൂടല് ഭതീഷണനി കനരനിടന  44  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനില്  4
എണ്ണലാം ബഹുമഭാനലപട ലഹകക്കഭാടതനി വനിധനികേളുലട അടനിസഭാനത്തനില് അടച്ചുപൂടനി.

(സനി)  കകേഭാടതനി  വനിധനിയുലട  അടനിസഭാത്തനില്  അടച്ചുപൂടനിയ  4  സ്കൂളുകേള  സര്ക്കഭാര്
ഏലറടക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) അടച്ചുപൂടല് ഭതീഷണനി കനരനിട സ്കൂളുകേള ഇതുവലര സര്ക്കഭാര് ഏലറടത്തനിടനില.

(ഇ)  ഇത്തരലാം  സ്കൂളുകേളുലട  ഗണത്തനില്ലപട  സ്കൂളുകേളനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള
ലമചലപടത്തുനതനിനുലാം പഠന നനിലവഭാരലാം കൂടതല് ലമചലപടത്തുനതനിനുമുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

ഹയര് ലസക്കണറനി, ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി
അദലഭാപകേരുലട ഒഴെനിവകേള

175(863) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചേലക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളലപടന  ഏലതഭാലക്ക
ഹയര്ലസക്കണറനി,  ലവകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്ക്കൂളുകേളനിലഭാണട്ട്
അദലഭാപകേരുലട തസ്തനികേകേള ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുനതട്ട്;

(ബനി) പ്രസ്തുത  സ്ക്കൂളുകേളനില്  കഭാസ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനു  മുമ്പട്ട്
അദലഭാപകേരുലട  തസ്തനികേകേള  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

 പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട ലഭലത

176(864) ശതീ  .    കകേഭാവര് കുഞകമഭാന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട ലഭലത മുനകൂടനി കബഭാദലലപടഭാലമനനിരനിലക്ക കപഭാലുലാം
അതട്ട്  യഥഭാസമയലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  കേഴെനിയഭാത്ത  സനിതനി  വര്ഷങ്ങളഭായനി
തുടരുനതനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങള  എലന്തെലഭാലമനട്ട്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനില്
ആയതട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  യഥഭാസമയലാം  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാഠപുസ്തകേ  അചടനി  സലാംബനനിചട്ട്  അനുബന  വകുപ്പുകേളുമഭായനി
ആകലഭാചേനിചട്ട്  ഒരു  പ്രവര്ത്തന  കേലണര്  ഉണഭാക്കനി  അതനുസരനിചട്ട്  ഈ  പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കപപര് പര്കചസട്ട്  നടപടനികേളനില് ഉണഭാകുന കേഭാലതഭാമസവലാം
യഥഭാസമയലാം  ഇനഡന്റെനിലാംഗട്ട്  നല്കേഭാലത  വരുനതുലകേഭാണ്ടുള്ള  പ്രയഭാസങ്ങളുലാം
ലകേഭാണഭാണട്ട് പഭാഠപുസ്തകേ അചടനിയുലാം വനിതരണവലാം നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള മസയത്തട്ട് തലന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത  വരുനതട്ട്.   ആയതട്ട്  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  കപപര്
വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള ലഘൂകേരനിചട്ട്,  2016-17  മുതല്  2  വര്ഷകത്തയട്ട്
കപപറുലാം അചടനി സഭാമഗ്രനികേളുലാം കസഭാര് പര്കചസട്ട് ചേടങ്ങള പഭാലനിചട്ട് വഭാങ്ങനി 1 മുതല്
10  വലരയുള്ള  കഭാസുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  സ്കൂള  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  അചടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  ലകേ.ബനി.പനി.എസട്ട്.-ലന  ചുമതലലപടത്തനി
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  അചടനിയുലടയുലാം  വനിതരണത്തനിലന്റെയുലാം  പുകരഭാഗതനി
നനിരന്തെരലാം  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തുകേയുലാം  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുകേയുലാം
ലചേയവരുന. യഥഭാസമയലാം പ്രനിന്റെട്ട് ഓര്ഡര് ലകേ.ബനി.പനി.എസട്ട്.-നട്ട് നല്കുനതനിനുള്ള
കേര്ശന  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലടകേട്ട് സട്ട്  ബുക്കട്ട്  ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   2016-17
അദലയനവര്ഷലത്ത  ഹയര്  ലസക്കണറനി  പഭാഠപുസ്തകേ  വനിതരണലാം  അദലയന
വര്ഷഭാരലാംഭത്തനിനുമുമ്പട്ട്  തലന പൂര്ത്തനിയഭാക്കണലമനട്ട്  സനി-ആപ്റനിനു  നനിര്കദ്ദേശവലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട അചടനി

177(865) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് 9, 10 കഭാസ്സുകേളനിലല പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലാം എടനിലല  എടഭാലാം
കഭാസനിലല ഐ.ടനി.  പുസ്തകേവലാം  ഈ വര്ഷലാം മഭാറനിയനിട്ടുലാം  സമയത്തു തലന അചടനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  മഭാതൃകേ  സൃഷ്ടനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞതട്ട്  എങ്ങലനയഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുസ്തകേത്തനിലന്റെ വനിതരണലാം ഏതു ഘടലാം  വലരയഭായനിട്ടുലണനലാം ഐ.ടനി
പുസ്തകേലാം എകനക്കട്ട് വനിതരണത്തനിനട്ട് തയഭാറഭായനിട്ടുലണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ വര്ഷലത്ത അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിചട്ട് ഈ അദലയനവര്ഷലാം
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് കൃതലമഭായനി പുസ്തകേ വനിതരണലാം നടത്തുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടത്തനിയുലാം  കപപര്  പര്കചസട്ട്  നടപടനികേളനില്  ഉണഭാകുന  കേഭാലതഭാമസലാം
ഒവനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  1  മുതല്  10  വലര  കഭാസുകേളനിലല  പഭാഠപുസ്തകേ  അചടനി
സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ കപപറുലാം മറട്ട് സഭാമഗ്രനികേളുലാം
വഭാങ്ങനി  അചടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  വനിതരണലാം  നനിര്വഹനിക്കുനതനിനട്ട്  2016-17  മുതല്
പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  ലകേ.ബനി.പനി.എസട്ട്.-ലന  ചുമതലലപടത്തനിയുലാം
ഉത്തരവഭായനിരുന.  ഈ വര്ഷലാം സ്കൂള തുറക്കുകമ്പഭാള തലന ഒനഭാലാംഘട പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള
സ്കൂളുകേളനില്  എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ലകേ.ബനി.പനി.എസട്ട്.  ഒരുക്കനിയനിരുന.
അചടനിയുലടയുലാം  വനിതരണത്തനിലന്റെയുലാം  പുകരഭാഗതനി  വകുപട്ട്  തലത്തനില്  അവകലഭാകേനലാം
ലചേയവനനിരുനതുലകേഭാണ്ടുലാം കൂടഭാലത യഥഭാസമയലാം പ്രനിന്റെട്ട് ഓര്ഡര് ലകേ.ബനി.പനി.എസട്ട്.-നട്ട്
നല്കുനതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  ലടകേട്ട് സട്ട്  ബുക്കട്ട്  ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയതു
ലകേഭാണ്ടുമഭാണട്ട് ഇപ്രകേഭാരലാം സഭാധലമഭായതട്ട്.

(ബനി)  പുസ്തകേത്തനിലന്റെ ഒനഭാലാംഘട വനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഐ.ടനി.
പുസ്തകേങ്ങളുലട വനില നനിര്ണ്ണയനിചട്ട് കേഴെനിഞ്ഞഭാലുടന വനിതരണലാം തുടങ്ങുനതഭാണട്ട്.

   ഭഭാഷഭാദലഭാപകേരുലട തസ്തനികേ നഷ്ടലപടന സനിതനി

178(866)    ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  ഉപജനിലയനിലല  ഏകഴെഭാളലാം  സ്കൂളുകേളനില്  2014-15,
2015-16 വര്ഷങ്ങളനില് 'സമ്പൂര്ണ്ണ' കസഭാഫട്ട് ലവയര് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് , ഭഭാഷ പഠനിക്കുന
കുടനികേളുലട  എണ്ണലാം ഡഭാറഭാ  എനടനി  നടത്തുന സമയത്തട്ട്  വന പനിഴെവട്ട്  കേഭാരണലാം,
സബട്ട്  ജനിലയനില്  വര്ഷങ്ങളുലട  കസവനമുള്ള  ഭഭാഷഭാദലഭാപകേരുലട  തസ്തനികേ
നഷ്ടലപടന സനിതനി രൂപലപടതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  ഉപജനിലയനില്  ഏലതലഭാലാം  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലഭാണട്ട്
ഇത്തരത്തനില് പ്രശ്നലാം ഉണഭായനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സമ്പൂര്ണ്ണ കസഭാഫ ട്ട്റട്ട് ലവയര് ഓപണ് ലചേയട്ട് ഭഭാഷഭാ വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട
വനിവരങ്ങള  കരഖലപടത്തുനതനിനട്ട്  ഉനതതലത്തനില്  തതീരുമഭാനലമടക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  ഉപജനിലയനിലല  തഭാലഴെപറയുന  വനിദലഭാലയങ്ങളക്കട്ട്  ഡഭാറ
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എനടനിയനിലല  പനിഴെവ  കേഭാരണലാം  ഭഭാഷഭാദലഭാപകേരുലട  തസ്തനികേ  നഷ്ടലപടന  സനിതനി
ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

1. കതഭാരഭായനി എല്.പനി.എസട്ട്.

2. ലവങ്ങളലാം യു.പനി.എസട്ട്.

3. പുളനിയകഞ്ചരനി യു.പനി.എസട്ട്.

4. ഊരളര് എലാം.യു.പനി.എസട്ട്.

5. ലപരുവട്ടൂര് എല്.പനി.എസട്ട്.

6. തനിരുവങ്ങൂര് യു.പനി.എസട്ട്.

7. വഭാകേകമഭാളനി എല്.പനി.എസട്ട്.

8. ലചേകങ്ങഭാട്ടുകേഭാവട്ട് ഈസട്ട് യു.പനി.എസട്ട്.

9. കചേമകഞ്ചരനി ഈസട്ട് യു.പനി.എസട്ട്.

10. കവളൂര് ലവസട്ട് എല്.പനി.എസട്ട്.

11. കചേലനിയ യു.പനി.എസട്ട്.

12. കേക്കകഞ്ചരനി എല്.പനി.എസട്ട്.

13. എടക്കരലകേഭാളക്കഭാടട്ട് യു.പനി.എസട്ട്.

14. കചേമകഞ്ചരനി ലകേഭാളക്കഭാട യു.പനി.എസട്ട്.

(സനി)  ലകേഭായനിലഭാണനി  ഉപജനിലഭാ  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഓഫതീസറുലട  വനിശദതീകേരണലാം  കതടനി
ഇക്കഭാരലത്തനില്  എന്തു  പനിശകേഭാണട്ട്  സലാംഭവനിചലതന  കേലണത്തനി  അതു  തനിരുത്തുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

 പനിണവര്കുടനിയനിലല ആദനിവഭാസനി ലപണ്കുടനികേളക്കഭായുള്ള കഹഭാസല്

179(867)  ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനിണവര്കുടനി സ്കൂളനികനഭാടട്ട്  കചേര്നട്ട് ആദനിവഭാസനി ലപണ്കുടനികേളക്കട്ട് തഭാമസനിചട്ട്
പഠനിക്കുനതനിനുകവണനി  2010-ല്  പണനികേഴെനിപനിച  കഹഭാസല്  ഇതുവലരയുലാം
പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിടനില എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആദനിവഭാസനി ലപണ്കുടനികേളുലട അടനിസഭാന വനിദലഭാഭലഭാസലാം ഉറപട്ട് വരുത്തുവഭാന
ഈ കഹഭാസല് തുറനട്ട് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനട്ട് സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ & ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

   ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനികലയ്ക്കുള്ള ഭഭാഷഭാപുസ്തകേലാം

180(868)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഇഇൗ  വര്ഷലാം  ഹയര്ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  ഭഭാഷഭാപുസ്തകേലാം
ലഭലമഭാകുനനില എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് ഇതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം എന്തെഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  ലഭലമഭാക്കഭാന എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ചേനില സ്കൂളുകേളനില് യഥഭാസമയലാം ഭഭാഷഭാ പുസ്തകേലാം ലഭലമഭാകേഭാതനിരുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 2016-17  അദലയനവര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ഹയര് ലസക്കണറനി പഭാഠപുസ്തകേ
അചടനിക്കുലാം  വനിതരണത്തനിനുമഭായനി  മുനവര്ഷകത്തകപഭാലല  സനി-ആപ്ടനിലനയഭാണട്ട്
ചുമതലലപടത്തനിയതട്ട്.  ലതരലഞ്ഞടപട്ട് ലപരുമഭാറചടലാം നനിലവനിലുണഭായനിരുനതനിനഭാല്
ടനി  സഭാപനത്തനില്  അചടനിയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ലടണര്  നടപടനികേളനില്
കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭാകുകേയുലാം  തന്മൂലലാം  അചടനി  നടക്കഭാതനിരുനതനിനഭാലഭാണട്ട്  ചേനില
സ്കൂളുകേളനില് പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള ലഭലമഭാകേഭാതനിരുനതട്ട്.

(സനി)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വനിഭഭാഗത്തനില്  ബഭാക്കനി  നല്കുവഭാനുള്ള
പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട അചടനി ലകേ.ബനി.പനി.എസട്ട്.-ല് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

 സര്വകേലഭാശഭാലകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം

181(869)  ശതീ  .    കകേഭാവര്  കുഞകമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലാം  കമഭാശമഭായനിട്ടുള്ള  സനിതനി
ലഹകക്കഭാടതനി പരഭാമര്ശങ്ങളനിലടക്കലാം വനനിട്ടുള്ളതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സര്വകേലഭാശഭാലകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടത്തുനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് എനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്വകേലഭാശഭാലകേളുമഭായനി  ബനലപട്ടുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങളനിലല
കേഭാലവനിളലാംബലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഓണ്-ലലന  കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട്
സഭാദലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സര്വകേലഭാശഭാലകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ശക്തനിലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കകേരള സര്വകേലഭാശഭാലയനില് സമഗ്രമഭായ
അക്കഭാദമനികേട്ട് ഓഡനിറട്ട് നടത്തുകേയുലാം ടതീചനിലാംഗട്ട്,  റനിസര്ചട്ട്  & കലണനിലാംഗട്ട് അലസലസന്റെട്ട്
കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  MOOC  Programme (Massive Open
Online Courses) ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. MHRD-യുലട GIAN പദതനി പ്രകേഭാരലാം വനികദശ
അദലഭാപകേരുലട  കനതൃതസത്തനില്  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുലാം  പദതനിയുണട്ട്.
കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാലയുലട  NAAC  അക്രഡനികറഷന  പുതുക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  സര്വകേലഭാശഭാലയുലട  കഗ്രഡട്ട്
ലമചലപടത്തുനതനിനുകവണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലഭാ  പഠന  വകുപ്പുകേലളയുലാം
ബഭാഞ്ചുകേലളയുലാം ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട് നടത്തനിവരുന.  യു.ജനി.സനി.-യുലടയുലാം  മറട്ട്
ഏജനസനികേളുലടയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  പ്രകയഭാജനലപടത്തനി
സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  നടത്തനിവരുന  പദതനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പ്ലഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
കമഭാല്കനഭാടത്തനില്  നടക്കുന.   കുസഭാറനില്  ഡനിഗ്രനി  തലത്തനില്  പഠനത്തനില്  പനികനഭാക്കലാം
നനില്ക്കുനവര്ക്കഭായനി  Remedial  coaching  നല്കുനണട്ട്.   PG  തലത്തനില്  കചേഭായ്സട്ട്
കബസ്ഡട്ട്  ലക്രഡനിറട്ട്  സനിസലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  എലാം.ജനി.സര്വകേലഭാശഭാലയുലട
പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടത്തുനതനിനഭായനി  e-governance  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  കേണ്ണൂര്  സര്വകേലഭാശഭാലയുലട  നനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പു
വരുത്തുനതനിനുലാം ലമചലപടത്തുനതനിനുമഭായനി 2009 മുതല് ഇകന്റെണല് കേസഭാളനിറനി അഷസറനസട്ട്
ലസല് (IQAC) വനിവനിധ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിവരുന.

(സനി)  കകേരള സര്വകേലഭാശഭാലയുലട ബനിരുദ – ബനിരുദഭാനന്തെര കകേഭാഴ്സുകേളുലട
പ്രകവശനലാം,  ഗകവഷണത്തനിനുള്ള രജനികസ്ട്രേഷന നടപടനികേള എനനിവ ഓണ്ലലന
മുകഖന  ആക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇ-കപലമന്റെട്ട്  സഇൗകേരലവലാം  പരതീക്ഷകേളക്കട്ട്  ഓണ്ലലന
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാല  ലഭലമഭാക്കുനണട്ട്.    e-governance
പദതനി  മഹഭാതഭാഗഭാനനി  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിക്കുന.  UG/PG  കകേഭാഴ്സുകേള  യണനികവഴനിറനി  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്
കകേഭാഴ്സുകേള  എനനിവയട്ട്  ഓണ്ലലന  അഡനിഷന  പദതനി  (CAP)  ഏതഭാനുലാം
വര്ഷങ്ങളഭായനി  എലാം.ജനി.  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  നടത്തനിവരുന.  കേണ്ണൂര്
സര്വകേലഭാശഭാലയനില്  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന.  കൂടഭാലത,  സര്വകേലഭാശഭാലയുലട  പ്രവര്ത്തന  സമയലാം
ലമചലപടത്തുനതനിനഭായനി  ബനിരുദ  കകേഭാഴ്സുകേളനികലയ്ക്കുള്ള  പ്രകവശനത്തനിനഭായനി
ഏകേജഭാലകേ സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണലാം

182(870) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതു വനിദലഭാലയങ്ങലള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനുലാം
ആവശലമഭായ  എലന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ആകലഭാചേനിക്കുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതു  വനിദലഭാലയങ്ങലള  ലലഹലടക്കട്ട്  ആക്കുനതനിനുലാം  മനികേച
സഇൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനുലാം  എലന്തെങ്കനിലുലാം  പ്രകതലകേ  പദതനിക്കട്ട്  രൂപലാം
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില്  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനുമഭായനി  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.,  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  എനതീ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ലലബറനി ഗ്രഭാന്റെട്ട്,  സ്കൂള ഗ്രഭാന്റെട്ട്,  ലമയനിന്റെനനസട്ട്
ഗ്രഭാന്റെട്ട്, ലകബഭാറടറനി ഗ്രഭാന്റെട്ട്, കസഭാര്ട്സട്ട് സഭാമഗ്രനികേള വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള ഗ്രഭാന്റെട്ട് എനതീ
ഗ്രഭാന്റുകേളുലാം നല്കേനിവരുന.  കഭാസട്ട് റൂമുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ചുറ്റുമതനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം,
അക്കഭാദമനികേ  മുകനറങ്ങളക്കഭായനി  കഫഭാക്കസട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എനനിവ
ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കഭാനഭായനി  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളവയഭാണട്ട്.   കൂടഭാലത
തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങലള  സ്കൂളുകേളുലട  ചുമതല  ഏല്പനിക്കുകേ  വഴെനി  ഓകരഭാ
വര്ഷവലാം  അവരുലട  ബഡ്ജറനില്  സ്കൂളുകേളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  തുകേ
വകേയനിരുത്തഭാറുണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനില്  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.,  ഐ.ടനി.@സ്കൂള  എനനിവയുലട
കനതൃതസത്തനില്  സഭാര്ടട്ട്  കഭാസട്ട്  റൂമുകേള  ലതരലഞ്ഞടക്കലപട  സ്കൂളുകേളനില്
ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം മറ്റു സ്കൂളുകേലള ഈ ഗണത്തനികലയട്ട് ആക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

 ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന നടപടനി

183(871)   ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില് വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട എണ്ണലാം കുറഞ്ഞട്ട് വരുനതട്ട്
എന്തുലകേഭാണഭാലണനട്ട്  കേലണത്തഭാനുള്ള  ശഭാസ്ത്രതീയ  ശമലാം  നടക്കുനകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളുലട  വനിശസഭാസലത  വളര്ത്തഭാന  വനിജയശതമഭാനലാം
ഉയരുനതനിനട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി ഗുണനനിലവഭാരവലാം ഉയകരണതുണട്ട് എന ആശയലാം
മുനനനിര്ത്തനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  സമ്പ്രദഭായത്തനില്  ഒരു  പുനനഃക്രമതീകേരണലാം
ആകലഭാചേനയനിലുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആവശലമഭായ  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങളുലാം,  ഗുണനനിലവഭാരവലാം
ഉറപ്പുവരുത്തുന  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില്  കുടനികേളുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിക്കുനതട്ട്
കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  മറ്റുള്ളനിടത്തുലാം  ഇതട്ട്  ഉറപട്ട്  വരുത്തുനതനിനുള്ള  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില്  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  എണ്ണലാം  കുറഞ
വരുനതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള ലപഭാതുലവ വനിലയനിരുത്തലപടനിട്ടുണട്ട്.   ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി
അപഗ്രഥനിക്കുവഭാനുള്ള ശമങ്ങള ഇനനിയുലാം ആരലാംഭനികക്കണതഭായുണട്ട്.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരലവലാം  ഗുണനനിലവഭാരവലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുന
ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില്  കുടനികേളുലട  എണ്ണലാം  വര്ദനിക്കുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  സ്കൂളുകേളനികലയ്ക്കുലാം  ക്രകമണ  ഈ  സഭാഹചേരലങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കഭാന പരനിശമനിച്ചുവരുന.

തസ്തനികേ നനിര്ണ്ണയത്തനില് പുറത്തഭായ അദലഭാപകേര്ക്കട്ട് 10-ാം ശമ്പള
പരനിഷ്കരണ ആനുകൂലലങ്ങള

184(872) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തസ്തനികേ  നനിര്ണ്ണയത്തനില്  പുറത്തഭായ  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  10-ാം  ശമ്പള
പരനിഷ്കരണ ആനുകൂലലങ്ങള നല്കകേണതനിലനട്ട് തതീരുമഭാനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ. വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്,  ലനയഭാറനിനകേര  ഡനി.ഇ.ഒ.-യുലട
അധതീനതയനിലുള്ള സ്കൂളുകേളനില് തസ്തനികേ നനിര്ണ്ണയത്തനില് പുറത്തഭായ അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്
10-ാം  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  ആനുകൂലലലാം  നല്കേഭാത്തതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ശദയനില്
ലപടനിട്ടുകണഭാ. ഉലണങ്കനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ.

(സനി)  തസ്തനികേ  നഷ്ടലപട  അദലഭാപകേരുലട  വനിഷയങ്ങളനില്  സുവലക്തമഭായ
ഉത്തരവനിറക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) അപ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവകേലളഭാനലാം പുറലപടവനിചനിടനില.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

 വനി.സനി.-മഭാരുലട നനിയമനലാം

185(873)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തട്ട്
അനര്ഹരുലാം അകയഭാഗലരുമഭായവര്  വനി.സനി.-മഭാരഭായനി  നനിയമനലാം  കനടനിയതുലാം  റനിയല്
എകസറട്ട് കേചവടക്കഭാര്, കഹഭാടല് മുതലഭാളനിമഭാര് തുടങ്ങനി പലതരലാം വലവസഭായനികേളക്കട്ട്
സര്വകേലഭാശഭാലകേള  ഭരനിക്കഭാന  അവസരമുണഭായനിലയനമുള്ള  ആകക്ഷപങ്ങള
ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില് ബഹു.  ഗവര്ണ്ണര് തലന വനി.സനി.-മഭാലര
കയഭാഗലതയനിലഭാത്ത  കേഭാരണത്തഭാല്  പനിരനിച്ചുവനിട  സലാംഭവമുണഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
ആലരലയലഭാലാം എനലാം ഇതനിനുമുനപട്ട് ഇത്തരലാം നടപടനികേള കകേരളത്തനില് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ
എനമുള്ള വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ) കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നനിയമനിതനഭായ എലാം.ജനി. യണനികവഴനിറനി
ലവസട്ട്  ചേഭാനസലറുലട  ബകയഭാകഡറയനില്  ലതറഭായ  വനിവരലാം  കരഖലപടത്തനിയ
തടക്കമുള്ള ആകക്ഷപങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.  എലാം.ജനി.  യണനികവഴനിറനി  ലവസട്ട് ചേഭാനസലറഭായ കഡഭാ.  എ.
വനി. കജഭാര്  ജനിലന കകേഭാടതനി വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില് പനിരനിച്ചുവനിടനിട്ടുണട്ട്.

കുമ്പള ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി. അലപ്ലഡട്ട് സയനസട്ട് കകേഭാകളജനിനട്ട്
ലകേടനിടലാം

186(874) ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കുമ്പള  ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.  അലപ്ലഡട്ട്  സയനസട്ട്
കകേഭാകളജട്ട് വര്ഷങ്ങളഭായനി പഞ്ചഭായത്തട്ട് വകേ കേലലഭാണ മണ്ഡപത്തനിലുലാം ദുരനിതഭാശസഭാസ
കകേന്ദ്രത്തനിലുമഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനലതനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജനിനട്ട്  ലകേടനിടലാം  പണനിയുനതനിനട്ട്  അനുവദനിച
കുണലാംങ്കരടക്കയനിലല  5.6  ഏക്കര്  സലത്തട്ട്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) പ്രസ്തുത കകേഭാകളജനിനട്ട് ലകേടനിടലാം പണനിയുനതനിനട്ട് 1-9-2015-ലല G.O.(Rt)
No.  2253/2015/H.Edn.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം  50  ലക്ഷലാം രൂപയട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

എയ്ഡഡട്ട് കകേഭാകളജുകേളനിലല ലസല്ഫട്ട് ലഫനഭാനസനിലാംഗട്ട്

കകേഭാഴ്സുകേളനികലക്കുള്ള പ്രകവശന നടപടനികേള

187(875)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാലനിക്കറട്ട് യണനികവഴെനിസനിറനിയ്ക്കു കേതീഴെനിലുള്ള എയ്ഡഡട്ട് കകേഭാകളജുകേളനിലല
ലസല്ഫട്ട് ലഫനഭാനസനിലാംഗട്ട് കകേഭാഴ്സുകേളനില് പ്രകവശന നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
കശഷവലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  പ്രകവശനലാം  ലഭനിച
വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ഭഭാവനി  സലാംബനനിച്ചുള്ള  അനനിശ്ചനിതതസലാം  നനിലനനിൽക്കുന
സഭാഹചേരലലാം കേണക്കനിലലടത്തട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതു സലാംബനനിചട്ട് തൃശൂര് ലസന്റെട്ട് കതഭാമസട്ട് കകേഭാകളജുലാം ഇരനിങ്ങഭാലക്കുട
ലക്രസട്ട്  കകേഭാകളജുലാം  അടക്കമുള്ള  കകേഭാകളജുകേളുലട  അകപക്ഷകേളനില്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ഡനിഗ്രനി സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം

188(876) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന :
ശതീ  .     കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത യണനികവഴനിറനികേളനില് കകേഭാഴട്ട്  റനിസളടട്ട്  വനതനിനുകശഷലാം
ഡനിഗ്രനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് കേനിട്ടുനതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ഡനിഗ്രനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  തഭാമസലാംവനിനഭാ  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തെലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനില് ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഫഭാസട്ട്  ടഭാക്കട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  എലഭാ  യണനികവഴട്ട്റനികേളനിലുലാം  ലഭലമഭാകണഭാ;
ഇതനിനഭായനി  എത്ര  ഫതീസഭാണട്ട്  യണനികവഴനിറനികേള  ഈടഭാക്കുനലതനട്ട്  ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;
ഫഭാസട്ട് ടഭാക്കനില് അകപക്ഷനിക്കുനവര്ക്കട്ട് ഡനിഗ്രനി സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള എത്ര ദനിവസത്തനിനുള്ളനില്
ലഭലമഭാകുനലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഡനിഗ്രനി സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ലവസട്ട് ചേഭാനസലര് കനരനിട്ടു തലന ഒപനിടണലമനള്ള
ചേടലാം നനിലവനിലുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ഡനിഗ്രനി സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള യഥഭാസമയലാം ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് ഈ
ചേടലാംമൂലലാം കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭാകുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ –ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

ലനന്മേഭാറ മണ്ഡലത്തനില് സര്ക്കഭാര് - എയ്ഡഡട്ട് കകേഭാകളജട്ട്

189 (877) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡട്ട്  കമഖലയനില്  ആര്ട്സട്ട്/സയനസട്ട്
കകേഭാകളജട്ട്,  കപഭാളനിലടകനികേട്ട്  എനനിവ  ഇലഭാത്ത  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലങ്ങലള  കുറനിചട്ട്  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ലനന്മേഭാറ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട് കമഖലയനില് ഇത്തരലാം
സഭാപനങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനനില എന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലനന്മേഭാറ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  പുതനിയ  കകേഭാകളജട്ട്  അനുവദനിക്കഭാന
ആവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഠനലാം  നടത്തനിയനിടനില.  കകേഭാകളജുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
അതഭാതട്ട്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  എലാം.എല്.എ.  സമര്പനിക്കുന  അകപക്ഷയനികന്മേല്
ബനലപട ലഡപന്യൂടനി ഡയറക്ടര്മഭാരനില് നനിനലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭലമഭാക്കനി പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) ലനന്മേഭാറ എന.എസട്ട്.എസട്ട്. കകേഭാകളജട്ട് ഈ മണ്ഡലത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനമനുസരനിചഭാണട്ട്  പുതനിയ  കകേഭാകളജട്ട്
അനുവദനിക്കുനതട്ട്.
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   സസയലാംഭരണ കകേഭാകളജുകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന പദതനി
190(878) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്:

ശതീ  .   അനനില് അക്കര:
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്:
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സസയലാംഭരണ  കകേഭാകളജുകേള  ആരലാംഭനിക്കഭാന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിലന്റെ  നടത്തനിപനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള ലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില് എറണഭാകുളലാം മഹഭാരഭാജസട്ട് കകേഭാകളജനിനുലാം
എയ്ഡഡട്ട് കമഖലയനില് 18 കകേഭാകളജുകേളക്കുലാം സസയലാംഭരണ പദവനി അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
എയ്ഡഡട്ട് കകേഭാകളജുകേളുലട കപരട്ട് വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന. *

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഇടലപടല് ഇലഭാലത എനഭാല് നനിശ്ചനിത മഭാനദണ്ഡങ്ങള
പ്രകേഭാരലാം  മനികേച  നനിലവഭാരമുള്ള  കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്  അക്കഭാഡമനികേട്ട്  സസയലാം
ഭരണഭാവകേഭാശലാം  അനുവദനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തന  സസഭാതനലലാം  നല്കുവഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സസയലാംഭരണ  പദവനി  ലഭനിക്കുന  കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്  പുതനിയ
കകേഭാഴ്സുകേള  തുടങ്ങഭാനുലാം  സനിലബസട്ട്  രൂപവല്ക്കരനിക്കഭാനുലാം  പരനിഷ്കരനിക്കഭാനുലാം
അധനികേഭാരമുണട്ട്.  ഇതനിലൂലട പ്രഭാകദശനികേ ആവശലങ്ങളക്കനുസരനിചട്ട്  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായനി
നവതീനമഭായ കകേഭാഴ്സുകേള രൂപലപടത്തുനതനിനട്ട് കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട് കേഴെനിയുലാം.

(സനി)  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  സസയലാംഭരണത്തനിനഭായുള്ള  കകേഭാകളജുകേള
ലതരലഞ്ഞടക്കുനതനിനട്ട്  യു.ജനി.സനി.-യുലട  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി ലചേയര്മഭാനഭായ സസയലാംഭരണ അലാംഗതീകേഭാര സമനിതനി എന
കപരനില്  ഒരു  വനിദഗ  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത,  സസയലാംഭരണ
കകേഭാകളജുകേലള സലാംബനനിചട്ട് ഒരു പുതനിയ അദലഭായലാം കകേരള,  എലാം.ജനി.,  കേഭാലനിക്കറട്ട്,
കേണ്ണൂര് സര്വകേലഭാശഭാലകേളുലട ആക്ടനില് ഉളലപടത്തനി സര്വകേലഭാശഭാല നനിയമങ്ങള
(മൂനഭാലാം കഭദഗതനി) ആക്ടട്ട്, 2014 പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഒല്ലൂര് ലവകലഭാപനിള്ളനി സഭാരകേ ആര്ട്സട്ട് & സയനസട്ട് കകേഭാകളജനിലന്റെ
കശഭാചേലഭാവസ

191(879)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒല്ലൂര്  ലവകലഭാപനിള്ളനി  സഭാരകേ  ആര്ട്സട്ട്  &  സയനസട്ട്  കകേഭാകളജനിലല
അടനിസഭാനസഇൗകേരലങ്ങളുലട അപരലഭാപ്തതമൂലമുള്ള കശഭാചേലഭാവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  കകേഭാകളജനിലന്റെ  ഭഇൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള  ലമചലപടത്തുനതനിനട്ട്
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കകേഭാകളജനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടത്തുനതനിനഭായനി
ഈ  വര്ഷലത്ത  പ്ലഭാന  ഫണനില്  നനിനലാം  തുകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലനടമങ്ങഭാടട്ട് സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജനില് അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള

192(880) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലനടമങ്ങഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജനില്  ആഡനികറഭാറനിയലാം,  കേലഭാന്റെതീന  കടഭായ് ലറട്ട്
എനതീ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള  ലഭലമഭാക്കഭാന  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലനടമങ്ങഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജനില് ആഡനികറഭാറനിയലാം,  കേലഭാന്റെതീന,  കടഭായട്ട് ലറട്ട്
എനനിവ നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള എസനികമറട്ട് കകേഭാകളജനില് നനിനലാം ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട്
തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് പ്രകവശനഫതീസട്ട് ഘടന സലാംബനനിച കേരഭാര്

193(881) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സസഭാശയ  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്
പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  പ്രകവശനഫതീസട്ട്  ഘടന  സലാംബനനിചട്ട്
കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിട്ടുകണഭാ ; കേരഭാറനിലല വലവസകേള എലന്തെഭാലക്കയഭാണട്ട് ;

(ബനി) എത്ര കകേഭാകളജുകേളുമഭായനിടഭാണട്ട് കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേരള  സസഭാശയ  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്
അകസഭാസനികയഷനു  (KSFECMA)  കേതീഴെനിലുള്ള  100  കകേഭാകളജുകേളുമഭായുലാം
ആര്ക്കനിലടക്ചേര് കകേഭാകളജട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് അകസഭാസനികയഷനു (ACMA) കേതീഴെനിലുള്ള
25  കകേഭാകളജുകേളുമഭായുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഈ  വര്ഷലാം  അഡനിഷനുലാം  ഫതീസട്ട്  ഘടനയുലാം
സലാംബനനിച  കേരഭാറനില്  ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്.   കേഭാത്തലനികേട്ട്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്
മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് അകസഭാസനികയഷനു  (KCECMA)  കേതീഴെനിലുള്ള  12  കകേഭാകളജുകേളുമഭായനി
2014-ല്  അഡനിഷനുലാം  ഫതീസട്ട്  ഘടനയുലാം  സലാംബനനിച  കേരഭാറനില്  സര്ക്കഭാര്
ഒപ്പുവചനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത  ഉടമ്പടനിയുലട  കേഭാലഭാവധനി  2016-17  അക്കഭാദമനികേട്ട്  വര്ഷലാം
വലരയഭാണുള്ളതട്ട്.  ഫതീസട്ട്  ഘടന  സലാംബനനിച  കേരഭാറനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
പുറലപടവനിചനിട്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പ്പുകേള  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

  കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില് അനുവദനിച സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജട്ട്

194(882)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനിയനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജട്ട്
സഭാപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  സലലമടക്കുനതനിനട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
ആയതനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ അദലയന വര്ഷലാം തലന കഭാസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അഡനിഷനുള്ള  നടപടനി  ഏതട്ട്  ഘടലാം  വലരയഭായനിട്ടുലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവനിലട  അദലയനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുകവണനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  മറ്റു
നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്ക; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉത്തരവഭായനിടനില.

(ബനി)  ഈ  അദലയനവര്ഷലാം  തലന  കഭാസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേരള  യണനികവഴനിറനിയുലട  അഫനിലനികയഷന  ആവശല
മഭായതനിനഭാല്  ആയതട്ട്  ലഭലമഭാകുനതനിനുള്ള  അകപക്ഷ  യണനികവഴനിറനിക്കട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആര്ട്സട്ട്  &  സയനസട്ട്  കകേഭാകളജനിനട്ട്
സസന്തെമഭായനി  ലകേടനിടലാം  ആകുനതുവലര  കകേഭാകളജനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  പഭാവമ്പ
എചട്ട്.എസട്ട്.-ല് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

*ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ലകേഭാരടനി സര്ക്കഭാര് കപഭാളനിലടകനികേട്ട്

195(883) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാരടനി  സര്ക്കഭാര്  കപഭാളനിലടകനിക്കനില്  ലമക്കഭാനനിക്കല്,  സനിവനില്,
കേമ്പന്യൂടര്,  ഇലകനിക്കല്  കകേഭാഴ്സുകേള  പുതുതഭായനി  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കപഭാളനിലടകനിക്കനിലല  വനനിതഭാ  കഹഭാസലനില്  ആവശലമഭായ
സഭാഫനിലന നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പുതനിയ കകേഭാഴ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ
ബഭാദലത വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  എ.ഐ.സനി.റനി.ഇ.-യുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ  കശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഈ  വനിഷയത്തനില്  തതീരുമഭാനലമടക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള.

(ബനി)  നനിലവനിലല  സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  കേണക്കനിലലടത്തട്ട്  പുതനിയ
തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനില.   കുടലാംബശതീ  യണനിറനിലന്റെയുലാം  എകട്ട്-
സര്വതീസട്ട് ലമന  സലാംഘടനകേളുലടയുലാം  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കനി  കഹഭാസല്
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന ബനലപട അധനികൃതര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേണ്ണൂര് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജനിലല അദലപകേ
തസ്തനികേകേള

196(884)     ശതീ  .    ലജയനിലാംസട്ട്  മഭാതദ്യു :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജനില് ഇലകകഭാണനികട്ട്  &
കേമ്മേന്യൂണനികക്കഷന,  സനിവനില്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്,  കേമ്പന്യൂടര്  സയനസട്ട്  എനതീ
ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേളനില് എ.ലഎ.സനി.ടനി.ഇ.  കനഭാലാംസട്ട് അനുസരനിചട്ട് ഉണഭായനിരനികക്കണ
അദലഭാപകേ തസ്തനികേകേള ഏലതലഭാലാം;

(ബനി) ഇവയനില് ഏലതലഭാലാം തസ്തനികേകേള നനിലവനില് ഒഴെനിഞ്ഞട്ട് കേനിടക്കുനലവനലാം
അവ എത്രകേഭാലമഭായനി ഒഴെനിഞ്ഞട്ട് കേനിടക്കുനലവനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  നനികേത്തലപടഭാത്തലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) അദലഭാപകേര്  കേദ്യു.ലഎ.പനി.-യനില്  കപഭായകപഭാള  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  ഒഴെനിവകേള
എത്ര;

(ഇ)  മറട്ട് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില് നനിനലാം കേദ്യു.ലഎ.പനി ക്കട്ട് കപഭായ
അദലഭാപകേരുലട  തസ്തനികേകേള  കേണ്ണൂര്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജുകേളനികലക്കട്ട് മഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് എത്ര തസ്തനികേകേള?
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ഉത്തരലാം

(എ) സനിവനില് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്:

ലപ്രഭാഫസര് - 2

അകസഭാസനികയറട്ട് ലപ്രഭാഫസര്        - 5

അസനിസന്റെട്ട് ലപ്രഭാഫസര്          - 13

ഇലകകഭാണനികട്ട്   &   കേമ്മേന്യൂണനികക്കഷന എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്:

ലപ്രഭാഫസര് - 3

അകസഭാസനികയറട്ട് ലപ്രഭാഫസര് - 7

അസനിസന്റെട്ട് ലപ്രഭാഫസര് - 21

കേമ്പന്യൂടര് സയനസട്ട്   &   എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് :

ലപ്രഭാഫസര് - 1

അകസഭാസനികയറട്ട് ലപ്രഭാഫസര് - 2

അസനിസന്റെട്ട് ലപ്രഭാഫസര് - 9

(ബനി) സനിവനില് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്:

അകസഭാസനികയറട്ട് ലപ്രഭാഫസര് - 1

അസനിസന്റെട്ട് ലപ്രഭാഫസര് - 4

ഇലകകഭാണനികട്ട്   &   കേമ്മേന്യൂണനികക്കഷന എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്:

ലപ്രഭാഫസര് - 1

അസനിസന്റെട്ട് ലപ്രഭാഫസര് - 3

അകസഭാസനികയറട്ട് ലപ്രഭാഫസര് - 3

കേമ്പന്യൂടര് സയനസട്ട്   &   എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

അകസഭാസനികയറട്ട് ലപ്രഭാഫസര് - 2

അസനിസന്റെട്ട് ലപ്രഭാഫസര് - 9

2015 മുതല് ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുന.



220 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 11, 2016

(സനി)  പ്രനിനസനിപഭാള,  ലപ്രഭാഫസര്,  അകസഭാസനികയറട്ട്  ലപ്രഭാഫസര്
തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നടത്തുനതട്ട്  വകുപനിലല  ലസഷലല്  റൂളസട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
ഓപണ്  ലസലക്ഷന  പ്രക്രനിയയനിലൂലടയഭാണട്ട്.   എനഭാല്  കയഭാഗലത  സലാംബനനിചട്ട്
ബഹുമഭാനലപട സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനില് കകേസുകേള നനിലവനിലുണഭായനിരുനതനിനഭാലഭാണട്ട്
ലപ്രഭാകമഭാഷനുകേള നടത്തുവഭാന കേഴെനിയഭാലത വനതട്ട്.

(ഡനി) സനിവനില് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് - 4

കേമ്പന്യൂടര് സയനസട്ട് - 2

(ഇ) ഉണട്ട്, 4 എണ്ണലാം.

കുഴെല്മന്ദേലാം ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി. കപഭാളനിലടകനികേട്ട്

197(885)   ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുഴെല്മന്ദേലാം  ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.-യുലട  കേതീഴെനിലുള്ള  കപഭാളനിലടകനിക്കനിലന്റെ
ഭഇൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങള ലമചലപടത്തഭാന പദതനിയുകണഭാ;

(ബനി) കപഭാളനിലടകനിക്കനിനട്ട്  അലനര്ടനിലൂലട  ലഭലമഭായ  സലത്തനിലന്റെ
രജനികസ്ട്രേഷന പൂര്ത്തതീകേരനികചഭാ; ഇലലങ്കനില് എന്തുലകേഭാണഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വനിദലഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  ഇവനിലട  എത്തനികചരഭാന
കറഭാഡട്ട് നനിലവനിലനില എന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത സഭാപനത്തനിനട്ട്  പുതനിയ ലകേടനിടലാം  പണനിയുനതനിനഭാവശലമഭായ
ഫണട്ട് ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  വസ്തുവനിലന്റെ സഭാമ്പട്ട്  ഡന്യൂടനി,  രജനികസ്ട്രേഷന ഫതീസട്ട്  എനനിവ ഒഴെനിവഭാക്കനി
കേനിടണലമന  ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.  ഡയറക്ടറുലട  അകപക്ഷ  20140/J1/15/H.Edn.
നമ്പര്  ഫയലനില്  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.   ഫയല്  ഇകപഭാള  നനികുതനി
വകുപനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  കകേഭാകളജനികലക്കുള്ള  അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതുണട്ട്.  ഇതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.   SC/ST Pooled  Fund-ല് നനിനലാം  5  കകേഭാടനി  രൂപ അലനര്ടട്ട്
(ANERT)  ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.-ക്കട്ട്  ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
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വടനിയര്ക്കഭാവട്ട് ലസനടല് കപഭാളനിലടകനികേട്ട്

198(886)   ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനന്തെപുരലാം  വടനിയര്ക്കഭാവട്ട്  ലസനടല്  കപഭാളനിലടകനികേട്ട്
കകേഭാകളജനിനട്ട്  എ.ഐ.സനി.റനി.-യുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നഷ്ടലപട  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  സഭാപനത്തനിനട്ട്  2016-17  വര്ഷലാം  എ.ഐ.സനി.റനി.യുലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം നഷ്ടമഭായ സഭാഹചേരലലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എ.ഐ.സനി.റനി.  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുകവണനി  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  ഓണ്ലലന  അകപക്ഷ  നല്കുനതനിലുണഭായ  വതീഴ്ചയഭാണട്ട്  ഇപ്രകേഭാരലാം
സലാംഭവനിക്കഭാനനിടയഭായലതന വഭാര്ത്ത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങ്കനില് ആയതനിനു കേഭാരണക്കഭാരഭായ ഉകദലഭാഗസര് ആലരലഭാമഭാലണനലാം
അവര്ലക്കതനിലര സസതീകേരനിച നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ഇക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിചനിടനിലലങ്കനില് അടനിയന്തെരമഭായനി പരനികശഭാധനിചട്ട്
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്) വടനിയര്ക്കഭാവട്ട് ലസനടല് കപഭാളനിലടകനികേട്ട് കകേഭാകളജനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം
പുനനഃസഭാപനിക്കുവഭാന സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി & സനി) എ.ഐ.സനി.റനി.ഇ. അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായുള്ള അകപക്ഷ അതഭാതട്ട്
സഭാപനങ്ങള  കനരനിടഭാണട്ട്  ഓണ്ലലനഭായനി  സമര്പനികക്കണതട്ട്.  വടനിയര്ക്കഭാവട്ട്
ലസനടല്  കപഭാളനിലടകനിക്കനിലന്റെ  2015-16  വര്ഷലത്ത  എ.ഐ.സനി.റനി.ഇ.  തുടര്
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായുള്ള അകപക്ഷ ഓണ്ലലനഭായനി യഥഭാസമയലാം സഭാപനത്തനില്
നനിനലാം  സമര്പനിച്ചുലവങ്കനിലുലാം  ചേനില  സഭാകങ്കതനികേ  പനിഴെവട്ട്  കേഭാരണലാം  'form  not
submitted'  എന  സഭാറസട്ട്  ആണട്ട്  കേഭാണനിചതട്ട്.   ഈ  വസ്തുതകേള  കേഭാണനിചട്ട്
യഥഭാസമയലാം  കേഇൗണ്സനിലനിനട്ട്  കേത്തയച്ചുലവങ്കനിലുലാം  മറുപടനി  ലഭനിക്കുകേയുണഭായനില.
തുടര്നട്ട്  സഭാപനലത്ത  "break-in-EOA”എന  കേഭാറഗറനിയനിലഭാണട്ട്  ഉളലപടത്തനിയതട്ട്.
അതനിനുകശഷലാം  2016-17  വര്ഷലത്ത  എ.ഐ.സനി.റനി.ഇ.  തുടര്അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
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അകപക്ഷ സഭാപനത്തനില് നനിനലാം സമര്പനിച്ചു ലവങ്കനിലുലാം 2015-16 വര്ഷലത്ത സഭാകങ്കതനികേ
പനിഴെവട്ട്  കേഭാരണലാം  2016-17  വര്ഷലത്ത  എ.ഐ.സനി.റനി.ഇ.  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുകേയുണഭായനില.  തുടര്നട്ട്  കേഇൗണ്സനില്  സഭാപനത്തനില്  പരനികശഭാധന
നടത്തുകേയുലാം  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേളുലട  കുറവളലപലടയുള്ള  നന്യൂനതകേള
ചൂണനിക്കഭാട്ടുകേയുലാം  അവ  കേഭാരണലാം  2016-17  വര്ഷത്തനില്  തുടര്ചഭാനുമതനി
നനികഷധനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.

(ഡനി  &  ഇ)  വടനിയര്ക്കഭാവട്ട് ലസനടല് കപഭാളനിലടകനിക്കനില് എ.ഐ.സനി.റനി.ഇ.
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നഷ്ടലപട  വനിഷയവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സഭാപന  കമധഭാവനികയഭാടട്ട്
വനിശദതീകേരണലാം സമര്പനിക്കുവഭാന ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(എഫട്ട്)  നന്യൂനതകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
26  തസ്തനികേകേളുലട  കുറവട്ട്  നന്യൂനതയഭായനി  സൂചേനിപനിചനിരുന.   പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം ലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.  13-6-2016-നട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  ബഹുമഭാനലപട  കകേന്ദ്ര  മഭാനവവനിഭവകശഷനി
വകുപ്പുമനനികയഭാടട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ലസനടല്  കപഭാളനിലടകനിക്കനിനട്ട്  തുടര്ചഭാനുമതനി
നല്കേണലമനലാം  എ.ഐ.സനി.റനി.ഇ.  കേലണത്തനിയ  നന്യൂനതകേള  പരനിഹരനിക്കഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗത്തു  നനിനലാം  എലഭാ  നടപടനികേളുലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി
സസതീകേരനിക്കുലമനലാം  ഉറപ്പുനല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  അകപക്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.   കകേരളത്തനില്
നനിനള്ള  വനിവനിധ  എലാം.പനി.-മഭാര്  മുകഖന  വനിഷയലാം  കകേന്ദ്ര  മഭാനവവനിഭവകശഷനി
മനനിയുലട  ശദയനില്ലപടത്തുനതനിനുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  കനടനിലയടക്കുനതനിനുലാം
തതീവ്രമഭായ ശമലാം നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.

സലാംസഭാനലത്ത എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജുകേള

199(887)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  എനജനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  മുനവര്ഷത്തനില്  സസഭാശയകകേഭാകളജുകേളനിലല  ലമറനിറട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം
മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  എത്ര  സതീറ്റുകേളഭാണട്ട്  ഒഴെനിഞ്ഞട്ട്  കേനിടനതട്ട്;  ജനിലഭാ
അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സസഭാശയ  എനജനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലല
വനിജയശതമഭാനലാം കുറഞ്ഞട്ട് വരുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിലന്റെ കേഭാരണലാം
എന്തെഭാലണനട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം
(എ)  എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള കേലഭാലാം സഭാകങ്കതനികേ ശഭാസ്ത്ര സര്വകേലഭാശഭാലയുലട

കേതീഴെനില്  153  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേള  2016-17  അദലയന  വര്ഷലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  സസഭാശയ  കകേഭാകളജുകേളനിലല  ഒഴെനിഞ  കേനിടക്കുന  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്
സതീറ്റുകേളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമല.   ഒഴെനിഞ്ഞട്ട്  കേനിടന  ലമറനിറട്ട്
സതീറ്റുകേളുലട വനിവരങ്ങള ജനിലഭാ അടനിസഭാനത്തനില് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനില ഒഴെനി ഞ കേനിടന ലമറനിറട്ട് സതീറ്റുകേള

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 391

കേണ്ണൂര് 488

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 606

മലപ്പുറലാം 726

പഭാലക്കഭാടട്ട് 1142

തൃശ്ശൂര് 2171

എറണഭാകുളലാം 3083

ഇടക്കനി 310

കകേഭാടയലാം 1038

ആലപ്പുഴെ 902

പത്തനലാംതനിട 671

ലകേഭാലലാം 1378

തനിരുവനന്തെപുരലാം 1916

(സനി)  ഉണട്ട്.   സലാംസഭാനലത്ത  സസഭാശയ  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളുലട
നനിലവഭാര  തകേര്ചലയ  സലാംബനനിച്ചുലാം  കുറഞ്ഞ  വനിജയശതമഭാനലത്ത  സലാംബനനിച്ചുലാം
ബഹുമഭാനലപട  ലഹകക്കഭാടതനി  രൂക്ഷമഭായനി  വനിമര്ശനിക്കുകേയുണഭായനി.   ആയതനിലന്റെ
പശ്ചഭാത്തലത്തനില്  സലാംസഭാനലത്ത  സസഭാശയ  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളുലട
നനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചട്ട്  പഠനിക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉനത വനിദലഭാഭലഭാസ അഡതീഷണല് ചേതീഫട്ട്
ലസക്രടറനിലയ  ലചേയര്മഭാനഭാക്കനി  ഒരു  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിചനിരുന.   ടനി  കേമ്മേനിറനിയുലട
ലചേയര്മഭാന  സസഭാശയ  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  ചേര്ച
ലചേയ്യുകേയുലാം  കകേഭാകളജുകേളനിലല  അക്കഭാദമനികേട്ട്  ഗുണ  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുനതനിനുകവണ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

പുതനിയതഭായനി  ആരലാംഭനിച  എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം  സഭാകങ്കതനികേ  സഭാസ്ത്ര
സര്വകേലഭാശഭാലയുലട  കേതീഴെനില്  2015-16  അദലയന  വര്ഷത്തനില്  അഫനിലനികയറട്ട്
ലചേയ  കകേഭാകളജുകേളനില്  ഇതുവലരയഭായനി  2  ലസമസര്  പരതീക്ഷകേള  നടത്തനി
ഫലപ്രഖലഭാപനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. വനിജയ ശതമഭാനത്തനില് പുകരഭാഗതനി ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.
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സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിലല ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-യട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി

200(888) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില് അസനിസന്റെട്ട്,  കേമ്പന്യൂടര്
അസനിസന്റെട്ട്  എനതീ  തസ്തനികേകേളനില്  നനിലവനിലുള്ള ഒഴെനിവകേള എത്രയഭാണട്ട്;  ഇതനില്
എത്ര  എണ്ണലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്;  ഇനനി  എത്ര  എണ്ണലാം
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാനുണട്ട്;  ഇവ സലാംബനനിചട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാല  തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2019  ജൂണ്  30  വലര  ഈ  തസ്തനികേകേളനില്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന  ഒഴെനിവകേള
എത്രയഭാണട്ട്;

(സനി)  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില് നനിനലാം പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാറുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനില്  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിലുമൂള്ള  എലഭാ
ഒഴെനിവകേളുലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  കേര്ശന
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകമഭാ;  ഇതനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തുനവര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കേഭാലനിക്കറട്ട് സര്വകേലഭാശഭാലയനിലല നനിയമനങ്ങള

201 (889) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാലയനിലല പന്യൂണ് നനിയമന ലനിസട്ട് പുറത്തഭായതനില്
രജനിസ്ട്രേഭാറുലട  ഓഫതീസനിനട്ട്  വതീഴ്ച  സലാംഭവനിചതഭായനി  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടനില്
വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തസ്തുത  റനികപഭാര്ടട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മുനപു നടന അസനിസന്റെട്ട്-പന്യൂണ് നനിയമനങ്ങളനിലുലാം ഇത്തരലാം ആകക്ഷപങ്ങള
ഉയര്നനിരുനതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി) രജനിസ്ട്രേഭാലറ  മഭാറനി  നനിര്ത്തനി  അകനസഷണലാം  നടത്തനി  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.
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സഭാക്ഷരതഭാ കപ്രരകേട്ട് മഭാരുലട ഓണകററനിയലാം

202(890) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിലല  സഭാക്ഷരതഭാ  കപ്രരകേട്ട്  മഭാര്ക്കട്ട്  നനിലവനില്  കേനിട്ടുന  ഓണകററനിയലാം
എത്ര  രൂപയഭാണട്ട്;  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  1000  രൂപ  ഓണകററനിയലാം
വര്ദനിപനിചതട്ട്  സഭാക്ഷരതഭാ  കപ്രരകേട്ട്  മഭാര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുനനില  എന  വനിവരലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  അടനിയന്തെര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള  സലാംസഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന  അകതഭാറനിറനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന  സഭാക്ഷരതഭാ  കപ്രരകേട്ട് മഭാര്ക്കട്ട്  നനിലവനില്  ലഭനിക്കുന  പ്രതനിമഭാസ
ഓണകററനിയത്തനിലന്റെ വനിശദവനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. വനികേസന വനിദലഭാകകേന്ദ്രലാം കപ്രരകേട്ട് - 3800

2. വനികേസന വനിദലഭാകകേന്ദ്രലാം അസനി. കപ്രരകേട്ട് -      2900

3. തുടര് വനിദലഭാകകേന്ദ്രലാം കപ്രരകേട്ട് -      2900

4. തുടര് വനിദലഭാകകേന്ദ്രലാം അസനി. കപ്രരകേട്ട് -   2500

കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കകേരളത്തനിലല സഭാക്ഷരതഭാ കപ്രരകേട്ട് മഭാര്ക്കട്ട്
ഓണകററനിയത്തനില് പ്രഖലഭാപനിച 1000 രൂപ വര്ദനവട്ട് കപ്രരകേട്ട് മഭാര്ക്കട്ട് നല്കുനതട്ട്
സലാംബനനിച്ചുള്ള വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട് പദതനി

203(891) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് : 
ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന : 
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് : 
ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റവനന്യൂ  വകുപനില്  ഈ-ഡനിസ്ട്രേനികേട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതുവഴെനി എലന്തെലഭാലാം കസവനങ്ങളഭാണട്ട് ജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  റവനന്യൂ  വകുപനില്നനിനലാം
ലഭലമഭാക്കുന  വനിവനിധയനിനലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളനില്  നനിലവനില്  24  ഇനലാം
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഓണ്ലലനഭായനി അനുവദനിച്ചുവരുന.

(ബനി) റവനന്യൂ വകുപനില് ഇ-ഗകവണനസട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട് ഇ-
ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   അകപക്ഷകേനട്ട്  എകപഭാഴലാം  എവനിലട  നനിനട്ട്
കവണലമങ്കനിലുലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കട്ട് ഓണ്ലലനഭായനി അകപക്ഷനിക്കുകേയുലാം ലഭലമഭാകുകേയുലാം
ലചേയ്യുന  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്  പദതനിയനിലൂലട  ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതുലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുനതുലാം.  ഓണ്ലലനഭായനി  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്ക്കട്ട്/  തഹസനില്ദഭാര്ക്കട്ട്
എത്തുന അകപക്ഷകേള പരനികശഭാധനിചകശഷലാം ഡനിജനിറല് ഒകപഭാടകൂടനിയ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
അനുവദനിച്ചുവരുന.

(സനി) അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി) അനുബനലാം 2 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

പതീചനി വനികലജട്ട് ഓഫതീസനിലന്റെ കശഭാചേലഭാവസ

204 (892)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല പതീചനി വനികലജട്ട് ഓഫതീസനിലന്റെ അടനിസഭാന
സഇൗകേരലങ്ങളുലട അപരലഭാപ്തതമൂലമുള്ള കശഭാചേലഭാവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) മഴെ ലപയഭാല് കചേഭാര്ലനഭാലനിക്കുന വനികലജട്ട് ഓഫതീസനില് കരഖകേള കകേടട്ട്
കൂടഭാലത സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് സലാംവനിധഭാനമുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പതീചനി  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  ലകേടനിടലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  നവതീകേരനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വനികലജട്ട് ഓഫതീസട്ട് കരഖകേള കകേടകൂടഭാലത സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് ലകേടനിടലാം
ടസട്ട്  കമയുനതടക്കമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  തൃശ്ശൂര്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപട്ട് ലകേടനിട വനിഭഭാഗലാം എകനികേന്യൂടതീവട്ട് എഞ്ചനിനതീയര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പതീചനി  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  അറകുറപണനികേള
അടനിയന്തെരമഭായനി നനിര്വഹനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ലകേലക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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തലകശ്ശേരനി കസഡനിയലാം നഗരസഭയട്ട് വനിട്ടു നല്കുനതനിനട്ട്

205  (893)  ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

തലകശ്ശേരനി  നഗരസഭയുലട  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  തലകശ്ശേരനി  കസഡനിയലാം
നഗരസഭയട്ട് വനിട്ടുനല്കുനതനിനു കവണനി നഗരസഭ ആവശലലപടനിരുനതനിനകമല് എന്തെട്ട്
തതീരുമഭാനലമടത്തുലവനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തലകശ്ശേരനി നഗരസഭയുലട കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന തലകശ്ശേരനി കസഡനിയലാം നഗരസഭയട്ട്
വനിട്ടുനല്കുന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലനിരനിലക്ക,  ഈ വനിഷയലത്ത സലാംബനനിചട്ട്
തലകശ്ശേരനി  കസഭാര്ട്സട്ട്  ഫഇൗകണഷന  ഫയല്  ലചേയ  കകേസട്ട്  ബഹു.കകേരള
ലഹകക്കഭാടതനിയുലട  മുനപഭാലകേ  വന  സഭാഹചേരലത്തനില്  പ്രസ്തുത  കകേസനികന്മേലുള്ള
അന്തെനിമ  വനിധനിനലഭായലാം  കൂടനി  കേണക്കനിലലടത്തുലകേഭാണട്ട്  മഭാത്രകമ  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഈ
വനിഷയത്തനികന്മേല് അന്തെനിമ തതീരുമഭാനലാം ലകേലക്കഭാള്ളുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

ആരഭാധനഭാലയങ്ങളുലട ലകേവശമുള്ള സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി

206  (894)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിവനിധ ആരഭാധഭാനഭാലയങ്ങളുലട ലകേവശമുള്ള സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനിയുലട കേണക്കട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ ;വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഭൂമനിയട്ട്  കൃതലമഭായനി  നനികുതനി  അടയ്ക്കുനകണഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  കൃതലമഭായ  കരഖകേളനിലഭാലത  ആരഭാധനഭാലയങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി
ലകേവശലാം വചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇത്തരലാം ലകേവശഭൂമനി നനിയമവനികധയമഭാക്കനി ലകേഭാടക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ  ;
ഇലലങ്കനില് അത്തരലാം സലലാം ഏലറടക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ;

(ഇ) ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ -ഇ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.
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കേഭാലവര്ഷലക്കടതനിയനില് നഭാശനഷ്ടങ്ങള

207(895) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭായലാംകുളലാം  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനില്  ഈ  മണ്സൂണ്
കേഭാലകത്തഭാടനുബനനിച്ചുണഭായ കേഭാലവര്ഷലക്കടതനിയനില് പഭാര്പനിടങ്ങളക്കുലാം കൃഷനികേളക്കുലാം
വലഭാപകേമഭായ നഭാശനഷ്ടങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുളളതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  എത്ര  രൂപയുലട  നഭാശനഷ്ടങ്ങള  ഉണഭായതഭായനി
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ദുരനിത  ബഭാധനിതര്ക്കഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  ആശസഭാസ  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുളളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  69  വതീടകേളക്കട്ട്  നഭാശനഷ്ടലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ള  വകേയനില്  ആലകേ  3,89,600
രൂപയുലട നഷ്ടവലാം 24,56,824 രൂപയുലട കൃഷനിനഭാശവലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേഭായലാംകുളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  കേതീരനിക്കഭാടട്ട്,
പുതുപള്ളനി,  കൃഷ്ണപുരലാം  എനതീ  പ്രകദശങ്ങളനില്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം
ദുരനിതമനുഭവനിചവലര  തഭാല്ക്കഭാലനികേ  ദുരനിതഭാശസഭാസ  കേലഭാമ്പുകേളനികലക്കട്ട്
മഭാറനിപഭാര്പനിചനിരുനതുലാം അവര്ക്കട്ട് ഭക്ഷണലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.   ഭവനനഭാശലാം,
കൃഷനിനഭാശലാം  എനനിവ  സലാംഭവനിചവര്ക്കട്ട്  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  നനിധനി
മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  അര്ഹമഭായ  ആശസഭാസ  ധനസഹഭായലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

റവനന്യൂ വകുപനില് ഇ-ഗകവണനസട്ട്
208(896)   ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :

   ശതീ  .    അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
   ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
  ശതീ  .     വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ;

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  റവനന്യൂ  വകുപനില്  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  വഴെനി  എലന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ലകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എലന്തെലഭാലാം കസവനങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേലക്കഭാണലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   ലഭാന്റെട്ട്  റവനന്യൂ  വകുപനില്  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി വനിവര സഭാകങ്കതനികേവനിദലയുലട സഹഭായകത്തഭാലട തഭാലഴെപറയുന പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

1. ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്

2. ഓണ്ലലന കപഭാക്കുവരവട്ട് (ലറലനിസട്ട്)

3. ഇ-കപലമന്റെട്ട് സനിസലാം

4. ഇ-ഓഫതീസട്ട്

5. ആര്.ആര്. ഓണ്ലലന

6. ലവര്ചേസല് ഐ.റനി. കകേഡര് 

(ബനി)  ആധുനനികേ  വനിവരസഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  റവനന്യൂ
വകുപനില്  നനിനമുള്ള  കസവനങ്ങള  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  കവഗത്തനിലുലാം  സുതഭാരലമഭായുലാം
ഗുണകമന്മേകയഭാടലാം  കൂടനി  ലഭലമഭാക്കുകേ  എനതഭാണട്ട്  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിലൂലട  പ്രധഭാനമഭായുലാം  ലക്ഷലമനിടനതട്ട്.   ഇ-ഗകവണനസട്ട്  പദതനികേള
മൂലലാം റവനന്യൂ ഭരണലാം കൂടതല് കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി) 1. സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  24/2010/ഐ.റനി.ഡനി.  തതീയതനി  4-8-2010  പ്രകേഭാരലാം
ഓണ്ലലന വഴെനി നല്കുന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ആധനികേഭാരനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

2.  17-10-2015-ലല  സ.ഉ.(ലകേ)  നമ്പര്  575/2015/ആര്.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ  സലാംകയഭാജനിത  ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവരവട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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3. സ.ഉ.  (ലകേ)  നമ്പര്  117/16/ആര്.ഡനി.  തതീയതനി  16-2-2016  പ്രകേഭാരലാം
ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവരവട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന  എലഭാ  വനികലജുകേളനിലുലാം
ഓണ്ലലന  ടഭാകട്ട്  കപലമന്റെട്ട്  സനിസലാം  മുകഖന  ഭൂനനികുതനി
സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

4. സ.ഉ.(ലകേ.)  നമ്പര്  22/2015/ഐ.റനി.ഡനി.  തതീയതനി  16-7-2015  പ്രകേഭാരലാം
20  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  ലഭാന്റെട്ട്  റവനന്യൂ  വകുപനില്  ഇ-ഓഫതീസട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം  കകേരളകസറട്ട്  ഐ.ടനി.മനിഷന  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

5.  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  പദതനികേളുലട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ  നടത്തനിപനിനഭായനി
2-6-2015  ലല  സ.ഉ.  (ലകേ.)  നമ്പര്  220/2015/ആര്.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം
ലവര്ചസല് ഐ.ടനി. കകേഡറുലാം വകുപനില് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

6.  ലഭാന്റെട്ട്  റവനന്യൂ  വകുപനില്  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ജനിലഭാ  തലത്തനില് ജനിലഭാ  ഐ.റനി.  ലസലകേളുലാം
സലാംസഭാനതലത്തനില് കസറട്ട് ഐ.റനി. ലസലലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

അയവന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലടകനിക്കല് ലഹസ്കൂള സലലാം ഏലറടക്കല് നടപടനി
209(897) ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല അയവന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലടകനിക്കല്

ലഹസ്കൂളനിനുള്ള  സലലാം  ഏലറടക്കല്  നടപടനികേളുലട  നനിലവനിലല  സനിതനി
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലടകനിക്കല് ലഹസ്കൂള നടത്തുനതനിനട്ട്  കുറഞ്ഞതട്ട്  എത്ര ഏക്കര് സലലാം
ആവശലമുലണനലാം  അയവന  സ്കൂളനിനട്ട്  എത്ര  ഏക്കര്  സലലാം  ഏലറടക്കുനതനിനഭാണട്ട്
അനുമതനി നല്കേനി നടപടനി തുടങ്ങനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സലലാം  ഏലറടക്കല്  നടപടനിയനില്  സലത്തനിനട്ട്  വനില
നനിശ്ചയനിചതനിലല  അഴെനിമതനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അതനില്  സസതീകേരനിച
നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം
(എ)  അയവന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലടകനിക്കല്  ലഹസ്കൂളനിനട്ട്  കവണനി  ഏലറടക്കുന

സലത്തനിലന്റെ സലവനില നനിശ്ചയനിചട്ട്  കസറട്ട്  ലലവല് എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി  (SLEC)
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയതനിലന  തുടര്നട്ട്  ഡയറക്ടട്ട്  പര്കചസട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
ഏലറടക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന ബനലപട സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ
ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് ജനിലഭാ കേളക്ടര് മുകഖന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലടകനിക്കല് ലഹസ്കൂള നടത്തുനതനിനട്ട്  കുറഞ്ഞതട്ട്  എത്ര ഏക്കര് സലലാം
ആവശലലമന വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.  അയവന ലടകനിക്കല് സ്കൂളനിനട്ട്  68.79  ആര്
(1.70 ഏക്കര്) സലലാം ഏലറടക്കുനതനിനട്ട് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.
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ഭൂമനി ഏലറടക്കല് നടപടനി തസരനിതലപടത്തല്

210 (898) ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഭൂമനി  ഏലറടക്കല്  നടപടനികേളനില്  അനനിശ്ചനിതതസലാം

നനിലനനില്ക്കുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇവ പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ഭൂമനി  ഏലറടക്കലനിനട്ട്  കവഗത  വര്ദനിപനിക്കുന  കേഭാരലലാം

പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സര്കവ  വനിഭഭാഗലാം  ജതീവനക്കഭാലര  പനിനവലനിക്കുനതട്ട്

സലാംബനനിചട്ട്  സര്കവ വകുപട്ട് ഡയറക്ടര് ഉത്തരവട്ട് ഇറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  ഉലണങ്കനില്

ആയതനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  1-1-2014  മുതല്  പ്രഭാബലലത്തനിലഭായനിട്ടുള്ള  പുതനിയ  എല്.എ.  നനിയമലാം

2013-ഉലാം  അതനിലന  അടനിസഭാനമഭാക്കനി  പുതനിയ  എല്.എ.  ചേടങ്ങള  2015-ഉലാം

നനിലവനില് വനനിട്ടുണട്ട്.  ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് 1894-ലല പഴെയ സലലമടപട്ട് നനിയമ

പ്രകേഭാരലാം  4(1)  വനിജഭാപനലാം  നടന  കകേസുകേളനില്  പുതനിയ  സലലമടപട്ട്

നനിയമപ്രകേഭാരലാം അവഭാര്ഡട്ട് പഭാസഭാക്കുകേയുലാം സലകമലറടക്കുകേയുലാം ലചേയവരുനണട്ട്.

പുതനിയ  നനിയമലാം  നടപനില്  വരുത്തുനതനിനട്ട്  ആവശലമുള്ള  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള

പുറലപടവനിക്കുന സഭാഹചേരലത്തനില് കേഭാലതഭാമസമനിലഭാലത പുതനിയ നനിയമ പ്രകേഭാരവലാം

ലപഭാനലാംവനില  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുനതനിനഭാല്  ഭൂമനി  ഏലറടക്കഭാന

നടപടനികേളനില് അനനിശ്ചനിതതസലാം നനിലവനിലനില.

(ബനി) ഇല.

ഭൂമനി ലകേവശക്കഭാര്ക്കട്ട് അനുവദനിച്ചു നല്കേഭാന നടപടനി

211 (899) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :

          ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :

    ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :

        ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 1977-നു മുമ്പട്ട് ലകേവശമുണഭായനിരുനതുലാം റവനന്യൂ വകുപ്പുലാം വനലാം വകുപ്പുലാം സലാംയുക്ത

പരനികശഭാധന നടത്തനിയതുമഭായ എത്ര ഏക്കര് ഭൂമനി സലാംസഭാനത്തുണട്ട്;  ഇതനില് എത്ര ഏക്കര്

ഭൂമനി ലകേവശക്കഭാര്ക്കട്ട് ഇതുവലര അനുവദനിച്ചു നല്കേനിലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  കേഭാലയളവനിനു  മുമ്പുള്ള  ലകേവശക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഇനനി  ഭൂമനി  വനിതരണലാം

ലചേയഭാനുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഇനനി  എത്ര  ഏക്കര്  ഭൂമനി  വനിതരണലാം  ലചേയഭാനുണട്ട്;  ഓകരഭാ

ജനിലയനിലുലാം എത്ര വതീതലാം;

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലുളള  ഭൂമനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  എന്തു  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാനത്തട്ട്  റവനദ്യുവനലാം  വകുപ്പുകേളുലട  സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധന
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച വനഭൂമനി  28588  ലഹക്ടര് ആണട്ട്.
ആയതനില് 24000 ലഹക്ടകറഭാളലാം ഭൂമനിയനില് പടയ വനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തതീകേരനിചതുലാം  എനഭാല്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  1993-ലല ഭൂമനി പതനിവട്ട്  പ്രകതലകേ ചേടങ്ങള  (1-1-1977-നട്ട്
മുമ്പുള്ള  വനഭൂമനി  കേകയറലാം  ക്രമതീകേരനിക്കല്)  പ്രകേഭാരലാം  പതനിവട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്തവ സലാംബനനിച ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനില
സലാംയുക്ത പരനികശഭാധന

കേഴെനിഞ്ഞതുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനികക്കണതുലാം

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചതട്ട്

തനിരുവനന്തെപുരലാം 101.21.46 ലഹക്ടര് ഇല

ലകേഭാലലാം 729.71.60 70.00 ലഹക്ടര്

കകേഭാടയലാം 705.27.52 ഇല

പത്തനലാംതനിട 2054.68.00 60.00 ലഹക്ടര്

ഇടക്കനി 25363 25363

എറണഭാകുളലാം 670.52.42 375.00 ലഹക്ടര്

തൃശ്ശൂര് 2720.90.40 2720.00 ലഹക്ടര്

പഭാലക്കഭാടട്ട് 960.00 ഇല

മലപ്പുറലാം 307 ലഹക്ടര് ഇല

വയനഭാടട്ട് 298.81 ലഹക്ടര് ഇല

കേണ്ണൂര് 9.32.80 ഇല

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 64.51.00 ലഹക്ടര് ഇല

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 480.48 ലഹക്ടര് ഇല

(സനി)  ടനി വനിഷയത്തനില്  17-6-2016-ല് റവനന്യൂ,  വനലാം വകുപ്പുമനനിമഭാരുലടയുലാം
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വകുപട്ട്  ലസക്രടറനിമഭാരുലടയുലാം  ഉകദലഭാഗസരുലടയുലാം  കയഭാഗലാം  കചേരുകേയുണഭായനി.   ടനി
കയഭാഗത്തനില് തഭാലഴെ പറയുന തതീരുമഭാനങ്ങള ലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്:

1. വനലാം  റവനന്യൂ  വകുപനിലന്റെ  സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ
കകേസുകേളനില് ഇനനിയുലാം പടയവനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന ബഭാക്കനിയുള്ള
ഏകേകദശലാം 4000 ലഹക്ടര് വനഭൂമനിക്കട്ട് പകേരമഭായനി തത്തുലലമഭായ റവനന്യൂ
ഭൂമനി,  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  കേലണത്തനി  വനലാം  വകുപനിനട്ട്  ലകേമഭാറുകേകയഭാ
അഥവഭാ ഒരനിരടനി കൂടനി ദുര്ബലവനഭൂമനി ഫലഭൂയനിഷ്ടമഭായ വനഭൂമനിയഭാക്കനി
മഭാറ്റുനതനിനട്ട് കവണ വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകേകയഭാ ലചേയ്യുനതനിനുലാം,

2. വനലാം വകുപനിനട്ട്  ലകേമഭാകറണ റവനന്യൂ ഭൂമനി സലാംബനമഭായ വനിവരങ്ങള
അഥവഭാ  ദുര്ബല  വനഭൂമനി  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  അതതട്ട്  ജനിലഭാ
കേളക്ടര്മഭാര്  30-9-2016-നകേലാം  ലഭാന്റെട്ട്  റവനന്യൂ  കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട്
നല്കകേണതഭാണട്ട്.

3. സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിക്കട്ട്  ദഇൗര്ലഭലലാം  കനരനിടന സഭാഹചേരലത്തനില്  ഭഭാവനിയനില്
റവനന്യൂ,  വനലാം  വകുപ്പുകേളുലട  അധതീനതയനിലുള്ള  ഭൂമനിയനില്
കേകയറമുണഭാകേഭാലത  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള  അടനിയന്തെര  നടപടനി
ലകേലക്കഭാകള്ളണതഭാണട്ട്.

4.  1-1-1977-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  കേകയറനിയതുലാം  ഇനനിയുലാം  സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ളതുമഭായ  കകേസുകേള  ഉലണങ്കനില്  ആയതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള റവനന്യൂ-വനലാം വകുപ്പുകേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

5. സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി,  കകേന്ദ്രഭാനുമതനി  ലഭനിചതനില്
ഇനനിയുലാം  പടയലാം  നല്കേനിയനിടനിലഭാത്ത  കകേസുകേള  റവനന്യൂ  വകുപട്ട്
പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

6. കുളത്തൂപ്പുഴെ-സഭാലാം  നഗര്,  ലതന്മേല  റനിസര്കവഭായര്  പ്രകദശത്തുള്ള  490
കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്  പടയലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  കവണനി  വനലാം  വകുപനിനട്ട്
ലകേമഭാറനി  നല്കകേണ  90  ഏക്കര് ഭൂമനി  കേലണത്തനി നല്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഭൂമനി ഏലറടക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

212 (900)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല മതീനഭാടട്ട്,  ആദനിചലനല്ലൂര് എനതീ
വനികലജട്ട് പ്രകദശത്തട്ട് ഉളലപട ഭൂമനി,  പള്ളനിക്കമണ്ണടനി പഭാലത്തനിലന്റെ അകപ്രഭാചട്ട്കറഭാഡട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ഏലറടക്കുന നടപടനിയുലട പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത ആവശലത്തനികലക്കട്ട് ഭൂമനി ഏലറടക്കുനതനിനുള്ള പ്രഭാഥമനികേ നടപടനികേള

ആരലാംഭനിചതട്ട് എനഭാലണനലാം ഈ നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനികലക്കഭായനി  നഭാളനിതുവലര

റവനന്യൂ വകുപട്ട് ലകേലക്കഭാണ നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭൂമനി  ഏലറടക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനിലുള്ള തടസങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാണട്ട്;

കമല് തടസങ്ങള ഈ ഭൂമനി ഏലറടക്കല് നടപടനിക്കട്ട് മഭാത്രമഭായുള്ളതഭാകണഭാ; അകതഭാ

സലാംസഭാനത്തട്ട് ആലകേ ബഭാധകേമഭാകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) തടസങ്ങള  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ഭൂമനി  ഏലറടക്കല്  നടപടനി

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  നടപടനികേള

എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലകേഭാലലാം  തഭാലൂക്കനിലല  മതീനഭാടട്ട്,  ആദനിചലനല്ലൂര്  വനികലജുകേളനിലല

വനിവനിധ  സര്കവ  നമ്പരുകേളനില്ലപട  0.3773  ലഹക്ടര്  ഭൂമനി  ഏലറടക്കുനതനിനട്ട്  

30-5-2013-ല് ഭൂമനി ഏലറടക്കല് നനിയമലാം, 1894 വകുപട്ട് 4 (1) വനിജഭാപനലാം, കകേരള

സര്കവസട്ട്  &  ബഇൗണറതീസട്ട്  ആക്ടട്ട്  1961  വകുപട്ട്  6(1)  പ്രകേഭാരമുള്ള പരസലലാം  എനനിവ

പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുനതുലാം  ഭൂമനി  ഏലറടക്കല്  നനിയമലാം  1894  വകുപട്ട്  ( 6)  പ്രകേഭാരമുള്ള

പ്രഖലഭാപനലാം  23-6-2014-ല്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിരുനതുമഭാണട്ട്.   3-3-2015-ല്  ജനിലഭാതല

പര്കചസട്ട്  കേമ്മേനിറനി  കചേര്നട്ട്  സലവനില  സലാംബനനിചട്ട്  ഭൂവടമകേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനി

ജനിലഭാതല പര്കചസട്ട് കേമ്മേനിറനി മുകനഭാട്ടുവച സലവനില അലാംഗതീകേരനിച്ചുലകേഭാണട്ട് ആലകേയുള്ള

23  ഭൂവടമകേളനില്  8  കപര് മഭാത്രമഭാണട്ട് ഭൂമനി  വനിട്ടുതരുനതനിനു സമ്മേതപത്രലാം നല്കേനിയതട്ട്.

ഭൂരനിപക്ഷലാം ഭൂവടമകേളുലാം സമ്മേതപത്രലാം നല്കേഭാതനിരുന സഭാഹചേരലലാം ഭൂമനി ഏലറടക്കുനതനിനട്ട്

തടസലാം സൃഷ്ടനിചനിരുന.  എനഭാല്  8-10-2015-ല് ജനിലഭാതല പര്കചസട്ട് കേമ്മേനിറനി വതീണ്ടുലാം

കയഭാഗലാം വനിളനിചനിരുനലവങ്കനിലുലാം ഭൂവടമകേളനില് ആരുലാംതലന പലങ്കടത്തനിരുനനില.  2014

ജനുവരനി 1 മുതല് പുതനിയ ഭൂമനി ഏലറടക്കല് നനിയമലാം 'ലററട്ട് റ്റു ലഫയര് കകേഭാമ്പനകസഷന

ആന്റെട്ട് ടഭാനലസരനസനി ഇന ലഭാന്റെട്ട് അകേസനിസനിഷന, റതീഹഭാബനിലനികറഷന റതീ ലസറനില്ലമന്റെട്ട്

ആക്ടട്ട്, 2013' (എല്.എ. ആര്.ആര്. ആക്ടട്ട്, 2013) (RFCTLARR Act-2013), നനിലവനില്

വനനിട്ടുള്ളതുലാം ടനി നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള ചേടങ്ങള  19-9-2015-ല് ജനി.ഒ.(പനി) 470/2015/റവ.

പ്രകേഭാരലാം  നനിലവനില്  വനനിട്ടുള്ള  സഭാഹചേരലത്തനില്  പഴെയ  ഭൂമനി  ഏലറടക്കല്  നനിയമലാം

കേഭാലഹരണലപടനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  പുതനിയ  ഭൂമനി  ഏലറടക്കല്  നനിയമലാം  പ്രകേഭാരമുള്ള

നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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(സനി) 2014 ജനുവരനി 1 മുതല് പുതനിയ ഭൂമനി ഏലറടക്കല് നനിയമലാം 'ലററട്ട് റ്റു ലഫയര്
കകേഭാമ്പനകസഷന ആന്റെട്ട് ടഭാനലസനസനി ഇന ലഭാന്റെട്ട് അകേസനിസനിഷന, റതീഹഭാബനിലനികറഷന
റതീ ലസറനില്ലമന്റെട്ട് ആക്ടട്ട്, 2013' (എല്.എ.ആര്.ആര്. ആക്ടട്ട്, 2013) നനിലവനില് വരനികേയുലാം,
ചേടങ്ങള  19-9-2015-ല്  ജനി.ഒ.(പനി)  470/2015/റവ.  പ്രകേഭാരലാം  നനിലവനില്  വനനിട്ടുള്ള
സഭാഹചേരലത്തനില്  പഴെയ  ഭൂമനി  ഏലറടക്കല്  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനികേള
കേഭാലഹരണലപടനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(ഡനി) പുതനിയ ഭൂമനി ഏലറടക്കല് നനിയമലാം എല്.എ.ആര്.ആര്. ആക്ടട്ട്-2013 പ്രകേഭാരലാം
അര്ത്ഥനഭാധനികേഭാരനിയനില്  നനിനലാം  അര്ത്ഥനഭാപത്രലാം  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  സലലമടപട്ട്
നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കകേഭാവളലാം മണ്ഡലത്തനിലല തതീരകദശ പടയ വനിതരണലാം

213 (901)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാവളലാം  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് തതീരകദശ പടയലാം ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി
2012  മുതല് എത്ര അകപക്ഷ റവനന്യൂ  അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട്  ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്;  നഭാളനിതുവലര
എത്രകപര്ക്കട്ട്  പടയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുലണനലാം  ഇനനി  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  പടയലാം
നല്കേഭാനുലണനലാം അവര്ക്കട്ട് എനട്ട് പടയലാം നല്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) തതീരകദശ പടയത്തനിനഭായനി നല്കേനിയ അകപക്ഷകേളനിനകമല് പരനികശഭാധന
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  ആലരയഭാണട്ട് ഇതനിനട്ട്  ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുളളലതന  വനിശദഭാലാംശലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തതീരകദശ  ജനങ്ങള  അനുഭവനിക്കുന  പ്രയഭാസങ്ങളുലാം  കേഷ്ടതയുലാം
കേണക്കനിലലടത്തട്ട് കവഗത്തനില് ഉപഭാധനിരഹനിത പടയലാം നല്കുനതനിനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കകേഭാവളലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  തതീരകദശ  പടയലാം
ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  2012  മുതല്  2957  അകപക്ഷകേള  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതുലാം  1167
കപര്ക്കട്ട്  പടയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.   ലഭലമഭായ  1589  അകപക്ഷകേളനികന്മേല്
പടയലാം അനുവദനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച നനിയമഭാനുസൃത നടപടനിക്രമങ്ങള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

(ബനി)  തതീരകദശ  പടയത്തനിനഭായനി  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില്  പരനികശഭാധന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഇതനികലക്കഭായനി ലനയഭാറനിനകേര
തഹസതീല്ദഭാലര ചുമതലലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  വനിഴെനിഞ്ഞലാം  മതലബനന  തുറമുഖത്തനിനഭായനി  ഏലറടത്ത  ഭൂമനിക്കഭായനി
പകേരലാം  അനുവദനിച  ഭൂമനിക്കട്ട്  ഉപഭാധനിരഹനിത  പടയലാം  നല്കേണലമന
തതീരകദശവഭാസനികേളുലട ആവശലലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
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പുതനിയ തഭാലൂക്കുകേള

214 (902) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കവണത്ര  പഠനലാം  നടത്തഭാലതയഭാണട്ട്  മുന  സര്ക്കഭാര്
തഭാലൂക്കുകേള അനുവദനിചതട്ട് എന ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പുതനിയ  തഭാലൂക്കുകേള  പ്രഖലഭാപനിക്കുകമ്പഭാള  പഭാലനികക്കണ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  എന്തുലകേഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  തഭാലൂക്കുകേള  രൂപതീകേരനിക്കണലമന  അകപക്ഷകേള
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  12  തഭാലൂക്കുകേളനില്  10  എണ്ണവലാം  2007-ലല
സലാംയുക്ത  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലല  (സര്ക്കഭാരുലാം  ലഭാനഡട്ട്  റവനന്യൂ  കേമ്മേനിഷണകററ്റുലാം
സലാംയുക്തമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയതട്ട്)  ശനിപഭാര്ശയനിലല  പ്രകയഭാരനിറനി  ലനിസനില്
ഉളലപടനിട്ടുള്ളവയഭാലണന കേഭാണുന.

(സനി)  ഉണട്ട്.   പുതനിയ തഭാലൂക്കുകേളുലട  രൂപതീകേരണലാം സലാംബനനിച വനിഷയലാം
ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

വനിജയട്ട് മലലയട്ട് സലലാം പതനിച്ചുലകേഭാടത്ത നടപടനി

215 (903) ശതീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  കേഞ്ചനികക്കഭാടട്ട്  കദശതീയപഭാതകയഭാടട്ട്  കചേര്നള്ള
സലലാം  വലവസഭായനി  വനിജയട്ട്  മലലയട്ട്  പതനിച്ചുലകേഭാടത്ത  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
നടപടനികേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എത്ര  ഏക്കര്  സലമഭാണട്ട്  പതനിച്ചുലകേഭാടത്തലതനലാം  എത്ര  രൂപ
മതനിപ്പുവനില  വരുനതഭാലണനലാം  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്  മുന  സര്ക്കഭാര്
വസൂലഭാക്കനിയലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഇടപഭാടമൂലലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ
നഷ്ടമഭായനിട്ടുലണനട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കനില്  പുതുകശ്ശേരനി  ലവസട്ട്
വനികലജനില് ഇനസ്ട്രുലമകന്റെഷന ലനിമനിറ ഡട്ട്  എന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് സഭാപനത്തനിനട്ട്
നല്കുനതനിനുകവണനി അകേസയര് ലചേയനിരുന 586.10 ഏക്കര് ഭൂമനിയനില് നനിനലാം ഒരു
ഭഭാഗലാം  ഭൂമനി  ചേനിറ്റൂര്  ഷുകഗഴട്ട്  ലനിമനിറഡനിനട്ട്  കേരനിമ്പട്ട്  കൃഷനിക്കുകവണനി  പഭാടത്തനിനട്ട്
നല്കേനിയനിരുന.   ടനി  ഭൂമനിയനില്  നനിനട്ട്  20  ഏക്കര്  തനിരനിലചടത്തട്ട്  17-3-1971-ല്
പ്രതീമനിയര് ബ്രുവറതീസട്ട് ലനിമനിറഡനിനട്ട് വലഭാവസഭായനികേ ആവശലത്തനിനട്ട് ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.
2-4-2005-ലല  സ.ഉ.  (ലകേ)  87/05/റവനന്യൂ  പ്രകേഭാരലാം  ടനി
20 ഏക്കര് സലലാം ലസന്റെട്ട് ഒനനിനട്ട് 20,000 രൂപ പ്രകേഭാരലാം കേകമ്പഭാള വനിലയുലാം ടനി ഭൂമനി
ലകേമഭാറനിയ  തതീയതനി  17-3-1971  മുതല്ക്കുള്ള  6  ശതമഭാനലാം  പലനിശയുലാം
ഈടഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്  പതനിച്ചു  നല്കേഭാന  ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം  അപ്രകേഭാരലാം  ആലകേ
14,03,26,576 രൂപ വസൂലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലലത്ത പടയ വനിതരണലാം

216  (904)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  എത്ര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പടയലാം
നല്കേനിയനിട്ടുലണനട്ട് ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  പടയത്തനിനട്ട്  അകപക്ഷനിചവരനില്  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി  ഇനനി
എത്രകപര്ക്കട്ട് പടയലാം നല്കുവഭാനുലണനട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

മുക്കലാം മനിനനി സനിവനില് കസഷന പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

217(905)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുക്കലാം മനിനനി സനിവനില് കസഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില്  ഇതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള
തടസങ്ങലളലന്തെനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുക്കലാം  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷന  അടനിയന്തെരമഭായനി  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

  ഉത്തരലാം
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(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഇലകനിക്കല്  വര്ക്കട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാവഭാത്തതനിനഭാല്  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.

ലകേടനിട വനിഭഭാഗലാം , ലകേടനിടലാം റവനന്യൂ വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് ലകേമഭാറനിയനിടനില.

(സനി) ലകേടനിടലാം  ലകേമഭാറുനതനിനുകവണനി  പനി.ഡബ്ളന്യൂ.ഡനി.  ലകേടനിട

വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഭൂരഹനിത കകേരളലാം പദതനി

218 (906) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :

ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :

ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭൂരഹനിത  കകേരളലാം  പദതനി  ആരലാംഭനിചലതനഭാലണനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭൂരഹനിതരഭായ  എത്ര  കപരുലണനഭാണട്ട്

കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതനലാം  ഇതനില്  ഭൂമനി  ലഭനിക്കുനതനിനു  കവണനി  നല്കേനിയ

അകപക്ഷകേള എത്രയഭാലണനലാം ഈ അകപക്ഷകേളനികന്മേല് സസതീകേരനിച നടപടനികേള

എലന്തെലഭാമഭാലണനലാം ലവളനിലപടത്തുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  ആരലാംഭനിചതനിനുകശഷലാം  എത്ര  കപര്ക്കഭാണട്ട്  ഭൂമനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;  നല്കേനിയ  ഭൂമനി  വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തതനിനഭാല്  ഭൂമനി  ലഭനിചവര്
അതുകപക്ഷനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കനില്  ആയതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എന്തെട്ട്  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  ജനിലകേളഭായനി  പ്രഖലഭാപനിക്കലപട
ജനിലകേകളലതലഭാലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2012-13 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പദതനി നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഭൂരഹനിതരഭായ  വലക്തനികേളുലട  കേണലക്കടപട്ട്
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നടത്തനിയനിടനില.  എനഭാല്  ഭൂമനി  ലഭനിക്കുനതനിനു  സമര്പനിചനിരുന  2,91,998

അകപക്ഷകേളനില്  നനിനട്ട്  ഭൂരഹനിത  കകേരളലാം  പദതനിയുലട  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം

244124  ഭൂരഹനിത  കുടലാംബങ്ങലള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  ലതരലഞ്ഞടത്തനിരുന.

ഇവയനില് അഗതനികേള, മഭാരകേകരഭാഗലാം ബഭാധനിചവര്, അലാംഗലവകേലലലാം സലാംഭവനിചവര്,

വനിധവകേള തുടങ്ങനിയവര്ക്കട്ട് മുനഗണന ലഭനിക്കത്തക്ക രതീതയനില് വനികലജ്തല ലനിസട്ട്

തയഭാറഭാക്കനി  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഭൂമനി  ലഭലമഭാകുനതനുസരനിചട്ട്  ലനിസനിലല

മുനഗണനഭാടനിസഭാനത്തനില് പദതനിയുലട ആനുകൂലലലാം നല്കേനിവരുന.

(സനി)  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  58398  കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്  പടയലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില്

29,875  കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ഭൂമനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഭൂമനി  ലകേമഭാറുന പ്രവര്ത്തനലാം ജനിലകേളനില്

നടനവരുന.  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള ഭൂമനികേളനില് വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തവ ഉളലപടനിട്ടുള്ളതഭായുലാം അതട്ട്

സസതീകേരനിക്കഭാന തയഭാറലഭാത്തതുമഭായ കകേസുകേള ഉള്ളതഭായുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  വനിഷയലാം

പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(ഡനി) കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലകേള.

അരൂര് കപഭാലതീസട്ട് കസഷന നനിര്മ്മേഭാണലാം

219  (907)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അരൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  അരൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഭൂമനി  ആഭലന്തെര  വകുപനിനു  ലകേമഭാറുനതനിനുള്ള  ഫയല്

ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;  എനഭാണട്ട് ഈ ഫയല് റവനന്യൂ വകുപനിനട്ട് ലഭനിചതട്ട്;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഭൂമനി ലകേമഭാറലാം ലചേയ്യുനതനിനുള്ള കേലഭാബനിനറട്ട് തതീരുമഭാനലാം ആയനിട്ടുകണഭാ;

ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭൂമനി  ആഭലന്തെര  വകുപനിനട്ട്  ലകേമഭാറുനതനിനട്ട്  എലന്തെങ്കനിലുലാം

നനിയമതടസങ്ങള ഉകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ആയതട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  ഫയലനികന്മേല്  കേലഭാബനിനറട്ട്  തതീരുമഭാനലാം  ഉണഭാകേഭാന  തഭാമസലാം

വനതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ഇതനിനട്ട്  കേഭാരണക്കഭാരഭായ  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  കേര്ശന

നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം



240 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 11, 2016

(എ-ഇ)  കചേര്ത്തല  തഭാലൂക്കനില്  അരൂര്  വനികലജനില്  സര്കവ  നമ്പര്
36/8-ല്ലപട  24  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  അരൂര്  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള  ഫയല്  19-8-2011-ല്  ആഭലന്തെര  വകുപനില്  നനിനലാം
ലഭനിചനിരുന.  BTR  പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത ഭൂമനി  കുളലാം  പുറകമ്പഭാക്കഭാണട്ട്.   ലനല്വയല്
തണ്ണതീര്ത്തട  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തസ്തുത  ഭൂമനി  പരനിവര്ത്തനലപടത്തുനതനിനട്ട്  കൃഷനി
വകുപനിലന്റെ അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഈ സഭാഹചേരലത്തനില് ഭൂമനി  ലകേമഭാറ നനിര്കദ്ദേശലാം
സമര്പനിക്കുവഭാന ലഭാന്റെട്ട് റവനന്യൂ കേമ്മേതീഷണകറഭാടട്ട് ആവശലലപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്
ലഭലമഭായഭാലുടന തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 റവനന്യൂ സര്കവ അദഭാലത്തുകേള

220(908)  ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് : 

ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :  

ശതീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം : 

ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  റവനദ്യു  സര്കവ

അദഭാലത്തുകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി എലന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  റവനദ്യു  സര്കവ  അദഭാലത്തുകേള  വഴെനി

ലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അദഭാലത്തുകേള മുകഖന എത്ര ലക്ഷലാം പരഭാതനികേളനിനകമല് പരനിഹഭാരലാം

ഉണഭായനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

ലകേലക്കഭാണലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്

റവനന്യൂ-സര്കവ  അദഭാലത്തുകേള  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ദതീര്ഘനഭാളഭായനി

പരനിഹരനിക്കലപടഭാലത  കേനിടനനിരുനതുലാം  എനഭാല്  നനിയമക്കുരുക്കുകേകളഭാ  കകേഭാടതനി

വലവഹഭാരങ്ങളനികലഭാ  ഉളലപടഭാത്തതുമഭായ  പരഭാതനികേളക്കട്ട്  അതനികവഗലാം  പരനിഹഭാരലാം

കേഭാണുകേയുലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  കസവനലാം  നല്കുകേയുമഭാണട്ട്  അദഭാലത്തുലകേഭാണട്ട്

ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി) റവനന്യൂ-സര്കവ  വകുപ്പുകേളനില്  31-10-2014  വലര
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നനിലവനിലുണഭായനിരുനതുലാം  1-11-2014  മുതല്  20-12-2014  വലര  ലഭനിചതുമഭായ

ഫയലുകേള  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പഭാക്കനിയുലാം  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്  നനിനട്ട്

പരഭാതനികേള  കനരനിടട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുലാം  പൂര്ണ്ണമഭായ  പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്

വഴെനിലയഭാരുക്കുകേയുമഭായനിരുന അദഭാലത്തനിലന്റെ ലക്ഷലലാം.

(സനി) 373323 പരഭാതനികേളനികന്മേല് പരനിഹഭാരലാം ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  റവനന്യൂ-സര്കവ  അദഭാലത്തനിലന്റെ  നടത്തനിപനിനഭായനി  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലുലാം
കനഭാഡല് ഓഫതീസര്മഭാലര  ചുമതലലപടത്തുകേയുലാം ഓകരഭാ തഭാലൂക്കനികലയുലാം ചേഭാര്ജട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാലര  കനഭാഡല്  ഓഫതീസറഭായനി  ചുമതലലപടത്തനിയുലാം  കൂടഭാലത  ഓകരഭാ
തഭാലൂക്കനിലുലാം  അഡതീഷണല്  തഹസനില്ദഭാര്മഭാര്,  ലഡപന്യൂടനി  തഹസനില്ദഭാര്മഭാര്
എനനിവരുലട  കനതൃതസത്തനില്  വനിഷയഭാടനിസഭാനത്തനില്  ഓകരഭാ  ടതീലാം  രൂപതീകേരനിചട്ട്
പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയുലാം പരഭാതനികേളക്കട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാന ശമനിചനിട്ടുണട്ട്.

പടയലാം ലഭനിക്കഭാലത പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില് തഭാമസനിക്കുന കുടലാംബങ്ങള

221 (909) ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പടയലാം  ലഭനിക്കഭാലത  പഭാറ,  കതഭാടട്ട്,  കറഭാ ഡട്ട്,  പുഴെ  പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില്
ദതീര്ഘനഭാളഭായനി  തഭാമസനിക്കുനവരുലട  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കനില്
ഇത്തരത്തനിലുള്ള കുടലാംബങ്ങളുലട കേണലക്കടത്തനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനില്  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കനില്  പടയത്തനിനട്ട്
അകപക്ഷനിചനിരനിക്കുന എത്ര കുടലാംബങ്ങള ഉലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) പടയമനിലഭാലത  പുറകമ്പഭാക്കനില്  തഭാമസനിക്കുനവരുലട  അകപക്ഷയനികന്മേല്
പടയലാം ലകേഭാടക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടണട്ട്. ഇത്തരത്തനിലുള്ള കുടലാംബങ്ങളുലട കേണലക്കടത്തനിടനില.

(ബനി) 106.

(സനി) അര്ഹഭായവര്ക്കട്ട് പടയലാം ലകേഭാടക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

    ലകേഭാചനി തഭാലൂക്കനിലല ഭൂരഹനിതര്

222 (910)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ലകേഭാചനി  തഭാലൂക്കനില്ലപട  കഫഭാര്ട്ടു  ലകേഭാചനി,
മടഭാകഞ്ചരനി,  രഭാകമശസരലാം,  കതഭാപ്പുലാംപടനി  വനികലജുകേളനിലഭായനി  ഭൂരഹനിതരഭായ  എത്ര
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കുടലാംബങ്ങള ഉലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  നല്കുനതനിനഭായനി  എലന്തെങ്കനിലുലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഭൂരഹനിതരുലാം  ഭവനരഹനിതരുമഭായ  ഇവരുലട  പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്  എന്തെട്ട്
ഉപഭാധനിയഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളലതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാചനി  തഭാലൂക്കനില്  കഫഭാര്ട്ടുലകേഭാചനി,  മടഭാകഞ്ചരനി,  രഭാകമശസരലാം,
കതഭാപ്പുലാംപടനി  വനികലജുകേളനില്  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
ലതരലഞ്ഞടത്തനിട്ടുള്ള ഭൂരഹനിതരഭായ കുടലാംബങ്ങളുലട എണ്ണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

കഫഭാര്ട്ടുലകേഭാചനി - 2220

മടഭാകഞ്ചരനി വനികലജട്ട് - 2546

രഭാകമശസരലാം - 1464

കതഭാപ്പുലാംപടനി വനികലജട്ട് -   871

(ബനി)  വതീടട്ട്  വയഭാന  അനുകയഭാജലമഭായ  വനിവനിധതരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനികുളുലട
ലഭലത തനിടലപടത്തഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  അനുകയഭാജലമഭായ
ഭൂമനി നഭാളനിതുവലര ലഭലമഭായനിടനില.

(സനി)  ഭൂരഹനിതരഭായ  കുടലാംബങ്ങളനില്  സഭാമ്പത്തനികേ  കശഷനി  തതീലര
കുറഞ്ഞവര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  വയ്ക്കുന  ആവശലത്തനികലക്കഭായനി  ഭൂമനി  നല്കുന  കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ചേതീകമനനി വനികലജനില് ലകേവശക്കഭാരഭായവര്ക്കട്ട് പടയലാം

223  (911)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  കേയ്യൂര്  -ചേതീകമനനി  പഞ്ചഭായത്തനില്ലപട  ചേതീകമനനി
വനികലജനില്  ലകേവശക്കഭാരഭായ  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  പടയലാം  ലഭനിചനിട്ടുലണനലാം  പടയലാം
ലഭനിക്കഭാത്ത  എത്ര  കപരുലണനലാം  ഇവര്ക്കട്ട്  പടയലാം  എകപഭാള  ലഭലമഭാക്കഭാന
കേഴെനിയുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  കേയ്യൂര്  -  ചേതീകമനനി  പഞ്ചഭായത്തനില്ലപട  ചേതീകമനനി
വനികലജനില് മനിചഭൂമനി ലകേവശക്കഭാരഭായവരനില് 187 കപര്ക്കട്ട് പടയലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
210  കപര്ക്കട്ട് ഇനനി നല്കേഭാനുണട്ട്.  ഇവര്ക്കട്ട്  3  മഭാസത്തനിനകേലാം പടയലാം വനിതരണലാം
ലചേയഭാന കേഴെനിയുലാം.

ചേതീകമനനി പഞ്ചഭായത്തനിലല ബസട്ട് സഭാന്റെട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള ഭൂമനി'

224 (912)   ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
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റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  കേയ്യൂര്  ചേതീകമനനി  പഞ്ചഭായത്തനില്  ബസട്ട്
സഭാനറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി പഞ്ചഭായത്തട്ട് വര്ഷങ്ങളഭായനി ആവശലലപട്ടു വരുന ഭൂമനി
അനുവദനിചട്ട് നല്കേഭാന ലലവകുനതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതുതഭാല്പരലഭാര്ത്ഥലാം  ഇഇൗ  ഭൂമനി,  പഞ്ചഭായത്തനിനട്ട്  അനുവദനിക്കഭാന
അടനിയന്തെര നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗട്ട്  തഭാലൂക്കനില്  ചേതീകമനനി
വനികലജനില്  റതീസര്കവ നമ്പര്  260/1 എ 1,  എ 1-ല്ലപട  2.47  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ബസട്ട്
സഭാന്റെട്ട്-കേലാം-കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപ്ലകട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  കേയ്യൂര്  -  ചേതീകമനനി
ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിനട്ട്  പഭാടത്തനിനട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായുള്ള  ശനിപഭാര്ശകയഭാലടഭാപലാം
ഭൂമനി  ആവശലലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലന്റെ  അര്ത്ഥനഭാപത്രലാം  ലഭലമഭായനിടനില.
ലഭലമഭാക്കണലമനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതട്ട്  ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 റവനന്യൂ നടപടനിക്രമങ്ങളനില് തടസലാം കനരനിടനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്

225 (913) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കനില്  കുമഭാരലനല്ലൂര്,  കേക്കഭാടട്ട്,  ലകേഭാടനിയത്തൂര്
വനികലജുകേളനിലല  ചേനില  പ്രകദശങ്ങളനില്  നനിരവധനി  വര്ഷങ്ങളഭായനി  തഭാമസനിച്ചു
വരുനവരുലടയുലാം  കേര്ഷകേരുലടയുലാം  ഭൂമനിക്കട്ട്  കതഭാടലാം  ഭൂമനിയഭാലണന  കേഭാരണത്തഭാല്
നനികുതനി സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ലകേവശവകേഭാശ കരഖ ലഭനിക്കുനതനിനുലാം ക്രയവനിക്രയലാം
നടത്തുനതനിനുലാം പ്രയഭാസലാം കനരനിടന വസ്തുത ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
നടപടനികേള എലന്തെലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ ഭൂപരനിഷ്കരണ നടപടനികേള
ഉളലപലടയുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

അനധനികൃത റവനന്യൂ ഭൂമനി കേകയറലാം

226  (914)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
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റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അനധനികൃത  റവനന്യൂ  ഭൂമനി
കേകയറവമഭായനി ബനലപടട്ട് എത്ര കകേസ്സുകേള നനിലവനിലുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  അനധനികൃതമഭായനി  കേകയറനിയ  ഭൂമനിയുലട  അളവട്ട്
തനിടലപടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  അനധനികൃതമഭായനി  കേകയറലാം  നടത്തുനതട്ട്
അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അനധനികൃത  ഭൂമനി  കേകയറവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  1751
കകേസുകേള നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  അനധനികൃതമഭായനി  കേകയറനിയ  ഭൂമനിയുലട  അളവട്ട്  തനിടലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കേകയറലാം തടയുനതനിനട്ട് നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

      സലാംസ്കൃത സര്വകേലഭാശഭാലയുലട തുറവര് സബട്ട് ലസന്റെര്

227  (915)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്കൃത  സര്വകേലഭാശഭാലയുലട  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിലല  തുറവര്  സബട്ട്
ലസന്റെറനിനട്ട്  പുതനിയ ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ സലലാം കേലണത്തുനതനിനട്ട്
സര്വകേലഭാശഭാല  ആലപ്പുഴെ  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയ  അകപക്ഷയനില്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് ഇതനികനഭാടകേലാം ലകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  കേലണത്തനിയ സലലാം എവനിലടയഭാലണനലാം എത്ര ഏക്കര് വരുലമനലാം
ആലരഭാലക്കയഭാണട്ട് സലലാം ഉടമകേള എനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലത്തനിലന്റെ  വനില  നനിര്ണ്ണയനിചട്ട്  ഉടമകേളക്കട്ട്  നല്കുനതനിനുള്ള
ഡനി.എല്.പനി.സനി. കൂടനികയഭാ എനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഡനി.എല്.പനി.സനി.  കൂടനതനിനട്ട്  ഇനനി  എത്ര നഭാള  കവണനിവരുലമനലാം
ഇതനിനട്ട് എലന്തെങ്കനിലുലാം തടസലാം നനിലവനിലുകണഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) നനികയഭാജകേ  മണ്ഡല  ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണനില്  നനിനലാം
സലത്തനിനുള്ള  വനില  നല്കേണലമനള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  സര്വകേലഭാശഭാലഭാ
അധനികൃതലരയുലാം ജനിലഭാ കേളക്ടലറയുലാം അരൂര് എലാം.എല്.എ. അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട് എനള്ള
വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫട്ട്) നനിരവധനി കകേഭാഴ്സുകേള ഉള്ള ഈ സബട്ട് ലസന്റെറനിലന്റെ കശഭാചേനതീയഭാവസ
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പരനിഗണനിചട്ട് എത്രയുലാം കവഗലാം സലലമടപട്ട് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന ആലപ്പുഴെ
ജനിലഭാ കേളക്ടര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസ്കൃത സര്വകേലഭാശഭാല ലവസട്ട് ചേഭാനസലര് 2-3-2015-ല് ശനിപഭാര്ശ
സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  18-6-2015-ലല  സ.ഉ.(സ)  നമ്പര്  3142/15/റവ.
പ്രകേഭാരലാം  തുറവര്  ലതക്കട്ട്  വനികലജനിലല  വനിവനിധ  സര്ലവ  നമ്പരുകേളനിലഭായനി  243
ആര്സട്ട്  സലലാം  ലനകഗഭാകഷലറ  ഡട്ട്  പര്കചസട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ഏലറടക്കുനതനിനട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്. ടനി ഉത്തരവനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് 3-7-2015-ല് ലഭാന ഡട്ട്
അകേസനിസനിഷന  ഓഫതീസറഭായനി  ലസഷലല്  തഹസതീല്ദഭാര്  എല്.  എ.  ജനറലനിലന
നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.   എനഭാല്  ഏലറടകക്കണ  വസ്തു  സലാംബനനിചട്ട്  അവലക്തത
ഉള്ളതനിനഭാലുലാം  ഉകദ്ദേശനിച  ഫണട്ട്  ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാലുലാം  തുടര്  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിടനിലലനട്ട്  അര്ത്ഥനഭാധനികേഭാരനി  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  സര്കവ  ആന്റെട്ട്
ബഇൗണറതീസട്ട്  ആക്ടട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള  സര്ലവ  നടത്തുനതനിനട്ട്  മുകനഭാടനിയഭായുള്ള
വനി ജഭാപനലാം  3-11-2015-ല്  2446-ാം  നമ്പര്  അസഭാധഭാരണ  ഗസറട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ടനി  സലലമടപട്ട്  നടപടനിയനില്  തുടര്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  അര്ത്ഥനഭാധനികേഭാരനി  ടനി  സലലാം  ഐ ഡന്റെനിലഫ  ലചേയട്ട്
നല്കകേണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  തുറവര്  ലതക്കട്ട്  വനികലജനിലല  വനിവനിധ  സര്കവ  നമ്പരുകേളനിലുള്ള  243
ആര്സട്ട് സലലാം ഏലറടക്കുനതനിനട്ട് അര്ത്ഥന ലഭനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  സല ഉടമകേള
ആലരഭാലക്കയഭാലണനട്ട് സലാംബനനിച വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഡനി.എല്.പനി.സനി. കൂടനിയനിടനില.

(ഡനി)  ഡനി.എല്.പനി.സനി.  കൂടനതനിനഭായനി  ടനി  വസ്തുവനിലന്റെ  അടനിസഭാന  വനില
നനിര്ണ്ണയനികക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  സലലമടപട്ട്  നടപടനിയനില്  തുടര്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  അര്ത്ഥനഭാധനികേഭാരനി  വസ്തു  ഐ  ഡന്റെനിലഫ  ലചേയട്ട്
നല്കേനിയകശഷലാം  അടനിസഭാന  വനില  നനിര്ണ്ണയനിചട്ട്  ഡനി.എല്.പനി.സനി.  കൂടനതനിനട്ട്
സതസര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഇ) ഉണട്ട്.

(എഫട്ട്) സലകമലറടക്കുനതനിനട്ട് അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല റതീസര്കവ
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228 (916) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  വനികലജുകേളനില്  റതീ  സര്കവ
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവയുലടയുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തവയുലടയുലാം ലനിസട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ:

(ബനി) പടയലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  എലഭാ  നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം  പൂര്ത്തനി
യഭാക്കനിയനിട്ടുലാം  റതീ-സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  പടയലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  എത്ര
അകപക്ഷകേരുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  റതീ-സര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  വനികലജുകേളനില്  അടനിയന്തെരമഭായനി  റതീ
സര്കവ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റതീസര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിച  വനികലജുകേള  : കുറനിചനിക്കര,  പഭാണകഞ്ചരനി,
മരത്തഭാക്കര, എടക്കുനനി, ഒല്ലൂര്.

റതീസര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  വനികലജുകേള  : ലകേഭാഴക്കുള്ളനി,  നടത്തറ,
മഭാടക്കത്തറ,  ലവള്ളഭാനനിക്കര,  മുളയലാം,  ഒല്ലൂക്കര,  പതീചനി,  ലകേന്നൂര്,  മഭാന്ദേഭാമലാംഗലലാം,
പുത്തൂര്, കേണനിമലാംഗലലാം, ചേനിയഭാരലാം, കൂര്ക്കകഞ്ചരനി.

(ബനി) പടയലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  എലഭാ  നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുലാം  റതീസര്കവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  പടയലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത
കകേസുകേള ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില് റതീസര്കവ സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനിലുലാം  അകപക്ഷ
ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് മഭാത്രലാം സസകേഭാരല ഭൂമനിയനിലുമഭായനി നനിജലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേഭായലാംകുളലാം ഫനിഷനിലാംഗട്ട് ഹഭാര്ബര് സലലാം കേകയറലാം ഒഴെനിപനിചട്ട് അതനിര്ത്തനി
കേലകേള സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

229  (917)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബറനിലനറ  സലലാം  സര്കവ  ലചേയട്ട്  അതനിര്ത്തനി
കേലകേള സഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  സലലാം  സമതീപവഭാസനികേള  കേകയറനിയതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബര്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  എത്ര  ഭൂമനിയഭാണട്ട്  അകേസയര്
ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  ഹഭാര്ബറനിനഭായനി  ഏലറടത്തനിട്ടുള്ള സലത്തട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 247

നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര  ഭൂമനിയഭാണട്ട്  കേകയറനി  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഇ)  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേകയറനിയവലര  ഒഴെനിപനിചട്ട്  അതനിര്ത്തനി  കേലകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് സമയബനനിതമഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയുലട  ഭഭാഗമഭായ
ആറഭാട്ടുപുഴെ പ്രകദശലാം സര്കവ ലചേയട്ട് അതനിര്ത്തനി കേലകേള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്
ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് ഉളലപട ഭഭാഗങ്ങള സര്കവ ലചേയനിടനില.  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബര്
സനിതനി ലചേയ്യുന കേഭായല് പുറകമ്പഭാക്കട്ട് സലത്തട്ട് വനിവനിധ സസകേഭാരല വലക്തനികേളക്കട്ട്
വനിവനിധ പടയങ്ങള പ്രകേഭാരലാം 55 ആര് സലലാം പതനിച്ചുനല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം കശഷനിക്കുന
റതീസര്കവ  157/1-ല്ലപട  സലലത്ത  സസകേഭാരല  വലക്തനികേളുമഭായനി  വനിവനിധ
കകേഭാടതനികേളനില് കകേസട്ട് നനിലവനിലുള്ളതുമഭാണട്ട്.  കകേഭാടതനി വലവഹഭാരലാം തുടരുനതനിനഭാല്
ടനി സലലാം സര്കവ ലചേയട്ട് അതനിര്ത്തനി കേലകേള സഭാപനിചനിടനില.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  16.08  ആര്സട്ട്  ഭൂമനി  ഏലറടത്തനിട്ടുണട്ട്.   ലകേഭാലലാം
ജനിലയനില്  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബര്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  സലലാം  ഏലറടത്തനിടനില.
എനഭാല് കബക്കട്ട് വഭാടറനിനട്ട് ഭൂമനി ഏലറടത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്  അനധനികൃത  കേകയറലാം  നടനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുല.  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   കകേസുകേള
നനിലനനില്ക്കുനതനിനഭാല് അളവട്ട് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിചനിടനില.

(ഇ)  കേകയറലാം  നടനനിട്ടുലണങ്കനില്  ആയതട്ട്  ഒഴെനിപനിക്കുവഭാന  ഭൂമനി  സലാംരക്ഷണ
നനിയമ പ്രകേഭാരലാം ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 ലചേലഭാനലാം വനികലജട്ട്

230(918)  ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി  തഭാലൂക്കനില്  ഉളലപട  ലചേലഭാനലാം  പഞ്ചഭായത്തനിലന്റെ  ഒരു  ഭഭാഗലാം
ലചേലഭാനലാം  വനികലജനിലുലാം  ബഭാക്കനി  ഭഭാഗലാം  കുമ്പളങ്ങനി  രഭാകമശസരലാം  വനികലജുകേളനി
ലുമഭാലണനതട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  വളലര  ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലചേലഭാനലാം വനികലജട്ട് ഒഴെനിലകേയുള്ള മറ്റു പ്രകദശങ്ങള ഉളലക്കഭാള്ളനിചട്ട് ഒരു
പുതനിയ വനികലജട്ട് (കേണ്ണമഭാലനി) കവണലമന ആവശലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പുതനിയ വനികലജട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തെങ്കനിലുലാം തടസലാം നനിലവനിലുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം
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(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടണട്ട്.   എനഭാല്  കുമ്പളങ്ങനി  വനികലജനില്  വരുന  സലങ്ങള

കുമ്പളങ്ങനി  പഞ്ചഭായത്തനിലന്റെയുലാം  രഭാകമശസരലാം  വനികലജനില്  വരുന  ഭഭാഗലാം  ലകേഭാചനി
കകേഭാര്പകറഷലന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  ഉളലക്കഭാള്ളനിചട്ട്  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  പുതനിയ  വനികലജുകേളുലട  രൂപതീകേരണലാം  സലാംബനനിച  വനിഷയലാം  ഇകപഭാള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

    മലപ്പുറലാം കകേഭാടപടനി ലബപഭാസനിലന്റെ സലലമടപട്ട്
231  (919) ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  റവനന്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) മലപ്പുറലാം കകേഭാടപടനി ലബപഭാസട്ട് കറഭാഡനിലന്റെ സലലമടപട്ട് നടപടനികേള ഇകപഭാള

ഏതു ഘടത്തനിലഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ;
(ബനി)  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  സലമുടമകേളക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ

നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഈ  തുകേ  വനിതരണത്തനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) മലപ്പുറലാം  കകേഭാടപടനി  ലബപഭാസട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെ  സലലമടപട്ട്  നടപടനികേള

അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
(ബനി) സലലമടപട്ട്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  സലമുടമകേളക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാര

തുകേയഭായ  24  കകേഭാടനി  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി
അര്ത്ഥനഭാധനികേഭാരനിയഭായ മകഞ്ചരനി പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  എകനികേന്യൂടതീവട്ട് എഞ്ചനിനതീയര്ക്കട്ട് മലപ്പുറലാം ജനിലഭാ
കേളക്ടര് 25-2-2016-ലല കേത്തനില് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഒല്ലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല പടയ വനിതരണലാം
232  (920)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  റവനന്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  വനിവനിധ  ഇനങ്ങളനിലഭായനി  പടയലാം

ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള എത്ര അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ 5 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  പടയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുലണനലാം

ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം നല്കുകമഭാ;
 (സനി)  മലകയഭാര  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പടയലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തെരമഭായനി  നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ&ബനി)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  വനിവനിധ  ഇനങ്ങളനിലഭായനി  പടയലാം
ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളുലടയുലാം  പടയലാം  നല്കേനിയതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
ഇനലാംതനിരനിചട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര് ഇനലാം അകപക്ഷകേളുലട

എണ്ണലാം
അനുവദനിച

പടയങ്ങളുലട എണ്ണലാം
വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം
(ലഹക്ടറനില്)

1 റവനന്യൂ 
പുറകമ്പഭാക്കട്ട് 183 39 1.9541

2 കകേഭാളനനി 78 7 0.0891

3 മനിചഭൂമനി ... 10 0.3511

4 വനഭൂമനി 1200 17 3.7545

(സനി)  അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട് പടയലാം നല്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.

     വനിവഭാദമഭായ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള

233 (921) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അവസഭാനകേഭാലത്തട്ട് റവനന്യൂ വകുപട്ട്  ഇറക്കനിയ
പല ഉത്തരവകേളുലാം വനിവഭാദമഭായതട്ട് ഈ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില് അവ ഏലതഭാലക്ക;  പ്രസ്തുത ഉത്തരവകേളുലട  പകേര്പ്പുകേള
ലഭലമഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത ഉത്തരവകേള ഇറക്കനിയതനിലനതനിലര  എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള
ഇതുവലര  സസതീകേരനിച്ചു;  ഇനനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിയ്ക്കുനലവനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനില് കേലഭാബനിനറനില് വചട്ട് നടത്തനിയ ഉത്തരവകേള ഏലതഭാലക്കലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  നനിലലാം  നനികേത്തഭാന  അനുമതനി  ലകേഭാടത്തതട്ട്  ആര്ലക്കഭാലക്കയഭാണട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  അനധനികൃതമഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനികേള  പതനിച്ചു  ലകേഭാടത്തതട്ട്
ഏലതഭാലക്ക സലാംഘടനകേളക്കട്ട്/വലക്തനികേളക്കട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞ മനനിസഭയുലട അവസഭാന കേഭാലത്തട്ട് എടത്തനിട്ടുള്ള എലഭാ
മനനിസഭഭാ  കയഭാഗതതീരുമഭാനങ്ങളുലാം  അതഭാതട്ട്  വകുപ്പുലസക്രടറനിമഭാര്  പരനികശഭാധനിചട്ട്
പുനനഃപരനികശഭാധന ആവശലമുള്ളവ ശതീ. എ. ലകേ. ബഭാലന കേണ്വതീനറഭായ മനനിസഭഭാ
ഉപസമനിതനിയുലട പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിചനിരനി ക്കുകേയഭാണട്ട്. പ്രസ്തുത സമനിതനിയുലട
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ശനിപഭാര്ശയനുസരനിചട്ട് തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഇ & എഫട്ട്) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

ഭൂനനികുതനി അടയ്ക്കുനതുളലപലടയുള്ള കസവനങ്ങള ഓണ്ലലനഭായനി
നല്കുന പദതനി

234 (922)  ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  റവനന്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭൂനനികുതനി അടയ്ക്കുനതുളലപലടയുള്ള കസവനങ്ങള ഓണ്
ലലനഭായനി നല്കുനതനിനട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതു  വഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) എലന്തെലഭാലാം  കസവനങ്ങളഭാണട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഇതുവഴെനി
ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണ  തലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലകേലക്കഭാണലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവരവട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള വനികലജുകേളനില് ഭൂനനികുതനി ഓണ്ലലനഭായനി അടയ്ക്കുനതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ഉപകേഭാരപ്രദമഭായ  രതീതനിയനില്  റവനന്യൂ  ഭരണലാം
കൂടതല്  പഇൗകരഭാന്മുഖവലാം  കേഭാരലക്ഷമവമഭാക്കുകേ  എനള്ളതഭാണട്ട്  പ്രധഭാന  ലക്ഷലലാം.
ഭൂകരഖകേളുലട  ശരനിയഭായ  സലാംരക്ഷണവലാം  നഭാളതതീകേരണവലാം  പദതനിയുലട  മലറഭാരു
പ്രധഭാന ഉകദ്ദേശലമഭാണട്ട്.

(സനി)  ഓണ്ലലന കപഭാക്കുവരവട്ട് നടപനിലഭാക്കുന എലഭാ വനികലജുകേളനികലക്കുലാം
ഓണ്ലലന  ടഭാകട്ട്  കപലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  വലഭാപനിപനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.
ഈ  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിലലത്തുനകതഭാലട  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്  നനിനലാം
സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  പനിരനിഞകേനികടണ  ഭൂനനികുതനി  ഒരു  വലക്തനിക്കട്ട്  സസന്തെലാം
കേമ്പന്യൂടറനിലന്റെ/ലമഭാലബല്  കഫഭാണനിലന്റെ  സഹഭായത്തഭാല്  വതീടനിലനിരുനട്ട്  തലന
ഒടക്കഭാന കേഴെനിയുനതഭാണട്ട്.  തുടക്കത്തനില് ഭൂനനികുതനി മഭാത്രമഭാണട്ട് ഈ സലാംവനിധഭാനലാം
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വഴെനി  അടയ്ക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേ  എങ്കനിലുലാം  സമതീപഭഭാവനിയനില്ത്തലന  വനികലജട്ട്
ഓഫതീസനികലക്കട്ട്  പനിരനിഞ  കേനികടണ  മറ്റു  നനികുതനികേളുലാം  അടയ്ക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  G.O.(Ms)  No.  117/2016/RD.  തതീയതനി  16-2-2016  പ്രകേഭാരലാം

ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവരവട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന  എലഭാ  വനികലജുകേളനിലുലാം  ഓണ്ലലന

ടഭാകട്ട്  കപലമന്റെട്ട്  സനിസലാം  മുകഖന  ഭൂനനികുതനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  അനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ആലത്തൂര് മനിനനി സനിവനില് കസഷന

235 (923) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷന  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭായ  കശഷവലാം
നനിശ്ചയനിക്കലപട  ഓഫതീസുകേള  സനിവനില്  കസഷനനികലക്കട്ട്  മഭാറഭാത്തതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  സനിവനില് കസഷനനികലക്കട്ട്  മഭാറുനതനിനട്ട്  കനരനിടന
സഭാമ്പത്തനികേ തടസലാം പരനിഹരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  സനിവനില്  കസഷനനികലക്കട്ട്  മഭാറുനതനിലന്റെ
സഭാകങ്കതനികേ  തടസലമലന്തെനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ആയതട്ട്  ഉടന  പരനിഹരനിക്കഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; എത്ര മഭാസത്തനിനകേലാം മഭാറ്റുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   നനിശ്ചയനിച  4  ഓഫതീസുകേള  മനിനനി  സനിവനില്
കസഷനനികലക്കട്ട്  മഭാറുവഭാനുണട്ട്.   പ്രസ്തുത  ഓഫതീസുകേള ആലത്തൂര്  മനിനനി  സനിവനില്
കസഷനനികലക്കട്ട് മഭാറ്റുനതനിനട്ട് അടനിയന്തെര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആലത്തൂര്  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷനനിലല  ലകേടനിടങ്ങളുലട  ഇന്റെതീരനിയര്
പണനികേളക്കഭായനി എസനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനി നല്കുവഭാന ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനികനഭാടട്ട്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തസ്തുത എസനികമറട്ട് ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് ഭരണഭാനുമതനിയുലാം ഫണ്ടുലാം
ലഭലമഭാക്കനി  ആലത്തൂര്  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷനനികലക്കട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസട്ട്
മഭാറ്റുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനുള്ള അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള
പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷനനികലക്കട്ട്
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മഭാറുനതഭാണട്ട്.

 ലചേലഞ്ചനി പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി വനിട്ടുനല്കേനിയ ഭൂമനിക്കട്ട് 
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

236 (924) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലചേലഞ്ചനി  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഏലറടത്ത
ഭൂമനിയുലട  വനിസ് തൃതനി  എത്രയഭാലണനലാം  ഇവ  ഏലതഭാലക്ക  വലക്തനികേളുലട
ഉടമസതയനിലുള്ളവയഭായനിരുനലവനമുള്ള വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  വനിട്ടുനലനിയ  ഭൂമനിക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നല്കുനതനിനട്ട് അനുവദനിച തുകേ എത്രയഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ വനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്
എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട് ഈ തുകേ ഭൂഉടമകേളക്കട്ട് നലഭാത്തലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തുകേ നല്കുനതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി എത്രയുലാം
കവഗലാം ഇതട്ട് അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട് നല്കുനതനിനട്ട് അടനിയന്തെനിര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലചേലഞ്ചനി  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  1.2456  ലഹക്ടര്  ഭൂമനി
ലപഭാനലാം  വനിലയ്ലക്കടക്കുനതനിനട്ട്  പ്രഖലഭാപനലാം  ഗസറനില്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
പ്രസ്തുത  പ്രഖലഭാപനത്തനില്  ഉളലപട  സര്കവ  നമ്പരുകേളനിലല  വനികലജട്ട്  തണകപര്
പ്രകേഭാരമുള്ള കേക്ഷനികേളുലട വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി&സനി)  നഷ്ടപരനിഹഭാര  തുകേ  അര്ത്ഥനഭാധനികേഭാരനിയഭായ  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്
എഞ്ചനിനതീയര്  സലലമടപട്ട്  ഓഫതീസറഭായ  ലസഷലല്  തഹസനില്ദഭാര്  (എല്.എ.),
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  (സകതണ്  സര്ക്കനിള)  തനിരുവനന്തെപുരത്തനിനട്ട്  നല്കേനിയനിടനില.
അതനിനഭാല് അവഭാര്ഡട്ട് പഭാസഭാക്കനി നഷ്ടപരനിഹഭാര തുകേ വനിതരണലാം ലചേയനിടനില.

(ഡനി)  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  ഫണട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല്  ലപഭാനലാം
വനില  നടപടനി  കേഭാലഹരണലപട  സഭാഹചേരലത്തനില്  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
സസതീകേരനികക്കണ തുടര് നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

ചേഭാലക്കുടനി ഹഇൗസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് വകേ സലലാം

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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237  (925)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുപതട്ട്  വര്ഷങ്ങളക്കട്ട്  മുനപട്ട്  ചേഭാലക്കുടനി  ഹഇൗസനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  വകേ
സലലാം  വനിലയ്ക്കു  വഭാങ്ങനിയവര്ക്കട്ട്  ഇനനിയുലാം  തതീറഭാധഭാരലാം  നല്കേനിയനിടനിലലനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ഭൂമനി  സലാംബനനിച  കകേസുകേലളലഭാലാം  തതീര്പഭാക്കനിയ
സഭാഹചേരലത്തനില് ഇവര്ക്കട്ട് തതീറഭാധഭാരലാം നല്കുനതനിനുള്ള അടനിയന്തെര നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം
(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ചേഭാലക്കുടനി ഭവന പദതനിയനില് ആലകേയുള്ള 124

അകലഭാടനികേളനില് 102 കപര്ക്കട്ട് വനിലയഭാധഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
(ബനി)  ചേഭാലക്കുടനി ഭവന പദതനിയനില് നനിലവനിലനിരുന കകേസുകേളക്കട്ട് കകേഭാടതനി

വനിധനിയനുസരനിച്ചുള്ള തുകേ കബഭാര്ഡട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുലണങ്കനിലുലാം  Decree  Satisfaction
Certificate  ഇതുവലര  ലഭനിചനിടനില.   DSC  ലഭനിചഭാല്  മഭാത്രകമ  കകേസുകേലളലഭാലാം
തതീര്പഭായനി  എന  കേണക്കഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയുള.   എനഭാല്  അകലഭാടനികേളുലട
കേഷ്ടതകേള മനസനിലഭാക്കനി  LAR,  ആര്ബനികടഷന എനനിവ നനിമനിത്തലാം അന്തെനിമവനില
കേണക്കുകേള  തയഭാറഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  കകേസുകേളനില്  അതതു  പദതനികേളുലട
കേണക്കുകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  നഭാളനിതുവലര  ലചേലവഭായതുലാം  ഭഭാവനിയനില്
വരഭാവനതുമഭായ  ലചേലവകേള  കേണക്കഭാക്കനി  പുനര്നനിര്ണ്ണയലാം  ലചേയ  തുകേയുലാം
അതനിലന്റെ  30  ശതമഭാനലാം  ലസകേന്യൂരനിറനി  തുകേയുലാം  ഓകരഭാ  അകലഭാടനികേളനില്  നനിനലാം
ഈടഭാക്കനി  സമ്പൂര്ണ്ണ  വനിലയഭാധഭാരലാം  നല്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  അതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് ടനി സതീമനില് ലമഭാത്തലാം 58 കപ്ലഭാട്ടുകേളുലാം 66 വതീടകേളുലാം ഉള്ളതനില് 50
കപ്ലഭാട്ടുകേളുലടയുലാം  52  വതീടകേളുലടയുലാം  (കപ്ലഭാടട്ട്  വനിത്തട്ട്  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്)  വനിലയഭാധഭാരലാം
അകലഭാടനികേളക്കട്ട് ഇതുവലര നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് ബഭാക്കനിയുള്ള  22  കപര്ക്കുലാം
കമല്പറഞ്ഞ രതീതനിയനില് വനിലയഭാധഭാരലാം നല്കുനതനില് തടസമനില.

ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലല പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില് തഭാമസനിക്കുനവര്ക്കട്ട്
പടയലാം നല്കേഭാന നടപടനി

238(926)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനില്ലപട വനിവനിധ പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില് കേഭാലങ്ങളഭായനി
തഭാമസനിച്ചുവരുനവര്ക്കട്ട്  പടയലാം  ലഭനിക്കുനതനിനഭായുള്ള  അകപക്ഷകേളനില്  എന്തെട്ട്
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
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(ബനി)  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  കേതീഴെനില്  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ആവശലമനിലഭാത്ത
പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനികേളനില്,  വര്ഷങ്ങളഭായനി തഭാമസനിച്ചുവരുനവര്ക്കട്ട് പടയലാം നല്കേഭാന
ആവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ടനി  അകപക്ഷകേളനില്  തഭാലഴെ  പറയുന  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്:

1. പഞ്ചഭായത്തനില്  നനിക്ഷനിപ്തമഭായ  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഭൂമനികേള  പതനിചട്ട്
നല്കുനതനിനട്ട്  ഗസറട്ട്  വനിജഭാപനലാം  പുറലപടവനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

2. ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  കറഭാഡട്ട്,  കകേഭാട,  ഇറനികഗഷന  വകുപനിലന്റെ
കേനഭാല്  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  എനനിവയട്ട്  പടയങ്ങള  നല്കുനതനിനട്ട്
ബനലപട വകുപനിലന്റെ എന.ഒ.സനി. ലഭലമഭാകകേണതുണട്ട്.

3. തരനിശട്ട്/വനികലജട്ട്  റനിസര്വട്ട്/പഭാറ  പതനിവട്ട്  ലനിസനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ള
കകേസുകേളനില്  പതനിവ  കേമ്മേനിറനിയുലട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട  പടയലാം
നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

4. ടഭാലാംകവ  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  പടയലാം  സലാംബനനിചട്ട്  പതനിവട്ട്  ലനിസനില്
ഉളലപടത്തുനതനിനുള്ള സലപരനികശഭാധനകേള നടത്തനിവരുന.

5. കുളലാം,  ചേനിറ  പുറകമ്പഭാക്കുകേള  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പതനിവട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന നനിര്വഭാഹമനിലഭാത്തതഭാണട്ട്.

6. തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  ലകേവശമുള്ള  കമചനില്  സലങ്ങള
ഭൂമനികേളനില്  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  വകുപനിലന്റെ  അനുമതനികയഭാലട
ഡതീലവസട്ട്  ലചേയട്ട്  ഗസറട്ട്  വനിജഭാപനലാം  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.

7. വനഭൂമനിയുലട  സമതീപമുള്ള  വനികലജുകേളനില്  അധനിഷ്ഠഭാന  നനികുതനി
രജനിസറനിലന്റെ  എ  രജനിസറനില്  വനഭൂമനി  എനലാം,  ബനി  രജനിസറനില്
പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  എനലാം  കരഖലപടത്തനിയനിട്ടുള്ള  കകേസുകേളനില്  അത്തരലാം
ഭൂമനികേളുലട സര്ലവ നമ്പറുകേള പതനിവലനിസനില് ഉളലപടനിട്ടുലണങ്കനില്
പതനിവ കേമ്മേനിറനിയുലട അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട പടയലാം നല്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള തഹസനില്ദഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.
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ലനല്വയല് - തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങള

239 (927)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട് പരനിധനിയനില് ലനല്വയല്  -  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങള
(ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കനില്  ഉളലപടവയടക്കലാം)  മണ്ണനിട്ടു  നനികേത്തുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
പരഭാതനി നല്കേനിയവരുലട കപരുലാം, കമല് വനിലഭാസവലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലനല്വയല്  -  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ
പരഭാതനിയനികന്മേലുലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേള തതീയതനി സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനില്  ഉകദലഗസതലത്തനില്
വതീഴ്ചകേളുണഭാലയങ്കനില് ആയതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മണ്ണനിട്ടു  നനികേത്തനിയ  സലങ്ങളനില്  നനിനലാം  മലണ്ണടത്തട്ട്  മഭാറ്റുനതട്ട്
സലാംബനനിച്ചുള്ള  ഓകരഭാ  പരഭാതനിയനികന്മേലുലാം  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഇതുവലര  മലണ്ണടത്തട്ട്  മഭാറനിയനിടനിലലങ്കനില്  അടനിയന്തെരമഭായനി  മണ്ണട്ട്
മഭാറ്റുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  പരനിധനിയനില്  ലനല്വയലുലാം  തണ്ണതീര്ത്തടവലാം
മണ്ണനിടട്ട്  നനികേത്തുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  പരഭാതനി  നല്കേനിയവരുലട  വനിവരലാം  തഭാലഴെ
നല്കുന:

1. ശതീമതനി ലഷലജ മുതല്കപര്, ശതീരഭാഗലാം വതീടനില്

2. ശതീ. അനനില് കുമഭാര്, ലവങ്ങളലാം വയല് സലാംരക്ഷണ സമനിതനി, മഭാമ്പറ

3. ശതീ. കേതീഴെഭാലകഞ്ചരനി രതഭാകേരന, കേരുവനികശ്ശേരനി

4. ശതീ. ഇ. സതതീഷട്ട്, കേണ്വതീനര്, പ്രകൃതനി സലാംരക്ഷണ സമനിതനി

5. ശതീ. എ. എലാം. ഭക്തവല്സന, ഹനുമഭാന കസന ഭഭാരതട്ട്

6. ശതീ. അഭനിലഭാഷട്ട് മലയനില്, ലപരുമുഖലാം

7. ശതീ. ബനിനതീഷട്ട്, ലചേറുവത്തൂര് വതീടട്ട്, തലക്കുളത്തൂര്

8. ശതീ. ബനിനു സനി. എ., ലചേകമ്പഭാടനിക്കല് വതീടട്ട്, കുമഭാരനല്ലൂര്
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9. ശതീ. എലാം. ലകേ. ഭരതന മുതല് കപര്, ജനിഷസട്ട്, കകേഭാവര്

10. ശതീ. കേതീഴെഭാലകഞ്ചരനി രതഭാകേരന, കേരുവനികശ്ശേരനി

11. ശതീ. ശശതീന്ദ്രന, പുതകയടത്തട്ട്, കചേളന്നൂര് മുതല് കപര്

12. ശതീ.  ലകേ.  വഭാസുണ്ണനി  നഭായര്,  കേണ്വതീനര്,  ലപരനിലങ്കഭാലന  കതഭാടട്ട്

സലാംരക്ഷണ സമനിതനി.

13.  ശതീ. സുധഭാകേരന, പഭാലഭാഴെനി, പന്തെതീരഭാങ്കഭാവട്ട് മുതല് കപര്

14. ശതീ. ദനികനശട്ട് നടവല്ലൂര്, കേഭാകര്

15. ശതീ. ബഭാലകൃഷ്ണന, ഇരടക്കുളങ്ങര, നതീകലശസരലാം

16. പ്രവദ റസനിഡനസട്ട് അകസഭാസനികയഷന, പുതനിയ പഭാലലാം

17. ശതീ. ടനി. ശതീരഭാഗട്ട്, കമരനിക്കുനട്ട്

18. ശതീ. കകേളുക്കുടനി മുതല് കപര്, നന്മേണ

19.  ലസക്രടറനി, ശനിവകസന കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ കേമ്മേനിറനി

20. ശതീ. രകമശന, കേണ്വതീനര്, ലകേഭാടഭാരത്തനില്തഭാഴെലാം ലനല്വയല് സലാംരക്ഷണ

സമനിതനി.

21.  ശതീ. കനര്ലപഭാഴെനിയനില് ഇസഭായനില് മുതല് കപര്, മടവര് വനികലജട്ട്

22.  ശതീ. ലതകക്കടത്തട്ട് പതനഭാഭന മുതല് കപര്, കുറനിക്കഭാട്ടൂര് വനികലജട്ട്

23.  ശതീ. നനിഖനില്, കസവഭാമന്ദേനിരലാം സ്കൂള സമതീപലാം, രഭാമനഭാട്ടുകേര

24.  ലസക്രടറനി, തതീരലാം റസനിഡനസട്ട് അകസഭാസനികയഷന, അരക്കനിണര്

25. മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ടസനി,  ശതീമൂകേഭാലാംബനികേ  കദവനി  ജതീവകേഭാരുണല

നനിയമസഹഭായ സലാംരക്ഷണ ചേഭാരനിറബനിള ടസട്ട്.

26.  ശതീ. ടനി. രഭാഘവനനഭായര്, ഡടട്ട് കകേഭാമ്പഇൗണട്ട്, മഭാങ്കഭാവട്ട്, വളയനഭാടട്ട്

27. പ്രവര്ത്തകേര്, വളയനഭാടട്ട് ലനല്വയല് സലാംരക്ഷണ സമനിതനി

28.  ശതീ. വനിജയന പളനനിക്കഭാടട്ട് പുഞ്ച, തണ്ണതീര്പന്തെല്

29.  ലസക്രടറനി, മുണ്ടുപഭാലലാം, കുളകത്തടതഭാഴെലാം ആക്ഷന കേമ്മേനിറനി

30.  ശതീ. ഷഫതീക്കട്ട് റഹഭാന ഫര്ദ്ദേനി, മണ്ണൂര് പനി.ഒ., കേടലുണനി
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31. ശതീ.  അഭനിലഭാഷട്ട്,  മലയനില്  പറമ്പനില്  ഹഇൗസട്ട്,  ലപരുമുഖലാം  പനി.ഒ.,

ഫകറഭാക്കട്ട്

32.  ലസക്രടറനി, ലചേമ്മേരലാം തണ്ണതീര്കത്തഭാടട്ട് സലാംരക്ഷണ സമനിതനി, കബപ്പൂര്

33. പ്രസനിഡന്റെട്ട്,  വയകലഭാരലാം  റസനിഡനസട്ട്  അകസഭാസനികയഷന,
ലപരനിങ്ങളലാം

34.  ലസക്രടറനി, ഒരുമ അയല്പക്കകവദനി, പൂവഭാട്ടുപറമ്പട്ട്

35.  ശതീ. മുഹമ്മേദട്ട് കുഞ്ഞനികക്കഭായ, മലാംഗലകശ്ശേരനി, ആലകക്കഭാടട്ട് പനി.ഒ.

36. ശതീ.  പറനഭാടനില്  ശനിവന,  ലനല്വയല്  സലാംരക്ഷണ  സമനിതനി,
പൂളകക്കഭാടട്ട്

37. കേണ്വതീനര്, വയല് സലാംരക്ഷണ സമനിതനി, ലനചനിലപഭായനില്

38. ശതീ. ഉലഹസട്ട് മുതല് കപര്, വയല് സലാംരക്ഷണ കേമ്മേനിറനി, ലപഭാറമ്മേല്

39. ശതീ. എലാം. വനിശസനഭാഥ കുറുപട്ട്, ചേനിരഭാഗട്ട്, കേഭാരന്തൂര്

40. ലസക്രടറനി, ലപരുമണ്ണ ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്

41. ലവണ്ണകക്കഭാടട്ട് ലനല്വയല് നതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ സമനിതനി ലസക്രടറനി

42. ശതീ. ലകേ. എലാം. അബൂബക്കര് മുതല് കപര്, ലപരുമണ്ണ, വഭാര്ഡട്ട് 20

(ബനി)  കമല്  കകേസുകേളനിലല  നടപടനികേള  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭാണട്ട്.   നനിലലാം
നനികേത്തനിയ  സലങ്ങളനില്  അതഭാതട്ട്  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്  കസഭാപട്ട്  ലമകമ്മേഭാ
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അത്തരലാം  കകേസ്സുകേളനില്  നനിയമനഭാസൃതമുള്ള  വനിചേഭാരണയുലാം  സല
പരനികശഭാധനയുലാം  നടത്തനി  ആവശലമഭായവയനില്  വകുപട്ട്  13  പ്രകേഭാരവലാം  വകുപട്ട്  23
പ്രകേഭാരവമുള്ള നടപടനികേള നനിയമഭാനുസൃതലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി & ഡനി) വതീഴ്ചകേള ഉണഭായനിട്ടുള്ളതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഇ)  അത്തരലാം കകേസുകേളനില് വനിചേഭാരണയുലാം സല പരനികശഭാധനയുലാം നടത്തനി
മലണ്ണടത്തു  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  ഉത്തരവഭാകുകേയുലാം  അതനിനട്ട്  അതഭാതട്ട്  വനികലജട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാലര  ചുമതലലപടത്തുകേയുമഭാണട്ട്  ലചേയവരുനതട്ട്.   മലണ്ണടത്തട്ട് മഭാറഭാത്ത
കകേസ്സുകേളനില് മലണ്ണടത്തട്ട് മഭാറ്റുനതനിനുള്ള ഫണട്ട് ലഭലമഭാക്കുന മുറയ്ക്കുലാം പ്രസ്തുത തുകേ
സല ഉടമയനില് നനിനട്ട് ഈടഭാക്കനി തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

     കകേരളത്തനിലല സബട്ട് തഭാലൂക്കുകേള

240  (928)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി    .  എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

909/2017
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(എ) കകേരളത്തനില് എത്ര സബട്ട് തഭാലൂക്കുകേള ഉണട്ട്; അവ ഏലതലഭാമഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവ  പൂര്ണ്ണ  തഭാലൂക്കട്ട്  പദവനിയനികലക്കട്ട്  ഉയര്ത്തഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കുന്ദേമലാംഗലലാം  സബട്ട്  തഭാലൂക്കനിലന  തഭാലൂക്കഭായനി  ഉയര്ത്തുനതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ കേളക്ടര് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഇക്കഭാരലത്തനില്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഒരു  സബട്ട്  തഭാലൂക്കഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.   അതട്ട്

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല കുന്ദേമലാംഗലലാം സബട്ട് തഭാലൂക്കഭാണട്ട്.

(ബനി) പുതനിയ തഭാലൂക്കട്ട് രൂപതീകേരണലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) ഉണട്ട്.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ  കേളക്ടറുലട  ശനിപഭാര്ശയുലട

അടനിസഭാനത്തനില്   ലഭാന ഡട്ട്  റവനന്യൂ  കേമ്മേതീഷണര്  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്

സമര്പനിചനിരുലനങ്കനിലുലാം  പുതനിയ  തഭാലൂക്കുകേളുലട  രൂപതീകേരണലാം  ഇകപഭാള

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല്  കുന്ദേമലാംഗലലാം  സബട്ട്  തഭാലൂക്കനിലന

തഭാലൂക്കഭായനി ഉയര്ത്തുന വനിഷയലാം അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനില.

        മലാംഗലകശ്ശേരനി കതഭാടലാം നനിവഭാസനികേളുലട പടയപ്രശ്നലാം

241(929) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് തഭാഴെകക്കഭാടട്ട് വനികലജട്ട് കചേന്ദേമലാംഗല്ലൂര്- മലാംഗലകശ്ശേരനി

കതഭാടലാം  നനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  നനിരവധനി  വര്ഷങ്ങളഭായനി  ഭൂഉടമസത  സലാംബനനിചട്ട്

സര്ക്കഭാര് കരഖകേള ലഭലമലഭാത്ത വനിഷയലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഭൂഉടമസത  സലാംബനനിചട്ട്  നനിലവനില്  എലന്തെലഭാലാം  സഭാകങ്കതനികേ

പ്രശ്നങ്ങളഭാണുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സഭാകങ്കതനികേ പ്രശ്നങ്ങള എളുപത്തനില് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തെലഭാലാം

സതസര നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സഭാകങ്കതനികേ പ്രശ്നങ്ങള വളലര കവഗത്തനില് പരനിഹരനിചട്ട്  മലാംഗലകശ്ശേരനി

കതഭാടലാം  നനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  പടയലാം  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) പ്രസ്തുത സലലത്ത ലകേവശക്കഭാര്ക്കട്ട് പടയലാം ലകേഭാടക്കുന നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിരുനലവങ്കനിലുലാം  ആയതട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.   നടപടനികേള  ആരലാംഭനിച
സമയത്തട്ട്  ലകേവശഭാവകേഭാശലാം  ലഭനിചനിരുന  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  വലക്തനികേളുലാം  വലവസകേള
ലലാംഘനിചട്ട്  ഭൂമനി  ലകേമഭാറലാം  നടത്തനിയതഭായനി  ശദയനില്ലപടകേയുലാം ടനി  വലക്തനികേളുലട
പടയലാം റദ്ദു  ലചേയട്ട് നനിലവനിലല ലകേവശക്കഭാര്ക്കട്ട് പടയലാം നല്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
തതസത്തനില്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുണഭായനി.   പടയലാം  ലഭനിക്കഭാന  അര്ഹതയുള്ളതഭായനി
കേലണത്തനിയവരുലട  ലനിസട്ട്  ലഭാന ഡട്ട്  റവനന്യൂ  കേമ്മേതീഷണര്  മുകഖന  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്
സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ആയതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം  തതീരുമഭാനലമട
ക്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗതതീരുമഭാനലാം  അനുസരനിചട്ട്  ടനി
വനിഷയത്തനികന്മേല്  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം  ആരഭാഞലകേഭാണട്ട്  ടനി  ഫയല്
പ്രസ്തുത വകുപനിനട്ട് ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്. എനഭാല് ടനി സലലാം മുമ്പട്ട് തൃക്കളയര് കദവസസലാം
ഭൂമനിയഭാലണന അവകേഭാശവഭാദവമഭായനി ഒരു വനിഭഭാഗലാം ആളുകേള ജനിലഭാ ഭരണകൂടലത്ത
സമതീപനിക്കുകേയുലാം അവരുലട അവകേഭാശലാം സഭാപനിച്ചു കേനിട്ടുനതനിനഭായനി ബഹുമഭാനലപട
ലഹകക്കഭാടതനിലയ  സമതീപനിക്കുലമനട്ട്  അറനിയനിചതഭായുലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  ടനി  സലലാം  റനിസര്വട്ട്  വനഭൂമനി  ആലണനലാം  1980-1982
കേഭാലഘടത്തനില് വനലാം വകുപനിലന്റെ അനുമതനി കൂടഭാലത ലതറഭായനി  കകേരള ലപ്രവറട്ട്
കഫഭാറസട്ട്  ലവസനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  അലസനലമന്റെട്ട്  ആക്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  പതനിച്ചു
നല്കേലപടതഭാലണനലാം വനലാം വകുപട്ട് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി) പ്രസ്തുത സലലാം കദവസസലാം ഭൂമനിയഭാലണന വഭാദഗതനി നനിലവനിലുണട്ട്.
കൂടഭാലത  ടനി  വനിഷയലാം  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലനിരനിക്കുനതനിനഭാല്
ടനി  വകുപനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം  ലഭലമഭായതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  പടയലാം  നല്കുനതട്ട്
സലാംബനനിച നടപടനികേള തസരനിതലപടത്തഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

 കേഭാസര് കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല വനികലജട്ട്, തഭാലൂക്കട്ട്, ആര്.ഡനി.ഒ.,

കേളക്ടകററട്ട് എനനിവനിടങ്ങളനിലല തപഭാല്/ഫയലുകേള

242(930)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല വനികലജട്ട്,  തഭാലൂക്കട്ട്,  ആര്.ഡനി.ഒ,  കേളക്ടകററട്ട്
എനനിവനിടങ്ങളനില്  ലഭനിക്കുന  തപഭാല്/ഫയലുകേളനില്  ഇകപഭാള  എത്ര
ദനിവസത്തനിനകേലാം തതീര്പട്ട് കേല്പനിക്കുനലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) തപഭാല്/ഫയലുകേളനില്  പത്തട്ട്  ദനിവസത്തനിനകേലാം  ഇടക്കഭാല
മറുപടനി/തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കല് നടത്തഭാന നടപടനി ഉണഭാകുകമഭാ;
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(സനി)  ഇവനിടങ്ങളനില്  എത്ര  ഫയലുകേള  ലപന്റെനിലാംഗഭായനിട്ടുലണനലാം  ആറട്ട്
മഭാസത്തനിലധനികേലാം ലപന്റെനിലാംഗഭായ എത്ര ഫയലുകേള ഉലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ദതീര്ഘ കേഭാലങ്ങളഭായനി ലപന്റെനിലാംഗഭായ ഫയലുകേളനില് തതീര്പട്ട്  കേല്പനിക്കഭാന
സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില് വനികലജട്ട്,  തഭാലൂക്കട്ട്,  ആര്.ഡനി.ഒ.,  കേളക്ടകററട്ട്
എനനിവനിടങ്ങളനില്  ലഭനിക്കുന  തപഭാലുകേളുലാം/ഫയലുകേളുലാം  ഡനി.ഒ.എലാം.  (ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്
ഓഫതീസട്ട്  മഭാനസല്)  പ്രകേഭാരലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   എനഭാല്  അടനിയന്തെര
പ്രഭാധഭാനല വനിഷയത്തനില് അടനിയന്തെര പ്രഭാധഭാനലകത്തഭാലട നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ബനി)  തപഭാല്/ഫയലുകേളനില്  ഡനി.ഒ.എലാം.  പ്രകേഭാരലാം  നനിഷ്കര്ഷനിച
സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില് നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  നനിലവനില് നനിര്കദ്ദേശലാം ഉള്ളതട്ട്.
എനഭാല്,  അടനിയന്തെര  പ്രഭാധഭാനലമുള്ള  വനിഷയങ്ങളനില്  സമയപരനിധനി  കനഭാക്കഭാലത
അടനിയന്തെരമഭായനി നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

(സനി)  ആര്.ഡനി.ഒ.  ഓഫതീസനില്  5946  ഫയലുകേളുലാം കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്
ഓഫതീസനില്  6000  ഫയലുകേളുലാം  കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസനില്  6428
ഫയലുകേളുലാം  മകഞ്ചശസരലാം തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസനില്  5833  ഫയലുകേളുലാം  ലവള്ളരനിക്കുണട്ട്
തഭാലൂക്കനില്  3684  ഫയലുകേളുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കേളക്ടകററനില്  38353  ഫയലുകേളുലാം
തതീര്പട്ട്  കേല്പനിക്കഭാന  ബഭാക്കനിയുണട്ട്.   ആറട്ട്  മഭാസത്തനിലധനികേലാം  ലപന്റെനിലാംഗട്ട്  ആയ
ഫയലുകേള  ഇപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.   കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  -  4600,  കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗട്ട്
തഭാലൂക്കട്ട്  - 4810,  ലവള്ളരനിക്കുണട്ട് തഭാലൂക്കട്ട്  - 2888,  മകഞ്ചശസരലാം തഭാലൂക്കട്ട്  - 4833,
ആര്.ഡനി.ഒ. ഓഫതീസട്ട് - 4857, കേളക്ടകററട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - 31034.

(ഡനി)  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  ലപന്റെനിലാംഗട്ട്  ആയനിട്ടുള്ള  ഫയലുകേളനില്  ഫയല്
വര്ക്കട്ട്കഷഭാപട്ട് നടത്തനി തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാറുണട്ട്.  2016  മഭാര്ചട്ട് മഭാസത്തനില് മനിഷന
30  കഡയ്സട്ട്  എന  കപരനില്  ഫയല്  ഡനികസഭാസല്  നടത്തനി  ജനിലയനില്  17265
ഫയലുകേളനില് തതീര്പട്ട് കേല്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല പ്രളയദുരനിതഭാശസഭാസ പ്രവൃത്തനികേള

243(931)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞ അഞ്ചട്ട് വര്ഷലാം കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില് പ്രളയദുരനിതഭാശസഭാസ
പ്രവൃത്തനികേൾക്കട്ട് എത്ര രൂപയഭാണട്ട് അനുവദനിചലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ഈ പ്രവൃത്തനികേൾക്കഭായനി പുറലപടവനിച ഉത്തരവകേളുലട
പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  2011-12  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
വലരയുള്ള അഞ്ചട്ട് വര്ഷ കേഭാലയളവനില് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല പ്രളയ ദുരനിതഭാശസഭാസ
പ്രവ ഗൃത്തനികേളക്കഭായനി  45,83,19,026  രൂപ  (നഭാല്പത്തനി അഞ്ചട്ട് കകേഭാടനി  എണ്പത്തനിമൂനട്ട്
ലക്ഷത്തനി പലത്തഭാമ്പതനിനഭായനിരത്തനി ഇരുപത്തനിയഭാറട്ട് രൂപ) അനുവദനിചനിരുന.

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് ആര്.എലാം.എഫട്ട്. ഇനത്തനില് നടപനിലഭാക്കനിയ
പ്രവൃത്തനികേള

244  (932)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ആര്.എലാം.എഫട്ട്.  ഇനത്തനില്  എത്ര  തുകേ
നതീക്കനിയനിരനിപ്പുണട്ട് എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് ആര്.എലാം.എഫട്ട്. ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ 5
വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ  പ്രധഭാന  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലതലഭാലാം;  ഇതനില്
ലകേഭായനിലഭാണനിയനില്ലപടന പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാമഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പകയഭാളനി  കകേഭാടതുരുത്തനി  ദസതീപനിനട്ട്  പഭാര്ശസഭനിത്തനി  ലകേടനി
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  സമര്പനിച എസനികമറനില് ഏതനിലനലഭാലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഒടനവധനി  കുടലാംബങ്ങള  തഭാമസനിക്കുന  കകേഭാടതുരുത്തനി  ദസതീപനില്
പഭാര്ശസഭനിത്തനി  ലകേടനി  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  ആവശലമഭായ  ഫണട്ട്  ആര്.എലാം.എഫട്ട്.-ല്
അനുവദനിക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  റനിവര്  മഭാകനജുലമന്റെട്ട്  ഫണനില്  30-6-2016
വലരയുള്ള കേണക്കുകേള പ്രകേഭാരലാം 16,60,38,093 (പതനിനഭാറട്ട് കകേഭാടനി അറുപതട്ട് ലക്ഷത്തനി
മുപത്തനിലയടഭായനിരത്തനി ലതഭാണ്ണൂറനി മൂനട്ട്) രൂപ നതീക്കനിയനിരനിപ്പുണട്ട്.

(ബനി) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് ആര്.എലാം.എഫട്ട്. ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കേഴെനിഞ്ഞ 5
വര്ഷലാം  നടപനിലഭാക്കനിയ  പ്രധഭാന  പ്രവൃത്തനികേള  അനുബനലാം-I  ആയുലാം  ലകേഭായനിലഭാണനി
മണ്ഡലത്തനില്ലപടന പ്രവര്ത്തനികേള അനുബനലാം-II ആയുലാം കചേര്ക്കുന.*

*   ലലബറനിയനില് ലഭലമഭാണട്ട്.
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(സനി)  പകയഭാളനി  കകേഭാടതുരുത്തനി  ദസതീപനിനട്ട്  പഭാല്ശസഭനിത്തനി  ലകേടനി
സലാംരക്ഷനിക്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ  പ്രവൃത്തനികേള
അനുബനലാം -III ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ഡനി)  കകേഭാടതുരുത്തനി ദസതീപനില് പഭാര്ശസഭനിത്തനി  ലകേടനി  സലാംരക്ഷനിക്കുനതുമഭായനി
ബനലപട  7  പ്രവൃത്തനികേളുലട  എസനികമറട്ട്  ജനിലഭാ  വനിദഗ  സമനിതനി  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്
സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  ഇതനില്  2  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   കശഷനിക്കുന  5  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ജനിലയനിലല  റനിവര്
മഭാകനജുലമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  അപരലഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുനനില.
ജനിലയനിലല  ഫണട്ട്  ലഭലതയുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ബഭാക്കനിയുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് വനിമഭാനത്തഭാവള വനികേസനത്തനിനട്ട് ഭൂമനി ഏലറടക്കല്

245  (933)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  വനിമഭാനത്തഭാവള  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ഭൂമനി  ഏലറടക്കഭാന
പദതനിയുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  ഇതുമൂലലാം  കുടനിയനിറക്കലപടനവര്ക്കുള്ള  നഷ്ട  പരനിഹഭാരലാം
എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കുടനിയനിറക്കലപടനവര്ക്കട്ട്  വനിമഭാനത്തഭാവളത്തനില്  കജഭാലനി  നല്കേഭാന
പദതനിയുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കുടനിയനിറക്കലപടന  കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്  15-11-2011-ലല  ജനി.ഒ
(എലാം.എസട്ട്) നമ്പര് 419/2011/റവനന്യൂ നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് അനുശഭാസനിക്കുലാം പ്രകേഭാരമുള്ള
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാനുലാം കയഭാഗലതയനുസരനിചട്ട്  വരുന ഒഴെനിവകേളനില് കജഭാലനിക്കട്ട്
മുനഗണന നല്കേഭാനുലാം ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളനിലുലാം ലക്ഷലാംവതീടകേളനിലുലാം പുറകമ്പഭാക്കനിലുലാം
തഭാമസനിക്കുനവര്ക്കട്ട് പടയലാം

246(934) ശതീ  .   ബനി  .   സതലന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണമ്പൂരട്ട്,  കേനിളനിമഭാനൂര്,  ഒറ്റൂര്,  ലവളളല്ലൂര്,  നഗരൂര്  വനികലജുകേളനില്

*  ലലബറനിയനില് ലഭലമഭാണട്ട്.
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പടനികേജഭാതനി കകേഭാളനനികേളനിലുലാം ലക്ഷലാംവതീടകേളനിലുലാം പുറകമ്പഭാക്കനിലുലാം തഭാമസനിക്കുനവര്

പടയലാം  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  സമര്പനിച  അകപക്ഷകേളനികന്മേല്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനി

സസതീകേരനിച്ചുലവനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ആലകേ  എത്ര  അകപക്ഷകേളുലണനലാം

അകപക്ഷകേരുലട കപരുലാം വനിലഭാസവലാം വനികലജട്ട് തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അകപക്ഷകേളനില് നടപടനിലയടക്കുനതട്ട് അനന്തെമഭായനി നതീണ്ടു കപഭാകുനതട്ട്

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിളനിമഭാനൂര്  വനികലജനില്  ഉളര്കക്കഭാണലാം  കകേഭാളനനിയനില്  പടയലാം

ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി ആലകേ 21 അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനികന്മേല് ഫതീല്ഡട്ട്

കജഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചേഭാവരുപച ലക്ഷലാംവതീടട്ട് കകേഭാളനനിയനില് നനിനട്ട്

ലഭനിച  12  അകപക്ഷകേള  സല  പരനികശഭാധനയഭായനി  തഭാലൂക്കട്ട്  സര്കവയര്ക്കട്ട്

ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലവള്ളല്ലൂര് വനികലജനില് 32 അകപക്ഷകേളുലാം മണമ്പൂര് വനികലജനില് 3

അകപക്ഷകേളുലാം  നഗരൂര്  വനികലജനില്  8  അകപക്ഷകേളുലാം  ഒറ്റൂര്  വനികലജനില്

2  അകപക്ഷകേളുലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനികന്മേല്  ഭൂമനി  പതനിവട്ട്

ചേടപ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) ഇല.

ഭൂസമരങ്ങള

247 (935) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടക്കുന  ഭൂസമരങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  അവകലഭാകേനലാം

നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നലഭായമഭായ  ഭൂസമരങ്ങകളഭാടട്ട്  അനുഭഭാവപൂര്വമഭായ  സമതീപനലാം

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) വനിവനിധ  ഭൂസമരസമനിതനികേളുമഭായനി  ചേര്ചകേള  നടത്തനി

പ്രശ്നപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട് മുനലകേ എടക്കുകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടക്കുന  ഭൂസമരങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  അവകലഭാകേനലാം  നടത്തനി

വനിവനിധ ഭൂസമര സമനിതനികേളുമഭായനി ചേര്ചകേള നടത്തനി പ്രശ്ന പരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്  നടപടനികേള

ലകേലക്കഭാള്ളുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിച്ചുവരുന.

നനിലമ്പൂരനിലല മനിനനി സനിവനില് കസഷന

248 (936) ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴെനിഞ്ഞ എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് അനുവദനിച നനിലമ്പൂരനിലല മനിനനി
സനിവനില് കസഷലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഇകതഭാലടഭാപലാം  പ്രഖലഭാപനിച മറട്ട്  ആറട്ട്  മനിനനി  സനിവനില്
കസഷനുകേളുലടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇതട്ട് എനട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലമ്പൂര്  മനിനനി  സനിവനില് കസഷന നനിര്മ്മേനിക്കുനതനികലക്കട്ട്  12-11-2015-ല്  15.25
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള സലത്തനിനട്ട് മഭാറലാം വനതനിനഭാല് പ്ലഭാന റനിലവസട്ട് ലചേകയണനി വന.  15.25
കകേഭാടനി  രൂപയുലട  എസനികമറട്ട്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിക്കഭായനി  നല്കുകേയുലാം  ലടണര്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.

   പയനസ്കൂൂര് മനിനനി സനിവനില് കസഷന പ്രവര്ത്തനലാം

249  (937) ശതീ  .    സനി  .  കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പയന്നൂരനില് നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച  മനിനനി  സനിവനില്കസഷനനില്  സര്ക്കഭാര്
ഓഫതീസുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  മനിനനി  സനിവനില്കസഷനനില്  ഏലതഭാലക്ക  സഭാപനങ്ങളക്കഭാണട്ട്  മുറനികേള
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  മുറനികേള  അനുവദനിചനിടനിലലങ്കനില്  എലതഭാലക്ക  സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്  മുറനികേള
അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് പരനിഗണനയനിലുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ലകേടനിടലാം  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭായനി  മഭാസങ്ങള  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുലാം  മുറനി
അനുവദനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  പല  സര്ക്കഭാര്  സഭാപനങ്ങളുലാം  സസകേഭാരലവലക്തനികേളക്കട്ട്
വഭാടകേയനിനത്തനില് വലനിയ തുകേ നല്കേനി വരുന കേഭാരലലാംകൂടനി പരനിഗണനിചട്ട്  എത്രയുലാംകവഗലാം
മനിനനിസനിവനില്കസഷന പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പയനസ്കൂൂര്  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷനനില്  ലവദദ്യുതനി  കേണക്ഷന
ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കഭാതനിരനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി) നഭാളനിതുവലര സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് മുറനി അനുവദനിചനിടനില.

(സനി)  മുറനികേള അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി പരനിഗണനയനിലുള്ള സഭാപനങ്ങളുലട
കപരട്ട് വനിവരങ്ങള തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന.

1. എലകസട്ട് കറഞ്ചട്ട് ഓഫതീസട്ട്

2. കലബര് ഓഫതീസട്ട്

3. ലഭാനഡട്ട് ടനിബന്യൂണല്, പയന്നൂര്

4. ഡയറനി ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ഓഫതീസട്ട്

5. അസനിസന്റെട്ട് എഞ്ചനിനതീയര്, ഇറനികഗഷന

6. ലകേഭാകമഴലല് ടഭാകട്ട് ഓഫതീസട്ട്

7. ഫുഡട്ട് കസഫനി ഓഫതീസട്ട്

8. അസനിസന്റെട്ട് ഡയറക്ടര്, വനി.എചട്ട്.സനി.

9. ശനിശു വനികേസന ഓഫതീസട്ട്

10. പയന്നൂര് റതീസര്കവ ഓഫതീസട്ട്

11. അസനിസന്റെട്ട് ഡയറക്ടര്, അഗ്രനികേളചര്

(ഡനി)  പയന്നൂര് മനിനനി സനിവനില് കസഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

മൂവഭാറ്റുപുഴെ മണ്ഡലത്തനിലല പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ ദുരനിതഭാശസഭാസ പദതനികേള

250  (938)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ,  ലവള്ളലപഭാക്ക

ദുരനിതഭാശസഭാസ പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം  2014,  2015,  2016  വര്ഷങ്ങളനില് അനുമതനി

നല്കേനിയ പ്രവൃത്തനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട് തുകേ സഹനിതലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  നനിലവനിലല  സനിതനി  എന്തെഭാലണനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അനുമതനി  ലഭനിചവയനില്  ഇനനിയുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാനുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള

ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം  അവ  എകപഭാള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  കേഴെനിയുലാം  എനലാം

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് തുകേ അനുവദനിക്കഭാറനില.

മുനനിയര് ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല റനിവര് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് ഫണട്ട്

ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള പ്രവൃത്തനികേള

251  (939) ശതീ  .    അബ്ദുല്  ഹമതീദട്ട്  പനി.  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  റനിവര്  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  ഫണനില്  നനിലവനില്  എത്ര

തുകേയുലണനട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ബനി) വള്ളനിക്കുനട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് പ്രസ്തുത ഫണനില് നനിനലാം ഇക്കഴെനിഞ്ഞ

സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഏലതഭാലക്ക  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയലതനലാം ഇനനിയുലാം

പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുളളവ എത്രലയനലാം  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മൂനനിയര് ഗ്രഭാമപ ഞ്ചഭായത്തനില്ലപട കേഭാരഭാടട്ട് കേടവട്ട്, മഭാപനിളലത്തഭാട്ടുകേടവട്ട്,

എടനിയഭാടട്ട് കേടവട്ട്, കവങ്ങഴെനിയനില് കേടവട്ട്, ലവനലപറമ്പട്ട് കേടവട്ട്, മഭാസറലാം കേടവട്ട് എനതീ

ആറട്ട്  കുളനിക്കടവകേള  ആര്.എലാം.എഫട്ട്.-ല്  നനിനലാം  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  റനിപയര്

ലചേയണലമന ജലകസചേന വകുപട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയറുലട  ലപ്രഭാകപഭാസലനിനകമല്

എന്തെട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത

പ്രവര്ത്തനികേള അടനിയന്തെരമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മൂനനിയര്  ഗ്രഭാമ  പഞ്ചഭായത്തനിലനയുലാം  പരപനങ്ങഭാടനി  നഗരസഭകയയുലാം

ബനനിപനിച്ചു ലകേഭാണട്ട് മണലലപഭാടലാം കേടവനികലഭാ എടത്തനിരുത്തനി കേടവനികലഭാ തടയണ

നനിര്മ്മേനിക്കണലമന  ആവശലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്

സസതീകേരനിച നടപടനിലയലന്തെനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  റനിവര്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  ഫണനില്  നനിലവനില്

54,78,78,324  (അമ്പത്തനിനഭാലട്ട്  കകേഭാടനി  എഴപത്തനിലയടട്ട്  ലക്ഷത്തനി  എഴപത്തനി

എടഭായനിരത്തനി മുന്നൂറനി ഇരുപത്തനിനഭാലട്ട്) രൂപ ഉണട്ട്.

(ബനി) വള്ളനിക്കുനട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് റനിവര് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് ഫണനില് നനിനലാം

ഇക്കഴെനിഞ്ഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം പ്രവൃത്തനികേലളഭാനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടനില.  നനിലവനില്

വള്ളനിക്കുനട്ട് മണ്ഡലത്തനില് പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.

(സനി)  മുനനിയര്  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനില്ലപട  കേഭാരഭാടട്ട്  കേടവട്ട്,  മഭാപനിളലത്തഭാട്ടു

കേടവട്ട്, എടനിയഭാടട്ട് കേടവട്ട്, കവങ്ങഴെനിയനില് കേടവട്ട്, ലവനലപറമ്പട്ട് കേടവട്ട്, മഭാസറലാം കേടവട്ട്

എനതീ  ആറട്ട്  കുളനിക്കടവകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതുമഭായനി  ബനലപട  പ്രവൃത്തനികേളുലട

എസനികമറട്ട്  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  ലഭലമഭായനിടനില.   ആയതട്ട്  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്

ഭരണഭാനുമതനി നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

ഉടമ്പനകചേഭാല മനിനനി സനിവനില് കസഷന ഉദ്ഘഭാടനലാം

252  (940)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉടമ്പനകചേഭാല തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസനിനഭായനി പണനികേഴെനിപനിച മനിനനിസനിവനില്
കസഷന  ഉദ്ഘഭാടനലാം  നടത്തനിയതട്ട്  എനഭാണട്ട്;  പ്രസ്തുത  ചേടങ്ങനില്  പലങ്കടത്ത
മനനിമഭാര് ആലരഭാലക്കലയനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മനിനനി  സനിവനില് കസഷലന്റെ ഉദ്ഘഭാടനലാം  നടനട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുലാം  തഭാലൂക്കട്ട്
ഓഫതീസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം പുതനിയ ലകേടനിടത്തനികലക്കട്ട് മഭാറഭാന കേഴെനിയഭാലത കപഭായതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മനിനനി  സനിവനില്  കസഷനനില്  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  പുതനിയ  ലകേടനിടത്തനില്
തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം അടനിയന്തെരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുനനിനുള്ള നടപടനി
സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉടമ്പനകചേഭാല തഭാലൂക്കനില് പണനികേഴെനിപനിചനിട്ടുള്ള മനിനനി സനിവനില് കസഷന
20-5-2013-ല് അനലത്ത കകേരള മുഖലമനനി ഉദ്ഘഭാടനലാം നനിര്വഹനിക്കുകേയുണഭായനി.
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ഈ ചേടങ്ങനില് അനലത്ത റവനന്യൂ വകുപ്പുമനനി,  ജലവനിഭവ വകുപ്പുമനനി എനനിവര്
സനനിഹനിതരഭായനിരുന.

(ബനി&സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. ആധുനനികേ രതീതനിയനില് പണനികേഴെനിപനിചനിട്ടുള്ള
ലകേടനിടത്തനിനുള്ളനില്  ഉടമ്പനകചേഭാല  തഭാലൂക്കഭാഫതീസനിനഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
സലത്തട്ട്  ലകേടനിടത്തനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  വനിധത്തനിലുള്ള  ക്രമതീകേരണലാം
ഏര്ലപടത്തനിയഭാല് മഭാത്രകമ സല സഇൗകേരലലാം ലഭലമഭാകൂലവനട്ട് കേലണത്തനിയതനിലന
തുടര്നട്ട്  ആവശലമഭായ  ഓഫതീസട്ട്  ഫര്ണനിചറുലാം  അനുബന  സഇൗകേരലങ്ങളുലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് ലഭാന ഡട്ട് റവനന്യൂ കേമ്മേതീഷണര് സമര്പനിചനിട്ടുള്ള വനിശദമഭായ പ്ലഭാനുലാം
എസനികമറ്റുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി റവനന്യൂ ടവറനിലന്റെ അറകുറപണനി

253 (941)  ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനിയനിലല  റവനന്യൂ  ടവറനിലന്റെ  അറകുറപണനികേളക്കട്ട്
ആവശലമഭായ പണലാം അനുവദനിചനിരുകനഭാ ; ആലകേ എത്ര തുകേ അനുവദനിചനിരുന ;

(ബനി)  ഈ  അറകുറപണനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇനനി  ഏലതഭാലക്ക
കജഭാലനികേളഭാണട്ട് നടക്കുവഭാനുള്ളതട്ട് ;

(സനി)  ഈ  കജഭാലനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനിയനിലല റവനന്യൂ ടവറനിലന്റെ ലപയനിന്റെനിലാംഗട്ട്  കജഭാലനികേളക്കഭായനി
12.25 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചനിരുന.

(ബനി)  വഭാര്ഷനികേ  ലമയനിന്റെനനസനികനഭാടനുബനനിച്ചുള്ള  ലപയനിന്റെനിലാംഗട്ട്
കജഭാലനികേള  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനികനഭാടടക്കുന.  കടഭായട്ട് ലറട്ട്  കേതകുകേള  മഭാറനി
സഭാപനിക്കല്,  ലപഭാടനിയ  ഗഭാസട്ട്  പഭാനലുകേളുലട  മഭാറല്,  കപഭാളനികേഭാര്ബകണറട്ട്
ഷതീറ്റുകേളുലട  റനിപയര്,  കേനിഴെക്കുഭഭാഗത്തുള്ള  ലനിഫനിലന്റെ  കമഭാഡലലണകസഷന,  ഫയര്
ലലഫറനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലട റനിപയര്,  മൂനഭാലാം നനിലയനിലല മുറനികേള തനിരനിക്കുനതട്ട്
എനതീ കജഭാലനികേളഭാണട്ട് ഇനനി നടത്തുവഭാനുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ടനി കജഭാലനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ലകേഭാകണഭാടനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല മനിചഭൂമനി

254  (942)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാകണഭാടനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  മനിചഭൂമനി  ലഭലമഭാകണഭാ  എന
കേഭാരലലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭാകണഭാടനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ഉപകയഭാഗത്തനിലനിലഭാത്ത
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ഉകണഭാ എനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാകണഭാടനി  തഭാലൂക്കട്ട്,  ചേതീകക്കഭാടട്ട്  വനികലജനില്  റതീ-സര്കവ
140/15-ല്ലപട  3.63  ¼  ഏക്കര്  മനിചഭൂമനി  ഏലറടത്തതട്ട്  വനികലജഭാഫതീസറുലട
സലാംരക്ഷണയനിലുണട്ട്.

(ബനി)  ചേതീകക്കഭാടട്ട്  വനികലജനില്  കബഭാക്കട്ട്  16-ല്  റതീ-സര്കവ  1/8  -ല്  0.3060
ലഹക്ടര് PWD മലണ്ണടത്ത സലവലാം റതീ-സര്കവ 193/8-ല് 0.5420 ലഹക്ടര് കകേരള
സര്ക്കഭാര്  PWD  പഭാറലപഭാടനിക്കുനതുലാം  കറഭാഡലാം  ഉളലപടനതുമഭായ  സലവലാം
മുതുവല്ലൂര് വനികലജനില് കബഭാക്കട്ട് 15, റതീ-സര്കവ 99/8 -ല്ലപട 0.1200 ലഹക്ടര് റവനന്യൂ
പുറകമ്പഭാക്കുമുണട്ട്.

കേകയറഭൂമനി പനിടനിലചടത്തട്ട് ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട് നല്കേഭാന നടപടനി

255 (943) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  എത്ര ഏക്കര് കേകയറ ഭൂമനിയുലണനട്ട്  ജനില
തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത കേകയറ ഭൂമനി  പനിടനിലചടത്തട്ട്  ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്  നല്കേഭാനുലാം കൃഷനി
കയഭാഗലമഭായ സലങ്ങള കേലണത്തനി ഗ്രൂപട്ട് പടയലാം വഴെനി കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് നല്കേനി കൃഷനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എത്ര  ഏക്കര്  കതഭാട  ഭൂമനി  കേകയറക്കഭാരുലടയുലാം  മറ്റു  കേമ്പനനികേളുലടയുലാം
ലകേവശമുലണനലാം  ജനില  തനിരനിചട്ട്  വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതു  സലാംബനനിച
വനിശദഭാകനസഷണത്തനിലന്റെ  ലസഷലല്  ഓഫതീസറഭായനിരുന  കഡഭാ.  രഭാജ
മഭാണനികേലത്തനിലന്റെ അകനസഷണ കേലണത്തലുകേള എലന്തെലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അരനിപ/ലചേങ്ങറ  സമരങ്ങളക്കഭാധഭാരമഭായ  വനിഷയങ്ങള  എലന്തെലഭാലാം;
സമരങ്ങളക്കട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  എലന്തെങ്കനിലുലാം  പരനിഹഭാരലാം  കേലണത്തനികയഭാ;
ഇലലങ്കനില്  പ്രസ്തുത  സമരങ്ങളുലട  പരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്  അടനിയന്തെനിര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഇഇൗ വനിഷയത്തനില് തതീരുമഭാനലമടത്തനിടനില.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  M/s  ഹഭാരനിസണ്സട്ട്  മലയഭാളലാം  ലനിമനിറഡട്ട്,  അവരനില്
നനിനലാം ഭൂമനി കനടനിയ കേമ്പനനികേള, മറ്റു കേകയറക്കഭാര് തുടങ്ങനിയവര് ലലകേവശലാം വയ്ക്കുന
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനി നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കകേരള
ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഏലറടക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പരനികശഭാധനിച്ചു
വരുന.  ടനി കേമ്പനനികേളുലാം മറ്റുള്ളവരുലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്  7  ജനിലകേളനിലഭായനി ഏകേകദശലാം
74,333,92  ഏക്കര് ഭൂമനി ലലകേവശലാം വയ്ക്കുനതനിനഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില്
ലകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,  ഇടക്കനി  എനതീ  4  ജനിലകേളനില്  നനിനലാം  തഭാലഴെ
പടനികേയനില്  പരഭാമര്ശനിക്കുന  രതീതനിയനില്  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  ഏലറടത്തുലകേഭാണട്ട്
ഉത്തരവകേള പുറലപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.

ജനില വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം 
(ഏക്കറനില്)

റനിമഭാര്കട്ട്

ലകേഭാലലാം 10205.87 M/s  ഹഭാരനിസണ്സട്ട്  മലയഭാളലാം  ലനിമനിറഡട്ട്
(HML) 6584.49 ഏക്കര്

പത്തനലാംതനിട 7635.44 M/s  ഹഭാരനിസണ്സട്ട്  മലയഭാളലാം  ലനിമനിറഡട്ട്
(HML) 7635.44 ഏക്കര്

കകേഭാടയലാം 3645.99 M/s  ഹഭാരനിസണ്സട്ട്  മലയഭാളലാം  ലനിമനിറഡട്ട്
(HML) 1381.89 ഏക്കര്

ഇടക്കനി 16683.62 M/s  ഹഭാരനിസണ്സട്ട്  മലയഭാളലാം  ലനിമനിറഡട്ട്
(HML) 14418.13 ഏക്കര്

ആലകേ 38170.92 30019.95 ഏക്കര്

ഏലറടക്കല് നടപടനികേള അവകശഷനിക്കുന ജനിലകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

ജനില വനിസ്തതീര്ണ്ണലാം റനിമഭാര്കട്ട്

വയനഭാടട്ട് 30000 പ്രഭാരലാംഭനടപടനികേള ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനി കസ
ലചേയനിരനിക്കുന.

തൃശ്ശൂര് 6163

എറണഭാകുളലാം     --- കൃതലമഭായനി കേണക്കഭാക്കലപടനിടനില.  3 ഏക്കകറഭാളലാം
മഭാത്രലാം
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ലസഷലല്  ഓഫതീസനില്  ലഭലമഭായ  കേണക്കുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
നടത്തനിയ  പ്രഭാഥമനികേ  അകനസഷണത്തനില്  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  ഏകേകദശലാം  5
ലക്ഷലാം  ഏക്കറനിലധനികേലാം  കതഭാടഭൂമനി  സസഭാതനലത്തനിനു  മുമ്പട്ട്  ഉണഭായനിരുനതഭായനി
കേഭാണുന.   United  Planter's  Association  of  South  India-യുലട  ലസക്രടറനി
15-3-1928-ല് പ്രസനിദതീകേരനിച   The  Planting  Directory  of  Southern  India  എന
പ്രസനിദതീകേരണ പ്രകേഭാരലാം  1928-ല് ടനി അകസഭാസനികയഷനനില് അലാംഗമഭായനിരുന ഇലാംഗതീഷട്ട്
കേമ്പനനികേളുലട  ലലകേവശലാം  മഭാത്രലാം  341590  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ഉണഭായനിരുനതഭായനി  കേഭാണുന.
1947-ലല  സസഭാതനലകത്തഭാലടഭാപലാം  രഭാജഭരണത്തനിലന്റെ  അവസഭാനവലാം  ബനിടതീഷട്ട്
ആധനിപതലത്തനിലന്റെ അവസഭാനവലാം ഒരുമനിച്ചു സലാംഭവനിക്കുകേയുലാം,  കകേരള രൂപതീകേരണത്തനിനു
കശഷലാം  1957-ല്  ജനഭാധനിപതല  സര്ക്കഭാര്  നനിലവനില്  വരുനതു  വലരയുണഭായനിരുന  10
വര്ഷക്കഭാലലത്ത  ശക്തമഭായ  ഭരണ  നനിര്വഹണത്തനിലന്റെ  അഭഭാവവലാം  കേകയറക്കഭാര്
മുതലഭാക്കനിലയനലാം സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാറുലട മുനനില് ഹഭാജരഭാക്കുന ആധഭാരങ്ങള ശരനിയുലാം ലതറ്റുലാം
കനഭാക്കഭാലത  രജനിസര്  ലചേയണലമനള്ള  രജനികസ്ട്രേഷന  റൂളുലാം  കേകയറക്കഭാര്ക്കട്ട്
സഹഭായകേരമഭായനിരുന എനലാം കേനിളനിമഭാനൂര്, ഇടപള്ളനി, വഞ്ഞനിപ്പുഴെ, പൂഞ്ഞഭാര് എനതീ
നഭാട്ടുരഭാജലങ്ങളുലട  ഭരണവലാം,  അധനികേഭാരവലാം  നനിര്ത്തലഭാക്കനി  ലകേഭാണട്ട്  അവര്
ലലകേവശലാം  വചനിരുന  സര്ക്കഭാര്  ഫതീകഹഭാളഡട്ട്  ലഭാന്റെട്ട്  ലപഭാനലാം  വനില
നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  1956-ലല  Edavagai  Rights  Acquisition  Act  പ്രകേഭാരലാം
ഏലറടലത്തങ്കനിലുലാം,  ഏലറടത്ത  കതഭാടങ്ങളുലാം  മറ്റു  വനകേനിട  ഭൂമനികേളുലാം  സര്ക്കഭാരനില്
എത്തനികചര്നനിടനില  എനലാം  1963  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്
ലഭനികക്കണതഭായ  ഭൂമനി,  നടപ്പുകുടനിയഭാനമഭാര്  എന  വലഭാകജന  സതീലനിലാംഗട്ട്  പരനിധനി
കപഭാലുലാം  പഭാലനിക്കഭാലത  ലഭാന്റെട്ട്  ലലടബന്യൂണലുകേള  വനകേനിടക്കഭാര്ക്കട്ട്  പതനിച്ചു
നല്കേനിലയനലാം നനിയമത്തനിലന്റെ ലസക്ഷന 81-ലന്റെ മറവനില് ബഭാക്കനി കതഭാടലാം കമഖലയട്ട്
ഇളവലാം  നല്കേനിയതനിലൂലട  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  ഭൂമനിയുലാം  വതീണ്ടുലാം  ചുരുക്കലാം  വനകേനിടക്കഭാരുലട
ലലകേവശലമത്തനികചര്ന എനലാം ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  ഇടലപടല് കേഭാരണലാം
ലകേ.എല്.എസനി.  ആക്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  ഏലറടക്കുനതനിലുണഭാകുന
കേഭാലതഭാമസലാം വലക്തമഭാക്കനിലക്കഭാണ്ടുലാം 4-6-2016-ല് ലസഷലല് ഓഫതീസര് റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  പുനലൂര്  തഭാലൂക്കനില്  തനിങ്കളക്കരനികേലാം  വനികലജനില്
സര്ലവ  745/1-ല്ലപട  അരനിപ  എന  സലത്തട്ട്  ഭൂസമരലാം  നടക്കുനണട്ട്.
പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനില്  നടക്കുന  ലചേങ്ങറ  ഭൂസമരത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലചേങ്ങറ
പഭാകക്കജനില്  ഉളലപടത്തനി  പുനലൂര്  തഭാലൂക്കനില്  തനിങ്കളക്കരനികേലാം  വനികലജനില്
സര്കവ745/1-ല്ലപട  സര്ക്കഭാര്  പുറകമ്പഭാക്കനില്  (അരനിപ  എന  സലത്തട്ട്)
20  കുടലാംബങ്ങളക്കഭായനി  20  ഏക്കര്  സലലാം  അനുവദനിചനിരുന.  എനഭാല്
ഇതനികനഭാടനുബനനിചതുലാം  ഇകത  സര്കവയനില്  തലന  ലപടതുമഭായ  52  ഏക്കര്
സലലാം  61  ഭൂരഹനിത  ആദനിവഭാസനി  കുടലാംബങ്ങളക്കഭായനി  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന
ഉത്തരവഭായനിരുനലവങ്കനിലുലാം  ഇഇൗ  സലത്തട്ട്  1000-ലധനികേലാം  കുടലാംബങ്ങള  കേകയറനി
കുടനില് ലകേടനി തഭാമസനിച്ചുവരുനതുലാം ഭൂസമരലാം നടത്തനി വരുനതുമഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്
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ഇഇൗ  സലലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ആദനിവഭാസനികേളക്കഭായനി  വനിതരണലാം
ലചേയഭാന  സഭാധനിചനിടനിലഭാത്തതഭാണട്ട്.   എനഭാല്  ലചേങ്ങറ പുനരധനിവഭാസ പഭാകക്കജട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച  ഭൂമനിയനില്  അധനികേവലാം  തഭാമസകയഭാഗലവലാം
കൃഷനികയഭാഗലവമലലന  കേഭാരണത്തഭാല്  ആളുകേള  നനിരസനിക്കുകേയുണഭായനി.
ആയതനിനഭാല്  ഇഇൗ  പ്രശ്നത്തനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുനതനിനുള്ള  പദതനികേള
പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.

പുല്ലൂരഭാലാംപഭാറ ദുരന്തെബഭാധനിതരുലട പുനരധനിവഭാസലാം

256 (944)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2012  ആഗസ്തട്ട്  6-നുണഭായ  പുല്ലൂരഭാലാംപഭാറ  ഉരുളലപഭാടല്  ദുരന്തെ
ബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  എലന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  ലചേയലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  പതനിചട്ട്  നല്കേനിയ  ഭൂമനി  വഭാസകയഭാഗലമല  എന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കേലഭാലാംപുകേളനില്  കേഴെനിയുന  കുടലാംബങ്ങലള  അടനിയന്തെരമഭായനി
പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്  ലചേയഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പുനരധനിവഭാസലാം എനട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് പ്രഖലഭാപനിച നഷ്ടപരനിഹഭാര തുകേ നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

257 (T945)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന   :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2013-14, 2014-15, 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില് വയനഭാടനിലല
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് കേഭാലവര്ഷലക്കടതനി,  വനിളനഭാശലാം,  വരളച എനനിവയനില് പ്രഖലഭാപനിച
നഷ്ട പരനിഹഭാര തുകേ എത്ര;

(ബനി) പ്രഖലഭാപനിച നഷ്ടപരനിഹഭാര തുകേയനില് എത്ര വനിതരണലാം ലചേയ;

(സനി) ബഭാക്കനി തുകേ നല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി ലലബപഭാസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ഭൂമനി ഏലറടക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള

258  (946)  കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി  ലബപഭാസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഭൂമനി  ഏലറടക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂമനി  ഏലറടക്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കകേഭാടയലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കനില് അതനികന്മേല് എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്  രൂക്ഷമഭായ  കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനിയനിലല  ലബപഭാസട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  ഭൂമനി  ഏലറടക്കല്  നടപടനി  തസരനിതലപടത്തഭാന  നടപടനി
സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി  ലലബപഭാസുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എല്.എ.ആര്.ആര്.

ആക്ടട്ട് പ്രകേഭാരലാം  സലകമലറടക്കുനതനിനഭായനി  6-1-2016-ല് ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)  നമ്പര്
54/16/റവനന്യൂ. പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ടനി  കകേസനില്  കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി  വനികലജനില്  വനിവനിധ  സര്കവ
നമ്പരുകേളനിലഭായനി  ഉളലപട  308.13  ആര്  സലലാം  ഏലറടകക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിലന്റെ സര്വ നടപടനികേള ലപഭാനലാം വനില ഓഫതീസര് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനികന്മേല്  പുതനിയ  എല്.എ.  ചേടങ്ങളനില്  പരഭാമര്ശനിക്കലപടനിരനിക്കുനതു  പ്രകേഭാരലാം
കസഭാഷലല് ഇലാംപഭാക്ടട്ട് അലസസട്ട് ലമന്റെട്ട് നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനികക്കണതുണട്ട്.

(ഡനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

ഭൂരഹനിതര്ക്കുള്ള ഭൂമനി 

259 (947) ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി   : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറുകമ്പഭാള  സലാംസഭാനത്തഭാകേമഭാനലാം
സസന്തെമഭായനി  ഭൂമനിയനിലഭാത്തവര്  എത്രയഭാലണനലാം,  അതനില്  പനികനഭാക്ക  വനിഭഭാഗക്കഭാര്,

പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗവനിഭഭാഗക്കഭാര് എത്രയഭാലണനലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

909/2017
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(ബനി)  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കേലണത്തനിയ  ഭൂരഹനിതര്  എത്രയഭാലണനലാം,  പ്രസ്തുത
ആളുകേളക്കട്ട്  എത്ര  ലസന്റെട്ട്  /ഏക്കര്  സലലാം  (വഭാസകയഭാഗലമഭായതുലാം  അലഭാത്തതുലാം)  വതീതലാം
നലനിയനിട്ടുലണനലാം ആയതട്ട് ജനില വനിടട്ട് നലനിയതട്ട് എത്ര കപര്ക്കഭാലണനലാം അപ്രകേഭാരലാം നല്കേനിയ ഭൂമനി
പല കേഭാരണങ്ങളഭാല് സസതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തവര് എത്രയഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട് നലനിയ ശരഭാശരനി ഭൂമനി  (അളവട്ട്)  എത്രലയനലാം
കേകയറക്കഭാര്ക്കട്ട് നലനിയ ശരഭാശരനി ഭൂമനി (പതനിച്ചു നലനിയ അളവട്ട്) എത്രലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് വലക്തനികേള/ടസ്റ്റുകേള/മറ്റുള്ളവര് എനനിവര്ക്കഭായനി പതനിച്ചുനലനിയ
ഭൂമനി എത്ര ഏക്കറഭാലണനട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഭൂരഹനിതരഭായ ജനവനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് ഭൂമനി നലഭാന (അളവസഹനിതലാം)  ഈ സര്ക്കഭാര് എന്തു
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുലമനലാം,  കേഴെനിഞ്ഞ  സർക്കഭാർ  അനധനികൃതമഭായനി  പതനിച്ചു  നൽകേനിയ
ഭൂമനിയുലാം,ഭൂമനികേകയറക്കഭാരുലട ലകേവശമുള്ള ഭൂമനിയുലാം കേലണത്തനി തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാന എന്തു നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസന്തെമഭായനി  ഭൂമനിയനിലഭാത്തവരുലട  എണ്ണലാം  തനിടലപടത്തനിയനിടനില.   എനഭാല്
ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  ലഭനിക്കുനതനിനുകവണനി  വനിവനിധ  റവനന്യൂ
ഓഫതീസുകേള  മുകഖന  ലഭലമഭായനിരുന  അകപക്ഷകേളനില്  നനിനട്ട്  ലതരലഞ്ഞടത്തനിരുന
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  പദതനിയുലട  ആനുകൂലലലാം  നല്കേനിയതട്ട്  കേനിഴെനിചട്ട്  2,15,000-കത്തഭാളലാം
കുടലാംബങ്ങള  ഭൂരഹനിതരഭായനിട്ടുലണനട്ട്  കേഭാണുന.   ഇതനില്  പടനികേജഭാതനി  വനിഭഭാഗത്തനില്  26243

കുടലാംബങ്ങളുലാം  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗത്തനില്  1167  കുടലാംബങ്ങളുലാം  ഉളലപടന.  മറട്ട്  പനികനഭാക്ക
വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട എണ്ണലാം തനിടലപടത്തനിയനിടനില.  

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനിയനികലക്കട്ട്  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളനില്  നനിനട്ട്
പദതനിയുലട  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനിട്ടുള്ള  2,44,124  കുടലാംബങ്ങലള  ഭൂരഹനിതരഭാലണനട്ട്
കേലണത്തനിയനിരുന.  ആയതനില് 58,398 കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട് 3 ലസന്റെട്ട് ഭൂമനി വതീതലാം അനുവദനിചട്ട് പടയലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില്  29,875  കപര്ക്കട്ട്  3  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  വതീതലാം  ഇതുവലര  നല്കേനിക്കഴെനിഞ.

അപ്രകേഭാരലാം  896.25  ഏക്കര്  ഭൂമനി  നഭാളനിതുവലര  വനിതരണലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   പദതനിയനിലല
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് സസന്തെലാം ജനില വനിടട്ട് ഭൂമനി നല്കേനിയനിടനില.  

(സനി)  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  29,875

ഭൂരഹനിത കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട് 3 ലസന്റെട്ട് ഭൂമനി വതീതലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലലകേവശലാം വചനിട്ടുള്ള ഭൂമനി പതനിച്ചു
നല്കേനിയതനിലന്റെ വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.
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(ഇ)  ഭൂരഹനിതരഭായ  ജനവനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  അര്ഹത  പരനികശഭാധനിചട്ട്  വതീടട്ട്  വയ്ക്കുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ  ഭൂമനി  നല്കുനതനിനഭാണട്ട്  ഇഇൗ  സര്ക്കഭാര്  പ്രഥമ  പരനിഗണന  നല്കേനി  വരുനതട്ട് .
കേഴെനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്  അനധനികൃതമഭായനി  ഭൂമനി  പതനിച്ചു  നല്കേനിയ  ഉത്തരവകേള  കേലഭാബനിനറട്ട്  സബട്ട്
കേമ്മേനിറനിയുലട  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.   ഭൂമനി  കേകയറക്കഭാരുലട  ലലകേവശമുള്ള  ഭൂമനി  കേലണത്തനി
തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കഭാന നടപടനി ലലകേലക്കഭാള്ളുനതഭാണട്ട്.

ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി

260(948) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി  : 
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു : 
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന : 
ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  റവനന്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി  എനകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
കേഴെനിയുലമനഭാണട്ട്  മുന  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുനലതനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത
പ്രഖലഭാപനലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം എത്ര കപര് അകപക്ഷ നല്കേനിലയനലാം അതനില് എത്ര
കപര്ക്കട്ട്  സലലാം  അനുവദനിച്ചുലവനലാം  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ആലകേ  എത്ര  സലലാം
നല്കേനിയനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പടയലാം  നല്കേനിയ  ഭൂമനി  യഥഭാര്ത്ഥത്തനില്  അനുവദനിച്ചു  നല്കേനിയനിടനിലലന
പരഭാതനികേളുലാം  അനുവദനിച  ഭൂമനി  തലന  വഭാസകയഭാഗലമലലനമുള്ള  പരഭാതനികേളുലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015  അവസഭാനകത്തഭാടകൂടനി  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലമനഭാണട്ട്
പ്രഖലഭാപനിചനിരുനതട്ട്.  പ്രഖലഭാപനലാം പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭായനിടനില.

(ബനി)  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2,91,998  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിരുന.   ഇവയനില്
നനിനട്ട്  ലതരലഞ്ഞടത്തനിരുന  2,44,124  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  58,398

കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്  സലലാം  അനുവദനിചട്ട്  പടയലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിരുന.

നഭാളനിതുവലരയഭായനി  29875 കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭൂമനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  1-2-2014 മുതല്
31-3-2014 വലരയുലാം അകപക്ഷകേള നല്കുനതനിനട്ട് അവസരലാം നല്കേനിയനിരുന.  ഇഇൗ
കേഭാലയളവനില് ലഭലമഭായനിരുന അകപക്ഷകേളനില്കമല് തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിചനിടനില.  
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(സനി)  ഉണട്ട്.   സര്കവക്കലകേള  സഭാപനിചട്ട്  കപ്ലഭാടട്ട്  തനിരനിക്കഭാനുണഭായ
കേഭാലതഭാമസവലാം  കകേഭാടതനി  കകേസുകേള  ഉണഭായതുമൂലമുള്ള  തടസങ്ങളുമഭാണട്ട്  ഭൂമനി
ലലകേമഭാറുനതനിനട്ട് പ്രധഭാന തടസമഭായനി നനില്ക്കുനതട്ട്.  ഇത്തരലാം അകപക്ഷകേളനികന്മേല്
അടനിയന്തെര  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  അനുവദനിച  ഭൂമനി  വഭാസകയഭാഗലമലഭാ
ലയനള്ള പരഭാതനികേളുലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാലവര്ഷലക്കടതനി - നഷ്ടപരനിഹഭാര തുകേ പരനിഷ്കരണലാം

261 (949)  ശതീ  .    എലാം    .  ഉമ്മേര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭാലവര്ഷലക്കടതനി  സലാംബനനിച  നഷ്ടപരനിഹഭാര
തുകേയുലട  മഭാനദണ്ഡലാം  നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുനതട്ട്  ഏതട്ട്  വര്ഷലത്ത  അടനിസഭാന
മഭാക്കനിയഭാലണനട്ട് ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത  നഷ്ടപരനിഹഭാര  നനിരക്കട്ട്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനികക്കണതനിലന്റെ
ആവശലകേതലയ സലാംബനനിചട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കു
നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത  തുകേ  സമയബനനിതമഭായനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 14-ാംധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷലന്റെ ശനിപഭാര്ശയുലട അടനിസഭാനത്തനില് കകേന്ദ്ര
ആഭലന്തെര മനഭാലയത്തനിലന്റെ  8-4-2015-ലല  32-07/2014-NDM-1  നമ്പര് കേത്തട്ട്
അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭാലവര്ഷലക്കടതനി  സലാംബനനിച
ആശസഭാസ ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡലാം നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നല്കേഭാറനില.   മറനിചട്ട്  ആശസഭാസ  ധനസഹഭായമഭാണട്ട്  നല്കുനതട്ട്.   കകേന്ദ്ര
മഭാനദണ്ഡമഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയുലട  കതഭാതട്ട്
നനിര്ണ്ണയനിക്കുനതനിനുള്ള ആധഭാരലാം എനതനിനഭാലുലാം പുതുക്കനിയനിടട്ട് ഒരു വര്ഷലാം മഭാത്രകമ
ആയനിട്ടുള എനതനിനഭാലുലാം നനിലവനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) ആശസഭാസ  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  സങ്കതീര്ണ്ണമഭായ  നടപടനി
ക്രമങ്ങളനില.

(ഡനി)  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണനനിധനിയുലട  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കുള്ളനില്  വരുന
ആശസഭാസ  ധനസഹഭായലാം  ജനിലഭാഭരണകൂടങ്ങള  സമയബനനിതമഭായനി  നല്കേനി
വരുനണട്ട്.
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മുഖലമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനള്ള ധനസഹഭായലാം

262 (950)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി   :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുഖലമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനിയനില് നനിനലാം കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  അനുവദനിചതുലാം  എനഭാല്  ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കഭാലത  വനവരുമഭായ  എത്ര
അകപക്ഷകേര്  ഇടക്കനി  ജനിലയനില്  ഉണട്ട്;  ഇവര്ക്കട്ട്  ആലകേ  എത്ര  തുകേ  ലകേഭാടത്തട്ട്
തതീര്ക്കഭാനുണട്ട്;

(ബനി)  2015  നവലാംബര് മഭാസലാം മുതല് മുഖലമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില്
നനിനലാം  ഇടക്കനി  ജനിലയനിലല  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചട്ട്  റവനന്യൂ
വകുപനില് നനിനലാം ഇറക്കനിയ ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അകപക്ഷകേര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അടനിയന്തെരമഭായനി  വനിതരണലാം
ലചേയ്യുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുഖലമനനിയുലട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായ  28  കപര്ക്കട്ട്  5,56,500  രൂപ ഇനനി
വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാനുണട്ട്.

(ബനി)  വളലരയധനികേലാം  ഉത്തരവകേള  പുറലപടവനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  അവയുലട
പകേര്പ്പുകേള  ലഭലമഭാക്കുകേ  എനതട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.   മുഖലമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശസഭാസ
നനിധനിയനില് നനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായതനിലന്റെ പകേര്പ്പുകേള കകേരള
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലവബ്ലലസറനില് ലഭലമഭാണട്ട്.  

(സനി) നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  

വലഭാവസഭായനികേഭാവശലത്തനിനട്ട് അനുവദനിച്ചു നല്കേനിയ ഭൂമനി തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കല് 

263 (951) ശതീ  .   എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വലവസഭായനികേഭാവശലത്തനിനട്ട്  അനുവദനിച്ചു  നല്കേനിയ  ഭൂമനിയനില്  പ്രസ്തുത
പദതനികേള  നടപഭാക്കഭാലത  വര്ഷങ്ങളഭായനി  തരനിശനിടനിരനിക്കുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇനഡസ്ട്രേനിയല്  എകസറ്റുകേളനിലുലാം  മറ്റുലാം  വലവസഭായ  സലാംരലാംഭത്തനിനഭായനി
നല്കേനിയ ഇത്തരലാം ഭൂമനി കേലണത്തനി സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് തനിരനിച്ചു പനിടനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഉത്തനിരപള്ളനിയഭാറനിലന്റെ തതീരങ്ങളനിലല അനധനികൃത കേകയറങ്ങള
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264  (952)  ശതീ.  ലകേ.  ലകേ.  രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  റവനന്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനിലല ആല,  പുലനിയര്,  ബുധനൂര് പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലൂലട
കേടനകപഭാകുന  ഉത്തനിരപളളനിയഭാറനിലന്റെ  തതീരങ്ങള  അനധനികൃത  കേകയറത്തനിനട്ട്
വനികധയമഭായതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ  സലങ്ങള  അളനട്ട്  തനിടലപടത്തുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  എലന്തെങ്കനിലുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി) ഈ കേകയറ സലങ്ങള അളനട്ട് തനിടലപടത്തുനതട്ട് സലാംബനനിച ആലപ്പുഴെ
ജനിലഭാ കേളക്ടര് എലന്തെങ്കനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) അളനട്ട്  തനിടലപടത്തഭാന  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശമുലണങ്കനില്  അതട്ട്
നടപഭാക്കുവഭാനുളള കേഭാലതഭാമസലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനിലല ആല,  പുലനിയര്,  ബുധനൂര് പഞ്ചഭായത്തുകേളനിലൂലട
കേടനകപഭാകുന ഉത്തനിരപള്ളനിയഭാറട്ട് റവനന്യൂ പ്രകേഭാരലാം ചേഭാലട്ട്,  കതഭാടട്ട് പുറകമ്പഭാക്കഭാണട്ട്.  ടനി
ആറനിലന്റെ ഇരുകേരകേളനിലുലാം വലഭാപകേമഭായ കേകയറങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി-ഡനി) ഉത്തനിരപള്ളനിയഭാറനിലന്റെ  കേകയറസലങ്ങള  അളന
തനിരനിക്കുനതനിനഭായനി  സര്കവയര്മഭാരുലട  ഒരു  ടതീലാം  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
 പ്രകൃതനി കക്ഷഭാഭത്തനില് വതീടകേളക്കട്ട് നഭാശലാം സലാംഭവനിക്കുനവര്ക്കട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

265  (953)  ശതീ  .    എന    .  എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില്  വതീടകേളക്കു  നഭാശലാം  സലാംഭവനിക്കുനവര്ക്കു
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേഭാറുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഇതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡലമന്തെഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  വതീടട്ട് ഭഭാഗനികേമഭായനി തകേര്നഭാലുലാം പൂര്ണ്ണമഭായനി തകേര്നഭാലുലാം നല്കുന
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം എത്രയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില്  വതീടകേള
നഷ്ടലപടവര്ക്കട്ട് എത്ര തുകേ നഷ്ടപരനിഹഭാരമഭായനി നല്കേഭാന ബഭാക്കനിയുലണനട്ട് മണ്ഡലലാം
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) 2016  കമയട്ട്-14-നുണഭായ  ചുഴെലനിക്കഭാറനില്  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലന്റെ
പലഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം  സലാംഭവനിച  വനനഭാശനഷ്ടങ്ങള  എത്രയഭാലണനട്ട്  കേണക്കഭാക്കനി
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യനിട്ടുകണഭാ;  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്  എത്ര  അകപക്ഷകേള  കേനിടനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഇഇൗ
അകപക്ഷകേളനികന്മേല്  തതീരുമഭാനലമടത്തനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
ലഭനിക്കുനവരുലട  കപരുവനിവരവലാം  അനുവദനിച  തുകേയുലാം  വനികലജുകേള  തനിരനിചട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?    

   ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില്  വതീടകേളക്കുണഭാകുന  നഭാശനഷ്ടത്തനിനട്ട്  സലാംസഭാന
ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണനനിധനിയനില്നനിനലാം  ആശസഭാസ  ധനസഹഭായമഭാണട്ട്  നല്കേനി  വരുനതട്ട്.
സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  194/2015/ഡനി.എലാം.ഡനി.  തതീയതനി  20-5-2015,  സ.ഉ. (ലലകേ)  നമ്പര്
343/2015/ഡനി.എലാം.ഡനി.  തതീയതനി  23-5-2015  ഉലാം  പ്രകേഭാരലാം  (കകേന്ദ്രമഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്)   കേഭാലവര്ഷത്തനില്  വതീടകേളക്കട്ട്  നഭാശലാം  സലാംഭവനിചവര്ക്കട്ട്  ദുരന്തെ
പ്രതനികേരണ നനിധനിയനില് നനിനലാം സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന.  പൂര്ണ്ണമഭായുലാം തകേരുകേകയഭാ
തഭാമസകയഭാഗലമല  എനട്ട്  ബനലപട  എനജനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  അധനികേഭാരനി
സഭാക്ഷലലപടത്തുകേകയഭാ  ലചേയനിട്ടുള്ള  വതീടകേളക്കട്ട്  മലകയഭാര  കമഖലയനില്  1,01,900
രൂപയുലാം  സമതല  പ്രകദശങ്ങളനില്  95,100  രൂപയുലാം  പരമഭാവധനി  ദുരനിതഭാശസഭാസമഭായനി
നല്കുന.  15 ശതമഭാനലാം വലര ഭഭാഗനികേമഭായനി തകേര്ന വതീടകേളക്കട്ട് അവ പക്കഭാ വതീടകേള
ആലണങ്കനില്  5200  രൂപയുലാം കേചഭാ  വതീടകേള  ആലണങ്കനില്  3200  രൂപയുലാം പരമഭാവധനി
നല്കുന.  തകേര്നകപഭായ കുടനിലുകേളക്കട്ട് 4100 രൂപയുലാം നല്കുന.  15% മുതല് 100%
വലര  തകേര്ന വതീടകേളക്കട്ട്  തകേര്ചയുലട  കതഭാതട്ട്  സഭാകങ്കതനികേ വനിദഗ്ധര് നനിര്ണ്ണയനിചട്ട്
കതഭാതനിനട്ട്  അനുസൃതമഭായനി ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  5200  രൂപ മുതല് പരമഭാവധനി  1,01,900  രൂപ
(മലകയഭാരകമഖലയനില്) 95100 രൂപ (സമതലങ്ങളനില്) വലര നല്കേനി വരുന.

(ബനി) മകഞ്ചശസരലാം മണ്ഡലലാം - 2,61,800

 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മണ്ഡലലാം - 4,52,725

 ഉദുമ മണ്ഡലലാം - 4,18,545

 കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലലാം - 19,76,970

 തൃക്കരനിപ്പൂര് മണ്ഡലലാം - 14,21,625

ആലകേ -  45,31,665

(സനി) 2016 ലമയട്ട് 14-നുണഭായ ചുഴെലനിക്കഭാറനില് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മണ്ഡലത്തനിലന്റെ പല
ഭഭാഗങ്ങളനിലുലാം സലാംഭവനിച വനനഭാശനഷ്ടങ്ങള  12  ആണട്ട്.   ആലകേ ലഭനിച അകപക്ഷകേള
127  എണ്ണലാം.   അതനില് തതീരുമഭാനമഭായതട്ട്  68  എണ്ണലാം.   ആയതനിലന്റെ  കപരുവനിവരങ്ങളുലാം
അനുവദനിച തുകേയുലാം വനികലജട്ട് തനിരനിച പടനികേ അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കേഭാലവര്ഷലക്കടതനികേള കനരനിടനതനിനഭായുള്ള നടപടനികേള

266  (954) ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലവര്ഷലക്കടതനികേള കനരനിടനതനിനഭായനി സലാംസഭാനത്തട്ട് ഇതനിനകേലാം
ലകേലക്കഭാണ നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഭാലവര്ഷലക്കടതനിയനില്  വതീടട്ട്  നഷ്ടലപടവര്,  കൃഷനിനഭാശലാം  സലാംഭവനിചവര്
എനനിവര്ക്കഭായനി എലന്തെഭാലക്ക ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേഭാലവര്ഷലക്കടതനിയനില്  ഇതനിനകേലാം  എത്ര  കപര്
മരണലപട്ടു;  മരണമടഞ്ഞവരുലട  കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്  എലന്തെഭാലക്ക  സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്
ലഭലമഭാക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടങ്ങളക്കട്ട്  ഇതു  സലാംബനനിചട്ട്  നല്കേനിയ  പ്രകതലകേ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാണട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാലവര്ഷ  മുലനഭാരുക്കങ്ങളക്കുകവണനി  2-5-2016-നുലാം  3-5-2016  നുമഭായനി
ജനിലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുലാം വകുപട്ട് കമധഭാവനിമഭാരുമഭായനി ബഹുമഭാനലപട ചേതീഫട്ട് ലസക്രടറനി കയഭാഗലാം
നടത്തുകേയുലാം  36  ഇന  തയഭാലറടപട്ട്  ശനിപഭാര്ശകേള  എലഭാ  വകുപ്പുകേളക്കുലാം
നല്കുകേയുമുണഭായനി.   എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ജനിലഭാ  അടനിയന്തെരഘട  കേഭാരലനനിര്വഹണ
കകേന്ദ്രങ്ങള  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച്ചു.   കേഭാലവര്ഷലത്ത  കനരനിടനതനിനഭായനി  എലഭാ
ജനിലകേളക്കുലാം 50 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം നല്കേനി.  മുഖലമനനിയുലാം മറട്ട് മനനിമഭാരുലാം മറട്ട് വകുപട്ട്
അദലക്ഷന്മേഭാരുലാം  കേഭാലവര്ഷ  തയഭാലറടപട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനില്
അവകലഭാകേനലാം  ലചേയ.   കകേന്ദ്ര  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  കസനലയ  (47  കപരടങ്ങുന  ടതീലാം)

കേഭാലവര്ഷലക്കടതനികേള കനരനിടനതനിനഭായനി  തൃശ്ശൂര് കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  നനിലനനിര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
മഴെക്കഭാല പൂര്വശുചേതീകേരണലാം,  പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ പ്രവര്ത്തനലാം, 24X7 മണനികര്
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  കേണ്കടഭാള  റൂലാം,  ദുരനിതഭാശസഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങള,  അടനിയന്തെരഘടലത്ത
കനരനിടനതനിനഭാവശലമഭായ  മുന  കേരുതലുകേലളടക്കല്  എനനിവ  സമയബനനിതമഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടങ്ങളക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  25-5-2016-ല്  കചേര്ന  ആദല  മനനിസഭഭാകയഭാഗ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
മുഖലമനനിയുലട അദലക്ഷതയനില് 27-5-2016-നട്ട് വകുപ്പുമനനിമഭാര്,  ലസക്രടറനിമഭാര്,  വകുപട്ട്
തലവന്മേഭാര് എനനിവരുലട കയഭാഗലാം വനിളനിചട്ട്  കചേര്ക്കുകേയുണഭായനി.   മണ്സൂണ് പൂര്വകേഭാല
മുനകേരുതല്  നടപടനികേള  സലാംബനനിചട്ട്  എലഭാ  തകദ്ദേശ  ഭരണ  പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം
ഒരഭാഴെട്ട് ചേലത്ത പ്രചേരണ പരനിപഭാടനികേള സലാംഘടനിപനിച്ചു.

(ബനി)  20-5-2015-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്  സ.ഉ.(എലാം  എസട്ട്.) നമ്പര്
194/2015/ഡനി.എലാം.ഡനി.  പ്രകേഭാരവലാം  29-9-2015 സ.ഉ. (ലലകേ) നമ്പര്  182/2015/  കൃഷനി
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പ്രകേഭാരവലാം  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  മഭാനദണ്ഡ  പ്രകേഭാരമുള്ള  ആനുകൂലലങ്ങള  ഇവര്ക്കട്ട്  നല്കേനി
വരുന.  (പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.*)

(സനി)  കേഭാലവര്ഷലാം  ആരലാംഭനിച  8-6-2016  മുതല്  7-7-2016  വലര  17  കപര്
മരണലപടനിട്ടുണട്ട്.   ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  മരണമടഞ്ഞ  വലക്തനിയുലട
നനിയമഭാനുസൃത അവകേഭാശനിക്കട്ട് 4 ലക്ഷലാം രൂപ ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ഡനി) 5-5-2016 26378/ലകേ.1/2016/ഡനി.എലാം.ഡനി. കേത്തട്ട് പ്രകേഭാരവലാം 2-6-2016 ഇകത
നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരവലാം ജനിലഭാ  ഭരണകൂടങ്ങളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.    ഇവ
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലടയുലാം ലനല്വയലുകേളുലടയുലാം സലാംരക്ഷണലാം

267 (955) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   അച്ചുതഭാനന്ദേന : 
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് : 
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി : 
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  റവനന്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലടയുലാം  ലനല്വയലുകേളുലടയുലാം  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ലനല്വയല് തണ്ണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനില് മുനസര്ക്കഭാര് ലകേഭാണ്ടുവന
കഭദഗതനി  പ്രകേഭാരലാം  അനധനികൃത  ലനല്വയല്  നനികേത്തലുകേലള  ക്രമവല്ക്കരനിക്കുനതു  വഴെനി
ലനല്വയലുകേളുലടയുലാം  തണ്ണതീര്ത്തടങ്ങളുലടയുലാം  വനിസ്തൃതനി  വതീണ്ടുലാം  കുറയഭാനനിടയഭാകുനതഭാണട്ട്
എനതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമ കഭദഗതനി പനിനവലനിക്കുകമഭാ;

(സനി) അനധനികൃത ലനല്വയല് നനികേത്തലുകേള പൂര്വസനിതനിയനി ലഭാക്കുനതനിനഭായനി
എലന്തെങ്കനിലുലാം നടപടനികേളുണഭായനിട്ടുണങ്കനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2008-ലല  കകേരള  ലനല്വയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള
ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  അലാംഗതീകേരനിക്കുനതട്ട്  കൃഷനി  ഓഫതീസര്  കേണ്വതീനറഭായ
പ്രഭാകദശനികേതല  നനിരതീക്ഷണ  സമനിതനികേളുലാം  അവ  ഗസറട്ട്  വനിജഭാപനലാം  നടത്തുനതട്ട്
ബനലപട  തകദ്ദേശഭരണ  ലസക്രടറനിമഭാരുമഭാണട്ട്.   ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതുമഭായനി
ബനലപടട്ട്  അവസഭാനലാം  ലഭലമഭായ  വനിവരമനുസരനിചട്ട്  328  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്  ഡഭാറഭാ
ബഭാങകേള  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  570  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്  അന്തെനിമ  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

(ബനി)  8-7-2016-നട്ട്  നടത്തനിയ ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രസ്തുത കഭദഗതനി

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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പനിനവലനിക്കുനതഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  2008-ലല  ലനല്വയല്  തണ്ണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കനില്  ഉളലപട  ലനല്വയല്  അനധനികൃതമഭായനി
നനികേത്തുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടന  കകേസുകേളനില്  ബനലപട  ഉകദലഭാഗസര്
കസഭാപട്ട് ലമകമ്മേഭാ നല്കേനി അനധനികൃത പ്രവൃത്തനി തടയുകേയുലാം കേക്ഷനികേലള വനിചേഭാരണ
ലചേയ്യുകേയുലാം നനിയമത്തനിലല 13-ാംവകുപട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള ഉളലപലട കേര്ശന
നടപടനികേള  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  മുഖഭാന്തെരലാം  സസതീകേരനിച്ചു  വരനികേയുലാം  ലചേയ്യുന.
അനധനികൃത  പരനിവര്ത്തനങ്ങള  തടയുനതനിനഭായനി  ജനിലകേളനില്  പ്രകതലകേലാം
സസഭാഡകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം കപഭാലതീസുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  സലാംയുക്ത പരനികശഭാധന
നടത്തനി  വരുനതുമഭാണട്ട്.   ആക്ടനിലല  വലവസകേളക്കട്ട്  വനിരുദമഭായനി  ഏലതങ്കനിലുലാം
അനധനികൃത പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് ഉപകയഭാഗനിചകതഭാ ഉപകയഭാഗനിചതഭായനി കേരുതലപടനകതഭാ
ആയ വഭാഹനങ്ങള പനിടനിലചടക്കുകേയുലാം വകുപട്ട്  20  പ്രകേഭാരലാം വഭാഹന ഉടമകേളലക്കതനിലര
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.   അനധനികൃതമഭായനി കുനകേള ഇടനിച്ചു നനിരത്തനി
ലനല്വയല്  നനികേത്തുനതനിലനതനിലര  15-6-2016-ലല  29626/പനി1/2016/റവനന്യൂ
തതീയതനി പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കുലര് പുറലപടവനിചനിട്ടുണട്ട്. (പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.)*

ദുരന്തെനനിവഭാരണ വകുപനിലന്റെ ശഭാക്തതീകേരണലാം

268  (956)  ശതീ  .    കകേഭാവര് കുഞകമഭാന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  വകുപനിലന  ശഭാക്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന പദതനികേള സലാംബനനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കദശതീയ  ദുരന്തെനനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയുലട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള
അനുസരനിചട്ട്  സലാംസഭാനതല  ദുരന്തെനനിവഭാരണപദതനി  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ആയതട്ട് ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(സനി)  ദുരന്തെനനിവഭാരണ  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിവനിധ
വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ബനലപടത്തനി  സജതീവമഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  പുതനിയ
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് എനറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പ്രകൃതനിദത്തവലാം മനുഷലനനിര്മ്മേനിതവമഭായ അപകേടങ്ങള കനരനിടനതനിനട്ട്
സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനി  (SDMA)  സജമഭാണട്ട്.   കസറട്ട്
എമര്ജനസനി ഓപകറഷനസട്ട് ലസന്റെര്  (SEOC)  തനിരുവനന്തെപുരത്തുലാം  DEOC-കേള

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(District  Emergency  Operations  Centre)  14  ജനിലഭാ  കേളക്ടകററ്റുകേളനിലുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  റവനന്യൂ,  കപഭാലതീസട്ട്,  ഫയര്കഫഭാഴട്ട്,  ആകരഭാഗലലാം  എനതീ
വകുപ്പുകേളുലട ഉകദലഭാഗസരുലട നനിരന്തെര കസവനലാം ഉറപഭാക്കുനണട്ട്.  സഭാധലതയുള്ള
അപകേടങ്ങലള മുനകൂടനി കേണ്ടുലകേഭാണട്ട് ഇടനിമനിനല്, തതീരകശഭാഷണലാം, ശക്തമഭായ കേഭാറട്ട്
തുടങ്ങനിയവലയ  ദുരന്തെങ്ങളുലട  പടനികേയനില്ലപടത്തനി,   കദശതീയ  ചുഴെലനിക്കഭാറട്ട്
പ്രതനികരഭാധ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന  (NCRMP).  വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ
പ്രവൃത്തനിയഭായനി  'മഴെലപഭാലനിമ'  പദതനി സലാംസഭാന വലഭാപകേമഭായനി നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  കസന  (SDRF)

രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാന ഫയര്& റസന്യൂ സര്വതീസനിലന്റെ നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചു.   കകേന്ദ്ര  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  കസനയുലട
(NDRF) പ്രഭാകദശനികേ  കകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്
സലമനുവദനിക്കുകേയുണഭായനി.   മനുഷലജനല  ദുരന്തെങ്ങളുലട  കനഭാഡല്  വകുപഭായനി
ആഭലന്തെര  വകുപനിലന  നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  സലാംബനമഭായ
വനിഷയങ്ങള കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനിയുലട  ചുമതലയഭായനി  നനിര്ണ്ണയനിചനിട്ടുണട്ട്.
ലറയനില്കവയുലട  അടനിയന്തെരഘട  രൂപകരഖ  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  കബഭാടട്ട്  സുരക്ഷഭാ  സലാംബനമഭായ  വനിശദമഭായ  ലലഗഡട്ട് ലലലനസട്ട്,
ഇനലഭാന്റെട്ട്  നഭാവനികഗഷന  വകുപനിലന്റെ  സഹകേരണകത്തഭാടകൂടനി  കദശതീയ  ദുരന്തെ
നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനി തയഭാറഭാക്കുന പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവസഭാനഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
ആകരഭാഗല വകുപനിനട്ട് വലക്തമഭായ പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ രൂപകരഖയുണട്ട്.  എലഭാ
ജനിലഭാ ആസഭാനങ്ങളനിലുലാം ജനിലഭാ കേളക്ടറുലട കനരനിട്ടുള്ള കമല്കനഭാടത്തനിന കേതീഴെനില് 24

മണനികറുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന ജനിലഭാ അടനിയന്തെര ഘട കേഭാരല നനിര്വഹണ കകേന്ദ്രങ്ങള
(District Emergency Operations Centre) ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രങ്ങളനില്
റവനന്യൂ,  കപഭാലതീസട്ട്,  ഫയല് ആന്റെട്ട് റസന്യൂ തുടങ്ങനിയ വകുപ്പുകേളനിലല ഉകദലഭാഗസര് 24

മണനികറുലാം  കസവന  സനദരഭാണട്ട്.   കൂടഭാലത  കൃഷനി,  ആകരഭാഗലലാം,  ജലകസവനലാം
എനതീവനിടങ്ങളനിലല  ഉകദലഭാഗസരുലട  കസവനലാം  അടനിയന്തെരഘടത്തനില്
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   കേഭാലഭാവസഭാ വലതനിയഭാനവലാം
തല്ഫലമഭായുണഭാകുന ദുരന്തെങ്ങളുലാം കനരനിടനതനിനട്ട് ലഎകേലരഭാഷ വനികേസന പദതനി
(UNDP)  നടപഭാക്കനി വരുന.   ഇപ്രകേഭാരലാം റവനന്യൂ,  ആകരഭാഗലലാം,  കപഭാലതീസട്ട്,  കൃഷനി,
ജലകസചേനലാം,  ലലവദദ്യുതനി,  ഗതഭാഗതലാം  എനതീ  വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലാം
ശക്തനിലപടത്തനിയുലാം  ദുരന്തെനനിവഭാരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ലമചലപടത്തുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി) സലാംസഭാനതല  ദുരന്തെനനിവഭാരണ  പദതനിയുലട  കേരടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ആയതട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രവൃത്തനികേള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
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റതീ-സര്കവയുമഭായനി ബനലപട പരഭാതനികേള

269  (957)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അരൂക്കുറനി  വനികലജനിലല  റതീ-സര്കവയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  എത്ര
അകപക്ഷകേളഭാണട്ട് ആലപ്പുഴെ കേളക്ടകററനില് ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  അതനില് തതീര്പ്പുകേല്പനിചവ എത്ര
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇനനിയുലാം  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാനുള്ള  പരഭാതനികേള  എത്ര;  തതീര്പഭാക്കഭാ
തനിരനിയ്ക്കുനതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പരഭാതനികേളനില്  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുനതനിനുള്ള  കേഭാലതഭാമസലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇത്തരലാം അകപക്ഷകേളനില് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി ബഹു. മനനി
കൂടനി ഉളലപടന ഒരു അദഭാലത്തട്ട് സലാംഘടനിപനിയ്ക്കുകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അരൂക്കുറനി  വനികലജനിലല  റതീ-സര്കവയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കചേര്ത്തല
തഭാലൂക്കഭാഫതീസനില്  4996  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  4277
അകപക്ഷകേളനികന്മേല് നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  719  അകപക്ഷകേള.   ഇഇൗ  അകപക്ഷകേളനില്  സര്കവയറുലട  ഫതീല്ഡട്ട്
പരനികശഭാധന,  ഡഭാഫട്ട്സട്ട് മഭാലന്റെ സൂക്ഷ്മ  പരനികശഭാധന,  ജനിലഭാ  സര്കവ സൂപ്രണനിലന്റെ
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭാക്കുകേ തുടങ്ങനിയ നടപടനികേള നടനവരുന.

(സനി)  സര്കവയറുലട  ഫതീല്ഡട്ട്  പരനികശഭാധനഭാ  സമയത്തട്ട്  വലക്തമഭായ
ലലകേവശവസ്തു  ഇലഭാതനിരനിക്കുകേ,  വലക്തമഭായ  അതനിരടയഭാളലാം  ഉണഭാകേഭാതനിരനിക്കുകേ,
അതനിര്ത്തനി തര്ക്കുമുള്ളവ,  ഒറനിജനിനല് പ്രമഭാണങ്ങള ഹഭാജരഭാക്കഭാത്തവ തുടങ്ങനിയ
അകപക്ഷകേളനികന്മേലഭാണട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിട്ടുവരുനതട്ട്.

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ലകേ.ഡനി.എചട്ട്. നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള ഭൂമനി വനിതരണലാം

270  (958)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേ.ഡനി.എചട്ട്.  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  കദവനികുളലാം  തഭാലൂക്കനില്  ഭൂരഹനിത
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പതനിചട്ട്  നല്കുവഭാനഭായനി  എത്ര  ഭൂമനി  നതീക്കനി  വചനിട്ടുലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനില് എത്ര കപര്ക്കട്ട്  പടയ നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ഭൂമനി
വനിട്ടു നല്കേനിലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സര്കവ  നടപടനികേളക്കട്ട്  പ്രകതലകേ  ടതീലാം  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
സര്കവ നടപടനികേള എനട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കദവനികുളലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസനിലല  ബനി2-1874/16-ലല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
ലനിസട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സലാംസഭാന മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷലനറ ഉത്തരവട്ട് നടപനിലഭാക്കനികയഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1971-ലല ലകേ.ഡനി.എചട്ട്.   ഭൂമനി  വതീലണടക്കല് നനിയമപ്രകേഭാരലാം കേണ്ണന
കദവന  ഹനില്സട്ട്  ലപ്രഭാഡന്യൂസട്ട്  കേമ്പനനിയനില്  നനിനലാം  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്
ഏലറടത്തതനില്  മഭാങളലാം  പ്രകദശത്തുള്ള  5189  ഏക്കര്  ഭൂമനി  ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്
പതനിച്ചുനല്കുനതനിനട്ട് പ്രകതലകേലാം നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.   അതനില്  524  കപര്ക്കട്ട് പടയലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനിലുണട്ട്.  കഫഭാറസട്ട്  ലസറനില്ലമന്റെട്ട്  നടപടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി
മഭാങളലാം  റനിസര്വട്ട്  വനത്തനിലന്റെ  അതനിര്ത്തനികേള  നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനുള്ള  ജനിലഭാ
കേളക്ടറുലട കനതൃതസത്തനിലുള്ള സര്കവ നടപടനികേള അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  ബഹു.  കകേരള  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  W.A.  831/2014  നമ്പര്  വനിധനി
പ്രകേഭാരലാം  കദവനികുളലാം  തഭാലൂക്കനിലല  ബനി2/1874/2016  നമ്പര്  ഫയല്  പ്രകേഭാരമുള്ള
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട ലനിസട്ട് അലാംഗതീകൃതമലലനട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ഡനി)  സലാംസഭാന  മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷലന്റെ  ഉത്തരവട്ട്  നടപനിലഭാക്കു
നതനിലുള്ള നനിയമപരമഭായ  തടസങ്ങള ചൂണനിക്കഭാടനി  6-6-2016-നട്ട്  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്
കേമ്മേതീഷനട്ട് മറുപടനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ബഹു.  കേമ്മേതീഷലന്റെ ഉത്തരവനില് ഉളലപടവര്
അലാംഗതീകൃത  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  അലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  കഫഭാറസട്ട്  ലസറനില്ലമന്റെട്ട്
നടപടനികേള  തുടര്നവരുനതനിനഭാലുലാം  ലസറനില്ലമന്റെട്ട്  നടപടനികേളുലാം,  അലാംഗതീകൃത
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കുള്ള  ഭൂമനി  വനിതരണവലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിനു  കശഷകമ
പരഭാതനിക്കഭാരുലട കപരനിലുള്ള ഭൂമനി പതനിവട്ട് പരനിഗണനിക്കഭാനഭാവ.

  കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കനില്ലപട വനികലജുകേളനിലല റതീ-സര്കവ
നടപടനികേള

271  (959)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  തഭാലൂക്കനിലല  കുടലാംപുഴെ  വനികലജനില്  ഒഴെനിലകേ  ബഭാക്കനി
വനികലജുകേളനില്  റതീ-സര്കവ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില  എന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  റതീ-സര്കവ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്  ഇഇൗ
വനികലജുകേളനില്  നനിരവധനി  ഭൂമനി  സലാംബനമഭായ  പ്രശ്നങ്ങള  നനിലനനില്ക്കുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ബഭാക്കനിയുള്ള  12  വനികലജുകേളനിലുലാം  റതീ-സര്കവ  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുളള സതസര നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  റതീ-സര്കവ  നടപടനികേള  എനകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയുലാം
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  റതീ-സര്കവ നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത വനികലജുകേളനില് ഭൂപരഭാതനികേള
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനില് റവനന്യൂ വകുപനില് സലാംവനിധഭാനങ്ങളുണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  റതീസര്കവ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനിലുലാം
അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  മഭാത്രലാം  സസകേഭാരല  ഭൂമനിയനിലുമഭായനി  നനിജലപടത്തനി
യനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ലകേഭാടഭാരക്കര പുലമണ് കതഭാടനിലന്റെ അതനിര്ത്തനി നനിര്ണ്ണയലാം

272 (960) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാടഭാരക്കരയനില്  പുലമണ്  കതഭാടനിലന്റെ  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയനിചട്ട്
ബനലപട തകദ്ദേശ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് നല്കേനിയതട്ട് എനഭായനിരുന;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അതനിര്ത്തനിയനില്  തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങള  അതനിരുകേലകേള
സഭാപനിചനിരുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അപ്രകേഭാരലാം  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണയനിചട്ട്  നല്കേനിയതനിനുകശഷലാം  റവനന്യൂ
അധനികൃതര്  വതീണ്ടുലാം  പ്രസ്തുത  കതഭാടനിലന്റെ  അതനിര്ത്തനി  പുനര്  നനിര്ണയനിചനിരുകനഭാ;
എങ്കനില്  അതനിലന്റെ  സഭാഹചേരലലാം  എന്തെഭായനിരുന  എനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത
വനിവരലാം ബനലപട തകദ്ദേശസഭാപനങ്ങലള അറനിയനിചനിരുകനഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുലമണ്  കതഭാടനിലന്റെ  ലലമലലാം  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനിലുലാം
ലകേഭാടഭാരക്കര  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലന്റെ  (നനിലവനില്  മുനനിസനിപഭാലനിറനി)  പരനിധനിയനിലുലാം
വരുന  ഭഭാഗങ്ങള  പ്രകതലകേലാം  അതനിര്ത്തനി  നനിര്ണ്ണയനിചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  ഇതട്ട്
സലാംബനനിച ലസചട്ട് സഹനിതമുള്ള റനികപഭാര്ടട്ട് ലലമലലാം ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട് ലസക്രടറനിക്കട്ട്
21-11-2012-ലുലാം  ലകേഭാടഭാരക്കര  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്  ലസക്രടറനിക്കട്ട്  
25-7-2013-ലുലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.

(ബനി) ഇല.
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(സനി)  ബഹുമഭാനലപട  ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  18-1-2016-ലല  WP(C)

38318/15  നമ്പര്  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേസനിലന്റെ  കേക്ഷനികേളഭായ
ജലകസചേന വകുപനിനുലാം ഹര്ജനി കേക്ഷനികേളഭായ ഗതീവര്ഗ്ഗതീസട്ട് കയഭാഹനഭാനുലാം കനഭാടതീസട്ട്
നല്കേനി അതനിര്ത്തനി പുനര്നനിര്ണ്ണയലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് ടനി വനിവരലാം തകദ്ദേശ
ഭരണ സഭാപനങ്ങലള അറനിയനിചനിരുനനില.

മനിചഭൂമനി

273 (961) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  2016-ല് സർക്കഭാർ  അധനികേഭാരലമഭാഴെനിയുകമ്പഭാള കേലണത്തനിയ മനിചഭൂമനി
എത്രലയനലാം ഇതനില് എത്ര അളവട്ട് ഭൂമനി എത്ര കപര്ക്കട്ട് നല്കേനിലയനലാം എത്ര അളവട്ട്
ഭൂമനിയനില്  കേകയറലാം  ഉണഭായനിലയനലാം  ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;  കേകയറ  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചു
പനിടനിക്കഭാന  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്  എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് നഭാലു ഏക്കറുലാം അതനിലധനികേവമഭായനി എത്ര കപര്ക്കട്ട്
പടയലാം നല്കേനി,  ജനില തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം ഇവരനില് എത്ര
കപര്  ഭൂമനി  ലഭനിക്കഭാന  കയഭാഗലരഭാലണനലാം,  കയഭാഗലതയനിലഭാത്തവര്  എത്ര  എനലാം
ഇവര്  ലകേവശമഭാക്കനിയ  ഭൂമനി  എത്ര  എനലാം  അകനസഷനിക്കഭാനുലാം  അനധനികൃത
പടയങ്ങള റദ്ദേഭാക്കഭാനുലാം എന്തെട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്  346/2012/റവനന്യൂ തതീയതനി  13-9-2012  പ്രകേഭാരലാം
കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിലല  തതീകക്കഭായനി  വനികലജനിലല  മുരുകേനമല  കക്ഷത്രലാം  സനിതനി
ലചേയ്യുന  25  ഏക്കര്  ഭൂമനിയനില്,  15  ഏക്കര്  കക്ഷത്രസമുചയലാം  പണനിയുനതനിനട്ട്
എസട്ട്.എന.ഡനി.പനി.  കയഭാഗലാം  മതീനചനില്  തഭാലൂക്കട്ട്  യണനിയനുലാം,  10  ഏക്കര്
വനിദലഭാഭലഭാസ-സഭാലാംസഭാരനികേ  കകേന്ദ്രലാം  പണനിയുനതനിനട്ട്  എസട്ട്.എന.ഡനി.പനി.
കയഭാഗത്തനിലന്റെ തലന വനിദലഭാഭലഭാസ ഏജനസനിയഭായ എസട്ട്.എന.  ടസനിനുലാം പതനിച്ചു
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇലതഭാഴെനിലകേ സലാംസഭാനത്തട്ട് ആര്ക്കുലാം തലന നഭാലട്ട്  ഏക്കറനില്
കൂടതല് മനിച ഭൂമനി പടയലാം നല്കേനിയനിടനില.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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274  (962)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

റനിവര്  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  അങ്കമഭാലനി  മണ്ഡലത്തനില്
നടനവരുന പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

റനിവര് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  25-5-2015 തതീയതനിയനിലല സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവട്ട് നമ്പര് 206/15/റവനന്യൂ പ്രകേഭാരലാം അങ്കമഭാലനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് അനുമതനി
ലഭനിചട്ട് നടപഭാക്കനി വരുന പ്രവൃത്തനികേള തഭാലഴെലക്കഭാടക്കുന:

1. പഭാറക്കടവ്പഞ്ചഭായത്തനില്  12-ാംവഭാര്ഡനില്  ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴെയുലട  തതീര
സലാംരക്ഷണവലാം  കേരുകങ്ങഴെനിപട്ട്  അമ്പലക്കടവനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  -  തുകേ  -8.40  

ലക്ഷലാം രൂപ.

2. കേറുകുറനി പഞ്ചഭായത്തനില് ഏഴെഭാലാം വഭാര്ഡനില് ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴെയനില് പള്ളനിക്കട്ട്  സമതീപലാം  
ഏഴെഭാറ്റുമുഖലാം കേടവട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം - തുകേ- 5.80 ലക്ഷലാം രൂപ.

ലനല്വയല് നനികേത്തുനതനിനട്ട് അനുവഭാദലാം

275  (963)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കനില്  2010-നു  കശഷലാം  ലനല്വയല്
നനികേത്തുനതനിനഭായനി എത്ര കപര്ക്കട്ട് അനുവഭാദലാം നല്കേനിലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) അനുവഭാദലാം ലഭനിചവരുലട കപരട്ട്, കമല്വനിലഭാസലാം, മണ്ണനിട്ടു നനികേത്തുനതനിനട്ട്
അനുവദനിച സലത്തനിലന്റെ അളവട്ട് , സര്കവനമ്പര് എനനിവ വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കനില്  2010-നുകശഷലാം  ലനല്വയല്
നനികേത്തുനതനിനഭായനി  195  കപര്ക്കട്ട്  അനുവഭാദലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   അനുവഭാദലാം
ലഭനിചവരുലട  കപരുലാം  കമല്വനിലഭാസവലാം  അടങ്ങനിയ  ലനിസട്ട്  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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വതീടനിലഭാത്തവര്ക്കട്ട് വതീടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് പദതനി

276 (964) ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനത്തട്ട്  സസന്തെമഭായനി  വതീടനിലഭാത്തവര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
എലന്തെഭാലക്ക പദതനികേളഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഭൂരഹനിതരഭായ  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  75,000  കുടലാംബങ്ങളക്കഭായനി
ബഹുനനില അപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേളുലാം ഭൂമനി സസന്തെമഭായുള്ള ബനി.പനി.എല്./തഭാഴെട്ട് ന വരുമഭാന
വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള 75,000 കുടലാംബങ്ങളക്കഭായനി പലനിശ സബ്സനിഡനി നല്കുന ഭവന
വഭായ്പകേളുലാം  തകദ്ദേശ ഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല  ദരനിദ്രരനില് ദരനിദ്രരഭായവര്ക്കഭായനി  ഒരു
വഭാര്ഡനില്  ഒരു  വതീടട്ട്  എന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  22,000  വതീടകേളുലാം  അനുവദനിക്കുന
'എലഭാവര്ക്കുലാം  വതീട് '  പദതനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
'എലഭാവര്ക്കുലാം  വതീട് '  പദതനിയുലട  ഒനഭാലാംഘടലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്
കകേരള സലാംസഭാന ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിലന ചുമതലലപടത്തുകേയുലാം ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ഭൂമനി സസന്തെമഭായുള്ള ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ളവര്ക്കട്ട് 7000 വതീടകേള
നനിര്മ്മേനിച്ചുനല്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   ഇതനിനഭാവശലമഭായ  റവനന്യൂ  സമഭാഹരണലാം
2015-16  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ലപകടഭാള,  ഡതീസല്  എനനിവയട്ട്
ചുമത്തനിയനിട്ടുള്ള ഒരു രൂപ അധനികേ വനില്പന നനികുതനിയുലട 50%-ല് നനിനമഭായനിരനിക്കുലാം.
ഇഇൗ പദതനിയനില് ഉളലപടത്തുന വതീടകേളുലട യണനിറട്ട്  കകേഭാസട്ട്  3.25  ലക്ഷലാം രൂപ
സര്ക്കഭാര് സഹഭായവലാം, 35000  രൂപ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനി സഹഭായവലാം കചേര്ത്തട്ട്
3.60 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്.

 ഹഇൗസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനിയനിലല സലത്തട്ട് പുതനിയ 
നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി 

 277(965) ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ കസറട്ട് ഹഇൗസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡനിനട്ട് ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി റവനന്യൂ ടവറനിനട്ട്
സമതീപമുള്ള  സലത്തട്ട്  ഏലതങ്കനിലുലാം  പുതനിയ  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിക്കട്ട്  തതീരുമഭാനലാം
എടത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഈ  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  എനകത്തക്കട്ട്  തുടങ്ങുലമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിക്കുകവണനി  എന്തു  തുകേയഭാണട്ട്
വകേയനിരുത്തനിയനിരനിയ്ക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?   

909/2017



290 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 11, 2016

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി  റവനന്യൂ  ടവറനിനട്ട്  സമതീപത്തട്ട്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലുള്ള  59.20  ലസന്റെട്ട്  സലത്തട്ട്  72  ഫഭാറ്റുകേള
ഉളലക്കഭാള്ളുന  14  നനിലകേളുള്ള  ഒരു  റസനിഡനഷലല്  അപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്സട്ട്  ലകേടനിടലാം
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  നനിനലാം  വനില്പന  വനില  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനില്
കശഖരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  പഭാരസരലലാം  പദതനിയഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.   പ്രസ്തുത
പദതനിക്കട്ട്  29-2-2016-ലല  G.O.(Ms)No.  17/2016/Hsg.  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   മതനിയഭായ  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കലള  ഉറപഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം
കബഭാര്ഡട്ട് ടനി പദതനി നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  നനിനലാം  ഫഭാറ്റുകേളുലട  വനില്പന  വനില  നനിര്മ്മേഭാണ
കേഭാലഘടത്തനില്  തലന  കശഖരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  പഭാരസരലലാം  പദതനിയഭായനിടഭാണട്ട്  ടനി  പദതനി
നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ആയതനിനഭാല് ബഡ്ജറനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായലാം ഏകേതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി

278(966)  ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നനിലവനിലുള്ള വനിവനിധ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേളനില് പല സതീമുകേളനിലഭായനി  ഒകര
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട് സഹഭായമഭായനി പല തുകേയഭാണട്ട് ലഭനിക്കുനലവനതനിനഭാല് ആയതട്ട്
ഏകേതീകേരനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  വകുപട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേളഭായ ഗൃഹശതീ, സഭാഫലലലാം എനതീ പദതനികേളനില്
ഭവനരഹനിതര്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനിയഭായനി 2 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട് നല്കേനി വരുനതട്ട്.

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള

279(967)  ശതീ  .    സനി  .     ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഏലതഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുതനിയ  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേള  പരനിഗണനയനിലുകണഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  വകുപ്പുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കകേരള  സലാംസഭാന
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട് വഴെനി നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1. സഭാഫലലലാം ഭവന പദതനി

2. ഗൃഹശതീ ഭവന പദതനി
3. എലാം.എന. ലക്ഷലാം വതീടട്ട് പുനര്നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി 

4. ഇനകവറതീവട്ട് ഭവന പദതനി 
5. സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനില് സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള ഭവന പദതനി 

6. പഭാരസരലലാം മഭാതൃകേയനില് നടപനിലഭാക്കുന ഫഭാറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള

ടനി പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) ഭൂരഹനിതരഭായ ബനി.പനി.എല്. വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള 75,000 കുടലാംബങ്ങളക്കഭായനി
ബഹുനനില  അപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേളുലാം  ഭൂമനി  സസന്തെമഭായുള്ള  ബനി.പനി.എല്./തഭാഴെട്ട് ന  വരുമഭാന
വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  75,000  കുടലാംബങ്ങളക്കഭായനി  പലനിശ സബ്സനിഡനി  നല്കുന ഭവന
വഭായ്പകേളുലാം  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ദരനിദ്രരനില്  ദരനിദ്രരഭായവര്ക്കഭായനി  ഒരു
വഭാര്ഡനില്  ഒരു  വതീടട്ട്  എന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  22000  വതീടകേളുലാം  അനുവദനിക്കുന
"എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട്" പദതനി സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

'എലഭാവര്ക്കുലാം  വതീടട്ട്'  പദതനിയുലട  ഒനഭാലാംഘടലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടപഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഭൂമനി  സസന്തെമഭായുള്ള  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്
ലപടവര്ക്കട്ട് 60 ചേതുരശ മതീറര് വനിസ്തതീര്ണ്ണമുള്ള 7000 വതീടകേള നനിര്മ്മേനിചട്ട് നല്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   ആദലഘടത്തനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  വതീടകേളുലട  യണനിറട്ട്
കകേഭാസട്ട് 3.25 ലക്ഷലാം രൂപ സര്ക്കഭാര് സഹഭായവലാം, 35000 രൂപ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനി
വനിഹനിതവലാം കചേര്ത്തട്ട് 3.60 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്.

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം

280(968)  ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനിവനിധ  ഹഇൗസനിലാംഗട്ട്  സതീമുകേളനിലഭായനി  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തുടങ്ങനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തവയുലട  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്  (എസട്ട്.സനി/എസട്ട്.ടനി,ജനറല്
എനതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനില്) ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ആയതട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണട്ട്.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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സുനഭാമനി വനികലജട്ട് വതീടകേള 

281(969)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കചേമകഞ്ചരനി  പഞ്ചഭായത്തനില്  ടനി.ആര്.പനി.  പ്രകേഭാരലാം  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള
സുനഭാമനി  വനികലജട്ട്  വതീടകേളുലട  ഇകപഭാഴെലത്ത  അവസ  എന്തെഭാലണനട്ട്
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സുനഭാമനി  വനികലജട്ട്  വതീടകേള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  5  വര്ഷലാം  കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് വനിതരണലാം ലചേയനിടനില എന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വതീടകേള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന  കവണ
അടനിയന്തെര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   സുനഭാമനി  പുനരധനിവഭാസ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കചേമകഞ്ചരനി
പഞ്ചഭായത്തനില്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  25  വതീടകേള  അര്ഹരഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
ലലകേമഭാറണലമങ്കനില് അവയുലട അറകുറപണനികേള തതീര്കക്കണതുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  സുനഭാമനി  വതീടകേള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  യഥഭാസമയലാം  അര്ഹരഭായ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ലലകേമഭാറുനതനിനട്ട്  പ്രകദശവഭാസനികേളുലട  എതനിര്പ്പുമൂലലാം
സഭാധനിചനിടനില.  പനിനതീടട്ട് പ്രസ്തുത 25  വതീടകേളുലാം സഭാമൂഹലകദ്രഭാഹനികേളഭാല് ഭഭാഗനികേമഭായനി
നശനിപനിക്കലപട്ടു.

(സനി)  പ്രസ്തുത വതീടകേള ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ലലകേമഭാറണലമങ്കനില് അവയുലട
അറകുറപണനികേള  തതീര്കക്കണതുണട്ട്.  അതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
പണനി  പൂര്ത്തനിയഭായകശഷലാം  വതീടകേള  അര്ഹരഭായ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
ലലകേമഭാറുനതഭാണട്ട്.

ചേഭാത്തന്നൂര് ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല സഭാഫലലലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

282 (970)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര് ഗ്രഭാമ പഞ്ചഭായത്തനില് സഭാഫലലലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി
പ്രകേഭാരലാം വതീടനിലഭാത്തവര്ക്കട്ട് പഭാര്പനിട സഇൗകേരലലാം ഏര്ലപടത്തുനതനികലക്കട്ട് നനിര്മ്മേനിച
ലകേടനിടത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകവഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ലകേടനിട സമുചയത്തനില് തഭാമസനിക്കുന കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട് ലപഭാതു
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സഇൗകേരലങ്ങളുലട  കുറവട്ട്  ഉലണനള്ള  നനികവദനലാം  ലഭനിചനിരുനകവഭാ;  എങ്കനില്
അതനികന്മേല് എന്തെട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുലവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 48 ഫ്ളഭാറ്റുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം 30-6-2015-നട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത ലകേടനിട സമുചയത്തനില് തഭാമസനിക്കുന കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട് ലപഭാതു
സഇൗകേരലങ്ങളുലട കുറവലണനള്ള നനികവദനലാം അകലഭാടനികേളഭായ ശതീ.  ജനി.  സുകരന്ദ്രന
മുതലഭായവര് കചേര്നട്ട്  മനുഷലഭാവകേഭാശ കേമ്മേതീഷന മുമ്പഭാലകേ  4099/16/KLM  എന
നമ്പറനില്  26-5-2016-ല്  നല്കേനിയ  പരഭാതനി  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡനില്
ലഭനിചനിരുന.   ടനി  പരഭാതനിയനികന്മേല്  കബഭാര്ഡട്ട്  ലസക്രടറനിയുലട  റനികപഭാര്ടട്ട്  9-6-2016-ല്
മനുഷലഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന  സനിറനിലാംഗനില്  ലകേഭാലലാം  ഡനിവനിഷലന്റെ  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്
കനരനിടട്ട് ഹഭാജരഭായനി നല്കുകേയുണഭായനി.   ടനി റനികപഭാര്ടനികന്മേല് ചേഭാത്തന്നൂര് ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലന്റെ
അഭനിപ്രഭായത്തനിനഭായനി പരഭാതനി മഭാറനിവചനിരനിക്കുന.

ലചേലഭാനലാം, കുമ്പളങ്ങനി പഞ്ചഭായത്തുകേളുലട വനികേസനലാം

283  (971)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാചനി മണ്ഡലത്തനിലല ലചേലഭാനലാം, കുമ്പളങ്ങനി പഞ്ചഭായത്തുകേളുലട എലഭാ
വനികേസനവലാം  തതീരകദശ  പരനിപഭാലന  നനിയമലാം  (കകേഭാസല്  ലറഗുകലഷന  ആകട്ട്)
സനി.ആര്.ഇസഡമൂലലാം  തടസലപടത്തുന.  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ആശസഭാസ
കേരമഭാലാം വനിധലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിലന്റെ വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തതീരകദശ  നനിവഭാസനികേളക്കട്ട്  ഭവനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം,  അറകുറ
പണനികേള  നടത്തുനതനിനുലാം  സഭാധനിക്കഭാത്ത  സനിതനി  നനിലനനില്ക്കുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ലചേലഭാനലാം,  കുമ്പളങ്ങനി  പഞ്ചഭായത്തുകേളനില്
തതീരകദശ നനിയനണ വനിജഭാപനലാം ബഭാധകേമഭാണട്ട്.  1991 ലഫബ്രുവരനി 19-നട്ട് കകേന്ദ്ര
വന-പരനിസനിതനി മനഭാലയലാം ഇറക്കനിയ വനിജഭാപന പ്രകേഭാരലാം കേടലനിലന്റെ കവലനികയറ
കരഖയനില്  നനിനലാം  കേരഭഭാഗകത്തക്കട്ട്  500  മതീററുലാം  കവലനികയറത്തനിനുലാം
കവലനിയനിറക്കത്തനിനുലാം  ഇടയനിലുള്ള  കമഖലയുലാം  നനിയനണ  കമഖലയനില്ലപടന.

കേടലനില്  നനിനലാം   കവലനികയറ  സസഭാധതീനമുള്ള  പുഴെകേളുലടയുലാം  കേഭായലുകേളുലടയുലാം
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കവലനികയറ കമഖലയനില്നനിനലാം  100  മതീറര് കേരഭഭാഗലാം നനിയനണ കമഖലയനിലഭാണട്ട്.
പ്രസ്തുത  നനിയനണ  കമഖലയകേത്തട്ട്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങള  ഉളലപലടയുള്ള
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പരനിമനിതലപടത്തുകേയുലാം  നനിയനണങ്ങളക്കട്ട്
വനികധയമഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  2011  ജനുവരനിയനിലല  പുതുക്കനിയ  തതീരകദശ
നനിയനണ  വനിജഭാപനപ്രകേഭാരലാം  നനിയനണ  കമഖല  കേഭായല്  ദസതീപുകേളക്കട്ട്
കവലനികയറ  കരഖയനില്നനിനലാം  50  മതീറര്  ആയനി  കുറചനിട്ടുണട്ട്.   തതീരകദശ
നനിയനണലാംമൂലലാം  വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള തടസലപടനണട്ട്.    ആയതനിനഭാല്
തതീരകദശ വനിജഭാപനത്തനില് ഇളവകേള നല്കേഭാന കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  നനിരന്തെരലാം
ആവശലലപടതനിലന്റെ ഫലമഭായനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് നടപടനിലയടക്കുകേയുലാം കഡഭാ.  ലലശകലഷട്ട്
നഭായകേട്ട്  സമനിതനിലയ  കകേരളത്തനിലന്റെ  ആവശലങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കഭാന
ചുമതലലപടത്തുകേയുലാം ലചേയ. കഡഭാ. ലലശകലഷട്ട് നഭായകേട്ട് സമനിതനി 2014-ല് കകേരളത്തനില്
വരനികേയുലാം  ബനലപട  വകുപട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ.  കകേന്ദ്ര
വനപരനിസനിതനി  മനഭാലയലാം,  കഡഭാ.  ലലശകലഷട്ട്  നഭായകേട്ട്  സമനിതനിയുലട  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
ലവളനിചത്തനില് പുതനിയ ഇളവകേലളഭാനലാം ഇതുവലര പ്രഖലഭാപനിചനിടനില.

(ബനി)  തതീരകദശവഭാസനികേളക്കട്ട്  ഭവനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം  അറകുറപണനികേള
നടത്തുനതനിനുലാം  തതീരകദശനനിയനണ  കമഖലയനില്  നനിയനണങ്ങള
ഏര്ലപടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം കേടലനിലന്റെ കവലനികയറ കരഖയനില് നനിനലാം 200
മതീററനിനു ലവളനിയനില് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന തതീരകദശ മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് അകതഭാറനിറനി
അനുമതനി  നല്കുനണട്ട്.   തകദ്ദേശവഭാസനികേളക്കുലാം  മതലബനനത്തനികലര്ലപടവര്ക്കുലാം
100  മതീററനിനട്ട് ലവളനിയനില് നനിബനനകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി,  ലചേറനിയ വതീടകേള ലകേടഭാന
അനുമതനി നല്കുന.   മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷന പരനിധനിയനില്  1991  ലഫബ്രുവരനി
19-നട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  കറഭാഡകേള,  ലകേടനിടങ്ങള  തുടങ്ങനിയവയുലട  കേരഭഭാഗത്തട്ട്  പുതനിയ
നനിര്മ്മേഭാണലാം  അനുവദനിക്കുനണട്ട്.   അലാംഗതീകൃത   ലകേടനിടങ്ങളുലട  അറകുറപണനികേളുലാം
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണവലാം നനിബനനകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി തതീരകദശനനിയനണ കമഖലയനില്
അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

ലഎസട്ട് ആന്റെട്ട് ഫതീസനിലാംഗട്ട് പ്ലഭാന്റെട്ട് പദതനി

284  (972)  ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷന്യൂ  വലവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  മതലകമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഐസട്ട്
ആന്റെട്ട്  ഫതീസനിലാംഗട്ട്  പ്ലഭാന്റെട്ട്  എന  പദതനി  2013-14  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങ്കനില് ഇതുവലര പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനലാം നടത്തഭാന കേഴെനിയഭാതനിരുനതട്ട്
എന്തുലകേഭാണഭായനിരുനലവനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിയുലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  ലപ്രഭാകപഭാസല്
സമര്പനിചനിരുനകവഭാ; എങ്കനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ആധുനനികേ  കേഭാലലത്ത  ആവശലകേതയ്ക്കുലാം  സഭാധലതയ്ക്കുലാം  അനുസൃതമഭായനി
ഇത്തരത്തനിലുള്ള പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയ നടപഭാക്കഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   പരമ്പരഭാഗത  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  പനിടനിക്കുന  മതലലാം
കകേടകൂടഭാലത  സലാംഭരനിചട്ട്  വനികദശ  രഭാജലങ്ങളനികലക്കട്ട്  കേയറനി  അയയ്ക്കുനതനിനുലാം
മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങള  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം  അതനിലൂലട  ലതഭാഴെനിലവസരങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുമഭായനി  പ്രതനിദനിനലാം  60  ടണ്  സലാംസരണ  കശഷനികയഭാടകൂടനിയ
ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലുള്ള  ലഎസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഫതീസനിലാംഗട്ട്  പ്ലഭാന്റെട്ട്,  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല
ശക്തനികുളങ്ങര  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  2013-14-ലല  ബഡ്ജറനില്
പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.

(ബനി)  90%  നഭാഷണല്  ഫനിഷറതീസട്ട്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്
ധനസഹഭായകത്തഭാലട  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിരുനതട്ട്.   എനഭാല്
നഭാഷണല് ഫനിഷറതീസട്ട് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് സബ്സനിഡനി 40% കുറചതനിനഭാല്
അനുമതനി കനടഭാന കേഴെനിഞ്ഞനിരുനനില.

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിയുലട  നടത്തനിപനിനഭായനി  കപ്രഭാജക്ടട്ട്  ലപ്രഭാകപഭാസല്
സമര്പനിചനിടനില.

(ഡനി) ആകലഭാചേനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന

285 (973) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട്:
ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന:
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര്:
ശതീ  .    ലഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തതീരകമഖലയുലട  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം
കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട്  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  ആസൂത്രണലാം  ലചേയട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എലന്തെലഭാലാം അടനിസഭാന സഇൗകേരല വനികേസനമഭാണട്ട് ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഇവനിടങ്ങളനില് ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം ;

(സനി) സലാംസഭാനലത്ത  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  എലന്തെലഭാലാം
സഇൗകേരലങ്ങളഭാണട്ട് ഇതുവഴെനി ലഭനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?



296 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 11, 2016

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  തതീരകദശകമഖലയുലട  സമഗ്രമഭായ  അടനിസഭാന
സഇൗകേരല വനികേസനലാം,  മതലവനിതരണ വനിപണനരലാംഗലത്ത ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം,
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ഉനമനലാം  എനനിവ  പ്രധഭാന  ലക്ഷലമഭാക്കനിയുള്ള  വനിവനിധ
പദതനികേള  കകേരള  സലാംസഭാന  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  സമഗ്ര തതീരകദശ വനികേസന പദതനി,  സലാംകയഭാജനിത മതലഗ്രഭാമ
വനികേസന  പദതനി,   നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഗ്രഭാമതീണ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസന
പദതനി, മഭാതൃകേഭാ മതലഗ്രഭാമലാം പദതനി, ആധുനനികേ മതല മഭാര്ക്കറ്റുകേള നനിര്മ്മേഭാണലാം,
കേടല്സുരക്ഷഭാ പദതനി,  ആഴെക്കടല് മതലബനന പദതനി,  കൃത്രനിമപഭാരട്ട്  പദതനി,
കകേഭാളഡട്ട്  ലചേയനിന  സലാംവനിധഭാനലാം,  മൂലലവര്ദനിത  മതലഉല്പന  നനിര്മ്മേഭാണലാം
തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട് പ്രധഭാന പദതനികേള.

(ബനി)  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  വനിവനിധ  പദതനികേളനില്
ഉളലപടത്തനി  സലാംസഭാനലത്ത  മതലഗ്രഭാമങ്ങളനില്  തഭാലഴെപറയുന  അടനിസഭാന
വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇതനികനഭാടകേലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(1) 36.22 കകേഭാടനി രൂപയുലട 72 കുടനിലവള്ള പദതനികേള

(2) 12.77 കകേഭാടനി രൂപയുലട 36 ലലവദദ്യുതതീകേരണ പദതനികേള

(3) 0.52 കകേഭാടനി രൂപയുലട 8 ഫഭാറ്റുകേള

(4) 25.28 കകേഭാടനി രൂപയുലട 41 സ്കൂള ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

(5) 22.16 കകേഭാടനി രൂപയുലട 39 ആശുപത്രനി ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം

(6) 65.00 കകേഭാടനി രൂപയുലട 37 ആധുനനികേ മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള

(7) 10.64 കകേഭാടനി രൂപയുലട 16 ഫനിഷട്ട് ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറുകേള

(8) 5.37 കകേഭാടനി രൂപയുലട 27 ലനറട്ട് ലമന്റെനിലാംഗട്ട് യഭാര്ഡകേള

(9) 1.82 കകേഭാടനി രൂപയുലട 4 ലഡയനികനജുകേള

(10) 3.49 കകേഭാടനി രൂപയുലട 47 അങ്കണവഭാടനികേള

(11) 3.75 കകേഭാടനി രൂപയുലട 16 ലലലബറനി ലകേടനിടങ്ങള

(12) 9.82 കകേഭാടനി രൂപയുലട 12 ഫനിഷറതീസട്ട് കറഭാഡകേള/കേളകവര്ടട്ട്

(13) 0.25 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഒരു വനിമണ് ലഷല്റര്

(14) 0.41 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഒരു കകേഭാമണ് ലഫസനിലനിറനി ലസന്റെര്

(15) 0.14 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഒരു മതലഭവന
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(16)   6.39 കകേഭാടനിരൂപയുലട 88 ലലഹമഭാസട്ട് ലലലറ്റുകേള/ 2 ലലഗഡട്ട് ലലലറ്റുകേള

(17) 5.75  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  873  വലക്തനിഗത  കടഭായ ട്ട് ലറ്റുകേള/11
പബനികേട്ട് കടഭായട്ട് ലലറ്റുകേള

(18) 3.58 കകേഭാടനി രൂപയുലട കസഭാളഭാര് ലലഡയനിലാംഗട്ട് യണനിറട്ട്/ യണനിറട്ട്.

(സനി)  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന
പദതനികേളനിലൂലട സലാംസഭാനലത്ത മതലഗ്രഭാമങ്ങളനില് ശുദജല ലഭലത,  സമ്പൂര്ണ്ണ
ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം,  വഭാസകയഭാഗലമഭായ  ഭവനങ്ങള,  ശുചേനിതസ  സഇൗകേരലങ്ങള,
ആകരഭാഗല-വനിദലഭാഭലഭാസ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലങ്ങള,  സഞ്ചഭാരകയഭാഗലമഭായ
കറഭാഡകേള,  മതല വനിപണനലാം സുഗമമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ആധുനനികേ മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള,
മറ്റു  മതലകമഖലഭാ  സഭാമൂഹനികേ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരലവനികേസനലാം  എനനിവ
ഉറപ്പുവരുത്തുന. 

ലലഹലടകേട്ട് മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള

286  (974)  ശതീ.  പനി.  സനി.  കജഭാര്ജട്ട്:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലഹലടകേട്ട്  മതല  മഭാര്ക്കറ്റുകേള  ഉകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
എവനിലടലയഭാലക്കലയനട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫ് .  സര്ക്കഭാര്  ലഹലടകേട്ട്  മതല  മഭാര്ക്കറട്ട്
തുടങ്ങുനതനിനഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിരുന  എനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) നല  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  മതലങ്ങളുലാം  മറ്റുലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  വനിവനിധ  സലങ്ങളനില്  ലഹലടകേട്ട്  മതല  മഭാര്ക്കറ്റുകേള
തുടങ്ങുവഭാന നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലലഹലടകേട്ട്  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്
നനിലവനിലനില.

(ബനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  ഒരു ഫനിഷട്ട്  മഭാള  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിരുന.

(സനി)  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള മതലങ്ങള ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ഫനിഷട്ട്  ഒഇൗടട്ട് ലലറ്റുകേള
സഭാപനിക്കുനതട്ട് പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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തതീരകദശ കമഖലയനിലല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

287  (975) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കകേഭാസല്  ഏരനിയഭാ  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
കേതീഴെനില്  തതീരകദശ  കമഖലയനില്  എലന്തെഭാലക്ക  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
നടത്തുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  മുനഗണനഭാക്രമലാം  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) തതീരകദശ  കമഖലയനില്  പ്രകതലകേ  പഭാര്പനിട  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  തതീരകദശ  കമഖലയുലട  സമഗ്രമഭായ  അടനിസഭാന
സഇൗകേരല വനികേസനലാം,  മതലവനിതരണ വനിപണനരലാംഗലത്ത ആധുനനികേവത്ക്കരണലാം,

മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ഉനമനലാം  എനനിവ  പ്രധഭാന  ലക്ഷലമഭാക്കനിയുള്ള  വനിവനിധ
പദതനികേള  കകേരള  സലാംസഭാന  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കനി വരുന. സമഗ്ര തതീരകദശ വനികേസന പദതനി, സലാംകയഭാജനിത മതലഗ്രഭാമ
വനികേസന  പദതനി,   നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഗ്രഭാമതീണ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസന
പദതനി,  മഭാതൃകേഭാ  മതലഗ്രഭാമലാം  പദതനി,  ആധുനനികേ  മതല  മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേടല്സുരക്ഷഭാ  പദതനി,  ആഴെക്കടല്  മതലബനന  പദതനി,
കൃത്രനിമപഭാരട്ട്  സഭാപനിക്കല്,  മൂലലവര്ദനിത  മതലഉല്പന  നനിര്മ്മേഭാണലാം
തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട് പ്രധഭാന പദതനികേള.

(ബനി)  വനികേസനപരമഭായനി  പനികനഭാക്കലാം  നനില്ക്കുനതുലാം  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അതലന്തെഭാകപക്ഷനിതവമഭായ  മതലഗ്രഭാമങ്ങളക്കട്ട്  മുനഗണനഭാ
നല്കേനിലക്കഭാണഭാണട്ട് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുനതട്ട്.

(സനി)  തതീരകദശ  കമഖലയനില്  സമഗ്രമഭായ  പഭാര്പനിട  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന
ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.  അതനില്  കേടലഭാക്രമണ  ഭതീഷണനി  നനിരന്തെരലാം  കനരനിടന
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടലാംബങ്ങളുലട  പുനരധനിവഭാസലാം  കൂടനി  ഉറപഭാക്കുനതഭാണട്ട്.
പദതനിയുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള തയഭാറഭാക്കനി വരനികേയഭാണട്ട്.  2016-17-ലല പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില് ഇതനിനഭാവശലമഭായ തുകേയുലട ആദലഗഡവഭായനി  25  കകേഭാടനി
രൂപ വകേയനിരുത്തുനതഭായനി പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.
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തതീരകദശ പഭാര്പനിട പദതനി

288 (976) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട്  :

ശതീ  .   ബനി  .   സതലന  :

ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി  :

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷന്യൂ  വലവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം

മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമഗ്ര  തതീരകദശ  പഭാര്പനിട  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  പശ്ചഭാത്തല സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ലചേയഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന കേഭാരലങ്ങള

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തതീരകദശ  നനിയനണ  കമഖലഭാപ്രഖലഭാപനലാം  തതീരകദശലത്ത  വനികേസന

പ്രവര്ത്തനലത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കഭാനനിടയുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതു  പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി

എന്തുലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുലനനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭവനരഹനിതരഭായ  മുഴവന  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതനിനുലാം  ഭൂരഹനിതരഭായ  മുഴവന  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി

കുടലാംബങ്ങളക്കട്ട് 2-3 ലസന്റെട്ട് വലര ഭൂമനി വഭാങ്ങുനതനിനുലാം സസന്തെമഭായനി ഭവനലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം

10 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുന.  ആദലഘടമഭായനി 100

കകേഭാടനി രൂപയുലട സമഗ്ര പദതനി 2016-17-ല് നടപഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  തതീരകദശ  കറഭാഡട്ട്  ഉളലപലടയുള്ള

പശ്ചഭാത്തല  സഇൗകേരല  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ഒരു  സമഗ്ര  വനികേസന  പദതനി  തയഭാറഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനികലക്കഭായനി  തകദ്ദേശഭരണ സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  കടഡട്ട്  യണനിയനുകേളുലടയുലാം

പ്രതനിനനിധനികേളുലട  ഒരു  ആകലഭാചേനഭാ  കയഭാഗലാം  കചേരുവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.   പ്രസ്തുത  പദതനിയുലട

തുടക്കലമന നനിലയനില് നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില് 25 കകേഭാടനി രൂപ

വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) 2011-ല് കകേന്ദ്ര വനലാം പരനിസനിതനി മനഭാലയലാം പുറലപടവനിച തതീരകദശ നനിയനണ

വനിജഭാപനത്തനിലല  വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  പരമ്പരഭാഗത  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളടക്കമുള്ള

തതീരകദശ വഭാസനികേളക്കട്ട് ഭവനലാം ഉളലപലടയുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുനതനിനുലാം

ലലലസനസട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനുലാം മറ്റുലാം ബുദനിമുട്ടുകേള ഉണഭാകുനണട്ട്.  തതീരകദശവഭാസനികേള

അനുഭവനിക്കുന  ഇത്തരലാം  പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട്  സഭായനിയഭായ  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുനതനിനുലാം

അവരുലട  അവകേഭാശങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  ഉതകുന  തരത്തനില്  2011-ലല

വനിജഭാപനത്തനില്  ഇളവകേള  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  ഒരു

ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  കകേഭാസല്  കസഭാണ്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്   പ്ലഭാന  തയഭാറഭാക്കനി  കകേരളലാം

സമര്പനികക്കണതുണട്ട്.  അതനിനുള്ള നടപടനികേള തുടര്നവരുന.

മതല സലാംസരണവലാം വനിപണനവലാം

289(977) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :

ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :

ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷന്യൂ  വലവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതല  സലാംസരണത്തനിനുലാം  വനിപണനത്തനിനുലാം  ആവശലമഭായ  അടനിസഭാന

സഇൗകേരലങ്ങളുലട അപരലഭാപ്തത വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മുന സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച "കകേഭാളഡട്ട് ലചേയനിന" പദതനിയുലട നനിലവനിലല

സനിതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മതല  സലാംസരണത്തനിനുലാം  വനിപണനത്തനിനുമുള്ള  സഇൗകേരലങ്ങള

വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  സമഗ്ര  കകേഭാസല്  മഭാകനലജ്മെന്റെട്ട്  പദതനി  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ

നടപനിലഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മതലസലാംസരണത്തനിനുലാം  വനിപണനത്തനിനുലാം  ആവശലമഭായ  അടനിസഭാന

സഇൗകേരലങ്ങളുലട  അപരലഭാപ്തത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   വനിശദമഭായ  വനിലയനിരുത്തല്

നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന.
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(ബനി)  കകേഭാളഡട്ട്  ലചേയനിന  പദതനിക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിടനില.

ഇതനികലക്കഭായനി  പുതനിയ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  നഭാഷണല്

ഫനിഷറതീസട്ട്  ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെയുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാലട

നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  14-6-2016-നട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നനികവദനലാം

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

മഭാതൃകേഭാ മതലഗ്രഭാമ പദതനി

290 (978) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് : 

ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് : 

ശതീ  .   അനനില് അക്കര : 

ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  മഭാതൃകേഭാ മതലഗ്രഭാമ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത  പദതനി  വഴെനി  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ലകേവരനിക്കഭാന

ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിലൂലട  ലകേവരനിക്കഭാനഭായ  കനടങ്ങള  എലന്തെലഭാലാം;

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  ലകേലക്കഭാണ  നടപടനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   സലാംസഭാനലത്ത  ലതരലഞ്ഞടക്കലപട  മതലഗ്രഭാമങ്ങളുലട  സമഗ്ര

വനികേസനലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി  13-ാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന  ഗ്രഭാന്റെട്ട് മുകഖന മഭാതൃകേഭാ മതലഗ്രഭാമലാം

പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.  160 കകേഭാടനി രൂപ അടങ്കല് തുകേയുള്ള ഇഇൗ പദതനിയനില് മുഖല

പരനിഗണന ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനിരുന.

(ബനി)  മഭാതൃകേഭാ  മതലഗ്രഭാമലാം  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനി  ചുവലട  കചേര്ക്കുന

പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.
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ക്രമ നലാം. പദതനി ഘടകേലാം ടഭാര്ജറട്ട്
(യണനിറട്ട്)

തുകേ
(ലക്ഷത്തനില്)

1 ലതരലഞ്ഞടക്കലപട 11 മതലഗ്രഭാമങ്ങളനി
ല്  ഭവനപദതനി  -  2.5  ലക്ഷലാം
രൂപ/യണനിറട്ട്.

2106 5265.00

2 മറട്ട്മതലഗ്രഭാമങ്ങളനില് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
ധനസഹഭായ  പദതനി  -  2  ലക്ഷലാം
രൂപ/യണനിറട്ട്

2867 5734.00

3 വലക്തനിഗത  കടഭായട്ട് ലറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ
ധനസഹഭായലാം  (ലതരലഞ്ഞടത്ത  57
മതലഗ്രഭാമങ്ങളനില്  20,000  രൂപ
നനിരക്കനില് ധനസഹഭായലാം)

5450 1090.00

4 ലതരലഞ്ഞടക്കലപട  11
മതലഗ്രഭാമങ്ങളനില്  അടനിസഭാന
സഇൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.

1410.00

5 ഫനിഷറതീസട്ട്  കകേഭാളനനികേളുലട
നവതീകേരണലാം  (പുതനിയ  വതീടകേളക്കുലാം
ഭവനഅറകുറപണനികേളക്കുലാം
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുനതട്ട്)

2500.00

6 ഇനസനിഡന്റെല് എകട്ട്ലപനസട്ട് 1.00

ആലകേ 16,000.00

(സനി)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിലൂലട  ലലകേവരനിക്കഭാനഭായ  കനടങ്ങള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

ക്രമനമ്പര് പദതനി ഘടകേലാം ടഭാര്ജറട്ട്
(യണനിറട്ട്)

എഗ്രനിലമന്റെട്ട്
വചതട്ട്

നനിര്മ്മേഭാ
ണലാം

പൂര്ത്തനി
യഭാക്കനി
യതട്ട്

ലചേലവഴെനിചത
കേ

(ലക്ഷത്തനില്)

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

1 ലതരലഞ്ഞടക്കലപട 11
മതലഗ്രഭാമങ്ങളനില്  ഭവന
പദതനി  -  2.5  ലക്ഷലാം
രൂപ/യണനിറട്ട്.

2106 1894 1878 4718.00
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(1) (2) (3) (4) (5) (6)

2 മറട്ട് മതലഗ്രഭാമങ്ങളനില് ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായ
പദതനി-2  ലക്ഷലാം
രൂപ/യണനിറട്ട്

2867 2853 2766 5629.00

3 വലക്തനിഗത  കടഭായട്ട് ലറട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം  ധനസഹഭായലാം
(ലതരലഞ്ഞടക്കലപട 57
മതല  ഗ്രഭാമങ്ങളനില്  20,000
രൂപനനിരക്കനില്
ധനസഹഭായലാം)

5450 2496 2376 486.00

4

5

... പുതനിയ
ഭവനലാം

520 441 969.00

ഭവന അറ-
കുറപണനി

948 910 465.50

6 ഇനസനിഡന്റെല്
എകട്ട്ലപനസട്ട്

... ... ... 1.00

ആലകേ 12268.5

ലതരലഞ്ഞടത്ത  11  മതലഗ്രഭാമങ്ങളനില്  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭായ ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം, കുടനിലവള്ളലാം, അങ്കണവഭാടനി നനിര്മ്മേഭാണലാം, പബനികേട്ട്
ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെര്, കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം, ലലഹമഭാസട്ട് ലലലറട്ട് സഭാപനിക്കല്, സ്കൂള ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  എനതീ  13  പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  1345  ലക്ഷലാം  രൂപ കകേരള
സലാംസഭാന  തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ഇതനില്  1127.45
ലക്ഷലാം ലചേലവഴെനിക്കുകേയുമുണഭായനി.  8  പദതനികേളുലട നനിര്വഹണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം
മറട്ട് പദതനികേളുലട നനിര്വഹണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള
ലതരലഞ്ഞടക്കുനതനിനട്ട്  വലഭാപകേമഭായ  പ്രചേരണലാം  നടത്തനി  അകപക്ഷകേള
സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം കുറമറ രതീതനിയനില് അര്ഹരഭായവലര കേലണത്തുകേയുലാം ബനലപട ജനിലഭാ
കേളക്ടര്  ലചേയര്മഭാനുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  അലാംഗങ്ങളുമഭായ  ജനിലഭാ  ലബനനിഫനിഷറനി
ലസലക്ഷന  കേമ്മേനിറനികേള  നറുലക്കടപനിലൂലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  ലതരലഞ്ഞടത്തട്ട്
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചട്ട് നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിയുലട സമയബനനിതമഭായ
നടത്തനിപനിനട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനിലുലാം  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  തലത്തനിലുലാം
അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിയനിരുന.   പദതനി നടത്തനിപനിനട്ട് ആവശലമഭായ തുകേ ബനലപട
നനിര്വഹണ ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട് സമയബനനിതമഭായനി അനുവദനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
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മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട സുരക്ഷയട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

291(979)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദു  ല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷന്യൂ  വലവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണ്സൂണ്  കേഭാലത്തട്ട്  കേടലനില്  മതലബനനത്തനിനട്ട്  കപഭാകുന  മതല
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  നനിലവനില്  എലന്തെഭാലക്ക
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  നഭാവനികേകസനയുലട  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുന  കേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മലറന  എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്,  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്,  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസട്ട്,
ജനിലഭാ  ഭരണകൂടലാം  എനനിവയുലട  പ്രവർത്തനലാം  ഏകകേഭാപനിപനിചട്ട്  മതല
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മണ്സൂണ്  കേഭാലത്തട്ട്  മതലബനനത്തനിനട്ട്  കപഭാകുന
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട സുരക്ഷയഭായനി തതീരകദശ ജനിലകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് കബഭാട്ടുകേള
വഭാടകേയ്ലക്കടത്തട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപ്പുലാം  മലലറന  എനകഫഭാഴെട്ട് സട്ട് ലമന്റുലാം  കേടല്
രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തനി  വരുനണട്ട്.   അടനിയന്തെര  ഘടങ്ങളനില്  കേടല്
രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ഇനഡലന  കകേഭാസട്ട്  ഗഭാര്ഡനിലന്റെയുലാം  ഇനഡലന  നഭാവനികേ
കസനയുലടയുലാം കസവനവലാം  പ്രകയഭാജനലപടത്തുനണട്ട്.   തതീരകദശ ജനിലകേളനില് കേടല്
രക്ഷഭാ  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  24  മണനികര്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
കേണ്കടഭാള  റൂലാം  സലാംവനിധഭാനവലാം  ദനിവസകവതനത്തനില്  ലലലഫട്ട്  ഗഭാര്ഡകേളുലട
കസവനവലാം പ്രകയഭാജനലപടത്തുനണട്ട്.  

(ബനി)  കേടല്  രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  അടനിയന്തെര  ഘടങ്ങളനില്
നഭാവനികേകസനയുലട സഹഭായലാം പ്രകയഭാജനലപടത്തുനണട്ട്. 

(സനി) ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപ്പുലാം ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലുള്ള മലലറന
എനകഫഭാഴെട്ട് സ ട്ട് ലമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  സലാംസഭാന  കപഭാലതീസനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  തതീരകദശ
കപഭാലതീസട്ട്,  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടലാം  എനനിവ  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  സുരക്ഷ  ഉറപട്ട്
വരുത്തുനതനിനഭായനി  കയഭാജനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.   മണ്സൂര്ണ്  കേഭാലത്തട്ട്
മതലബനനത്തനിനട്ട്  കപഭാകുന  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കേടലനില്  അപകേടലാം
സലാംഭവനിചഭാല് ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലുള്ള മലലറന എനകഫഭാഴെട്ട് സട്ട് ലമന്റെട്ട് വനിഭഭാഗലാം
രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനലാം നടത്തഭാറുണട്ട്.   ടനി  സമയത്തട്ട്  തതീരകദശ കപഭാലതീസുലാം പകടഭാളനിലാംഗട്ട്
നടത്തനി  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേലള  രക്ഷനിക്കഭാന  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.   ജനിലഭാ
കേളക്ടറഭാണട്ട്  കനവനിയുലടയുലാം  കകേഭാസട്ട്  ഗഭാര്ഡനികന്റെയുലാം  കേപലുലാം  ലഹലനികകേഭാപ്ററുലാം
രക്ഷഭാദഇൗതലത്തനിനട്ട് പലങ്കടക്കണലമന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതട്ട്.
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പൂമതീന വനിത്തട്ട് നനികക്ഷപനിക്കല് പദതനി

292(980)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലപഭാതു  ജലഭാശയങ്ങളനില്  മതല  പൂമതീന  വനിത്തട്ട്  നനികക്ഷപനിക്കല്  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം 2011 മുതല് 2015 വലര എത്ര രൂപയുലട വനിത്തുകേള നനികക്ഷപനിചനിട്ടുലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇങ്ങലന  നനികക്ഷപനിക്കുന  വനിത്തുകേളനില്  നനിനലാം  എത്ര  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട അധനികേ മതല ഉല്പഭാദനലാം ഉണഭായനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇപ്രകേഭാരലാം
സസഭാഭഭാവനികേ മതലസമ്പത്തട്ട് എത്ര മഭാത്രലാം വര്ദനിചനിട്ടുലണന വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനിലല മതലവനിത്തട്ട് നനികക്ഷപലാം (ഓപണ് വഭാടര് റഭാഞ്ചനിലാംഗട്ട്) പദതനി
മുകഖന  2011,  2012,  2013  വര്ഷങ്ങളനില്  പൂമതീന  (മനില്ക്കട്ട്  ഫനിഷട്ട്-Chanoes  chanoes)
വനിത്തുകേള നനികക്ഷപനിചനിടനില. 2014, 2015 വര്ഷങ്ങളനിലല പൂമതീന (മനില്ക്കട്ട് ഫനിഷട്ട് - Chanoes
chanoes) നനികക്ഷപലാം സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:

നനികക്ഷപനിച
വര്ഷലാം/എണ്ണലാം

വനിത്തട്ട്
നനികക്ഷപത്തനിലന്റെ

ലചേലവട്ട്
(@Rs. 8/Fish)

പ്രതതീക്ഷനിത
ഉല്പഭാദനലാം

(15%)

പ്രതതീക്ഷനിത
വരുമഭാനലാം

(@Rs.
200/Kg)

2014 2015

50000 എണ്ണലാം 794975 എണ്ണലാം 3750800 126.75 ടണ് 25349200

ഫനിഷറതീസട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് ഉപകദശകേസമനിതനി രൂപതീകേരണലാം

293  (981)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ  ഉളനഭാടന  ഫനിഷറതീസുലാം  അകേസഭാകേളചറുലാം  ആക്ടനുസരനിച്ചുള്ള
സലാംസഭാനതല  ഫനിഷറതീസട്ട്  മഭാകനലജ്മെന്റെട്ട്  ഉപകദശകേസമനിതനി  നഭാളനിതുവലര
രൂപതീകേരനിചനിടനിലല ല്ല്ലെനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉളനഭാടന  മതലകമഖലയുലട  സുസനിര  വനികേസനലാം,  സലാംരക്ഷണലാം,

പരനിപഭാലനലാം,  ഉത്തരവഭാദനിത്തപരമഭായ  ജലകൃഷനി  വനികേസനലാം,  മതല
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ഉപജതീവന  സുരക്ഷ  എനനിവയഭായനി  പരലഭാപ്തമഭായ  നനിലയനില്
പ്രസ്തുത സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കഭാന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

909/2017
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  2013-ല്  നനിലവനില്  വന  കകേരള  ഉളനഭാടന  ഫനിഷറതീസുലാം
അകേസഭാകേളചറുലാം  ചേടങ്ങള  അനുസരനിച്ചുള്ള  വനിവനിധ  സമനിതനികേള  രൂപതീകേരനിക്കു
നതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയട്ട്  വനനിരുന
തഭാലണങ്കനിലുലാം  ടനി  ഫയലനില് തതീരുമഭാനലമടക്കഭാലത തനിരനിചയയ്ക്കുകേ യഭാണുണഭായതട്ട്.
പുതനിയ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമലറടത്ത  സഭാഹചേരലത്തനില്  ചേട  പ്രകേഭാരമുള്ള
സലാംസഭാനതല  ഫനിഷറതീസട്ട്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  ഉപകദശകേ  സമനിതനി  രൂപതീകേരനിക്കുന
കേഭാരലത്തനില് ഉടന തതീരുമഭാനലമടക്കുനതഭാണട്ട്.

ചേമ്പക്കര മതലമഭാര്ക്കറനിലന്റെ കശഭാചേനതീയഭാവസ

294 (982) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തൃക്കഭാക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  ചേമ്പക്കര  മതലമഭാര്ക്കറനിലന്റെ
കശഭാചേനതീയഭാവസ  പരനിഹരനിക്കഭാന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട
എലന്തെങ്കനിലുലാം  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
ലവളനിലപടത്തുകമഭാ;

(ബനി) ചേമ്പക്കര മതലമഭാര്ക്കറട്ട് ആധുനനികേ രതീതനിയനില് പണനി തതീര്ക്കുനതനിനട്ട്
ഒരു സമഗ്ര പദതനിക്കട്ട് രൂപലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ചേമ്പക്കര  മഭാര്ക്കറട്ട്  പുനരുദരനിക്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ലമകടഭാ
ലറയനില് കകേഭാര്പകറഷന അടക്കമുള്ള വനിവനിധ ഏജനസനികേലള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുവഭാന
ഒരു ലസഷലല് ഓഫതീസലറ നനിയമനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തൃക്കഭാക്കര മണ്ഡലത്തനിലല ചേമ്പക്കര മതലമഭാര്ക്കറനിലന്റെ കശഭാചേനതീയഭാവസ
പരനിഹരനിക്കഭാന നനിലവനില് പദതനികേലളഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില. 

(ബനി)  കദശതീയ  മതല  വനികേസന  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  പദതനി
നടപഭാക്കഭാകമഭാ എനട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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കബപ്പൂര് ഫനിഷറതീസട്ട് ലടകനിക്കല് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള

295  (983)  ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷന്യൂ
വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കബപ്പൂര് ഗവ.  റതീജനിയണല് ഫനിഷറതീസട്ട് ലടകനിക്കല് ഹയര് ലസക്കണറനി
സ്കൂളനിലന്റെ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  2010-ല് തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുലാം ലകേടനിടത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  ഇതുവലര  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതട്ട്  എന്തുലകേഭാണഭാലണനട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  യഥഭാസമയലാം  പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതു കേഭാരണലാം സഭാമ്പത്തനികേ
നഷ്ടലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില് നഷ്ടത്തനിനട്ട്  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവരനില് നനിനലാം
ഇതട്ട്  ഈടഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;
ഈ പ്രവൃത്തനി എനട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   ഇഇൗ  സ്കൂളനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  ഏലറടത്ത  കേരഭാറുകേഭാരന
ഏകേകദശലാം  15%  പ്രവൃത്തനികേള  മഭാത്രകമ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുള.   ബഭാക്കനി
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതു കേഭാരണലാം ടനിയഭാലന കേരഭാറനില് നനിനട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കനി
ടനിയഭാലന്റെ നകഷ്ടഭാത്തരവഭാദനിത്തത്തനില് പ്രവൃത്തനി പുനനഃക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  യഥഭാസമയലാം  പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതു കേഭാരണലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ നഷ്ടമുണഭായനിടനില.  ആദല കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ നകഷ്ടഭാത്തരവഭാദനിത്തത്തനില്
കശഷനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേള  ഏര്പഭാടഭാക്കുകേയുലാം  ആയതട്ട്  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയുലാം
ലചേയ്യുന.   ആദല  കേരഭാറുകേഭാരനനില്  നനിനലാം  ബഭാധലതകേള  ഇഇൗടഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനിയുലാം  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  2016  ലസപ്റലാംബറനില്  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കടഭാളനിലാംഗട്ട് നനികരഭാധനകേഭാലത്തട്ട് മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുള്ള
സഹഭായ പദതനികേള

296  (984) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മണ്സൂണ്കേഭാല  കടഭാളനിലാംഗട്ട്  നനികരഭാധനലാം  ഇഇൗ  വര്ഷവലാം
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കടഭാളനിലാംഗട്ട്  നനികരഭാധനകേഭാലത്തട്ട്  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനിലുലാം
വരുമഭാനവമനിലഭാതഭാകുലമന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  കടഭാളനിലാംഗട്ട്  നനികരഭാധന  സമയത്തട്ട്  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  പടനിണനി
മഭാറ്റുനതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം സഹഭായ പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട് എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ) ഉണട്ട്.

(സനി)  കടഭാളനിലാംഗട്ട്  നനികരഭാധന  സമയത്തട്ട്  ലതഭാഴെനില്  നഷ്ടലപടന  കബഭാടനിലല
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ഹഭാര്ബറനിലല  പതീലനിലാംഗട്ട്  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  അനുബന
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  എ.പനി.എല്./ബനി.പനി.എല്.  വലതലഭാസമനിലഭാലത  സഇൗജനല
കറഷന  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  20  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിചട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത,  സമ്പഭാദല  സമഭാശസഭാസ  പദതനി,  തണല്  എനനിവ  പ്രകേഭാരമുള്ള  തുകേയുലാം
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനുള്ള നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
നടപ്പുവര്ഷലാം മുതല് ഇഇൗ തുകേ വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.

തതീരലലനപുണല പദതനി
297 (985) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന   :

ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന   :
ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന   :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി    : തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മതലകമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനുലാം  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമ
ത്തനിനുമഭായനി  മുന  സര്ക്കഭാര്  2015-16  വര്ഷലത്ത  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിച
'തതീരലനപുണല  പദതനി'-യുലടയുലാം  'ഫനിഷ്ബഡ്സനിലന്റെ'  വലഭാപനത്തനിനഭായുള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായ  പദതനിയുലടയുലാം  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനികേളക്കഭായനി എത്ര തുകേ വതീതലാം നതീക്കനിലവചനിരുനലവനലാം,
അതനില്  എത്ര  തുകേ  ലചേലവഴെനിലചനലാം  പദതനിയുലട  ആനുകൂലലലാം  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കനിലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സമഗ്ര തതീരകദശവനികേസനലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന
പദതനിയുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   സഭാഫട്ട്  മുകഖന  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടലാംബങ്ങളനിലല
അഭലസ്തവനിദലരഭായ യുവതനികേലള ലതഭാഴെനില് കനടനതനിനട്ട് പ്രഭാപ്തരഭാക്കുന പദതനിയഭാണട്ട്
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തതീരലലനപുണല.   2015-16  വര്ഷത്തനില്  ഇഇൗ  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  ഒനഭാലാം
ഘടത്തനില്  10  ജനിലകേളനില്  നനിനള്ള  300  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  യുവതനികേള
ലടയനിനനിലാംഗട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   ലടയനിനനിലാംഗട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിച
യുവതനികേളനില് ഭൂരനിഭഭാഗലാം കപര്ക്കുലാം അവരുലട കയഭാഗലതയനുസരനിചട്ട് കജഭാലനി കനടഭാന
കേഴെനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. രണഭാലാം ഘടത്തനില് 300 യുവതനികേളക്കുള്ള ലടയനിനനിലാംഗട്ട് പരനിശതീലനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   കകേരള  സലാംസഭാന  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  വഴെനി
ഫനിഷട്ട് ലമയ്ഡട്ട് പദതനിയുലട വലഭാപനത്തനിനഭായുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  തതീരലലനപുണല  പദതനിയനില്  30  കപരടങ്ങുന  20  ബഭാച്ചുകേളക്കഭായനി
108  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്  നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഒനഭാലാം  ഘടത്തനില്  300  കപര്ക്കട്ട്
പദതനിയുലട  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  54  ലക്ഷലാം  രൂപ
ലചേലവഴെനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  രണഭാലാം ഘടലാം  300  കപര്ക്കട്ട് പരനിശതീലന പരനിപഭാടനി
തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇഇൗ  പരനിപഭാടനി  അവസഭാനനിക്കുകമ്പഭാള  ഫണനിലന്റെ  വനിനനികയഭാഗലാം
പൂര്ണ്ണമഭാകുനതഭാണട്ട്.   ഫനിഷട്ട് ലമയ്ഡട്ട്  പദതനിയുലട  വലഭാപനത്തനിനഭായനി  തുകേ
ആവശലമഭായനി വനനില.

(സനി)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഭവന  അറകുറപണനി,  ഫനിഷര്ലമന  കകേഭാളനനി
നവതീകേരണലാം,  ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലകേളനിലല  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല
വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,  ലഡയനികനജട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം,
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  സമൂഹത്തനിനട്ട്  ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലകേളനില്
കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  എനനിവ  ഉളലപലടയുള്ള  സമഗ്ര
വനികേസന പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് കേസബ കേടപ്പുറലത്ത മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി കുടലാംബങ്ങള

298 (986)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കേസബ  കേടപ്പുറത്തട്ട്  എത്ര  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി
കുടലാംബങ്ങളഭാണട്ട് തഭാമസനിചട്ട് വരുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  എത്ര വതീടകേളനിലഭായനിടഭാണട്ട്
ഇഇൗ കുടലാംബങ്ങള തഭാമസനിക്കുനലതനട്ട് ലവളനിലപടത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിടലത്ത  വതീടകേളക്കട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ  സഭാപനത്തനിലന്റെ  നമ്പര്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  നമ്പര്  ലഭനിക്കഭാത്ത  വതീടകേള  ഉലണങ്കനില്  അതനിനുള്ള
കേഭാരണലമന്തെഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കറഷന കേഭാര്ഡട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്ത കുടലാംബങ്ങള ഇവനിലട  ഉകണഭാ;  എങ്കനില്
അവയുലട എണ്ണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഡനി)  ലലവദദ്യുതനി,  കേകസട്ട്  തുടങ്ങനിയ അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ഇലഭാത്ത
വതീടകേളുലട എണ്ണലാം എത്രയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  കേഴെനിഞ്ഞ അഞ്ചട്ട് വര്ഷത്തനിനനിടയനില് വള്ളവലാം വലയുലാം നഷ്ടലപട എത്ര
കുടലാംബങ്ങള  ഇവനിലട  തഭാമസനിക്കുനലണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  നഷ്ട
പരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്  കേനിടനിയ  അകപക്ഷകേളുലട  എണ്ണവലാം  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേളനികന്മേല്
എടത്ത തതീരുമഭാനവലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കേസബ  കേടപ്പുറത്തട്ട്  1280-ഓളലാം  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി
കുടലാംബങ്ങള  അധനിവസനിച്ചു  വരുന.  ഇവര്  എത്ര  വതീടകേളനിലഭായഭാണട്ട്
അധനിവസനിക്കുനലതനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  വതീടകേളക്കട്ട്  നമ്പര്  അനുവദനിക്കുനതട്ട്  അതഭാതട്ട്  തകദ്ദേശഭരണ
സഭാപനങ്ങളഭാണട്ട്.  എങ്കനിലുലാം സനി.ആര്.ഇസഡട്ട്. നനിയമത്തനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന
വതീടകേളക്കട്ട് നമ്പര് അനുവദനിക്കുനതഭായനി കേഭാണുനനില.

(സനി)  കറഷന  കേഭാര്ഡട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്ത  കുടലാംബങ്ങളുലട  വനിവരലാം  ഫനിഷറതീസട്ട്
വകുപനില് ലഭലമല.

(ഡനി)  ലലവദദ്യുതനിയനിലഭാത്ത  വതീടകേള  സലാംബനനിച്ചുള്ള  വനിവരങ്ങള  ഫനിഷറതീസട്ട്
വകുപനില് ലഭലമല.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലഭാ  ഫനിഷറതീസട്ട്  ഓഫതീസനിലല കേണക്കനുസരനിചട്ട്
കേകസനിലഭാത്ത 40 വതീടകേളഭാണുള്ളതട്ട്.

(ഇ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  കേസബ  കേടപ്പുറത്തട്ട്  2011-2015  കേഭാലയളവനില്
വള്ളവലാം,  വലയുലാം  നഷ്ടലപടതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  ഡയറക്ടര്ക്കട്ട്  8
അകപക്ഷകേള ലഭനിക്കുകേയുലാം  ഇതനികന്മേല് വനിശദമഭായ അകനസഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട്
ഫനിഷറതീസട്ട്  ലഡപന്യൂടനി  ഡയറക്ടര്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  ജനിലഭാ  കേളക്ടര്  കേഭാസര്കഗഭാഡനിനട്ട്
നല്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  വള്ളവലാം വലയുലാം നഷ്ടലപടവര്ക്കുള്ള
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  റവനന്യൂ  വകുപഭാണട്ട്  നല്കുനതട്ട്.   ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  ഇതനിനഭായനി
തനതഭായ ഫണ്ടുകേലളഭാനലാം തലനയനില.

സലാംസഭാനത്തട്ട് കടഭാളനിലാംഗട്ട് നനികരഭാധനലാം

299  (987)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷന്യൂ  വലവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  കടഭാളനിലാംഗട്ട്  നനികരഭാധനലാം  ഏര്ലപടത്തുവഭാന
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി)  കടഭാളനിലാംഗട്ട്  നനികരഭാധനിക്കുനതുമൂലലാം  മതലസമ്പത്തട്ട്  വര്ദനിക്കുനതഭായനി
പഠനങ്ങള ലവളനിലപടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഒരു  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  ശഭാസ്ത്രതീയമഭായനി
തയഭാറഭാക്കഭാന മുനലകേ എടക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇഇൗ വര്ഷവലാം  ജൂണ് പതനിനഞ്ചഭാലാം തതീയതനി  മുതല് ജൂലലല  31  വലര  47
ദനിവസലാം കടഭാളനിലാംഗട്ട് നനികരഭാധനലാം നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി  &സനി)  കേടല് മകതലഭാല്പഭാദനലാം  1977-1987-ലല ശരഭാശരനിയഭായ  338138
ടണ്ണനില് നനിനലാം കടഭാളനിലാംഗട്ട്  നനികരഭാധനലാം  ഏര്ലപടത്തനിയ  1988-1996  കേഭാലഘടത്തനില്
5,27,818  ടണ്  ആയനി  ഉയര്ന.  ആയതട്ട്  1997-2005 ആയകപഭാള  ശരഭാശരനി
5,75,818 ടണ് എനഭാല് 2007-08  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  മുതല് മതല ഉല്പഭാദനത്തനില്
കനരനിയ  കുറവട്ട്  വരുനതഭായനി  പഠനങ്ങള  ലവളനിലപടത്തുന.  കടഭാള  ബഭാന
നടപഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഫലമഭായനി  മതലസമ്പത്തനിലുണഭാകുന  ആഘഭാതലാം
നനിര്ണ്ണയനിക്കുവഭാനുലാം മതലസമ്പത്തട്ട് വനിലയനിരുത്തുവഭാനുലാം കകേരള സര്ക്കഭാര് നനികയഭാഗനിച
ഒരു  വനിദഗദ  സമനിതനി  2014-ല്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലുണട്ട്. ടനി റനികപഭാര്ടട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 അശഭാസ്ത്രതീയമഭായ മതലബനനലാം തടയുനതനിനുലാം മതലസമ്പത്തട്ട്
സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുലാം നടപടനി

300 (988)   ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് മതല ലഭലതയനില് മുനവര്ഷങ്ങലള അകപക്ഷനിചട്ട് കുറവട്ട്
കരഖലപടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില് കേഭാരണലമലന്തെഭാലണനട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേടലനില്  നനിനട്ട്  ലചേറുമതലങ്ങലള  വളലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി
വലഭാപകേമഭായ  കതഭാതനില്  പനിടനിക്കുനതഭായ  റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

ഇതട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  മതലസമ്പത്തനിലന  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്
ഇടയഭാക്കുനകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അനനിയനനിതവലാം  അശഭാസ്ത്രതീയവമഭായ  മതലബനനലാം  തടയുനതനിനുലാം
സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ മതലസമ്പത്തട്ട് സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  CMFRI-യുലട  കേണക്കുകേള  പ്രകേഭാരലാം  2012-നുകശഷലാം  കേടല്

മതലങ്ങളുലട  ലഭലതയനില്  കുറവണഭാകുനണട്ട്.   മതലസമ്പത്തട്ട്  കുറയുനതട്ട്

പ്രധഭാനമഭായുലാം  കേഭാലഭാവസഭാവലതനിയഭാനലാം,  അമനിതചൂഷണലാം,  അശഭാസ്ത്രതീയ

മതലബനനലാം എനതീ കേഭാരണങ്ങളഭാലഭാണട്ട്.

(ബനി)  ലചേറുമതലങ്ങലള  വളലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി  പനിടനിക്കുനതട്ട്

മതലസമ്പത്തനിലന  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

ലചേറനിയ  മതലങ്ങലള  പനിടനിക്കുനതട്ട്  വലാംശവര്ദനവനിലന  പ്രതനികൂലമഭായനി

ബഭാധനിക്കുനതു വഴെനി മതലസമ്പത്തനിലനയുലാം പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുന.

(സനി)  അനനിയനനിതവലാം അശഭാസ്ത്രതീയവമഭായ മതലബനനലാം തടയുനതനിനുള്ള

ലകേ.എലാം.എഫട്ട്.ആര്.  ആക്ടനിലല വലവസകേള അനുസരനിചട്ട് ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിലന്റെ

നനിയനണത്തനിലുള്ള  മലലറന  എനകഫഭാഴെട്ട് സട്ട് ലമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  കേടലനില്  നനിരന്തെരലാം

പകടഭാളനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകേയുലാം  നനിയമലലാംഘനലാം  നടത്തുനവര്ലക്കതനിലര  പനിഴെ

ഇഇൗടഭാക്കുനതുളലപലടയുള്ള നനിയമനടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.

   മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി രലാംഗത്തട്ട് വനികേസന-കക്ഷമ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന

ഏജനസനികേള

301  (989)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)   മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  രലാംഗത്തട്ട്  വനികേസന-കക്ഷമ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തുനതനിനട്ട്

സര്ക്കഭാര് വകുപട്ട് ഉളലപലട എത്ര ഏജനസനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്; അവ ഏലതലഭാലാം;

(ബനി) ഇവലയ ഏകകേഭാപനിപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇവയനില് നനിനട്ട് നനിലവനില് ലഭനിക്കുന ആനുകൂലലങ്ങളുലട വനിവരങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് 8 ഏജനസനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
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1. കകേരള മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്

2. മതലലഫഡട്ട്

3. ലസഭാലലസറനി കഫഭാര് അസനിസനസട്ട് ട ഫനിഷര് വനിമന (SAF)

4. കകേരള തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന (KSCADC)

5.കസറട്ട് ഫനിഷറതീസട്ട് റനികസഭാഴട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് ലസഭാലലസറനി (FIRMA)

6. ജലകൃഷനി വനികേസന ഏജനസനി  (ADAK)

7. നഭാഷണല് ഇനസനിറന്യൂടട്ട് കഫഭാര് ഫനിഷറതീസട്ട് അഡട്ട് മനിനനികസ്ട്രേഷന ആന്റെട്ട്
മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് (NIFAM)

8. ഫനിഷട്ട് ഫഭാര്കമഴട്ട് ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ഏജനസനി (FFDA)

(ബനി) ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന വനിവനിധ ഏജനസനികേള
മതലകമഖലയുലട  മുകനറത്തനിനഭായനി  വലതലസ്തങ്ങളഭായ  കമഖലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനവയഭാണട്ട്.  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലുലാം  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കുമനുസരനിചഭാണട്ട്  വനിവനിധ  ഏജനസനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടനവരുനതട്ട്. ഇവലയ ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന കേഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(സനി) ആനുകൂലലങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനില് മതലകൃഷനി

302  (990)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങള  മതലകൃഷനിക്കഭായനി  പഭാടത്തനിനട്ട്  നല്കുനതനിലന
തനിലരയുള്ള  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  വകുപട്ട്  പ്രനിനസനിപല്  ലസക്രടറനിയുലട  25-9-2014 ലല
41630/ആര്.സനി/2014/ത.സസ.ഭ.വ നമ്പര് സര്ക്കുലര് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉളനഭാടന ഫനിഷറതീസുലാം അകേസഭാകേളചറുലാം ചേടങ്ങളക്കട്ട് വനിരുദമഭായതുലാം,
കകേരളത്തനിലന്റെ  ഉളനഭാടന  മതലകൃഷനി  വനികേസനലത്ത  തടയുനതുമഭായ  പ്രസ്തുത
സര്ക്കുലര് പനിനവലനിചട്ട്,  ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനില് പരനിസനിതനിക്കട്ട് കകേഭാടലാം തടഭാത്ത
നനിലയനില് പുതനിയ സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേളുപകയഭാഗനിചട്ട്  മതലകേ ഗൃഷനി നടത്തുനതനിനട്ട്
അനുമതനി  നല്കുനതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  പുതനിയ  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടവനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഉളനഭാടന  മതലകൃഷനിക്കട്ട്  വനിരുദമഭായനി  ഉളനഭാടന  ഫനിഷറതീസുലാം
അകേസഭാകേളചറുലാം  ചേടങ്ങളനില്  എലന്തെങ്കനിലുമുലണനട്ട്  കേരുതുനനില.   എനഭാല്
വലക്തനികേളക്കട്ട്  പഭാടത്തനികനഭാ  ലടണര് വലവസയനികലഭാ  ഉളനഭാടന ജലഭാശയങ്ങള
നല്കേഭാന  കേഴെനിയനില.  പുഴെയുലടകയഭാ  തടഭാകേങ്ങളുലടകയഭാ  കുളങ്ങളുലടകയഭാ  പരനിസര
വഭാസനികേളക്കട്ട്  ഗ്രൂപഭായനി  കൃഷനി  ലചേയഭാവനതഭാണട്ട്.   ഇതനിനട്ട്  എലന്തെങ്കനിലുലാം
തടസമുണഭായഭാല്  അക്കഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതുലാം  വനിവരലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ
വകുപനിലന്റെ ശദയനില് ലകേഭാണ്ടുവരുനതുമഭാണട്ട്.

പുലകുളങ്ങരയനിലല ഫനിഷട്ട് മഭാര്ക്കറട്ട് 

303 (991)  ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭഭാ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില്  പുലകുളങ്ങരയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഫനിഷട്ട്
മഭാര്ക്കറട്ട്  കേഭാലപഴെക്കത്തഭാല്  ജതീര്ണ്ണഭാവസയനില്  ആയനിരനിക്കുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ സലലാം ഏലറടത്തട്ട്  ആധുനനികേ സഇൗകേരലങ്ങകളഭാടട്ട്  കൂടനിയ ഫനിഷട്ട്
മഭാര്ക്കറട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇത്തരത്തനിലുള്ള റനികപഭാര്ട്ടുകേലളഭാനലാം സര്ക്കഭാരനില് ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സലലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അനുകയഭാജലമഭാലണങ്കനില്  ആധുനനികേ
സഇൗകേരലങ്ങകളഭാടകൂടനിയ  ഫനിഷട്ട്  മഭാര്ക്കറട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്
ബനലപട  ഫണനിലാംഗട്ട്  ഏജനസനികേളക്കട്ട്  സമര്പനിക്കഭാവനതുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കുന മുറയട്ട് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതുമഭാണട്ട്.

മതലസലാംസരണത്തനിനുലാം മതലവനിതരണത്തനിനുമഭായുള്ള പദതനികേള

304(992)  ശതീ  .    എലാം  .    നഇൗഷഭാദട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) 2012-13  ബഡ്ജറനില്  മതല  സലാംസരണത്തനിനുലാം  മതല
വനിതരണത്തനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം  പദതനികേള  പ്രഖലഭാപനിചനിരുനലവനട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനികേളക്കഭായനി ബഡ്ജറനില് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിരുകനഭാ;
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എലന്തെങ്കനിലുലാം പ്രവൃത്തനി നടത്തഭാന കേഴെനികഞ്ഞഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മതല  സലാംസരണത്തനിനഭായനി  ആധുനനികേ  പ്ലഭാന്റുകേള  സഭാപനിക്കുവഭാന
സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മതലമുപകയഭാഗനിചട്ട്  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുവഭാനുലാം  കകേരള  സലാംസഭാന  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന
മുകഖന  ഫനിഷട്ട്  ലമയ്ഡട്ട്  എന  ബഭാനഡനില്  100  കേനികയഭാസട്ട് ക്കുകേള
സഭാപനിക്കുനതഭാലണനട്ട്  2012-13-ലല ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിരുന.   കൂടഭാലത
മതലവനിപണനലാം നവതീകേരനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനത്തുടനതീളലാം പുതുതഭായനി
50  ആധുനനികേ  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാലണനട്ട്  പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയുലാം
അതനിനഭായനി 3 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തുകേയുലാം ലചേയനിരുന.

(ബനി) 2012-13 ബഡ്ജറനില് മതലലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട് മൂലലവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാനുലാം "ഫനിഷട്ട് ലമയ്ഡട്ട്" എന ബഭാനഡനില് 100
ഫനിഷട്ട്  കേനികയഭാസട്ട് കുകേള സഭാപനിക്കുന പദതനിക്കട്ട്  സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭായനി  35
ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന.   പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  അനുവദനിച  ഒരു
കേനികയഭാസട്ട് കേനിനട്ട്  3.5  ലക്ഷലാം രൂപ അപരലഭാപ്തമഭായതനിനഭാല്  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  "ഫനിഷട്ട് ലമയ്ഡട്ട്  പ്രതീമനിയലാം  ഒഇൗടട്ട് ലലറട്ട്
സഭാപനിക്കല്"  എന  പദതനിയനിലൂലടയഭാണട്ട്  "ഫനിഷട്ട് ലമയ്ഡട്ട്"  എന  ബഭാന്റെനിലുള്ള
മൂലലവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങള വനിപണനലാം ലചേയവരുനതട്ട്.

(സനി)  2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല അഴെതീകക്കഭാടട്ട്,
കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല അഴെതീക്കല് എനതീവനിടങ്ങളനില് ഫനിഷട്ട് കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറുകേള
സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനി.  സലലഭലത കുറവട്ട് കേഭാരണലാം തൃശ്ശൂര്
ജനിലയനിലല  പദതനി  ഉകപക്ഷനിച്ചു.   കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  അഴെതീക്കലനില്  ഫനിഷട്ട്
കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട് ലസന്റെര് നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിക്കുന.

മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് പ്രകതലകേ ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി

305 (993)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  മതലബനനത്തനിനനിലട  അപകേടത്തനില്ലപടനവലര
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  സഹഭായനിക്കുനതനിനുലാം  മരനിചവരുലട  കുടലാംബങ്ങലള
സഹഭായനിക്കുനതനിനുലാം പ്രകതലകേ ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനി നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) ഇലലങ്കനില്  ഇത്തരത്തനില്  ഒരു  ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി  നടപനിലഭാക്കുന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) മതലബനനത്തനിനനിലട  അപകേടത്തനില്ലപടനവലര  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
സഹഭായനിക്കുനതനിനുലാം  മരനിചവരുലട  കുടലാംബങ്ങലള  സഹഭായനിക്കുനതനിനുലാം  പ്രകതലകേ
ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനി  നനിലവനിലനില.  എനഭാല്  മതല  ലഫഡട്ട്  മുകഖനയുലാം  കകേരള
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖനയുലാം  തഭാലഴെപറയുന  സഹഭായങ്ങള
ലചേയവരുന.

മതലലഫഡട്ട്:  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  അപകേടമരണലാം  സലാംഭവനിചഭാല്
(മതീനപനിടനിത്തത്തനിനനിടയനില്  ആകേണലമനനില)  അവരുലട   ആശനിതര്ക്കട്ട്
ആനുകൂലലലാം ലഭനിക്കത്തക്ക രതീതനിയനില് ഇനഷസറനസട്ട് കേമ്പനനികേളുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട്
വലക്തനിഗത ഗ്രൂപട്ട് അപകേട ഇനഷസറനസട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട
പ്രതീമനിയലാം  തുകേ  അടചട്ട്  ഇഇൗ  പദതനിയനില്  അലാംഗങ്ങളഭാകുന
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മഭാത്രകമ  ഇഇൗ  ആനുകൂലലത്തനിനട്ട്  അര്ഹതയുള.

നനിലവനിലുള്ള ഇനഷസറനസട്ട്  പദതനി പ്രകേഭാരലാം അപകേടമരണത്തനിനട്ട്  5  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
മരണഭാനന്തെര  ചേടങ്ങുകേളക്കഭായനി  2500  രൂപയുലാം  മരനിച  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
മക്കളക്കട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായമഭായനി  പരമഭാവധനി  10000  രൂപ  (ഒരഭാളനിനട്ട്  5000

രൂപ  വതീതലാം)  വലവസകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  നല്കേനി  വരുന.  ടനി  പദതനിയനില്
അലാംഗമഭായനിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട്  അപകേടത്തനില്  അലാംഗലലവകേലലലാം  സലാംഭവനിചഭാല്  അതനിലന്റെ
ശതമഭാനമനുസരനിചട്ട് ഇനഷസറനസട്ട് പരനിരക്ഷ ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള
മതലബനനത്തനിനനിടയനില്  ഹൃദയഭാഘഭാതലാം,  ഉയര്ന  രക്തസമ്മേര്ദ്ദേലാം,  മസ്തനിഷ്കഘഭാതലാം
എനനിവമൂലലാം  മരനിചഭാല്  അവ  ഇനഷസറനസട്ട്  പദതനിയുലട  പരനിധനിയനില്
ഉളലപടഭാത്തതനിനഭാല്  അവരുലട  ആശനിതര്ക്കട്ട്  മതലലഫഡട്ട്  ലചേയര്മഭാലന്റെ
ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം  നനിബനനകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി
ഒരു ലക്ഷലാം  രൂപ വതീതലാം  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മതലബനന
ത്തനിനനിലട  അപകേടത്തനില്ലപടനവലര  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  സഹഭായനിക്കു  നതനിനുലാം
മരനിചവരുലട കുടലാംബങ്ങളക്കുള്ള സഹഭായത്തനിനുലാം പ്രകതലകേ ദുരനിതഭാശസഭാസനനിധനി കകേരള
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില്  നനിലവനിലനില.  എനഭാല്
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന  നടപഭാക്കനിവരുന  ഗ്രൂപട്ട്
ഇനഷസറനസട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരലാം തഭാലഴെപറയുന ധനസഹഭായലാം നല്കേനി വരുന.

അപകേടമരണലാം 5 ലക്ഷലാം രൂപ

മതലബനന കവളയനില് അപകേടലാംമൂലലാം കേഭാണഭാതഭാകേല് 5 ലക്ഷലാം രൂപ

സനിരവലാം പൂര്ണ്ണവമഭായ അവശത 5 ലക്ഷലാം രൂപ

സനിരവലാം ഭഭാഗനികേവമഭായ അവശത 2,50,000 രൂപ
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അപകേട മരണമടഞ്ഞ മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട കുടനികേളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ സഹഭായലാം

5000 രൂപ
പ്രകേഭാരലാം
പരമഭാവധനി  10000

രൂപ

അപകേടലാംമൂലലാം  24  മണനികറനിലധനികേലാം  ആശുപത്രനിയനില്
കേനിടത്തനി ചേനികേനിതനികക്കണനി വരുനവര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം

25000

(പരമഭാവധനി)

(ബനി)  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖന  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനി  നടപനിലഭാക്കുനനില.

മതലലഫഡട്ട്  മുകഖന  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മതലബനനത്തനിനനിടയനില്
ഹൃദയഭാഘഭാതലാം, ഉയര്ന രക്തസമ്മേര്ദ്ദേലാം, മസ്തനിഷ്കഘഭാതലാം എനനിവമൂലലാം മരനിചഭാല് അവ
ഇനഷസറനസട്ട്  പദതനിയുലട  പരനിധനിയനില്  ഉളലപടഭാത്തതനിനഭാല്  അവരുലട
ആശനിതര്ക്കട്ട്  മതലലഫഡട്ട്  ലചേയര്മഭാലന്റെ  ദുരനിതഭാശസഭാസ  നനിധനിയനില്  നനിനലാം
നനിബനനകേളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  ധനസഹഭായമഭായനി
നല്കുനണട്ട്.  കകേരള  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന  അപകേടലാംമൂലലാം
ഗുരുതരമഭായ  പരനിക്കുപറനി  ആശുപത്രനിയനില്  പ്രകവശനിപനിക്കുകേ,  അപകേടലാംമൂലലാം
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  മരണമടയുകേയുലാം  കുടലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  നനിതലവൃത്തനിക്കട്ട്
മഭാര്ഗ്ഗമനിലഭാതഭാവകേയുലാം  ലചേയ്യുകേ,  അപകേടലാംമൂലമുള്ള  രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങളനികലര്ലപടട്ട്
പരനിക്കുപറ്റുകേ,  ലവള്ളലപഭാക്കലാം,  തതീപനിടത്തലാം  മുതലഭായവ  നനിമനിത്തലാം  വതീടനിനുലാം,

വതീട്ടുപകേരണങ്ങളക്കുലാം നഭാശനഷ്ടങ്ങള സലാംഭവനിക്കുകേ,  അഭയഭാര്ത്ഥനി  കേലഭാമ്പുകേളനില്
പ്രകവശനിപനിക്കലപടകേ,  പഭാമ്പട്ട്,  കപപടനി  എനനിവ കേടനിചതുമൂലവലാം,  തതീലപഭാള്ളകലറ്റുലാം
ഇലകനികേട്ട്  കഷഭാകക്കറ്റുലാം  അടനിയന്തെര  ചേനികേനിത  കവണനി  വരനികേ,  മതലബനന
കവളയനില്  കേഭാണഭാതഭാകുനവരുലട  കുടലാംബത്തനിനട്ട്  ദുരനിതമുണഭാകുകേ  തുടങ്ങനിയ
അവസരങ്ങളനില്  സഭാഹചേരലത്തനിലന്റെ  ഗഇൗരവമനുസരനിചട്ട്  മതലകബഭാര്ഡട്ട്
ലചേയര്മഭാലന്റെ ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം 500 രൂപ മുതല് 5000 രൂപ വലര
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചട്ട് നല്കുനണട്ട്.

ചേഭാലനിയലാം ഫനിഷട്ട് ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട് ലസന്റെര്

306 (994) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേഭാലനിയലാം ഫനിഷട്ട് ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറനിനട്ട് അടനിസഭാന സഇൗകേരലങ്ങള ഇലലന

കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  വനലാം  വകുപനിലന്റെ  ലകേവശമുള്ള  ഈ  സലലാം

കേനിനഫയട്ട് ലകേമഭാറുനതനിനുള്ള നടപടനി എത്രകത്തഭാളമഭാലയനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ  ;
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സലലാം ലകേമഭാറത്തനിനുള്ള തടസങ്ങള നതീക്കനി ആധുനനികേ സഇൗകേരലങ്ങകളഭാടകൂടനിയ

ലസന്റെറനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  എനകത്തക്കട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴെനിയുലമനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനലാം വകുപനിലന്റെ അധതീനതയനിലുള്ള  2.0639  ലഹക്ടര് ഭൂമനി  വനിട്ടുലകേഭാടക്കുനതനിന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  പരനിഹഭാര  വനവല്ക്കരണത്തനിനഭായനി   കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  ലഭലമഭായ

ഭൂമനിയുലട  വനിവരലാം  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ഡനിവനിഷണല്  കഫഭാറസട്ട്  ഓഫതീസര്  തയഭാറഭാക്കനി

വരനികേയഭാണട്ട്.   ആയതട്ട് ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട്  മഭാത്രകമ ഭൂമനി  കേനിനഫയട്ട് വനിട്ടുലകേഭാടക്കുന

കേഭാരലത്തനിലുലാം മറ്റുലാം തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയുകേയുള.

ലകേഭാചനി ലചേലഭാനലാം മനിനനി ഫനിഷനിലാംഗട്ട് ഹഭാര്ബര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

307  (995)   ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ലചേലഭാനലാം  മനിനനി  ഫനിഷനിങട്ട്

ഹഭാര്ബറനിലന്റെ 2-ാം ഘട നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിച നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടലാം വലര

എത്തനി; ആയതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഹഭാര്ബറനികലക്കുള്ള  കറഭാഡനിലന്റെ  സലലാം  ഏലറടക്കല്  നടപടനികേള

ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

ഉത്തരലാം

(എ) നബഭാര്ഡട്ട് ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫട്ട്. 2015-ല് ഉളലപടത്തനി ലചേലഭാനലാം മനിനനി

ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബര്  പദതനിക്കഭായനി  2990  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി

ലഭനിചതനുസരനിചട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടത്തനിയനിരുന  ഘടകേങ്ങളനില്  പുലനിമുടട്ട്

നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  2000  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവനിടട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ടനി

പദതനിയനിലല കശഷനിക്കുന ഘടകേങ്ങളഭായ കലലപ്പുര,  അകപ്രഭാചട്ട് കറഭാഡട്ട്,  കലഭാക്കര്

റൂലാം  തുടങ്ങനിയവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  സലലാം

ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്  അവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  സഭാധനിചനിടനില.

സലലാം  ലഭലമഭാകുന  മുറക്കട്ട്  ടനി  പ്രവൃത്തനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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നബഭാര്ഡട്ട്  ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫട്ട്.  15-ല്  ഉളലപടത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച

പദതനിയുലട കേഭാലഭാവധനി  30-6-2016  വലര ദതീര്ഘനിപനിച്ചു നല്കേനിയനിരുന.   സലലാം

ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല് കശഷനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കഭാത്ത

സഭാഹചേരലത്തനില് പദതനിയുലട പൂര്ത്തതീകേരണ കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിച്ചു കേനിട്ടുവഭാന

അഭലര്ത്ഥനിചനിരുനലവങ്കനിലുലാം  അനുമതനി  ലഭലമഭാകേനില  എനഭാണട്ട്  നബഭാര്ഡട്ട്

അധനികൃതര്  അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഇഇൗ  സഭാഹചേരലത്തനില്  സലലാം  ഏലറടക്കല്

പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയട്ട്  ലലപ്രസട്ട്  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  മുകഖന  കശഷനിക്കുന

പ്രവൃത്തനികേളുലട എസനികമറട്ട് പുതുക്കനി നബഭാര്ഡനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭലമഭാക്കുവഭാനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ഹഭാര്ബറനികലക്കുള്ള  കറഭാഡട്ട്,  കശഷനിക്കുന  അനുബന ഘടകേങ്ങളുലട

നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എനനിവയഭാവശലമഭായ  130.23  ആര്  സലലാം

ലനകഗഭാഷലബനിള പര്കചസട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഏലറടക്കുനതനിനട്ട്  4-9-2013-ലല      ജനി.ഒ.

(ആര്.റനി.)  537/2013/ആര്ഡനി  പ്രകേഭാരലാം  അനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.   തുടര്നട്ട്  

11-9-2015-ലല  ജനി.ഒ.(ആര്  റനി.)  750/2015/മതുവ  പ്രകേഭാരലാം  ടനി  ഭൂമനി  അകേസയര്

ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  10  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ.   സലലാം  ഏലറടക്കുന

നടപടനികേള  റവനന്യൂ  വകുപനില്  നനിനലാം  സസതീകേരനികക്കണതുണട്ട്.   ടനി  ഭൂമനി  എത്രയുലാം

കവഗലാം ലനകഗഭാഷലബനിള പര്കചസട്ട് വഴെനി ഇഇൗ വകുപനിനട്ട് ലലകേമഭാറനിക്കനിട്ടുനതനികലക്കട്ട്

അടനിയന്തെര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന  എറണഭാകുളലാം  ജനിലഭാ  കേളക്ടകറഭാടട്ട്

അഭലര്ത്ഥനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

തതീരകദശ കമഖലയനിലല മഭാലനിനലപ്രശ്നലാം

308  (996)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  തതീരകദശ  കമഖലകേളനില്,  നഗര  പ്രകദശങ്ങളനില്

നനിനള്ള മഭാലനിനലങ്ങള ലകേഭാണ്ടുവന നനികക്ഷപനിക്കുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) തതീരകദശ കമഖലയനിലല മഭാലനിനല സലാംസരണത്തനിനഭായനി ലജവമഭാലനിനല

സലാംസരണ പ്ലഭാന്റെട്ട് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  തങ്കകശ്ശേരനി ഹഭാര്ബറനിലല മഭാലനിനല സലാംസരണത്തനിനഭായനി എലന്തെഭാലക്ക
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നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചു വരുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  തങ്കകശ്ശേരനി ഹഭാര്ബറനിലന്റെ സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സലാംകയഭാജനിത  മതലഗ്രഭാമ  വനികേസന  പദതനി  2012-13-ല്  ഉളലപടത്തനി
ലകേഭാലലാം കകേഭാര്പകറഷനനിലല തങ്കകശ്ശേരനിയനില് തുമ്പൂര്മൂഴെനി മഭാതൃകേയനിലുള്ള എയ്കറഭാബനികേട്ട്
ബനിനകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  20.00  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയുലാം
പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി ലകേഭാലലാം കകേഭാര്പകറഷനട്ട് പദതനി തുകേ ലലകേമഭാറുകേയുലാം
ലചേയ.  കൂടഭാലത സലാംകയഭാജനിത മതലഗ്രഭാമ വനികേസന പദതനി 2013-14-ല് ഉളലപടത്തനി
അടനിമലത്തുറയനില്  ബകയഭാഗലഭാസട്ട്  പ്ലഭാന്റെട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  28.50  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിരുന.    പദതനിക്കഭായനി സലലാം ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട്
പദതനി  നനിര്വഹണലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.   കമല്  പദതനികേള  കകേരള  സലാംസഭാന
തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖനയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.

(സനി)  സലാംകയഭാജനിത  മതലഗ്രഭാമ  വനികേസന  പദതനി  2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് ഉളലപടത്തനി ലകേഭാലലാം കകേഭാര്പകറഷനനിലല തങ്കകശ്ശേരനിയനില് എയ്കറഭാബനികേട്ട്
ബനിനകേള സഭാപനിക്കുനതുവഴെനി തങ്കകശ്ശേരനി  ഹഭാര്ബറനിലല മഭാലനിനല  സലാംസരണത്തനിനട്ട്
ഒരു പരനിധനി വലര പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുനതഭാണട്ട്.   തങ്കകശ്ശേരനി ഹഭാര്ബറനിലല മഭാലനിനലങ്ങള
സലാംസരനിക്കുനതനിനുലാം  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം  ലചേയ്യുനതനിനുമഭായനി  ലകേഭാലലാം  കകേഭാര്പകറഷന
മുഖഭാന്തെനിരലാം ജൂലലല 1 മുതല് പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഓകരഭാ വതീടകേളനിലുമുണഭാകുന
പ്ലഭാസനികേട്ട്  ലലജവ-ഖര  മഭാലനിനലങ്ങള  തരലാംതനിരനിചട്ട്  നനികക്ഷപനിക്കഭാന  ജനങ്ങളനില്
അവകബഭാധലാം സൃഷ്ടനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  തങ്കകശ്ശേരനി  ഹഭാര്ബര്  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  ആവശലമഭായ  ചുറ്റുമതനില്
സഭാപനിക്കഭാനുലാം മഭാലനിനല നനികക്ഷപലാം തടയുനതനിനഭായനി നനിരതീക്ഷണ കേലഭാമറ,  കപഭാലതീസട്ട്
ബതീറട്ട് എനനിവ സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം ലകേഭാലലാം കകേഭാര്പകറഷന, ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട്, കതീന
കകേരള കപ്രഭാജക്ടട്ട് എനനിവയുലട സലാംയുക്ത ആഭനിമുഖലത്തനില് ജനങ്ങളനില് അവകബഭാധലാം
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള  കേലഭാമ്പയനിനുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഫനിഷനിലാംഗട്ട് ഹഭാര്ബര് സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
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309  (997)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷന്യൂ  വലവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  പരവര്  ലതക്കുലാംഭഭാഗത്തട്ട്  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബര്

സഭാപനിക്കുനതനികലക്കുള്ള  പ്രഭാഥമനികേ  നടപടനികേള  എനഭാണട്ട്  ആരലാംഭനിചലതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബര് സഭാപനിക്കുനതനികലക്കുള്ള പ്രഭാരലാംഭനടപടനികേളുലട

ഭഭാഗമഭായുള്ള  സഭാധലതഭാ  പഠനങ്ങളുകടയുലാം  വനിലയനിരുത്തലുകേളുകടയുലാം  റനികപഭാര്ട്ടുകേള

ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  കമല്  നടപടനികേള എനകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന

കേഴെനിയുലമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാധലതഭാ  പഠന  ആവശലത്തനികലക്കഭായനി  നഭാളനിതുവലര  എത്ര  രൂപ

അനുവദനിച്ചുലവനലാം ഇതനില് എത്ര രൂപ വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലവനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബര്  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  നഭാളനിതുവലര  നടത്തനിയ

പഠനങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനില് എലന്തെങ്കനിലുലാം തതീരുമഭാനത്തനില് എത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

പ്രസ്തുത  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  പണനി  എനകത്തക്കട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന

കേഴെനിയുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാലലാം  പരവര്  ലതക്കുലാംഭഭാഗത്തട്ട്  ഒരു  മനിനനി  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബര്

സഭാപനിക്കുനതനികലക്കുള്ള പ്രഭാഥമനികേ നടപടനികേള 2008-ല് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ടനി  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബര്  സഭാപനിക്കുനതനികലക്കുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ

നടപടനികേളഭായ അകനസഷണ ഗകവഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനികേരനിച്ചു.  മഭാതൃകേഭാ

പഠനത്തനിനഭായനി  CWPRS-ലന  ചുമതലലപടത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  നഭാലട്ട്

മഭാസത്തനിനുള്ളനില് പഠനലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി)  ലകേഭാലലാം  സഇൗത്തട്ട്  പരവരനില്  മനിനനി  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബര്

സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  സഭാധലതഭാപഠനങ്ങളക്കഭായനി  81  ലക്ഷലാം  രൂപ

അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില് 55,31,850 രൂപ ലചേലവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  മഭാതൃകേഭാപഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭായ കശഷലാം പഭാരനിസനിതനികേഭാഘഭാത പഠനലാം,
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CRZ  കനിയറനസട്ട്,  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  എനനിവയഭാണട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കു

വഭാനുള്ളതട്ട്.   ഇവ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന ഏകേകദശലാം ഒനരവര്ഷലാം ആവശലമഭാണട്ട്.  ടനി

പഠനങ്ങള  പൂര്ത്തനിയഭായ  കശഷലാം  പദതനി  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനി,  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിചട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  പ്രവൃത്തനി

ഏര്പഭാടഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

കബപ്പൂര് ഫനിഷറതീസട്ട് കേണ്കടഭാള റൂലാം

310 (998) ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷന്യൂ

വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  ലപഭാനഭാനനി  മുതല്  വടകേര  കചേഭാമ്പഭാല്  വലരയുള്ള  കേടല്

രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം  നനിയനനിക്കുകേയുലാം  ലചേയ്യുന

കബപ്പൂരനിലല  ഫനിഷറതീസട്ട്  കേണ്കടഭാള  റൂമനില്  സുരക്ഷഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള

പരനിമനിതമഭാലണന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ആധുനനികേ  സഇൗകേരലങ്ങകളഭാടകൂടനിയ  ഇരുമ്പട്ട്  കബഭാട്ടുലാം  മറട്ട്

ഉപകേരണങ്ങളുലാം അനുവദനിചട്ട് കേടല് രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനു

കവണ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  തതീരക്കടലനിലുലാം  ഉളക്കടലനിലുലാം  അപകേടത്തനില്ലപടനവലര

രക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിയമനിച  കേടല്  സുരക്ഷഭാ  ഗഭാര്ഡമഭാരുലട  കവതനലാം

വര്ദനിപനിക്കണലമന  ആവശലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  കജഭാലനി  സമയലാം  8

മണനികറഭാക്കനി  കജഭാലനിസനിരത  ഉറപഭാക്കണലമന  ഇവരുലട  ആവശലലാം

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കബഭാടട്ട്  വഭാടകേയട്ട്  എടത്തട്ട്  കേടല് രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനലാം നടത്തനിവരുന.

ബതീക്കണ് ഉളലപലടയുള്ള  10  സുരക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള അടങ്ങനിയനിട്ടുള്ള സുരക്ഷഭാ
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കേനിറ്റുലാം  inflatable  boat-ഉലാം  സതീ  ഗഭാര്ഡമഭാരുലട  കസവനവലാം  കേടല്

രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായനി സജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി) ഓകരഭാ ഫനിഷറതീസട്ട് കസഷനുലാം രണട്ട് വതീതലാം സതീ-ഗഭാര്ഡമഭാരുലട കസവനലാം

അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കടഭാളനിലാംഗട്ട് നനികരഭാധന കേഭാലയളവനില് എലഭാ മലലറന ജനിലകേളനിലുലാം

ആവശലത്തനിനട്ട്  സതീ-ഗഭാര്ഡമഭാലര  നനികയഭാഗനിക്കഭാന  ജനിലഭാ  ഫനിഷറതീസട്ട്

ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   നനിലവനില്  ദനിവസകവതന

അടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിചനിരനിക്കുന  കേടല്സുരക്ഷഭാ  ഗഭാര്ഡമഭാര്ക്കട്ട്  150  രൂപ

നനിരക്കനില് റനിസട്ട് അലവനസുലാം 377  രൂപ നനിരക്കനില് കവതനവലാം കൂടനി ദനിവസലാം 527

രൂപ നല്കേനി വരുന.   സുരക്ഷഭാ ഗഭാര്ഡമഭാരുലട  കസവനലാം കേടല് സുരക്ഷയുമഭായനി

ബനലപടതഭായതനിനഭാല് കജഭാലനി സമയലാം നനിജലപടത്തഭാന കേഴെനിയനില.

ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില് ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖനയുള്ള

വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള

311  (999)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില് നടന വരുന

വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ; ;

(ബനി)  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  ലകേഭായനിലഭാണനിയനില്

നടനവരുന വനികേസന പദതനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേ.എസട്ട്.സനി.എ.ഡനി.സനി.  മുകഖന നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്

നനിനലാം സമര്പനിച ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ഏലതലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖന ലകേഭായനിലഭാണനി മതലബനന

തുറമുഖ  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  തതീരകദശ  കറഭാഡകേളുലട  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനി  (തുവയനില്

ലപഭായനില്ക്കഭാവട്ട്  ശനിശുമന്ദേനിരലാം  കറഭാഡനിലന്റെ  വനികേസന  പ്രവൃത്തനി,  ലകേഭായനിലഭാണനി



324 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 11, 2016

മുനനിസനിപഭാലനിറനി  4-ാംവഭാര്ഡനില്   വലനിയ  കതഭാടനിലനയുലാം  ലചേറനിയ  കതഭാടനിലനയുലാം

ബനനിപനിക്കുന  കേലുങ്കട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി)  എനതീ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നടപനിലഭാക്കുന.

(ബനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന

ലകേഭായനിലഭാണനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് തഭാലഴെപറയുന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന.

(1)  സലാംകയഭാജനിത  മതലഗ്രഭാമ  വനികേസന  പദതനിയനിലുളലപടത്തനി

2012-13  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ലകേഭായനിലഭാണനി  മതലഗ്രഭാമത്തനില്

തഭാലഴെപറയുന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന.

കുടനിലവള്ള വനിതരണലാം - 120.00 ലക്ഷലാംരൂപ (പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു)

വലക്തനിഗതകടഭായട്ട് ലറട്ട് (144 എണ്ണലാം) -28.80 ലക്ഷലാംരൂപ(പദതനി പുകരഭാഗമനിക്കുന.)

ലലവദദ്യുതതീകേരണലാം  - 24.26 ലക്ഷലാംരൂപ (പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു)

ലലഹമഭാസട്ട് ലലലറട്ട് (4 എണ്ണലാം) - 24.00 ലക്ഷലാംരൂപ (പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു)

(2) 13-ാംധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന  ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കുന

പദതനിയനിലുളലപടത്തനി  135.00  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  ലകേഭായനിലഭാണനി

ഫനിഷറതീസട്ട് സ്കൂള പുനരുദഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(3) തതീരകദശ  സഭാമൂഹല  അടനിസഭാന  വനികേസന  പദതനിയനിലുളലപടത്തനി

20.52 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ലകേഭായനിലഭാണനി ലലപ്രമറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെറനിനട്ട്

ഒരു പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കേനി.

(4) സമഗ്ര  തതീരകദശ   വനികേസന  പദതനിയനിലുളലപടത്തനി  86.00  ലക്ഷലാം

രൂപയുലട  പകയഭാളനി  കുടനിലവള്ള  പദതനി,  37.00  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട

കചേമകഞ്ചരനി കുടനിലവള്ള പദതനി എനനിവ പുകരഭാഗമനിക്കുന.

(5) ആധുനനികേ മതലമഭാര്ക്കറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം പദതനിയനിലുളലപടത്തനി 115.63

ലക്ഷലാം രൂപയുലട പകയഭാളനി മതലമഭാര്ക്കറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(6) നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഗ്രഭാമതീണ  അടനിസഭാന  സഇൗകേരല  വനികേസന
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ഫണനിലുളലപടത്തനി തഭാലഴെപറയുന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന.

പകയഭാളനി ലടകനിക്കല് സ്കൂളനിനട്ട് ഗ്രഇൗണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം -  17.00 ലക്ഷലാം രൂപ.

(പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു)

പകയഭാളനി-ഇരനിങ്ങല് കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം -  5.00 കകേഭാടനി രൂപ.

(പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു)

ലലഹമഭാസട്ട് ലലലറട്ട് -ഇരനിങ്ങല് (3 എണ്ണലാം) - 21.00 ലക്ഷലാം രൂപ.

(പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു)

(7)  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  അടനിസഭാനസഇൗകേരല  വനികേസന  പദതനിയനിലുള

ലപടത്തനി   ലകേഭായനിലഭാണനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  മഭാപനിള  ഹയര്ലസക്കണറനി  സ്കൂളനിനട്ട്  375

ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  പുതനിയ ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നടനവരുന.

(സനി)  ലകേ.എസട്ട്.സനി.എ.ഡനി.സനി.  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  നനിനലാം  2014-2016  കേഭാലയളവനില്  ലഭനിച

ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ
നമ്പര്

ലഭനിച ലപ്രഭാകപഭാസല് 

(1) (2)

1 പനി.എചട്ട്.സനി., പകയഭാളനി പുതനിയ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

2 ഗവ. യു.പനി.എസട്ട്. ഭജനമഠലാം ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

3 ഗവ. ഫനിഷറതീസട്ട് ലലഹസ്കൂള, പുതനിയഭാപ പുതനിയ ലകേടനിട   നനിര്മ്മേഭാണലാം

4 വനി.എചട്ട്.സനി. മടപള്ളനി പുതനിയ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

5 ലനറട്ട് ലമന്റെനിലാംഗട്ട് യഭാര്ഡട്ട്, ലകേഭായനിലഭാണനി

6 കേണ്ണനകേടവട്ട് ലനറട്ട് ലമന്റെനിലാംഗട്ട് യഭാര്ഡട്ട്

(1) (2)
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7 അലാംഗനവഭാടനി കചേമകഞ്ചരനി

8 ഏറൂള ലനറട്ട് ലമന്റെനിലാംഗട്ട് യഭാര്ഡട്ട് (കചേമകഞ്ചരനി)

9 ഗവ. എല്.പനി.എസട്ട്., കകേഭാരഭാപ്പുഴെ ഫനിഷറതീസട്ട്

10 വനമുഖലാം ലലഹസ്കൂള പുതനിയ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

11 ലനറട്ട് ലമന്റെനിലാംഗട്ട് യഭാര്ഡട്ട്, മൂടഭാടനി

12 തനികക്കഭാടനി കകേഭാടനിക്കല് ബതീചട്ട് കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

13 അഴെനിയര്  ഗവ.  ഹയര്  ലസക്കണറനിസ്കൂള  പുതനിയലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം

14 ലനറട്ട് ലമന്റെനിലാംഗട്ട് യഭാര്ഡട്ട്, അഴെനിയര്

15 മതീത്തലങ്ങഭാടനി മുത്തുങ്ങള ഗവ. എല്.പനി.എസട്ട്., പുതനിയ ലകേടനിടലാം

16 അങ്കണവഭാടനി, കചേകറഭാടട്ട്

17 ആമകത്തഭാടട്ട് ലഡയനികനജട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

18 മടപള്ളനി അലാംഗനവഭാടനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

പുതനിയങ്ങഭാടനി ഫനിഷനിലാംഗട്ട് ഹഭാര്ബര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

312  (1000)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  പുതനിയങ്ങഭാടനിയനില്,ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബര്
നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഇതുവലര  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(ബനി)  ഹഭാര്ബറനിനുകവണ മഭാതൃകേഭാ പഠനലാം നടത്തുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
ഏജനസനിയഭായ സനി.ഡബ്ളനിയു.പനി.ആര്.എസട്ട്-ലന ചുമതലലപടത്തനിയതനിനുകശഷലാം
എലന്തെഭാലക്ക പഠനങ്ങളഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(സനി) ഇനനി ഏലതഭാലക്ക പഠനങ്ങളഭാണട്ട് നടത്തഭാന ബഭാക്കനിയുള്ളതട്ട് ; ഇതുവലര
എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  ഹഭാര്ബറനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം എകപഭാകഴെക്കട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാന
കേഴെനിയുലാം ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  പുതനിയങ്ങഭാടനി  മതലബനന  തുറമുഖത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണകത്തഭാടനു

ബനനിച്ചുള്ള  അകനസഷണ  ഗകവഷണ  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  65  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട

പുതുക്കനിയ ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതനുസരനിചട്ട് ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപട്ട്

ഇനലവസനികഗഷന  പ്രവൃത്തനികേള  ലചേയ്യുകേയുലാം  തുടര്നട്ട്  മഭാതൃകേഭാ  പഠനലാം

നടത്തുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനിയഭായ  പൂലനയനിലല  CWPRS-ലന

ചുമതലലപടത്തുകേയുലാം ലചേയ.

(ബനി) മഭാതൃകേഭാ പഠനലാം നടത്തുനതനിനട്ട് CWPRS-ലന ചുമതലലപടത്തനിയതനിനു

കശഷലാം ഹഭാര്ബറനിലന്റെ പ്രഭാഥമനികേ പഠനത്തനിനഭാവശലമഭായ കടഭാകപഭാഗ്രഭാഫനികേട്ട് ഡഭാറഭാ,

ലലഹകഡഭാഗ്രഭാഫനികേട്ട്  ഡഭാറഭാ,  കേറന്റെട്ട്  മതീറര്  ഡഭാറഭാ,  ലലടഡല്  ഒബ്സര്കവഷന,

കഷഭാര്ലലലന ഡഭാറഭാ എനനിവ CWPRS-നട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  CWPRS-ല് നനിനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം ആയതനിനപ്രകേഭാരലാം

പുലനിമുട്ടുകേളുലട  അലലലനലമന്റെട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  കേടലനിലല  കബഭാറനിലാംഗട്ട്  പ്രവൃത്തനി,

പദതനിയുലട  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  പഠനലാം  എനനിവ  നടകത്തണതുണട്ട്.   ടനി

ഹഭാര്ബറനിലന്റെ അകനസഷണ ഗകവഷണലാം,  മഭാതൃകേഭാപഠനലാം എനനിവയഭായനി ഇതുവലര

36,59,604 രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  CWPRS-ലന്റെ മഭാതൃകേഭാപഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിചതനിനുകശഷലാം കേടലനിലല

കബഭാറനിലാംഗട്ട്,  അക്രഡനിറഡട്ട്  ഏജനസനി  മുകഖനയുള്ള  പരനിസനിതനിപഠനലാം  എനനിവ

നടകത്തണതുണട്ട്.  പത്തട്ട് മഭാസലാം നതീണ്ടുനനില്ക്കുന പരനിസനിതനി പഠനത്തനിനുകശഷലാം

പരനിസനിതനി  കനിയറനസട്ട്  ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്  പദതനി  രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര

സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുനതുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം

ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയുനതുമഭാണട്ട്.

കേശുവണനി കമഖലയനിലല കജഭാലനിസനിരത

313  (1001)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷന്യൂ

വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അടഞകേനിടക്കുന  കേശുവണനി  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറനട്ട്

പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  എലന്തെങ്കനിലുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുനകണഭാ;

ഉലണങ്കനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേശുവണനി  കമഖലയനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്  സ്ത്രതീ
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ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കജഭാലനി  സനിരത  ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനുള്ള  പദതനികേള

ആകലഭാചേനയനിലുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കേശുവണനി കമഖലയനിലല ലചേറുകേനിട വലവസഭായങ്ങകളയുലാം സഭാപനങ്ങകളയുലാം

സലാംരക്ഷനിക്കഭാന പ്രകതലകേ പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേരളത്തനില്  ആലകേ  എണ്ണൂകറഭാളലാം  കേശുവണനി  ഫഭാക്ടറനികേളുണട്ട്.

ഇതനികലലറ  ഫഭാക്ടറനികേളുലാം  അടഞകേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.   അസലാംസ്കൃത  കതഭാടണനിയുലട

ലഭലതക്കുറവട്ട്,  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങളനികലക്കട്ട്  സസകേഭാരലകമഖലയനിലല  കേശുവണനി

ഫഭാക്ടറനികേള  മഭാറനിസഭാപനിക്കുനതട്ട്,  പ്രവര്ത്തന  മൂലധനത്തനിലന്റെ  അഭഭാവലാം,

മൂലലവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങളുലട അഭഭാവലാം,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഇകപഭാള ഏര്ലപടത്തനിയ

9.36%  ഇറക്കുമതനി  ചുങ്കലാം  എനനിവയഭാണട്ട്  കേശുവണനി  കമഖല  നനിലവനില്

അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന  പ്രധഭാന  പ്രതനിസനനികേള.  കമല്  പ്രതനിസനനികേള

പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് വനിവനിധ നടപടനികേളഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്.  കകേരള

സലാംസഭാന  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പറകറഷലന്റെ  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറന

പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  ധനസഹഭായലാം  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേശുവണനി  വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  സുതഭാരലമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങള  നടപനില്

വരുത്തുനതനിനഭായനി  ലടണര്  വലവസകേളനില്  ചേനില  ഇളവകേള  വരുത്തനി  ഉത്തരവട്ട്

പുറലപടവനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതു  കൂടതല്  ആളുകേള  ലടണറനില്  പലങ്കടക്കുനതനിനട്ട്

കേഭാരണമഭാകുലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  മൂലലവര്ദനിത ഉല്പനങ്ങള നനിര്മ്മേനിചട്ട് കേയറ്റുമതനി

ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാലപകലാം

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കതഭാടണനിയുലട  ആഭലന്തെര  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി

കൂടതല്  സലങ്ങളനില്  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  ബഭാങകേളുമഭായുള്ള

ബഭാധലതകേള ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല് പദതനിയനിലൂലട ലകേഭാടത്തുതതീര്ക്കുന കേഭാരലലാം

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. ബഭാങ്കട്ട് പ്രതനിനനിധനികേള, വനിവനിധ വകുപട്ട് കമധഭാവനികേള എനനിവര്

അടങ്ങനിയ  ഒരു  എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചട്ട്  പരനിഹഭാര  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള

ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന  ധഭാരണയഭായനിട്ടുണട്ട്.  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസഭാനത്തനില്  കതഭാടണനി

ലഭലമഭാക്കുന  സലാംവനിധഭാനകമര്ലപടത്തുനതനിലനക്കുറനിച്ചുലാം  ഇതനിനഭായനി  ഉനതതല

സമനിതനി രൂപതീകേരനിക്കുനതനിലനക്കുറനിച്ചുലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിച്ചുവരുന.

  പൂടനിക്കനിടക്കുന കേശുവണനി ഫഭാക്ടറനികേള തുറനട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 329

314(T*1002)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷന്യൂ  വലവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

വര്ക്കല  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  പൂടനിയനിടനിരനിക്കുന  13  കേശുവണനി
ഫഭാക്ടറനികേള തുറനട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനുലാം ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം കജഭാലനിയനില് നനിനട്ട്
വനിരമനിചവര്ക്കുമുള്ള ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുനതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേശുവണനി  കമഖലയനിലല  അപകട്ട്  സഹകേരണസഭാപനമഭായ  കേഭാലപകനിലന്റെ
വര്ക്കല നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല നഭാവഭായനിക്കുളത്തട്ട് സനിതനി ലചേയ്യുന ഒരു ഫഭാക്ടറനി
2016 ജൂണ് മഭാസലാം വലര പ്രവര്ത്തനിചനിരുന.  കതഭാടണനിയുലട ലഭലതക്കുറവമൂലലാം 2016
ജൂലലല  മഭാസലാം  മുതല്  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  ഫഭാക്ടറനിയുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
നനിര്ത്തനിലവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   കതഭാടണനിയുലട ലഭലത ഉറപ്പുവരുത്തുനതനിനഭായനി രണട്ട്
ഇ-ലടണറുകേള കേഭാലപകട്ട് ക്രമതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കതഭാടണനി ലഭനിക്കുന മുറക്കട്ട് കേമ്പനനിയുലട
പ്രവര്ത്തനലാം  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.  സസകേഭാരലകമഖലയനിലല  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറന
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഹ്രസസകേഭാല  ദതീര്ഘകേഭാല  പദതനികേള  രൂപതീകേരനിച്ചുവരുന.
ഹ്രസസകേഭാല  നടപടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  നനിലവനിലുള്ള കലഭാണുകേളക്കട്ട്  6  മഭാസകത്തക്കട്ട്
ലമഭാറകടഭാറനിയലാം  ഏര്ലപടത്തണലമനലാം  പുതുതഭായനി  ബഭാങ്കട്ട്  ഫനിനഭാനസട്ട്
അനുവദനിക്കണലമനലാം  കലഭാണ്  തനിരനിചടയ്ക്കുനതനിനട്ട്  സഭാവകേഭാശലാം  നല്കേണലമനലാം
ബഭാങകേകളഭാടട്ട്  ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.   ഇഇൗ വനിഷയലാം  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങ്കട്ട്  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത
എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി  കയഭാഗത്തനില്  ശക്തമഭായനി  ആവശലലപടതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ബഭാങ്കട്ട്  പ്രതനിനനിധനികേള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിവനിധ  വകുപ്പുതല
കമധഭാവനികേള  എനനിവര്  ഉളലപടന  ഒരു  എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചട്ട്
പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. കേഭാലപകനില് 2011 വലര വനിരമനിചവര്ക്കട്ട്
ഗ്രഭാറ്റുവനിറനി  ഉളലപലടയുള്ള ആനുകൂലലങ്ങള എലഭാലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   അതനിനുകശഷലാം
വനിരമനിചവര്ക്കുള്ള ഗ്രഭാറ്റുവനിറനി നല്കുനതനിനട്ട് കേഭാലപകട്ട് സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ധനസഹഭായലാം
അഭലര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേശുവണനി  വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ലലകേവശമുണഭാ യനിരുന
കേലമ്പലത്തുള്ള ഒരു ഫഭാക്ടറനി 2002-ലല കകേഭാടതനി ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം സസകേഭാരല ഉടമയട്ട്
വനിട്ടുലകേഭാടത്തനിരുന.  പ്രസ്തുത ഫഭാക്ടറനിയനില് നനിനലാം  60  വയസട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി 2006
വലര  വനിരമനിച  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഗ്രഭാറ്റുവനിറനി  ആനുകൂലലങ്ങള  വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.   കശഷനിക്കുന വര്ഷത്തനിലല ഗ്രഭാറ്റുവനിറനി ആനുകൂലലങ്ങള നല്കുന
കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ.)

*  T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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*ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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9.30 AM]

II അറനിയനിപപ

ഗവര്ണറുടടെ സകന്ദേശശ

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കകേരള  നനിയമസഭയുടടെ  നടെപടെനിക്രമവശ  കേകാരര്യനനിര്വ്വഹണവശ
സശബനനിച്ച  ചട്ടങ്ങളനിടലൈ  15-ാംചട്ടതനിടന്റെ  (8)-ാം  ഉപചട്ടപ്രകേകാരശ  ബഹുമകാനടപട്ട
ഗവര്ണ്ണറുടടെ മറുപടെനി ഞകാന് സഭടയ അറനിയനിക്കുന.

“I thank the Fourteenth Kerala Legislative Assembly for the Motion of
Thanks adopted by its First Session on my address to the Assembly on 24 th June
2016”. 

III ശ്രദ്ധ ക്ഷണനിക്കല

1. തസ്പീരകദേശ പരനിപകാലൈന വനിജകാപനശ

ശ്രസ്പീ  .    ടകേ  .    ദേകാസന്: സര്, മതര്യടതകാഴനിലൈകാളനികേളുടടെ പരമ്പരകാഗതമകായ മതര്യബനന
അവകേകാശങ്ങള് നനികഷേധനിക്കുന്നതശ തസ്പീരകദേശനനിവകാസനികേടള  വനിലൈങ്ങു ടവയ്ക്കുന്നതമകായനിട്ടുള
സനി.ആര്.ഇസഡപ  വനിജകാപനപ്രകേകാരമുള  നനിയന്ത്രണങ്ങള്  പനിന്വലൈനിക്കുന്നതനിനശ
അവരുടടെ ജസ്പീവനിതനനിലൈവകാരശ ഉയര്ത്തുന്നതനിനശകവണനി ഒരു കകേകാസ്റ്റല മകാകനജപ ടമന്റെപ പകാന്
തയകാറകാക്കുന്നതനിനശ  തസ്പീരകദേശടത  ജനജസ്പീവനിതടത  അടെനിസകാനമകാക്കനി  ഒരു  തസ്പീരകദേശ
പകാകക്കജപ നടെപനിലൈകാക്കനി ജനങ്ങളുടടെ ജസ്പീവനിതതനില മകാറ്റമുണകാക്കുന്നതനിനശ മുഖര്യമന്ത്രനിയുകടെയുശ
സഭയുകടെയുശ  ശ്രദ്ധ  ക്ഷണനിക്കകാന്  കവണനിയുളതകാണപ  ഇഇൗ  പ്രകമയശ.  കകേരളതനിടലൈ
മതര്യടതകാഴനിലൈകാളനി  സമൂഹശ  പ്രധകാനമകായുശ  ഉപജസ്പീവനതനിനകായനി  ആശ്രയനിക്കുന്നതപ
കേടെലൈനിടനയകാണപ.  കേകാലൈകാകേകാലൈങ്ങളകായനി  ടതകാഴനിലപരമകായ  സഇൗകേരര്യങ്ങള്ക്കുകവണനി  മതര്യ
ടതകാഴനിലൈകാളനികേള്  തകാമസനിക്കുന്നതപ  കേടെലൈനികനകാടെടുത  തസ്പീരപ്രകദേശങ്ങളനിലൈകാണപ.
പകാരമ്പരര്യമകായനി  ലൈഭനിക്കുന്ന  ഭൂമനിയനില  സസ്വന്തമകായനി  പട്ടയശ  ലൈഭനിക്കുന്നതനിനപ  കേഴനിയകാത
ഒരവസയകാണുളതപ.  വര്ഷേങ്ങളകായനി  ടടകേവശശ  വച്ചുവരുന്ന  ഭൂമനിക്കകാണപ  ഇകപകാള്
പട്ടയശലൈഭനിക്കകാത സകാഹചരര്യമുണകായനിട്ടുളതപ. നനിലൈവനിലുളള സകാമ്പതനികേ സകാഹചരര്യതനില
ആ  തസ്പീരകതകാടെപ  വളടരയടുത  പ്രകദേശങ്ങളനിലവസ്പീടെപ  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനപ  അവര്
നനിര്ബനനിതരകായനിരനിക്കുകേയകാണപ.  കവലൈനികയറ്റ  കമഖലൈയനിലനനിന്നപ  കേരയനികലൈയപ  500  മസ്പീറ്റര്
ദൂരശ വടരയുള തസ്പീരപ്രകദേശവശ കവലൈനിയനിറക്ക കമഖലൈയനിലനനിന്നപ   12 കനകാട്ടനിക്കല      ടടമല
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വടരയുളള  സമുദ്രപ്രകദേശവശ  ടടെറനികട്ടകാറനിയല  വകാട്ടര്  സനി.ആര്.ഇസഡനില  ഉള്ടപടുന.
സനി.ആര്.ഇസഡപ.  നനിയമശ  കേടെലൈനികന്റെയുശ  തസ്പീരതനികന്റെയുശ  അവകേകാശനികേള്
മതര്യടതകാഴനിലൈകാളനികേളകാടണന്ന കേകാരര്യശ  അശഗസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.  ഭരണഘടെനയുടടെ ആര്ട്ടനിക്കനിള്
246(7)-ാം  ടഷേഡഡ്യൂള്  പ്രകേകാരശ  ഫനിഷേറസ്പീസപ  ഒരു  സശസകാന  വനിഷേയമകാണപ.
തസ്പീരകദേശകമഖലൈയുടടെ 22 കേനികലൈകാമസ്പീറ്റര് കേടെല സശസകാനതനിടന്റെ അധനികേകാര പരനിധനിയനിലൈകാണപ.
സശസകാന  സര്ക്കകാരനിടന്റെ  അധനികേകാരതനിന  മുകേളനിലുള  കേടെനകേയറ്റമകാണപ  ഇക്കകാരര്യതനില
കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെപ  നടെതനിയനിട്ടുളതപ.  1986-ടലൈ  പരനിസനിതനി  സശരക്ഷണ  നനിയമശ
നടെപനിലൈകാക്കുന്നതപ  ഭരണഘടെനയുടടെ  ആര്ട്ടനിക്കനിള്  21-ല വനിഭകാവന ടചയ്യുന്ന ജസ്പീവനിക്കകാനള
അവകേകാശശ  സശരക്ഷനിച്ചുടകേകാണകായനിരനിക്കണടമന്നപ  ബഹുമകാനടപട്ട  സുപ്രസ്പീശകകേകാടെതനിയുടടെ
ഉതരവപ  നനിലൈവനിലുണപ.  ഇവനിടടെ  ഭരണഘടെനയുടടെ  ലൈശഘനമകാണപ  നടെക്കുന്നതപ.   ഇതനിടന്റെ
ഫലൈമകായനി  കേടെകലൈകാരടത  മതര്യടതകാഴനിലൈകാളനികേള്ക്കപ  വളടര  ബുദ്ധനിമുട്ടകാണുണകായനിട്ടുളളതപ.
മതര്യടതകാഴനിലൈകാളനികേള്  പ്രധകാനമകായുശ  തകാമസനിച്ചുവരുന്നതപ  സനി.ആര്.ഇസഡപ  2,
സനി.ആര്.ഇസഡപ  3  കസകാണുകേളനിലൈകാണപ.  ഉപജസ്പീവന  സുരക്ഷനിതതസ്വശ,  തസ്പീരപ്രകദേശതനിടന്റെ
പ്രകാധകാനര്യശ  എന്നനിവ  കേണക്കനിടലൈടുത്തുടകേകാണപ  ഇഇൗ  കസകാണുകേളനില  വനിവനിധതരതനിലുള
നനിര്മകാണപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ  ഇന്നപ  നനിയന്ത്രണകമര്ടപടുതനിയനിട്ടുണപ.  കവലൈനികയറ്റ
കമഖലൈയനിലനനിനശ  50  മസ്പീറ്ററനിനളനിലുള തസ്പീരപ്രകദേശതകാണപ  ഭവനനനിര്മകാണശ
ഉള്ടപടടെയുള  നനിര്മകാണപ്രവര്തനങ്ങള്  അനവദേനിക്കുകേയനിടലന്നപ  കനരടത
നനിര്കദ്ദേശനിച്ചനിരുന്നതപ.  പകക്ഷ  കകേരളതനിടലൈ  ഒരു  പഞകായതനിലുശ  മുനനിസനിപകാലൈനിറ്റനിയനിലുശ
അങ്ങടനയല  നടെപനിലൈകാക്കുന്നതപ.  ഇകപകാള്  200  മസ്പീറ്റര്  ദൂരപരനിധനി  വച്ചുടകേകാണകാണപ
നടെപനിലൈകാക്കുന്നതപ.  അതടകേകാണപ  ഇക്കകാരര്യതനില  സര്ക്കകാര്  അടെനിയന്തര  നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണശ. വസ്പീടു വയകാനശ  ഇലൈകനിസനിറ്റനി കേണക്ഷന് കേനിട്ടകാനശ നനിര്മകാണശ പൂര്തസ്പീകേരനിച്ച
ഭവനതനിനപ നമ്പര് ടകേകാടുക്കകാനശ എത്രയുശ ടപടട്ടന്നപ നടെപടെനി ഉണകാകേണടമന്നകാണപ  ഞകാന്
ഇഇൗ ശ്രദ്ധ ക്ഷണനിക്കലൈനിലൂടടെ ആവശര്യടപടുന്നതപ. 

മുഖര്യമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വനിജയന്):  സര്,  വളടര  ഗഇൗരവമുള  ഒരു
പ്രശ്നമകാണപ  ബഹുമകാനടപട്ട  ടകേ.  ദേകാസന്  സഭയുടടെ  ശ്രദ്ധയനില  ടകേകാണ
വന്നനിരനിക്കുന്നതപ.  എന്വകയകാണ്ടമന്റെല ടപ്രകാട്ടക്ഷന് ആകശ അതനിടന്റെ റൂള്സുമകായനി
ബനടപട്ടുടകേകാണള  പ്രശ്നങ്ങളകാണപ  അകദ്ദേഹശ  ഇവനിടടെ  ഉന്നയനിച്ചതപ.  ഇതനിടന്റെ
ഭകാഗമകായനി  നമ്മുടടെ  രകാജര്യടത  തസ്പീരപ്രകദേശങ്ങടള  നകാലൈപ  കമഖലൈകേളകായനി
തനിരനിച്ചനിരനിക്കുന.   അതനില  കകേകാസ്റ്റല  ടറഗുകലൈഷേന്  കസകാണ്  1-ല   കേടെലൈനിടലൈ
ആവകാസവര്യവസടയ  സകാരമകായനി  ബകാധനിക്കുന്ന  തസ്പീരങ്ങളനിടലൈ  പരനിസനിതനി  കലൈകാലൈ
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പ്രകദേശങ്ങടളയകാണപ  ഉള്ടപടുതനിയനിരനിക്കുന്നതപ.  കേണലക്കകാടുകേള്  ഉള്ടപടടെയുളവ
ഇതനിലൈകാണപ  വരനികേ.  കകേകാസ്റ്റല  ടറഗുകലൈഷേന്  കസകാണ്  2-ല   കേടെലൈനികനകാടെപ  കചര്നള
പൂര്ണ്ണമകായുശ  വനികേസനിച്ച  പട്ടണപ്രകദേശങ്ങളകാണപ  ഉള്ടപടുന്നതപ.  കസകാണ്  3-ല  കനരടത
പറഞ്ഞ ഒന്നനിലുശ രണനിലുശ ടപടെകാത ഗകാമപ്രകദേശങ്ങളകാണപ ഉള്ടപടുന്നതപ.  കസകാണ്  4-ല
കവലൈനിയനിറക്ക  സലൈശ  മുതല  12  കനകാട്ടനിക്കല  ടടമല  കേടെലൈനികലൈക്കുള  പ്രകദേശങ്ങളുശ
ഉള്ടപടുന.  കകാസപ  5-ല  കേകായലുമകായനി  കചര്നകേനിടെക്കുന്ന  അതനിദുര്ബലൈ  കമഖലൈകേളനിടലൈ
ആവകാസ വര്യവസയുശ  ജനജസ്പീവനിതവമകായനി  ബനടപട്ടപ  പ്രകതര്യകേ പരനിഗണന  നലകകേണ
കമഖലൈകേളുശ  തനിരനിച്ചനിട്ടുണപ.  ഇതരതനിലുള  വനിഭജനശ  അഖനികലൈന്തര്യകാതലൈതനില  തടന്ന
നനിലൈനനിലക്കുകേയകാണപ.  നമ്മുടടെ  സശസകാനമുള്ടപടടെയുള  ചനിലൈ  പ്രകദേശങ്ങളുടടെ
സകാഹചരര്യങ്ങള് കേണക്കനിടലൈടുതപ  ചനിലൈ  മകാറ്റങ്ങള്  കകേരളതനിടലൈ  കേകായലുശ  കേകായല
തരുത്തുമകായുശ  ബനടപട്ടപ  ഉണകായനിട്ടുണപ.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  വനിജകാപനപ്രകേകാരശ
തസ്പീരകദേശതപ വസനിക്കുന്ന മതര്യടതകാഴനിലൈകാളനികേള്ക്കപ  ഭവന നനിര്മകാണമടെക്കമുള വനിവനിധ
വനിഷേയങ്ങളനില  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്  അനഭവനികക്കണനിവരുനണപ.  സനി.ആര്.ഇസഡപ
വനിജകാപനതനില ആവശര്യമകായ ഇളവകേള് അനവദേനിക്കണടമന്നപ സശസകാന സര്ക്കകാര്
കകേന്ദ്ര വനശ-പരനിസനിതനി മന്ത്രകാലൈയകതകാടെപ ആവശര്യടപട്ടനിട്ടുണപ.   സശസകാന ഗവണ്ടമന്റെപ
കകേന്ദ്രകതകാടെപ  ആവശര്യടപട്ട  പ്രധകാനടപട്ട  കേകാരര്യങ്ങള്  തകാടഴപറയുന്നവയകാണപ.  കേടെകലൈകാര,
പുഴകയകാര  പ്രകദേശങ്ങളനില  പരമ്പരകാഗതമകായനി  തകാമസനിക്കുന്നവര്ക്കപ  വസ്പീടെപ,  കടെകായപ ടലൈറ്റപ,
മതര്യടതകാഴനിലൈകാളനികേളുടടെ  ഉപകേരണങ്ങള്  സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനള  ടഷേഡ്ഡുകേള്  ഇവടയലകാശ
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനപ  അനവദേനികക്കണതകായനിട്ടുണപ.  സനി.ആര്.ഇസ ഡപ  3-ല  നനിര്മകാണ
രഹനിതകമഖലൈയകായനി പ്രഖര്യകാപനിച്ചനിരനിക്കുന്ന പ്രകദേശങ്ങളകാണനിവ. അതകപകാടലൈ തസ്പീരപ്രകദേശതപ
തകാമസനിക്കുന്ന  തകദ്ദേശവകാസനികേള്ക്കപ  അവനിടടെയുള  ഭൂമനിയനില  വസ്പീടെപ  നനിര്മനികക്കണതനിടന്റെ
ആവശര്യകേത കേണക്കനിടലൈടുതപ വസ്പീടെപ നനിര്മകാണതനിനള  അനമതനി നലകുന്ന കേകാരര്യതനില
ഇളവപ  അനവദേനിക്കണടമന്നപ  ആവശര്യടപട്ടനിട്ടുണപ.  ടചമസ്പീന്ടകേട്ടപ,  ടപകാക്കകാളനി  ടനലപകാടെ
കശഖരങ്ങളുടടെ കേരഭകാഗശ എന്നനിവ വസ്പീടെപ നനിര്മകാണതനിനകായനി തസ്പീരകദേശ നനിയന്ത്രണ കമഖലൈകാ
വനിജകാപനതനിടന്റെ പരനിധനിയനില നനിനശ ഒഴനിവകാക്കണടമന്നപ ആവശര്യടപട്ടനിട്ടുണപ.  നമ്മുടടെ
സശസകാനതനിടന്റെ പ്രകതര്യകേ സകാഹചരര്യശ കേണക്കനിടലൈടുതപ 10 മസ്പീറ്ററനില തകാടഴ വസ്പീതനിയുള
കതകാടുകേളുടടെ  കേരപ്രകദേശവശ  തസ്പീരകദേശ  നനിയന്ത്രണ  കമഖലൈകാ  വനിജകാപനതനിടന്റെ
പരനിധനിയനിലനനിനശ  ഒഴനിവകാക്കണടമന്നപ  ആവശര്യടപട്ടനിട്ടുണപ.  തകദ്ദേശവകാസനികേളുടടെ  ഭവനശ
പുനര്നനിര്മനിക്കുകമ്പകാള്  നനിലൈവനിലുള  തറവനിസസ്പീര്ണ്ണശ  അടെനിസകാനടപടുതനി  മകാത്രകമ
പുനര്നനിര്മനിക്കകാവൂ എന്നതകാണപ ഇകപകാഴുള വര്യവസ.   അതപ  100  ചതരശ്ര മസ്പീറ്റര് തറ
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വനിസസ്പീര്ണ്ണശ വടര എന്നപ മകാകറ്റണതടണനശ ആവശര്യടപട്ടനിട്ടുണപ.    കേകായല ദേസ്വസ്പീപുകേളനില
നനിലൈവനിലുള  അശഗസ്പീകൃത  ടകേട്ടനിടെങ്ങളുടടെ  കേരഭകാഗതപ  തകദ്ദേശവകാസനികേള്ക്കപ  വസ്പീടെപ
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനപ അനവകാദേശ നലകേണടമന്നപ ആവശര്യടപട്ടനിട്ടുണപ.  സനി.ആര്.ഇസഡപ 3-ല
നനിലൈവനില  കവലൈനികയറ്റ  നനിലൈയനില  നനിനശ  200  മസ്പീറ്റര്  വടരയുള  പ്രകദേശങ്ങളനില  ഒരു
തരതനിലുള നനിര്മകാണപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കുശ അനമതനിയനില.    മതര്യടതകാഴനിലൈകാളനികേള്ക്കപ
100  മുതല  200  മസ്പീറ്റര്  വടരയുള  പ്രകദേശതപ  ഭവനനനിര്മകാണതനിനശ
അറ്റകുറ്റപണനികേള്ക്കുശ അനമതനിയുണപ.  ഇതപ  50 മുതല 200 മസ്പീറ്റര്വടര ആക്കണടമന്നകാണപ
നകാശ  ആവശര്യടപട്ടനിരനിക്കുന്നതപ.  ഇവനിടടെ  ബഹുമകാനടപട്ട അശഗശ ഉന്നയനിച്ച പ്രശ്നശ അതസ്പീവ
ഗഇൗരവമകായനിട്ടുതടന്നയകാണപ സര്ക്കകാര് കേകാണുന്നതപ.  ഇക്കകാരര്യതനില ബഹുമകാനടപട്ട അശഗശ
ആവശര്യടപട്ട  കേകാരര്യങ്ങള്  കനടെനിടയടുക്കുന്നതനിനപ   സശസകാന  സര്ക്കകാര്  തടെര്നശ
ശ്രമനിക്കുന്നതകാണപ.  

ശ്രസ്പീ  .    ടകേ  .    ദേകാസന്:  സര്,  എടന്റെ  നനികയകാജകേ  മണ്ഡലൈതനില  1300-ഓളശ
മതര്യടതകാഴനിലൈകാളനികേളുടടെ  വസ്പീടുകേള്  സനിതനി  ടചയ്യുന്നതപ  കവലൈനികയറ്റ  കമഖലൈയനില
നനിനശ  50  മസ്പീറ്ററനിനളനിലൈകാണപ.  പഞകായത്തുകേള്കക്കകാ  മുനനിസനിപകാലൈനിറ്റനികേള്കക്കകാ
നനിര്മകാണപ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ  ടപര്മനിറ്റപ  ടകേകാടുക്കകാന്  കേഴനിയുന്നനില.  ഇതനിടനകാരു
പരനിഹകാരമുണകാക്കുന്നതനിനകായനി  ഗവണ്ടമന്റെപ   തസ്പീരകദേശ  പകാകക്കജപ  നടെപനിലൈകാക്കുന്ന
തനിനകാവശര്യമകായ നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകമകാ?

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വനിജയന്:  സര്,  നനിലൈവനിലുള  വസ്പീടുകേളനിലൈകാണപ  അവര്
ഇകപകാള് തകാമസനിച്ചുവരുന്നതപ. അതനിനകാല നനിര്മകാണ പ്രവര്തനങ്ങളുമകായനി ബനടപട്ടപ
അനമതനി നലകേകാതനിരനിക്കുന്നതപ അവര്ക്കപ പ്രയകാസകേരമകായ സനിതനി വനികശഷേമകായനിരനിക്കുശ
സൃഷനിക്കുകേ.  അതടകേകാണപ  പഞകായത്തുകേള്  ഭവനനനിര്മകാണതനിനകാവശര്യമകായ
അശഗസ്പീകേകാരശ  ടകേകാടുക്കുന്നതനിനശ  അതനിലൂടടെ  ടടവദേദ്യുതനിയുശ   മറ്റപ  തരതനിലുള
സഇൗകേരര്യങ്ങളുശ ലൈഭര്യമകാക്കുന്നതനിനമുള നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുവകാനകാണപ സര്ക്കകാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതപ. അതനിനകാവശര്യമകായ നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുശ. 

2.  ജലൈ കസകാതസ്സുകേളുടടെ സശരക്ഷണശ

ശ്രസ്പീ എ  .   പനി  .    അനനില കുമകാര്: സര് , കേഴനിഞ്ഞ നനിയമസഭകാ ടതരടഞ്ഞടുപനിടന്റെ
പ്രചരണപ്രവര്തനവമകായനി  ബനടപട്ടപ  ഒരു  സകാനകാര്തനിടയന്ന  നനിലൈക്കപ
ജനങ്ങളുടടെ  പ്രശ്നങ്ങള്  കനരനിട്ടപ  കബകാദ്ധര്യടപട്ടതനിടന്റെ  പശകാതലൈതനിലൈകാണപ
ഇക്കകാരര്യശ  ബഹുമകാനടപട്ട  സഭയുടടെയുശ  മന്ത്രനിയുടടെയുശ  ശ്രദ്ധയനികലൈക്കപ  ടകേകാണ
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വരുന്നതപ.  കേഴനിഞ്ഞ കുകറ കേകാലൈങ്ങളകായനി മകാര്ച്ചപ-ഏപ്രനില മകാസങ്ങളനില രൂക്ഷമകായ
കുടെനിടവള  ക്ഷകാമശ  അനഭവനികക്കണനിവരുന്നതപ  പതനിവപ  സശഭവമകായനി
മകാറനിയനിരനിക്കുകേയകാണപ.  രൂക്ഷമകായ കുടെനിടവളക്ഷകാമടത അതനിജസ്പീവനിക്കകാന് കവണനി
പുതനിയ  പദ്ധതനികേള്  ടകേകാണ  വരുന്നതനിടനക്കുറനിച്ചപ  നമള്  ഗഇൗരവമകായനി  ചര്ച്ച
ടചയ്യുകേയുശ അതനിനള പരനിഹകാര മകാര്ഗ്ഗങ്ങള് കതടുകേയുശ ടചയ്യുന്നതപ കേഴനിഞ്ഞ കുകറ
വര്ഷേങ്ങളകായനി പതനിവകായനി തടെരുന്ന ഒരു കേകാരര്യമകാണപ. ഞകാന് ഇവനിടടെ ഉന്നയനിക്കുന്നതപ
പുതനിയ  ശുദ്ധജലൈ  പദ്ധതനികേള്  കവണടമനളകതകാ  പുതനിയ  കുഴലക്കനിണറുകേള്
കവണടമനളകതകാ പുതനിയ ടടപപപ ടടലൈന് എകപറ്റന്ഷേന് ടകേകാണവരണടമനളകതകാ അല.
കേഴനിഞ്ഞ  കുകറ  കേകാലൈങ്ങളകായനി  ഒട്ടനവധനി  ശുദ്ധജലൈ  പദ്ധതനികേള്  നമ്മുടടെ  നകാടെനിടന്റെ
പലൈഭകാഗത്തുശ  നടെപനിലൈകാക്കനിയനിട്ടുളതനില  എശ.എല.എ.-മകാര്  നലകേനിയതശ  പഞകായത്തുകേള്
നലകേനിയതശ  വകാട്ടര്  അകതകാറനിറ്റനിയുടടെ  ഭകാഗമകായനിട്ടുളതമുണപ.  മുന്  കേകാലൈങ്ങളനില  ജനങ്ങള്
ശുദ്ധജലൈപദ്ധതനികേള് കവണടമന്ന ആവശര്യമകായനിരുന പറഞ്ഞനിരുന്നടതങനില ഇന്നപ പ്രസ്തുത
പദ്ധതനികേള്ക്കു കവണനി ജലൈകസകാതസ്സുകേളനില ആവശര്യമകായ ശുദ്ധജലൈമനിടലനള കേകാരര്യമകാണപ
ഉന്നയനിക്കടപടുന്നതപ.  എടന്റെ  നനികയകാജകേ  മണ്ഡലൈതനില  എശ.എല.എ.-ടയന്ന  നനിലൈയനില
ഞകാന് തടന്ന നടെപനിലൈകാക്കനിയ ഒരു പദ്ധതനിയുള്പടടെ  മൂന്നപ ശുദ്ധജലൈ പദ്ധതനികേളുണപ.  ആ മൂന്നപ
പദ്ധതനികേളനിടലൈ ജലൈകസകാതസ്സുകേളനിലുശ ഒരനിറ്റപ  ടവളമനിലകാത സകാഹചരര്യമകാണുളതപ.  വളടര
ഗുരുതരമകായ  അവസയകാണപ  ഈ  വര്ഷേശ  നകാശ  അനഭവനിച്ചതപ.  മുന്കേകാലൈങ്ങളനില  നനിനശ
വര്യതര്യസമകായനി  പലൈ ജനിലകേളനിലുശ ഈ വര്ഷേശ 40 ഡനിഗനി ടസലഷേര്യസനിനപ മുകേളനില ചൂടെപ
കരഖടപടുതനിയതനിടന്റെ  ഫലൈമകായനി  ജലൈ  കസകാതസ്സുകേള്  പൂര്ണ്ണമകായനി  വറ്റനിവരണ
സകാഹചരര്യമുണകായനി.  ഇഇൗ  രസ്പീതനി  തടെര്ന്നകാല  വരുശ  വര്ഷേങ്ങളനിലുശ  ഇകത
സകാഹചരര്യമകായനിരനിക്കുടമന്നകാണപ  പറയടപടുന്നതപ.  അങ്ങടനവന  കേഴനിഞ്ഞകാല
ഗവണ്ടമന്റെനിനപ  ഏറ്റവശ  പ്രയകാസമുണകാക്കുന്ന  ഒരുകേകാരര്യശ  എലകാകപര്ക്കുശ
ശുദ്ധലൈജലൈടമതനിക്കുകേ  എനളതകായനിരനിക്കുടമന്ന  കേകാരര്യതനില  യകാടതകാരു
സശശയവമനില.  അതടകേകാണപ  ശുദ്ധജലൈ  പദ്ധതനികേള്  ആരശഭനിക്കുന്നതനിനശ
അതനിനകവണനി ബഡ്ജറ്റനിലുള്ടപടടെ ധകാരകാളശ പണശ നസ്പീക്കനിവച്ചനിരനിക്കുന്നതടമകാടക്ക
നല കേകാരര്യങ്ങളകാണപ.  ശുദ്ധജലൈ പദ്ധതനികേള് ഉണകായകാല മകാത്രശ കപകാര,  ശുദ്ധജലൈശ
ലൈഭനിക്കുന്നതനിനകാവശര്യമകായ  ജലൈകസകാതസ്സുകേള്  നനിലൈനനിര്തകാന്  കേഴനിഞ്ഞനിടലങനില
നമള്  എത്ര  കകേകാടെനി  രൂപ  ടചലൈവഴനിച്ചപ  ശുദ്ധജലൈ  പദ്ധതനികേള്  ഉണകാക്കനിയകാലുശ
അടതകാടക്ക  ടവറുശ  കനകാക്കുകുതനിയകായനി  നനിലക്കുന്ന  സകാഹചരര്യമകായനിരനിക്കുശ
ഉണകാവകേ. നമ്മുടടെ ശുദ്ധജലൈ പദ്ധതനികേളനില ടവളടമതനിക്കുന്ന ജലൈകസകാതസ്സുകേള്
കേഴനിഞ്ഞ  കേകാലൈങ്ങളനില  ധകാരകാളമകായനി  ഉണകായനിരുന.  മുന്കേകാലൈങ്ങളനില
മഴക്കകാലൈമകായകാല  കകേരളതനിടലൈ  ജലൈകാശയങ്ങടളലകാശ  സമൃദ്ധമകായനിരുന.  നമ്മുടടെ
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പുഴകേള്,  നദേനികേള്,  കതകാടുകേള്,  കുളങ്ങള്,  അരുവനികേള്  തടെങ്ങനിയവടയലകാശ  ജലൈ
സമൃദ്ധമകായനിരുന.   പകക്ഷ  ഇന്നപ  ആ  സകാഹചരര്യശ  മകാറനി.  മഴ  കേഴനിഞ്ഞകാലുടെടന
നമ്മുടടെ  പുഴകേടളലകാശ  വറ്റനി  വരളുകേയകാണപ.  ഒരു  കുളശകപകാലുശ  ഇലകാത
സകാഹചരര്യമകാണപ ഇന്നപ പലൈ പഞകായത്തുകേളനിലുമുളതപ. മഹകാരകാഷ്ട്രയനിടലൈ ലൈത്തൂരനിടലൈ
കുടെനിടവള  ക്ഷകാമടതക്കുറനിച്ചപ  പത്രങ്ങളനിലൂടടെ  വകായനിച്ചു.  350  കേനി.മസ്പീ.  ദൂടരനനിന്നപ
ടവളവമകായനി  എത്തുന്ന  ടട്രെയനിനനിടന്റെ  ചൂളശവനിളനി  കേകാതനിരനിക്കുന്ന  ഒരു
ജനതടയക്കുറനിച്ചപ  നമള്  വകായനിച്ചതപ  വളടര  അത്ഭുതകതകാടുകൂടെനിയകാണപ.  കേഴനിഞ്ഞ
മകാര്ച്ചപ-ഏപ്രനില  മകാസങ്ങളനില  പലൈ  പഞകായത്തുകേള്ക്കുശ  കലൈകാറനികേളനില  ടവളശ
സടടപ  ടചയ്യുന്നതനിനപ  ടതകാട്ടടുത  പഞകായത്തുകേടളകയകാ  അകേടലൈയുള
പഞകായത്തുകേടളകയകാ  ആശ്രയനികക്കണ  സനിതനിവന.  പലൈ  പഞകായത്തുകേള്ക്കുശ
സസ്വന്തമകായനി  ജലൈകസകാതസ്സുകേളനിലകാത  സകാഹചരര്യശ  കേഴനിഞ്ഞ  കവനലക്കകാലൈ
ത്തുണകായനി.  അതനിനപ  ഒരു  മകാറ്റശ  വരുത്തുന്നതനിനകവണനി  പുഴകേളനില  തടെയണകേള്
സശരക്ഷനിച്ചുടകേകാണശ  കൂടുതല  ജലൈകാശയങ്ങള്  ഉണകാക്കനിടക്കകാണശ  കുളങ്ങടള
നവസ്പീകേരനിച്ചപ  സശരക്ഷനിച്ചുടകേകാണശ  ഒകാകരകാ  പഞകായതനിലുശ  ആവശര്യമകായ
ജലൈകാശയങ്ങള്  ഉണകാക്കുന്നതനികനകാ  ജലൈസമ്പതപ  നനിലൈനനിര്ത്തുന്നതനികനകാ
ആവശര്യമകായ  നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണശ.  ശുദ്ധജലൈ  പദ്ധതനികേളനികലൈക്കപ
ശുദ്ധജലൈടമതനിക്കുന്നതനികനകാ ജലൈ സമൃദ്ധനിയുണകാക്കുന്നതനികനകാ കവണനിയുള നടെപടെനി
നമള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.  ഏതപ  ഗവണ്ടമന്റെപ  അധനികേകാരതനില  വന്നകാലുശ  അഞ
ലൈക്ഷശ രൂപ പരനിധനി വച്ചുടകേകാണപ പ്രധകാനമകായുശ മകാര്ച്ചപ  മകാസങ്ങളനില കുടെനിടവളശ
സടടപ  ടചയ്യുന്നതനിനകവണനി  പഞകായത്തുകേള്ക്കപ  അനവകാദേശ  ടകേകാടുക്കുശ.
ഇടതകാടക്ക കേകാലൈകാകേകാലൈങ്ങളകായനി ടചയ്തുവരുന്ന കേകാരര്യങ്ങളകാണപ.  പകക്ഷ ഇനനിയുള
കേകാലൈങ്ങളനില  അതരതനിലുള  അനവകാദേശ  ടകേകാടുത്തുകേഴനിഞ്ഞകാലുശ  ശുദ്ധജലൈ
വനിതരണശ നടെത്തുന്നതനിനപ എവനിടടെ നനിന്നപ ശുദ്ധജലൈശ കേനിട്ടുടമന്ന കചകാദേര്യശ നമ്മുടടെ
മുന്നനികലൈക്കപ  വനടകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണപ.  അതടകേകാണപ  ശുദ്ധജലൈ  വനിതരണ
കതകാടടെകാപശതടന്ന  ജലൈകസകാതസ്സുകേള്  സശരക്ഷനിക്കുന്നതനിനശ  കുളങ്ങളുശ  പുഴകേളുശ
അരുവനികേളുടമകാടക്ക  സശരക്ഷനിക്കുന്നതനിനമുള  ശക്തമകായ  നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണടമന്നകാണപ ഞകാന് ഇഇൗ ശ്രദ്ധക്ഷണനിക്കലൈനിലൂടടെ ആവശര്യടപടുന്നതപ.  

ജലൈവനിഭവ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    മകാതദ്യു  റ്റനി  .    കതകാമസപ):  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ
ടതരടഞ്ഞടുപ്പുകേകാലൈശ  ടകേകാടുശ  കവനലൈനിലൈകായതടകേകാണപ  നനിരവധനി  സകാനകാര്തനികേള്ക്കപ
ടവളശ  കുടെനികക്കണതകായനിവന  എന്നകാണപ  ബഹുമകാനടപട്ട  അശഗശ  തടന്റെ
പ്രസശഗതനിടന്റെ തടെക്കതനില സൂചനിപനിച്ചതപ.  ഞകാന് നര്മശ പറഞ്ഞുടവകന്നയുള,
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വളടര ഗഇൗരവതരമകായ ഒരു വനിഷേയമകാണനിതപ.  അതനിടന ലൈഘൂകേരനിച്ചപ കേകാണുകേയല.
വരള്ച്ച കനരനിടുന്നതനിനപ  വരള്ച്ചക്കകാലൈതപ  മകാത്രമകായനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്ന നടെപടെനികേള്
പരര്യകാപ്തമകാകുകേയനില.  നദേനികേളനിടലൈ  നസ്പീടരകാഴുക്കപ  പുനനഃസകാപനിക്കുകേ,  കേകാലൈ
വര്ഷേക്കകാലൈതപ  ലൈഭനിക്കുന്ന  അധനികേജലൈശ  മുഴുവന്  ഒഴുകേനികപകാകുന്നതപ  തടെഞ്ഞു
നനിര്തനി സമസ്പീപ പ്രകദേശടത ഭൂജലൈ വനിതകാനശ തകാഴകാടത നനിലൈനനിര്ത്തുകേ, കുടെനിടവള
ലൈഭര്യത ഉറപകാക്കുകേ, കേകാര്ഷേനികേ ആവശര്യങ്ങള്ക്കുശ പകാരനിസനിതനികേ ആവശര്യങ്ങള്ക്കുശ
കവണ  ജലൈശ  ലൈഭര്യമകാക്കുകേ  എന്നനിവ  ജലൈവനിഭവ  വകുപനിടന്റെ  ലൈക്ഷര്യങ്ങളകാണപ.
അതനിനകവണനി സസ്വസ്പീകേരനികക്കണ പദ്ധതനികേള് ജലൈകസചന വകുപ്പുശ ഭൂജലൈ വകുപ്പുശ
ജലൈ  അകതകാറനിറ്റനിയുശ  ജലൈനനിധനി  അടെക്കമുള  പദ്ധതനികേളനിലൂടടെ  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചു
വരനികേയകാണപ. 871  കേനിണറുകേള് നനിരസ്പീക്ഷണ വനികധയമകാക്കനി ടകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണപ.
രണപ  വര്ഷേതനിടലൈകാരനിക്കല  ഡകാറ്റകാ  വച്ചപ  റനികപകാര്ട്ടുകേള്  തയകാറകാക്കുനണപ.
കകേരളതനിടലൈ  152  കബകാക്കുകേടള  നകാലൈകായനി  തനിരനിക്കുകേയുശ  ഓവര്
എകപകപകായനിറ്റഡകായനി  പകാലൈക്കകാടെപ  ജനിലയനിടലൈ ചനിറ്റൂര്   കബകാക്കുശ ക്രനിട്ടനിക്കല എന്ന
കേകാറ്റഗറനിയനില  കേകാസര്കഗകാഡപ  ജനിലയനിടലൈ  കേകാസര്കഗകാഡപ  കബകാക്കുശ  പകാലൈക്കകാടെപ
ജനിലയനിടലൈ  മലൈമ്പുഴ  കബകാക്കുശ  ടസമനി  ക്രനിട്ടനിക്കല  എന്ന  കേകാറ്റഗറനിയനില  23
കബകാക്കുകേളുശ  ടസയനിഫപ  എന്ന  കേകാറ്റഗറനിയനില  126  കബകാക്കുകേളുമകാണപ
കേടണതനിയതപ.  2014-ല  190  തടെയണകേള്  നനിര്മനിക്കകാന്  111  കകേകാടെനി  രൂപ
അനവദേനിച്ചതപ  ഉപകയകാഗനിച്ചപ  45  തടെയണകേള്  മകാത്രമകാണപ  പൂര്തനിയകാക്കനിയതപ.
ബകാക്കനി  തടെയണകേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനള  അടെനിയന്തര  നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുവരുന.  ജലൈ  അകതകാറനിറ്റനിയുടടെ  പമ്പനിശഗപ  കസ്റ്റഷേനനില  ടവളശ
ലൈഭര്യമകാക്കുന്നതനിനകായനി  15  തടെയണകേള്  നനിര്മനിക്കകാന്  62  കകേകാടെനി  രൂപ
അനവദേനിച്ചനിട്ടുണപ.  അതനിടന്റെ  പണനികേള്  വനിവനിധ  ഘട്ടങ്ങളനിലൈകാണപ,  അതശ
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതകാണപ. ജലൈനനിധനി മുകഖന 1746 ഭൂജലൈ പരനികപകാഷേണ പദ്ധതനികേള്
നടെപനിലൈകാക്കനിടക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണപ.  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമന്റെപ അധനികേകാരകമറ്റതനിന  കശഷേശ
ബഹുമകാനടപട്ട  മുഖര്യമന്ത്രനി  നലകേനിയനിരനിക്കുന്ന  കേര്ക്കശ  നനിര്കദ്ദേശശ  മഴടവളളശ
പകാഴകായനി കപകാകുന്നതപ തടെഞ്ഞുനനിര്തകാന് മഴടവള സശഭരണനികേകളകാടടെകാപശതടന്ന
മഴക്കുഴനികേള് നനിര്മനിക്കുന്ന പദ്ധതനികേളുശ ആവനിഷ്ക്കരനിക്കണടമന്നകാണപ.  അതടകേകാണപ
നദേനികേളനിടലൈ  ജലൈലൈഭര്യത  ഉറപകാക്കകാന്  ജലൈകസകാതസ്സുകേള്  കൂടുതല
പരനികപകാഷേനിപനിക്കകാനള  പദ്ധതനികേകളകാടടെകാപശതടന്ന   മഴക്കുഴനികേളുശ മഴടവള
സശഭരണനികേളുശ   സകാപനിടച്ചടുക്കകാനളള    നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയകാണപ.
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ഇതസശബനനിച്ചപ  ബഹുമകാനടപട്ട  തകദ്ദേശസസ്വയശഭരണ  വകുപ്പുമന്ത്രനിയുമകായനി  ചര്ച്ച
ടചയ്തു.  എന്.ആര്.ഇ.ജനി.  പദ്ധതനിയനിലടപടുതനി  ജലൈകസകാതസ്സുകേളുടടെ
സശരക്ഷണതനിനശ കുളങ്ങളുടടെയുശ കേനിണറുകേളുടടെയുശ  സശകപകാഷേണതനിനശ  ടചക്കപ
ഡകാമുകേളുശ  തടെയണകേളുശ  നനിര്മനിക്കകാനശ  ടതകാഴനിലുറപപ  പദ്ധതനിയനിലകപകാലുശ
പദ്ധതനികേള്  ഏടറ്റടുക്കകാനശ  ബഹുമകാനടപട്ട  തകദ്ദേശസസ്വയശഭരണ  വകുപ്പുമന്ത്രനി
ഇതനിനകേശ   നനിര്കദ്ദേശശ  ടകേകാടുതനിട്ടുണപ.  ഓകരകാ  ജനിലയനിലുശ  ഓകരകാ  കബകാക്കുകേള്
ടതരടഞ്ഞടുതപ   ടടപലൈറ്റപ  കപ്രകാജകകേളകായനി   എന്.ആര്.ഇ.ജനി.  പദ്ധതനിയനിലടപടുതനി
നടെപകാക്കകാനള  നനിര്കദ്ദേശമകാണപ  അകദ്ദേഹശ  നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതപ.  ജലൈകസകാതസ്സുകേളനില
ടവളളശ ലൈഭര്യമകായനിടലങനില  'ഇനനിവരുടന്നകാരു തലൈമുറയപ ഇവനിടടെ വകാസശ സകാധര്യകമകാ?'  എന്ന
കചകാദേര്യതനിടന്റെ മുമ്പനില  നകാശ  പകേച്ചു  നനിലകക്കണനിവരുശ.  അതടകേകാണപ
കവനലക്കകാലൈതപ  മകാത്രമല  നനിരന്തരമകായനി  ജലൈലൈഭര്യത   ഉറപകാക്കകാന്കവണനിയുള
സതസ്വര നടെപടെനികേളനില  ജനകേസ്പീയ പങകാളനിതകതകാടുകൂടെനി   ഏര്ടപടെണടമന്നകാണപ
ഗവണ്ടമന്റെപ ആഗഹനിക്കുന്നതപ. 

ശ്രസ്പീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമകാര് : സര്,  അങ്ങപ ഇവനിടടെ സൂചനിപനിച്ചതകപകാടലൈ
വകാട്ടര് അകതകാറനിറ്റനിടയയുശ ഗവണ്ടമന്റെനിടനയുശ സശബനനിച്ചനിടെകതകാളശ   ശുദ്ധജലൈ
പദ്ധതനികേള് നടെപകാക്കുന്നതനിനപ  ഭകാരനിച്ച സകാമ്പതനികേബകാധര്യതയുണപ.  അകതകാടടെകാപശ
ഇതരതനിലുള  ജലൈകസകാതസ്സുകേള്  സശരക്ഷനിക്കുന്നതനിനശ  അതനികലൈടറ
ബകാധര്യതയുണകാകുടമന്ന  കേകാരര്യതനില  യകാടതകാരു  സശശയവമനില.   സകാമ്പതനികേ
പരനിമനിതനികേള്  ഏതപ  ഗവണ്ടമന്റെനിനകായകാലുശ  ഉണകാകുശ.  ജലൈകസകാതസ്സുകേള്
സശരക്ഷനിച്ചപ നനിര്ത്തുന്ന കേകാരര്യങ്ങളനില ത്രനിതലൈ പഞകായത്തുകേള്, എശ.എല.എ.-മകാര്,
ഗവണ്ടമന്റെപ,  പത്രമകാധര്യമങ്ങള് എന്നനിങ്ങടന എലകാവരുകടെയുശ ഒരു ജനകേസ്പീയ കൂട്ടകായ
ഉണകാക്കനിടക്കകാണപ  എലകാ  പഞകായതനിലുശ  ചുരുങ്ങനിയതപ   ഒരു  ജലൈകാശയടമങനിലുശ
പുതതകായനി ഉണകാക്കുന്നതനിനപ കനതൃതസ്വശ  ടകേകാടുക്കുവകാന്  ജലൈവനിഭവ വകുപപ  മുകന്നകാട്ടു
വരുകമകാ?

ശ്രസ്പീ  .    മകാതദ്യു  റ്റനി  .    കതകാമസപ :  സര്,  ടതരടഞ്ഞടുപപ  പ്രചരണ സമയതടെക്കശ
ഇടെതപക്ഷ  ജനകാധനിപതര്യമുന്നണനിയുശ  മുഖര്യമന്ത്രനിയുശ   പ്രധകാനമകായുശ  ഉഇൗന്നല
നലകേനിയതപ  ജലൈസശരക്ഷണതനിനകവണനി   ഒരു  ജനകേസ്പീയ  സശരശഭശ  ഇഇൗ  നകാട്ടനില
ടകേകാണവകരണതപ  ആവശര്യമകാടണനളതനിനകാണപ.  പ്രധകാനമകായുശ  മഴക്കുഴനികേളടെക്കശ
വകാട്ടര് അകതകാറനിറ്റനിയുടടെ പദ്ധതനികേള്ടക്കലകാശ പണശ കേടണതകാനളള ശ്രമതനിലൈകാണപ.
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പണശ  ഇല  എന്നതനിടന്റെ  കപരനില  വകാട്ടര്  അകതകാറനിറ്റനിയുടടെ  ഒരു  പദ്ധതനിയുശ
ഉകപക്ഷനിക്കകാന് പകാടെനിടലന്നപ ബഡ്ജറ്റനിലൂടടെ  ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനി പ്രഖര്യകാപനിച്ചനിട്ടുണപ.
പണശ  കേടണതനി  ആവശര്യമകായ  പദ്ധതനികേള്  നടെപകാക്കുശ.  ഭൂജലൈ  വനിതകാനശ
തകാണുകപകാകേകാതനിരനിക്കകാന്കവണനി  ജനകേസ്പീയ  സശരശഭശ  രൂപടപടുതനി  ടതകാഴനിലുറപപ
പദ്ധതനിയനിലൂടടെ എശ.എല.എ.-മകാടരകൂടെനി  പടങടുപനിച്ചുടകേകാണപ  പദ്ധതനി തയകാറകാക്കുന്ന
കേകാരര്യങ്ങടള  സശബനനിച്ചപ  തകദ്ദേശ  ഭരണ  വകുപ്പുമന്ത്രനിയുമകായനി  സശസകാരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.
തസ്പീര്ച്ചയകായുശ ജനപ്രതനിനനിധനികേളുടടെ പങകാളനിതവശ കനതൃതസ്വവശ ഇതനില ഉണകാകുന്നതപ
അഭനിലൈഷേണസ്പീയവശ അകങ്ങയറ്റശ സസ്വകാഗതകാര്ഹവമകാണപ.  അക്കകാരര്യതനില  ഗവണ്ടമന്റെപ
ശ്രദ്ധ പതനിപനിക്കുന്നതകാണപ.

IV സബ്മനിഷേന്

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമകാനടപട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതകാവപ  എഴുതനിതന്ന
അകതവനിഷേയവമകായനി ബനടപട്ടപ ശ്രസ്പീ.  ഒ.  രകാജകഗകാപകാല,  ശ്രസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതകാമസപ,
ശ്രസ്പീ.  എശ.  രകാജകഗകാപകാലൈന്  എന്നസ്പീ  മൂന്നപ  അശഗങ്ങള്കൂടെനി  സബ്മനിഷേന്
ഉന്നയനിക്കണടമന്നപ ആവശര്യടപട്ടനിട്ടുണപ. അവരവരുടടെ മണ്ഡലൈങ്ങളുമകായനി ബനടപട്ട
പ്രശ്നങ്ങളകായതടകേകാണകാണപ  അവര്  ആവശര്യടപട്ടനിരനിക്കുന്നതപ.   വനിഷേയതനിടന്റെ
ഗഇൗരവശ  പരനിഗണനിച്ചപ  അവര്ക്കപ  മൂന്നപ  കപര്ക്കുശ  ഓകരകാ  വകാചകേങ്ങള്
പറയകാവന്നതകാണപ. 

1. ടഎ.എസപ. റനിക്രൂട്ടപടമന്റെപ

പ്രതനിപക്ഷകനതകാവപ  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശപ  ടചന്നനിതലൈ):  സര്,  കകേരളതനിലനനിനശ
19 കപര് ടഎ.എസപ. കേര്യകാമ്പനിടലൈതനി എന്ന  വകാര്ത ടഞട്ടകലൈകാടടെയകാണപ  കകേരളശ
ശ്രവനിച്ചതപ.   അതസ്പീവ ഗഇൗരവകതകാടടെ  നമള് കേകാകണണ ഒരു വനിഷേയമകാണനിതപ.
കലൈകാകേതനിടന്റെ പലൈ ഭകാഗത്തുശ  ടഎ.എസപ.  ഉയര്ത്തുന്ന അക്രമ പ്രവര്തനങ്ങള്
തനികേച്ചുശ ആശങകാജനകേമകാണപ.  ജൂടടലൈ 1-നപ  ധകാക്കയനില 28  കപരുശ ജൂടടലൈ 3-നപ
ബകാഗകാദേനില  200  കപരുശ  ടകേകാലടപടുകേയുണകായനി.  ധകാരകാളശ  മനിസനിശഗപ  കകേസുകേള്
നമ്മുടടെ  സശസകാനതപ  ഉണകാകേകാറുണപ.  എന്നകാല  ഇവടരലകാവരുശ  ടഎ.എസപ.-ല
കചര്ന്നതകാടണന്നപ  പറയകാന്  കേഴനിയനില.  കനരടത  കകേരളതനിലനനിനശ
വനികദേശത്തുകപകായ  ചനിലൈര്  ടഎ.എസപ.-ല  കചര്നടവന്ന  വനിവരങ്ങള്   ഉണകായനിരുന.
വനികദേശരകാജര്യങ്ങളനില  കജകാലൈനിടചയ്തുടകേകാണനിരുന്ന  ചനിലൈ  ആളുകേള്ക്കപ  ഇതമകായനി
ബനമുടണന്നപ പറഞ്ഞപ  പ്രസ്തുത  രകാജര്യങ്ങള്     കകേരളതനികലൈയപ         നകാലൈനിലൈധനികേശ 
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ആളുകേടള ഹകാന്റെപഓവര് ടചയ്ത കേകാരര്യവശ നമുക്കപ അറനിയകാവന്നതകാണപ.   തസ്പീവ്രവകാദേശ
ഏതപ   രസ്പീതനിയനിലൈകാടണങനിലുശ   എതനിര്ക്കടപകടെണതകാണപ.  എലകാ  മകതതര
വനിശസ്വകാസനികേളുശ രകാഷ്ട്രസ്പീയ കേക്ഷനികേളുശ സശഘടെനകേളുശ വര്യക്തനികേളുശ  ഇതനിടനതനിരകായ
ശക്തമകായ നനിലൈപകാടെപ സസ്വസ്പീകേരനിക്കുനടണനളതപ ആശസ്വകാസജനകേമകായ കേകാരര്യമകാണപ.
ആഭര്യന്തര  സുരക്ഷനിതതസ്വശ  ശക്തനിടപടുകതണതമകാണപ.  കകേന്ദ്ര  ഇന്റെലൈനിജന്സപ
ഏജന്സനികേളുശ  സശസകാന  ഇന്റെലൈനിജന്സപ  ഏജന്സനികേളുശ  കൂടുതല
കകേകാ-ഓര്ഡനികനറ്റു ടചയ്തുടകേകാണപ ഇതരശ പ്രവര്തനങ്ങടള  കേകാകണണതകായനിട്ടുണപ.
ഇടതലകാശ  വകാര്തകേളകാണപ.   ഇതനിടനക്കുറനിച്ചപ  സനിരസ്പീകേരനിക്കടപട്ട   നനിലൈയനിലുള
കേകാരര്യങ്ങള്  നമ്മുടടെ  മുന്നനിലൈനില.  ഇക്കകാരര്യതനില  കകേകാ-ഓര്ഡനികനറ്റഡകായനിട്ടുള
പ്രവര്തനങ്ങള്  നടെക്കുനടണന്നകാണപ   വകാര്തകേളനിലൂടടെ  വകായനിക്കുന്നതപ.  എലകാ
കേകാരര്യങ്ങളുശ   ആഭര്യന്തര വകുപനിടന്റെ  ചുമതലൈകൂടെനി  വഹനിക്കുന്ന അകങ്ങയപ  പുറതപ
പറയകാന്  കേഴനിയനില.  എന്നകാല  ഇഇൗ  സഭയനിലുശ  ജനങ്ങളുടടെ  മുന്നനിലുശ
അവതരനിപനിക്കകാന്  കേഴനിയുന്ന  കേകാരര്യങ്ങള്  ടഷേയര്  ടചയ്തകാല  നന്നകായനിരനിക്കുശ.
പലൈവനിധതനിലുള  അഭഡ്യൂഹങ്ങളുശ  വകാര്തകേളുമകാണപ  പുറത്തു  വന
ടകേകാണനിരനിക്കുന്നതപ.  അതപ ഒഴനിവകാക്കകാന് കവണനി ടഷേയര് ടചയകാവന്ന വനിവരങ്ങള്
ഇഇൗ സഭയുമകായനി ടഷേയര് ടചയണടമന്നകാണപ എടന്റെ അഭര്യര്തന.  ഇഇൗ വകാര്തകേള്
ഇതവടര  സനിരസ്പീകേരനിക്കടപട്ടനിട്ടനില  എനളതശ  ചനിലൈ  മകാധര്യമങ്ങളനിലൂടടെ
പുറത്തുവരുന്ന കേകാരര്യങ്ങളകാണപ.   ധകാരകാളശ മനിസനിശഗപ കകേസുകേള് സശസകാനതപ  പലൈ
ജനിലകേളനിലുശ  ഉണകാകുനണപ  എനളളതശ ഒരു യകാഥകാര്തര്യമകാണപ.   ഇ-ടമയനില,
വകാട്ടപസപആപപ,  ടഫയ്സ്ബുക്കപ  എന്നസ്പീ   നവമകാധര്യമങ്ങളനിലൂടടെ  പ്രചരനിക്കുന്ന
ഇതരതനിലുളള  വകാര്തകേളുശ  അതനിടന്റെ ഫലൈമകായനി  ഉണകായനിടക്കകാണനിരനിക്കുന്ന
പ്രശ്നങ്ങളുശ  നമ്മുടടെ  മുമ്പനിലുള  ഒരു  കേകാരര്യശതടന്നയകാണപ.  ഇന്നപ
നവമകാധര്യമങ്ങളനിലൂടടെയുണകാകുന്ന ഇതരശ  പ്രശ്നങ്ങള്  വളടര ഗഇൗരവകതകാടുകൂടെനി
നമള്  കേകാകണണ ഒരു കേകാരര്യശ തടന്നയകാണപ.   നമ്മുടടെ സശസകാനശ ടപകാതകവ
സമകാധകാനകാന്തരസ്പീക്ഷവശ  മതസഇൗഹകാര്ദ്ദേവശ  നനിലൈനനിലക്കുന്ന  പുകരകാഗമന
ആശയങ്ങള്ക്കപ  മുന്തൂക്കശ നലകുന്ന നകാടെകാണപ.  ഇവനിടടെ ഇങ്ങടനടയകാരു സശഭവശ
ഉണകാകുന  എനള  വകാര്തകേള്  വരുന്നതതടന്ന  അതസ്പീവ  ഗുരുതരമകായ   ഒരു
കേകാരര്യമകാണപ.  അങ്ങടനയുടണങനില അതപ തടെയുവകാനശ ഇതനിടന്റെ യഥകാര്ത വസ്തുത
എന്തകാണപ;  ഇതനിടന്റെ  നനിജസനിതനി  എന്തകാണപ  എന്നസ്പീ   കേകാരര്യങ്ങള്   ജനങ്ങടള
കബകാധര്യടപടുതകാനശ ശക്തമകായ നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കകാനശ തയകാറകാകേണശ.  
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ശ്രസ്പീ  .    ഒ  .    രകാജകഗകാപകാല  :  സര്,  കനമശ നനികയകാജകേ മണ്ഡലൈതനില ആറ്റുകേകാല
കക്ഷത്രതനിനടുത്തുള  വസ്പീട്ടനിടലൈ  കക്ഷത്ര  ട്രെസ്റ്റപ  അശഗതനിടന്റെ  ഏകേ  മകേള്
കേകാസര്കഗകാഡനിനടുത്തുള  ദേന്തല  കകേകാകളജനില  അവസകാന  വര്ഷേശ  പഠനിക്കുന്ന
അവസരതനില ആ കുട്ടനിടയ മതശ  മകാറ്റനിടക്കകാണകപകായനിരനിക്കുനടയന്നപ  ടപടട്ടന്നപ
വസ്പീട്ടുകേകാര്ക്കപ വനിവരശ കേനിട്ടനി.  അതപ അറനിഞ്ഞയുടെന്, കേഴനിഞ്ഞ നവശബര് മകാസതനില
തടന്ന  കപകാലൈസ്പീസപ  അധനികേകാരനികേടള  വനിവരശ  അറനിയനിച്ചു.  പകക്ഷ  ഒരു  നടെപടെനിയുശ
എടുതനില.  തസ്പീര്ച്ചയകായനിട്ടുശ  മതശ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കകാനളള  സസ്വകാതന്ത്രര്യശ  എലകാവര്ക്കു
മുണകാകേണശ.  അതകപകാടലൈതടന്ന  ആടര കവണടമങനിലുശ വനിവകാഹശ കേഴനിക്കകാനളള
സസ്വകാതന്ത്രര്യവശ  എലകാവര്ക്കുശ  ഉണകാകേണശ.  പകക്ഷ  ഭകാരതതനിടന  ശത്രുവകായനി
കേണക്കകാക്കുന്ന  ടഎ.എസപ.-നകവണനി  കപകാരകാടെകാന്കവണനിയുള  സകാഹചരര്യതനിനപ
തടെയനിടെകാന്കവണനി കവകാട്ടപ രകാഷ്ട്രസ്പീയതനിടന്റെ പരനിഗണന  മകാറ്റനിവച്ചുടകേകാണപ  ശക്തമകായ
നനിലൈപകാടടെടുക്കകാന് സര്ക്കകാര് തയകാറകാകേണശ.  

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടെനി  .    കതകാമസപ  :  സര്,  എടന്റെ നനികയകാജകേ മണ്ഡലൈതനിടലൈ തമനശ
പ്രകദേശത്തുള  ഒരു ടപണ്കുട്ടനിയുശ ഇതകപകാലുള ഒരു സശഘതനിടന്റെ പനിടെനിയനില
അകേടപട്ടതകായനി  അറനിയുനണപ.   കുട്ടനിയുടടെ  കപരപ,  വസ്പീട്ടുകപരപ  തടെങ്ങനിയ  എലകാ
കേകാരര്യങ്ങളുശ  അറനിയകാടമങനിലുശ  ഞകാന്  അതപ  ടവളനിടപടുത്തുന്നനില.  അതമകായനി
ബനടപട്ടപ അവരുടടെ വസ്പീട്ടുകേകാരുമകായനി ബനടപട്ടകപകാള് എനനിക്കപ മനസനിലൈകാക്കകാന്
കേഴനിഞ്ഞതപ  ഇഇൗ കുട്ടനി  കബകാശടബയനില  കജകാലൈനിടചയ്യുന്നയവസരതനില  അവനിടടെ
ഇസകാമനികേപ   റനിസര്ച്ചപ  ഫഇൗകണഷേന്  എനപറയുന്ന  ഒരു  സകാപനവമകായനി
ബനടപടുകേയുശ   അകനരനിയനിലുളള  ഒരു ബനിലഡനിശഗനില  നനിരന്തരമകായനി  കുകറ
ആളുകേള് ഒത്തുകചര്നളള ചനിലൈ ചര്ച്ചകേളുശ കകാസ്സുകേളുടമകാടക്ക നടെനടകേകാണനിരുന
എനളളതമകാണപ.   കകേരള  സമൂഹതനില   ഇനണകായനിരനിക്കുന്ന  ഭസ്പീതനിജനകേമകായ
അന്തരസ്പീക്ഷതനിനപ  അറുതനിവരുതണശ.   വളടര ഗഇൗരവതരമകായ  ഇഇൗ വനിഷേയശ
ബഹുമകാനടപട്ട  മുഖര്യമന്ത്രനി   ഇടെടപട്ടപ  പരനിഹരനിക്കണശ.  നമ്മുടടെ  മകതതര
സമൂഹതനില  മതതസ്പീവ്രവകാദേശ  ഇങ്ങടന   ആളനിപടെരുന്നതനിടനതനിടര   സ്കൂള്  തലൈശ
മുതല വര്യകാപകേമകായ  പ്രചരണ പരനിപകാടെനികേള്  ആരശഭനിക്കകാന് നമള് എലകാവരുശ
വളടര  ശക്തമകായ  നനിലൈപകാടെപ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയുശ  അതനിനകവണനിയനിട്ടുളള
പ്രവര്തനങ്ങളുശ  ഇകതകാടെനബനനിച്ചുണകാകേണടമന്നപ   അഭര്യര്തനിക്കുന. 

ശ്രസ്പീ  .    എശ  .    രകാജകഗകാപകാലൈന്:  സര്,  എടന്റെ  നനികയകാജകേ  മണ്ഡലൈമകായ
തൃക്കരനിപ്പൂരനില പടെന്ന-തൃക്കരനിപ്പൂര് പഞകായത്തുകേളനിടലൈ  3  കുടുശബങ്ങളനിലനനിന്നകായനി
3  സസ്പീകേളുശ  2  കുട്ടനികേളുശ   ഉള്ടപടടെ  13  കപടര  കേകാണകാതകായനിട്ടുളതപ.  ടവല
എജഡ്യൂകക്കറ്റഡപ ആയനിട്ടുള ടടെകകകാക്രകാറ്റുകേളുശ കഡകാക്ടര്മകാരുശ ഉള്ടപടുന്നവരകാണനിവര്.
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സലൈശ  എശ.എല.എ.  എന്ന  നനിലൈയനില   എടന്നയുശ  സലൈശ  എശ.പനി.-ടയയുശ
കുടുശബകാശഗങ്ങള് വന്നപ കേകാണുകേയുണകായനി.  ഇകപകാഴുശ അവര് ഉത്കേണകാകുലൈരകാണപ.
ഇവര്ക്കപ അറനിയകാവന്ന എലകാ വനിവരങ്ങളുശ  കപകാലൈസ്പീസനിനശ അകനസ്വഷേണ ഏജന്സനിക്കുശ
ടടകേമകാറകാടമന്നകാണപ  ഇവരുടടെ  അഭനിപ്രകായശ.  ബഹുമകാനടപട്ട  പ്രതനിപക്ഷകനതകാവപ
ചൂണനിക്കകാട്ടനിയതകപകാടലൈ ഇതമകായനി ബനടപട്ടപ വളടര ഭസ്പീതനിതമകായനിട്ടുള വകാര്തകേളകാണപ
പത്ര-ദൃശര്യ  മകാധര്യമങ്ങളനിലൂടടെ  പുറത്തുവനടകേകാണനിരനിക്കുന്നതപ.  മതസര്ദ്ധ  വളര്തകാന്
ഇതപ ഇടെയകാക്കുശ.  ഇതനിടനതനിടര ജകാഗത പകാലൈനിക്കകാന് കേഴനിയണശ. അതനിനളള  നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കകാന്  രകാഷ്ട്രസ്പീയ  ഇചകാശക്തനിയുള  ഇടെതപക്ഷ  ഗവണ്ടമന്റെനിനപ  കേഴനിയുടമന
തടന്നയകാണപ എടന്റെ പ്രതസ്പീക്ഷ.  തസ്പീര്ച്ചയകായുശ ഇതനിടനക്കുറനിച്ചപ സമഗമകായ അകനസ്വഷേണശ
നടെതകാനള  ഇടെടപടെലുകേള് സര്ക്കകാരനിടന്റെ ഭകാഗത്തുനനിനശ ഉണകാകേണടമന്നകാണപ ഇഇൗ
സബ്മനിഷേനനിലൂടടെ ഞകാന് ഉന്നയനിക്കുന്നതപ. 

മുഖര്യമന്ത്രനി (ശ്രസ്പീ പനിണറകായനി വനിജയന്):  സര്, ബഹുമകാനടപട്ട പ്രതനിപക്ഷ കനതകാവശ
ബഹുമകാനര്യരകായ മറ്റപ അശഗങ്ങളുശ അതസ്പീവ ഗഇൗരവതരമകായ വനിഷേയശ തടന്നയകാണപ സഭയനില
ഉന്നയനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ.   ഈ  പ്രശ്നശ  സമൂഹതനിടന്റെ  ശ്രദ്ധയനില  ആദേര്യശ  ടകേകാണവന്നതപ
ബഹുമകാനര്യനകായ എശ.എല.എ.  എശ.  രകാജകഗകാപകാലൈനശ  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ മണ്ഡലൈതനിലുള
എശ.പനി.  ശ്രസ്പീ.  പനി.  കേരുണകാകേരനമടെക്കമുളവരുമകാണപ.  അവര്   മുഖര്യമന്ത്രനിക്കപ  നനികവദേനശ
നലകേനിയനിരുന.  ഇവനിടടെ  പ്രസകാവനിച്ചതകപകാടലൈ  ബനടപട്ട  കുടുശബകാശഗങ്ങളുടടെ
ആവശര്യപ്രകേകാരമകായനിരുന  ഇവര്  ഇതരടമകാരു  നനികവദേനശ  സമര്പനിച്ചതപ.   കകേരളതനില
നനിനശ  ചനിലൈ  യുവതസ്പീയുവകാക്കള്  ഐ.എസപ.-ല  കചരുന്നതനിനകായനി  സനിറനിയയനിലുശ
അഫ്ഗകാനനിസകാനനിലുമുള  ഐ.എസപ.കേര്യകാമ്പുകേളനില എതനിയനിട്ടുളതകായനി   സശശയനിക്കുന്ന
വനിധതനിലുള വകാര്തകേള് പുറത്തുവന്നനിട്ടുണപ.   കേകാസര്കഗകാഡപ ജനിലയനില നനിന്നപ പതനികനഴപ
കപരുശ പകാലൈക്കകാടെപ  ജനിലയനില നനിന്നപ നകാല്കപരുശഉള്ടപടടെ ആടകേ ഇരുപടതകാന്നപകപടര
കേകാണകാതകായനിട്ടുണപ എനളതകാണപ പ്രകാഥമനികേ അകനസ്വഷേണതനില നനിനശ വര്യക്തമകാകുന്നതപ.
ബഹുമകാനര്യനകായ  എശ.എല.എ.  എശ.  രകാജകഗകാപകാലൈന്  സൂചനിപനിച്ചതകപകാടലൈ  പകാലൈക്കകാടെപ
ജനിലയനിലനനിന്നപ കേകാണകാതകായതനില ഒരു യുവതനി തനിരുവനന്തപുരശ സസ്വകദേശനിനനിയകാണപ.   ഇവര്
ഈസ  ടബകണ് എന്നയകാളുടടെ  ഭകാരര്യയകാണപ.  ഇവര്  മതപരനിവര്തനശ  ടചയ്തതനിന
കശഷേമകാണപ വനിവകാഹനിതരകായതപ.  കേകാണകാതകായ എലകാവരുശ വര്യതര്യസ ആവശര്യങ്ങള് പറഞ്ഞപ
വസ്പീടുകേളനിലനനിനശ  കപകായവരകാണപ.  ഇവര്  സനിറനിയയനില  എതനി  ഇസകാമനികേപ  കസ്റ്ററ്റനില
കചര്ന്നതകായനിട്ടകാണപ  ഇകപകാള് ലൈഭര്യമകായ  റനികപകാര്ട്ടുകേള്  സൂചനിപനിക്കുന്നതപ.
കേകാസര്കഗകാഡപ ജനിലയനില നനിന്നപ  കേകാണകാതകായതനില പതപ കപര് യുവകാക്കളുശ നകാലൈപ
കപര് യുവതനികേളുശ മൂന്നപ കപര് കുട്ടനികേളുമകാണപ.  പകാലൈക്കകാടെപ നനിന്നപ കേകാണകാതകായതനില
രണപ കപര് യുവകാക്കളുശ രണപ കപര് യുവതനികേളുമകാണപ.കേകാസര്കഗകാഡപ ജനിലയനില നനിന്നപ
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പതനികനഴപ  കപടര  കേകാണകാതകായനി  എന്നതകാണപ  ഇകപകാള്  പുറത്തുവന്നനിട്ടുള
വകാര്തകേള്. ഇതനില ഫനികറകാസപ ഖകാന് എന്ന ടചറുപക്കകാരന് മുശലബയനിലുളതകായനി
റനികപകാര്ട്ടപ  ലൈഭനിച്ചതനിടന്റെ  അടെനിസകാനതനില  മുശലബ  എയര്കപകാര്ട്ടനില  വച്ചപ
അകദ്ദേഹടത പനിടെനിച്ചതകായനി റനികപകാര്ട്ടുണപ.  പ്രതനിപക്ഷ കനതകാവശ ബഹുമകാനര്യരകായ
മറ്റപ  അശഗങ്ങളുശ  ചൂണനിക്കകാണനിച്ചതകപകാടലൈ   നമ്മുടടെ  സശസകാനശ  ഗഇൗരവമകായനി
കേകാകണണ ഒരു പ്രശ്നശ തടന്നയകാണനിതപ. എന്നകാല ഒരു കേകാരര്യതനില നമുക്കപ വര്യക്തത
വരുകതണതകായനിട്ടുണപ.  ഇവനിടടെ  ഭസ്പീകേര  പ്രവര്തനതനിനശ  തസ്പീവ്രവകാദേതനിനശ
മതകാടെനിസകാനമനില.  എലകാ  മതതനിലടപട്ടവരുശ  തസ്പീവ്രവകാദേനികേളകായുശ  ഭസ്പീകേരവകാദേനികേളകായുശ
മകാറുനണപ.  ഭസ്പീകേരപ്രവര്തനവശ തസ്പീവ്രവകാദേവശ ഒരു തരതനിലുശ നമുക്കപ  അശഗസ്പീകേരനിക്കകാന്
സകാധനിക്കുന്നതല. ചനിലൈ സകാപനിത തകാലപരര്യക്കകാര് ഇതമകായനി ബനടപട്ടപ  മുതടലൈടുപനിനപ
ശ്രമശ  നടെത്തുനണപ.  ഇതരശ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഉയര്നവന്നകപകാള്  മുസസ്പീശ
ജനവനിഭകാഗടതയകാടകേ  സശശയതനിടന്റെ  പുകേമറയനില  നനിറുത്തുന്നതനിനള  ഒരു
ശ്രമമുണകായനിട്ടുണപ.  ഇവനിടടെ ഇതനിടന്റെ ഉകദ്ദേശര്യശ വളടര  വര്യക്തമകാണപ;  മുസസ്പീശ വനിരുദ്ധ
വനികേകാരശ  സമൂഹതനില  പടെര്തകാനള  ഒരു  ശ്രമമകാണപ  അതനിടന്റെ  ഭകാഗമകായനി
സശഭവനിക്കുന്നതപ.  ഭൂരനിപക്ഷമതശ,  നഡ്യൂനപക്ഷമതശ എന്നനിങ്ങടനയുള വര്യതര്യകാസശ നമ്മുടടെ
നകാട്ടനില  ഇല.  ബഹുഭൂരനിപക്ഷശ  ജനങ്ങളുശ  ഭസ്പീകേരവകാദേതനിനശ  തസ്പീവ്രവകാദേതനിനടമതനിടര
ചനിന്തനിക്കുന്നവരകാണപ.  ഇതരതനില  ഭസ്പീകേരവകാദേതനിനശ  തസ്പീവ്രവകാദേതനിനടമതനിടര
നനിലൈടകേകാള്ളുന്ന  ഒരു  നകാടെപ  തടന്നയകാണപ  നമ്മുകടെതപ.  ഇതനില  ടചറനിടയകാരു  വനിഭകാഗശ
മകാത്രമകാണപ  തസ്പീവ്രവകാദേതനിനശ  മറ്റുശ  അടെനിമടപടെകാനള  പ്രവണത  കേകാണനിക്കുന്നതപ.  അതപ
നകാശ  ഗഇൗരവമകായനി  കേകാകണണതകായനിട്ടുണപ.   സശസകാന  സര്ക്കകാര്  മകാത്രമല  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  വനിവനിധ  ഏജന്സനികേളുമകായനി  കയകാജനിച്ചുടകേകാണപ  നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതകായനിട്ടുണപ. ഇക്കകാരര്യതനില സര്ക്കകാര് നടെപടെനികേള് മകാത്രശ മതനിയകാകുടമന്ന
നനിലൈപകാടെപ  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുകൂടെകാ.  ഭസ്പീകേരവകാദേതനിനശ  തസ്പീവ്രവകാദേതനിനടമതനിടര  ടപകാതവകായ
വനികേകാരശ  ഉയര്തനിടക്കകാണ  വരുന്നതനിനകായനി  ജനങ്ങടളയകാടകേ  ഒന്നനിച്ചപ  അണനി
നനിരകതണതകായനിട്ടുണപ. അങ്ങടന വന്നകാല മകാത്രകമ തസ്പീവ്രവകാദേടതയുശ ഭസ്പീകേരവകാദേടതയുശ
പൂര്ണ്ണമകായുശ ഒറ്റടപടുതകാന് സകാധനിക്കുകേയുള്ളു.  മുസസ്പീശ  വനിഭകാഗതനില മഹകാഭൂരനിപക്ഷവശ
തസ്പീവ്രവകാദേടതയുശ ഭസ്പീകേരവകാദേടതയുശ എതനിര്ക്കുന്നവരകാടണന്നതശ നകാശ കേകാണണശ. എലകാ
ജനവനിഭകാഗങ്ങടളയുശ  വനിശസ്വകാസതനിടലൈടുത്തുടകേകാണപ  ടതറ്റകായ  മകാര്ഗ്ഗശ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്ന;
കദേശ  വനിരുദ്ധമകായ  നനിലൈപകാടെപ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്ന;  തസ്പീവ്രവകാദേതനിനശ  ഭസ്പീകേരവകാദേതനിനശ
അടെനിടപട്ടപ  കപകാകുന്ന  ആളുകേടള  തനിരുത്തുന്നതനിനശ  ഒറ്റടപടുത്തുന്നതനിനമുള
നടെപടെനികേളകാണപ  സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതപ.   തസ്പീവ്രവകാദേടതയുശ  ഭസ്പീകേരവകാദേടതയുശ  അതസ്പീവ
ഗഇൗരവമകായനി കേണടകേകാണപ വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയനിലലകാത നടെപടെനികേളുശ  കകേന്ദ്ര ഏജന്സനികേടളയടെക്കശ
കയകാജനിപനിച്ചുടകേകാണള നടെപടെനികേളുശ ഇക്കകാരര്യതനില സര്ക്കകാര് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുശ.
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2. ദുരനിതകാശസ്വകാസ നനിധനി കുടെനിശനികേ

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്  :  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേകാലൈതപ
മുഖര്യമന്ത്രനിയുടടെ  ദുരനിതകാശസ്വകാസ  നനിധനിയനില  നനിനള  തകേ  ഗണര്യമകായ  കതകാതനില
വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേയുശ കരകാഗനികേള്ക്കപ,  പ്രകതര്യകേനിച്ചപ മകാരകേ കരകാഗശ ബകാധനിച്ച  സശസകാനടത
പതനിനകായനിരക്കണക്കനിനപ  കരകാഗനികേള്ക്കപ  ആശസ്വകാസശ  എതനിക്കുകേയുശ  ടചയ്തനിട്ടുണപ.
മുഖര്യമന്ത്രനിയുടടെ  ദുരനിതകാശസ്വകാസ  നനിധനിയനില  നനിനള  തകേയുടടെ  വനിതരണതനിലൂടടെ
ആകരകാഗര്യ  രശഗതപ  വന്കതകാതനിലുള  മകാറ്റങ്ങള്  സൃഷനിക്കകാന്  സകാധനിച്ചനിട്ടുണപ.
മുഖര്യമന്ത്രനിയുടടെ  ദുരനിതകാശസ്വകാസ  നനിധനിയനിലനനിനശ  അനവദേനിക്കടപട്ടതനില  നടലകാരു  തകേ
ഇന്നനികപകാള്  കുടെനിശനികേയകായനി  നനിലൈനനിലക്കുന്നതനിനകാല  പ്രസ്തുത  തകേ  വനിതരണശ
ടചയ്യുന്നതനിനള അടെനിയന്തര നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണശ.  കേകാരണശ മകാരകേ കരകാഗശ ബകാധനിച്ച
പലൈരുശ  ഓപകറഷേന് നടെത്തുന്നതനിനകായനി കേകാതനിരനിക്കുകേയകാണപ.  കൂടെകാടത മുഖര്യമന്ത്രനിയുടടെ
ദുരനിതകാശസ്വകാസ നനിധനി  പഴയതകപകാടലൈ തടന്നയകാകണകാ തടെരുന്നതപ;  ഇതനില എടന്തങനിലുശ
മകാറ്റമുകണകാ എന്നനിങ്ങടനയുള സശശയവശ  നനിലൈനനിലക്കുനണപ.  കേകാരണശ ധകാരകാളമകാളുകേള്
പുതനിയ അകപക്ഷകേളുമകായനി ജനപ്രതനിനനിധനികേടള സമസ്പീപനിക്കുനണപ.  

10.00 AM]

എന്നകാല  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്ക്കപ  ഇക്കകാരര്യതനില  കൃതര്യമകായ  ഉതരശ
നലകേകാന്  സകാധനിക്കകാത  ഒരവസ   നനിലൈവനിലുണപ.    കനരടത  ഇതനിടനകാരു
നടെപടെനിക്രമമുണകായനിരുന;  വനികലജപ  ആഫസ്പീസനില നനിന്നപ വരുമകാന സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുശ
തകാലൂക്കപ  ആഫസ്പീസനില  നനിനള  റനികപകാര്ട്ടുശ  ജനിലകാ  കേളക്ടറുടടെ  റനികപകാര്ട്ടുശ
വകാങ്ങനിയകാല  മകാത്രകമ  കൂടുതല  തകേ  നലകുകേയുള.   മുമ്പപ  ഇതനിനള   സ്ക്രൂട്ടനിണനി
കൃതര്യമകായനി  നടെന്നനിരുന.   അതരതനിലുള  ഒരു  സ്ക്രൂട്ടനിണനി  തടന്നയകാകണകാ
ഗവണ്ടമന്റെപ  പുതനിയതകായനി  അവലൈശബനിക്കകാന്  കപകാകുന്നതപ  എനകൂടെനി
വര്യക്തമകാക്കനിയകാല  അതരതനിലുള  നടെപടെനിക്രമങ്ങള് പൂര്തനിയകാക്കനി അര്ഹരകായ
ആളുകേള്ക്കപ  മുഖര്യമന്ത്രനിയുടടെ  ദുരനിതകാശസ്വകാസനനിധനിയനില  നനിന്നപ  ധനസഹകായശ
ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനള  നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കകാന്  സകാധനിക്കുശ.   കുടെനിശനികേ
വനിതരണശ ടചയ്യുന്നതനികനകാടടെകാപശതടന്ന ഭകാവനിയനില മുഖര്യമന്ത്രനിയുടടെ ദുരനിതകാശസ്വകാസ
നനിധനിയനില  നനിനശ  തകേ  വനിതരണശ  ടചയ്യുന്നതനിനള  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  കൂടെനി
മുഖര്യമന്ത്രനിയുടടെ ഭകാഗത്തുനനിനശ വനിശദേസ്പീകേരനിക്കണടമന്നപ അഭര്യര്തനിക്കുന. 
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മുഖര്യമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറകായനി വനിജയന്):  സര്,  മുഖര്യമന്ത്രനിയുടടെ ദുരനിതകാശസ്വകാസ
നനിധനിയനില നനിന്നപ കനരടത അനവദേനിച്ച തകേടയ സശബനനിച്ചകാണപ ബഹുമകാനടപട്ട
വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന് എശ.എല.എ.  സബ്മനിഷേന്  ഉന്നയനിച്ചതപ.  മുന് സര്ക്കകാരനിടന്റെ
കേകാലൈതപ  ദുരനിതകാശസ്വകാസ  നനിധനിയനില  നനിന്നപ  18-5-2011  മുതല  24-5-2016  വടര
808,78,08,191  രൂപയുടടെ  സഹകായമനവദേനിച്ചനിട്ടുണപ.  എന്നകാല  ബഹുമകാനടപട്ട  അശഗശ
പറഞ്ഞതകപകാടലൈ  അതപ  മുഴുവന്  ടകേകാടുത്തു  തസ്പീര്തനിട്ടനില.  ഇഇൗ  സര്ക്കകാര്  ഇതവടര
36,58,00,000  രൂപ വനിവനിധ  ജനിലകേള്ക്കകായനി  ഇഇൗ നനിധനിയനില  നനിന്നപ  അനവദേനിക്കുകേയുശ
ഒന്പതനിനകായനിരതനിലപരശ  അകപക്ഷകേര്ക്കപ  7,20,000-തനിലൈധനികേശ  രൂപ
അനവദേനിക്കുന്നതനിനപ  തസ്പീരുമകാനടമടുക്കുകേയുശ  ടചയ്തനിട്ടുണപ.  റവനദ്യു  വകുപപ  പുറടപടുവനിക്കുന്ന
ഉതരവകേളുടടെ അടെനിസകാനതനില ജനിലകാ കേളക്ടര്മകാര് ആവശര്യടപടുന്ന മുറയപ ഫണനിടന്റെ
ലൈഭര്യത  പ്രകേകാരശ  ധനകേകാരര്യവകുപകാണപ  മുഖര്യമന്ത്രനിയുടടെ  ദുരനിതകാശസ്വകാസ  നനിധനിയനില
നനിന്നപ  ധനസഹകായ  വനിതരണതനിനകായനി  ഫണപ  അനവദേനിക്കുന്നതപ.
ടപകാതജനങ്ങളനില നനിനശ സകാപനങ്ങളനില നനിനശ ലൈഭനിക്കുന്ന സശഭകാവന തസ്പീടര
അപരര്യകാപ്തമകാണപ.  അതടകേകാണപ  സര്ക്കകാരനിലനനിന്നപ  ലൈഭനിക്കുന്ന  സശഭകാവനടയ
ആശ്രയനിച്ചകാണപ  ഇഇൗ  നനിധനിയനിലനനിന്നപ  ജനിലകാകേളക്ടര്മകാര്ക്കുശ  മറ്റുശ  ധനസഹകായ
വനിതരണതനിനകാവശര്യമകായ  ഫണപ  അനവദേനിക്കുന്നതപ.  ഇഇൗ  നനിധനിയനികലൈക്കപ
ഫടണതനിക്കുന്നതനിനള നസ്പീക്കശ നമടളലകാവരുശ കചര്ന്നപ നടെകതണതകായനിട്ടുണപ.
എന്നകാല മകാത്രകമ ഇഇൗ നനിധനി നനിധനിയകായനി നനിലക്കുകേയുള.  ജനിലകാ കേളക്ടര്മകാര്ക്കപ
അനവദേനിക്കുന്ന  ഫണപ  തകാലൂക്കുതലൈ  ഓഫസ്പീസുകേള്  മുകഖന  വനിതരണശ  ടചയ്യുന്ന
രസ്പീതനിയകാണപ  തടെര്നവരുന്നതപ.  ധനസഹകായതനിനകായുള അകപക്ഷകേരുടടെ എണ്ണശ
വളടര  കൂടുതലൈകാണപ.  അകതസമയശ  ഫണനിടന്റെ  അപരര്യകാപ്തതയുമുളതടകേകാണകാണപ
ഉതരവപ  പുറടപടുവനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞകാലുശ  ഗുണകഭകാക്തകാക്കള്ക്കപ  തകേ  ലൈഭനിക്കകാന്
കേകാലൈതകാമസമുണകാകുന്നതപ.  ജനിലകാകേളക്ടര്മകാര്  അനവദേനിക്കുന്ന  തകേ  പതനിനകാറു
ദേനിവസതനിനകേവശ,  സര്ക്കകാര്  ഗുണകഭകാക്തകാവനിടന്റെ  കപടരടുതപ  പറഞ്ഞുടകേകാണപ
അനവദേനിക്കുന്ന തകേ ഒരു മകാസതനിനകേവശ വനിതരണശ ടചയ്യുന്നതനിനപ  കേര്ശനമകായ
നനിര്കദ്ദേശശ  നലകേനിയനിട്ടുണപ.   ധനസഹകായശ  അകപക്ഷകേര്ക്കപ  ലൈഭര്യമകാകുന്നതനിടലൈ
കേകാലൈതകാമസടമകാഴനിവകാക്കനി പ്രസ്തുത ആനകൂലൈര്യശ  പകാവടപട്ട കരകാഗനികേള്ക്കപ എത്രയുശ
കവഗശ  ലൈഭര്യമകാക്കുന്നതനിനള  നടെപടെനിക്രമങ്ങള്  ലൈഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനപ  സര്ക്കകാര്
ആകലൈകാചനിക്കുനണപ.  ഇതനിനകായനി  ചനിലൈ  നടെപടെനികേള്  ഇകപകാള്  ആരശഭനിച്ചു
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണപ.  മുഖര്യമന്ത്രനിയുടടെ  മുന്പനിടലൈത്തുന്ന  പരകാതനികേള്/അകപക്ഷകേള്
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അകപകാള് തടന്ന തകാടഴതട്ടനികലൈക്കപ എതനിക്കകാനള സശവനിധകാനമുണകാക്കനിയനിട്ടുണപ.
തകാടഴ  തട്ടനികലൈക്കപ  അകപകാള്  തടന്ന  എത്തുശ,   പകക്ഷ  അവനിടടെ  നനിന്നപ
നടെപടെനിക്രമങ്ങള് പൂര്തനിയകാകേകാന് കുറച്ചപ  ദേനിവസശ തകാമസനിക്കുശ.  എന്നകാലുശ തകാടഴ
തട്ടനികലൈക്കപ   ടപടട്ടന്നപ  തടന്ന എത്തുന്നതനിനള നടെപടെനിക്രമമകായനി  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണപ;
ബകാക്കനി കേകാരര്യങ്ങള് കവഗശ തടന്ന പൂര്തനിയകാക്കകാനകാണപ ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതപ.

3. ഭൂമനി ടടകേമകാറ്റശ

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസപ  .    അച്ചുതകാനന്ദേന്:  സര്,  എറണകാകുളശ  കേടെവന്ത്രയനിലുള
സനിഡ്കകേകായുടടെ  5  ഏക്കര്  13  ടസന്റെപ ഭൂമനി ഭസ്പീമകാ ജസ്വലറനിക്കപ ടടകേമകാറകാന് കേഴനിഞ്ഞ
സര്ക്കകാരനിടന്റെ  കേകാലൈതപ  തസ്പീരുമകാനടമടുതനിരുന.  എറണകാകുളശ  നഗരതനിടന്റെ
കേണ്ണകായ സലൈതപ സനിതനിടചയ്യുന്ന ഇഇൗ ഭൂമനി ടവറുശ 15 കകേകാടെനി രൂപ മുന്കൂര് വകാങ്ങനി
ഭസ്പീമകാ  ജസ്വലറനിക്കപ  50  വര്ഷേകതക്കപ  ടടകേമകാറകാനകാണപ  നസ്പീക്കശ  നടെക്കുന്നതപ.
അടെയ്കക്കണ  തകേയകായ  15  കകേകാടെനി  രൂപ  ഭസ്പീമകാ  ജസ്വലറനി  10  വര്ഷേശ  ടകേകാണപ
അടെച്ചുതസ്പീര്തകാല  മതനി.  കൂടെകാടത,  വകാടെകേ  ഇനതനില  80  വര്ഷേകതക്കപ
അടെയ്കക്കണ  തകേ  98  കകേകാടെനി  രൂപയകായനി  നനിജടപടുതനിയനിട്ടുമുണപ.   ഏകേകദേശ
കേണക്കനസരനിച്ചപ  ഇഇൗ  ഭൂമനിയുടടെ  വനിലൈ  ആയനിരക്കണക്കനിനപ  കകേകാടെനിയനികലൈടറ
വരുടമന്നകാണപ ഞകാന് അറനിഞ്ഞതപ.  80  വര്ഷേശ ടകേകാണപ സനിഡ്കകേകാക്കപ കേനിട്ടുന്നതപ
113 കകേകാടെനി രൂപ മകാത്രമകാണപ.  കേടെവന്ത്രയനിടലൈ പ്രസ്തുത ഭൂമനിയനില വര്യവസകായ കകേന്ദ്രശ
തടെങ്ങകാന്  സനിഡ്കകേകാ  ടടെണര്  വനിളനിച്ചനിരുന.  ഭസ്പീമയുശ  ഗസ്പീന്  ടെനി.  വനി.  എന്ന  ഒരു
കേമ്പനനിയുശ  മകാത്രമകാണപ  ടടെണര്  ടകേകാടുതനിട്ടുളതപ.  ഇതനില  ഭസ്പീമയപ  കേരകാര്
നലകുകേയകായനിരുന.  ടടെണറനില പറഞ്ഞ വര്യവസകേള്കപകാലുശ ലൈശഘനിച്ചകാണപ  ഭൂമനി
ടടകേമകാറകാന് തയകാറകായനിരനിക്കുന്നതപ എന്നതകാണപ വനിചനിത്രശ. 35  വര്ഷേകതക്കപ ഭൂമനി
ടടകേമകാറ്റശ എന്നകാണപ ടടെണറനില വര്യക്തമകാക്കനിയനിരനിക്കുന്നതപ;  എന്നകാല ഭസ്പീമയപ  ഭൂമനി
നലകേനിയതപ 80 വര്ഷേക്കകാലൈകതക്കകാണപ. ഭൂമനിയനിടലൈ നനിര്മകാണ പ്രവര്തനങ്ങള് 2
വര്ഷേശ ടകേകാണപ പൂര്തസ്പീകേരനിക്കണടമന്നകാണപ ടടെണര് വര്യവസ. എന്നകാല കേരകാറനില
ഇതപ  10  വര്ഷേമകാണപ.  ഇഇൗ  വനിധതനില കേരകാര്  വര്യവസകേള് ലൈശഘനിച്ചുശ  ടടെണര്
നടെപടെനികേളനില  കൃത്രനിമശ  കേകാണനിച്ചുശ  ഭൂമനി  ടടകേമകാറുന്നതനിടനടുക്കുന്ന  തസ്പീരുമകാനശ
ദുരൂഹമകാണപ.  ഇതനില  വന്  അഴനിമതനി  നടെന്നതകായുശ  വകാര്തയുണപ.  കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കകാരനിടന്റെ  കേകാലൈതപ  നടെന്ന  ഇഇൗ  തട്ടനിപപ  സശബനനിച്ചപ
വനിജനിലൈന്സപ അകനസ്വഷേണശ നടെതണടമന്നപ ഞകാന് ശക്തമകായനി ആവശര്യടപടുന. 
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വര്യവസകായവശ  കസകാര്ട്സുശ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരകാജന്):  സര്,
ബഹുമകാനര്യനകായ  വനി.  എസപ.  അച്ചുതകാനന്ദേന്  ഇവനിടടെ  ഉന്നയനിച്ച  പ്രശ്നശ
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ശ്രദ്ധയനിലുള ഗഇൗരവകമറനിയ വനിഷേയശ തടന്നയകാണപ. എറണകാകുളശ
കേടെവന്ത്രയനിലുള ഈ ഭൂമനിക്കപ   ഒരു ടസന്റെനിനപ  ഏതകാണപ  50  ലൈക്ഷശ  രൂപ വടര
വനിലൈയുണപ.   സനിഡ്കകേകായുടടെ  റകാ-ടമറ്റസ്പീരനിയല  ഡനിവനിഷേന്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  5.13
ഏക്കര് സലൈമകാണപ.  അവനിടടെ ഒരു ഇന്ഫകാസ്ട്രക്ച്ചര് ഹബപ  നനിര്മനിക്കുന്നതനിനള
ടപ്രകാകപകാസല  6-3-2013-നപ  അന്നടത  സനിഡ്കകേകാ  ഡയറക്ടര്  കബകാര്ഡപ
അശഗസ്പീകേരനിക്കുകേയുശ അതനിനകവണനിയുള നടെപടെനികേളകാരശഭനിക്കുകേയുശ അതനസരനിച്ചപ
ഇ-ടടെണര് നടെപടെനികേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയുശ ടചയ്തു.  ഇതപ  രണമൂന്നപ ഘട്ടങ്ങളനിലൈകായനി
തടെര്നവരുന്ന ഒരു പ്രക്രനിയയകാണപ. അവസകാനശ ഭസ്പീമകാ ജുവലസപ എന്ന സകാപനവശ
ഗസ്പീന് ടെനി. വനി., പൂജപ്പുര എന്ന മടറ്റകാരു സകാപനവമകാണപ ടടെണര് ടകേകാടുതതപ. ഗസ്പീന്
ടെനി.  വനി.,  പൂജപ്പുര,  ഭസ്പീമകാ  ജുവകലൈഴ്സുമകായനിട്ടപ  ബനമുള  സകാപനമകാണപ.
അതരതനിലുള  സകാപനശ  ടകേകാടുതനിട്ടുള  ടടെണറുശ  സശശയകാസദേമകാണപ.
സനി  ആന്റെപ  എ.ജനി.  ഇതസശബനനിച്ചപ  വനിശദേമകായനി  പരനികശകാധന  നടെതനി  ഇതനില
ഗുരുതരമകായനിട്ടുള  പനിശകുകേള്  സശഭവനിച്ചനിട്ടുടണന്നപ  ചൂണനിക്കകാണനിച്ചനിട്ടുണപ.
ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതകാനന്ദേന്  ഉന്നയനിച്ചതകപകാടലൈ  കകേകാടെനിക്കണക്കനിനപ  രൂപ
വനിലൈയുള  സനിഡ്കകേകായുടടെ  ഭൂമനി  കുറഞ്ഞ വനിലൈയപ  സസ്വകേകാരര്യ  വര്യക്തനികേള്ക്കപ
ടടകേമകാറുന്നതനിനള  ടതറ്റകായ നടെപടെനി ഇതനിലുണകായനിട്ടുണപ. ഇ-ടടെണറനില പടങടുത
രണപ  കേമ്പനനികേളുശ  വളടര  അടുത  ബനിസനിനസപ  ബനമുളവരകാടണന്നകാണപ
സനി.  ആന്റെപ  എ.  ജനി.  ചൂണനിക്കകാണനിച്ചനിട്ടുളതപ.   ഭസ്പീമകാ  ജുവലൈറനിയുടടെ  പരസര്യ
ഏജന്സനിയകാണപ  ഗസ്പീന്  ടെനി.വനി.  എന്നനിട്ടുശ  ഭസ്പീമയുടടെ  ടടെണര്  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചു.  പുതനിയ
കപ്രകാജക്ടപ  വന്നകപകാള്  സര്ക്കകാര്  നനിര്കദ്ദേശമനസരനിച്ചുള  ടടെകനിക്കല  കേമനിറ്റനി
രൂപസ്പീകേരനിക്കുകേകയകാ  പ്രസ്തുത  കപ്രകാജക്ടനിനപ  അശഗസ്പീകേകാരശ  നലകുകേകയകാ  ടചയ്തനിട്ടനില;
പുതനിയ  കപ്രകാജക്ടപ  തയകാറകാക്കുന്നതനിനള  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ഒരു  നടെപടെനിക്രമങ്ങളുശ
പകാലൈനിച്ചനിട്ടനില.  മടറ്റകാരു കേകാരര്യശ,  ടടെണര് കേരകാര്   അശഗസ്പീകേരനിച്ചപ  90  ദേനിവസതനിനകേശ
അഞപ കകേകാടെനിരൂപ ടകേകാടുക്കകാനശ പനിന്നസ്പീടെപ  7.5  കകേകാടെനി രൂപ ടകേകാടുക്കകാനശ (ആടകേ
12.5  കകേകാടെനി രൂപ)  ഒരു കകേകാടെനി ഇരുപതനിമൂന്നപ ലൈക്ഷശരൂപ പ്രതനിവര്ഷേ വകാടെകേയപ
ടകേകാടുക്കകാനമുള  വര്യവസയകാണുളതപ.  ടപകാതമുതല  ദുരുപകയകാഗടപടുതല
ഇതനില  ഉണകായനിട്ടുണപ.  ഇക്കകാരര്യശ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ശ്രദ്ധയനിലടപട്ടയുടെന്തടന്ന
കേരകാര്  അടെനിയന്തരമകായനി  റദ്ദേപ  ടചയകാന്  സനിഡ്കകേകായപ  നനിര്കദ്ദേശശ  ടകേകാടുത്തു.
31-5-2016-ല  (അതകായതപ  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമന്റെപ  ചുമതലൈകയറ്റപ  5  ദേനിവസശ
കേഴനിഞ്ഞകപകാള്)   ആ  കേരകാര്  റദ്ദേപ  ടചയ്യുകേയകാണുണകായതപ.  കേരകാറുകേകാരനില  നനിന്നപ
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50  ലൈക്ഷശരൂപ  അഡസ്വകാന്സുശ  വകാങ്ങനിയനിരുന.  അതപ  എഗനിടമന്റെപ
വര്യവസയനസരനിച്ചുള  നടെപടെനി  പകാലൈനിക്കുന്നതനിനകായനിരുന്നനില.  ഇഇൗ  വനിഷേയശ
കകേകാടെതനിയനില  കപകായകാല  ഇഇൗ  കേരകാറുകേകാര്ക്കപ  സശരക്ഷണശ  നലകേകാന്  ഇടെയകാക്കതക്ക
രസ്പീതനിയനിലുള  ടതളനിവണകാക്കുകേയുശ  അതനിനള  വര്യവസയുണകാക്കുകേയുശ  ടചയ്യുകേ  എന്ന
ലൈക്ഷര്യകതകാടുകൂടെനിയകാണപ  50 ലൈക്ഷശ  രൂപവകാങ്ങനിയനിട്ടുളതപ  എന്നകാണപ  മനസനിലൈകാക്കുന്നതപ.
ആ  50 ലൈക്ഷശ രൂപ തനിരനിച്ചുടകേകാടുക്കുകേയുശ ഇതനിനപ  ഉതരവകാദേനികേളകായനിട്ടുളവര്ടക്കതനിടര
ശക്തമകായ  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേയുശ  ടചയ്യുശ.  ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതകാനന്ദേന്
പറഞ്ഞതകപകാടലൈ,  ഇതസശബനനിച്ചുള  എലകാകേകാരര്യങ്ങളുശ  അകനസ്വഷേനിക്കകാന്
വനിജനിലൈന്സനിടന  ഏലപനിക്കുന്നതനില  ഗവണ്ടമന്റെനിനപ  അകശഷേശ  മടെനിയനില.  വര്യവസകായ
വകുപനികനകാടെപ  അടെനിയന്തരമകായനി  ഇതസശബനനിച്ചപ  അകനസ്വഷേനിച്ചപ  റനികപകാര്ട്ടപ  നലകേകാന്
ആവശര്യടപട്ടനിട്ടുണപ. ശക്തമകായനിട്ടുള നടെപടെനി ഇഇൗ ഗവണ്ടമന്റെപ സസ്വസ്പീകേരനിക്കുശ. ഇതരതനില
സശസകാനതനിടന്റെ  ടപകാതസസ്വതപ  ദുരുപകയകാഗടപടുതകാന്  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമന്റെപ  ആടരയുശ
അനവദേനിക്കനിടലന്ന കേകാരര്യശ വര്യക്തമകാക്കകാന് ആഗഹനിക്കുന.

(അദ്ധര്യക്ഷകവദേനിയനില പകാനല ഓഫപ ടചയര്മകാന് ശ്രസ്പീ. ടകേ. മുരളസ്പീധരന്)

4. കേഞനികക്കകാടെപ ഇന്സ്ട്രുടമകന്റെഷേന് ലൈനിമനിറ്റഡപ ഏടറ്റടുക്കല

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി:  സര്,  പകാലൈക്കകാടട്ട  കകേന്ദ്ര  ടപകാതകമഖലൈകാസകാപനമകാണപ
കേഞനികക്കകാടുള  ഇന്സ്ട്രുടമകന്റെഷേന്  ലൈനിമനിറ്റഡപ.  പ്രസ്തുത  സകാപനശ  1974  മുതല
ലൈകാഭകേരമകായനി  പ്രവര്തനിക്കുകേയകായനിരുന.  ഇതനിടന്റെ  മകാതൃ  സകാപനശ
രകാജസകാനനിടലൈ കകേകാട്ടയനിലൈകാണപ പ്രവര്തനിക്കുന്നതപ. 1993  മുതല  മകാതൃസകാപനശ
നഷമകായതടകേകാണപ  കേഞനികക്കകാടട്ട  സകാപനശ  ഒരു പസ്പീഡനിത വര്യവസകായമകായകാണപ
കേണക്കകാക്കടപടുന്നതപ.  മകാതൃസകാപനശ  നനിരവധനി  പ്രതനിസനനികേള്  കനരനിട്ടനിട്ടുശ
ലൈകാഭകേരമകായനി പ്രവര്തനിക്കുന്ന ഒന്നകാണപ പകാലൈക്കകാടുള ഇഇൗ യൂണനിറ്റപ.  കകേകാട്ടയനിടലൈ
മകാതൃസകാപനതനില  ഉലപകാദേനവശ  പ്രവര്തനവശ  രണവര്ഷേമകായനി
നനിശലൈകാവസയനിലൈകാണപ.  ഇതമൂലൈശ  പകാലൈക്കകാടെപ  യൂണനിറ്റനിടന്റെ  നനിലൈനനിലപ്പുശ
പ്രവര്തനങ്ങളുശ  അനദേനിനശ  അപകേടെതനികലൈക്കകാണപ  നസ്പീങ്ങുന്നതപ.  ജപകാന്
സകാകങതനികേ വനിദേര്യയുപകയകാഗനിച്ചപ ഉലപകാദേനമകാരശഭനിച്ചപ പനിന്നസ്പീടെപ നൂതന സകാകങതനികേ
വനിദേര്യയനിലൂടടെ സസ്വയശപരര്യകാപ്തത ലകേവരനിച്ചനിട്ടുള ഒരു സകാപനമകാണനിതപ.   നമ്മുടടെ
രകാജര്യതനിനപ ആവശര്യമകായ ഉഇൗര്ജശ, എണ്ണ, ഉരുക്കപ, രകാസവളശ, ആണകവകാര്ജശ,
തകാപലവദേദ്യുത നനിലൈയങ്ങള് എന്നനിവയകാവശര്യമകായ വകാലവകേള് എന്നനിവ ബഹുരകാഷ്ട്ര
കുതകേ കേമ്പനനികേകളകാടെപ  മതരനിച്ചപ  ഉലപകാദേനിപനിക്കുന്ന  സകാപനമകാണപ
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കേഞനികക്കകാടുള  ഇന്സ്ട്രുടമകന്റെഷേന്  ലൈനിമനിറ്റഡപ.  കേഴനിഞ്ഞ  പത്തുവര്ഷേടത
അശശദേകായശ  112  കകേകാടെനിരൂപയകാണപ.  കേഴനിഞ്ഞ ഒരു വര്ഷേടത ലൈകാഭശ  ഒരു കകേകാടെനി
രൂപയകാണപ.  400-ഓളശ  ടതകാഴനിലൈകാളനികേളകാണപ  അവനിടടെ  കജകാലൈനിടചയ്തുവരുന്നതപ.
അവരുടടെ  കുടുശബങ്ങളുടടെ  ജസ്പീവനിതകാശ്രയമകാണപ   ഇഇൗ  സകാപനശ.   അടെച്ചുപൂട്ടല
ഭസ്പീഷേണനി കനരനിടുന്ന കേഞനികക്കകാടെപ ഇന്സ്ട്രുടമകന്റെഷേന് ലൈനിമനിറ്റഡനിടന കകേരള സര്ക്കകാര്
ഏടറ്റടുക്കണടമന്നകാണപ ഞകാന് ഇഇൗ സബ്മനിഷേനനിലൂടടെ ആവശര്യടപടുന്നതപ.   

വര്യവസകായവശ  കസകാര്ട്സുശ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരകാജന്):  സര്,
പകാലൈക്കകാടട്ട  കകേന്ദ്ര  ടപകാതകമഖലൈകാ  സകാപനമകാണപ  കേഞനികക്കകാട്ടുള
ഇന്സ്ട്രുടമകന്റെഷേന്  ലൈനിമനിറ്റ ഡപ.  ഇതനിടന്റെ  മകാത തൃസകാപനശ  രകാജസകാനനിടലൈ
കകേകാട്ടയനിലൈകാണപ  പ്രവര്തനിക്കുന്നതപ.  അതനിടന്റെ  ഒരു  യൂണനിറ്റകാണപ  പകാലൈക്കകാടെപ
പ്രവര്തനിക്കുന്നതപ.  പകാലൈക്കകാടെപ  യൂണനിറ്റപ  ലൈകാഭകേരമകായനി  പ്രവര്തനിക്കുന്നതകാണപ.
എന്നകാല  രകാജസകാന്  യൂണനിറ്റപ  1993  മുതല  വലൈനിയ  നഷതനിലൈകാണപ
പ്രവര്തനിക്കുന്നതപ.  അതനിടന്റെ  അടെനിസകാനതനില  ഇതസശബനനിച്ചുള
നടെപടെനികേള്ക്കപ ബനി.ടഎ.എഫപ.ആര്.-നപ റഫര് ടചയ്യുകേയുശ അവര് നടെപടെനികേളുമകായനി
മുകന്നകാട്ടുകപകാകുകേയുശ  ടചയ്തു.  അകപകാള്  ലൈകാഭതനില  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  പകാലൈക്കകാടെപ
യൂണനിറ്റനിടന മടറ്റകാരു കകേന്ദ്ര ടപകാതകമഖലൈകാ സകാപനമകായ ബനി.എച്ചപ.ഇ.എല.-മകായനി
സശകയകാജനിപനിച്ചപ  പ്രവര്തനിപനിക്കുന്നതനിടനക്കുറനിച്ചപ  പരനികശകാധനിക്കണടമന്നപ
അഭര്യര്തനിച്ചുടകേകാണപ  കകേരള  സര്ക്കകാര്  കകേന്ദ്ര  ഖന-വര്യവസകായ  വകുപ്പുമന്ത്രനി
ശ്രസ്പീ.  ആനന്ദേപ  ഗസ്പീടഥ-യപ   കേതപ  അയയ്ക്കുകേയുശ  പകാലൈക്കകാടെപ  ഇന്സ്ട്രുടമകന്റെഷേന്
ലൈനിമനിറ്റഡപ  സശസകാന  സര്ക്കകാര്  ഏടറ്റടുക്കുന്നതനിന  കവണനിയുള  തകാലപരര്യശ
പ്രകേടെനിപനിക്കുകേയുശ    ടചയ്തതനിടന്റെ  അടെനിസകാനതനില  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കകാരനിലനനിനശ
അനകൂലൈനനിലൈപകാടുണകായകപകാള് കകേരളതനിലുള ആസനികേള് പരനികശകാധനിക്കുന്നതനിന
കവണനി  റനിയകാബനിടന  ചുമതലൈടപടുത്തുകേയുണകായനി.  റനിയകാബനിടന്റെ  പഠനറനികപകാര്ട്ടപ
വനിശദേമകായനി  പഠനിച്ചപ  കേമ്പനനി  ഏടറ്റടുക്കുന്നതപ  സശബനനിച്ചുള  നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതകായനിട്ടുണപ.  അതനിനകവണനി  ചസ്പീഫപ  ടസക്രട്ടറനി  അദ്ധര്യക്ഷനശ
ധനകേകാരര്യ വകുപപ അഡസ്പീഷേണല ചസ്പീഫപ ടസക്രട്ടറനി, വര്യവസകായ വകുപപ പ്രനിന്സനിപല
ടസക്രട്ടറനി, റനിയകാബപ ടചയര്മകാന് എന്നനിവര് അശഗങ്ങളകായുശ റനിയകാബനിടന്റെ ടസക്രട്ടറനി
കേണ്വസ്പീനറകായുശ  ഒരു  കേമനിറ്റനി  രൂപസ്പീകേരനിച്ചപ  പ്രവര്തനിച്ചുവരനികേയകാണപ.  കേമ്പനനി
ഏടറ്റടുക്കുന്നതപ സശബനനിച്ചപ അടുത കേകാലൈതപ വന്നനിട്ടുള പത്രവകാര്തകേളുശ മറ്റുശ
അടെനിസകാനടപടുതനി ഇഇൗ പ്രശ്നതനില ഇടെടപടുകേയുശ കകേരളതനിടലൈ റനിയകാബനിടന്റെ
പഠന  റനികപകാര്ട്ടുമകായനി  ബനടപട്ടപ  നനിശയനിച്ചനിട്ടുള  കേമനിറ്റനിയുമകായനി  ചര്ച്ചടചയ്തപ
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ധകാരണയനിടലൈതകാന്  ഉകദേര്യകാഗസടര  ചുമതലൈടപടുതണടമന്നകാവശര്യടപട്ടുടകേകാണപ
കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെനിനപ  കേതപ  അയയ്ക്കുകേയുശ  ടചയ്തനിട്ടുണപ.  1-7-2016-നപ  ചസ്പീഫപ
ടസക്രട്ടറനി  കകേന്ദ്ര  ഖന-വര്യവസകായ  വകുപപ  ടസക്രട്ടറനിക്കപ  പകാലൈക്കകാടെപ
ഇന്സ്ട്രുടമകന്റെഷേന്  ലൈനിമനിറ്റഡപ  ഏടറ്റടുതപ  പ്രവര്തനിപനിക്കകാന്  സശസകാന
ഗവണ്ടമന്റെപ  സന്നദ്ധമകാടണനശ  അതനിനപ  അനകൂലൈമകാടയകാരു  നനിലൈപകാടെപ
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണടമനശ  ആവശര്യടപട്ടുടകേകാണപ  കേതയച്ചനിട്ടുണപ.  ബഹുമകാനടപട്ട
അശഗശ  പനി.  ഉണ്ണനി  പറഞ്ഞതകപകാടലൈ,  നകാനൂറനിലൈധനികേശ  ടതകാഴനിലൈകാളനികേള്
പണനിടയടുക്കുന്ന ഇഇൗ സകാപനശ ലൈകാഭകേരമകായനി  കകേരളതനില പ്രവര്തനിപനിക്കകാന്
സകാധനിക്കുശ;  അതനിനള  നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണശ;  അതപ  കകേരളശ  ഏടറ്റടുത്തു
ടകേകാണപ  ആ  കേടെമ  നനിര്വ്വഹനിക്കകാടമന്നപ  അഭര്യര്തനിച്ചുടകേകാണപ  25-06-2016-നപ
ബഹുമകാനടപട്ട  മുഖര്യമന്ത്രനിതടന്ന  കകേന്ദ്ര  ഖന-വര്യവസകായ  വകുപ്പുമന്ത്രനിക്കപ
പ്രകതര്യകേമകായനി ഒരു കേതയച്ചനിട്ടുണപ.  വരുന്ന 16-ാം തസ്പീയതനി കചരുന്ന എശ.പനി.-മകാരുടടെ
കയകാഗതനിടലൈ   അജണയനില  ഇന്സ്ട്രുടമകന്റെഷേന്  ലൈനിമനിറ്റഡപ  കകേരള  ഗവണ്ടമന്റെപ
ഏടറ്റടുക്കുന്നതപ  ഒരു  പ്രകതര്യകേ  വനിഷേയമകായനി  ഉള്ടക്കകാളനിച്ചനിട്ടുണപ.  അതനിടന്റെ
അടെനിസകാനതനില  വനിശദേമകായനി  ചര്ച്ച  ടചയ്തപ  ആവശര്യമകായ  നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതകാണപ.  

5. കുടെനിടവളക്ഷകാമശ

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടകേ  .    ശശനി:  സര്,  ഇഇൗ വനിഷേയശ  ഇതനിനമുന്പുശ ബഹുമകാനടപട്ട
ജലൈവനിഭവ  വകുപ്പുമന്ത്രനിയുടടെ  ശ്രദ്ധയനിലടപടുതനിയനിട്ടുളതകാണപ.   ടഷേകാര്ണ്ണൂര്
മുനനിസനിപകാലൈനിറ്റനിയനിടലൈ  ജനങ്ങള്  കനരനിടുന്ന  കേടുത  കുടെനിടവള  പ്രശ്നശ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനകായനി  കനരടതയുണകായനിരുന്ന  എസ്റ്റനികമറ്റപ  മകാറ്റനി  റനിവര്
മകാകനജപ ടമന്റെപ  ഫണനിലനനിനശ  14.5  കകേകാടെനി  രൂപയുടടെ  പുതനിയ  എസ്റ്റനികമറ്റപ
സമര്പനിച്ചനിട്ടുശ  അതപ  2008-ല  ആരശഭനിച്ചതകപകാടലൈ  തടന്നനനിലക്കുകേയകാണപ.
അടെനിയന്തനിരമകായനി   ടഷേകാര്ണ്ണൂര്  നനികയകാജകേമണ്ഡലൈതനിടലൈ  തടെയണയുടടെ  പ്രശ്നശ
ഏടറ്റടുക്കുന്നതനിനശ  ടചര്പ്പുളകശരനി  മുനനിസനിപകാലൈനിറ്റനിയനിടലൈ  കുടെനിടവളപ്രശ്നശ
പരനിഹരനിക്കകാന് തൂതപ്പുഴയനില ഒരു തടെയണ നനിര്മനിക്കുന്നതനിനകാവശര്യമകായ  ഫണപ
അനദേനിക്കുന്നതനിനശ നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണശ. 

ജലൈവനിഭവ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    മകാതദ്യു  റ്റനി  .    കതകാമസപ):  സര്,  ബഹുമകാനടപട്ട
അശഗശ  പനി.  ടകേ.  ശശനി  ഉന്നയനിച്ചതപ  രണപ  പ്രധകാനടപട്ട  വനിഷേയങ്ങളനില  ഒന്നപ
ടചറുതരുതനി  പകാലൈതനിനതകാടഴ  തടെയണ  നനിര്മനിക്കുന്നതപ  സശബനനിച്ചകാണപ.
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ബഹുമകാനടപട്ട  അശഗശ  സൂചനിപനിച്ചതകപകാടലൈ  2008-ല  കേരകാര്  ഉടെമ്പടെനി  ടചയ്ത
പ്രവൃതനിയുടടെ  25  ശതമകാനശ  പൂര്തസ്പീകേരനിച്ച  കേകാലൈയളവനില  കേരകാറുകേകാരടന്റെ
മരണശമൂലൈവശ  കേരകാറുകേകാരടന്റെ  കനകാമനിനനി  പ്രവൃതനി  തടെരകാന്  വനിസമതനിച്ച
സകാഹചരര്യതനിലുശ  കേരകാര്  റദ്ദേപ  ടചകയണനിവന.  എന്നകാല  നനിലൈവനിലുള  ടടസറ്റപ
കേണസ്പീഷേനനില വര്യതനിയകാനങ്ങള് ശ്രദ്ധയനിലടപട്ടു.  നദേനിയുടടെ അടെനിവശതപ കൂടുതല
ഇളകേനിയ  മണലുടണന്ന കേകാരണതകാല കനരടത തയകാറകാക്കനിയ ഡനിടടസനനില
മകാറ്റശ വരുതനി ടടപലൈനിശഗപ നടെതനി, നൂതന സകാകങതനികേവനിദേര്യയുപകയകാഗനിച്ചപ പദ്ധതനി
നടെപനിലൈകാക്കകാനള  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചുവരുന.  ആലൈനിപറമ്പപ  പഞകായതനില
തൂതപ്പുഴയപ  കുറുടകേ  കേകാലൈനിക്കടെവനില  തടെയണ  നനിര്മനിക്കുന്നതമകായനി  ബനടപട്ടപ
വനിശദേമകായ  പരര്യകവക്ഷണശ  നടെതനി  തടെയണയുടടെ  രൂപകേലപന  ലൈഭര്യമകായനിട്ടുണപ.
ഇതനിടന്റെ എസ്റ്റനികമറ്റപ തയകാറകാക്കനിടക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണപ.  ഇഇൗ പദ്ധതനി നടെപനിലൈകാക്കനിയകാല
തൂതപ്പുഴയുടടെ  ഇടെതപ  കേരയനില  ടചര്പ്പുളകശരനി  മുനനിസനിപകാലൈനിറ്റനിയനികലൈക്കുശ  സമസ്പീപ
പഞകായത്തുകേളനികലൈക്കുമുള  നനിലൈവനിലുള  കുടെനിടവള  പദ്ധതനിക്കുശ  വലൈതകേരയനില
ആലൈനിപറമ്പപ  പഞകായതനിടലൈ  ജലൈനനിധനി  കുടെനിടവള  പദ്ധതനിക്കുശ  ഗുണകേരമകാകുശ.
അതടകേകാണപ  ലൈഭര്യമകായ  രൂപകേലപനയുടടെ  അടെനിസകാനതനില  എസ്റ്റനികമറ്റപ  തയകാറകാക്കനി
തടെര്നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതകാണപ. 

6. ടകേ.എസപ.ആര്.ടെനി.സനി. ഓപകററ്റനിശഗപ ടസന്റെര് അപ്ഗകഡഷേന്

ശ്രസ്പീ  .    ചനിറ്റയശ  കഗകാപകുമകാര്:  സര്,  പന്തളശ  ടകേ.എസപ.ആര്.ടെനി.സനി.
ഓപകററ്റനിശഗപ  ടസന്റെറനിടന  അപ്കഗഡപ  ടചയ്തപ  അസനിസ്റ്റന്റെപ  ട്രെകാന്കസകാര്ട്ടപ
ഓഫസ്പീസകാക്കനി  ഉയര്തണടമനളതകാണപ  ഞകാന്  ഇഇൗ  സബ്മനിഷേനനിലൂടടെ
ഉന്നയനിക്കുന്നതപ.  പന്തളശ  ശബരനിമലൈയുടടെ  മൂലൈസകാനമകാണപ.  ശബരനിമലൈ
തസ്പീര്തകാടെനതനിനവരുന്ന അയപഭക്തന്മകാര് പന്തളതപ എതനിയതനിനകശഷേമകാണപ
ശബരനിമലൈയനികലൈക്കപ  കപകാകുന്നതപ.  പന്തളടത  ടകേ.എസപ.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസപ
കസ്റ്റഷേന്  വര്ഷേങ്ങളകായനി  ഓപകററ്റനിശഗപ  കസ്റ്റഷേനകായകാണപ  നനിലൈനനിലക്കുന്നതപ.
തനിരുവനന്തപുരത്തുനനിന്നപ  കേകാസര്കഗകാകഡയപ   കപകാകുകമ്പകാള്  ഏറ്റവശ  കൂടുതല
സലൈമുള ബസപ  കസ്റ്റഷേനകാണപ  പന്തളശ.  അവനിടടെ  ചുറ്റുമതനികലൈകാ  ഗര്യകാകരകജകാ  ഇല,
കസ്റ്റഷേടന്റെ സഇൗകേരര്യങ്ങള്തടന്ന കുറവകാണപ. വളടര ദുര്ബലൈമകായ ഒരു അവസയകാണപ
പന്തളശ ടകേ.എസപ.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസപ  കസ്റ്റഷേനളതപ.  അതടകേകാണപ ഒകാപകററ്റനിശഗപ
കസ്റ്റഷേന്  എന്നതപ  അപ്കഗഡപ  ടചയ്തപ  എ.ടെനി.  ഓഫസ്പീസകായനി  ഉയര്തനി  പന്തളശ
ടകേ.എസപ.ആര്.ടെനി.സനി.  ഡനികപകാടയ  സശരക്ഷനിക്കണടമന്നകാണപ  ഞകാന്
ബഹുമകാനടപട്ട മന്ത്രനികയകാടെപ ആവശര്യടപടുന്നതപ. 
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ഗതകാഗത  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്  ):  സര്,   ബഹുമകാനടപട്ട
അശഗശ  പറഞ്ഞ  കേകാരര്യശ  എടന്റെ  ശ്രദ്ധയനിലടപട്ടനിട്ടുളതകാണപ.  പന്തളശ
ടകേ.എസപ.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസപ  കസ്റ്റഷേന്  ഒരു  ഓപകററ്റനിശഗപ  ടസന്റെറകായകാണപ
പ്രവര്തനിക്കുന്നതപ.  ശബരനിമലൈ  തസ്പീര്തകാടെന  സസ്പീസണനില  ഏറ്റവശ  കൂടുതല
യകാത്രക്കകാര്  ആശ്രയനിക്കുന്ന  ഒരു  ടകേ.എസപ.ആര്.ടെനി.സനി.  ബസപ  സ്റ്റകാന്റെകാണതപ.
ഇതനിടന്റെ  പ്രകാധകാനര്യശ  ഗവണ്ടമന്റെനിനപ  നന്നകായറനിയകാശ.  ഇകപകാള്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന
ഓപകററ്റനിശഗപ  ടസന്റെറനിടന സബപ  ഡനികപകാ ആയനി ഉയര്തണടമന്ന  ആവശര്യവശ
പ്രസ്തുത  ബസപ  സ്റ്റകാന്റെനിടന   എങ്ങടന  നലരസ്പീതനിയനിലുള  ഒരു  ബസപ  സ്റ്റകാന്റെകാക്കനി
മകാറ്റകാടമന്ന  കേകാരര്യവശ  ടകേ.എസപ.ആര്.ടെനി.സനി.-യുടടെ  സകാമ്പതനികേസനിതനി
ടമച്ചടപടുന്ന  മുറയപ  ആകലൈകാചനിച്ചപ  തസ്പീരുമകാനടമടുക്കകാന്  ഗവണ്ടമന്റെനിനപ
സകന്തകാഷേകമയുളടവന്ന കേകാരര്യശ ബഹുമകാനടപട്ട അശഗടത അറനിയനിക്കുകേയകാണപ.  

7. വനിദേര്യകാര്തനികേടള ടകേകാണകപകാകുന്ന വകാഹനങ്ങളുടടെ പരനികശകാധന

ശ്രസ്പീ  .    ടടഹബനി  ഇഇൗഡന്:  സര്,  സ്കൂള്  കുട്ടനികേളുടടെ  ജസ്പീവനപ  വനിലൈ
കേലപനിക്കണടമന്നകാവശര്യടപട്ടുടകേകാണകാണപ  ഞകാന്  ഇഇൗ  സബ്മനിഷേന്
ഉന്നയനിക്കുന്നതപ.  മൂന്നപ  വയസ്സുമുതലുള  കുട്ടനികേടള,  ഏതപ  സനിലൈബസനില
പഠനിക്കുന്നവരകാടണങനിലുശ,  സ്കൂളനികലൈക്കപ  അയയ്ക്കുന്നതനിനകായനി  മകാതകാപനിതകാക്കള്
ആശ്രയനിക്കുന്നതപ സ്കൂള് ബസുകേള്, സ്കൂള് വകാനകേള്, ഓകട്ടകാറനിക്ഷകേള്, കഫകാര് വസ്പീലൈര്
ഓകട്ടകാറനിക്ഷ (നകാട്ടനിന്പ്രകദേശങ്ങളനില ഇതപ ടവളനിമൂങ്ങ എന്നകാണപ അറനിയടപടുന്നതപ)
എന്നസ്പീ  വകാഹനങ്ങടളയകാണപ.  പലൈകപകാഴുശ  വലൈനിയ  ദുരന്തമുണകായതനിനകശഷേശ
മകാത്രമകാണപ  ഇതരശ  വനിഷേയങ്ങള്  മകാധര്യമങ്ങളുള്ടപടടെ  ഗഇൗരവമകായനി  ചര്ച്ച
ടചയ്യുന്നതപ. യകാടതകാരു കസഫനി ടമകഷേഴ്സുമനിലകാടത കേനകേകാലൈനികേടളകപകാടലൈ കുട്ടനികേടള
കുതനിനനിറച്ചുടകേകാണകാണപ  ഇഇൗ  വകാഹനങ്ങള്  കപകാകുന്നതപ.  കയകാഗര്യതയനിലകാത
ടടഡ്രെെവര്മകാരുശ  വകാഹനങ്ങളനില  സസ്പീഡപ  ഗകവര്ണറനിലകാടതയുശ  സസ്പീറ്റപ  ബലറ്റനിടെകാടതയുശ
എമര്ജന്സനി  എകനിറ്റനിലകാടതയുശ  ഓകട്ടകാറനിക്ഷകേളുടടെ  പനിന്വശതപ  ഡനിക്കനിയനിടലൈകാടക്ക
ഇരുതനിയകാണപ  ടകേകാണകപകാകുന്നതപ. വകാഹനശ  ഓടെനിക്കുകമ്പകാള്  ടചക്കനിശഗനില
കേണപനിടെനിക്കകാന്  കേഴനിയകാതതരതനിലുള   ലൈഹരനി  വസ്തുക്കള്  പലൈ  ടടഡ്രെെവര്മകാരുശ
ഉപകയകാഗനിക്കകാറുമുണപ.  പ്രകതര്യകേനിച്ചപ  മഴക്കകാലൈതപ  വലൈനിയ  ദുരന്തശ സൃഷനിക്കകാന്
സകാധര്യതയുള ഇഇൗ പ്രശ്നശ അതസ്പീവ ഗഇൗരവകതകാടടെ കേണപ കേര്ശനമകായ നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതകാണപ.  വനിദേര്യകാഭര്യകാസ  വകുപ്പുശ  കപകാലൈസ്പീസപ  വകുപ്പുശ  ഗതകാഗത
വകുപ്പുശകൂടെനി  കചര്ന്നകാണപ  ഇതനിടനകാരു  തസ്പീരുമകാനടമടുകക്കണതപ.  അടെനിയന്തരമകായനി
ഇഇൗ വനിഷേയതനിനപ  പരനിഹകാരശ കേകാണണടമന്നപ അഭര്യര്തനിക്കുകേയകാണപ. 
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ഗതകാഗത  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്):  സര്,  നമ്മുടടെ  സമൂഹശ
വളടര  ഗഇൗരവകതകാടടെ  കേകാകണണ  ഒരു  വനിഷേയമകാണപ  ബഹുമകാനടപട്ട  അശഗശ
ഇവനിടടെ  ഉന്നയനിച്ചതപ.  സ്കൂള്  ബസുകേളുശ  വനിദേര്യകാര്തനികേടള  ടകേകാണകപകാകുന്ന
വകാഹനങ്ങളുശ  പകാലൈനികക്കണ  നനിബനനകേള്  സശബനനിച്ചപ  നനിലൈവനില
വര്യവസകേളുണപ.  എന്നകാല  ആ  വര്യവസകേള്  പലൈകപകാഴുശ  പകാലൈനിക്കടപടുന്നനില
എന്നതകാണപ  ഇവനിടടെ  ചൂണനിക്കകാണനിച്ചനിട്ടുളതപ.  ഇതപ  സശബനനിച്ച  വര്യവസകേള്
വകായനിക്കകാന്  കൂടുതലുളതനിനകാല  കമശപ്പുറതപ  വയ്ക്കുന.* ഇഇൗ  വര്യവസകേള്
പകാലൈനിക്കടപടെകാടത  തനികേച്ചുശ  മനഷേര്യതസ്വരഹനിതമകായനിട്ടകാണപ  പലൈരുശ  ടപരുമകാറുന
ടണന്നതപ  ശ്രദ്ധയനിലടപട്ടനിട്ടുണപ.  ഇതരശ  വകാഹനങ്ങടള  കേര്ശനമകായനി
നനിയന്ത്രനിക്കകാനശ  നനിരസ്പീക്ഷനിക്കകാനശ  ആവശര്യമകാടണങനില  നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കകാനമുള നനിര്കദ്ദേശശ കമകാകട്ടകാര് വകാഹന വകുപനിലനനിനശ നലകേനിയനിട്ടുണപ.
സ്കൂള്  അധനികൃതര്ക്കുശ  രക്ഷനിതകാക്കള്ക്കുശ  ഇതപ  സശബനനിച്ച  അവയര്നസപ
നലകകേണതണപ.  അഞപ   കപടര   കേയറ്റകാന്  കേഴനിയുന്ന  ഓകട്ടകായനില  പന്ത്രണശ
പതനിമൂനശ കുട്ടനികേടള കേയറ്റുന്ന  സനിതനിയകാണുളതപ.  സസ്വന്തശ മക്കളുടടെ സുരക്ഷയുടടെ
കേകാരര്യതനില  രക്ഷനിതകാക്കള്  കുടറക്കൂടെനി  ജകാഗത  പുലൈര്കതണതപ  ആവശര്യമകാണപ
എന്ന  അഭര്യര്തന  ഞകാന്  ഇഇൗ  കവദേനിയനിലൂടടെ  രക്ഷനിതകാക്കള്ക്കപ  നലകുകേയകാണപ.
കുട്ടനികേടള  ടകേകാണകപകാകുന്ന  വകാഹനങ്ങള്  കേര്ശനമകായനി  വര്യവസകേള്
പകാലൈനിക്കണടമന്ന  നനിര്കദ്ദേശശ നലകേനിയനിട്ടുണപ.  കുട്ടനികേളുടടെ സുരക്ഷടയ സശബനനിച്ച
കേകാരര്യങ്ങള്  അശ്രദ്ധകയകാടടെ  ടടകേകേകാരര്യശ  ടചയകാന്  ആടരയുശ  അനവദേനിക്കുകേ
യനിടലന്നപ ബഹുമകാനടപട്ട അശഗടത അറനിയനിക്കുകേയകാണപ.  

8. നകാളനികകേര കകേകാശപകപ

ശ്രസ്പീ  .    ബനി  .    സതര്യന്:  സര്,  ഞകാന്  ഇഇൗ  വനിഷേയശ  അങ്ങയുടടെ  ശ്രദ്ധയനില
ടകേകാണവന്നകപകാള്തടന്ന  സലൈശ  സന്ദേര്ശനിക്കുകേയുശ,  ബനടപട്ട  ഉകദേര്യകാഗസന്മകാരുമകായനി
ആശയവനിനനിമയശ  നടെത്തുകേയുശ  ടചയ്തതനില  ആറ്റനിങ്ങല  നനികയകാജകേ  മണ്ഡലൈതനിടലൈ
നകാളനികകേര  കൃഷേനിക്കകാര്ക്കുശ  കേര്ഷേകേ  സശഘടെനകേള്ക്കുശ വളടരകയടറ
സകന്തകാഷേമുടണന്നകേകാരര്യശ  ഞകാന്  ഇഇൗ  അവസരതനില  അങ്ങടയ
അറനിയനിക്കുകേയകാണപ.  സശസകാനടത നകാളനികകേര കൃഷേനിക്കകാടര സഹകായനിക്കുന്നതനിന
കവണനി  നകാളനികകേര  വനികേസന  കകേകാര്പകറഷേടന്റെ  കേസ്പീഴനില  ആരശഭനിച്ചതകാണപ
തനിരുവനന്തപുരത്തുശ എറണകാകുളത്തുമുള  രണപ  സകാപനങ്ങള്.  തനിരുവനന്തപുരശ

* അനബനമകായനി കചര്തനിട്ടുണപ.
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ജനിലയനില നനിന്നപ ആറ്റനിങ്ങലൈനികലൈക്കപ വരുന്ന കദേശസ്പീയ പകാതകയകാടെപ കചര്ന്നപ ഏകേകദേശശ
6  ഏക്കകറകാളശ  സലൈതകാണപ  മകാമശ  നകാളനികകേര  കകേകാശപകപ  സനിതനി  ടചയ്യുന്നതപ.
നകാളനികകേര  കേര്ഷേകേര്  ടകേകാണവരുന്ന  നകാളനികകേരശ  സശഭരനിച്ചപ  നകാളനികകേര
മൂലൈര്യകാധനിഷനിത  ഉലപന്നങ്ങള്  ഉണകാക്കുകേ,  അതവഴനി  നകാളനികകേര  കേര്ഷേകേനപ
നര്യകായമകായ വനിലൈ ലൈഭനിക്കുകേ എന്നതകാണപ ഉകദ്ദേശനിച്ചനിരുന്നടതങനില പനിലക്കകാലൈതപ ആ
ഉകദ്ദേശര്യടതതടന്ന കചകാദേര്യശ ടചയ്യുന്ന നനിലൈയനിലൈകായനി അതനിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള്.
ഒരു  സന്ദേര്ഭതനില  കകേകാര്പകറഷേന്  ലൈനികേസ്വനികഡറ്റപ  ടചയകാന്  കവണനിയുള
നടെപടെനിടയടുക്കുകേയുശ  ജസ്പീവനക്കകാടര  പനിരനിച്ചുവനിടുകേയുശ  ടചയ്തു.  വസ്പീണശ  പലൈ
ഘട്ടങ്ങളനിലൈകായനി വനിവനിധ പദ്ധതനികേളകാരശഭനിക്കകാന് ശ്രമനിടച്ചങനിലുശ അതപ വനിജയനിച്ചനില.
കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കകാരനിടന്റെ  കേകാലൈതപ  കേര്ഷേകേ  പ്രസകാനങ്ങളുടടെയുശ  കട്രെഡപ
യൂണനിയനകേളുടടെയുശ  മുഖര്യധകാരകാ  പ്രസകാനങ്ങളുടടെയുശ  കനതൃതസ്വതനില  മകാമതപ
നകാളനികകേര  കകേകാശപകപ  സശരക്ഷണ  സമനിതനി  രൂപസ്പീകേരനിച്ചപ  നസ്പീണകേകാലൈ
സമരമകാരശഭനിക്കുകേയുശ  ടചയ്തതനിടന്റെ  ഭകാഗമകായനി,   കൃഷേനി  വകുപ്പുമന്ത്രനിയുമകായനി  നടെതനിയ
ചര്ച്ചയുടടെ അടെനിസകാനതനില നകാളനികകേര കകേകാശപകപ  തറനപ്രവര്തനമകാരശഭനിക്കുകേയുശ
ടചയ്തു.  അതനിനകശഷേശ  അവനിടടെ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെപ  ഫണപകയകാഗനിച്ചപ  ഒരു
പദ്ധതനിയകാരശഭനിച്ചു.  അതനിന്റെ  പ്രവര്തനവശ  കവണത്ര  നലനനിലൈയനില  മുകന്നകാട്ടപ
ടകേകാണകപകാകേകാന്  കേഴനിയകാത  സനിതനിയകാണുളതപ.   ഇക്കകാരര്യശ  അങ്ങപ  അവനിടെശ
സന്ദേര്ശനിച്ചകപകാള്  മനസനിലൈകാക്കനിയതമകാണപ.  അതടകേകാണപ   നകാളനികകേര  കകേകാശപകനില
ഇകപകാള്  ആരശഭനിച്ചനിട്ടുള  നകാളനികകേര  സശസ്കരണവശ  അതനികനകാടെനബനനിച്ചപ
ആരശഭനിച്ചനിട്ടുള  പദ്ധതനിയുശ  പൂര്ണ്ണതയനിടലൈതനിക്കകാനശ  ബഡ്ജറ്റനില  പ്രഖര്യകാപനിച്ചനിട്ടുള
അകഗകാ  പകാര്ക്കുശ  നകാളനികകേര  മകാളുശ  അവനിടടെ   ആരശഭനിക്കുന്നതനിനള   നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണടമന്നപ അഭര്യര്തനിക്കുന.  

കൃഷേനി  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (  ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    എസപ  .    സുനനില  കുമകാര്):   സര്,  സശസകാന
നകാളനികകേര  വനികേസന  കകേകാര്പകറഷേടന്റെ  നനിയന്ത്രണതനിലുള  ആറ്റനിങ്ങല  മകാമശ
നകാളനികകേര  കകേകാശപകപ  കേഴനിഞ്ഞ  കുകറക്കകാലൈമകായനി  അടെഞ്ഞുകേനിടെക്കുകേയകായനിരുന.
കട്രെഡപ യൂണനിയന്സശഘടെനകേളുശ രകാഷ്ട്രസ്പീയ പകാര്ട്ടനികേളുശനടെതനിയ സമരടതത്തുടെര്ന്നപ
തറന്നപ പ്രവര്തനിപനിക്കുന്നതനിന കവണനിയുള തസ്പീരുമകാനടമടുക്കുകേയുണകായനി.    ഇതപ
തറന്നപ പ്രവര്തനിപനിക്കണടമന്ന നനിരന്തരമകായ ആവശര്യടതത്തുടെര്ന്നപ കകേരള സശസകാന
നകാളനികകേര വനികേസന കകേകാര്പകറഷേടന്റെ അധസ്പീനതയനിലുള ആറ്റനിങ്ങല മകാമശ  നകാളനികകേര
കകേകാശപകനിടന്റെ  പുനരുദ്ധകാരണതനിനപ  4-3-2016-ടലൈ  ജനി.ഒ.65/2014  നമ്പര്  ഉതരവ
പ്രകേകാരശ  ഭരണകാനമതനി  നലകുകേയുണകായനി.   തടെര്ന്നപ  നനിര്മകാണ  പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കപ
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ആര്.ടകേ.വനി.ലവ. പദ്ധതനിയനിലുള്ടപടുതനി ആദേര്യ ഗഡുവകായനി 2 കകേകാടെനി രൂപ അനവദേനിച്ചപ
നലകുകേയുശ  ഈ  ഫണപകയകാഗനിച്ചപ  ടകേട്ടനിടെങ്ങളുടടെ  പുനരുദ്ധകാരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്
നടെത്തുകേയുശ  യന്ത്രസകാമഗനികേള്  സകാപനിക്കുകേയുമുണകായനി.  മകാമതപ  അഗനിമകാള്
സകാപനിക്കുന്നതനിനള  10  കകേകാടെനി  രൂപയുടടെ  കപ്രകാജക്ടപ  നകാളനികകേര  വനികേസന
കകേകാര്പകറഷേന്  മകാകനജനിശഗപ  ഡയറക്ടര്  തയകാറകാക്കനി  കൃഷേനി  വകുപപ  ഡയറക്ടര്ക്കപ
സമര്പനിച്ചനിരുനടവങനിലുശ സകാമ്പതനികേ വര്ഷേകാവസകാനമകായതനിനകാലുശ ആര്.ടകേ.വനി.ലവ.
പദ്ധതനി  പ്രകേകാരശ  50  ശതമകാനശ  സബ്സനിഡനി  മകാത്രകമ  ലൈഭനിക്കുകേയുളടവന്നതനിനകാലുശ
ബകാക്കനി തകേ കേടണത്തുവകാന് സകാധനിക്കകാത സകാഹചരര്യതനില പദ്ധതനിക്കപ മുന്സര്ക്കകാര്
അനമതനി നലകേനിയനിരുന്നനില.  ടവര്ജനിന് കകേകാക്കനട്ടപ ഒകായനില യൂണനിറ്റനിടന്റെ പ്രവര്തനശ
പരസ്പീക്ഷണകാടെനിസകാനതനില  നടെതനിടയങനിലുശ  മലൈനിനസ്പീകേരണ  നനിയന്ത്രണ
കബകാര്ഡനിടന്റെയുശ  ഫുഡപ  കസഫനി  സ്റ്റകാന്കഡര്ഡപ  അകതകാറനിറ്റനി  ഒകാഫപ  ഇന്ഡര്യയുടടെയുശ
ഫകാക്ടറസ്പീസപ  ആന്റെപ  കബകായനികലൈഴപ  വകുപനിടന്റെയുശ  അനമതനി  ലൈഭനിക്കകാതതനിനകാല
വര്യകാവസകായനികേകാടെനിസകാനതനില ഉലപകാദേനശ നടെതകാന് സകാധനിച്ചനിട്ടനില.   മലൈനിനസ്പീകേരണ
നനിയന്ത്രണ  കബകാര്ഡനിടന്റെ  അനമതനി  ലൈഭനിച്ചനിട്ടുണപ.   യൂണനിറ്റനിടന്റെ  പ്രവര്തനകാനമതനി
ലൈഭനിക്കുന്നതനിനകായനി ആറ്റനിങ്ങല മുന്സനിപകാലൈനിറ്റനിയനില അകപക്ഷ സമര്പനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണപ.
ടടെന്ഡര് നടെപടെനികേളനിലുശ നടെതനിപനിലുമുള പരകാതനികേളുശ ആകക്ഷപങ്ങളുശ സശബനനിച്ചുശ
പത്ര-ദൃശര്യ  മകാധര്യമങ്ങളനില  വന്ന  വകാര്തയുടടെ  അടെനിസകാനതനിലുശ  ഒരു  സമഗ
അകനസ്വഷേണശ  നടെതകാനള  തസ്പീരുമകാനവശ  എടുതനിട്ടുണപ.  ബഹുമകാനടപട്ട  എശ.എല.എ.-യുടടെ
പരകാതനിടയത്തുടെര്ന്നപ  ഞകാന് തടന്ന കനരനിട്ടപ  ഇഇൗ സകാപനശ  സന്ദേര്ശനിക്കുകേയുണകായനി.
വളടര  വര്ഷേങ്ങളകായനി  അടെഞ്ഞു  കേനിടെക്കുന്ന  സകാപനമകാണപ.   ടവര്ജനിന്  കകേകാക്കനട്ടപ
ഓയനില  ഉലപകാദേനശ  ആരശഭനിച്ചപ  ഉദ്ഘകാടെനശ  നടെതനിടയന്നലകാടത  ഒരു  നടെപടെനിയുശ
ഉണകായനിട്ടനില.   അതടകേകാണപ  ഇതസശബനനിച്ചപ  എടന്തകാടക്ക  നടെപടെനികേളകാണപ
സസ്വസ്പീകേരനികക്കണടതനശ  ഇഇൗ  സകാപനശ  തറന  പ്രവര്തനിക്കുന്നതനിനകവണനി
എടന്തകാടക്ക ടചയണടമന്നതനിടന സശബനനിച്ചുശ പഠനിക്കുന്നതനിനകായനി ഉകദേര്യകാഗസകരകാടെപ
റനികപകാര്ട്ടപ  ആവശര്യടപട്ടനിരനിക്കുകേയകാണപ.   ആ  റനികപകാര്ട്ടനിടന്റെ  അടെനിസകാനതനില  ഇഇൗ
സകാപനശ തറനപ്രവര്തനിക്കുന്നതനിനകാവശര്യമകായ നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതകാണപ.  

9. പസപ  വണ് സസ്പീറ്റുകേള് വര്ദ്ധനിപനിക്കല

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ഉലബദുള:   സര്,  നമ്മുടടെ  സശസകാനതപ  പസപ  വണ്

പ്രകവശനതനിനള മുഖര്യ  അകലൈകാട്ടപടമന്റുകേള് പൂര്തനിയകാക്കനി  ജൂണ്  30-നപ  കകാസപ

ആരശഭനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണപ.   സപനിടമന്റെറനി  അകലൈകാട്ടപടമന്റെനിനള അകപക്ഷകാ തസ്പീയതനി
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ഇന്നപ അവസകാനനിക്കുകേയകാണപ.  ഇന്നടത സപനിടമന്റെറനി അകലൈകാട്ടപടമന്റെപ കേഴനിഞ്ഞകാലുശ

പസപ  വണ്-നപ  പ്രകവശനശ ലൈഭനിക്കകാടത പതനിനകായനിരക്കണക്കനിനപ  വനിദേര്യകാര്തനികേള്

ഉന്നത  പഠന  പ്രകവശന  കേവകാടെതനിനപ  പുറതനിരനികക്കണ  സനിതനിയകാണുളതപ.

ഇഇൗ  വര്ഷേശ  എസപ.എസപ.എല.സനി.  പകാസകായതപ  4,57,654  വനിദേര്യകാര്തനികേളകാണപ.

സനി.ബനി.എസപ.ഇ.,  ടഎ.സനി.എസപ.ഇ.,  കസ  പരസ്പീക്ഷകാ  വനിജയനികേളുള്പടടെ

സശസകാനതപ ടമകാതശ പസപ  വണ്-നപ  അകപക്ഷനിച്ചനിട്ടുളതപ  5,01,171  കപരകാണപ.

ആടകേയുള  പസപ  വണ്  സസ്പീറ്റപ  3,56,730  ആണപ.   വനി.എച്ചപ.എസപ.ഇ.-കേളനില

ഒഴനിവള  സസ്പീറ്റപ  27,000-ഉശ  കപകാളനിടടെകനിക്കുകേളനില  14,500-ഉശ

ടഎ.റ്റനി.ടഎ.-കേളനില  1800-ഉശ  ആണപ.   ഇങ്ങടന  പരമകാവധനി  4  ലൈക്ഷശ

വനിദേര്യകാര്തനികേള്ക്കകാണപ  തടെര്പഠനതനിനപ  അഡനിഷേന്  ലൈഭനിക്കകാന്  കപകാകുന്നതപ.

ഒരുലൈക്ഷകതകാളശ  വനിദേര്യകാര്തനികേള്  തടെര്പഠനതനിനപ  സഇൗകേരര്യശ  ലൈഭനിക്കകാടത  പുറത്തു

നനിലകക്കണനിവരുടമന്നതപ  ബഹുമകാനടപട്ട  മന്ത്രനിയുടടെ ശ്രദ്ധയനിലടപട്ടുകേകാണുടമന്നകാണപ

ഞകാന് മനസനിലൈകാക്കുന്നതപ. ഓകരകാ വര്ഷേവശ എസപ.എസപ.എല.സനി. വനിജയനിച്ചവരുടടെ

എണ്ണവശ  പസപ  വണ്  സസ്പീറ്റുകേളുടടെ  എണ്ണവശ  തമനിലുള  അന്തരശ  വര്ദ്ധനിച്ചു

വരനികേയകാണപ.  പതനിവകപകാടലൈ  ഇഇൗ  പ്രകാവശര്യവശ  മലൈപ്പുറശ  ജനിലയനിലൈകാണപ  ഇഇൗ

വര്യതര്യകാസശ  പ്രകേടെമകായനി കേകാണകാന് സകാധനിക്കുന്നതപ.   ഇവനിടടെ  79,506  കപരകാണപ

ഇഇൗ  വര്ഷേശ  പസപ  വണ്-നപ  അകപക്ഷനിച്ചതപ.  39,904  കപര്ക്കകാണപ  ഇകപകാള്

അകലൈകാട്ടപടമന്റെപ  ലൈഭനിച്ചനിട്ടുളതപ.  39,602  കപര് പുറത്തുനനിലകക്കണ അവസയകാണപ.

ഇനനി  നടെക്കകാനള  സപനിടമന്റെറനി  അകലൈകാട്ടപടമന്റെനില  വരകാന്  കപകാകുന്നതപ  4889

സസ്പീറ്റുകേള്  മകാത്രമകാണപ.  ഇതകേഴനിഞ്ഞകാലകപകാലുശ  മുപതനി  അയകായനിരതനിലപരശ

വനിദേര്യകാര്തനികേള്ക്കപ  തടെര്  പഠനതനിനപ  അവസരശ  ലൈഭനിക്കകാത  സനിതനിയകാണനി

വനിടടെയുണകാകേകാന് കപകാകുന്നതപ.  വനിജയ ശതമകാനതനിലുണകാകുന്ന ഉയര്ച്ചയനസരനിച്ചപ

തടെര്പഠന  സഇൗകേരര്യങ്ങള്  ലൈഭര്യമകാക്കണടമന്നപ  ബഹുമകാനടപട്ട  കകേരള

ലഹ കക്കകാടെതനി  സര്ക്കകാരനികനകാടെപ  ആവശര്യടപട്ട  സകാഹചരര്യതനില

സശസകാനതലൈതനിലുശ  ജനിലകാതലൈതനിലുശ  ഹയര്  ടസക്കണറനി  ഡയറക്ടറുടടെയുശ

ആര്.ഡനി.ഡനി.-മകാരുടടെയുശ  കനതൃതസ്വതനില  വനിദേര്യകാഭര്യകാസ  ആവശര്യകേതയുശ

സഇൗകേരര്യവശ  പരനികശകാധനിക്കുന്നതനിനപ  ഒരു  കേമനിറ്റനിടയ  മുന്  സര്ക്കകാര്

നനികയകാഗനിച്ചനിരുന.  പ്രസ്തുത  കേമനിറ്റനി  റനികപകാര്ട്ടപ  സര്ക്കകാരനിനപ  സമര്പനിച്ചനിരുനടവന്നകാണപ

ഞകാന് മനസനിലൈകാക്കുന്നതപ.  ആ റനികപകാര്ട്ടനിടന്റെ അടെനിസകാനതനില. 
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മനി  .   ടചയര്മകാന്: ടയസപ.. പസ്പീസപ കേണ്ക്ലൂഡപ.

ശ്രസ്പീ  .   പനി  .    ഉലബദുള: സര്,  വളടര  പ്രധകാനടപട്ട  കേകാരര്യമകാണപ.   നമള്
വനിദേര്യകാഭര്യകാസ രശഗതപ വലൈനിയ പരനിഷകാരശ നടെപകാക്കുകമ്പകാള് എസപ.എസപ.എല.സനി.
പകാസകായ കുട്ടനികേള്ക്കപ തടെര് പഠനതനിനവസരശ ലൈഭനിക്കകാത സനിതനിയകാണപ.  വളടര
ഗഇൗരവമുള വനിഷേയമകാണപ.  ഒരു മനിനനിട്ടപ അനവദേനിക്കണശ.

മനി  .    ടചയര്മകാന്:  പസ്പീസപ  കേണ്ക്ലൂഡപ..  ബഹുമകാനടപട്ട  അശഗശ  എലകാ
കേകാരര്യങ്ങളുശ  പ്രതനിപകാദേനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.

ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   ഉലബദുള  : സര്,  ഇഇൗ  കേമനിറ്റനിയുടടെ  ശനിപകാര്ശയനസരനിച്ചപ
ഗവണ്ടമന്റെപ  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണശ.  അലകാതപക്ഷശ പതനിനകായനിരക്കണക്കനിനപ
വനിദേര്യകാര്തനികേള് ഉന്നതപഠന പ്രകവശന കേവകാടെതനിനപ  പുറതനിരനികക്കണ സനിതനി
വരുശ.   മുന് സര്ക്കകാരനിടന്റെ  കേകാലൈതപ  എശ.എല.എ.-മകാരുശ  അതകപകാടലൈ  വനിവനിധ
വനിദേര്യകാഭര്യകാസ ഏജന്സനികേളുശ ആവശര്യടപട്ടതനിടന്റെ അടെനിസകാനതനില...

മനി  .   ടചയര്മകാന്: പസ്പീസപ കേണ്ക്ലൂഡപ..

ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   ഉലബദുള   :സര്,  എറണകാകുളശ  മുതല  കേകാസര്കഗകാഡപ  വടരയുള
ജനിലകേളനില  കൂടുതല  പഠനകാവസരങ്ങള്  ലൈഭര്യമകാക്കുന്നതനിനപ  ശ്രമനിച്ചനിരുന.
മലൈബകാറനില  പ്രകതര്യകേനിച്ചുശ  പുതനിയ  ഹയര്  ടസക്കണറനി  ബകാച്ചുകേളുശ....
(ലമക്കപ ഓഫപ)....

മനി  .   ടചയര്മകാന്  : ടയസപ.. ബഹുമകാനടപട്ട മന്ത്രനി സശസകാരനിക്കടട്ട.. പസ്പീസപ.

വനിദേര്യകാഭര്യകാസ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (  ടപ്രകാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനകാഥപ  ):   സര്,  മലൈപ്പുറശ
ജനിലയനിടലൈ ആടകേ  246  സ്കൂളുകേളനില  51,736  സസ്പീറ്റുകേള് ഹയര് ടസക്കണറനി പസപ
വണ് പ്രകവശനതനിനപ  ലൈഭര്യമകായനിരുന്നതനിടന്റെ കൂടടെ ഇഇൗ വര്ഷേശ എലകാ എയ്ഡഡപ
സര്ക്കകാര്  സ്കൂളുകേളനിലുശ  20  ശതമകാനശ  മകാര്ജനിനല  സസ്പീറ്റപ  വര്ദ്ധന  സര്ക്കകാര്
അനവദേനിച്ചകതകാടടെ  മലൈപ്പുറശ  ജനിലയനില  ആടകേ  59,926  പസപ  വണ്  സസ്പീറ്റുകേള്
ലൈഭര്യമകായനിട്ടുണപ.  ഏകേജകാലൈകേ  സശവനിധകാനതനിലൂടടെ  ഇഇൗ  വര്ഷേടത  മുഖര്യ  രണപ
അകലൈകാട്ടപടമന്റെനിലൂടടെ  പ്രകവശന  നടെപടെനികേള്  പൂര്തനിയകായകപകാള്  ആടകേയുള
39,397  ടമറനിറ്റപ  സസ്പീറ്റുകേളനില  34,845  കപര്ക്കപ  7-7-2016  വടര  അകലൈകാട്ടപടമന്റെപ
നലകേനിയനിട്ടുണപ.   മൂന്നകാശഘട്ട  അകലൈകാട്ടപടമന്റെപ  നടെപടെനികേള്  പുകരകാഗമനിച്ചുവരുന.
മകാകനജപ ടമന്റെപ  സസ്പീറ്റുകേളനിലപ്രകവശനശ  കനടെനിയവരുടടെ  കേണക്കപ  എടുത്തു
വരുന്നകതയുളള. മുകേളനില സൂചനിപനിച്ച 59,926 ഹയര്ടസക്കണറനി സസ്പീറ്റുകേള്ക്കുപുറകമ
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വനി.എച്ചപ.എസപ.സനി.,  ടഎ.റ്റനി.ടഎ.,  കപകാളനിടടെകനികേപ  എന്നനിവനിടെങ്ങളനിടലൈ  സസ്പീറ്റുകേള്
ഉള്ടപടടെ  68,615  സസ്പീറ്റുകേള്  ഇഇൗ  വര്ഷേശ  പതകാശതരശ  പരസ്പീക്ഷ  വനിജയനിച്ച
വനിദേര്യകാര്തനികേള്ക്കപ ഉപരനിപഠനതനിനകായനി മലൈപ്പുറശ ജനിലയനില ലൈഭര്യമകാണപ.  കേഴനിഞ്ഞ
അദ്ധര്യയന  വര്ഷേശ  അതകായതപ  2015-16-ല  ഹയര്  ടസക്കണറനി/പസപ  വണ്
പ്രകവശന  നടെപടെനികേള്  പൂര്തനിയകായകപകാള്  മലൈപ്പുറശജനിലയനില  3,888  സസ്പീറ്റുകേള്
ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടെന്നനിരുനടവന്നപ  കേടണതനിയനിട്ടുണപ.  എന്നനിരുന്നകാലുശ  ഇനനിയുള
അകലൈകാട്ടപടമന്റെനിലൂടടെ  പ്രകവശന  നടെപടെനികേള്  പൂര്തനിയകായ  കശഷേശ  വസ്തുത
വനിലൈയനിരുതനി പരനികശകാധനിക്കുന്നതകാണപ.

(അദ്ധര്യക്ഷകവദേനിയനില മനി. സസ്പീക്കര്)

10. എശ. രകാകജഷേനിടന്റെ കുടുശബതനിനപ സഹകായശ

ശ്രസ്പീ  .    രകാജു  എബ്രഹകാശ:   സര്,  വനശ  വകുപനിനകവണനി  പകാമ്പപ  പനിടുത
കജകാലൈനിയനികലൈര്ടപട്ടനിരുന്ന  എശ.  രകാകജഷേപ  26-6-2016-ല  കകേകാട്ടയശ  ടമഡനിക്കല
കകേകാകളജനിലവച്ചപ  മരണടപടുകേയുണകായനി.  മധര്യ  തനിരുവനിതകാശകൂറനില  വനശവകുപനിന
കവണനിയുശ  നകാട്ടുകേകാര്ക്കുകവണനിയുശ  പകാമ്പനിടന  പനിടെനിക്കുന്ന  ഏകേ  വര്യക്തനിയകാണപ
രകാകജഷേപ.  അതനിദേകാരുണമകായ ഒരു സശഭവമകാണപ.  ആ കുടുശബശ പട്ടനിണനിയനിലൈകാണപ.
അവനിടെടത കഫകാറസ്റ്റപ ടഡപഡ്യൂട്ടനി ടറയ്ഞറുടടെ അഭര്യര്തനയനസരനിച്ചകാണപ രകാകജഷേപ
പകാമ്പുപനിടെനിതതനിനപ  ഇതവണ  എതനിയതപ.  അതടകേകാണപ   അകദ്ദേഹതനിടന്റെ
കുടുശബതനിനപ വനശ വകുപപ  3  ലൈക്ഷശ രൂപയുശ  ഗവണ്ടമന്റെപ  10  ലൈക്ഷശ രൂപയുശ
ധനസഹകായമകായനി  നലകേണടമനശ  അയകാളുടടെ ഭകാരര്യയപ  വനശ വകുപനില കജകാലൈനി
നലകേണടമനശ  അഭര്യര്തനിക്കുകേയകാണപ.  ഇതരതനിലടപട്ട  ആളുകേടള
സശരക്ഷനിടച്ചങനില മകാത്രകമ  ഇതരശ  അപകേടെകേരമകായ  കജകാലൈനിയനികലൈക്കപ  ആളുകേള്
വരനികേയുളള.  ഇകപകാള് വകാവകാ സുകരഷേപ മകാത്രമകാണപ ഇഇൗ രശഗത്തുളതപ.  മറ്റകാളുകേടള
കപ്രകാതകാഹനിപനിക്കണടമനടണങനില  ഇതരശ  ആളുകേള്ക്കപ  സശരക്ഷണശ
ടകേകാടുക്കണശ.  

വനവശ  മൃഗസശരക്ഷണവശ  മൃഗശകാലൈകേളുശ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    ടകേ  .    രകാജു):  സര്,
രകാകജഷേപ  എന്ന  ആള് കേഴനിഞ്ഞ  എട്ടപ  വര്ഷേകതകാളമകായനി  ജനവകാസ കമഖലൈയനിലനനിനശ
വനിഷേപകാമ്പുകേടള  പനിടെനിച്ചപ  വനതനികലൈയപ  വനിടുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങളനില  വനശ  വകുപനിടന
സഹകായനിച്ചുവരുന്ന  വര്യക്തനിയകായനിരുന.  നനിലൈവനിലുള  സര്ക്കകാര്  ഉതരവപ  പ്രകേകാരശ
വനപ്രകദേശതനിനപ  പുറതപ  പകാമ്പപ  കേടെനികയറ്റപ  മരനിക്കുന്ന  വര്യക്തനിക്കപ  ഒരു  ലൈക്ഷശ  രൂപ



358 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലൈ 11, 2016

ധനസഹകായശ  നലകേകാനകാണപ  കേഴനിയുകേ.  വനര്യജസ്പീവനി  ആക്രമണശമൂലൈശ  മരണശ
സശഭവനിച്ചവരുടടെ  ആശ്രനിതര്ക്കപ  സര്ക്കകാരനിലനനിന്നപ  നലകുന്ന അര്ഹമകായ ധനസഹകായശ
ലൈഭനിക്കുന്നതനിനകവണനി രകാകജഷേനിടന്റെ ഭകാരര്യ ശ്രസ്പീമതനി കരഖകാ രകാകജഷേപ 1-7-2016-നപ അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുകേയുശ ആയതനില 4-7-2016-നപ സര്ക്കകാര് ഉതരവപ പ്രകേകാരമുള നഷപരനിഹകാര
തകേയകായ ഒരു ലൈക്ഷശ രൂപ നലകുന്നതനിനള ഉതരവപ കകേകാട്ടയശ ഡനിവനിഷേണല കഫകാറസ്റ്റപ
ഓഫസ്പീസര് നലകേനിയനിട്ടുളതമകാണപ.   പകാമ്പുകേടള  ജനവകാസ കമഖലൈയനിലനനിനശ പനിടെനികൂടെനി
തനിരനിടകേ  അതനിടന്റെ  ആവകാസ  വര്യവസയനില  എതനിക്കുന്ന  നടെപടെനിയനില  ലവദേഗര്യമുള
രകാകജഷേനിടന്റെ  കസവനശ  നനിരവധനി  സന്ദേര്ഭങ്ങളനില  വനശ  വകുപപ  പ്രകയകാജന
ടപടുതനിയനിട്ടുളതകാണപ.  വനശവകുപനിനശ  നകാട്ടുകേകാര്ക്കുശ  അതനിടന്റെ  പ്രകയകാജന
മുണകായനിട്ടുളതകാണപ.   ഈ  കജകാലൈനി  ടചയ്യുന്ന  സമയതപ  പകാമ്പുകേടെനികയറ്റകാണപ  അകദ്ദേഹശ
മരനിച്ചതപ.  ഈ  സകാഹചരര്യതനില  ഇടതകാരു  പ്രകതര്യകേ  കകേസകായനി  പരനിഗണനിച്ചപ
വനതനിനളനിലവച്ചപ വനര്യജസ്പീവനി ആക്രമണശമൂലൈശ ജസ്പീവഹകാനനി സശഭവനിക്കുന്ന ആള്ക്കകാരുടടെ
ആശ്രനിതര്ക്കപ  നലകേകാവന്ന നഷപരനിഹകാരത്തുകേയകായ അഞ ലൈക്ഷശരൂപ ഇകദ്ദേഹതനിടന്റെ
ആശ്രനിതര്ക്കപ  നലകുന്നതനിനകാണപ  ഗവണ്ടമന്റെപ  തസ്പീരുമകാനനിച്ചനിട്ടുളതപ.  ബഹുമകാനടപട്ട
മുഖര്യമന്ത്രനിയുമകായനി ഞകാന് ഇതനിടനക്കുറനിച്ചപ സശസകാരനിച്ചനിരുന. അതനിടന്റെ അടെനിസകാനതനില
അഞലൈക്ഷശ രൂപ നഷപരനിഹകാരമകായനി  നലകുന്നതകാണപ.  കൂടെകാടത അകദ്ദേഹതനിടന്റെ ഭകാരര്യ
ശ്രസ്പീമതനി  കരഖകാ  രകാകജഷേനിനപ  വനശ  വകുപനിടന്റെ  കകേകാട്ടയശ  ഡനിവനിഷേനനില
ദേനിവസകവതനകാടെനിസകാനതനില  തകാലക്കകാലൈനികേ  കജകാലൈനി  നലകേനി  സഹകായനിക്കകാനശ
തസ്പീരുമകാനനിച്ചനിട്ടുണപ. 

V കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടെലൈകാസ്സുകേള് 

1.   ലൈനിസ്റ്റപ   1   പ്രകേകാരശ

I. മുഖര്യമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വനിജയന്  ):  സര്,  തകാടഴപറയുന്ന കേടെലൈകാസ്സുകേള്
ഞകാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

1. സ.ഉ.(എശഎസപ.)  നമ്പര്  6/2015/കനകാര്ക്ക  തസ്പീയതനി  30-11-2015
(എസപ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 821/2015) ഡനികലൈ കസ്റ്ററ്റപടമന്റെപ സഹനിതശ

2. സ.ഉ.(എശഎസപ.)  നമ്പര്  05/2015/കനകാര്ക്ക  തസ്പീയതനി  27-11-2015
(എസപ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 836/2015) ഡനികലൈ കസ്റ്ററ്റപടമന്റെപ സഹനിതശ

3. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  145/2016/കഹകാശ തസ്പീയതനി  4-5-2016  (എസപ.ആര്.ഒ.
നമ്പര് 373/2016) 
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4. ജനി.ഒ.(എശ.എസപ)   നമ്പര്  178/2016/കഹകാശ.  തസ്പീയതനി  10-6-2016
(എസപ.ആര്.ഒ.നമ്പര് 420/2016) 

II.   മതര്യബനനവശ  ഹകാര്ബര് എഞനിനസ്പീയറനിശഗുശ  വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്പീമതനി
ടജ  .    കമഴനിക്കുട്ടനി  അമ)  :  സര്,  തകാടഴപറയുന്ന  കേടെലൈകാസ്സുകേള്  ഞകാന്
കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

1. ജനി.ഒ.(പനി)   നമ്പര്  10/2016/എഫപ  &  പനിഡനി.  തസ്പീയതനി  9-6-2016
(എസപ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 417/2016) 

III. സഹകേരണവശ  വനികനകാദേസഞകാരവശ   വകുപ്പുമന്ത്രനി   (ശ്രസ്പീ  .    എ  .    സനി  .
ടമകായ്തസ്പീന്):  സര്, തകാടഴപറയുന്ന കേടെലൈകാസ്സുകേള് ഞകാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

1. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  47/2016/കകേകാ-ഓപപ.  തസ്പീയതനി  21-5-2016
(എസപ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 402/2016)

2. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  51/2016/കകേകാ-ഓപപ.  തസ്പീയതനി  4-6-2016
(എസപ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 414/2016) 

3. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  53/2016/കകേകാ-ഓപപ.  തസ്പീയതനി  7-6-2016
(എസപ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 421/2016) 

4. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  55/2016/കകേകാ-ഓപപ.  തസ്പീയതനി  13-6-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 427/2016) 

5. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  49/2016/കകേകാ-ഓപപ.  തസ്പീയതനി  4-6-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 430/2016) 

IV. ടതകാഴനിലുശ എടടകസുശ വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    റ്റനി  .    പനി  .    രകാമകൃഷ്ണന്) :  സര്,

തകാടഴപറയുന്ന കേടെലൈകാസ്സുകേള് ഞകാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

1. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  25/2016/എല.ബനി.ആര്.  തസ്പീയതനി  2-2-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 118/2016) ഡനികലൈ കസ്റ്ററ്റപടമന്റെപ സഹനിതശ.

2. സ.ഉ. (പനി) നമ്പര് 33/2016/ടതകാഴനില തസ്പീയതനി 9-2-2016 (എസപ.ആര്.ഒ.

നമ്പര് 152/2016,153/2016)ഡനികലൈ കസ്റ്ററ്റപടമന്റെപ സഹനിതശ.
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3. ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 61/2016/റ്റനി.ഡനി.  തസ്പീയതനി 27-5-2016 (എസപ.ആര്.ഒ.
നമ്പര് 398/2016) 

4. കകേരള കമകാ കട്ടകാര് ടതകാഴനിലൈകാളനി കക്ഷമനനിധനി കബകാര്ഡനിടന്റെ  2012-13, 2013-14
എന്നസ്പീ വര്ഷേങ്ങളനിടലൈ ആഡനിറ്റപ/ഭരണ റനികപകാര്ട്ടുകേള്  ഡനികലൈ കസ്റ്ററ്റപടമന്റെപ
സഹനിതശ.

5. കകേരള  ചുമട്ടുടതകാഴനിലൈകാളനി  കക്ഷമ  കബകാര്ഡനിടന്റെ  2014-15  വര്ഷേടത
വകാര്ഷേനികേ റനികപകാര്ട്ടുശ ഓഡനിറ്റപ റനികപകാര്ട്ടുശ   ഡനികലൈ കസ്റ്ററ്റപടമന്റെപ സഹനിതശ.

6. കകേരള സശസകാന ബനിവകറജസപ കകേകാര്പകറഷേന് ലൈനിമനിറ്റഡനിടന്റെ  2013-14-ടലൈ
വകാര്ഷേനികേ റനികപകാര്ട്ടപ ഡനികലൈ കസ്റ്ററ്റപടമന്റെപ സഹനിതശ.

    V.  ആകരകാഗര്യവശ സകാമൂഹര്യനസ്പീതനിയുശ വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്പീമതനി ടകേ  .    ടകേ  .    ലശലൈജ
ടെസ്പീച്ചര്): സര്, തകാടഴപറയുന്ന കേടെലൈകാസ്സുകേള് ഞകാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

കകേരള സശസകാന മലൈനിനസ്പീകേരണ നനിയന്ത്രണ കബകാര്ഡനിടന്റെ  2012-13-ടലൈ
വകാര്ഷേനികേ റനികപകാര്ട്ടപ ഡനികലൈ കസ്റ്ററ്റുടമന്റെപ സഹനിതശ.

VI  പട്ടനികേജകാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നകാക്കസമുദേകായകക്ഷമവശ  നനിയമവശ
സകാശസ്കകാരനികേവശ പകാര്ലൈടമന്റെറനികേകാരര്യവശ വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്പീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബകാലൈന്): സര്,
തകാടഴപറയുന്ന കേടെലൈകാസ്സുകേള് ഞകാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

1. സ.ഉ.  (അച്ചടെനി)  നമ്പര്  4/2016/സകാശ.കേകാ.വ.  തസ്പീയതനി   30-5-2016
(എസപ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 418/2016) 

2. ജനി.ഒ.(ആര്  റ്റനി)  നമ്പര്  783/2016/നനിയമശ  തസ്പീയതനി   16-6-2016
(എസപ.ആര്.ഒ. നമ്പര് 434/2016)

3. ലവകലൈകാപനിളനി സശസപ കൃതനി ഭവടന്റെ  2013-14-ടലൈ വകാര്ഷേനികേ റനികപകാര്ട്ടപ
ഡനികലൈ കസ്റ്ററ്റപടമന്റെപ സഹനിതശ

VII. വര്യവസകായവശ കസകാര്ട്സുശ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരകാജന്):
സര്, തകാടഴപറയുന്ന കേടെലൈകാസ്സുകേള് ഞകാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.  

കകേരള  ആര്ട്ടനിസകാന്സപ  ഡവലൈപ്ടമന്റെപ  കകേകാര്പകറഷേന്  ലൈനിമനിറ്റഡനിടന്റെ
2012-13-ടലൈ വകാര്ഷേനികേ റനികപകാര്ട്ടപ ഡനികലൈ കസ്റ്ററ്റുടമന്റെപ സഹനിതശ.
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VIII. വനവശ മൃഗസശരക്ഷണവശ മൃഗശകാലൈകേളുശ വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്പീ  .    ടകേ  .   രകാജു):  സര്,
തകാടഴപറയുന്ന കേടെലൈകാസ്സുകേള് ഞകാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

കകേരള  കസ്റ്ററ്റപ  പഇൗള്ട്രെനി  ഡവലൈപ്ടമന്റെപ  കകേകാര്പകറഷേന്  ലൈനിമനിറ്റഡനിടന്റെ
2009-10 -ടലൈ വകാര്ഷേനികേ റനികപകാര്ട്ടപ ഡനികലൈ കസ്റ്ററ്റുടമന്റെപ സഹനിതശ.

IX.  ഗതകാഗത വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്പീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശസ്പീന്ദ്രന്): സര്, തകാടഴപറയുന്ന
കേടെലൈകാസ്സുകേള് ഞകാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര്  40/2016/ട്രെകാന്.  തസ്പീയതനി  31-5-2016   (എസപ.ആര്.ഒ.
നമ്പര് 415/2016)

X.  ധനകേകാരര്യവശ കേയറുശ വകുപ്പുമന്ത്രനി  (കഡകാ  .    ടെനി  .    എശ  .    കതകാമസപ ഐസകേപ):
സര്, തകാടഴപറയുന്ന കേടെലൈകാസ്സുകേള് ഞകാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

1. ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  64/2016/റ്റനി.ഡനി.  തസ്പീയതനി  14-6-2016
(എസപ.ആര്.ഒ.നമ്പര് 433/2016)

2. 2015 മകാര്ച്ചപ  31-നപ  അവസകാനനിച്ച  വര്ഷേടത  തകദ്ദേശഭരണ
സകാപനങ്ങടള  സശബനനിച്ചപ  കേശപപ കട്രെകാളര്  ആന്റെപ  ആഡനിറ്റര്  ജനറല
ഓഫപ ഇന്തര്യയുടടെ റനികപകാര്ട്ടപ.

3. സകാമൂഹര്യ സുരക്ഷകാ ടപന്ഷേന് പദ്ധതനിടയക്കുറനിച്ചപ  കേശപപ കട്രെകാളര് ആന്റെപ ആഡനിറ്റര്
ജനറല ഓഫപ ഇന്തര്യയുടടെ പ്രവര്തനക്ഷമതകാ ഓഡനിറ്റപ റനികപകാര്ട്ടപ

2.      ചട്ടശ   47(2)   അനസരനിച്ചുള ലൈനിസ്റ്റപ   2   പ്രകേകാരശ 

ടപകാതമരകാമത്തുശ  രജനികസ്ട്രഷേനശ   വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    സുധകാകേരന്):  സര്,
തകാടഴപറയുന്ന കേടെലൈകാസ്സുകേള് ഞകാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതനിമൂന്നകാശ കകേരളനനിയമസഭയുടടെ പതനിനകാറകാശ സകമളനതനിടലൈ  2773, 2776
എന്നസ്പീ  നമ്പരുകേളനിലുള  നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെകാത  കചകാദേര്യങ്ങളുടടെ  മറുപടെനിയുശ  അവയപ
യഥകാസമയശ  മറുപടെനി  നലകുവകാന്  സകാധനിക്കകാതനിരുന്നതനിനള  കേകാരണശ  കേകാണനിക്കല
കസ്റ്ററ്റപടമന്റുകേളുശ. 

വനിദേര്യകാഭര്യകാസ വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ടപ്രകാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനകാഥപ)  :  സര്,  തകാടഴപറയുന്ന
കേടെലൈകാസ്സുകേള് ഞകാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതനിമൂന്നകാശ കകേരളനനിയമസഭയുടടെ പതനിനകാലൈകാശ സകമളനതനിടലൈ 1105, 1114, 1124,
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1125, 2469, 2472, 2476, 2493, 2505, 2518, 2524, 2526, 2533, 2534, 3733, 3738,
3768,  3769,  3774,  3810,  3812,  3824,  3834,  3836,  5070,  5140  ,  പതനിനഞകാശ
സകമളനതനിടലൈ  1106, 1108, 1121, 2830, 2836, T2840, 2842, 2843, 2846, 2847,
2849, 2856,  2858,  2863,  2892,  2909, 2926,  2942, 2959,  2963,  2966, 2967,
2969, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2977, 2979,  പതനിനകാറകാശ സകമളനതനിടലൈ
T1053, 1083, 1084, 1124, 1136, 2600, 2605, 2611, 2623, 2627, 2628, 2631, 2641,
2647, 2651, 2652, 2671  എന്നസ്പീ നമ്പരുകേളനിലുള നക്ഷത്രചനിഹ്നമനിടെകാത കചകാദേര്യങ്ങളുടടെ
മറുപടെനിയുശ അവയപ  യഥകാസമയശ മറുപടെനി  നലകുവകാന് സകാധനിക്കകാതനിരുന്നതനിനള കേകാരണശ
കേകാണനിക്കല കസ്റ്ററ്റപടമന്റുകേളുശ. 

VI റനികപകാര്ട്ടപ സമര്പണശ

കേകാകരര്യകാപകദേശകേ സമനിതനിയുടടെ ഒന്നകാമതപ റനികപകാര്ട്ടപ 

മുഖര്യമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വനിജയന്):  സര് ,   കേകാകരര്യകാപകദേശകേ സമനിതനിയുടടെ
ഒന്നകാമതപ റനികപകാര്ട്ടപ ഞകാന് സമര്പനിക്കുന. 

മനി. സസ്പീക്കര്: റനികപകാര്ട്ടപ  സമര്പനിച്ചനിരനിക്കുന. 

VII റനികപകാര്ട്ടപ പരനിഗണന 

കേകാകരര്യകാപകദേശകേ സമനിതനിയുടടെ ഒന്നകാമതപ റനികപകാര്ട്ടപ 

മുഖര്യമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറകായനി  വനിജയന്):  സര്,  കേകാകരര്യകാപകദേശകേ  സമനിതനിയുടടെ
ഒന്നകാമതപ റനികപകാര്ട്ടപ അശഗസ്പീകേരനിക്കണടമന്ന പ്രകമയശ ഞകാന് അവതരനിപനിക്കുന.

ഗതകാഗത വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്പീ  .   എ  .   ടകേ  .   ശശസ്പീന്ദ്രന് ): സര്, ഞകാന് ഈ പ്രകമയടത
പനിന്തകാങ്ങുന. 

മനി  .   സസ്പീക്കര് : റനികപകാര്ട്ടപ സഭ അശഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന.

VIII ക്രമപ്രശ്നശ

 (1)   കചകാകദേര്യകാതരതനിടലൈയുശ ധവളപത്രതനിടലൈയുശ പരകാമര്ശതനിടലൈ ലവരുദ്ധര്യശ

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന് :  സര്,  ബഹുമകാനടപട്ട ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനിയുടടെ
പ്രധകാനടപട്ട വകാദേശ  പദ്ധതനികയതര റവനഡ്യൂ ടചലൈവനിലനനിന്നപ കുറയകാന് കേഴനിയുന്നതപ
സകാലൈറനി, ഇന്റെറസ്റ്റപ, ടപന്ഷേന്  (എസപ.ഐ.പനി.) എന്നനിവ മകാത്രമകാടണന്നകാണപ.  ഈ
മൂനകേകാരര്യങ്ങളുശ  കുറച്ചകാല  ബകാക്കനിയുണകാകുന്ന  പദ്ധതനികയതര  റവനഡ്യൂ  ടചലൈവപ
എനപറയുന്നതപ  ധൂര്തകാണപ  എടന്നകാരു  നനിലൈപകാടെകാണപ  അകദ്ദേഹശ
സസ്വസ്പീകേരനിച്ചനിരുന്നതപ.  ഇവനിടടെ  32-മടത കചകാദേര്യതനില ശ്രസ്പീ.  രകാജു എബ്രഹകാമനിടന്റെ
കചകാദേര്യതനിനപ അകദ്ദേഹശ ടകേകാടുത മറുപടെനിയനില പറയുന്നതപ"കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കകാരനിടന്റെ
കേകാലൈതനിനമുമ്പപ  പദ്ധതനികയതര  റവനഡ്യൂ  ടചലൈവനിലനനിന്നപ  നമുക്കപ  ഒരു
കേകാരണവശകാലുശ  കുറയകാന്  കേഴനിയകാത  ശമ്പളവശ  ടപന്ഷേനശ
പലൈനിശയുശ കുറച്ചകാല കേനിട്ടുന്ന തകേ 25 ശതമകാനകതകാളശ വരുമകായനിരുന.  അതപ    30
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ഇകപകാള് വര്ദ്ധനിച്ചു.  അതകാണപ ധൂര്തനിടന്റെ സൂചനികേ എന്നപ പറയുന്നതപ”എന്നകാണപ.
എല.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേകാലൈതപ  25  ശതമകാനശ  മകാത്രമുണകായനിരുന്ന
എസപ.ഐ.പനി. കേഴനിച്ചുള കനകാണ് ടെകാകപ  റവനദ്യു എകപടപന്ഡനിച്ചര് 30 ശതമകാനമകായനി
വര്ദ്ധനിച്ചുടവന്നകാണപ  അകദ്ദേഹശ  കചകാകദേര്യകാതര  കവളയനില  പറഞ്ഞതപ.    പകക്ഷ
അകദ്ദേഹശ   അതനിനകശഷേശ  ഇറക്കനിയ  ലവറ്റപ   കപപറനിടന്റെ   കടെബനിള്   രണനില
പറയുന്നതപ  2011-ല  അതകായതപ  എല.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  അവസകാന
വര്ഷേശ ഉണകായനിരുന്നതപ 27.37 ശതമകാനമകാണപ എന്നകാണപ. 2016-ടലൈ യു.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേകാലൈതപ  ഇതപ  29.37  ശതമകാനമകായനി.  അതകായതപ  രണപ
ശതമകാനതനിടന്റെ  മകാത്രശ  വര്ദ്ധനവകാണപ  എല.ഡനി.എഫപ.-ടന്റെ  കേകാലൈത്തുനനിനശ
യു.ഡനി.എഫപ.-ടന്റെ  കേകാലൈത്തുണകായനിരനിക്കുന്നതപ.  അഞപ  ശതമകാനശ  വര്ദ്ധനവപ
എന്നകാണപ  കചകാകദേര്യകാതരകവളയനില  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതപ.  ഈ  രണപ  ശതമകാനവശ
അഞപ  ശതമകാനവശ  തമനിലുള  വര്ദ്ധനടവനപറയുന്നതപ  ആയനിരക്കണക്കനിനപ
കകേകാടെനി  രൂപയകാണപ.  ഇങ്ങടന  രണപ  രസ്പീതനിയനില  നനിയമസഭയനില  പറയകാകമകാ?
നനിയമസഭയനില  വച്ച  ലവറ്റപ  കപപറനില  പറയുന്നതപ  ഒരു  തകേയുശ  അതനിടന്റെ
കേണക്കുമകാണപ,  എന്നകാല  കചകാകദേര്യകാതര  കവളയനില  മടറ്റകാരു  ഉതരമകാണപ
പറയുന്നതപ.  അകദ്ദേഹശ വളടര കേഇൗശലൈകതകാടുകൂടെനിയകാണപ ഈ കേണക്കപ പറയുന്നതപ.
എല.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കേകാലൈടത ഏറ്റവശ കുറഞ്ഞ ശതമകാനമകായ 25.54
ശതമകാനശ അകദ്ദേഹശ എടുത്തു.  എന്നനിട്ടപ  യു.ഡനി.എഫപ.-ടന്റെ  അഞവര്ഷേക്കകാലൈടത
ഏറ്റവശ കൂടെനിയ തകേ അകദ്ദേഹശ എടുത്തു.  ഇങ്ങടന കേഇൗശലൈശ കേകാണനിച്ചപ  കേണക്കപ
പറയുന്നതപ ശരനിയകായ രസ്പീതനിയകാകണകാ;  അതപ ഓര്ഡറനിലൈകാകണകാ ? 

(2) ഗവര്ണറുടടെ മുന്കൂര് അനമതനി വകാങ്ങുന്നത സശബനനിച്ചപ 

ശ്രസ്പീ  .    ടകേ  .    എശ  .    മകാണനി :  സര്,  ആര്ട്ടനിക്കനിള്  202  അനസരനിച്ചപ  ആനവല
ഫനിനകാന്ഷേര്യല  കസ്റ്ററ്റപടമന്റെപ  ഗവണ്ടമന്റെപ  നനിയമസഭയുടടെ  കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുശ.
ആര്ട്ടനിക്കള്  203(3)  അനസരനിച്ചപ   സഞനിതനനിധനിയനിലടപടെകാത  ടചലൈവകേടള
സശബനനിച്ചനിടെകതകാളശ  ഗവര്ണറുടടെ  ശനിപകാര്ശ  ഉടണങനില  മകാത്രകമ  ഡനിമകാന്റെപ
കഫകാര്  ഗകാന്റെപസപ  നമുക്കപ  ചര്ച്ചയ്ടക്കടുക്കകാന്  കേഴനിയൂ.  ബഹുമകാനടപട്ട  ധനകേകാരര്യ
വകുപ്പുമന്ത്രനി  45  ഖണ്ഡനികേകേളനിലൈകായനി  ഓകരകാ  ടചലൈവകേള്ക്കുമകായനി  26,665  കകേകാടെനി
രൂപ അനവദേനിച്ചനിരനിക്കുനടവന്നപ പ്രഖര്യകാപനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണപ.  പടക്ഷ ഇതനിടനകാനശ
ഗവര്ണ്ണറുടടെ  ശനിപകാര്ശ  വകാങ്ങനിയനിട്ടനില.  സഞനിത  നനിധനിയനിലനനിന്നല,  കവടറ
നനിലൈയനിടലൈകാടക്ക സമകാഹരനിക്കുടമന്നകാണപ അകദ്ദേഹശ പറയുന്നതപ. സഞനിതനനിധനിയനില
നനിനള  ടചലൈവകേള്  മകാത്രകമ  നമുക്കപ  നനിയമസഭയനില  ബഡ്ജറ്റനിടന്റെ  ഭകാഗമകാക്കനി
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ചര്ച്ച  ടചയകാന്  കേഴനിയൂ.  സഞനിതനനിധനിയനില  നനിന്നലകാത  ടചലൈവകേടള
സശബനനിച്ചനിടെകതകാളശ  ഒന്നപ,   ഗവര്ണറുടടെ  ശനിപകാര്ശ  കവണശ.  ഗവര്ണറുടടെ
ശനിപകാര്ശയനിലകാടത ചര്ച്ച ടചയകാന് പകാടെനില.  രണപ,  സഞനിതനനിധനിയനിലടപടെകാത
കേകാരര്യങ്ങടള  സശബനനിച്ചനിടെകതകാളശ  ചര്ച്ചയുടടെ  ആവശര്യമനില,  ചര്ച്ച  ടചയകാന്
പകാടെനില.  26,665  കകേകാടെനി  രൂപ  മകാന്ദേര്യവനിരുദ്ധ  പകാകക്കജനിലനനിന്നപ  ടചലൈവപ
ടചയ്യുടമന്നകാണപ പറയുന്നതപ. എവനിടടെ മകാന്ദേര്യവനിരുദ്ധ പകാകക്കജപ? അടതകാനശ ഇവനിടടെ
ചര്ച്ച  ടചയകാന്  കേഴനിയനില.  സഞനിതനനിധനിയനിലനനിനള  ടചലൈവല.  അതടകേകാണപ
അങ്ങടനയുള  ചര്ച്ച  ഒഴനിവകാക്കണശ.  അതപ  ഭരണഘടെനകാ  വനിരുദ്ധമകാടണന്നകാണപ
എനനിക്കപ പറയകാനളതപ. 

ധനകേകാരര്യവശ കേയറുശ വകുപ്പുമന്ത്രനി  (കഡകാ  .    ടെനി  .    എശ  .    കതകാമസപ ഐസകേപ) :  സര്,
ആര്ട്ടനിക്കള്  203(3)  പ്രകേകാരശ  23-6-2016-നപ  ഗവര്ണ്ണറനിലനനിന്നപ  ആനവല
ഫനിനകാന്ഷേര്യല കസ്റ്ററ്റപടമന്റെനിനള മുന്കൂര് അനമതനി വകാങ്ങനിയനിട്ടുണപ.  അതസശബനനിച്ച
കേണക്കുകേള്  ആള്ട്ടകറഷേന്  ടമകമകാറകാണതനില  വര്യക്തമകാക്കനിയനിട്ടുണപ.  ഇവനിടടെ
ഉന്നയനിക്കടപട്ട രണകാമടത പ്രശ്നശ പ്രസശഗതനില പറഞ്ഞ എലകാറ്റനിനശ ഇതരതനില
മുന്കൂര് അനവകാദേശ വകാങ്ങനിയനിട്ടനില എന്നതകാണപ.  പ്രസശഗതനില പറയുന്നതനിടനലകാശ
മുന്കൂര്  അനവകാദേശ  വകാങ്ങണടമങനില  പനിടന്ന  ബഡ്ജറ്റപ  പ്രസശഗശ  സകാധര്യമല.
അടതന്തകാണപ  ടചകയണടതന്നപ നമുക്കറനിയകാമകലകാ.  എസപ.ഡനി.ജനി.-യനിലവച്ചപ  അതപ
അവതരനിപനിക്കുകമ്പകാള്  നനിശയമകായുശ  ഗവര്ണറുടടെ  അനവകാദേശ  കവണനിവരുശ.
ഇവനിടടെ പ്രഖര്യകാപനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ പലൈതശ സഞനിതനനിധനിയനില നനിന്നല എന്നതകാണപ
ഇവനിടടെ  ഉന്നയനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  മൂന്നകാമടത  പ്രശ്നശ.  അടതകാരു  പുതനിയ  കേകാരര്യമല.
സഞനിതനനിധനിയനില  നനിന്നകാടണങനില  ഇത്ര  കകേകാടെനി  വകേയനിരുത്തുനടവന്നപ
അവനിടടെതടന്ന  കൃതര്യമകായനി  പറഞ്ഞനിട്ടുണപ.  ബകാക്കനിയുളതനിടനലകാശ  പ്രകതര്യകേ
നനികക്ഷപ  പദ്ധതനിയനിലനനിന്നപ  നസ്പീക്കനിവയ്ക്കുന  എന്നകാണപ  പറഞ്ഞനിട്ടുളതപ.
അതടകേകാണപ  ഒരു  കേണ്ഫഡ്യൂഷേന്  ആര്ക്കുശ കവണ,  സഞനിതനനിധനിയനിലനനിന്നല.
സഞനിതനനിധനിയനില നനിന്നടലങനില ചര്ച്ച ടചയകാന് കേഴനിയനികല; നമള് എടന്തകാടക്ക
ഇവനിടടെ ചര്ച്ച ടചയ്യുന. സഞനിതനനിധനിയനില നനിനള കേണക്കുമകാത്രമകാകണകാ ചര്ച്ച
ടചയ്യുന്നതപ.  എസപ.പനി.വനി.  വഴനി  പണശ  ടചലൈവഴനിക്കുന്നതപ  ആദേര്യമകായനിട്ടല.  ആ
എസപ.പനി.വനി.-  കേള് വഴനി എങ്ങടന പണശ ടചലൈവകാക്കുന എന്നതപ നമള് എത്രകയകാവട്ടശ
നനിയമസഭയനില  ചര്ച്ച  ടചയ്തനിട്ടുളതകാണപ.  അതടകേകാണപ  ബഹുമകാനടപട്ട  ടമമ്പര്
ടകേ. എശ. മകാണനി പറഞ്ഞ ഒബ്ജക്ഷന്സപ നനിലൈനനിലക്കുന്നതല. 
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രണകാമകതതപ,   ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന് ഉന്നയനിച്ച പ്രശ്നതനില അകദ്ദേഹശ
പറഞ്ഞ രണ കേകാരര്യങ്ങളുശ ഞകാന് പറഞ്ഞതശ ശരനി തടന്നയകാണപ.   എന്നകാല ഇതനില
കൃതര്യമകായ  വര്ഷേശ  പറഞ്ഞനിട്ടനില.  അകദ്ദേഹശ  പറഞ്ഞതപ  29.37  ആടണന്നകാണപ.
ടതകാട്ടുമുമ്പുള വര്ഷേങ്ങളനിടലൈലകാശ  30.87-ഉശ  32.07-ഉശ ആണപ.  ഞകാന് അതകാണപ
എടുതതപ.  അതടകേകാണപ സകാകങതനികേമകായനി ഇഇൗ രണ കേകാരണങ്ങള് തമനില ഒരു
ടപകാരുതകക്കടുമനില.  എന്നകാല ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന് ആവശര്യടപട്ടതകപകാടലൈ
ശരകാശരനിയകാണപ  എടുകക്കണടതങനില  എല.ഡനി.എഫപ-ടന്റെ  കേകാലൈതപ  ഏതകാണപ
27  ശതമകാനമകായനിരുന്നതപ  യു.ഡനി.എഫപ.-ടന്റെ  കേകാലൈടത  ശരകാശരനി  ഏതകാണപ
30 ശതമകാനതനിന ടതകാട്ടുതകാടഴയകാണപ.  സകാകങതനികേമകായനി ഒരു ടടവരുദ്ധര്യവശ ഇഇൗ
കേണക്കുകേള് തമനിലൈനില.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമകാനടപട്ട  മന്ത്രനിയുടടെ  വനിശദേസ്പീകേരണതനിടന്റെ
അടെനിസകാനതനില ക്രമപ്രശ്നശ നനിലൈനനിലക്കുന്നതല.  

2016-17  സകാമ്പതനികേവര്ഷേകതയ്ക്കുള  പുതക്കനിയ  ബഡ്ജറ്റനിടന്റെ
ടപകാതചര്ച്ചയകാണപ.  ബഹുമകാനടപട്ട  ടഡപഡ്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര്,  അകങ്ങയപ  ചര്ച്ച
തടെങ്ങകാവന്നതകാണപ.   

11.00 AM]

IX ധനകേകാരര്യശ

2016-17    സകാമ്പതനികേ വര്ഷേകതക്കുള പുതക്കനിയ ബഡ്ജറ്റനിടന സശബനനിച്ച
ടപകാതചര്ച്ച

മനി  .    ടഡപഡ്യൂട്ടനി  സസ്പീക്കര്:   സര്,  ബഹുമകാനടപട്ട  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി
അവതരനിപനിച്ച  2016-17-ടലൈ  പുതക്കനിയ  ബഡ്ജറ്റനിടന  ഞകാന്  സര്വ്വകാത്മനകാ
സസ്വകാഗതശ  ടചയ്യുന.   അഴനിമതനി  വനിരുദ്ധ-മതനനിരകപക്ഷ  ഭരണശ  കേകാഴ്ചവയ്ക്കുടമന്നപ
കകേരളതനിടലൈ  ജനങ്ങള്ക്കപ  കേഴനിഞ്ഞ  ടതരടഞ്ഞടുപപ  കവളയനില  എല.ഡനി.എഫപ
ഗവണ്ടമന്റെപ  ഉറപ്പുനലകേനിയനിരുന.  സകാമൂഹര്യ സുരക്ഷയുശ സമഗവനികേസനവശ എന്ന
മുദ്രകാവകാകേര്യശ  അന്നപ  നമള്  ജനങ്ങളുടടെ  മുമ്പനില  അവതരനിപനിക്കുകേയുണകായനി.
"എല.ഡനി.എഫപ.  വരുശ  എലകാശ  ശരനിയകാകുശ"  എന്നപ  ജനങ്ങള്  പ്രതസ്പീക്ഷനിച്ചതശ
അതടകേകാണകാണപ.  ടതരടഞ്ഞടുപപ  ഫലൈതനില  അതകാണപ  പ്രതനിഫലൈനിച്ചതപ.   ജനങ്ങളുടടെ
പ്രതസ്പീക്ഷ  സകാക്ഷകാത്കേരനിക്കകാനതകുന്ന  തസ്പീരുമകാനങ്ങളകാണപ  ബഡ്ജറ്റനിലുടെനസ്പീളശ
പ്രതനിഫലൈനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ.  ഇത്  വളടരകയടറ സകന്തകാഷേമുളവകാക്കുന്ന കേകാരര്യമകാണപ.  നകരന്ദ്ര
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കമകാദേനി  സര്ക്കകാര്  പഞവതര  പദ്ധതനി  ഉകപക്ഷനിച്ചപ  കകേകാര്പകററ്റപ  കേമ്പനനികേടള
വളര്തകാനള  നയപരനിപകാടെനികേളുമകായനി  മുകന്നകാട്ടുകപകാകുകമ്പകാള്  ഒരു  പഞവതര
പദ്ധതനിയുടടെ രൂപകരഖയുശ ദേനിശകാസൂചനികേയുമകായനി സശസകാന ബഡ്ജറ്റപ മകാറുകേയകാണപ.
ഭരണതനിലൈനിരനിക്കുന്ന  5  വര്ഷേക്കകാലൈയളവപ  മുന്നനില  കേണടകേകാണ  തടന്നയകാണപ
ബഡ്ജറ്റനിനപ  രൂപശ നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതപ.   ഇഇൗ  5  വര്ഷേശ ടകേകാണപ സകാമ്പതനികേ
വളര്ച്ച  തസ്വരനിതടപടെണടമങനില  വന്കതകാതനിലുള  നനികക്ഷപശ  അനനിവകാരര്യമകാണപ.
നനികുതനി പനിരനിവപ 25% വര്ദ്ധനിപനിച്ചകാലുശ, പുതനിയ തസനികേകേള് ഒഴനിവകാക്കനി ടചലൈവകേള്
എത്ര  ചുരുക്കനിയകാലുശ  വനികേസനിത  കക്ഷമ  കകേരളടമന്ന  ലൈക്ഷര്യശ  കനടെകാനകാവനിടലന്ന
യകാഥകാര്തര്യശ തനിരനിച്ചറനിഞ്ഞതടകേകാണകാണപ ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനി വനിപുലൈമകായ ഒരു
മകാന്ദേര്യവനിരുദ്ധ പകാകക്കജപ പ്രഖര്യകാപനിച്ചനിട്ടുളതപ.  ബഡ്ജറ്റനില ഏറ്റവശ വലൈനിയ പ്രതസ്പീക്ഷ
നലകുന്ന നനിര്കദ്ദേശവശ ഇതതടന്നയകാണപ.  അടെനിസകാന സഇൗകേരര്യ വനികേസനതനിനപ
12000 കകേകാടെനി രൂപയുശ ഇതനിനകാവശര്യമകായ ഭൂമനി ഏടറ്റടുക്കകാന് 8000 കകേകാടെനി രൂപയുശ
സര്ക്കകാര്  ഗര്യകാരന്റെനി  നലകേനി  ലൈഭര്യമകാക്കുകേയകാണപ.   കകേരള  ഇന്ഫകാസ്ട്രക്ചര്
ഇന്ടവസ്റ്റപടമന്റെപ ഫണപ കബകാര്ഡപ ഇതനിനകായനി രൂപസ്പീകേരനിക്കുടമനശ വര്യക്തമകാക്കനിയനിട്ടുണപ.
അടെനിസകാന സഇൗകേരര്യങ്ങളുടടെ വന്കതകാതനിലുള വനികേസനമകാണപ  പുകരകാഗതനിയനികലൈയ്ക്കുള
പകാത സുഗമമകാക്കുന്നതപ.  ആ നനിലൈയപ മകാന്ദേര്യവനിരുദ്ധ പകാകക്കജപ കനരകായ വനിധതനില
പ്രകയകാജനടപടുതകാനകായകാല സശസകാനതനിടന്റെ മുഖചകായ തടന്ന മകാറ്റകാനകാകുടമന്ന
കേകാരര്യതനില സശശയമനില.

(അദ്ധര്യക്ഷകവദേനിയനില പകാനല ഓഫപ ടചയര്മകാന് ശ്രസ്പീ. രകാജു എബ്രഹകാ ശ)

സശസകാനതനിടന്റെ  ആശങകാജനകേമകായ  സകാമ്പതനികേ  സനിതനി  വനിശദേമകാക്കനി
ടക്കകാണകാണപ  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ബഡ്ജറ്റപ  അവതരനിപനിച്ചു  തടെങ്ങനിയതപ.
ആകഗകാളവത്കേരണ നയങ്ങള്മൂലൈശ കേകാര്ഷേനികേ-വര്യകാവസകായനികേ കമഖലൈകേള് കനരനിടുന്ന
സമര്ദ്ദേങ്ങള് വളടര വലുതകാണപ.  അകതകാടടെകാപശ ഗള്ഫപ മലൈയകാളനികേള് കനരനിടുന്ന
പ്രശ്നങ്ങള്  കൂടെനിയകാകുകമ്പകാള്  സകാമ്പതനികേ  രശഗടത  പ്രതനിസനനി  അതനി
രൂക്ഷമകാകുകേയകാണപ.  ഇഇൗ  പശകാതലൈതനിലൈകാണപ  കേഴനിഞ്ഞ  മൂന്നപ  വര്ഷേക്കകാലൈശ
നനികുതനി  പനിരനിവപ  ലൈക്ഷര്യതനിലുണകായ  ഭസ്പീമമകായ  കുറവപ  സൃഷനിച്ച  പ്രതനിസനനിടയ
കനകാക്കനിക്കകാകണണതപ.  കേഴനിഞ്ഞ മൂനവര്ഷേക്കകാലൈശ ലൈക്ഷര്യമനിട്ടതനില നനിന്നപ 23,900
കകേകാടെനി  രൂപയുടടെ  കുറവകാണപ  നനികുതനി  പനിരനിവനിനതനിലുണകായനിട്ടുളതപ.  നനികുതനി
പനിരനിവപ  കുറഞ്ഞതല;  കുറച്ചതകാടണനശ  ധനകേകാരര്യ  ടകേടുകേകാരര്യസതയുശ
അഴനിമതനിയുമകായനിരുന ഇതനിടന്റെ പനിന്നനിടലൈനള  ആകക്ഷപവശ സകാര്വ്വത്രനികേമകായനി
ഉയര്നവന്നനിരുന. ഇഇൗ സനിതനിവനികശഷേശ കേണക്കനിടലൈടുക്കകാടതയുശ കനരനിടെകാടതയുശ
ഒരു വനികേസനകക്ഷമ ബഡ്ജറ്റനിനപ  രൂപശ നലകേകാനകാവനില.  ഇഇൗ യകാഥകാര്തര്യടത
കനരനിട്ടുടകേകാണപ  എങ്ങടന  കകേരളടത  സശരക്ഷനിച്ചപ  വനികേസകനകാന്മുഖമകാക്കകാടമന്ന
അകനസ്വഷേണമകാണപ വളടര വനിജയകേരമകായനി ബഡ്ജറ്റനില നനിര്വ്വഹനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ. 
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വളടര  സശശയകതകാടടെ  മകാന്ദേര്യ  വനിരുദ്ധ  പകാകക്കജനിടന  കനകാക്കനി
കേകാണുന്നവരുണപ.   റവനഡ്യൂ  വരുമകാനശ  വര്ദ്ധനിപനിച്ചപ  അതനില  നനിന്നപ  കകേരളടത
വനികേസനിപനിക്കണടമന്നകായനിരനിക്കുശ അവര്ക്കപ പറയകാനളതപ.   അതപ സകാദ്ധര്യമടലന്നപ
വകാര്ഷേനികേ  വരുമകാനവശ  ടചലൈവശ  പരനികശകാധനിക്കുന്നവര്ക്കപ  മനസനിലൈകാകുശ.
പദ്ധതനികയതര  ടചലൈവകേള്  ഗണര്യമകായനി  ടവട്ടനിക്കുറയ്ക്കുകേടയന്നതപ  ഒരനിക്കലുശ
വനികേസനിത  കക്ഷമകകേരളടമന്ന  ലൈക്ഷര്യതനിനപ  അനകയകാജര്യമല.   ഇത്രയുശ  വലൈനിയ
സകാമ്പതനികേ  പ്രതനിസനനി  കനരനിടുകമ്പകാഴുശ  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കകാരനിടന്റെ  അവസകാന
നകാളുകേളനില ടചയ്ത നടെപടെനികേള് കകേരളതനിടലൈ ജനങ്ങള്ക്കപ വന് ബകാദ്ധര്യതയകാണപ
വരുതനിവച്ചതപ.  പണച്ചകാക്കുകേകളയുശ  കവകാട്ടുബകാങ്കുകേകളയുശ  സകാപനിത
തകാലപരര്യക്കകാകരയുശ  മകാത്രശ  ലൈക്ഷര്യശടവച്ചുടകേകാണകാണപ  അവടയകാടക്ക  ടചയ്തതപ.
ജകാതനി-മതശക്തനികേടള  പ്രസ്പീണനിപനിക്കകാനകായനി  സ്കൂളുകേളുശ  കകേകാകളജുകേളുശ  അനവദേനിക്കുകേയുശ
ടപകാതവകേ ഭൂമനി  പഴയ നകാടുവകാഴനികേടളകപകാടലൈ  ആശ്രനിതവതലൈനകാര്ക്കുശ  സ്തുതനിപകാഠകേര്ക്കുശ
ബനിനകാമനികേള്ക്കുശ എഴുതനിടക്കകാടുതതശ സമസ്പീപകേകാലൈ ചരനിത്രമകാണപ.

കകേരള  വനികേസനതനിടന്റെ  അടെനിതറയകായ  ഭൂപരനിഷരണനനിയമടത
അട്ടനിമറനിച്ചനിലകാതകാക്കകാന്  കേഠനിനകാദ്ധസ്വകാനശ  നടെതനിയ  ഒരു  സര്ക്കകാരനിടനയകാണപ
കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷേശ  കകേരളശ  കേണതപ.   ലൈകാഭകമകാഹനികേളകായ  റനികസകാര്ട്ടപ  ഉടെമകേള്,
വനിദേര്യകാഭര്യകാസക്കച്ചവടെക്കകാര്,  സസ്വകേകാരര്യ  ആശുപത്രനിയുടെമകേള്  തടെങ്ങനി  എലകാ
ഭൂമകാഫനിയകേള്ക്കുശ  ടടകേവശശ  വയകാവന്ന  ഭൂമനിയുടടെ  പരനിധനിയുയര്തകാന്  മുന്
സര്ക്കകാര്  നനിരന്തരശ  ശ്രമനിച്ചുടകേകാകണയനിരുന.   കതകാട്ടശ  കമഖലൈയനില  പരനിസനിതനി
ആഘകാതശ കപകാലുശ കനകാക്കകാടത ഭൂമനി പകാട്ടക്കകാര് ആഗഹനിക്കുന്ന എന്തകാവശര്യങ്ങള്ക്കുശ
ഉപകയകാഗനിക്കകാന്  അനമതനി  നലകേനി.  ധകാരകാളശ  ഭൂമനി,  കകേകാടെതനികക്കസുകേളനില
കതകാറ്റുടകേകാടുതപ  അനര്യകാധസ്പീനമകാക്കനി.  ഇങ്ങടന  ലൈക്ഷക്കണക്കനിനപ  ഏക്കര്  ഭൂമനി
അനര്യകാധസ്പീനടപടുകമ്പകാള് വസ്പീടെപ  വയകാന് ഒരു തണപ ഭൂമനിയനിലകാതവര്ക്കുശ കേര്ഷേകേര്ക്കുശ
വര്യകാജപട്ടയശ  നലകേനി  സര്ക്കകാര്  നകാടെകേശ  കേളനിച്ചു.   സര്വ്വരകാലുശ  അശഗസ്പീകേരനിക്കടപട്ട
ടനലവയല  തണ്ണസ്പീര്തടെ  നനിയമതനിടന്റെ  അന്തസത തകേര്ക്കുശ  വനിധശ  ചട്ടങ്ങളനില
കഭദേഗതനി വരുത്തുകേ മകാത്രമല, 2008  വടര നടെതനിയ ടനലവയല നനികേതലുകേള്ക്കപ
അശഗസ്പീകേകാരശ നലകേകാനശ കേരഭൂമനിയകായനി പ്രഖര്യകാപനിക്കകാനശ തസ്പീരുമകാനനിച്ചു.

കേകാര്ഷേനികേ  കമഖലൈയനിലൈകാകേടട്ട,  കൃഷേനി  വര്യകാപനിപനിക്കകാനശ  കേര്ഷേകേടര
സഹകായനിക്കകാനശ ലൈക്ഷര്യശവച്ചപ എല.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കകാര് നടെപകാക്കനിയ പദ്ധതനികേള്
ഒടന്നകാന്നകായനി  ഇലകാതകാകുന്നതകാണപ  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷേശ  നമുക്കപ  കേകാണകാനകായതപ.
കേര്ഷേകേര്ക്കുണകായനിരുന്ന  ആനകൂലൈര്യങ്ങള്  ടവട്ടനിക്കുറയ്ക്കുകേയുശ  നകാമമകാത്രമകായനി
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ചുരുക്കുകേയുശ  ടചയ്തു.  ടനലൈപ ല,  റബര്, നകാളനികകേരശ,  ഏലൈശ തടെങ്ങനിയ  കകേരളതനിടന്റെ
സമ്പദേപ വര്യവസടയ  തകാങ്ങനി  നനിര്ത്തുന്ന  കേകാര്ഷേനികകേകാല്പന്നങ്ങള്ക്കപ  ടറകക്കകാര്ഡപ
വനിലൈതകേര്ച്ച  കനരനിട്ടു.   മതനിയകായ  രസ്പീതനിയനില  ഇഇൗ  ഉല്പന്നങ്ങള്  സശഭരനിക്കകാന്
മുന്സര്ക്കകാര് തയകാറകായനിടലന മകാത്രമല നകാമമകാത്രമകായനി സശഭരനിച്ചകപകാള് അതനിടന്റെ
വനിലൈ  നലകേകാതനിരനിക്കുകേയുശ  ടചയ്തു.   തടെര്ന്നപ  കേര്ഷേകേ  ആത്മഹതര്യകേള്  വസ്പീണശ
തലൈടപകാക്കനി. പ്രശ്നതനിടന്റെ ഗഇൗരവശ ഉള്ടക്കകാള്ളുന്നതനിനപകേരശ ആത്മഹതര്യകേള്ക്കപ
മറ്റു  കേകാരണങ്ങള്  കേടണതകാന്  ഗകവഷേണശ  നടെതകാനകായനിരുന  മുന്  സര്ക്കകാര്
ശ്രമനിച്ചനിരുന്നതപ. 

2011-ല  3513  കകേകാടെനി  രൂപ  ട്രെഷേറനിയനില  നസ്പീക്കനിവച്ചുടകേകാണകാണപ
എല.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കകാര്  പടെനിയനിറങ്ങനിയതപ.   എന്നകാല  യു.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കകാര്
173  കകേകാടെനി രൂപയുടടെ കേമനി അവകശഷേനിപനിച്ചകാണപ  2016-ല ഭരണശ അവസകാനനിപനിച്ചതപ.
എന്നകാല പറയുന്നതകാകേടട്ട, 1643  കകേകാടെനി രൂപയുടടെ മനിച്ചശ അവകശഷേനിപനിച്ചു എന്നകാണപ.
ടകേകാടുത്തുതസ്പീര്കക്കണതകായ  1817  കകേകാടെനികയകാളശ  രൂപയുടടെ  ബനില്ലുകേള്  പലൈതശ
മകാറ്റനിടവച്ചനിട്ടകാണപ ഇഇൗ കൃത്രനിമ മനിച്ചമുണകാക്കനിടയടുതടതന്നതകാണപ യകാഥകാര്തര്യശ.  ഇതപ
നനിയമസഭകയകാടുള  വനിശസ്വകാസവഞനയകാണപ.   ഇതരശ  പ്രവൃതനികേള്  ബ്രനിട്ടസ്പീഷേപ
പകാര്ലൈടമന്റെനില ശനിക്ഷ ലൈഭനിക്കതക്ക തരതനില കുറ്റകേരമകായ ഒന്നകാണപ.  റവനഡ്യൂകേമനി
രണപ  സര്ക്കകാരുകേളുശ  കുറച്ചനിട്ടുളതപ  രണപ  വര്യതര്യസ  വഴനികേളനിലൂടടെയകാണപ.
സകാമൂഹര്യകക്ഷമതനിനള  ഫണപ  കുറവപ  ടചയ്തപ  ടചലൈവപ  കുറച്ചനിട്ടകാണപ  യു.ഡനി.എഫപ.
സര്ക്കകാര് റവനഡ്യൂകേമനി കുറച്ചതപ.  എല.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കകാരകാകേടട്ട സകാമൂഹര്യകക്ഷമ,  മറ്റപ
ആവശര്യ ടചലൈവകേടളകാനശ തടന്ന ടവട്ടനിക്കുറയകാടത നനികുതനി വരുമകാനശ വര്ദ്ധനിപനിച്ചകാണപ
റവനഡ്യൂകേമനി  കുറച്ചതപ.  പണശ  വകേയനിരുതകാടത  ഓകരകാ  ബഡ്ജറ്റനിലുശ  1000  കകേകാടെനി
രൂപയുടടെ  പ്രഖര്യകാപനങ്ങള്  നടെതനിയതപ  ഒരുതരശ  ഫനിസ്ക്കല  അനകാര്ക്കനിയുടടെ
ലൈക്ഷണമകാണപ. 

ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനിടന്റെ  പ്രധകാന  സസ്വഭകാവശ  സകാമ്പതനികേ  ദൃഢസ്പീകേരണമകാണപ.
ആവശര്യമകായ  വരുമകാനശ  കേടണതനി  അവശര്യകമഖലൈകേളനില  ടചലൈവപ  ചുരുക്കകാടത,
വരുമകാന-ടചലൈവകേളുടടെ  സമനസ്വയതനിലൂടടെ  വനിഭവങ്ങളുടടെ  ഏറ്റവശ  കേകാരര്യക്ഷമമകായ
ഉപകയകാഗമകാണപ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനിലൂടടെ  വനിഭകാവനശ  ടചയ്യുന്നതപ.  കൃഷേനി,  മതര്യബനനശ,
പരമ്പരകാഗത വര്യവസകായശ തടെങ്ങനിയ അടെനിസകാന കമഖലൈകേടള പുനരുജസ്പീവനിപനിക്കുകേയുശ
കേകാര്ഷേനികകേകാത്പന്നങ്ങളുടടെ മൂലൈര്യവര്ദ്ധനവനിലൂടടെ ടനലൈപ ല, റബര് തടെങ്ങനിയവയപ തകാങ്ങുവനിലൈ
ഉയര്തനി  കൂടുതല  ഉത്പകാദേനതനിനപ  കേര്ഷേകേടര  കപ്രകാതകാഹനിപനിക്കുകേയുശ
ടചയ്യുന്നതനിലൂടടെ സമ്പദേപ വര്യവസയപ പുതജസ്പീവന് നലകുകേ എന്നതകാണപ ബഡ്ജറ്റനിലൂടടെ
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ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ലൈക്ഷര്യമനിടുന്നതപ.  അകതകാടടെകാപശതടന്ന  വനിദേര്യകാഭര്യകാസടത
വനികേസനതനിടന്റെ  ഭകാഗമകാക്കുകേ  വഴനി  മറ്റപ  ഭഇൗതനികേ  വനിഭവങ്ങടളകപകാടലൈ  മനഷേര്യ
വനിഭവങ്ങടളയുശ ഉപകയകാഗടപടുത്തുന്നതനിനപ ലൈക്ഷര്യമനിട്ടതനിടന്റെ ഉദേകാഹരണങ്ങളകാണപ, എലകാ
നനികയകാജകേ മണ്ഡലൈങ്ങളനിലുശ അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ നനിലൈവകാരമുള സ്കൂളുകേള് നനിര്മനിക്കുന്നതനിനപ
1000 കകേകാടെനി രൂപ നസ്പീക്കനിവച്ചപ വനിദേര്യകാഭര്യകാസകമഖലൈയപ നലകേനിയ പരനിഗണനയനില നനിനശ
മനസനിലൈകാക്കുവകാനളതപ.

നനികുതനിവരുമകാനശ  വര്ദ്ധനിപനിച്ചപ  കേമനി  നനികേത്തുകേയുശ  വനികേസന
പ്രവര്തനങ്ങള്ക്കകാവശര്യമകായ  ധനശ  കേടണത്തുകേയുശ  ടചയകാനകാകുടമന്നപ  ധനമന്ത്രനി
ആത്മവനിശസ്വകാസശ  പ്രകേടെനിപനിക്കുന.  നനികുതനി  കുടെനിശനികേ  പനിരനിടച്ചടുത്തുശ  പുതനിയ
കസകാതസ്സുകേളനില നനിന്നപ നനികുതനി കേടണതനിയുശ നനികുതനി വരുമകാനതനില പ്രതനിവര്ഷേശ
25  ശതമകാനശ  വര്ദ്ധനവകാണപ  ധനമന്ത്രനി  ലൈക്ഷര്യമനിടുന്നതപ.   വകാണനിജര്യനനികുതനി  പനിരനിവപ
കൂട്ടകാനകായനി ഒന്പതപ മകാര്ഗ്ഗങ്ങള് അകദ്ദേഹശ വനിഭകാവന ടചയ്തനിട്ടുണപ.  ബഡ്ജറ്റനിടലൈ എലകാ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുശ  വനികേസകനകാന്മുഖമകായ  സമസ്പീപനതനിനപ  ഉഇൗന്നല  നലകുന്നവയകാണപ.
ഞകാന് അവടയ സഹര്ഷേശ സസ്വകാഗതശ ടചയ്യുന. 

ഇഇൗ  സന്ദേര്ഭതനില  എടന്റെ  നനികയകാജകേ  മണ്ഡലൈതനിടലൈ  ഒനരണപ
കേകാരര്യങ്ങള്കൂടെനി ബഹുമകാനടപട്ട ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനിയുടടെ ശ്രദ്ധയനിലടപടുതകാന്
ആഗഹനിക്കുകേയകാണപ.

ടപരുമകാതറ-തകാഴമ്പളനി-കേഠനിനശകുളശ  കേകായല,  അഞടതങ്ങപ  കേകായല,
കേകായനിക്കര  എന്നസ്പീ  കമഖലൈകേടള  ഉള്ടക്കകാളനിച്ചപ  സമഗ  ടൂറനിസശ  കപ്രകാജക്ടപ
നടെപകാക്കണശ.  ഇതനിനള  വനിശദേമകായ  കപ്രകാജക്ടപ  റനികപകാര്ട്ടപ  ഹകാര്ബര്
എഞനിനസ്പീയറനിശഗപ  വനിഭകാഗശ  തയകാറകാക്കനിവരുനണപ.  ഇതനിനകായനി   10  കകേകാടെനി
രൂപടയങനിലുശ ബഡ്ജറ്റനില  വകേടകേകാളനിക്കണശ. 

ചനിറയനിന്കേസ്പീഴപ  മണ്ഡലൈതനിലൂടടെ  കേടെനകപകാകുന്ന  കദേശസ്പീയപകാത  ഒഴനിടകേ
ബനി.എശ&ബനി.സനി.  സകാകങതനികേ  വനിദേര്യയുപകയകാഗനിച്ചപ  നനിര്മനിച്ച  ഒരു
കറകാഡുകപകാലുമനില.   ഇതനിനകവണനി  സമര്പനിച്ച  ടപ്രകാകപകാസലുകേള്ക്കപ  കടെകാക്കണ്
ടപ്രകാവനിഷേകനയുളടവന്ന വനിഷേയവശ അകദ്ദേഹതനിടന്റെ ശ്രദ്ധയനിലടപടുത്തുകേയകാണപ.
ഇതനിനകാവശര്യമകായ  15  കകേകാടെനി  രൂപ  അനവദേനിക്കണടമനകൂടെനി  ഞകാന്  ഇഇൗ
സന്ദേര്ഭതനില സൂചനിപനിക്കുകേയകാണപ.

ചനിറയനിന്കേസ്പീഴപ നനികയകാജകേ മണ്ഡലൈതനില കപ്രശനസസ്പീര് ഫനിലൈനിശ സ്കസ്വയര് എന്ന
കപരനില  ഒരു  സകാശസ്കകാരനികേ  കകേന്ദ്രശ  സകാപനിക്കകാന്  25  ലൈക്ഷശ  രൂപ  2014-ടലൈ
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ബഡ്ജറ്റനില  പ്രഖര്യകാപനിച്ചനിരുന.  തടെര്ന്നപ  സസ്വസ്പീകേരനിച്ച  നടെപടെനികേള്
പൂര്തനിയകാക്കുകേകയകാ തകേ അനവദേനിക്കുകേകയകാ ടചയ്തനില. ഇകപകാള് സര്ക്കകാര് ഭൂമനിയുശ
ടകേട്ടനിടെവശ ലൈഭര്യമകാക്കകാനള നടെപടെനി പുകരകാഗമനിച്ചുവരുന. ഇഇൗ വര്ഷേടത പുതക്കനിയ
ബഡ്ജറ്റനില  മറ്റപ  സകാശസ്കകാരനികേ  കകേന്ദ്രങ്ങള്ക്കപ  അനവദേനിച്ചതകപകാടലൈ  50  ലൈക്ഷശ
രൂപടയങനിലുശ  കപ്രശനസസ്പീര്  സകാരകേ  കകേന്ദ്രതനിനപ   അനവദേനിക്കണടമന്നപ  ഞകാന്
അഭര്യര്തനിക്കുകേയകാണപ.

കുമകാരനകാശകാടന്റെ  ജനസലൈമകായ  കേകായനിക്കരയുശ വക്കശ  മഇൗലൈവനിയുടടെ
ജനസലൈമകായ വക്കവശ തമനില ബനനിപനിക്കുന്ന പകാലൈശ പണനിയുന്നതനിനകായനി ഭൂമനി
ഏടറ്റടുക്കുന്ന നടെപടെനിയുശ അകപ്രകാച്ചപ കറകാഡനിനപ ഭൂമനി ഏടറ്റടുക്കുന്നതനിനള നടെപടെനിയുശ
ആറ്റനിങ്ങല  എശ.എല.എ.-യുശ  ചനിറയനിന്കേസ്പീഴപ  എശ.എല.എ.-യുശ  കൂടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുണപ.  പകാലൈശ പണനിയുന്നതനിനപ 50 കകേകാടെനി രൂപ അനവദേനിക്കണശ.

അഞടതങ്ങപ-പൂതറ-തകാഴമ്പളനി  പ്രകദേശത്തുണകാകുന്ന  കേടെലകക്ഷകാഭശമൂലൈശ
മതര്യടതകാഴനിലൈകാളനികേളുടടെ  കുടുശബങ്ങള്  ഭസ്പീതനിയനിലൈകാണപ.  ഇവടര  സശരക്ഷനിക്കകാന്
കേടെലഭനിതനി നനിര്മനിക്കുന്നതനിനപ  25  കകേകാടെനി  രൂപ അനവദേനിക്കണശ.  ഇതകൂടെകാടത
ചനിലൈ ടപകാതകേകാരര്യങ്ങള്കൂടെനി  സഭയുടടെ ശ്രദ്ധയനിലടപടുത്തുകേയകാണപ. 

'റസ്പീ-സര്കവ്വ ടടവകേനി,  വസ്പീട്ടമ ജസ്പീവടനകാടുക്കനി'  എന്ന വളടര ഹൃദേയകഭദേകേമകായ
റനികപകാര്ട്ടപ ഇന്നടത മലൈയകാള മകനകാരമ പത്രതനിലുണപ. ഇതപ  അതസ്പീവ ഗുരുതരമകായ
ഒരുകേകാരര്യമകാണപ.  നമ്മുടടെ  സശസകാനതപ  റസ്പീസര്കവ്വ  പൂര്തനിയകാക്കനി  കപകാക്കുവരവപ
ടചയ്തപ നലകേകാതതമൂലൈശ ജനങ്ങളനഭവനിക്കുന്ന പ്രയകാസമകാണപ ഇന്നപ ഒരു വസ്പീട്ടമയുടടെ
മരണതനില ടകേകാടണതനിച്ചതപ. അതടകേകാണപ കേഴനിയുന്നത്രകവഗശ റസ്പീ-സര്കവ്വയുമകായനി
ബനടപട്ട  നടെപടെനികേള്  പൂര്തനിയകാക്കനി  എത്രയുശകവഗശ  പരകാതനികേള്
പരനിഹരനിക്കണടമന്നകാണപ എനനിക്കപ ഇഇൗ സന്ദേര്ഭതനില സൂചനിപനിക്കകാനളളതപ.  

ടടകേതറനി,  ഖകാദേനി  കമഖലൈകേളുടടെ ആശസ്വകാസതനിനപ  ടചലൈവനിടുന്ന തകേ അനര്യ
സശസകാനതനിനപ  കനട്ടമുണകാക്കുന്ന  രസ്പീതനിയനിലൈകാകേകാടത  കനകാക്കകാന്  പ്രകതര്യകേ
സശവനിധകാനശ  കവണടമന്ന  കേകാരര്യതനില  സശശയമനില.  ഇവനിടടെ  ഉത്പകാദേനിപനിക്കുന്ന
ടടകേതറനി  ഉത്പന്നങ്ങള്  വനിറ്റഴനിക്കകാനശ  പരമകാവധനി  സഹകായങ്ങള്  സര്ക്കകാര്
ടചയണശ. ഇകപകാള് പ്രഖര്യകാപനിച്ച രണപ ശതമകാനശ ടസയനിലസപ ടെകാകപ ഇഇൗ കമഖലൈടയ
വളടര  പ്രതനികൂലൈമകായനി  ബകാധനിക്കുശ.   ടനയ്ത്തുകേകാര്  ടെകാകപ  ആദേര്യശ  നലകേടട്ട  എന്നനിട്ടപ
റസ്പീഇശകബഴപ ടചയ്തപ നലകേകാടമന്ന സമസ്പീപനശ ഒരനിക്കലുശ ശരനിയല.  ഇഇൗ വര്യവസകായശ
നനിലൈനനിലക്കുന്നതപ റനികബറ്റുശ മറ്റപ നനിരവധനി ആനകൂലൈര്യങ്ങളുശ നലകുന്നതടകേകാണകാണപ.
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ഇഇൗ  കമഖലൈടയ  സശരക്ഷനിക്കുന്നതനിനകവണനി  പ്രകതര്യകേശ  ഡനിപകാര്ട്ടുടമന്റെപ
പ്രവര്തനിക്കുന്നതശ  ആ  പശകാതലൈതനിലൈകാണപ.  2014-ല  കടെണ്  ഓവര്  ടെകാകപ
പനിന്വലൈനിക്കകാന് നമള് ഒരുമനിച്ചപ  ശബശ  ഉയര്തനിയതപ  ഇഇൗ സഭയനിലൈകാണപ.  അതപ
അന്നപ പനിന്വലൈനിച്ചു.  എന്നകാല ഇകപകാള് വസ്പീണശ ഒരുശതമകാനശ ടസയനിലസപ ടെകാകപ
ടകേകാണവന.  ഇകപകാള്  രണപ  ശതമകാനമകാക്കനി  ഉയര്തനിയനിരനിക്കുന.   ടടകേതറനി
വസങ്ങടളയുശ   പവര്ലൂശ  വസങ്ങടളയുശ  ഒകര  രസ്പീതനിയനില  കേകാണുന്നതപ  ശരനിയല.
ടടകേതറനി,  ഖകാദേനി  വസങ്ങള്ക്കപ  രണപ  ശതമകാനശ  ടസയനിലസപ  ടെകാകപ
ബകാധകേമകാക്കകാനള  നനിര്കദ്ദേശശ  പനിന്വലൈനിക്കണടമന്നകാണപ  എനനിക്കപ
അറനിയനിക്കകാനളളതപ.

ഭൂരഹനിതരകായ  ആദേനിവകാസനികേള്ക്കപ  ഒകരക്കര്  ഭൂമനി  വസ്പീതശ  നലകുടമന്നപ
പറഞ്ഞതപ  നല  കേകാരര്യമകാണപ.  1975  മുതല  നനിയമനനിര്മകാണതനിലൂടടെ
ആദേനിവകാസനികേളുടടെ  ഭൂപ്രശ്നശ  നമള്  ടടകേകേകാരര്യശ  ടചയ്യുകേയകാണപ.  എന്നകാല  പലൈ
കേകാരണങ്ങളകാല നമുക്കപ  1975-ടലൈ നനിയമശ നടെപനിലൈകാക്കകാനകായനില.  ഏറ്റവശ ഒടുവനില
സര്ക്കകാര് നലകേനിയ നനിര്കദ്ദേശശ കൂടെനി കേണക്കനിടലൈടുത്തുടകേകാണകാണപ സുപ്രസ്പീശകകേകാടെതനി
വനിധനിയുടടെ  അടെനിസകാനതനില  1999-ടലൈ   നനിയമശ   ഇഇൗ  സഭ  പകാസകാക്കനിയതപ.
അതനിടന്റെ  അടെനിസകാനതനില  ആദേനിവകാസനികേളുടടെ  ഭൂപ്രശ്നതനിനപ  പരനിഹകാരശ
കേകാണകാനള നടെപടെനിയുണകാകേണടമന്നകാണപ എനനിക്കപ അഭര്യര്തനിക്കകാനളതപ.  

കകേരള ജനതയുടടെ 10  ശതമകാനശ വരുന്ന ഇതര സശസകാന ടതകാഴനിലൈകാളനികേള്
സശസകാനതനിടന്റെ വനികേസന നനിര്മകാണ പ്രക്രനിയയപ നലകുന്ന സശഭകാവന വളടര
വലുതകാണപ.   അവരുടടെ  കക്ഷമതനിനപ  ഊന്നല  ടകേകാടുക്കുന്ന   ഒരു  പ്രകതര്യകേ
സശവനിധകാനശ നമ്മുടടെ നകാട്ടനില ഉണകാകേണടമന്നകാണപ എനനിക്കപ  ഇഇൗ സന്ദേര്ഭതനില
സൂചനിപനിക്കകാനളതപ.  അവരുടടെ  ഇടെയനില  ക്രനിമനിനലുകേളുശ  മയക്കുമരുന്നനിനപ
അടെനിമകേളകായവരുശ  ഉടണങനിലുശ   കേലൈകാകേകാരനകാരുശ സകാഹനിതര്യവകാസനയുളവരുശ
ഉടണനളള  കേകാരര്യശ  നമള്  മറനകപകാകേരുതപ.  മറുനകാടെന്  മലൈയകാളനികേടളകപകാടലൈ
തടന്ന  അതരമകാളുകേള്ക്കപ  കവദേനികേള്  സൃഷനിച്ചപ  സകാശസ്കകാരനികേ  പുകരകാഗതനിക്കുള
പ്രവര്തനങ്ങള് വര്യകാപകേമകായനി നടെത്തുവകാന് നമള് ശ്രമനിക്കണശ.

മകാറനിമകാറനി വരുന്ന മന്ത്രനിസഭകേള് ധകാരകാളശ പട്ടയകമളകേള് സശഘടെനിപനിക്കകാറുണപ.
പതനിനകായനിരക്കണക്കനിനപ ആളുകേള്ക്കപ ടടകേവശഭൂമനിക്കപ പട്ടയശ നലകേകാറുമുണപ.  ഒരു
പ്രകയകാജനവമനിലകാത  പട്ടയശ  കേയനിലപനിടെനിച്ചപ  കേഴനിയുന്ന  വലൈനിയ  ഒരു  വനിഭകാഗശ
പകാവടപട്ട  ജനങ്ങളുടടെ  പ്രശ്നങ്ങള്ക്കപ  പരനിഹകാരമുണകാക്കകാന്  ഒരു  സര്ക്കകാരുശ
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ശ്രമനിച്ചനിട്ടനില.പട്ടനികേജകാതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ കകേകാളനനികേളനിലുശ ലൈക്ഷശവസ്പീടെപ കകേകാളനനികേളനിലുശ
പകാവടപട്ട  മറ്റപ  ജനവനിഭകാഗങ്ങള്  തകാമസനിക്കുന്ന  സകങതങ്ങളനിലുമകാണപ  ഇഇൗ
ജനവനിഭകാഗങ്ങള്  തകാമസനിക്കുന്നതപ.  3-ഉശ  5-ഉശ  ടസന്റെപ  ഭൂമനിയനിലൈകാണപ  ഇവര്
കേഴനിയുന്നതപ.  പണശ  നലകേനി  പട്ടയഭൂമനി  ഇവര്  ശരനിയകായ  കരഖയനിലകാടത
വകാങ്ങനിയതകാണപ.  ഒറനിജനിനല പട്ടയശ  ഇവരുടടെ  ടടകേവശമുണപ.   പടക്ഷ,  അതനില
കരഖടപടുതനിയനിരനിക്കുന്നതപ  ഒറനിജനിനല  പട്ടയ  ഉടെമയുടടെ  കപരകാണപ.  ഭൂമനി
ടടകേവശമകായകപകാള്  പട്ടയതനില  കരഖടപടുതനിയനിട്ടുള  ഉടെമസകാവകേകാശശ
തനിരുതനിവകാങ്ങകാന്  കേഴനിഞ്ഞനിരുന്നനില.  ടടകേമകാറ്റ  കേകാലൈകാവധനി  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുശ
പട്ടയതനില തനിരുതല വരുതകാനകാകുന്നനിടലനളതകാണപ ഇവരുടടെ പ്രശ്നശ. റവനഡ്യൂ
ഉകദേര്യകാഗസര് ഇതരശ പട്ടയങ്ങള് തനിരുതനി നലകേകാന്  ശ്രമനിക്കുന്നനില.  ഇതമൂലൈശ
ഭവനനനിര്മകാണമുള്ടപടടെയുള  ഒരകാനകൂലൈര്യതനിനശ  പട്ടനികേ  വനിഭകാഗതനിലടപട്ട
ഇക്കൂട്ടര്  അര്ഹരലകാതകായനി  കപകാകുന.  ഇതനിനപ  പരനിഹകാരശ  ഉണകാക്കണടമന്നകാണപ
എനനിക്കപ ഇഇൗ സന്ദേര്ഭതനില റവനഡ്യൂ വകുപ്പുമന്ത്രനികയകാടെപ സൂചനിപനിക്കകാനളളതപ. 

പട്ടനികേവനിഭകാഗ  വനികേസന  ഫണപ  ലൈകാപകാക്കുകേ,  വകേ  മകാറ്റനി  ടചലൈവഴനിക്കുകേ,
ടപകാതകമഖലൈകാസകാപനങ്ങളനികലൈക്കുശ  മറ്റപ  ചനിലൈ  ഏജന്സനികേളുടടെയുശ  അക്കഇൗണനികലൈക്കപ
മകാറ്റനി  നനികക്ഷപനിക്കുകേ  തടെങ്ങനിയ  നടെപടെനികേള്ക്കപ  കശഷേമുള  മനിച്ചശ  തകേയകാണപ
പട്ടനികേവനിഭകാഗ  വനികേസനതനിനപ  ലൈഭര്യമകാകുന്നതപ.  ഇതപ  ബഡ്ജറ്റപ  തകേയുടടെ
50  ശതമകാനശ  കപകാലുമനിടലന്നകാണപ  കേണക്കുകേള്  സൂചനിപനിക്കുന്നതപ.  വളടര
ലൈകാഘവകതകാടുകൂടെനിയകാണപ  ഇഇൗ  ഫണപ  എലകാ  തലൈങ്ങളനിലുശ  ടടകേകേകാരര്യശ
ടചയ്യുന്നടതന്നപ  കേകാണകാശ.  പട്ടനികേവനിഭകാഗങ്ങളുടടെ  സര്വ്വകതകാന്മുഖമകായ  വനികേസനശ
ഏടറ്റടുക്കകാന് കസ്റ്ററ്റനിനപ അവകേകാശവശ ഉതരവകാദേനിതസ്വവമുണപ.  അതപ ദുര്വനിനനികയകാഗശ
ടചയ്യുന്നതപ തടെയകാനള നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനികക്കണതപ കസ്റ്ററ്റനിടന്റെ ഉതരവകാദേനിതസ്വമകാണപ.
പദ്ധതനി  വനിഹനിതശ  പൂര്ണ്ണമകായുശ  ടചലൈവഴനിക്കുനടവനശ  അതപ  ഫലൈപ്രദേമകായ
പദ്ധതനികേള്ക്കകാണപ വനിനനികയകാഗനിക്കുന്നടതനശ ഉറപകാക്കകാന് നനിയമശ നനിര്മനിക്കുന്നതനിനള
നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണശ.  ഗവര്ണറുടടെ  നയപ്രഖര്യകാപന  പ്രസശഗതനില  അതപ
സൂചനിപനിച്ചനിട്ടുണപ.  എന്നകാല  ബഡ്ജറ്റപ  പ്രസശഗതനില  അതപ  പ്രതനിഫലൈനിച്ചു  കേകാണുന്നനില.
മറ്റപ  പലൈ  സശസകാനങ്ങളനിലുശ  ടചയ്തനിട്ടുളതകപകാടലൈ  ഇഇൗ  വനിഷേയതനില  ഒരു
നനിയമനനിര്മകാണശ  നടെത്തുവകാന്  സര്ക്കകാര്  തയകാറകാകേണടമന്നകാണപ  എനനിക്കപ
സൂചനിപനിക്കകാനളളതപ.  ഇക്കഴനിഞ്ഞ ദേനിവസശ ബഹുമകാനടപട്ട മന്ത്രനി ഇവനിടടെ അവതരനിപനിച്ച
ജകനകാപകേകാരപപ്രദേമകായ എലകാ കമഖലൈകേടളയുശ സര്ശനിച്ചുടകേകാണള ബഡ്ജറ്റനിടന
സര്വ്വകാത്മനകാ പനിന്തുണച്ചുടകേകാണപ ഞകാന് എടന്റെ വകാക്കുകേള് അവസകാനനിപനിക്കുന.
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ശ്രസ്പീ  .    റ്റനി  .    വനി  .    രകാകജഷേപ:  സര്,  കകേരളസ്പീയ നകവകാതകാനതനിനപ  ദേനിശകാകബകാധശ
നലകേനിയ  മഹകാനകായ  ശ്രസ്പീനകാരകായണഗുരുവനിടന്റെ  ദേര്ശനങ്ങളനില  അടെനിയുറച്ചുശ
മണ്ണനികനയുശ  മനഷേര്യകനയുശ  മറന്ന  കേകാലൈകതകാടെപ  നടെതനിയ  കപകാരകാട്ടതനിടന്റെ
വനിജയടക്കകാടെനി  ഉയര്തനിയതപ  കേകാണകാടത  നടമ  വനിട്ടുപനിരനിഞ്ഞുകപകായ
കകേരളതനിടന്റെ പ്രനിയടപട്ട കേവനിക്കപ ഉജസ്വലൈമകായ സരണകാഞ്ജലൈനി അര്പനിച്ചുടകേകാണശ
കകേരളതനിടന്റെ  ബഹുമകാനര്യനകായ  ധനകേകാരര്യവകുപ്പുമന്ത്രനി  കഡകാ.  ടെനി.  എശ.  കതകാമസപ
ഐസകേപ  അവതരനിപനിച്ച ബഡ്ജറ്റനിടന ഞകാന് സര്വ്വകാത്മനകാ പനിന്തുണയ്ക്കുകേയകാണപ.
കകേരളതനിടലൈ  വനികേസനതനിടന്റെ  വഴനി  എന്തകാടണനളതപ   ഈ  ബഡ്ജറ്റപ
ടവളനിടപടുത്തുന.  ഭകാവനി  കകേരളതനികലൈക്കുള  ചൂണപലൈകേയകാണപ  ഈ  ബഡ്ജറ്റപ.
ജനങ്ങള്  കേകാതനിരുന്ന,  കകേരളശ  കേകാകതകാര്ത  ഒരു  ജനപക്ഷ  ബദേല  വനികേസന
നയമകാണപ  ഈ  ബഡ്ജറ്റനിലൂടടെ  മുകന്നകാട്ടുവയ്ക്കുന്നതപ.   കകേരളതനിടന്റെ  സകാമ്പതനികേ
പ്രതനിസനനിടയ  സശബനനിച്ചപ  ബഹുമകാനര്യനകായ  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ഇവനിടടെ
അവതരനിപനിച്ച  ധവളപത്രതനില  വനിശദേസ്പീകേരനിക്കുനണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
കേകാലൈതപ  വകാര്ഷേനികേപദ്ധതനികേള്  നടെപനിലൈകാക്കുന്ന  കേകാരര്യതനില   ടമടലകപകാക്കുനയമകാണപ
സസ്വസ്പീകേരനിച്ചതപ.  2013-2016  കേകാലൈയളവനില നനിയമസഭ പകാസകാക്കനിയ ബഡ്ജറ്റപ  തകേയുടടെ
60-70 ശതമകാനശ  മകാത്രമകാണപ  ടചലൈവകാക്കനിയനിട്ടുളടതന്നപ  ഗവര്ണറുടടെ  നയ
പ്രഖര്യകാപനതനില  പറയുകേയുണകായനി.  വരുമകാന കസകാതസ്സുകേള്  കേടണതകാടത
തലൈങ്ങുശവനിലൈങ്ങുശ പദ്ധതനികേള് പ്രഖര്യകാപനിക്കുന്ന ഒരുരസ്പീതനിയകാണപ ഇവനിടടെയുണകായനിരുന്നതപ.
അധനികേ  ധനസമകാഹരണ  ലൈക്ഷര്യതനിടന്റെ  75  ശതമകാനശ  മകാത്രമകാണപ   കനടെകാന്
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുളതപ.  24000  കകേകാടെനി  രൂപ  പനിരനിടച്ചടുക്കകാന്  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കകാരനിനപ
കേഴനിഞ്ഞനില.  കകേരളതനില  ഇകപകാള്  നനിലൈവനില  സര്ക്കകാരനിടന്റെ  കേയനില
പണമുടണന്നകാണപ ബഹുമകാനര്യനകായ മുന് മുഖര്യമന്ത്രനി പറഞ്ഞതപ.  എന്നകാല  2016  മകാര്ച്ചപ
മകാസതനില  കകകാസനിശഗപ  ബകാലൈന്സകായനി  കേകാണനിച്ചതപ  1643.99  കകേകാടെനി  രൂപയകാണപ.
പകക്ഷ  അകദ്ദേഹശ  പറഞ്ഞ  ഈ  ബകാലൈന്സപ  യഥകാര്തതനില  തട്ടനിപകാണപ.
യഥകാര്തതനില ടകേകാടുക്കകാനള കേടെശ  1800  കകേകാടെനി രൂപയകാണപ.  അതപ ഗവണ്ടമന്റെപ
തലൈതനില  പനിടെനിച്ചുവച്ചതകാണപ.  അസകാധകാരണമകായ  സകാഹചരര്യങ്ങടള  കനരനിടുവകാന്
അസകാധകാരണമകായ  പ്രവൃതനികേള്  അനനിവകാരര്യമകാണപ.  പ്രതനിസനനിയുടടെ  മുന്നനില
പകേച്ചുനനിലക്കകാടത,  നനിസഹകായത  കേകാണനിക്കകാടത  അതനിടന  കനരനിടെകാനള  ഒരു
തതസ്വമകാണപ  ബഹുമകാനര്യനകായ  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ഈ  ബഡ്ജറ്റനില
അവലൈശബനിച്ചനിട്ടുളതപ.  ഇതപ  ഇടെതപക്ഷ  രകാഷ്ട്രസ്പീയതനിടന്റെ  പ്രസക്തനിടയയകാണപ
കേകാണനിക്കുന്നതപ.  ഒരു  മജസ്പീഷേര്യടനകപകാടലൈ  അത്ഭുതവനിദേര്യ  കേകാണനിക്കുകേയല  അകദ്ദേഹശ
ടചയ്തനിരനിക്കുന്നതപ.  ഇടെതപക്ഷ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ജനപക്ഷ രകാഷ്ട്രസ്പീയതനിടന്റെ  അത്ഭുതശ
കേകാണനിക്കകാനള  കശഷേനിയകാണപ   ഈ  ബഡ്ജറ്റനിലുടെനസ്പീളശ  കേകാണകാന്  കേഴനിയുന്നതപ.
മതകായനിയുടടെ സുവനികശഷേതനിടലൈ പതനിനഞകാശ അദ്ധര്യകായതനില അഞപ അപവശ രണപ
മസ്പീനശടകേകാണപ  അയകായനിരശ  കപരുടടെ  വനിശപകേറ്റനിയ  സശഭവശ  വനിശദേസ്പീകേരനിക്കുനണപ.
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യഥകാര്തതനില അതരടമകാരു അത്ഭുത പ്രവര്തനിയകാണപ ഈ ഗവണ്ടമന്റെനിനകവണനി
ബഹുമകാനര്യനകായ ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനി കേകാണനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ.  യു.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കകാര്
സൃഷനിച്ച  കേടെടക്കണനിയുടടെ  കേരകാളഹസങ്ങളനിലനനിന്നപ  കകേരളടത  കമകാചനിപനിക്കകാനശ
ജനപക്ഷ  വനികേസന  അജണ  മുകന്നകാട്ടുടകേകാണ  കപകാകേകാനമുള  ഒരു  അത്ഭുത
പ്രവൃതനിക്കകാണപ  കകേരളതനിടലൈ  ഇടെതപക്ഷ  സര്ക്കകാര്  തയകാറകായനിരനിക്കുന്നതപ.
ടമഡനിക്കല  കകേകാകളജുകേളുമകായനി  ബനടപട്ടപ  കേഴനിഞ്ഞ  ദേനിവസശ  ഇവനിടടെ  അടെനിയന്തര
പ്രകമയശ അവതരനിപനിക്കുന്നതപ നമടളലകാവരുശ കേണ.  എല.ഡനി.എഫപ.  വന;  എലകാശ
ശരനിയകായനി.   മുന്മന്ത്രനി  ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  ശനിവകുമകാറനിനപ  സശസകാരകശഷേനി  തനിരനിച്ചുകേനിട്ടനി.
കേഴനിഞ്ഞ ദേനിവസടത അടെനിയന്തര പ്രകമയതനിടന്റെ അവതരണ കവളയനില യു.ഡനി.എഫപ.
ആളുകേള്ക്കുകപകാലുശ  അതപ  കബകാദ്ധര്യമകായനി.   നനിലൈവനിലുള  ടമഡനിക്കല  കകേകാകളജനിടന്റെ
അവസ  എന്തകായനിരുനടവന്നപ  നകാശ  പരനികശകാധനികക്കണതകാണപ.  ഇകപകാള്  ഇടുക്കനി
ടമഡനിക്കല  കകേകാകളജനിടലൈ  മൂന്നകാശ  ടസമസ്റ്റര്  വനിദേര്യകാര്തനികേള്    ടമഡനിസനിന്,
ലസകേര്യകാട്രെനി,  സര്ജറനി തടെങ്ങനിയ വനിഭകാഗങ്ങളനില കപകാസ്റ്റനിശഗനിനകവണനി തനിരുവനന്തപുരശ
മുതല കകേകാഴനികക്കകാടുവടരയുള  ടമഡനിക്കല  കകേകാകളജുകേളനില കേറങ്ങനി  നടെകക്കണ
ഗതനികകേടുണകാക്കനിയതപ ആരകാടണനളതപ പരനികശകാധനികക്കണതകാണപ.  കബകാര്ഡുകേള്
വച്ചതടകേകാണമകാത്രശ  ടമഡനിക്കല  കകേകാകളജപ  ആകുകേയനില.   പകാവടപട്ടവരുടടെ
തകാല്പരര്യങ്ങള്  സശരക്ഷനിക്കകാന്  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെപ  പ്രതനിജകാബദ്ധമകാണപ.
'അന്നവസകാദേനി മുട്ടകാടത തനരക്ഷനിച്ചു  ഞങ്ങടള' എന്നപ മഹകാനകായ ശ്രസ്പീനകാരകായണഗുരു
ലദേവദേശകേതനില   പറഞ്ഞതകപകാടലൈ എത്ര സകാമ്പതനികേ  ടഞരുക്കമുണകായകാലുശ
നകാട്ടനിടലൈ  പകാവങ്ങകളകാടെപ  ഞങ്ങള്  വകാക്കുപകാലൈനിക്കുടമന്നകാണപ  ബഹുമകാനര്യനകായ
ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ഇവനിടടെ  പറഞ്ഞതപ.  ആ  വകാക്കപ  പകാലൈനിക്കകാനള
നടെപടെനികേളകാണപ ഒടന്നകാന്നകായനി ഈ ബഡ്ജറ്റനില പ്രഖര്യകാപനിച്ചനിട്ടുളതപ.  

വസ്പീടെപ,  ടവളശ,  ടവളനിച്ചശ,  കേക്കൂസപ,  പകാവടപട്ടവരുടടെ  വനിദേര്യകാലൈയങ്ങള്,
അവരകാശ്രയനിക്കുന്ന  ആശുപത്രനികേള്  അടതലകാശ  ഒരവകേകാശമകായനി  പ്രഖര്യകാപനിക്കുന്ന
കകേരള രകാഷ്ട്രസ്പീയ ചരനിത്രതനിടലൈ ഒരു രജതകരഖയകാണപ ഈ ബഡ്ജടറ്റന്നപ പറയകാന്
ഞകാന് ആഗഹനിക്കുകേയകാണപ.   

ഈ  രകാജര്യടത  നടുക്കനിയ,  കകേരളതനിടന്റെ  യശസനിനപ  തസ്പീരകാകേളങശ  വരുതനിവച്ച
സശഭവമകായനിരുന്നനികല  ടപരുമ്പകാവൂരനിടലൈ  ജനിഷേകാ  വധശ.  കപകാസ്റ്റുകമകാര്ട്ടതനിനപ  ധൃതനി
കേകാണനിക്കരുടതന്നപ   ജനിഷേയുടടെ  അമ  പറഞ്ഞു.  ആര്ക്കുകവണനിയകായനിരുന   തനിടുക്കശ
കേകാണനിച്ചതപ?  ഈ ഗവണ് ടമന്റെപ  വന,  പ്രതനികേടള പനിടെനിച്ചു.  ഗവണ്ടമന്റെപ വകാക്കുപകാലൈനിച്ചു.
സസ്പീകേള്ക്കുകവണനി  പ്രകതര്യകേശ  വകുപപ  രൂപസ്പീകേരനിക്കകാന്  കകേരളതനിടലൈ  സര്ക്കകാര്
തയകാറകാകുന.  

അതകപകാടലൈ  വക്കശ  പഞകായത്തുമകായനി  ബനടപട്ടപ  നടെതനിയ  ഒരു  സര്കവ്വ
റനികപകാര്ട്ടപ  ടഞട്ടനിപനിക്കുന്നതകാണപ.   കകേരളതനിടലൈ  85  ശതമകാനശ  സസ്പീകേള്ക്കുശ മൂത്രകാശയ
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സശബനമകായ  അസുഖങ്ങള്  വരുന.   കേകാരണടമന്തകാണപ?   കകേരളതനിടലൈ  ഏതപ
ഠഇൗണനിലൈകാണപ  മൂത്രടമകാഴനിക്കകാന്  വൃതനിയുള  ശഇൗചകാലൈയമുളതപ?  കകേരളതനിടലൈ  എലകാ
ജശഗ്ഷേനകേളനിലുശ  ബസപ  സ്റ്റകാന്റുകേളനിലുശ  വൃതനിയുള  ശഇൗചകാലൈയങ്ങളുണകാക്കകാന്  ഈ
ഗവണ്ടമന്റെപ  തസ്പീരുമകാനനിക്കുകേയകാണപ.   ഇതരതനില   കകേരളതനിടലൈ  എലകാ  വനിഭകാഗശ
ജനങ്ങടളയുശ  പരനിഗണനിക്കുന്ന  ഒരു  ബഡ്ജറ്റകാണപ  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെപ
അവതരനിപനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ.  

പട്ടനികേജകാതനിക്കകാരുടടെയുശ  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗക്കകാരുടടെയുശ  സശരക്ഷകേരകാടണന്നപ
ടതളനിയനിക്കകാന്കവണനി  ചനിലൈ  ശക്തനികേള്  കേകാണനിക്കുന്ന  ധൃതനിയുശ  തനിടുക്കവശ
നമുടക്കലകാവര്ക്കുശ  അറനിയകാവന്നതകാണപ.   എന്നകാല    ജനസശഖര്യകാനപകാതനികേമകായനി
കനകാക്കനിയകാല കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ടമന്റെപ പട്ടനികേവര്ഗ്ഗതനിനകവണനി രണപ ശതമകാനശ ഫണകാണപ
നസ്പീക്കനിവച്ചടതങനില ഇതവണ സഖകാവപ പനിണറകായനിയുടടെ കനതൃതസ്വതനിലുള  ഇടെതപക്ഷ
ജനകാധനിപതര്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്ടമന്റെനിനകവണനി   കഡകാ.  ടെനി.  എശ.  കതകാമസപ  ഐസകേപ
അവതരനിപനിച്ച  ബഡ്ജറ്റനില  2.61  ശതമകാനശ  ഫണകാണപ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുളതപ.  ഈ
കേകാരര്യതനില  വളടര  വര്യക്തമകായ  സമസ്പീപനമകാണുളടതന്നപ  നകാശ  കേകാകണണതണപ.
വയനകാട്ടനിടലൈ  ലപ്രമറനി  കകാസുകേളുള  241  സ്കൂളുകേളനില  ദേനിവസകവതനകാടെനിസകാനതനില
ഓകരകാ   ആദേനിവകാസനി  സസ്പീടയ  വസ്പീതശ   നനിയമനിക്കകാന്  കപകാകുകേയകാണപ. നനിങ്ങളുടടെ
കേകാലൈകതതകപകാടലൈ  ടവറുടത  ഉണയനിലകാത  ടവടെനിയല,  മറനിച്ചപ  നകാലൈപ  കകേകാടെനി  രൂപ
കകേകാര്പസപ ഫണനില മകാറ്റനിവയ്ക്കുകേയകാണപ.   ആള്ട്ടര്കനറ്റസ്പീവപ സ്കൂളനിടന്റെ കേകാരര്യതനില കേഴനിഞ്ഞ
വര്ഷേശ  നനിങ്ങള്  സസ്വസ്പീകേരനിച്ച  നയശ  എന്തകായനിരുന?   എത്ര  തവണ
ടസക്രകട്ടറനിയറ്റനിനമുന്നനില  സമരശ  നടെതനി.   ആ  പകാവങ്ങള്  എത്ര  തവണ  അന്നടത
മുഖര്യമന്ത്രനിടയയുശ  ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനിടയയുശ കേണ.  അവരുടടെ വകാക്കുകേള്ക്കപ ടചവനി
ടകേകാടുക്കകാന്കപകാലുശ ഗവണ്ടമന്റെപ തയകാറകായനിരുന്നനിടലന്നപ നകാശ കേകാകണണതണപ.  

അതകപകാടലൈ  ടപകാതവനിദേര്യകാലൈയതനിടന്റെ  സനിതനി  എന്തകായനിരുന;  കേഴനിഞ്ഞ
വര്ഷേശ  ഓണശ  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുശ  പുസകേശ  ലൈഭനിക്കകാടത  വന്നകപകാള്  അന്നടത
ബഹുമകാനര്യനകായ  പ്രതനിപക്ഷ  കനതകാവപ  സഖകാവപ  വനി.  എസപ.  അച്ചുതകാനന്ദേന്
പകാഠപുസകേശ ലൈഭനിക്കകാതതനിടനത്തുടെര്നണകായ പ്രശ്നങ്ങടളക്കുറനിച്ചപ  ഈ സഭയനില
ഒരു  സബ്മനിഷേന്  ഉന്നയനിച്ചു.    ഓണശ  കനരടത  വന്നതടകേകാണകാണപ  പുസകേശ
ലവകേനിയടതന്നകാണപ  അന്നടത  വനിദേര്യകാഭര്യകാസ വകുപ്പുമന്ത്രനി നലകേനിയ മറുപടെനി. ഇത്ര
വനിചനിത്രകേരമകായ അസശബനശ പറയകാന് ഒരു മടെനിയുശ കേകാണനിക്കകാത ഗവണ്ടമന്റുശ
വനിദേര്യകാഭര്യകാസ വകുപ്പുമന്ത്രനിയുശ ആയനിരുന്നനികല ഇവനിടടെ ഉണകായനിരുന്നതപ? ഇകപകാഴനിതകാ
ലഹടടെകേപ  വനിദേര്യകാലൈയങ്ങള്  വരകാന്  കപകാകുന,  വനിദേര്യകാലൈയങ്ങള്  അന്തകാരകാഷ്ട്ര
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നനിലൈവകാരതനികലൈക്കപ  ഉയര്തകാന് കപകാകുന.  ഇന്നനികപകാള് അണ് എക്കകണകാമനികേപ
സ്ക്കൂള്  എന്നതനിടനക്കുറനിച്ചകാണപ  തര്ക്കശ.  ആ  തര്ക്കശ  നമുക്കപ  ചര്ച്ച  ടചയകാശ.
നനിങ്ങളുടടെ  കേകാലൈതപ  അണ്  എക്കകണകാമനികേപ  എന്ന  പ്രകയകാഗമകാണുണകായനിരു
ന്നടതങനില  ഇടെതപക്ഷ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേകാലൈതപ  അണ്  എക്കകണകാമനികേപ
(അനകാദേകായകേരശ)  എടന്നകാരു കേകാരര്യശ ഒരു റനികപകാര്ട്ടനിലുശ ഉണകാവകേയനിടലന്നപ  ഈ
നനിയമസഭയനില  ബഹുമകാനര്യനകായ  വനിദേര്യകാഭര്യകാസ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  അസന്നനിഗമകായനി
പ്രഖര്യകാപനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.  

എടന്റെ നനികയകാജകേ മണ്ഡലൈവമകായനി ബനടപട്ട ചനിലൈ കേകാരര്യങ്ങള്കൂടെനി പറയകാന്
ഞകാന് ആഗഹനിക്കുന.  കുടെനിടവളതനിടന്റെ കേകാരര്യതനില ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ എടുത
ഉദേകാരമകായ  സമസ്പീപനടത  ഞകാന്  മുക്തകേണശ  പ്രശശസനിക്കുകേയകാണപ.  പട്ടുവശ
കുടെനിടവള  പദ്ധതനിയുടടെ  രണകാശ  ഘട്ടശ,  കേലൈര്യകാകശരനി,  തളനിപറമ്പപ,  അഴസ്പീകക്കകാടെപ
എന്നസ്പീ  മണ്ഡലൈങ്ങളനില  1200  കേനികലൈകാമസ്പീറ്റര്  വനിഭകാവനശ  ടചയ്തു.   പനിന്നസ്പീടെപ  ഫണപ
കുറവകായകപകാള്  600  കേനികലൈകാമസ്പീറ്ററകായനി  അതപ  കേട്ടപകഷേകാര്ട്ടപ  ടചയ്തു.   അതനിടന്റെ
ഭകാഗമകായനി  അവനിടടെ  രൂക്ഷമകായ  കുടെനിടവളക്ഷകാമശ  കനരനിടുകേയകാണപ.  അതനിനപ
പരനിഹകാരമുണകാകേണശ.  ജനങ്ങള് പ്രതസ്പീക്ഷയനിലൈകാണപ.  അതടകേകാണപ ഈ കുടെനിടവള
പ്രശ്നശ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപ ഫണപ നസ്പീക്കനിവയണടമന്നപ ബഹുമകാനര്യനകായ ധനകേകാരര്യ
വകുപ്പുമന്ത്രനികയകാടെപ ആവശര്യടപടുകേയകാണപ.  

ടതയശ,  പടെയണനി  കേലൈകാകേകാരനകാരുടടെ  ടപന്ഷേന്  1500  രൂപയകാക്കനി
വര്ദ്ധനിപനിച്ചതപ  അഭനിനന്ദേനകാര്ഹമകാണപ.  ഉതര മലൈബകാറനിടലൈ കക്ഷത്രസകാനനികേരുടടെ
800  രൂപ  ടപന്ഷേന്  ഏഴപ  മകാസമകായനി  കുടെനിശനികേയകാണപ.  ആ  കുടെനിശനികേ
തസ്പീര്ക്കുന്നതനിനശ ടപന്ഷേന് തകേ  1500 രൂപയകായനി വര്ദ്ധനിപനിക്കകാനള  സമസ്പീപനശ
ഈ  ഗവണ്ടമന്റെപ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുടമന്ന  കേകാരര്യതനില  എനനിക്കപ  യകാടതകാരുവനിധ
സശശയവമനില.  

മടറ്റകാന്നപ  കേകാരുണര്യ  പദ്ധതനിയകാണപ.   കേകാരുണര്യ  അവകേകാശമകാടണന്നപ  ഈ
ഗവണ്ടമന്റെപ  പ്രഖര്യകാപനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.   വളടരകയടറ  പ്രതസ്പീക്ഷ  നലകുന്ന
കേകാരര്യമകാണപ.   കറകാഡപകേടെങ്ങളനിലടപട്ടപ  ചനികേനിതനിക്കകാന്  വകേയനിലകാടത  ധകാരകാളശ
ആളുകേള് കേഷടപടുനണപ.  ആ പദ്ധതനി വനിപുലൈസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനപ  ബഹുമകാനര്യനകായ
ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനിയുടടെ നടെപടെനിയുണകാകുടമന്നപ പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയകാണപ.  

കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില  ടപണ്കുട്ടനികേള്ക്കകായുള  കപകാസ്റ്റപ  ടമട്രെനികേപ   കഹകാസ്റ്റല
പണനിയകാന് ഗവണ്ടമന്റെപ മുന്ലകേ എടുക്കണടമന്നപ  അഭര്യര്തനിക്കുകേയകാണപ.  
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കേഴനിഞ്ഞ  ഇടെതപക്ഷ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേകാലൈതപ  ബഹുമകാനര്യനകായ  സഖകാവപ
എശ.  എ.  കബബനി  തറക്കലനിട്ട  കേണ്ണപുരശ  കേലൈകാഗകാമശ  അഞപ  വര്ഷേമകായനി
പണനിടയകാനമകാരശഭനിക്കകാടത  കേനിടെക്കുകേയകാണപ.  അതനിടനകാരു  ശകാപകമകാക്ഷശ
ഉണകാകുടമന്നപ  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയകാണപ.    തസ്പീവ്രവകാദേകതകാടുശ  വര്ഗ്ഗസ്പീയതകയകാടുശ  ഒരു
വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയുമനിടലന്നപ  ഈ  സര്ക്കകാര്  പ്രഖര്യകാപനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയകാണപ.
പകാവങ്ങള്ക്കുശ  നനിരകാലൈശബര്ക്കുശകവണനി  അവതരനിപനിച്ച,  കകേരളതനിടന്റെ
വനികേസനതനിനപ  പുതനിയ  വഴനി  ടവട്ടനിത്തുറക്കുന്ന,  കകേരളതനില  വന്
കുതനിപ്പുണകാക്കകാന്  കപകാകുന്ന  ഈ  ജനപക്ഷ  ബഡ്ജറ്റനിടന  സര്വ്വകാത്മനകാ  ഞകാന്
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയകാണപ. 

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതസ്പീശന്:  സര്,  ബഹുമകാനടപട്ട  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി
അവതരനിപനിച്ച  ബഡ്ജറ്റപ നനിര്കദ്ദേശങ്ങടള ഞകാന് എതനിര്ക്കുകേയകാണപ.  ഇഇൗ സഭയനില
ഇതപ  നകാലൈകാമടത  നയപ്രഖര്യകാപനമകാണപ.  ബഹുമകാനടപട്ട  ഗവര്ണര്  നടെതനിയ
നയപ്രഖര്യകാപനപ്രസശഗശ,  അതനിടന്റെ  നന്ദേനിപ്രകമയ  ചര്ച്ചയനില  മറുപടെനി
പറഞ്ഞുടകേകാണപ ബഹുമകാനടപട്ട മുഖര്യമന്ത്രനി നടെതനിയ വനിശദേസ്പീകേരനിച്ചുടകേകാണള ഒരു
നയപ്രഖര്യകാപനശ,അങ്ങയുടടെ ധവളപത്രതനിലൂടടെ ഒരു ധനപരമകായ നയപ്രഖര്യകാപനശ,
അവസകാനശ ഒരു മകാസതനിനളനില നകാലൈകാമടത വനിരസമകായ നയപ്രഖര്യകാപനശ കൂടെനി
കേകാകണണ  ഒരു  ദേഇൗര്ഭകാഗര്യശ  നമുടക്കലകാവര്ക്കുമുണകായനി.   യഥകാര്തതനില  ഇഇൗ
ധവളപത്രശ ഒരു മുഖശമൂടെനിയകാണപ.  യു.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കകാര് ടചയ്ത നല കേകാരര്യങ്ങടള
കേഇൗതകേമുണര്ത്തുന്നതശ  വനിചനിത്രവമകായ  കേണക്കുകേള്  ഉദ്ധരനിച്ചപ  വനിലൈകുറച്ചപ
കേകാണനിക്കകാനള  കേഇൗശലൈശ നനിറഞ്ഞ ഒരു കരഖടയന്നപ അതനിടന വനികശഷേനിപനിക്കകാന്
ഞകാനകാഗഹനിക്കുകേയകാണപ.  അതനിടന്റെ മറവനില നനിയന്ത്രണങ്ങള് ഏര്ടപടുതകാനള
ധകാരകാളശ  പരനിപകാടെനികേള്  മുഖശമൂടെനിയനിട്ടുടകേകാണപ  വരുനണപ.   ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനില
ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനിയുടടെ ഭകാവന പസ്പീലൈനി വനിടെര്തനിയകാടുകേയകാടണന്ന കേകാരര്യതനില
ഒരു  സശശയവമനില.  അവസകാനശ  അതപ  എതനിനനില്ക്കുന്നതപ  ഉകട്ടകാപര്യയുടടെ
പടെനിവകാതനിലക്കലൈകാണപ എടന്നകാരു ആകക്ഷപമകാണപ എനനിക്കുളതപ.  ഉദേകാഹരണമകായനി,
ഒന്നകാശ  മകാന്ദേര്യപകാകക്കജപ  ബഡ്ജറ്റനിനകേടത  കേഇൗശലൈമകായനിരുനടവങനില  രണകാശ
മകാന്ദേര്യപകാകക്കജപ ബഡ്ജറ്റനിന പുറടത ജകാലൈവനിദേര്യയകാണപ എനളതകാണപ വര്യതര്യകാസശ.
ധവളപത്രതനില  റവനഡ്യൂ  വരുമകാനതനിടന്റെ  72%  വശ  പലൈനിശയ്ക്കുശ  ശമ്പളതനിനശ
ടപന്ഷേനശകവണനി ടചലൈവകാകുനടവന്നപ വനിലൈപനിക്കുന്ന ബഹുമകാനര്യനകായ ധനകേകാരര്യ
വകുപ്പുമന്ത്രനി ഇരുപതനിനകായനിരശ കകേകാടെനി രൂപ മുതല ഒരു ലൈക്ഷശ കകേകാടെനി രൂപ വടര
പുറടമനനിന്നപ  കേടെടമടുതകാല  അതനിടന്റെ  പലൈനിശയുശ  മുതലുശ  എങ്ങടനയകാണപ
തനിരനിച്ചടെയ്ക്കുന്നടതന്നപ ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനില പറയുകേകയകാ ചര്ച്ച ടചയ്യുകേകയകാ ടചയ്തനിട്ടനില.
അതവഴനി  ഇഇൗ  സശസകാനടത  ജനങ്ങളുടടെ  കമല  അടെനികച്ചല്പനിക്കുന്ന  പ്രതനിവര്ഷേ
ബകാധര്യത  എത്രയകാകുടമനശ  അടതങ്ങടന  തനിരനിച്ചടെയ്ക്കുടമനശ  പറയകണ?
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യു.ഡനി.എഫപ.  റവനഡ്യൂ  കേമനി  ഉയര്തനി  എന്നപ  ആകരകാപനിക്കുന്ന  ധനകേകാരര്യ
വകുപ്പുമന്ത്രനിയുടടെ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റപ  ഭസ്പീമമകായ  റവനഡ്യൂകേമനി  കകേരളതനിനണകാക്കു
ടമനളതനിനപ  സകാമ്പതനികേശകാസടമകാനശ  പഠനികക്കണ  ആവശര്യമനില,  ലൈളനിതമകായ
കകേകാമണ്ടസന്സപ  മകാത്രശ  മതനി.   ഒരു  ലൈക്ഷശ  കകേകാടെനി  രൂപ  പുറത്തുനനിന്നപ
സമകാഹരനിക്കുകമ്പകാള്  ഇതപ  തനിരനിച്ചടെവനിലകാടത  ആകരകാ  ടവറുടത  തരുന  എന്ന
രസ്പീതനിയനിലൈകാണപ   ബഡ്ജറ്റനില  പറയുന്നതപ.   ഇഇൗ  പകാകക്കജപ  ബഹുമകാനടപട്ട
ടപകാതമരകാമതപ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ശ്രദ്ധനിക്കണശ.   ടപകാതമരകാമതപ  വകുപനിടന  ഇഇൗ
മകാന്ദേര്യപകാകക്കജനിലൂടടെ  ധനകേകാരര്യ  വകുപപ  കടെക്കപ  ഓവര്  ടചയ്യുകേയകാണപ.   ഇവനിടടെ
കനരടതതടന്ന  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.-യനില  ഇന്ഫകാസ്ട്രക്ച്ചര്  ഫണണപ.   അതപ
ഇലകാതകാക്കനി  കകേരള  ഇന്ഫകാസ്ട്രക്ച്ചര്  ഇന്ടവസ്റ്റപടമന്റെപ  ഫണപ  കബകാര്ഡപ  വഴനി
(കേനിഫ്ബനി)  ടകേകാണകപകാകുകേയകാണപ.  ടപകാതമരകാമതപ വകുപനിടന ധനകേകാരര്യ വകുപപ
വനിഴുങ്ങുനകണകാടയന്നപ  ടപകാതമരകാമതപ വകുപ്പുമന്ത്രനി പ്രകതര്യകേശ ശ്രദ്ധനിക്കണടമന്നപ
അഭര്യര്തനിക്കുകേയകാണപ.  ഇവനിടടെ  ശ്രസ്പീ.  ടകേ.  എശ.  മകാണനി  ബഡ്ജറ്റനിടന  Annual
Financial  Statement  ആടണന്നപ  സൂചനിപനിച്ചു.  നമ്മുടടെ  ഒരു  വര്ഷേടത
വരവടചലൈവ കേണക്കുകേള് ബഡ്ജറ്റനില ഉണകാകേണശ.  ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനിടന്റെ യഥകാര്ത
കഡകാകേദ്യുടമന്റെപസനില  അങ്ങപ  പറയുന്ന  എകപടപന്ഡനിച്ചര്,  റവനഡ്യൂ  ഇടതലകാശ
കേകാണനിക്കകാന് കേഴനിയുകമകാ?  അതടകേകാണപ  Annual  Financial  Statement അലകാടത
അവതരനിപനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റപ  ഭരണഘടെനകാവനിരുദ്ധമകാടണന്നപ  പറയകാന്
ഞകാന്  ആഗഹനിക്കുന.  ഇവനിടടെ  റവനഡ്യൂ  കേമനിടയക്കുറനിച്ചകാണപ  എകപകാഴുശ
പറഞ്ഞുടകേകാണനിരനിക്കുന്നതപ.  ടതരടഞ്ഞടുപ്പുകേകാലൈതപ  കേടെടമടുതപ  കകേരളടത
മുടെനിപനിക്കുന എന്നകായനിരുന  പറഞ്ഞതപ. എന്നകാല ഇകപകാള് ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനി
പറയുന്നതപ  കേടെടമടുതകാല  കുഴപമനിലകാടയന്നകാണപ.   കേടെശ  എടുക്കണടമന്നകാണപ
ഇകപകാള് പറയുന്നതപ.  ശ്രസ്പീ.  ഉമന് ചകാണനി  ഇവനിടടെ  അവതരനിപനിച്ച  2016-17-ടലൈ
ബഡ്ജറ്റനില  റവനഡ്യൂ കേമനി 9897 കകേകാടെനിരൂപയകായനിരുന.  എന്നകാല രണമൂനമകാസശ
കേഴനിഞ്ഞപ റനിലവസപ ടചയ്ത അങ്ങയുടടെ ബഡ്ജറ്റനില റവനഡ്യൂ കേമനി 13066  കകേകാടെനി
രൂപയകാണപ.   റവനഡ്യൂ  കേമനി  പകാടെനിലകാടയന്നപ  ഞങ്ങള്ക്കപ   ഉപകദേശശ  നല്കുകേയുശ
ശ്രസ്പീ. ഉമന് ചകാണനി അവതരനിപനിച്ച ബഡ്ജറ്റനിടലൈ റവനഡ്യൂ കേമനികയക്കകാള് മൂവകായനിരശ
കകേകാടെനി രൂപയനിലൈധനികേശ അങ്ങയുടടെ ബഡ്ജറ്റനില റവനഡ്യൂകേമനി കേണനിരനിക്കുകേയുമകാണപ.
യു.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കകാര് ഒനശ ബകാക്കനിവച്ചനിലകാടയന്നകാണപ പറയുന്നതപ.    ഇവനിടടെ
ശ്രസ്പീ.  ടെനി.  വനി.  രകാകജഷേപ   2015-16-ടലൈ വര്ഷേകാന്തര്യ ടരകാക്ക ബകാക്കനി  1643  കകേകാടെനി
രൂപയകാടണന പറഞ്ഞു.  ഇകപകാള് ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനിടലൈ വര്ഷേകാന്തര്യ ടരകാക്ക ബകാക്കനി
(-)816 കകേകാടെനി രൂപയകാണപ.  കേഴനിഞ്ഞ അഞവര്ഷേശ യു.ഡനി.എഫപ. ഭരനിച്ചനിരുന്നകപകാള്
ഒരനിക്കലുശ വര്ഷേകാന്തര്യ ടരകാക്ക ബകാക്കനി ലമനസപ ആയനിട്ടനില.  വര്ഷേകാന്തര്യ ടരകാക്ക
ബകാക്കനിയകായനി ബകാക്കനിപണശ വയണടമന്നപ ധവളപത്രതനിലൂടടെ പറയുകേയുശ പുറതപ
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പ്രസശഗനിക്കുകേയുശ  ടചയ്യുന്ന  അങ്ങപ  ആദേര്യമകായനി  അവതരനിപനിച്ച  റനിലവസ്ഡപ
ബഡ്ജറ്റനില വര്ഷേകാന്തര്യ ടരകാക്ക ബകാക്കനി  (-)816  കകേകാടെനി രൂപയകാണപ.  ശ്രസ്പീ.  ഉമന്
ചകാണനിയുടടെ ബഡ്ജറ്റുശ  അങ്ങയുടടെ ബഡ്ജറ്റുശ പരനികശകാധനിച്ചകാല   ഇടതലകാശ വളടര
വര്യക്തമകായനി  കേകാണകാന്  സകാധനിക്കുശ.  അതകപകാടലൈ   റനിസഷേന്  പകാകക്കജനില
വകാഹനനനികുതനിയുടടെ  10%  ആണപ  പ്രധകാനടപട്ട  വരുമകാന  മകാര്ഗ്ഗശ.  വകാഹന
നനികുതനിയുടടെ  10%  എത്രയുണപ?  വകാഹനനനികുതനി  ആവകറജപ  3,000  കകേകാടെനി
രൂപയകാണപ.  അതനിടന്റെ  10%-300  കകേകാടെനി  രൂപയുണപ.  ബഹുമകാനടപട്ട
ടപകാതമരകാമതപ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ശ്രദ്ധനിക്കണശ,  ഇകപകാള്തടന്ന  കറകാഡപ  ഫണപ
കബകാര്ഡനികലൈക്കപ  കമകാകട്ടകാര്  ടവഹനിക്കനിള്  ടെകാകനിടന്റെ  10%  കപകാകുനണപ.   ഇഇൗ
പറയുന്ന  300 കകേകാടെനി  രൂപയകാണപ  അങ്ങയുടടെ  കേസ്പീഴനിലുള  കറകാഡപ  ഫണപ
കബകാര്ഡനിടന്റെ കകേകാര്പസപ.  അതപ നഷടപട്ടു.  അടതകാടക്ക കേനിഫ്ബനിയുശ  എഫകാക്കുശ
ടകേകാണകപകാകുകേയകാണപ.  അങ്ങപ  ശ്രദ്ധനിച്ചനിടലങനില  അങ്ങയുടടെ  വകുപനിടന്റെ
സകാധര്യതകേള് വളടര കുറഞ്ഞുവരുശ.  ഇഇൗ 10% (300 കകേകാടെനി രൂപ) എലകാ വര്ഷേവശ
കറകാഡപ  ഫണപ  കബകാര്ഡനികലൈക്കപ  വരുന്ന  ലപസയകാണപ.  അതകാണപ
കേഇൗശലൈകതകാടുകൂടെനി  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  എടുത്തുടകേകാണകപകായതപ.
അതടകേകാണകാണപ  ഞകാന്  ടപകാതമരകാമതപ  വകുപനിടന  വനിഴുങ്ങനി
ടകേകാണനിരനിക്കുകേയകാടണന്നപ  പറഞ്ഞതപ.   ഇതപ  വളടരയധനികേശ  ശ്രദ്ധനികക്കണ
ഒരുകേകാരര്യമകാണപ.  നനികുതനി  പനിരനിവനിടന്റെ  കേകാരര്യമകാണപ  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനിയുടടെ
ഏറ്റവശ വലൈനിയ അവകേകാശവകാദേശ. 2003-ല VAT നനിയമശ നനിലൈവനിലവന.  ഞങ്ങള്
പറഞ്ഞു   മൂനവര്ഷേശ  നഷമകായനിരനിക്കുടമന്നപ,   അന്നപ  കഡകാ.  ടെനി.  എശ.  കതകാമസപ
ടഎസകേപ  സമതനിച്ചനില.   2006  ആയകപകാള്  നഷശ  മകാറനി  10,000  കകേകാടെനി  രൂപ
ലൈകാഭതനിലൈകായനി.   ആരകാണപ  അതനിടന്റെ ടബനനിഫനിഷേര്യറനി?   അന്നപ  കഡകാ.  ടെനി.  എശ.
കതകാമസപ  ടഎസകേപ  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനിയകായനി  ചുമതലൈകയറ്റകപകാള്  VAT-ലൂടടെ
വര്ദ്ധനിച്ച  10,000  കകേകാടെനി  രൂപയുടടെ  ടബനഫനിഷേര്യറനി  അങ്ങകായനിരുന.   ഇകപകാള്
അങ്ങപ  പറയുന  ഞങ്ങളുടടെ  കേകാലൈതപ  12%  നനികുതനി  വര്ദ്ധനവപ  ഉണകാടയന്നപ.
ഞങ്ങള്  അതപ  25%-മകായനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുശ.  കേകാരണശ  ജനി.എസപ.റ്റനി.  വരനികേയകാണപ.
ജനി.എസപ.റ്റനി.  വന്നകാല  കകേരളമകാണപ  ഏറ്റവശ  വലൈനിയ  ടബനനിഫനിഷേര്യറനി.  കേകാരണശ
കകേരളശ  കേണ്സഡ്യൂമര്  കസ്റ്ററ്റകാണപ.   കകേരളതനിനകാണപ  കകേകാടെകാനകകേകാടെനി  രൂപയുടടെ
നനികുതനി  വര്ദ്ധനവണകാകേകാന് കപകാകുന്നതപ.   ഒരു കേകാരര്യതനില   ഞകാന് അങ്ങടയ
അപ്രസ്പീകഷേര്യറ്റപ  ടചയ്യുന.  VAT  വളടര  ലൈളനിതമകാക്കനി  ടെകാകപ  പനിരനിവനിനള
നടെപടെനിക്രമങ്ങള് ഏറ്റവശ സുതകാരര്യമകാക്കകാന് അങ്ങപ അനശ ശ്രമനിച്ചനിട്ടുണപ;  ഇകപകാഴുശ
ശ്രമനിക്കുനണപ.  അതനിനപ  ഞകാന്  അങ്ങടയ  അഭനിനന്ദേനിക്കകാതനിരനിക്കനില.
ഞകാനടതകപകാഴുശ  പ്രകതര്യകേമകായനി  പറയുന്ന  കേകാരര്യമകാണപ.   പറയകാടത  കപകാകുന്നതപ
ശരനിയല.  അശകാസസ്പീയമകായ  നനികുതനി  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളകാണപ  ബഡ്ജറ്റനിലുളതപ.
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കുടുശബകാശഗങ്ങള് തമനിലുള ഭകാഗപത്രശ,  ഒഴനിമുറനി,  ദേകാനശ,  ധനനനിശയശ  എന്നനിവയപ
സ്റ്റകാമ്പപ ഡഡ്യൂട്ടനി നനിശയനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണപ.  രണപ ഏക്കര് സലൈമുള  ഒരു കേര്ഷേകേന്
അയകാളുടടെ മക്കള്ക്കപ വസ്തുക്കള് ഭകാഗശ വച്ചുടകേകാടുതകാല ആറപ ലൈക്ഷശ രൂപ മുതല
പന്ത്രണപ ലൈക്ഷശ രൂപ വടര സ്റ്റകാമ്പപ ഡഡ്യൂട്ടനി ടകേകാടുകക്കണനിവരുശ. കേര്ഷേകേനപ ഇഇൗ ഭൂമനി
മകാത്രകമയുള,  ഒരു ടടപസകപകാലുശ  കേയനിലൈനില.  ടസന്റെനിനപ ഒന്നപ അടലങനില രണപ
ലൈക്ഷശ രൂപയകാണപ വനിലൈടയങനില, ഒന്നരലൈക്ഷശ രൂപയുശ മൂന്നപ ലൈക്ഷശ രൂപയുടമകാടക്ക
അവര് എങ്ങടനയുണകാക്കുശ;  ഭകാഗശ  വയ്ക്കുന്നതനിനപ  ഇത്രയുശ   വലൈനിയ സ്റ്റകാമ്പപ  ഡഡ്യൂട്ടനി
ചുമത്തുന്നതപ  ശരനിയകാകണകാ?  ഒഴനിമുറനി  വയ്ക്കുന്നതനിനകവണനി  മുദ്രവനിലൈ  മൂന്നപ
ശതമകാനമകായനി  വര്ദ്ധനിപനിച്ചു.  എകപകാഴകാണപ  ഒഴനിമുറനി  വയ്ക്കുന്നതപ;  ഒരുമനിച്ചപ
തകാമസനിക്കുകമ്പകാള് ഒരകാള് വസ്പീടുവച്ചപ മകാറണശ. എവനിടടെ നനിടന്നങനിലുശ കലൈകാടണടുത്തുശ
ആരനില  നനിടന്നങനിലുശ  കേടെശ  വകാങ്ങനിയുശ  ഒരു  വസ്പീടെപ  വയ്ക്കുന്നതനിനകായനി  ഒഴനിമുറനി  വച്ചപ
മകാറകാന്  കനരതപ  ടമകാതശ  ഭൂമനിയുടടെ  മൂന്നപ  ശതമകാനശ  സ്റ്റകാമ്പപ  ഡഡ്യൂട്ടനി
ടകേകാടുക്കണടമന്നപ  പറയുന്നതപ  എത്ര  ക്രൂരമകായ  നടെപടെനിയകാണപ.  അങ്ങതപ
പനിന്വലൈനിക്കുടമന്നപ ഞകാന് പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയകാണപ. മുദ്രവനിലൈ നനിരക്കപ 8 ശതമകാനമകായനി
വര്ദ്ധനിപനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണപ.   ഭൂമനി  വനിലൈയുടടെ  വര്ദ്ധന  വന്കതകാതനില  കേര്യകാപനിറ്റല
ടഗയനിന് സൃഷനിക്കുടമന്ന  മുടെന്തന്  നര്യകായമകാണപ  അങ്ങപ  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതപ.
കകേരളതനിടന്റെ  കഗകാതപ  കററ്റപ  കദേശസ്പീയ  ശരകാശരനികയക്കകാള്  കുറഞ്ഞുടവന്നപ  അങ്ങപ
പറഞ്ഞു.  എന്നകാണപ  കദേശസ്പീയ ശരകാശരനികയക്കകാള് കൂടുതല കഗകാത്തുണകായനിരുന്നതപ?
ഏറ്റവശ  വലൈനിയ  construction  boom കകേരളതനിലുണകായനിരുന്ന  കേകാലൈതകാണപ
ഇവനിടടെ  ഇകക്കകാണമനിയുടടെ   ഏറ്റവശ  വലൈനിയ    കഗകാത്തുണകായതപ.   അങ്ങപ  ഒരു
കേകാരര്യമറനിയണശ.   എവനിടടെയകാണപ  നഷമുണകാകുന്നടതന്നപ  ഡനിപകാര്ട്ടപടമന്റെപ  ശകാസസ്പീയ
പഠനശ  നടെതനികയകാ?  ഇവനിടടെ  ഗുലൈകാതനി  ഇന്സ്റ്റനിറ്റഡ്യൂട്ടപ  ഉണകലകാ.  കകേരളതനില
ആയനിരശ കകേകാടെനി രൂപയുടടെ ഭൂമനി ട്രെകാന്സകാക്ഷന് നടെക്കുകേയകാണപ.  ടചറനിയ ഭൂമനിയുടടെ
ട്രെകാന്സകാക്ഷടനകാനശ  നടെക്കുന്നനില,  അതകാണപ  സ്റ്റകാമ്പപ  ഡഡ്യൂട്ടനി  വരുമകാനമനിലകാതതപ.
ആയനിരശ  കകേകാടെനി  രൂപയുടടെ  ഭൂമനി  ട്രെകാന്സകാക്ഷന്  നടെക്കുകമ്പകാള്  ഗവണ്ടമന്റെനിനപ
(രജനികസ്ട്രഷേന്  വകുപനിനപ)  സ്റ്റകാമ്പപ  ഡഡ്യൂട്ടനിയകായനി  നയകാ  ടടപസ   കേനിട്ടുന്നനില.
വന്കേനിടെക്കകാര്  എന്തകാണപ  ടചയ്യുന്നതപ?  കകേരളതനില  വന്കേനിടെ  ഭൂമനി  ഇടെപകാടുകേകാര്
കേമ്പനനികേള് രൂപസ്പീകേരനിച്ചപ  അവരുടടെ  ടഷേയര് ട്രെകാന്സ്ഫര്  ടചയ്യുകേയകാണപ.  അങ്ങടന
ടചയ്യുകമ്പകാള്  അവര്ക്കപ അഞപ ടടപസകപകാലുശ സ്റ്റകാമ്പപ ഡഡ്യൂട്ടനി അടെക്കണ.  നനിങ്ങള്
ആ  കേളവകാണപ  കേണപനിടെനികക്കണതപ.  ഒരു  സശശയവശ  കവണ,  ഇതപ  എട്ടപ
ശതമകാനമകായനി  വര്ദ്ധനിപനിച്ചകാല  ബകാക്കനിയുള  ഇടെതരക്കകാര്  കൂടെനി   കേമ്പനനികേള്
രൂപസ്പീകേരനിച്ചപ  അവരുടടെ ടഷേയര് ട്രെകാന്സ്ഫര് ടചയ്യുന്ന സനിതനിയുണകാകുശ.  ഒരു തണപ
ഭൂമനികപകാലുശ  പകാവടപട്ടവര്ക്കപ  വകാങ്ങകാന്  കേഴനിയകാത  സകാഹചരര്യമുണകാകുശ.
സമയക്കുറവടകേകാണപ  ഞകാന്  ദേസ്പീര്ഘനിപനിക്കുന്നനില.  ടവളനിടച്ചണ്ണയുടടെ  നനികുതനി
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വര്ദ്ധനിപനിച്ചതനിനപ  വനിചനിത്രമകായ  നര്യകായസ്പീകേരണമകാണുളതപ.  ചരക്കുവകാഹനങ്ങളുടടെ
നനികുതനി  10  ശതമകാനശ വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതപ  വനിലൈക്കയറ്റതനിനനിടെയകാക്കുശ.  അങ്ങയുടടെ
പകാര്പനിടെ പദ്ധതനി ശരനിയല.  അധനികേകാരവനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണശ നടെപനിലൈകാക്കനിയനിട്ടപ  തകദ്ദേശഭരണ
സകാപനങ്ങളുടടെ പണശ ടചലൈവഴനിക്കകാനള അധനികേകാരതനികനലുള കേകയറ്റമകാണപ. പലൈനിശ
മകാത്രകമ സര്ക്കകാര് ടകേകാടുക്കുനള. അതടകേകാണപ തടന്ന ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനിടലൈ പ്രധകാനടപട്ട
നനിര്കദ്ദേശങ്ങടള ഞകാന് എതനിര്ക്കുന. 

ശ്രസ്പീ  .   സനി  .   ദേനിവകാകേരന്: സര്,  ബഹുമകാനടപട്ട  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി
അവതരനിപനിച്ച   ബഡ്ജറ്റനിനപ  ഞകാന്  ശക്തമകായ  പനിന്തുണ  പ്രഖര്യകാപനിക്കുന.
ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  പറഞ്ഞതകപകാടലൈ  സഭയുടടെ  മുമ്പനില  നകാലൈപ  കരഖകേള്
വന്നതനില  ഒരു  കരഖടടവറ്റപ  കപപറകാണപ.   ഇതനിടലൈലകാശ  ബഡ്ജറ്റപ  ചര്ച്ചയപ
സഹകായകേരമകായ,  ശകാസസ്പീയ നനിഗമനങ്ങളുശ വസ്തുതകേളുമകാണുളതപ.  അതപ  ബഡ്ജറ്റപ
ചര്ച്ചയനില പടങടുക്കുന്നവര്ക്കപ വളടര സഹകായകേരമകാണപ. ബഹുമകാനടപട്ട ധനകേകാരര്യ
വകുപ്പുമന്ത്രനി  അവതരനിപനിച്ച ബഡ്ജറ്റനിടന ഞകാന് ടറഡപ ബഡ്ജറ്റപ എന്നപ കപരനിടുന.
ഇതപ  വനിപവപ്രസകാനതനില  പണനിടയടുത  പകാവടപട്ട  ആളുകേടള  കേടണടുതപ
അവര്ക്കപ ആശസ്വകാസശ നലകുന.  അതടകേകാണപ ഞകാന് ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനിടയ
സലൈഡ്യൂട്ടപ ടചയ്യുന.  We salute, red salute.  ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനില ഞകാന് കേകാണുന്നതപ
നലവനകായ  ഒരു  ആട്ടനിടെയടന്റെ  കേഥയകാണപ.  ടപകാന്തക്കകാട്ടനില  നഷടപട്ടുകപകായ,
വഴനിടതറ്റനികപകായ  പകാവടപട്ട  ആടുകേടള  നലവനകായ  ആട്ടനിടെയന്  ടകേകാണവന്നപ
മുഖര്യധകാരയനിലൈകാക്കുന.  അവശത  അനഭവനിക്കുന്ന,  അടെനിച്ചമര്തടപട്ട  പകാവടപട്ട
പട്ടനികേജകാതനിക്കകാടര,  ടതകാഴനിലൈനിലകാതവടര,  ടതകാഴനിലുറപപ  പദ്ധതനിയനില
ഉള്ടപട്ടവടരടയലകാശ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനിലൂടടെ  തകാങള്  കേണടവനളതപ
പ്രശശസനസ്പീയമകാണപ.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനിടന  സശബനനിച്ചപ  പ്രതനിപക്ഷത്തുനനിനശ
ഒരുപകാടെപ ആകക്ഷപങ്ങള് ഉയര്ന്നനിട്ടുണപ.  ഇനനിയുശ ധകാരകാളശ ആകക്ഷപങ്ങള് വരകാന്
കപകാകുകേയകാണപ.  ഞങ്ങളതപ  കേകാതനിരനിക്കുകേയകാണപ.  ശ്രസ്പീ.   വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശടന്റെ
പ്രസശഗശ  ഞകാന്  പൂര്ണ്ണമകായുശ  കകേട്ടു.   അങ്ങയുടടെ  ശ്രദ്ധയകായനി  പറയുകേയകാണപ,
കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കകാരനിടന്റെ അവസകാന ബഡ്ജറ്റപ അവതരനിപനിച്ചുടകേകാണപ മുന്മുഖര്യമന്ത്രനി
ശ്രസ്പീ.  ഉമന്  ചകാണനി  തടന്റെ  പ്രസശഗശ  അവസകാനനിപനിച്ചതപ  ഇപ്രകേകാരമകാണപ.
'ടപകാതവകായ  സമനസ്വയകതകാടടെ  വനികേസനശ'  എന്ന  കേകാഴ്ചപകാടെകാണപ  ഗവണ്ടമന്റെപ
പനിന് തടെര്ന്നനിട്ടുളതപ.  എന്നകാല വനികേസനകതകാടെപ  മുഖശതനിരനിച്ചുശ  സശഘര്ഷേങ്ങളുശ
കേലൈകാപങ്ങളുശ  സൃഷനിച്ചുശ  വര്യക്തനിഹതര്യ  നടെതനിയുശ  വനികേസനതനിലനനിനശ
ഒളനികച്ചകാടെകാന് ശ്രമനിക്കുന്നവര്ക്കപ കേകാലൈശ മകാപപ നലകേനില.  കേകാലൈശ മകാപപ നലകേനിയനിട്ടനില,
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അതകാണപ നനിങ്ങളുടടെ അനഭവശ. നനിങ്ങളകാണപ ഒളനികച്ചകാടുന്നതപ, മുന്മുഖര്യമന്ത്രനി പറഞ്ഞ
വകാക്കുകേള് അറശപറ്റനിയനിരനിക്കുകേയകാണപ.  ചരനിത്രശ നനിങ്ങള്ക്കപ മകാപപ  തരകാതനിരനിക്കുന്ന
ഒരു അവസയകാണപ. കേഴനിഞ്ഞ മുഖര്യമന്ത്രനിക്കുമുമ്പപ അന്നടത ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനി
ബഹുമകാനടപട്ട  ടകേ.  എശ.  മകാണനി  ഇവനിടടെ  ഒരു  ബഡ്ജറ്റപ  അവതരനിപനിച്ചു.
കസ്ഫകാടെനകാത്മകേമകായ  അന്തരസ്പീക്ഷതനിലൈകാണപ  2015-16-ടലൈ  ബഡ്ജറ്റപ
അവതരനിപനിച്ചതപ.  ആ  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ആ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  അവസകാന
ബഡ്ജറ്റപ അവതരനിപനിക്കകാന് ഇലകാടതകപകായനി.  അകങ്ങയ്ടക്കതനിടര ഗൂഢകാകലൈകാചന
നടെതനി,  കകേരളതനിടലൈ യു.ഡനി.എഫപ.-ടന്റെ ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനിടയ പുറതകാക്കനി.
എന്തപ  ദുരന്തമകാണപ  നടെന്നതപ?  വനികേസനതനിടന്റെ  അവസകാന  നകാളുകേളനില  ഒരു
യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന  നകാലൈപ  വര്ഷേശ  നയനിച്ച  ധനകേകാരര്യ
വകുപ്പുമന്ത്രനിയനിലകാടത,  ഗൂഡകാകലൈകാചന  നടെതനി  അകദ്ദേഹടത  പുറതകാക്കനി.  എന്തപ
ഗൂഢകാകലൈകാചനയകാണപ  നടെതനിയടതന്നപ  അറനിയകാന്  ജനങ്ങള്ക്കുശ  സഭയ്ക്കുശ
അവകേകാശമുണപ.  അങ്ങപ  ഇകപകാഴുശ  അവനിടടെയകാണകലകാ  ഇരനിക്കുന്നതപ.  ആരകാണപ
ഗൂഢകാകലൈകാചന  നടെതനിയതപ;  എന്തകാണപ  അതനിടന്റെ  പനിന്നനിലുള  നകാടെകേശ?   ഞകാന്
ചനിലൈ  കേകാരര്യങ്ങള്  ഇഇൗ  സഭയനില  ഉന്നയനിക്കുകേയകാണപ.  ഇഇൗ  സഭയനില
ഭരണപക്ഷതനിരനിക്കുന്നവരുശ   പ്രതനിപക്ഷതനിരനിക്കുന്നവരുശ  സകാക്ഷനികേളകായ   ഒരു
സശഭവശ.  അതപ  എന്തകായനിരുന?രണപ  വനിഷേയങ്ങളകാണപ  ഞങ്ങള്  ഇഇൗ  സഭയനില
ഉന്നയനിച്ചതപ.  ഒന്നപ  ബകാര്കകേകാഴ  സശബനനിച്ചകാണപ.  അന്നപ  അനകാവശര്യമകായ
ആകരകാപണമകാടണന്നപ  നനിങ്ങള്  പറഞ്ഞു.  ബകാര്കകേകാഴയുടടെ  കപരനിലൈടലങനില
എന്തനിനകാണപ  മകാണനിസകാര്  പുറതകായതപ;  എങ്ങടനയകാണപ  ശ്രസ്പീ.  ടകേ.  ബകാബു
അകേതകായതപ? ഞങ്ങള് ഉന്നയനിച്ച രണകാമടത ആകക്ഷപശ  കസകാളകാര് കകേസകാണപ.
നനിങ്ങള് ഞങ്ങടള ആകക്ഷപനിച്ചു,  ഞങ്ങള് സമരശ ടചയ്തു,  ടസക്രകട്ടറനിയറ്റപ വളഞ്ഞു,
പട്ടകാളടത വനിളനിച്ചു,  ടസക്രകട്ടറനിയറ്റപ  പൂട്ടനി,  എന്നനിട്ടപ  എന്തു  ടചയ്തു?  ഇകപകാള് ഇഇൗ
ഗവണ്ടമന്റെപ പണശ ടകേകാടുക്കണശ. ജസ്റ്റനിസപ ശനിവരകാജന് കേമസ്പീഷേടന വച്ചു. ഞങ്ങള്
പറഞ്ഞതപ കേളമകായനിരുനടവങനില നനിങ്ങളുടടെ മുഖര്യമന്ത്രനി പതനിനകാലൈപ മണനിക്കൂര്  ആ
കേമസ്പീഷേനമുന്നനില  കപകായനി  കുതനിയനിരുന്നടതന്തനിനകായനിരുന;  സകാമ്പതനികേ
കുറ്റവനിചകാരണയുടടെ  കകേകാടെതനിയനില  എന്തനിനകാണപ  അകദ്ദേഹശ  പതനിനകാലൈപ  മണനിക്കൂര്
കുതനിയനിരുന്നതപ?  ഞങ്ങള്  ഉന്നയനിച്ച  രണപ  വനിഷേയവശ  ജനങ്ങള്  അശഗസ്പീകേരനിച്ചു.
ഞകാന് സകാമ്പതനികേ വനിദേഗനലകാതതടകേകാണപ അതനികലൈക്കപ കേടെക്കുന്നനില. എന്നകാലുശ
ബഡ്ജറ്റനിടലൈ പകാകക്കജുകേള് കേണപ  ഇവര് അമ്പരന്നനിരനിക്കുകേയകാണപ. എവനിടടെനനിന്നപ
പണശ  ടകേകാണവന്നപ  ടചലൈവകാക്കുടമന്നകാണപ  അവര്  വനിചകാരനിക്കുന്നതപ.  ഏതപ
പകാര്ട്ടനിയകായകാലുശ  ശരനി  അവരവരുടടെ  കേഴനിവനിടന  അശഗസ്പീകേരനിക്കണശ.  ഇന്തര്യയനില
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അറനിയടപടുന്ന  സകാമ്പതനികേ  വനിദേഗനകാരനില  ഒരകാടള  കകേരളതനിനപ  സശഭകാവന
ടചയകാന്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണപ.  നകാടള  ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്  വന്നകാലുശ  ഞകാന്
അശഗസ്പീകേരനിക്കുശ. ഞകാന് അതനിടന്റെ ടടമനഡ്യൂട്ടകായനിട്ടുള കേകാരര്യങ്ങളനികലൈക്കപ കപകാകുന്നനില.
ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനിടലൈ  ഏതപ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങടളയകാണപ  നനിങ്ങള്  എതനിര്ക്കകാന്
കപകാകുന്നടതന്നപ  എനനിക്കപ  മനസനിലൈകാകുന്നനില.  ടതകാഴനിലുറപപ  പദ്ധതനിക്കപ
എതനിര്പ്പുകണകാ?  ഞങ്ങളുശ  നനിങ്ങളുശ  കൂടെനി  കകേന്ദ്രശ  ഭരനിച്ച  കേകാലൈതപ  ആവനിഷരനിച്ച
പദ്ധതനിയകാണതപ.  ഇകപകാള്  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെപ    ലസഡപ  ടചയ്തു.   അതനിടന
നനിങ്ങള്  എതനിര്ക്കുന്നനില.  അതകപകാടലൈ  ഒരു  സശസകാനതനിടന്റെ  സകാമ്പതനികേ
വനികേസനതനില കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ പങനിടനക്കുറനിച്ചപ ബഹുമകാനടപട്ട  ധനകേകാരര്യ
വകുപ്പുമന്ത്രനി   ബഡ്ജറ്റനില  ശക്തമകായനി  ചൂണനിക്കകാണനിക്കണമകായനിരുന.  എന്തകാണപ
സസ്വകാതന്ത്രര്യകാനന്തര  കകേരളതനിടന്റെ  അവസ?  ഇന്തര്യയനില  ഏറ്റവശ  കുറഞ്ഞ
നനിരക്കനിലുള കകേന്ദ്ര നനികക്ഷപശ കകേരളതനിലൈകാണപ.  അങ്ങയുടടെ കേണക്കനില  ഇന്നപ
2.6  ശതമകാനമകാണപ കകേന്ദ്ര നനികക്ഷപശ.  1970-ല അതപ  3.1  ശതമകാനമകായനിരുന.
തമനിഴ് നകാട്ടനിലുശ  കേര്ണ്ണകാടെകേതനിലുശ    കകേന്ദ്രനനികക്ഷപശ യഥകാക്രമശ 7.8-ഉശ   7.4 -ഉശ ആണപ.
കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  പലൈ  പരനിപകാടെനികേളുശ  കകേരളടത  കേബളനിപനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണപ.
പകാലൈക്കകാടെപ  കകേകാച്ചപ  ഫകാക്ടറനി,   ആലൈപ്പുഴ   വകാഗണ്  റനിപയര്  യകാര്ഡപ,   കനമശ ഷേണനിശഗപ
യകാര്ഡപ   ഇവടയകാനശ  പ്രകാവര്തനികേമകായനില.   ഇകപകാള്   2015-16-ടലൈ  കകേന്ദ്ര
ബഡ്ജറ്റനില  തൂത്തുക്കുടെനി തറമുഖതനിനപ  7,500  കകേകാടെനിരൂപ  അനവദേനിച്ചപ ടഡവലൈപപ
ടചയ്തു.   നമുക്കനികപകാള് പറ്റനിയതപ  എന്തകാണപ;   അദേകാനനിടയ ഇവനിടടെ  ടകേകാണവന.
അകദ്ദേഹശ പ്രകാരശഭ പണനികേള് തടെങ്ങനിയകപകാള്  കുളച്ചല  അന്തകാരകാഷ്ട്ര തറമുഖമകായനി
പ്രഖര്യകാപനിച്ചു.   എന്തുടകേകാണകാണപ   കകേന്ദ്രശ ഭരനിച്ച നനിങ്ങള്ക്കപ  മനിണകാട്ടമനിലകാതതപ;
കുളച്ചലൈനിനകായനി  കകേരളടത  തകാഴനിടക്കട്ടനി.   കകേരളതനില  ഒരു  വര്യവസകായവശ
ആരശഭനിക്കകാനള അന്തരസ്പീക്ഷവമനിടലന്നകാണപ പഠനറനികപകാര്ട്ടനില പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതപ.
മനനഃപൂര്വ്വമുണകാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന  റനികപകാര്ട്ടകാണപ.  കകേകാണ്ഗസപ  ഭരനിച്ചകപകാഴുശ
ബനി.ടജ.പനി.  ഭരനിക്കുകമ്പകാഴുശ  "രകാമന് വകാണകാലുശ,  രകാവണന്  വകാണകാലുശ,   കകേകാരനപ
കുമ്പനിളനില കേഞ്ഞനി"   എന്ന അവസയനിലൈകാണപ  ഇകപകാള് കകേരളശ.  കകേന്ദ്രകാവനിഷ്കൃത
പദ്ധതനിയനിടലൈകാനശ ഒരു മകാറ്റവമനില. ഇകപകാഴുശ അതപ തടെരുകേയകാണപ. 

എടന്റെ പ്രനിയടപട്ട  കകേകാണ്ഗസപ  സുഹൃത്തുക്കള്ക്കപ   ഇകപകാഴുശ  കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റപ
പ്രസകാനകതകാടുള  അലൈര്ജനി  മകാറുന്നനില.   ഞകാന്  ഈ  സഭയനില  വന്നതനിടന്റെ
അനമുതല കകേള്ക്കുകേയകാണപ കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റപ വനിരുദ്ധ പ്രസശഗങ്ങള്.  എന്തകാണതനിനപ
കേകാരണശ?  കേഴനിഞ്ഞ  ദേനിവസശ  ജവഹര്ലൈകാല  ടനഹ്റുവനിടന്റെ  ഒരു   പുസകേടത
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സശബനനിച്ചപ   ബഹുമകാനടപട്ട  പനി.  ടെനി.  കതകാമസപ  ഒരു  പ്രസശഗശ  നടെതനി.
അകങ്ങയ്ക്കുള  മറുപടെനിയകാണപ  ഞകാന്  പറയുന്നതപ.  ജവഹര്ലൈകാല  ടനഹ്റുവനിടന്റെ
'Discovery of India'  എന്ന പുസകേതനില, Page No.29, Para-1-ല പറയുന്നതപ,
'A study of Marx and Lenin  produced a powerful effect on my mind and
helped me to see history and current affairs in a new light...  I had no doubt
that the Soviet Revolution had advanced human society by a great leap and
had lit a bright flame which could not be smothered, and that it had laid the
foundations  for  that  new  civilization  towards  which  the  world  could
advance...'  ശ്രസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതകാമസപ  തകാങള്  ഇതകൂടെനി  വകായനിക്കണശ.  ഇതപ
ജവഹര്ലൈകാല  ടനഹ്റു  പറഞ്ഞതകാണപ.  നനിങ്ങള്  പറഞ്ഞതല.   ജവഹര്ലൈകാല
ടനഹ്റുവനിടന്റെ ജസ്പീവനിതകാവസകാനശ വടരയുശ അകദ്ദേഹശ നകാസനികേനശ  പകാവടപട്ടവകരകാടെപ
തകാലപരര്യമുളവനമകായനിരുന.  അകദ്ദേഹശ  കേമഡ്യൂണനിസടത  അനമകായനി
എതനിര്തനില. എ.ടകേ.ജനി. പ്രതനിപക്ഷകനതകാവകായനിരുന്ന പകാര്ലൈടമന്റെനില  എ.ടകേ.ജനി.
എഴുകന്നലക്കുകമ്പകാള്  ആദേര്യശ  വരുന്നതപ  പ്രധകാനമന്ത്രനിയകായനിരുന്ന   ജവഹര്ലൈകാല
ടനഹ്റുവകായനിരുന. ആ  ബഹുമകാനശ  ഉണകായനിരുന.   മകാര്കനിസശ  എന്തകാടണന്നപ
അകദ്ദേഹതനിനറനിയകാശ;   നനിങ്ങള്  എകങ്ങകാട്ടകാണപ  ഈ  യകാത്ര;   നനിങ്ങള്  എവനിടടെ
എതനി;  മഹകാത്മകാഗകാനനിയുടടെ  ജനനകാടുകപകാലുശ  ആര്.എസപ.എസപ.-നപ  ടടകേമകാറനി.
എലകാശ  തസ്പീര്ത്തു.  ഫകാസനിസതനികലൈക്കപ  ഇന്തര്യടയ  ടടകേമകാറ്റശ  നടെതനിയ
പകാപപങനിലൈമകായ  ചരനിത്രമകാണപ  നകാടള  ചരനിത്രകേകാരന്മകാര്  എഴുതകാന്  കപകാകുന്നതപ.
ഞങ്ങളകാകണകാ  നനിങ്ങടള  ടവളനിയനിലൈകാക്കനിയതപ;  നനിങ്ങള്  പരകാജയടപട്ടനിടെതപ
എല.ഡനി.എഫപ.  ആകണകാ  വന്നതപ;  ബനി.ടജ.പനി.  അകല  വന്നതപ;  നനിങ്ങള്
കകേരളതനില  നടെതനിയ  അവനിഹനിത  ബനതനിടന്റെ  ഫലൈമകാണപ  ഇവനിടടെ  ഒരു
ബനി.ടജ.പനി.  അശഗതനിടന്റെ  സകാന്നനിദ്ധര്യശ.  യു.ഡനി.എഫപ.-ടന്റെ  സകാനകാര്തനിക്കപ
തനിരുവനന്തപുരതപ  ടഡകപകാസനിറ്റപ  എങ്ങടനയകാണപ  നഷടപട്ടതപ;  അവനിഹനിതമകായ
രകാഷ്ട്രസ്പീയബനശ.  ജനങ്ങള്  ഇടതലകാശ  കേകാണുകേയകാണപ.  ഇനനിടയങനിലുശ
ചരനിത്രതനിടന്റെ ചുവടരഴുതപ മനസനിലൈകാക്കനി    പുതനിയ നനിലൈപകാടുകേള് സസ്വസ്പീകേരനിക്കണശ.
അകതകാടടെകാപശ തടന്ന  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെപ കകേരളകതകാടെപ കേകാണനിക്കുന്ന നനിരന്തരമകായ
അവഗണനയപ   ഈ  സഭയനില  ഒരു  വകാക്കപ  പറയകാന്  ബനി.ടജ.പനി.  അശഗതനിനപ
കേഴനിയണശ. ശ്രസ്പീ. ഒ. രകാജകഗകാപകാല ടറയനിലകവ മന്ത്രനിയകായനിരുന്നകപകാള് ഞങ്ങള്ക്കപ
ഒനരണപ  ടട്രെയനിനകേള്  ലൈഭനിച്ചു.  അതലകാടത  ഇനവടര  കകേന്ദ്രതനില  നനിനശ
നനിരന്തരമകായനി അവഗണനയകായനിരുന. ഇകപകാള്  വനിഴനിഞ്ഞശ തറമുഖശ അടെനിച്ചുമകാറ്റനി.
അങ്ങപ അറനിഞ്ഞനികല; അടങ്ങകാരു  പ്രസകാവന നടെതകാതടതന്തകാണപ; കുളച്ചല അല
വനിഴനിഞ്ഞമകാണപ ആദേര്യശ തസ്പീകരണതപ; അങ്ങപ വന്നതപ എന്തപ സകാഹചരര്യതനിലൈകാടണന്നപ
നമുടക്കലകാവര്ക്കുമറനിയകാശ.  അതപ ഏതകായകാലുശ പറഞ്ഞനിട്ടപ കേകാരര്യമനില. അതടകേകാണപ
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ഒരു  ഗുണശ  കകേകാണ്ഗസനിനണകാകേകണ;  അങ്ങടന  ഗുണമുണകാകേണടമങനില
കകേരളടത  സഹകായനിക്കകണ;   നനിങ്ങള്ക്കപ  അധനികേകാരതനില  തനിരനിച്ചുവരകണ.
ബഡ്ജറ്റനില    പതനിനകായനിരശ  കൂടുതലൈകാണപ,   ആയനിരശ  കുറവകാണപ   എടന്നകാടക്ക
ടടവദേഗര്യശടകേകാണപ   പറയകാശ.  പകക്ഷ  എലകാ  ബഡ്ജറ്റനിനശ  ഒരു  ടപകാളനിറ്റനിക്കല
ബകാക്കപഗഇൗണണപ.  ബനി.ടജ.പനി.  അവതരനിപനിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റകായകാലുശ  കകേകാണ്ഗസപ
അവതരനിപനിക്കുന്ന  ബഡ്ജറ്റകായകാലുശ  ഞങ്ങള്  അവതരനിപനിക്കുന്ന  ബഡ്ജറ്റകായകാലുശ
എലകാ ബഡ്ജറ്റനിനശ രകാഷ്ട്രസ്പീയ പശകാതലൈമുണപ.   കകേരളതനില ഇനനിടയകാരനിക്കലുശ
കേഴനിഞ്ഞ  അഞടകേകാലശ  അനഭവനിച്ച  ദുരന്തങ്ങള്  അനഭവനിക്കകാന്  പകാടെനില.   ശ്രസ്പീ.
വനി.ഡനി. സതസ്പീശന്  ഭൂമനിയുടടെ  കകേസപ പറഞ്ഞു.  നനിങ്ങളുടടെ ഭരണതനിടന്റെ അവസകാന
കേകാലൈഘട്ടതനിലൈകാണപ   കകേരളശ  കേണനിട്ടനിലകാത  ഭൂമനി  കുശഭകകേകാണതനിടന്റെ  ഏറ്റവശ
വലൈനിയ ഉതരവകേളനിറങ്ങനിയതപ. ശ്രസ്പീ. വനി. ഡനി. സതസ്പീശടന ഞകാന് കുറ്റശ പറയുന്നനില.
അകദ്ദേഹശ നനിയമസഭയനില അക്കകാരര്യശ ഉന്നയനിച്ചനിരുന.  വളടര നല കേകാരര്യശ. പകക്ഷ
അതപ  ഞങ്ങടള  പഠനിപനികക്കണ.  ഞങ്ങള്  ഒരുതര്ക്കുശ  ഭൂമനി  തസ്പീടറഴുതനി
ടക്കകാടുക്കുകേയനില.  ടകേകാടുക്കകാന്    കപകാകുന്ന ഭൂമനി  റദ്ദേകാക്കനിയതകായനി  ശ്രസ്പീ.  ഇ.  പനി.
ജയരകാജന് ഇവനിടടെ പറഞ്ഞു.  

ശ്രസ്പീ  .   പനി  .   ടെനി  .   കതകാമസപ: സര്, അങ്ങടയ കപകാടലൈ പ്രഗത്ഭനകായ ഒരു വര്യക്തനിടയ
ഇതവടരയുശ തനിരനിച്ചറനിയകാതടതന്തുടകേകാണകാണപ? 

മനി  .   ടചയര്മകാന്: ടയസപ....അങ്ങയുടടെ സമയശ കേഴനിഞ്ഞു. 

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    ദേനിവകാകേരന്:  സര്, ശ്രസ്പീ.  പനി.  ടെനി.  കതകാമസനികനകാടെപ  ഒരുപകാടെപ
നന്ദേനിയുണപ.   എടന്ന എകങ്ങകാട്ടപ  മകാറ്റണടമന്നപ  തസ്പീരുമകാനനിക്കുന്നതപ  ഞകാനശ  എടന്റെ
പകാര്ട്ടനിയുമകാണപ. വനിലൈക്കയറ്റശ  തടെയകാനകായനി  ബഡ്ജറ്റനില  നസ്പീക്കനിവച്ചനിട്ടുള  തകേ
അപരര്യകാപ്തമകാണപ.  അത  കൂട്ടണശ.   ടനടുമങ്ങകാടെപ  നനികയകാജകേ മണ്ഡലൈതനിനകവണനി
എടന്തങനിലുശ ടചയകാന് കേഴനിയുടമങനില അതകൂടെനി ടചയണശ.  

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    ടകേ  .    നകാണു:  സര്,  ബഡ്ജറ്റനിടന  അനകൂലൈനിക്കുന.
ഇടെതപക്ഷജനകാധനിപതര്യ മുന്നണനി ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ആദേര്യ ബഡ്ജറ്റപ അവതരനിപനിച്ചകപകാള്
കകേരളതനിലുടെനസ്പീളമുള  സകാധകാരണക്കകാരകായ  ജനങ്ങള്ക്കപ    അവരുടടെ പ്രശ്നങ്ങള് ഈ
ഗവണ്ടമന്റെപ  പരനിഹരനിക്കുടമനള ഒരകാശസ്വകാസമകാണുണകായതപ.  ഇഇൗ സകാമ്പതനികേ വര്ഷേശ
അവസകാനനിക്കുകമ്പകാള്  ബഹുമകാനടപട്ട  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ഇവനിടടെ  നലകേനിയനിട്ടുള
വകാഗകാനങ്ങള്  നനിറകവറ്റകാന്  സകാധനിക്കുടമനളതപ  എതനിര്ഭകാഗത്തുളവര്കപകാലുശ
അശഗസ്പീകേരനിക്കുടമന്നപ  ഞകാന്  വനിശസ്വസനിക്കുകേയകാണപ.  സമയക്കുറവടകേകാണപ  ഒനരണപ
കേകാരര്യങ്ങള് മകാത്രശ പറയകാശ. 
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ഇക്കഴനിഞ്ഞ  ടതരടഞ്ഞടുപ്പുകേകാലൈതപ  എടന്റെ  നനികയകാജകേ  മണ്ഡലൈതനിടലൈ
ടടകേതറനി  സഹകേരണ  സശഘങ്ങളനില  കവകാട്ടുകചകാദേനിച്ചപ  ടചന്നകപകാള്  കൂലൈനി
ലൈഭനിക്കകാടത  വളടര  വകാടെനിയ  മുഖകതകാടടെ  കവദേനനിച്ചപ  നനിന്ന  ടടകേതറനി
ടതകാഴനിലൈകാളനികേടള  കേകാണകാനനിടെയകായനി.   ടടകേതറനിടതകാഴനിലൈകാളനികേളുടടെ  പ്രശ്നങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കണടമങനില  ടടകേതറനി  കമഖലൈക്കപ  നമള്  പനിന്തുണ  നലകേണശ.
വനിദേര്യകാര്തനികേള്ക്കപ യൂണനികഫകാശ നലകുന്നതനിടനക്കറനിച്ചപ  വനിദേര്യകാഭര്യകാസ വകുപ്പുമന്ത്രനി
പറയുകേയുണകായനി.  എടന്റെ നകാട്ടനിടലൈ  ടടകേതറനി സഹകേരണ സശഘതനിടലൈ ചനിലൈ
നല  മനഷേര്യര്  അവനിടെടത  സ്കൂളുകേളനിടലൈ  കുട്ടനികേള്ക്കപ  ടടകേതറനി  വസങ്ങള്
നലകേനിയനിരുന.  പഴയ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേകാലൈതപ  അന്നടത  വര്യവസകായ
വകുപ്പുമന്ത്രനിയുടടെ  നനിര്കദ്ദേശപ്രകേകാരശ  ആഴ്ചയനില  ഒരു  ദേനിവസശ  ഉന്നത
ഉകദേര്യകാഗസരടെക്കമുളവര്  ടടകേതറനി-ഖകാദേനി വസശ ധരനിക്കകാന്  നനിര്കദ്ദേശശ നലകേനി.
ടടകേതറനികമഖലൈടയ സശരക്ഷനിക്കുന്നതനിനശ ടടകേതറനിക്കപ മകാര്ക്കറ്റുണകാകുന്നതനിനശ
ആവശര്യമകായ  നടെപടെനികേള്  ഗവണ്ടമന്റെപ   സസ്വസ്പീകേരനിക്കണശ.  അതകപകാടലൈ  കേടെകലൈകാര
സശരക്ഷണടത  സശബനനിച്ചപ  അകദ്ദേഹശ  പറഞ്ഞു.  കേടെലകക്ഷകാഭശ  പലൈകപകാഴുശ
ഉണകാകേകാറുണപ.  കേടെല  എകപകാഴകാണപ  കേയറുന്നടതന്നറനിയകാടത  കേടെകലൈകാരത്തുളവര്
ഭസ്പീതനിയനിലൈകാണപ കേഴനിയുന്നതപ.     കേഴനിഞ്ഞ കുടറ മകാസങ്ങളകായനി മതര്യടതകാഴനിലൈകാളനികേള്ക്കപ
മറ്റപ   വരുമകാനങ്ങടളകാനമനിലകാടത  ദേകാരനിദ്രര്യതനിലൈകാണപ.   ചരനിത്രതനിലൈകാദേര്യമകായനി  മതര്യ
ടതകാഴനിലൈകാളനികേള്  മതര്യശ  പനിടെനിക്കുന്ന  കജകാലൈനിയുകപക്ഷനിച്ചപ  അനര്യസശസകാന
ടതകാഴനിലൈകാളനികേടളകപകാടലൈ  കുട്ടനികേടളകപകാറ്റകാനകായനി  മറ്റപ  കജകാലൈനികേള്ക്കപ  കപകാകകേണനി
വരുന്ന  ഒരു   ദേയനസ്പീയ  അവസയുണപ.   നമള്  കുടറ  കേകാലൈങ്ങളകായനി  വനികദേശ
കട്രെകാളറുകേടള  സശബനനിച്ചപ  നനിരന്തരമകായനി  പറഞ്ഞുടകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണപ.  ആ
കട്രെകാളറുകേള്  നമ്മുടടെ  കേടെല  സമ്പതപ  ടകേകാളയടെനിച്ചുടകേകാണ  കപകാകുന്നതപ  തടെയകാന്
നമുക്കപ  സകാധനിക്കുന്നനില.  ഇകപകാള്  ചസ്പീനവലൈ  ഉപകയകാഗനിച്ചപ  ടചറനിയ
മതര്യക്കുഞ്ഞുങ്ങടളകപകാലുശ  പനിടെനിക്കുകേയുശ  അവടയലകാശ  ചതതനിനകശഷേശ കേടെലൈനില
എറനിയുകേയുശ ടചയ്യുന്ന ഒരവസയകാണുളതപ.  ബഹുമകാനടപട്ട ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനി
ബഡ്ജറ്റപ  അവതരനിപനിച്ചകപകാള്  ദേസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതകാടുകൂടെനി  കകേരളതനിടലൈ
മതര്യടതകാഴനിലൈകാളനി/കേടെകലൈകാര  കമഖലൈടയ  എങ്ങടന  സശരക്ഷനിക്കകാടമന്നതനിടന
സശബനനിച്ചപ പറഞ്ഞു.   കകേരളതനിനപ ഒരുകേകാലൈതപ ഏറ്റവശ കൂടുതല വനികദേശ നകാണര്യശ
കനടെനിതന്ന  മതര്യടതകാഴനിലൈകാളനി  കമഖലൈ  ഇന്നപ  പട്ടനിണനിയനിലൈകാണപ.  ഈ  വകുപപ
ലകേകേകാരര്യശ  ടചയ്യുന്ന  ബഹുമകാനടപട്ട  മന്ത്രനിയുശ   ബഹുമകാനടപട്ട  ധനകേകാരര്യ
വകുപ്പുമന്ത്രനിയുശ ഗഇൗരവമകായനി ഈ പ്രശ്നടത സശബനനിച്ചപ  കൂടെനിയകാകലൈകാചന നടെതനി
അവടര  രക്ഷനിക്കുന്നതനിനകാവശര്യമകായ  അടെനിയന്തര  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണശ.  ഞകാന്



 ധനകേകാരര്യശ 387

കൂടുതല  ദേസ്പീര്ഘനിപനിക്കുന്നനില.    ടതങ്ങുകേള്  ധകാരകാളമുളള  ഒരു  കമഖലൈയനില  നനിന്നപ
വരുന്നയകാളകാണപ  ഞകാന്.  ഇന്നപ  ടതങ്ങപ  കേയറ്റടതകാഴനിലൈകാളനികേളുടടെ  എണ്ണശ
കുറഞ്ഞുവരനികേയകാണപ.   കതങ്ങയനിടെകാന്  കേയറുന്ന അവസരതനില തകാടഴവസ്പീണകാല ആ
ടതകാഴനിലൈകാളനി  ടചറുപക്കകാരനകാടണങനിലുശ  ജസ്പീവനിതകാവസകാനശ വടര എഴുകന്നറ്റനിരനിക്കകാന്
കേഴനിയകാടത വസ്പീട്ടനിലുളവര്  ശുശ്രൂഷേനികക്കണ ഒരവസയകാണുളതപ.    അതടകേകാണപ
ടതങ്ങപ  കേയറ്റടതകാഴനിലൈകാളനിക്കപ  അപകേടെശ  സശഭവനിച്ചകാല ആവശര്യമകായ സകാമ്പതനികേ
സഹകായശ നലകേകാനള നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണശ.   ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ഭകാഗത്തുനനിന്നപ
സഹകായശ ലൈഭനിക്കുടമന്നപ  പറഞ്ഞകാല മകാത്രകമ നമ്മുടടെ നകാട്ടനില ടതങ്ങപ  കേയറകാനള
ടതകാഴനിലൈകാളനികേടള കേനിട്ടുകേയുള്ളു.  ബഹുമകാനടപട്ട ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനി അവതരനിപനിച്ച
ഈ  ബഡ്ജറ്റനിടന  ഒരനിക്കലകൂടെനി  അനകൂലൈനിച്ചുടകേകാണപ  ഞകാന്  എടന്റെ  വകാക്കുകേള്
അവസകാനനിപനിക്കുന.  

 12.00 NOON]

കഡകാ  .    എന്  .    ജയരകാജപ  : സര്,  ഞകാന്  ഈ  ബഡ്ജറ്റപ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങടള
എതനിര്ക്കുകേയകാണപ.  കേഴനിഞ്ഞ ടവളനിയകാഴ്ച ബഹുമകാനടപട്ട സസ്പീക്കര് കൂടെനി പടങടുത
ഒരു പുസകേ പ്രകേകാശന ചടെങ്ങനില ശ്രസ്പീ. എബ്രഹകാശ മകാതദ്യുവനിടന്റെ 'ഓകരകാ പുഴയുശ' എന്ന
ഒരു  പുസകേശ  റനിലൈസ്പീസപ  ടചയ്തു.  അതനില  ടലൈനനിനശ  കേര്ഷേകേനശ  എടന്നകാരു
ടചറുകേഥയുണകായനിരുന.  കനരടതയുണകായനിരുന്ന  ഒരു  മകാകനജര്  കേര്ഷേകേടന്റെ
കുടെനിശനികേയകായ 18,000 രൂപ അടെച്ചുതസ്പീര്ക്കകാന് നനിര്ബനനിക്കുകേയുശ വനി. ഐ. ടലൈനനിന്
എന്ന ഒരു പുതനിയ മകാകനജര് വന്നകപകാള്  18,000  രൂപയല  23,000  രൂപയകാണപ
അടെയ്കക്കണടതന്നപ  പറയുകേയുമകാണുണകായതപ.  പുതനിയ  മകാകന  ജര്  വരുകമ്പകാള്
കസകാഷേര്യലൈനിസശ  വരുടമടന്നകാടക്ക  പ്രതസ്പീക്ഷനിച്ച  ഒരു  കൃഷേനിക്കകാരനകായനിരുന.
എല.ഡനി.എഫപ.  വരുശ,  എലകാശ  ശരനിയകാകുടമന്നകാണപ  ആളുകേള്  പ്രതസ്പീക്ഷനിച്ചതപ.
കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കേകാലൈഘട്ടതനില ഇടെതപക്ഷ പ്രസകാനങ്ങള്
ഏറ്റവശ  കൂടുതല  സമരശ  ടചയ്തതപ  വനിലൈക്കയറ്റതനിടനതനിടരയകാണപ.   എന്നകാല  ഈ
ബഡ്ജറ്റനില വനിലൈക്കയറ്റശ തടെയുന്നതനിനകാവശര്യമകായ ഒരു നനിര്കദ്ദേശവമനിടലനളതകാണപ.
അതപ വളടര ദുനഃഖകേരമകായ ഒരു കേകാരര്യമകാണപ.  സനിവനില സലപസപ കകേകാര്പകറഷേനപ 75
കകേകാടെനി  രൂപ  അധനികേമകായനി  നലകുന്നടതകാഴനിച്ചകാല  വനിലൈക്കയറ്റശ  തടെയുന്നതനിനപ
കേകാരര്യമകായ ഒരു നനിര്കദ്ദേശവശ ബഡ്ജറ്റനിലൈനില.  കേകമ്പകാളതനില ഇന്നപ നനികതര്യകാപകയകാഗ
സകാധനങ്ങളുടടെ  വനിലൈ  ക്രമകാതസ്പീതമകായനി  വര്ദ്ധനിച്ചുടകേകാണനിക്കുന്ന  ഒരവസയകാടണന്നപ
അകങ്ങയപ അറനിയകാശ. 20 ശതമകാനകതകാളമുള നനികുതനി വര്ദ്ധനവപ,   നനികതര്യകാപകയകാഗ
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സകാധനങ്ങളുടടെ വനിലൈ ക്രമകാതസ്പീതമകായനി വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനനിടെയകാക്കുടമന്ന കേകാരര്യതനില
സശശയമനില.   പ്രകതര്യകേനിച്ചപ കഹകാട്ടലുകേളനിടലൈകാടക്ക വനിലൈവര്ദ്ധനവണകാകുശ.  കഗകാതമ്പപ
ഉത്പന്നങ്ങളുടടെ  നനികുതനി  ഏകേകദേശശ  അഞപ  ശതമകാനകതകാളമകാണപ
വര്ദ്ധനിപനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ.  കേകമ്പകാളതനില  വനിലൈ  വര്ദ്ധനിക്കുന്നതനിനള  എലകാ
സകാഹചരര്യങ്ങളുശ ഈ ബഡ്ജറ്റപ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനില ഉടണനളതകാണപ ഏറ്റവശ പ്രധകാനടപട്ട
കേകാരര്യശ.  കസകാഷേര്യലൈനിസശ  വരുടമന്നപ  പ്രതസ്പീക്ഷനിച്ച,  സസ്വയശ  വനിധനിക്കപ  കേസ്പീഴടെങ്ങനിയ
കൃഷേനിക്കകാരടനകപകാടലൈയകാണപ   കകേരളതനിടലൈ  ആളുകേളുടടെ  സനിതനി.   ഈ  ഗവണ്ടമന്റെപ
അധനികേകാരതനില  വനകേഴനിഞ്ഞകാല   വനിലൈക്കുറവപ  ഉണകാകുടമന്നപ  ധരനിച്ചയകാളുകേള്  ഇന്നപ
സസ്വയശ വനിധനിക്കപ കേസ്പീഴടെങ്ങുന്ന കേകാഴ്ചയകാണപ  കേകാണകാന് കേഴനിയുന്നതപ.   ഈ ബഡ്ജറ്റനിടന്റെ
അടെനിസകാന ഘടെകേടമന്നപ പറയുന്നതപ  ഇതനിടന്റെ പകാകക്കജകാണപ.   ഈ പകാകക്കജനിടന്റെ
അടെനിസകാന ഘടെകേടമന്നപ പറയുന്നതപ  കനരടത സശസകാന ഗവണ്ടമന്റെപ  ഇറക്കനിയ
ധവളപത്രമകാണപ.   അതനില  ഒനരണപ  കേകാരര്യങ്ങളകാണപ  ബഹുമകാനടപട്ട  ധനകേകാരര്യ
വകുപ്പുമന്ത്രനിയുടടെ  ശ്രദ്ധയനിലടപടുതകാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നതപ,  1998-2001
കേകാലൈയളവനിലൈകാണപ  കകേരളശ  കേണ  ഏറ്റവശ  വലൈനിയ  ധനകേകാരര്യ  തകേര്ച്ചയുണകായതപ.
അന്നപ  ഏകേകദേശശ  212  ദേനിവസശവടര  ഓവര്  ഡ്രെെകാഫപ  എടുത കേകാലൈഘട്ടമകായനിരുന.
ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതകാനന്ദേന്  സര്ക്കകാര്  ഇറങ്ങുന്ന  സമയതപ  1913.47  കകേകാടെനി
രൂപയകായനിരുന ട്രെഷേറനി മനിച്ചശ.  എന്നകാല യു.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്ടമന്റെപ അധനികേകാരതനില
വന്നപ  ശ്രസ്പീ.  ടകേ.  എശ.  മകാണനി ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനിയകായകപകാള് ഏകേകദേശശ  2154
കകേകാടെനി  രൂപ അധനികേമകായനി  ടകേകാടുത്തു തസ്പീര്കക്കണ വലൈനിടയകാരു ബകാധര്യതയുണകായനി.
ആ  സമയതകാണപ  1913.47  കകേകാടെനി  രൂപ  ട്രെഷേറനിയനില  ഉണകായനിരുന്നതപ.
അകതകാടടെകാപശതടന്ന   1500  കകേകാടെനി  രൂപയുടടെ  പഴയ  മകാന്ദേര്യപകാകക്കജനികനകാടടെകാപശ
115  കകേകാടെനി രൂപയുടടെ വനിഷേന് 2010 വന്നതപ.  ഈ ബകാധര്യതകേടളലകാശ യു.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്ടമന്റെപ  ഏടറ്റടുക്കുകേയുശ  അകതകാടടെകാപശ   ടമഗകാ  കപ്രകാജകകേള്  നടെപകാക്കകാന്
മുന്കേടയടുക്കുകേയുശ ടചയ്തു.   ഒരു പ്രധകാനടപട്ട കേകാരര്യശ ഞകാന് സൂചനിപനിക്കുകേയകാണപ,
കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ധനകേകാരര്യ  മകാകനജപ ടമന്റെനിടനക്കുറനിച്ചപ  ധവളപത്രതനില
സൂചനിപനിക്കുകമ്പകാള്  ഒരു  ദേനിവസശകപകാലുശ  ഓവര്  ഡ്രെെകാഫപ  എടുതനിടലനളതകാണപ
പ്രധകാനമകായനി എടുത്തുപറകയണ ഒരു കേകാരര്യശ.  ഈ ധവളപത്രതനില സൂചനിപനിക്കുന്ന
മടറ്റകാരു  കേകാരര്യമുണപ,   കവയ്സപ  ആന്റെപ  മസ്പീന്സപ  അഡസ്വകാന്സപ  2011  മുതല  2016
വടരയുള  യു.ഡനി.എഫപ.-ടന്റെ  കേകാലൈഘട്ടതനില  ഏകേകദേശശ  രണപ  പ്രകാവശര്യശ
18  ദേനിവസകതക്കപ  മകാത്രമകാണപ  എടുതതപ.   ആ  സമയതപ  ഒരു  ദേനിവസശകപകാലുശ
ഓവര്ഡ്രെെകാഫപ  എടുതനിട്ടനില.  പകക്ഷ  എല.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  2006-2011
കേകാലൈയളവനില 179 ദേനിവസശ മുതല കവയ്സപ ആന്റെപ മസ്പീന്സപ അഡസ്വകാന്സുശ ഏകേകദേശശ
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61  ദേനിവസശ  വടര  ഓവര്  ഡ്രെെകാഫശ  എടുത   കേകാലൈഘട്ടമുണപ.   നമള്  ഈ  രണപ
കേകാലൈഘട്ടടതക്കുറനിച്ചുശ  ഒരു  തകാരതമര്യ  പഠനശ  നടെതനിയകാല  ധനകേകാരര്യ
മകാകനജപ ടമന്റെനിടന്റെ  കേകാരര്യതനില  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേകാലൈതപ
ഒരു  ദേനിവസശ  കപകാലുശ  ഓവര്ഡ്രെെകാഫപ  എടുക്കകാടത  വന്കേനിടെ  പദ്ധതനികേള്
നടെപകാക്കകാനകായനി  മുകന്നകാട്ടുവനടവനളതപ  വനിസരനിക്കകാന്  കേഴനിയനില.  അടുത
കേകാലൈതപ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെപ  പുറതനിറക്കനിയ  ഇക്കകണകാമനിക്കപ  സര്കവ്വ  പ്രകേകാരശ
ദേകാരനിദ്രര്യകരഖയപതകാടഴ ഏറ്റവശ കുറച്ചകാളുകേളുള സശസകാനമകായനി കകേരളശ മകാറനിയനിട്ടുണപ.
മറ്റനിതര സശസകാനങ്ങളുമകായനി തകാരതമര്യശ ടചയ്തുകനകാക്കുകമ്പകാള് അതപ 7.10 ശതമകാനശ
മകാത്രകമയുള.  Monthly  Percapita  consumption  Expenditure-ല ഇന്തര്യയനില
ഒന്നകാശ  സകാനതപ  നനിലക്കുന്നതപ  കകേരളമകാണപ.  ജനങ്ങളുടടെ  ജസ്പീവനിതനനിലൈവകാരശ
വളടരയധനികേശ വര്ദ്ധനിച്ച ഒരു കേകാലൈഘട്ടതനിലൂടടെയകാണപ നമള് കേടെനകപകാകുന്നതപ.
അതപ  കേണനിടലന നടെനിക്കകാന്  കേഴനിയനില.  അതടകേകാണപ ഈ ധവളപത്രതനിടന
അടെനിസകാനമകാക്കനി തയകാറകാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന ബഡ്ജറ്റപ എത്രമകാത്രശ പ്രകാവര്തനികേമകാകു
ടമനള  കേകാരര്യതനിലൈകാണപ  സശശയശ.  ശ്രസ്പീനകാരകായണഗുരുകദേവടന്റെ  ഏറ്റവശ
പ്രശസമകായ  ടടദേവദേശകേതനിടലൈ  വരനികേകളകാടുകൂടെനിയകാണപ  അകദ്ദേഹശ  ആദേര്യശ
തടെങ്ങുന്നതതടന്ന. പകക്ഷ അതനിടന്റെ ഒരു വരനി അകദ്ദേഹശ വനിട്ടുകപകായതകാണപ. അടുത
വരനിയകായനിരുന കുകറക്കൂടെനി ഭശഗനി എടന്നനനിക്കു കതകാനന. 

"നസ്പീയകലകാ മകായയുശ മകായകാ-

വനിയുശ മകായകാവനികനകാദേനശ" എന പറയുന്നതകാണപ കുകറക്കൂടെനി  ശരനി.  കേകാരണശ
അകദ്ദേഹശ  ഒരു  വലൈനിയ  മകായകാവനിടയകപകാടലൈകാരു  മകായയകാണനിവനിടടെ  കേകാണനിച്ചതപ.
വലൈനിടയകാരു  ഫണപ  എവനിടടെനനികന്നകാ  വരുടമനടളകാരു  പ്രതസ്പീക്ഷയനില  വലൈനിയ
പദ്ധതനികേള്ക്കുകവണനി  അകദ്ദേഹശ  തയകാറകാവകേയകാണപ.  അതപ  എത്രമകാത്രശ
പ്രകാവര്തനികേമകാകുശ.  അങ്ങയുടടെ  ഈ  പദ്ധതനികേള്  പ്രകാവര്തനികേമകാക്കകാന്  കേഴനിഞ്ഞകാല
തസ്പീര്ച്ചയകായുശ  കകേരളതനില  വലൈനിടയകാരു  മകാറ്റതനിനപ  വഴനിടതളനിയുടമനള  കേകാരര്യതനില
ഞങ്ങടളകാടക്ക  കപകാസനിറ്റസ്പീവകായനിതടന്ന ചനിന്തനിക്കുനണപ. പകക്ഷ അതനിടന സശബനനിച്ചപ
ഒരുപകാടെപ  ആശങകേള്  നനിലൈനനിലക്കുനണപ എനളതകാണപ ഏറ്റവശ പ്രധകാനടപട്ട കേകാരര്യശ.
അതടകേകാണപ  ഒ.എന്.വനി.  കുറുപനിടന്റെ  'ദേനിനകാന്തര്യ'-തനിലുളതകാണപ  അങ്ങപ  അവസകാനശ
പറഞ്ഞ ഒരു വകാചകേടമങനിലുശ  ഞകാന് അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  മടറ്റകാരു കേവനിത,  'അപരകാഹ്നശ'
എന്ന മകനകാഹരമകായ പുസകേതനിടലൈ 'കരകാഗശ'  എന പറയുന്ന കേവനിതയുടടെ  അവസകാന
വരനിയനില പറയുടന്നകാരു കേകാരര്യമുണപ. അതകൂടെനി പറഞ്ഞുടകേകാണപ ഞകാടനടന്റെ വകാക്കുകേള്
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അവസകാനനിപനിക്കുകേയകാണപ. ആ കേവനിത മുഴുവന് ഞകാന് വകായനിക്കുന്നനില. 

"ഒടുവനിലൈസ്പീ ഭൂമനി, നകാ -

ടമകാന്നനിച്ചു വനിതകയറ്റനി

കേതനിര് ടകേകായ്യുശ 

വയകലൈലൈയകാകുടമനശ,

ഒരു ടപകാടന്നകാലൈസ്പീവ-

ടമകാരസ്പീന്തപനയു, മനി-

ടങ്ങകാരു കബകാധനിതരുവമകായപ

സലപനിടക്ക,

ഒടുവനിലൈസ്പീ ഭൂവനിടലൈ 

നമ്മുടടെയകാവകാസശ

ഒരു സശഘസശഗസ്പീത-

മകാകുടമനശ

ടവറുകത ഞകാകനകാകരകാകരകാ

സസ്വപ്നങ്ങള് കേകാണുന!” എന്നകാണപ കുറുപ്പുസകാര് പറഞ്ഞതപ.

അങ്ങടന  സസ്വപ്നങ്ങളകായനി  മകാറകാതനിരനിക്കടട്ടടയന്നപ  വളടര  ആത്മകാര്തമകായനി
ആഗഹനിക്കുന്നകതകാടടെകാപശ കേകാഞ്ഞനിരപളനി ടടബപകാസനിനപ പണശ അനവദേനിച്ചതനിനപ
പ്രകതര്യകേമകായ  നന്ദേനി  അറനിയനിക്കുകേയുശ  ടചയ്തുടകേകാണപ  ഞകാന്  ഈ  ബഡ്ജറ്റനിടന
ശക്തമകായനി എതനിര്ക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമകാന്:  സര്,  കകേരളതനിടന്റെ നകവകാതകാന പകാരമ്പരര്യടത
ഉയര്തനിപനിടെനിച്ചുടകേകാണതടന്ന  മുകന്നകാട്ടുകപകാകുടമന്ന   പ്രഖര്യകാപനകതകാടടെയുള
ബഡ്ജറ്റനിടന ഞകാന് പനിന്തുണയ്ക്കുകേയകാണപ.  സകാധകാരണക്കകാരടന്റെ പ്രശ്നങ്ങള് മുഴുവന്
പഠനിച്ചുടകേകാണപ  തയകാറകാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന ഈ ബഡ്ജറ്റപ തസ്പീര്ച്ചയകായുശ കകേരള ജനത
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേതടന്ന  ടചയ്യുശ.  സകാമൂഹനികേ-സകാമ്പതനികേ  രശഗത്തുശ    തസ്പീരകദേശ
ജനതകയകാടുള പ്രതനിബദ്ധതകയയുശ എലകാ രശഗങ്ങകളയുശ ഉള്ടക്കകാളനിച്ചുടകേകാണള
ഒരു  ബഡ്ജറ്റകാണനിതപ.  പ്രതനിപക്ഷശ ഈ ബഡ്ജറ്റനിടന സകാകങതനികേ കേകാരണങ്ങള്
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പറഞ്ഞപ  എതനിര്ക്കുടമങനിലുശ  കകേരളതനിടലൈ  ബഹുഭൂരനിപക്ഷശ  വരുന്ന  ജനങ്ങള്
ഇടെതപക്ഷ ജനകാധനിപതര്യ മുന്നണനിയുടടെ കൂടടെതടന്നയകാടണന്നപ ടതളനിയനിക്കടപട്ടനിട്ടുണപ.
ബഹുമകാനര്യനകായ  മുഖര്യമന്ത്രനി  ഇന്നപ  സഭയനില  നടെതനിയ  പ്രഖര്യകാപനശ  നമള്
ഓര്കക്കണതകാണപ.  മുസസ്പീശജനവനിഭകാഗടത മകാത്രശ  അടെച്ചകാകക്ഷപനിക്കുന്ന രസ്പീതനിയനിലുള
പ്രസകാവനകേള്   പലൈ  ഭകാഗത്തുനനിനശ  വരുന്നതപ  എതനിര്ക്കടപകടെണതണപ.
അതടകേകാണതടന്നയകാണപ  ശ്രസ്പീനകാരകായണഗുരുവനിടന്റെ  വകാകേര്യശ  ഇവനിടടെ
മഹതസ്വവലക്കരനിക്കുന്നതപ.  കകേരളതനില ഒരു ജകാതനി ഒരു മതശ ഒരു ടടദേവശ എന്ന
വനിശസ്വകാസകതകാടുകൂടെനിതടന്ന  നമള്  മുകന്നകാട്ടു  കപകാകേണടമന്നകാണപ  എനനിക്കപ
പറയുവകാനളതപ. 

[അദ്ധര്യക്ഷകവദേനിയനില പകാനല ഓഫപ ടചയര്മകാന് ശ്രസ്പീമതനി ഇ. എസപ. ബനിജനികമകാള്]

തസ്പീരകദേശടത മതര്യടതകാഴനിലൈകാളനികേള് ഇന്നനഭവനിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള് വളടര
രൂക്ഷമകാണപ.  കേടെലൈനിടലൈ  മതര്യസമ്പതനിടന്റെ  കുറവപ  അവടര  പട്ടനിണനിക്കകാരകായനി
മകാറ്റനിയനിട്ടുണപ.  ആ രശഗതപ മടടറന് ഫനിഷേനിശഗപ കപകാടലൈയുള അടലങനില കേടെലൈനില
മതര്യശ വളര്ത്തുന്നതകപകാടലൈയുള നൂതന സശവനിധകാനങ്ങള് ടകേകാണവകരണതണപ.
പഞ്ഞമകാസങ്ങളനില  അവരനഭവനിക്കുന്ന  പ്രശ്നങ്ങള്  നമുക്കറനിയകാശ.  തസ്പീരകദേശതപ
കുടെനിടവളക്ഷകാമശ  വളടര  രൂക്ഷമകാണപ.   ഞങ്ങളുടടെ  മണ്ഡലൈങ്ങളനില   ഇകപകാഴുശ
ടെകാങറനില ടവളശ ടകേകാണ ടകേകാടുക്കുന്ന  സനിതനിയകാണുളതപ.  ഇത്രയുശ മഴ വന്നനിട്ടുശ
ഉപ്പുടവളശ കുടെനികക്കണ, ഉപ്പു ടവളതനില കുളനികക്കണ, ഒരവസയകാണുളതപ.   20
വസ്പീടുകേളനിടലൈകാന്നനില  ഒരു  കേര്യകാന്സര്  കരകാഗനി  അടലങനില  ഒരു  കേനിഡ്നനി  കരകാഗനി
ഉണകാകുന്ന ഒരവസയകാണപ ഈ കമഖലൈയനില  നനിലൈനനിലക്കുന്നതപ. 

വനിദേര്യകാഭര്യകാസശ  കനടെകാത  നനിരവധനി  കപര്  ഇനശ  കേടെകലൈകാരത്തുണപ.  പരനിഷകാരങ്ങള്
വടന്നങനിലുശ  അവര്ക്കകാവശര്യമകായ  സഇൗകേരര്യങ്ങടളകാനമനില.  ആദേനിവകാസനികേളുടടെ
കേകാരര്യങ്ങളനിടലൈലകാശ  മുന്പുശ  ഇടെടപട്ടനിട്ടുണപ.  പകക്ഷ  എങ്ങുടമതകാത  ആദേനിവകാസനി
കമഖലൈടയകപകാടലൈ  മതര്യകമഖലൈടയ വനിട്ടുടകേകാടുക്കരുടതന്നകാണപ  എനനിക്കപപറയുവകാനളതപ.
ഇക്കകാരര്യങ്ങളനില  ശക്തമകാടയകാരു  ഇടെടപടെല  ഉണകാവണശ.  അകതകാടടെകാപശതടന്ന
വനിദേര്യകാഭര്യകാസ കമഖലൈയനില വരുതകാന് കപകാകുന്ന മകാറ്റങ്ങള് സസ്വകാഗതകാര്ഹമകാണപ.  കേകാരണശ
നനിലൈവനിലുള  വനിദേര്യകാഭര്യകാസ  രസ്പീതനി  അടെനികച്ചലപനിക്കകാടത  സസ്വതന്ത്രമകായനിട്ടുള  വനിദേര്യകാഭര്യകാസ
രസ്പീതനിയകാണപ  ആവശര്യശ.  ടചലൈകവറനിയ വനിദേര്യകാഭര്യകാസ രസ്പീതനി സകാധകാരണക്കകാരടന്റെ മക്കള്ക്കപ
സസ്വപ്നശ കേകാണകാനകാവകാത തരതനിലുളതകാണപ. ഇന്നപ പലൈ സ്കൂളുകേളനിലുശ 30,000-50,000
രൂപയകാണപ  പ്ളസപ  ടു  വനിദേര്യകാഭര്യകാസതനിനകവണനി  ടഡകാകണഷേന്  വകാങ്ങുന്നതപ.
മലൈപ്പുറശ  ജനിലയനില  വര്യകാപകേമകായനി  പലൈ  പരകാതനികേളുശ  ലൈഭനിച്ചനിട്ടുണപ.  പസപ ടുവനിനപ
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30,000  രൂപ മുതല  50,000  രൂപ വടര ഓകരകാ സ്കൂളുകേളനിലുശ കേര്യകാപനികറ്റഷേന് ഫസ്പീ
വകാങ്ങുകേയകാണപ.  ആനപകാതനികേമകായനിട്ടുള  സസ്പീറ്റപ  അനവദേനിക്കകാന്  അങ്ങയുടടെ
ഭകാഗത്തുനനിനശ  ബഹുമകാനടപട്ട  ടചയറനിടന്റെ  ഭകാഗത്തുനനിനശ  ഒരു   തസ്പീരുമകാന
മുണകാകേണശ.  വനിദേര്യകാഭര്യകാസ  സകാപനങ്ങളനില  അടെനിസകാന  സഇൗകേരര്യങ്ങള്
വര്ദ്ധനിപനികക്കണതനിടന്റെ  ആവശര്യകേത   ഞകാന്  പറയകാടത  തടന്ന  ഈ  സഭയനില
പലൈരുശ മുകന്നകാട്ടുവച്ചനിട്ടുണപ. തസ്പീര്ച്ചയകായുശ ഞകാനതനിടന സസ്വകാഗതശ ടചയ്യുകേയകാണപ. 

ഭവന  നനിര്മകാണ  കമഖലൈടയ  സശബനനിച്ചപ  ഇവനിടടെ  കചകാകദേര്യകാതര  കവളയനില
പറയുകേയുണകായനി.  എടന്റെ  സസ്വന്തശ  മണ്ഡലൈമകായ  തകാനൂരനില  മകാത്രശ  ഏകേകദേശശ
രണകായനിരകതകാളശ വസ്പീടുകേള്ക്കുള അകപക്ഷ ടകേട്ടനിക്കനിടെക്കുകേയകാണപ.  ഭൂരഹനിതരനിലകാത
കകേരളശ എന്ന സസ്വപ്നടമലകാശ പറടഞ്ഞങനിലക്കൂടെനി ഞങ്ങളനിന്നടലൈ പരനികശകാധനിച്ച സമയതപ
ഏകേകദേശശ  1,500-ഓളശ  ഭവന  രഹനിതരുശ  ഭൂരഹനിതരുമകായനിട്ടുള  ആളുകേള്  ഇനശ
അവനിടടെയുണപ.  പഞകായത്തുകേള് രകാഷ്ട്രസ്പീയ വനികവചനശ നടെതനി പകാവങ്ങടള രണകായനി
തനിരനിക്കുകേയകാണപ. സസ്വകാധസ്പീനമുള കേക്ഷനികേള്ക്കുമകാത്രശ വസ്പീടുനലകുന്ന ഒരു രസ്പീതനി ഇന്നപ
നനിലൈവനിലുണപ.  അതനിനപ മകാറ്റശ വരുകതണതണപ.  അങ്ങടന   മകാറ്റശ  വരുത്തുകമ്പകാള്
എലകാവര്ക്കുശ  വസ്പീടെപ  എന്ന  സസ്വപ്നശ  പൂവണനിയനിക്കകാന്  ഈ  മുന്നണനിക്കുശ  ഈ
സര്ക്കകാരനിനശ കേഴനിയുടമന്നകാണപ എടന്റെ വനിശസ്വകാസശ. 

അകതകാടടെകാപശതടന്ന  കകേരളതനിടന്റെ  സമ്പദ്ഘടെനടയ  നനിലൈനനിര്ത്തുന്ന  വനികദേശ
മലൈയകാളനികേളുടടെ  കേകാരര്യതനില  ശക്തമകാടയകാരു  ഇടെടപടെലുണകാകേണശ.   അവര്  വനികദേശ
രകാജര്യങ്ങളനില കജകാലൈനിക്കു കപകാകുകമ്പകാള് ഏടതങനിലുശ ഒരപകേടെതനിലടപട്ടുകപകായകാല ടവറുശ
കേകയകാടടെ  നകാട്ടനില   വകരണ  ഒരു  ഗതനികകേടുണകാകുകേയുശ  അവടന്റെ  കുടുശബശ
അനകാഥരകാകുകേയുശ ടചയ്യുന്ന ഒരവസയകാണുളതപ.    ഞകാടനകാരു ഉദേകാഹരണശ പറയകാശ,
എടന്റെ നകാട്ടനിലുള ഈ അടുത ദേനിവസശ വനികദേശത്തുവച്ചപ മരനിച്ചുകപകായ ഒരു വര്യക്തനിയുടടെ
കുടുശബശ ഞങ്ങടള സമസ്പീപനിക്കുകേയുണകായനി.  വസ്പീടെപ വയകാന് ബകാങനിലനനിന്നപ കലൈകാണ് വകാങ്ങനി.
ആ  കലൈകാണ്  തനിരനിച്ചടെയകാനള  ഒരു  മകാര്ഗ്ഗവശ  ആ  കുടുശബതനിനനില.  ആ  വസ്പീടെപ
ഒഴനിഞ്ഞുകപകാകകേണ  ഗതനികകേടെനിലൈകാണപ  ആ  വനിധവയുശ  കുട്ടനികേളുശ.ഇന്ഷേസ്വറന്സപ
പരനിരക്ഷയുണകായനിരുനടവങനില  അവര്ക്കപ  അതപ  തനിരനിച്ചടെയകാന്  സകാധനിക്കുമകായനിരുന.
വനികദേശകതയപ  കജകാലൈനിക്കുകപകാകുന്ന  സകാധകാരണക്കകാരകായ  കജകാലൈനിക്കകാടര  കസ്റ്ററ്റപ
ഇന്ഷേസ്വറന്സനിടന്റെ  പരനിധനിയനില  ടകേകാണവന്നപ  അവര്ക്കപ  ഇന്ഷേസ്വറന്സപ
നനിര്ബനമകാക്കകാനള  ഒരു  പദ്ധതനി  അങ്ങയുടടെ  ഭകാഗത്തുനനിനശ  ഉണകാകേണടമന്നപ
വനിനസ്പീതമകായനി  അഭര്യര്തനിക്കുകേയകാണപ.   പഞകായത്തുകേള് പദ്ധതനികേള് തയകാറകാക്കുകമ്പകാള്
കൂടുതല  ടതകാഴനില  സകാധര്യതകേള്  ഉള്ടപടുതകാനള  നനിര്കദ്ദേശശ  നലകേണശ.    സഇൗദേനി
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അകറബര്യ കപകാലുളസലൈങ്ങളനില മലൈയകാളനികേള്ക്കപ കൂടുതല ടതകാഴനിലൈവസരങ്ങളുളതകാണപ.
അവനിടടെനനിടന്നകാടക്ക  കൂടുതല  ആളുകേള്  മടെങ്ങനിവനടകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണപ.  അതരശ
സലൈങ്ങളനില  നനിന്നപ  മടെങ്ങനി  വരുന്നവര്ക്കകായനി  പഞകായത്തുകേളനിലനനിന്നപപകാരമ്പരര്യ
ടതകാഴനില  രസ്പീതനികേളനിലൈകായകാലുശ  ഏതപ  രശഗതകായകാലുശ   പദ്ധതനികേള്  തയകാറകാക്കുകമ്പകാള്
ടതകാഴനില  അധനിഷനിതമകായനിട്ടുള  കൂടുതല  കേകാരര്യങ്ങള്  ഉള്ടപടുതകാന്  അങ്ങയുടടെ
ഭകാഗത്തുനനിനശ നനിര്കദ്ദേശമുണകാകേണടമന്നപ അഭര്യര്തനിക്കുകേയകാണപ. 

അകതകാടടെകാപശതടന്ന  കക്ഷമടപന്ഷേനകേള്,  ആകരകാഗര്യ  ഇന്ഷേസ്വറന്സപ,
പകാര്പനിടെശ,  സകാമൂഹര്യനസ്പീതനി,  ഭക്ഷര്യസുരക്ഷ,  പട്ടനികേജകാതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  കമഖലൈകേള്
തടെങ്ങനി എലകാ  രശഗത്തുശ അങ്ങപ  ഉയര്തനിപനിടെനിച്ച എലകാ  തസ്പീരുമകാനങ്ങകളയുശ  ഈ
ബഡ്ജറ്റനികനയുശ  അശഗസ്പീകേരനിക്കുന. 

ദുനഃഖകേരമകായ  ഒരു  വസ്തുത  എടന്റെ  മണ്ഡലൈടതക്കുറനിച്ചപ  പറയുവകാനളതപ
ബഡ്ജറ്റനില  തകാനൂരനിനപ  പണശ  വകേയനിരുതനിയനില  എന്ന  രസ്പീതനിയനില  കേഴനിഞ്ഞ
ദേനിവസശ സസ്വന്തശ മുണടപകാക്കനി എടന്റെ ഓഫസ്പീസനിന മുന്നനില നൃതശ വയ്ക്കുന്ന രകാഷ്ട്രസ്പീയ
പകാര്ട്ടനികേടള നനിലൈയപ നനിര്തകാന് ഞങ്ങള്ക്കപ കേഴനിയകാതതടകേകാണല. മറുഭകാഗത്തുള
ആളുകേളുശ  ശ്രദ്ധനിക്കണശ.  കകേകാഴനിമുട്ടയുശ  ചസ്പീഞ്ഞ  തക്കകാളനിയുടമലകാശ  ഞങ്ങള്ക്കുശ
സുലൈഭമകായനി  കേനിട്ടുടമന  മകാത്രശ   പറഞ്ഞുടകേകാണപ  ഞകാന്  ഈ  ബഡ്ജറ്റനിടന
സര്വ്വകാത്മനകാ പനിന്തുണയ്ക്കുന.

ധനകേകാരര്യവശ കേയറുശ വകുപ്പുമന്ത്രനി (കഡകാ  .   ടെനി  .   എശ  .   കതകാമസപ ടഎസകേപ): സര്,
ബഡ്ജറ്റനില  ബഹുമകാനടപട്ട  ടമമ്പറുടടെ  മണ്ഡലൈതനിടലൈ  പ്രവൃതനികേള്
വരകാതനിരുന്നതനിടന്റെ ഫലൈമകായനി കനരനികടെണനിവന്ന ആകക്ഷപങ്ങടളക്കുറനിച്ചപ എകന്നകാടെപ
അകദ്ദേഹശ വര്യക്തനിപരമകായനി പറയുകേയുണകായനി, അകദ്ദേഹതനിടന്റെ മരര്യകാദേവച്ചപ അകദ്ദേഹശ
അതപ  സഭയനില  ഉന്നയനിച്ചനില.   മറുപടെനി  പറയുകമ്പകാള്  ആ  കപകാരകായ  കൃതര്യമകായനി
നനികേത്തുന്നതകാണപ.

ശ്രസ്പീ  .    ടകേ  .    ബകാബു:  സര്,  ക്ഷകാമമകാടണങനിലുശ  കക്ഷമതനിലൂന്നനി,
വനികേസനതനിടന്റെ  കുതനികപകാടടെ,  പൂവനിടന  കനകാവനിക്കകാടത  കതന്  നകേരുന്ന
ചനിത്രശലൈഭടതകപകാടലൈ  എനശ,  എലകാ  മകാധര്യമങ്ങളുശ  ഒരുകപകാടലൈ  വകാഴനിപകാടെനിയ
ബഡ്ജറ്റനിടന,  എല.ഡനി.എഫപ-ടന്റെ  ആദേര്യ  ബഡ്ജറ്റനിടന  ഞകാന്  പൂര്ണ്ണമകായുശ
പനിന്തുണയ്ക്കുന.   ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റപ  ചരനിത്രതനില  ഇടെശ  കനടെകാന്  കപകാകുകേയകാണപ.
സകാമൂഹര്യനസ്പീതനിക്കുകവണനി  മുറവനിളനികൂട്ടുന്ന  ട്രെകാന്സ്ടജന്ഡറുകേള്ക്കുശ  സസ്പീകേള്ക്കുശ
കുട്ടനികേള്ക്കുശ പ്രകതര്യകേ വകുപ്പുശ, 60 കേഴനിഞ്ഞ ട്രെകാന്സ്ടജന്ഡറുകേള്ക്കപ ടപന്ഷേനശ
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വനിദേര്യകാഭര്യകാസ ആനകൂലൈര്യവശ നലകുന്ന ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റപ ചരനിത്രതനില ഇടെശകനടുടമന്ന
കേകാരര്യതനില  യകാടതകാരു സശശയവമനില.  ഇവനിടടെ മുന്മുഖര്യമന്ത്രനി ഉമന്ചകാണനി സകാര്
നനിരന്തരശ പറയുന്നതപ  ഖജനകാവനില  1643.99  കകേകാടെനി രൂപയുടണന്നകാണപ.  കേഡ്യൂവനില
നനിലക്കുന്ന  ബനില്ലു  മകാത്രശ  മകാറനിയകാല  1800  കകേകാടെനി  രൂപ  ടകേകാടുകക്കണനിവരുശ.
അങ്ങടന വന്നകാല ഖജനകാവപ  വട്ടപൂജര്യതനികലൈക്കപ  അതകായതപ   ടടമനസപ  173.46
കകേകാടെനി  രൂപയകാടണന്നപ  ആര്ക്കകാണപ  മനസനിലൈകാകേകാതതപ.  ഉടെന്  ടകേകാടുത്തു
തസ്പീര്ക്കകാനളള ബകാധര്യതകേള് ഓകരകാടന്നടുത്തു കനകാക്കനിയകാല  6302  കകേകാടെനി രൂപയുശ
കഷേകാര്ട്ടപ  കടെശ ലൈയബനിലൈനിറ്റനിയകായനി  4326  കകേകാടെനിരൂപയുശ ഉള്ടപടടെ  10628  കകേകാടെനി
രൂപ  ഉടെന്  ടകേകാടുത്തുതസ്പീര്കക്കണ  ബകാധര്യതകാ  പട്ടനികേയനില  നനിലക്കുകേയകാണപ.
അങ്ങടന  ബകാധര്യതകാപട്ടനികേയനിലുശ  കേടെടക്കണനിയനിലുശ  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെപ
ടകേകാടണതനിച്ചനിട്ടുകപകാലുശ ജനകക്ഷമകേരമകായ പദ്ധതനികേള് പ്രഖര്യകാപനിക്കകാന് സകാധനിച്ച
എല.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ആദേര്യ  ബഡ്ജറ്റനിടന  ഞകാന്  സസ്വകാഗതശ
ടചയ്യുകേയകാണപ.   സശസകാന ഖജനകാവപ  വറ്റുകമ്പകാഴുശ  881  കകേകാടെനിരൂപയുടടെ നനികുതനി
ഇളവശ,  440  കകേകാടെനി  രൂപയുടടെ  വകാണനിജര്യ  നനികുതനിക്കപ  കസ്റ്റയുശ  നലകേനിയതപ,
യു.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കകാരനിടന്റെ  ഏത  നയതനിടന്റെ  ഭകാഗമകാണപ?  അഴനിമതനിയുടടെ
ഭകാഗമകാടണന്നകാണപ  പറയകാനളതപ.   2015  മകാര്ച്ചുവടര  13019  കകേകാടെനിരൂപയുടടെ
നനികുതനി പനിരനിടച്ചടുക്കകാനണകായനിരുന.  അതനില  5158  കകേകാടെനി രൂപയുടടെ കുടെനിശനികേ
സശബനനിച്ച  കകേസ്സുശ  ഉണകായനിരുന.  7861  കകേകാടെനിരൂപ  പനിരനിടച്ചടുക്കകാന്
കേഴനിയുമകായനിരുന്നനിട്ടുശ,  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കകാരനിടന്റെ  പനിടെനിപ്പുകകേടെപ
ടകേകാണമകാത്രമകാണപ ആ തകേ പനിരനിടച്ചടുക്കകാന് കേഴനിയകാടത കപകായതപ.  1957  മുതല
2011  വടരയുള  ടപകാതകേടെവശ,  ബകാധര്യതയുശ  78,673.44  കകേകാടെനിരൂപയകാണപ.
എന്നകാല  2011  മുതല  2016  വടര  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
കേകാലൈത്തുള കേടെവശ,   ബകാധര്യതയുശ  76,716.09  കകേകാടെനി  രൂപയകായനിരുന.  ആടകേ
കേടെശ  1,55,389.33  കകേകാടെനി  രൂപ.  അതനിനര്തശ  55  വര്ഷേശ  ടകേകാണപ  വനിവനിധ
ഗവണ്ടമന്റുകേള് ഉണകാക്കനിയ കേടെതനിടന്റെ കനടര പകുതനിയുശ കേഴനിഞ്ഞ അഞ വര്ഷേശ
ടകേകാണകാണപ  ശ്രസ്പീ.  ഉമന്ചകാണനിയുടടെ  ഗവണ്ടമന്റെപ  വരുതനിയതപ  എന്നകാണപ.
കേടെടമടുതപ ധൂര്തടെനിച്ചപ കുലൈശ മുടെനിച്ച പഴയ നകാട്ടുപ്രമകാണനിടയകപകാലുശ നകാണനിപനിക്കുന്ന
തരതനിലൈകായനിരുന കേഴനിഞ്ഞ ഉമന്ചകാണനി ഗവണ്ടമന്റെപ ഭരനിച്ചതപ.   അഴനിമതനിയുടടെ
കേകാരര്യതനില അതനികവഗതനിലുശ,ധൂര്തനിടന്റെ കേകാരര്യതനില ബഹുദൂരതനിലുമകായനിരുന.
അതടകേകാണകാണപ  കേടെടമടുതപ  പലൈനിശകേയറനി  ആത്മഹതര്യയനികലൈക്കപ  നടെന്നടുക്കുന്ന
കകേരളസ്പീയടര കനകാക്കനി ചനിലൈ കേവനികേള്"പലൈനിശ പട്ടനിണനി പടെനി കേയറുകമ്പകാള് പുറകേനിടലൈ
മകാവനില കേയറുകേള് കേകാണകാശ" എന്നപ പകാടെനിയതപ. പകക്ഷ ഇവനിടടെ ആ പലൈനിശ പട്ടനിണനി
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പടെനി  കേയറനി  ആത്മഹതര്യയനികലൈക്കപ  കപകാകുന്ന  ഓകരകാ  കകേരളസ്പീയടന്റെ  തലൈയനിലുശ
കേകാണകാക്കടെമകായനി  47000-തനിലൈധനികേശ രൂപ ടകേട്ടനിവച്ചതശ കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫപ.
ഭരണതനിടന്റെ  കനട്ടമകാകണകാ,  കകേകാട്ടമകാകണകാ  എന്നവര്  ചനിന്തനിക്കണശ.   കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കേകാലൈതപ ഞകാന് ടെനി.വനി.-യനിലൂടടെ ഇവനിടടെ ബഡ്ജറ്റപ
അവതരനിപനിക്കുന്നതപ  കേകാണകാനനിടെയകായനി. അന്നകാണപ  എനനിക്കപ  മനസനിലൈകായതപ
യു.ഡനി.എഫപ.-ടലൈ അശഗങ്ങള്ടക്കകാടക്ക ഒപനപകാട്ടുശ,  ഒപനകേളനിയുശ  അറനിയുടമന്നപ.
നടുക്കപ നകാണശ മറയ്ക്കുന്നതനിനപ  കവണനി മകാണനിസകാറനിടന നനിര്തനി ഇഇൗ സഭയകേതപ
വന്നപ  ഒരു  കേടെലൈകാസപ  ഉയര്തനി  ബഡ്ജറ്റപ,  ബഡ്ജറ്റപ,  ബഡ്ജറ്റപ  എനപറഞ്ഞപ
അകപകാള്  തടന്ന  സഭ  പനിരനിഞ്ഞതശ  കകേരളസ്പീയര്  കേണതകാണപ.   അകപകാഴകാണപ
മകാണനിസകാറനിനപ ലൈഡ്ഡുവനിടന്റെ  മധുരശ ടകേകാടുതതപ.  മകാണനിസകാര് ലൈഡ്ഡു കേഴനിച്ചപ മധുരശ
നണഞ്ഞകപകാള്  വനിലൈക്കയറ്റതനികന്റെയുശ  വനിലൈതകേര്ച്ചയുകടെയുശ  പട്ടനിണനിയുകടെയുശ
ദേകാരനിദ്രര്യതനികന്റെയുശ  ടതകാഴനിലൈനിലകായയുകടെയുശ  തകേര്ച്ചയനില  കേയനിടന്റെ  കേണ്ണുനസ്പീര്
കകേരളതനിടന്റെ  മൂകന്നകേകാല കകേകാടെനി  ജനങ്ങള്  കുടെനികക്കണനിവന എന്നതപ  ഞങ്ങള്
തനിരനിച്ചറനിയുന.   അതടകേകാണതടന്ന ഇഇൗ കേയനിടന്റെ കേണ്ണുനസ്പീര് കുടെനിക്കുന്ന കകേരളസ്പീയ
ജനതയപ   ആശസ്വകാസതനിടന്റെ  ടപകാന്കേനിരണശ  കപകാടലൈയകാണപ  ഇകപകാള്  ഇവനിടടെ
അവതരനിപനിച്ച ബഡ്ജറ്റപ,  അതനില ഞകാന് അഭനിമകാനനിക്കുന.  അഴനിമതനിക്കപ  പുതനിയ
മുഖശ  വന്നനിരനിക്കുകേയകാണപ,  അതനിര്തനി  കേടെനവരുന്ന  എലകാ  ടചക്കുകപകാസ്റ്റുകേളനിലുശ
ഇകപകാള് അഴനിമതനിയുടടെ  പുതനിയ മുഖശ  വന്നനിരനിക്കുന.  ആര്.ടെനി.ഒ.-ക്കപ  പണപ  ആര്.സനി
ബുക്കനിനകേതപ  പണശ ടകേകാടുതനിരുന്നതപ  പനിന്നസ്പീടെപ  ഒഴനിഞ്ഞ കുപനിക്കകേത്തുശ,  കേകാലൈനിയകായ
കേരനിക്കനിനകേത്തുശ  ഇകപകാള്  അതപ  പണശ  പറ്റുന്ന  രസ്പീതനിയനികലൈക്കുമകാണപ  മകാറുന്നതപ.
ഗവണ്ടമന്റെനികലൈക്കപ  അടെയ്കക്കണ  നനികുതനിയനിനതനില  29000  കകേകാടെനി  രൂപയകാണപ
ഉണകായനിരുന്നടതങനില,  അന്നപ  അന്തനിക്കപ  വസ്പീതശവടച്ചടുക്കകാന്  അവനിടുടത  സര്ക്കകാര്
ഉകദേര്യകാഗസര്ക്കുകവണനി  ചവറ്റുകുട്ടയനില  മകാറ്റനിവച്ചതപ  39000  കകേകാടെനി  രൂപയകാണപ.
എല.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെനിലൈകാണപ,  സഖകാവപ  പനിണറകായനി  വനിജയന്  നയനിക്കുന്ന  ഇഇൗ
ഗവണ്ടമന്റെനിലൈകാണപ ജനങ്ങള്ക്കപ വനിശസ്വകാസശ.  അഴനിമതനിടക്കതനിടരയുള വനിട്ടുവസ്പീഴ്ചയനിലകാത
കപകാരകാട്ടതനിടന്റെ  ഭകാഗമകായനി  ശക്തമകായ  ഇടെടപടെല  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ഭകാഗത്തു
നനിനണകാകുടമന്നപ   ഞകാന് വനിശസ്വസനിക്കുന.  ഇവനിടടെ സശസകാന കപകാലൈസ്പീസപ  കസനയനില
കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷേതനിനനിടടെ  ടടകേക്കൂലൈനി,  അഴനിമതനി  കകേസ്സുകേളനിലടപട്ട എത്ര കപകാലൈസ്പീസപ
ഉകദേര്യകാഗസര്ടക്കതനിടര കകേസപ ചകാര്ജപ  ടചയ്തനിട്ടുടണന്നപ ഞകാന് കചകാദേര്യശ കചകാദേനിച്ചതനിനപ
വനിശദേമകായ മറുപടെനി കേനിട്ടനി,  ടഎ.പനി.എസപ. - 1,  ഡനിടടവ.എസപ.പനി. - 2,  സനി.ടഎ. - 10,
എസപ.ടഎ  - 15,  എ.എസപ.ടഎ  - 7,  എസപ.സനി.പനി.ഒ. -  8,  സനി.പനി.ഒ. -  7,  ടടഡ്രെെവര്
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(എസപ.സനി.പനി.ഒ)  -  1  ഉള്ടപടടെ  51  കപര്ടക്കതനിടര  വനിജനിലൈന്സപ  കകേസപ  ചകാര്ജപ
ടചയ്തനിരനിക്കുന.  സമരശ നടെത്തുന്നവരുടടെ കനര്ക്കപ ചസ്പീറനിപകായുന്ന കപകാലൈസ്പീസനിടനയല,  ആ
സമരശ  നടെത്തുന്നവരുടടെ  കേകാരര്യങ്ങളനില  ഇടെടപടുന്ന  ജനപക്ഷ  കപകാലൈസ്പീസനിടനയകാണപ
ജനങ്ങള്  ആഗഹനിക്കുന്നതപ.   അഴനിമതനിക്കകാരകായ,  കവലൈനിതടന്ന  വനിളവപ  തനിനന്ന  ഇഇൗ
കേകാലൈഘട്ടതനില  അതരശ  ഉകദേര്യകാഗസര്ടക്കതനിടര  ശക്തമകായ  നനിലൈപകാടടെടുക്കകാന്  ഇഇൗ
ഗവണ്ടമന്റെനിനപ  കേഴനിയുശ,  അതകാണപ  ജനങ്ങളുശ  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന്നതപ.  ഏടറ
പ്രതനിസനനിയുടണങനിലുശ  അഭനിമകാനകാര്ഹമകായ  ചനിലൈ  കേകാരര്യങ്ങള്  ടനന്മകാറ
മണ്ഡലൈതനിനകവണനി ബഡ്ജറ്റനിലൂടടെ പ്രഖര്യകാപനിച്ചതനില ടനന്മകാറയനിടലൈ ജനങ്ങള് ഏടറ
സകന്തകാഷേനിക്കുനടവങനിലുശ  മഴനനിഴല  പ്രകദേശമകായനി  മകാറനിടക്കകാണനിരനിക്കുന്ന  ചനിറ്റൂര്
കമഖലൈയനിടലൈ ചനിലൈ കേകാരര്യങ്ങളുണപ. അതനിടലൈകാന്നപ  പണപകണ മറനകപകായ പറമ്പനിക്കുളശ-
ആളനിയകാര്  കേരകാറനിടന്റെ  പുതക്കലൈകാണപ.  30  വര്ഷേതനിടലൈകാരനിക്കല  പുതകക്കണ  കേരകാര്
ഇകപകാഴുശ  പുതക്കനിയനിട്ടനില.  അതടകേകാണതടന്ന  കുടെനിടവളതനിനശ,  ജലൈകസചന
സഇൗകേരര്യതനിനശ പ്രയകാസടപടുന്ന ഒരു മണ്ഡലൈതനിടലൈ പ്രതനിനനിധനിയകാണപ ഞകാന്.  അവനിടടെ
പറമ്പനിക്കുളശ-ആളനിയകാര്-കുരനിയകാര്കുറ്റനി  പദ്ധതനിക്കുപകേരശ  കുരനിയകാര്കുറ്റനിയനില  നനിനശ
ഒഴുകേനികപകാകുന്ന  ടവളളടത  ടെണല  വഴനി  തകാടഴ  ചുളനിയകാര്  ഡകാമനികലൈക്കപ  എതനിച്ചകാല
ജലൈലൈഭര്യത  വര്ദ്ധനിപനിക്കകാനശ  കുടെനിടവളള  പ്രശ്നശ  പരനിഹരനിക്കകാനശ  കേഴനിയുശ.  1911-ല
ബ്രട്ടസ്പീഷുകേകാര്  പണനിത  106  വര്ഷേശ  പനിന്നനിട്ട  ഉഇൗട്ടറപകാലൈശ  അപകേടെകേരമകായ
അവസയനിലൈകാണപ.  അവനിടടെടയകാരു പകാലൈശ പണനിയകാന് നമുക്കപ കേഴനിയണശ.  അതകപകാടലൈ
ഗവണ്ടമന്റെപ  കകേകാകളകജകാ, എയ്ഡഡപ കകേകാകളകജകാ ഇലകാത ടനനകാറ മണ്ഡലൈതനില ഒരു
കകേകാകളജപ അനവദേനിക്കണശ. അതകപകാടലൈ  ഏഷേര്യയനിടലൈ മകാശകഗകാ സനിറ്റനി എന്നറനിയടപടുന്ന
മുതലൈമടെ  ഉള്ടപടടെയുളള പ്രകദേശങ്ങളനില  പഴശ,  പച്ചക്കറനി  സശഭരണ-സശസ്കരണ
ഫകാക്ടറനിയുശ വനിപണന രശഗതപ ഒരു ഹബശ  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന.  ടൂറനിസതനിനപ  ഏടറ
സകാധര്യതയുളള  പറമ്പനിക്കുളശ,  ടനലനിയകാമ്പതനി,  ചുളളനിയകാര്,  മസ്പീങര,  കപകാത്തുണനി
ഡകാമുകേള് ഉള്ടപടുന്ന കമഖലൈയപ  ഒരു പുതനിയ ടൂറനിസശ പകാകക്കജുശ  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന.
അതടകേകാണതടന്ന  ഇഇൗ  ജനപക്ഷതനിടന്റെ,  സസ്പീപക്ഷ  വനികേസനതനിടന്റെ,
വനിദേര്യകാര്തനിപക്ഷതനിടന്റെ,  യുവജനപക്ഷതനിടന്റെ,  ടതകാഴനിലൈകാളനിപക്ഷതനിടന്റെ
വനികേസവനമുറപ്പുവരുത്തുന്ന  ഇഇൗ  ജനകേസ്പീയ  ബഡ്ജറ്റനിടന  സസ്വകാഗതശ  ടചയ്യുകേയുശ
അനകമകാദേനിക്കുകേയുശ ടചയ്തുടകേകാണപ ഞകാന് നനിര്ത്തുന.

(അദ്ധര്യക്ഷകവദേനിയനില മനി. സസ്പീക്കര്)

ടപ്രകാഫ  .    ആബനിദേപ  ഹുടടസന്  തങ്ങള്:  സര്,  പതനിനകാലൈകാശ  കകേരള
നനിയമസഭയനില  കകേകാട്ടയല  നനികയകാജകേമണ്ഡലൈടത  പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിച്ചുടകേകാണപ
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ഞകാന് ഇവനിടടെ നനിലക്കുകമ്പകാള്, പഴയകേകാലൈ ബഡ്ജറ്റുകേളടെക്കമുള ഏടറ കേകാരര്യങ്ങള്
ഞകാന്  സമയടമടുതപ  പരനികശകാധനിക്കുകേയുണകായനി.   1970-1980  കേകാലൈഘട്ടങ്ങളനില
സനി.  അച്ചുതകമകനകാടന്റെയുശ  മഹകാനകായ  സനി.എച്ചപ.  മുഹമദേപ  കകേകായയുടടെയുശ
കൂടടെടപരനിന്തലമണ്ണ  നനികയകാജകേ  മണ്ഡലൈടത  പ്രതനിനനിധസ്പീകേരനിച്ചുടകേകാണപ  എടന്റെ
പനിതകാവപ  ടകേ.ടകേ.എസപ.  തങ്ങള്  അടെക്കമുളവരുടടെ  കേകാലൈഘട്ടങ്ങളനിലനനിനശ
വര്യതര്യസമകായ,  യകാഥകാര്തര്യകബകാധമനിലകാത  ഒരു  സസ്വപ്ന  ബഡ്ജറ്റകാണപ
ബഹുമകാനര്യനകായ  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ഇവനിടടെ  അവതരനിപനിച്ചനിട്ടുളതപ
എനളതടകേകാണപ ബഡ്ജറ്റനിടന ഞകാന് എതനിര്ക്കുകേയകാണപ. ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനി
അവതരനിപനിച്ച  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റപ  വസ്തുതകേള്ക്കപ  നനിരക്കകാതതശ  സശസകാനതനിടന്റെ
ടക്രഡനിബനിലൈനിറ്റനി  ഇലകാതകാക്കുന്നതമകാടണന്നപ  പറയുവകാന്  ഞകാന്  ആഗഹനിക്കുന.
സശസകാനതപ   സകാമ്പതനികേ  പ്രതനിസനനിയുടണന്നപ  തടെക്കതനില  തടന്ന
സൂചനിപനിച്ച ബഹുമകാനര്യനകായ ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി   മകാന്ദേര്യടത മറനികേടെക്കകാനള
നനിര്കദ്ദേശങ്ങടളകാനശ  വയകാടതയകാണപ  ബഡ്ജറ്റപ  അവതരനിപനിച്ചനിട്ടുളതപ.  സകാമൂഹര്യ
സുരക്ഷകാ കമഖലൈയനിലുള പദ്ധതനികേള് പ്രതസ്പീക്ഷ ഉളവകാക്കുന്നവയകാടണങനിലുശ  അവ
നടെപനില  വരുത്തുന്നതനിനള  സകാമ്പതനികേ  കസകാതസ്സുകേടളപറ്റനി  വര്യക്തമകായനി
പരകാമര്ശനിക്കകാടതയകാണപ  അകദ്ദേഹശ  ബഡ്ജറ്റപ  അവതരനിപനിച്ചതപ.  നനികുതനിയനിലുള
വര്ദ്ധനവപ ഇഇൗ  ടചലൈവകേള്  മറനികേടെക്കകാന്  അപരര്യകാപ്തമകാണപ.  ബഡ്ജറ്റനില
പ്രഖര്യകാപനിച്ചനിട്ടുള,  മകാന്ദേര്യശ  മറനികേടെക്കകാനള  പദ്ധതനികേളനില  വലൈനിയ  കതകാതനിലുള
അവര്യക്തത നനിലൈനനിലക്കുന.മകാന്ദേര്യശ  മറനികേടെക്കകാന്  'കേനിഫപ ബനി'-ടയ    ഉപകയകാഗനിച്ചപ
കേകമ്പകാളതനിലനനിനശ  പണശ  സമകാഹരനിച്ചപ  അടെനിസകാന  വനികേസനതനിനപ
ഉപകയകാഗടപടുത്തുടമന്നകാണപ  പറയുന്നതപ.  സസ്വകേകാരര്യ  നനികക്ഷപകേരുമകായനി
കൂടെനികച്ചര്നളള  അടെനിസകാന  വനികേസന  രസ്പീതനിടക്കതനിടര  ശക്തമകായ  എതനിര്പ്പുകേള്
നനിലൈനനിലക്കുകമ്പകാള് ഏതപ നനികക്ഷപകേരകാണപ  കകേരളതനില നനികക്ഷപശ നടെതകാന്
വരുന്നതപ.  നയപ്രഖര്യകാപന പ്രസശഗതനില  സസ്വകേകാരര്യകമഖലൈയനില  നനിനകപകാലുശ
ധകാരകാളശ നനികക്ഷപടമതനിക്കുടമന്നപ പ്രഖര്യകാപനിച്ചതനിനകശഷേശ അവതരനിപനിച്ചനിരനിക്കുന്ന
ഒരു ബഡ്ജറ്റകാണനിതപ.   അതടകേകാണപ  ആ മകാന്ദേര്യശ  നനിലൈനനിലക്കുകമ്പകാള് സസ്വകേകാരര്യ
കമഖലൈയനിലനനിനശ  നനികക്ഷപകേര്  വരകാതനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  സനിതനിവനികശഷേശ   ഇഇൗ
സശസകാനതപ ഉണകാകുടമനള കേകാരര്യതനില സശശയമനില.   ടകേടുകേകാരര്യസതയുശ
അഴനിമതനിയുശ  ഒഴനിവകാക്കനിയകാല  നനികുതനി  വരുമകാനശ  ഗണര്യമകായനി  ഉയര്തകാന്
കേഴനിയുടമനശ  ആകരകാഗര്യകമഖലൈയനിടലൈകാഴനിടകേ  പുതനിയ  സകാപനങ്ങകളകാ
തസനികേകേകളകാ  സൃഷനിക്കുന്നതപ  രണപ  വര്ഷേകതക്കപ  മകാറ്റനിവച്ചകാല  റവനഡ്യൂ  ടചലൈവപ
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നനിയന്ത്രണവനികധയമകാക്കകാടമനശ  ബഹുമകാനര്യനകായ  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  തടന്റെ
ബഡ്ജറ്റവതരണ  കവളയനില  പറയുകേയുണകായനി.  ബഡ്ജറ്റപ  പ്രഖര്യകാപനതനില
ആകരകാഗര്യ  കമഖലൈ  ഒഴനിടകേയുള  കമഖലൈകേളനില  നനിയമനശ  നടെത്തുകേയനിടലനശ
പുതനിയ  സകാപനങ്ങള്  ആരശഭനിക്കുകേയനിടലനശ  പറയുകമ്പകാള്  കേഴനിഞ്ഞ
ടഎകേര്യജനകാധനിപതര്യമുന്നണനി ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കേകാലൈതപ  സശസകാനതപ ആരശഭനിച്ച
ഹയര്ടസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിടലൈ  2500-ഓളശ  വരുന്ന  തസനികേകേള്
നനിലൈനനിലക്കുകേയകാണപ.  കൂടെകാടത ഗവണ്ടമന്റെപ കകേകാകളജുകേളനിലുശ ആയനിരതനിലൈധനികേശ
കപകാസ്റ്റുകേള്  നനിലൈനനിലക്കുകേയകാണപ.  ആ  കപകാസ്റ്റുകേളനില  നനിയമനശ
നടെത്തുകേയനിലകാടയന്നപ  പറയുകമ്പകാള്  നയപ്രഖര്യകാപന  പ്രസശഗതനിലുശ  പ്രകേടെന
പത്രനികേയനിലുമടെക്കശ  കകേരളതനിടലൈ  യുവജനങ്ങളുടടെ  ടതകാഴനിലൈനിലകായ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനകാവശര്യമകായ  നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുടമന്നപ  പറഞ്ഞ
ഇടെതപക്ഷ  ജനകാധനിപതര്യമുന്നണനി  ഗവണ്ടമന്റെപ,  ആ  യുവകാക്കളുടടെ  ടതകാഴനിലൈനിലകായ
പരനിഹരനിക്കകാനകാവശര്യമകായ  നടെപടെനികേളുമകായനി   മുകന്നകാട്ടപ  കപകാകേനിടലന്നപ
വര്യക്തമകാക്കുകേയകാണപ.   നനിയമന  നടെപടെനികേള്  നനിര്തനിവയ്ക്കുകേ  എന്നതനിനപ്പുറതപ
നനിയമന  നടെപടെനികേള്  ഇലകാതകായനികപകാകുകമ്പകാള്  ആ  രണപ  വര്ഷേക്കകാലൈശ
കകേരളതനിടലൈ വനിദേര്യകാഭര്യകാസ കമഖലൈയടെക്കമുള കമഖലൈകേള് പുറകകേകാട്ടപ കപകാകുന്ന ഒരു
അവസകാവനികശഷേശ കകേരളതനില സശജകാതമകാകേകാന് സകാധര്യതയുണപ.  അതടകേകാണപ
കകേരളതനിടലൈ  പ്രനിയടപട്ട  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ഏറ്റവശ  വലൈനിയ  ധനകേകാരര്യ
വനിദേഗനകാടണനശ  ഉന്നതനകായ ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനിയകാടണന്നപ  നമളടെക്കമുള
ആളുകേള്  പറയുകമ്പകാള്,  ഇഇൗ  സശസകാനതനിടന്റെ  കേകാതലൈകായ  വനിഷേയങ്ങടളപറ്റനി
പറയകാടത  സശസകാനതപ  അവതരനിപനിച്ച  ഇങ്ങടനയുള  ഒരു  ഉഇൗഹകാകപകാഹ
കസ്റ്ററ്റപടമന്റെപ അങ്ങയനിലനനിനശ ഉണകാകേകാന് പകാടെനിലകായനിരുന.   ഒരു ലൈക്ഷകതകാളശ
കകേകാടെനി  രൂപ  സശസകാനതപ  മുതല  മുടെക്കുണകാക്കകാന്  കേഴനിഞ്ഞകാല  ഇഇൗ
സശസകാനതനിടന്റെ മുരടെനിപപ  മകാറുടമന്നകാണപ  ബഹുമകാനര്യനകായ ധനകേകാരര്യവകുപ്പുമന്ത്രനി
പറയുന്നതപ.  ഇഇൗ സശസകാനതപ ഒരു ലൈക്ഷശ കകേകാടെനി രൂപ ഉണകാക്കകാന് കേഴനിഞ്ഞകാല
എന  പറയുകമ്പകാള് സശശയതനിനശ മുകേളനില നനിനടകേകാണകാണപ ബഹുമകാനര്യനകായ
ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റപ  അവതരനിപനിച്ചനിരനിക്കുന്നടതന്നതപ
കഖദേകേരമകാണപ.  ഇഇൗ സശസകാനതപ അനകാവശര്യ ടചലൈവകേള് ചുരുക്കകാകനകാ ധൂര്തപ
അവസകാനനിപനിക്കകാകനകാ  ഉള ഒരു നടെപടെനിയുശ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനില  കകേകാണ്ക്രസ്പീറ്റകായനി
പറയകാതതടകേകാണതടന്ന  ബഡ്ജറ്റനിടന്റെ  പ്രകാകയകാഗനികേത  നടെപനില  വരുതകാന്
സകാധനിക്കകാത  ഒരു അവസകാവനികശഷേമുണകാകേകാന് കപകാകുകേയകാണപ. 2006-2011-ടലൈ
ഇടെതപക്ഷ  ജനകാധനിപതര്യമുന്നണനി  ഗവണ്ടമന്റെപ  ആ  കേകാലൈഘട്ടങ്ങളനില  സര്ക്കകാര്
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ജസ്പീവനക്കകാരുടടെ ശമ്പള പരനിഷരണശ പ്രഖര്യകാപനിച്ചനിരുന. എന്നകാല   2006-2011-ടലൈ
ഇടെതപക്ഷ  ജനകാധനിപതര്യ  ഗവണ്ടമന്റെപ  അന്നപ  പ്രഖര്യകാപനിച്ച  ശമ്പള  പരനിഷ്ക്കരണശ,
അതനിനകശഷേശ അധനികേകാരതനിലവന്ന ടഎകേര്യജനകാധനിപതര്യമുന്നണനി സര്ക്കകാരകാണപ
പ്രകയകാഗവലക്കരനിച്ചതപ.  2011 മുതല  2016  വടര  സശസകാനതപ  നനിലൈവനിലുണകാ
യനിരുന്ന  ടഎകേര്യജനകാധനിപതര്യമുന്നണനിയുടടെ  അകത  സര്ക്കകാര്  തടന്നയകായനിരുന
കകേരളതനില  രണകാമടതകാരു  ശമ്പള  പരനിഷരണശ  നടെപനിലൈകാക്കനിയടതനളതപ
സ്തുതര്യര്ഹമകായ  കേകാരര്യമകാണപ.  രണപ  ശമ്പള  പരനിഷരണശ  നടെപനിലൈകാക്കനി  ഇഇൗ
സശസകാനടത  ജസ്പീവനക്കകാര്ക്കപ  മുഴുവന് ശമ്പളശ  നലകേനി  അഭനിനന്ദേനകാര്ഹമകായ
നനിലൈപകാടടെടുത ടഎകേര്യജനകാധനിപതര്യമുന്നണനിയുടടെ സര്ക്കകാരനിടന  അഭനിനന്ദേനിക്കകാന്
കൂടെനി ഞകാന് ഈ അവസരശ  വനിനനികയകാഗനിക്കുകേയകാണപ.   അങ്ങുതടന്ന അങ്ങയുടടെ
ബഡ്ജറ്റപ പ്രസശഗതനില പറയുന 23,900 കകേകാടെനി രൂപയകാണപ റവനദ്യു കേമനിയകായനി
പനിരനിടച്ചടുക്കകാനടണന്നകാണപ.  20,000  കകേകാടെനി  രൂപ  ഒരു  വര്ഷേതനില
കേമനിയുണകാകുടമന്നപ അങ്ങപ തടന്ന  സൂചനിപനിക്കുകേയുശ ടചയ്യുന.  23,000  കകേകാടെനി
രൂപ   പനിരനിടച്ചടുക്കകാനള  ഇചകാശക്തനിയുശ  ആര്ജവവശ  ബഹുമകാനര്യനകായ  ധനകേകാരര്യ
വകുപ്പുമന്ത്രനിയുശ  ഗവണ്ടമന്റുശ  കേകാണനിച്ചകാല  ബകാക്കനിവരുന്ന  3000  കകേകാടെനി  രൂപ  ഇഇൗ
സശസകാനടത  ടപകാതസമൂഹതനിനപ  ഉപകേകാരപ്രദേമകാകുന്ന  രസ്പീതനിയനില
വനിനനികയകാഗനിക്കകാന്കേഴനിയുന്ന  ഒരു  സനിതനിവനികശഷേമുണകാക്കകാന്  കേഴനിയുന്നതകാണകലകാ.
അകതകാടടെകാപശതടന്ന ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനിടന്റെ ആദേര്യപകാദേതനില  സശസകാന വരുമകാനതനിടന്റെ
മുഖര്യഘടെകേശ ഗള്ഫപ കമഖലൈയനില നനിനള വരുമകാനമകാടണന്നപ പ്രഖര്യകാപനിക്കുകേയുണകായനി.
അതപ സകന്തകാഷേശ പകേരുന്നതശ സസ്വകാഗതകാര്ഹവമകായ കേകാരര്യമകാണപ.  ജസ്പീവനിതതനിടന്റെ
രണറ്റവശ  കൂട്ടനിമുട്ടനിക്കകാനകായനി  ഗള്ഫപ  രകാജര്യങ്ങളനില  കപകായനി  തടന്റെ
കുടുശബങ്ങടളടയലകാശ  മറനടകേകാണപ  കജകാലൈനിടചയ്തപ   ഇഇൗ  സമൂഹതനിടനകാന്നകാടകേ
പ്രകതര്യകേനിച്ചപ  കകേരളസ്പീയ  സമൂഹതനിനപ  ഗുണകേരമകായ  സകാമ്പതനികേ
ഉന്നതനിയുണകാക്കകാന്  ശ്രമനിക്കുന്ന  ഇഇൗ   രകാജര്യടത  പ്രവകാസനികേള്  അവരുടടെ
മകാതൃരകാജര്യകതക്കപ   മടെങ്ങനിവരുന്നതനിനള  ഒരു  സകാഹചരര്യമകാണപ  ഗള്ഫനില
നനിലൈനനിലക്കുന്നടതന്നപ   നമുടക്കലകാകപര്ക്കുശ  അറനിയകാശ.   സസ്വകദേശസ്പീവലക്കരണശ
ടകേകാണശ നനിയമതനിടന്റെ പനിടെനിയനിലൈകേടപട്ടുശ തനിരനിച്ചുവരുന്ന ഗള്ഫപ മലൈയകാളനികേള്ക്കു
കവണനി  ടവറുശ  24  കകേകാടെനി  രൂപ  മകാത്രമകാണപ  അങ്ങയുടടെ  ബഡ്ജറ്റനില
നസ്പീക്കനിവച്ചനിരനിക്കുന്നതപ.  ഇതപ അപരര്യകാപ്തമകായ തകേയകാടണന്നപ നമുടക്കലകാകപര്ക്കുമറനിയകാശ.
തനിരനിച്ചുവരുന്ന  ഗള്ഫപ  മലൈയകാളനികേടള  പുനരധനിവസനിപനിക്കകാനള  നടെപടെനി
സസ്വസ്പീകേരനിക്കണശ.  ഇകതകാടടെകാപശതടന്ന അധനികേകാര വനികകേന്ദ്രസ്പീകേരണവശ തകാടഴതട്ടനിലുള
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ആസൂത്രണവടമകാടക്ക ജനകാധനിപതര്യതനില വനിശസ്വസനിക്കുന്ന ആളുകേളുശ ടഎകേര്യജനകാധനിപതര്യ
മുന്നണനിയുടടെ സര്ക്കകാരുശ ടകേകാണവന്ന കേകാരര്യങ്ങളകാണപ.  കേഴനിഞ്ഞ ഇടെതപക്ഷ സര്ക്കകാര്
നടെപനിലൈകാക്കനിയ  ജനകേസ്പീയകാസൂത്രണതനിടന്റെ  പകാതയനിലൂടടെയകാണപ  അങ്ങയുടടെ
ഗവണ്ടമന്റുശ  സഞരനിക്കകാന്  തസ്പീരുമകാനനിച്ചനിരനിക്കുന്നടതങനില  അതപ  നമ്മുടടെ
കകേരളതനിനപ  വലകാത  നഷമകാണുണകാക്കുവകാന്  കപകാകുന്നതപ.  യകാഥകാര്തര്യ
കബകാധമനിലകാടത  സസ്വപ്നങ്ങളുടടെ  മുകേളനില  നനിനടകേകാണപ,  ഉഇൗഹകാകപകാഹങ്ങളുടടെ
മുകേളനില  നനിനടകേകാണപ അവതനിരനിപനിച്ച ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റപ കകേരളതനിനപ ഗുണകേരമല.
''ഉപപ  ചുമന്നപ  നടെക്കുന്നവടനകാരു  കേപലൈപ  കേടെലൈനിലൈനിറക്കകാന്  കമകാഹശ''  എന്നപ
പറയുന്നതകപകാടലൈയകാണപ  അങ്ങുശ  അങ്ങയുടടെ  ഗവണ്ടമന്റുശ.  ഒരു  കമകാഹവലൈയ
തനിലടപട്ടപ കകേരളസ്പീയ സമൂഹടത മുകന്നകാട്ടുടകേകാണകപകാകേകാന് ശ്രമനിക്കുകേയകാടണന്ന
കഖദേകേരമകായ വസ്തുത പറയുകേയകാണപ.  കകേകാട്ടയല നനികയകാജകേ മണ്ഡലൈതനിടലൈ തൃശ്ശൂര്
മുതല  കകേകാഴനികക്കകാടെപ  വടരയുള  ഭകാഗങ്ങളനില  ഏറ്റവശ  കൂടുതല  ഗതകാഗതക്കുരുക്കപ
അനഭവടപടുന്ന  വളകാകഞരനി  പ്രകദേശതപ  റനിശഗപ  കറകാഡപ  അനവദേനിച്ചുടകേകാണപ
അവനിടുടത  ഗതകാഗതക്കുരുക്കപ  ഒഴനിവകാക്കകാന്  സഹകായനിക്കണടമനകൂടെനി
പറഞ്ഞുടകേകാണപ ഞകാന് ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനിടന എതനിര്ക്കുകേയകാണപ. 

ததர  .    எஸஸ  .    ரரஐஐநஸததரனஸ  :  சரஸ,   படஸஜஜடஸடட ஆதரதபஸபஐதரட
வரஐவறஸகதஐறனஸ.      மனஸப பரரதத ஒர பரடலஸ பரடயதரகஸகதறரரஸ. அததலஸ,

'     எனஸற தணதயமஸ இநஸத சதநஸததர தரகமஸ

     எனஸற மடயமஸ இநஸத சதநஸததர ஐமரகமஸ' 

    இத சதநஸததர இநஸததயரவதறஸகஸக மனஸப பரடபஸபடஸடத.   இநஸததயர சதநஸததரமஸ
       அடடநஸத எழபத ஆணஸட கரலமஸ ஆகதயஐபரதமஸ இநஸத வரதகளதனஸ அரஸதஸதடத

     இனதயமஸ மரறஸறபஸபடஐவணஸடமஸ எனஸற எணஸணமஸ யரரகஸகமஸ ஏறஸபடவதலஸடல,
         எனஸபத மடஸடமலஸல இநஸத சடப ஜதரடஙஸகதய நரளஸ மதலஸ எலஸலர ஆணஸடமஸ

     இநஸத வரதகடள மமணஸடமஸ மமணஸடமஸ நதடனவகரகதனஸற வடகயதலமஸ
  தரழஸதஸதபஸபடஸடவரஸகளகஸகமஸ அடடமபடதஸதபஸபடஸவரஸகளகஸகமஸ இநஸததயரவதலஸ

      அவரஸகளடடய வரழஸநதடலயதலஸ மரறஸறமஸ வரவதலஸடல எனஸற எணஸணதஸததலஸ நரனஸ
     இனதயமஸ ஆழமரக இரகஸகதனஸற நதடலடயதஸ தரனஸ உணரகதஐறனஸ.   ஜபரமரளஸ
  மரகனஸ நரடஸடபஸபற கதரரமமயகவத,    கனஸடனயரகமரரஸ ஒர பரடஸசதகரமரன

மரணவனஸ,     ஐரரகததஸ வதமலஸலர பரடஸசதகரமரன மரணவனஸ,  நதலமஸபரதஜல
     கரஙஸகதரஸஸ ஆபமஸதலஸ அடதஸத ஜகரடலஜசயஸயபஸபடஸட ஜபணஸ ரரதர
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      இவரஸகளடடய வரழஸகஸடககளஸ எலஸலரமஸ இனஸறமஸ அரசதயலஸ சழஸநதடலயதலஸ
 அததகரரதஸததலஸ கடநஸதஐபரகதனஸறபரடத,     சழஸநதடலகளஸ எலஸலரமஸ இநஸத
       உதரரணஙஸகளஸ அடனதஸதமஸ ஜபரரளரதரர சமக வரழஸவதஐல மரறஸறமஸ
    ஏறஸபடவதலஸடல எனஸபடத சடஸடகஸகரடஸடகதறத எனஸபததலஸ எநஸதவததமரன

சநஸஐதகமமதலஸடல.     ஆகஐவ தரழஸதஸதபஸபடஸடவரஸகளகஸக ஐகரளரடவ ஐபரனஸற
     இடதசரரதகளஸ ஆளகதனஸற மரநதலஙஸகளதலஸ சதல மரறஸறஙஸகளஸ ஏறஸபஸபடஸடரகஸகலரமஸ,

  சதல மனஸஐனறஸறஙஸகளஸ ஏறஸபஸபடஸடரகஸகலரமஸ.   எஙஸகடளஐபரனஸறவரஸகளஸ பதவதயதலஸ
வநஸததரகஸகலரமஸ.      ஆனரலஸ இநஸததயரவதலஸ ஒடஸடஜமரதஸதமரக எநஸதவததமரன

   மரறஸறஙஸஙகளமஸ ஏறஸபஸபடவதலஸடலஜயனஸற ஆணததஸதரமரக கறமடகதனஸறத.  

'      அழத எனஸன பலமஸபத எனஸன ஐதரழர

    ஒனஸறஐம நடகஸகவதலஸடல ஜரரமஸப நரளர

  அரடம ஐதரழர இநஸநரடஸடஐல' 

     எனஸற படஸடகஸஐகரடஸடடயதனடடய பரடலமஸ இததனஸ பதனஸனணதயதலஸ
  இனஸறமஸ மரறதவதடவதலஸடல.     சதநஸததர இநஸததயரவதலஸ சதநஸததரதஸததறஸகமஸ மனஸபமஸ

      பதனஸபமஸ பதஜஜபதயமஸ கரஙஸகதரஸஸமஸ ஆளகதனஸற நதடலயதலமஸ இததலஸ மரறஸறமஸ
 இலஸடலஎனஸபததரனஸ பதஜஜபத,    கரஙஸகதரஸஸ ஆடஸசதயதனஸ சரதடனகளரக

   ஜதரடரஸகதனஸறத எனஸடத சடஸடகஸகரடஸட ஆடசபஸபடகதஐறனஸ.  ஆகஐவ, 

'     எனஸற தணதயமஸ இநஸத சதநஸததர தரகமஸ

    எனஸற மடயமஸ இநஸத சதநஸததர ஐமரகமஸ'  எனஸபத இனதயமஸ
 தரழஸதஸதபஸபடஸடவரஸகளகஸக ஜதரடரஸகதனஸறத,    அவரஸகளகஸக நமதத எனஸபத

  எடஸடரகஸகனதயரக இனஸறமஸ ஜதரடரஸகதனஸறத.     ஐகளரவதலஸ பதடம ஜபணஸணரக
     பரடஸசதஜபணஸணதறஸகஸக பரரதத கணஸட ஜபணஸணரக கனவ கரணஸகதனஸற

      ஐகரளரவதலஸ பததய இலரகர அனமததகஸகபஸபடஸடத எனஸபடத இநஸத சநஸதரஸபஸபதஸததலஸ
     நரனஸ இநஸத அரடச பரரரடஸட கடடமபடஸடரகஸகதஐறனஸ.    எனத ஜதரகதத மதகவமஸ

    பதனஸ தஙஸகதய ஆததவரசதகளமஸ ஐதரடஸடதஸஜதரழதலரளதகளமஸ அதஐபரனஸற
  வறடமஐகரடஸடலஸஇரகஸககடய வதவசரயதகளகஸக இரகஸககடய

    பதரசஸசதடனயதலஸ வரழஸவரதரரதஸததலஸ மதகவமஸ பதனஸதஙஸகதய ஜதரகதத.
    வரழஸகஸடகதரமஸ பலஸஐவற நதடலகளதலஸ இரகஸகதனஸறத எனஸபததலஸ

   ஜதரழதலரளதகடளஜபரறதஸவடரயதலஸ வறடம இபஸஐபரதமஸ அவரஸகடள
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வதடஸடவதடவதலஸடல.    அஐத சநஸதறஸபஸபதஸததலஸ 1950-    லஸ இஸநஸத மரநதலஐம
        உரவரவதறஸக மனஸப மதலஸ இஙஸக வரழஸநஸததஸறகஸகரன அதஸதரடஸசத ஐகடஸட

மரணவரஸகளமஸ.........  OBC    கஸகமஸ SC     கஸகமஸ ஐரதத சரனஸறததழஸ வழஙஸகததலஸ
  இபஸஐபரதமஸ மரறஸறமஸ ஏறஸபஸபவதலஸடல.     அவரஸகளகஸக ஐரதத சரனஸறததழஸ கதடடகஸக

  ஐவணஸடய அவசதயமஸ இரகஸகதனஸறத. Entrance    ஐதரஸவ எழதவதறஸகஸககட
 அனமதத ஜகரடகஸகபஸபடவததலஸடல.   APL  BPL   எனஸற நதடலயதலமஸ

    வறடமஐகரடஸடகஸகளஸ இரகஸககடய ஆததவரசதளகஸகமஸ ஐதரடஸட
   ஜதரழதலரளதளகஸகமஸ எநஸதவதத சலடககளஸ கதடடபஸபததலஸடல.   இபஸபடபடஸட

   நதடலகளஸ எலஸலரமஸ ஜதரடரஸவத மடஸடமலஸல,    இடகஸகதடய ஜபரறதஸதவடரயதலஸ
1977-     லஸ கறதபஸபதடஸடளஸ படஸடரபமத எனஸறநதடலயதலஸ வதவசரயதகளகஸகமஸ

   ஜதரழதலரளதகளகஸகமஸ ஆததவரசதகளகஸகமஸ வமடகடஸடவதறஸகரன உரதடம,
அதஸதரடஸசத,     கடஸடய வமடஸடலஸ இரகஸககடய உரதடம,  EFL ESI CRZ,  கரடஸகதலஸ,

    கஸஸதரரதரஙஸகனஸ றதபஸஐபரரஸடஸ இவறஸறதலஸ இரகஸககடய ஜநரகஸகட
    இடவஅடனதஸதமஸ அநஸத மணஸடணவதடஸட ஜவளதஐய எஙஸகரவத
  ஜசலஸலஐவணஸடய நதடல உரவரகதயளஸளத.  ஜசனஸஷனஸ-5-  லஸ மரமஸ
    ஜவடஸடவதடகடரத எனஸற உதஸதரவதலஸலரமலஸ சடஸடமதலஸலரமலஸ

     வனதடறமலமரக படஸடரநதலதஸததலஸ நடஸட வளரஸதஸததய மரதஸடத ஜவடஸட
     மடயரதநதடல கடநஸத கரஙஸகதரஸஸ ஆடஸசதயதலஸ இரநஸதத.  இபஸஐபரதமஸ

ஜதரடரஸகதனஸறத,      இதனஸமலமரக பமதடய வதறஸக மடயவதலஸடல கடடன
அடடகஸகமடயவதலஸடல,    இபஸபட வரழஸகஸடகயதனடடய பதரசஸசதடன

   ஜதரடரஸநஸதளஸள சழஸநதடலயதலஸ ஜதரழதலரளதகளகஸக சமஸபளமதலஸடல,  கடநஸத
    கரஙஸகதரஸஸ ஆடஸசதகரலதஸததலஸ சமஸபளதஸததறஸகஸக ஒபஸபநஸதமஸ ஏறஸபடதஸதபஸபடவதலஸடல

       எனஸபத மடஸடமலஸலரமலஸ அததக ஐவடல அததக கலத எனஸற தமதழஸநரடஸடலஸ
        இரபஸபதஐபரனஸற அததக ஐவடல ஜசயஸதரலஸ அததக கலத எனஸற ஒபஸபநஸதமஸ

     ஏறஸபடதஸதரலஸ இபஸஐபரதமஸ அவரஸகளகஸக ஜபரரளரதரர ஜநரகஸகட
ஜதரடரஸநஸதஜகரணஸடரகஸகதனஸறத.      இஸபஸபடபஸபடஸட சநஸதரஸபஸபதஸததலமஸ றம சரஸஐவ

    மலமரக ரரஜரகஸகளடடய கரலதஸததலஸ சதநஸததரதஸததறஸகஸகமனஸப 1958
    கரலகடஸடதஸததலஸ ஜகரடதஸத படஸடரவதனடடய பமதடய மமணஸஜடடகஸககடய

    நதடலயதலஸ வனதடறயதனரடடய பதரசஸசதடன மதகவமஸ அததகமரக
இரகஸகதனஸறத.      இபஸபடபடஸட சநஸதரஸபஸபதஸததலஸ தமதழஸ மகஸகளடடய வரழஸகஸடக

     சழஸநதடலகடள மனததலஸ டவதஸதஜகரணஸட அணஸணர டஎமஸஜக ஐபரனஸற
     தமதழககடஸசதகளஸ பணதஸடதஜகரடதஸத ஆடஸகடள ஏமரறஸறத அஙஸகளஸள மறஸற
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    இயகஸகஙஸகஐளரட ஐசரஸநஸத ஜகரணஸட ஜமரழதவரரத பதரசஸசதடனகடள
     உரவரகஸககடய நதடலகளமஸ இரகஸகதனஸறத எனஸபடத அரச எசஸசரதகஸடகஐயரட

    ஜசயலஸபடஐவணஸடமஸ எனஸற இநஸத சநஸதரஸபஸபதஸததலஸ சடஸடகரடஸடஜகரளஸள
ஆடசபடகதனஸஐறனஸ.  2006-     லஸ இடதசரரத ஆடஸசதகரலதஸததலஸ ஐதரழரஸ வத.எஸஸ.

  அசஸசதரனநஸதனமஸ ஐதரழரஸ ஜக.பத.     ரரஐஐநஸததரனஸ ஆவரஸகளஸ மநஸததரதயரக இரநஸத
 ஐநரதஸததலமஸ 3400    ஐபரகஸக பமத ஜகரடகஸகபஸபடஸடத.     அனஸற பதஸத ஜசனஸடஸ

 வமதமஸ ஜகரடகஸகபஸபடஸடத,   பலரமஸ வமடமஸ கடஸடவதடஸடரரஸகளஸ.   அஞஸச ஜசனஸடஸ வமதமஸ
 ஜகரடகஸகபஸபபடஸடபமத படஸடரஜகரடகஸகபஸபபடஸடத,   வரத அடடகஸகபடகதறத,

   ஆனரலஸ பமதகஸக ஜசனஸற 146    ஐபடர கரஙஸகதரஸஸ ஆடஸசதயதலஸ பறகஸகணததஸதரரஸகளஸ.
  இனதயமஸ 2400       ஐபரகஸகபமத ஜகரடகஸகரமலஸ அவரஸகளஸ இபஸஐபரதமஸ வரத

 அடடகஸகதனஸற நதடலயளஸளத.   அத மரறபஸபடஐவணஸடமஸ.   அவரஸகளகஸகவமட
  கடஸட பணமமஸ,   அனமததயமஸ ஜகரடகஸகபஸபடஐவணஸடமஸ.    கடஸடயரரஸ வயலதலஸ

   அவரஸகளகஸக ஜசலஸல அனமததயமஸ அளதகஸகஐவணஸடமஸ.   ஜதரழதலரளதகளமஸ
   ஆததவரசதகளமஸ வதவசரயதகளமஸ கரடகளகஸக ஜசலஸலமஸஐபரதமஸ

    வனவதலஙஸககளரலஸ ஏறஸபடமஸ நஷஸடமஸ அததகமர உளஸளத.   அத மடறயமடஸடனரலஸ
தமரவததலஸடல.      அவரஸகளடடய நஷஸடதஸததறஸகஸக ஜகரடகஸககடய பணமஸ மதகவதஸ
கடறவ.        எனஸஐறர நதசஸசயதகஸகபஸபடஸட அஞஸசமஸ பதஸதமஸ ரபரயரக உளஸளத.

     இனஸடறய வதடலவரசதயதனஸ அடபஸபபடடயதலஸ நஷஸடஈட அததக அளவதலஸ
ஜகரடகஸகபடஐவணஸடமஸ.     சமமபதஸததலஸ கஞஸசதனதயதலஸ மனஸற ஜபணஸ

      ஜதரழதலரளதகளஸ மடழயதனரலஸ மரமஸ மறதநஸத வதழநஸத மரணமஸ அடடநஸதரரஸகளஸ,
       அவரஸகளடடய பரததரபமரன கடமஸப நதடலயதலஸ கட அவரஸகளகஸக உதவத

   ஜசயஸய மடயரத நதடல இரநஸதத.  Disaster  management   னடடய நதடல
       இனஸறமஸ பல இஸடஙஸகளதலஸ னஸற ஐசரரத சழஸநதடல இரகஸகதனஸறத.   ஆகஐவ

    அவரஸகளடடய இயறஸடகயதனரலஸ ஏறஸபஸபடகடய பதரசஸசதடனகடள தமரஸகஸகவமஸ
    அவரஸகளடடய ஜபரரளரதரர பதரசஸசதடனகடள தமரஸகஸகவமஸ தகஸக

 நடவடகஸடககளஸ எடகஸகபடஐவணஸடமஸ,   வனமதரகஙஸகளஸ இபஸஐபரதமஸ
   வனபகததகளதலஸ ஜகரடகஸககடய ஜதரநஸதரவகடள தமரஸகஸகடய
 நடவடகஸடககளஸ எடகஸகபடஐவணஸடமஸ.    ஆகஐவ இநஸj   கரரதயஙஸகடள நலஸல

   மடறயதலஸ ஆரரயஸநத தமரஸவ கரணஐவணஸடமஸ.     நமத ஐதரழரஸ ததர பதணறரயத
      வதஜயனஸ அவரஸகளஸ மலஸடல ஜபரதயரரஸ வதஷயதஸததறஸகஸக ஒர மறஸறபஸபளஸளத

      டவகஸகவமஸ ஜதரடலதரர கணஸஐணரடஸடதஸததஐல கரணவமஸ அவரஸகளஸ எடதஸத
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     நடவடகஸடக பரரரடஸடறஸகஸகரதய வதஷயமஸ எனஸபடதயமஸ இநஸத சநஸதரஸபஸபதஸததலஸ
 கறதயஜகரளஸள ஆடசபடகதஐறனஸ.    ஆகஐவ எலஸலர வததமரன

    பரரரடஸடகஸகடளயமஸ இநஸத அரசதறஸக ஜதரதவததஸதஜகரணஸட படஸஜஜடஸடட
     வரஐவறஸறமஸ ஆதரததஸதமஸ எனஸனடடய உடரடய நதடறவ ஜசயஸகதஐறனஸ.  

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജകാര്ജപ:   സര്,  ബഹുമകാനടപട്ട  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി
അവതരനിപനിച്ച  ബഡ്ജറ്റപ  സകാമകാകനര്യന  കഭദേടപട്ട  ബഡ്ജറ്റകാടണന്നകാണപ  എടന്റെ
അഭനിപ്രകായശ.  പകക്ഷ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനില  കഡകാ.  കതകാമസപ  ടഎസക്കനിനപ  സസ്വപ്നശ
കൂടുതലൈകാണപ.  അകദ്ദേഹശ  മറനകപകായ ഒരു കേകാരര്യശ ഞകാന് ഓര്മനിപനിക്കകാശ. നകാടെകാര്/
മുസസ്പീശ  ടപണ്കുട്ടനികേള്ക്കപ  വനിദേര്യകാഭര്യകാസ  കസ്കകാളര്ഷേനിപപ  125  രൂപയകാണപ.
ബഹുമകാനടപട്ട മുന് ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനി  1000  രൂപയകാ  ക്കനി വര്ദ്ധനിപനിക്കുടമന്നപ
പ്രഖര്യകാപനിച്ചനിരുടന്നങനിലുശ  ഇതവകരയുശ വര്ദ്ധനിപനിച്ചനിട്ടനില.  അതപ  വര്ദ്ധനിപനിക്കകാനളള
നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കണടമന്നകാണപ  എനനിക്കപ  ആദേര്യമകായനി  പറയുവകാനളളതപ.
കൂടെകാടത  വനിദേര്യകാഭര്യകാസ  വകായയുമകായനി  ബനടപട്ടപ  കേടെടക്കണനിയനിലൈകായ  ജനങ്ങടള
രക്ഷനിക്കകാന്  ഒരു നടെപടെനി ആവശര്യമകാണപ.  അതനിനപ  100 കകേകാടെനി രൂപ ബഡ്ജറ്റനില
നസ്പീക്കനിവച്ചനിട്ടുണപ.  അതപ  എങ്ങടന  ടചലൈവഴനിക്കകാന്  കപകാകുന  എന്നപ
വനിശദേസ്പീകേരനിക്കണശ.   കേര്ക്കടെകേ  മകാസതനില  ജനങ്ങള് വളടര  ഗതനികകേടെനിലൈകാണപ.
മുഖര്യമന്ത്രനിയുമകായനി  ആകലൈകാചനിച്ചതനിനകശഷേശ  നനിര്ബനമകായുശ   ജപ്തനി  നടെപടെനികേള്
നനിര്തനിവയണശ.  പ്രകതര്യകേനിച്ചപ  റനിലൈയന്സപ  കേമ്പനനി  വസ്പീട്ടുകേകാടരകപകാലുശ
ടകേകാങ്ങയ്ക്കുപനിടെനിക്കുന്ന  നനിലൈയനിലൈകാണപ  നസ്പീങ്ങുന്നതപ.  അതടകേകാണപ  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കേകാലൈതപ  കസ്റ്റ ടചയ്തതകപകാടലൈ തലകാലൈശ  അതപ നനിര്തനിവച്ചകാല
നന്നകായനിരനിക്കുടമന്നകാണപ എടന്റെ അഭനിപ്രകായശ.  അതകപകാടലൈതടന്ന ഭകാഗ ഉടെമ്പടെനിക്കപ
3 ശതമകാനശ  ടെകാകപ ഏര്ടപടുതനിയതപ ആടര ടകേകാലകാനകാണപ? ഇതകപകാടലൈ 26,000
കകേകാടെനി  രൂപ  ഉണകാക്കകാനള   പണനി  കേടണത്തുന്ന  കഡകാ.  കതകാമസപ  ടഎസകേപ
എന്തനിനകാണപ പകാവടപട്ട കുടുശബങ്ങളുടടെ ഭകാഗ ഉടെമ്പടെനിയനിയനില കേയറനിപനിടെനിക്കുന്നതപ?
കവടറ എത്രകയകാ  മകാര്ഗ്ഗശ നനിങ്ങള്ക്കറനിയകാശ. കപകാലൈസ്പീസപ വകുപ്പുശ എടടകസപ വകുപ്പുശ
പനിടെനിടച്ചടുത  എത്രകയകാ  വകാഹനങ്ങള്  എടടകസപ  ഓഫസ്പീസനിടന്റെയുശ  കപകാലൈസ്പീസപ
കസ്റ്റഷേടന്റെയുശ  റവനഡ്യൂ  ഓഫസ്പീസനിടന്റെയുശ  മുമ്പനില  കേനിടെപ്പുണപ.   അതപ  കലൈലൈശ
ടചയ്തുടകേകാടുതകാല നനിങ്ങള്ക്കപ  അതനിടന്റെ പണശ മതനിയകാകുശ.   ഒരു കേകാരണവശകാലുശ
ആ ഭകാഗശ  അശഗസ്പീകേരനിക്കകാന്  കേഴനിയനില.   അങ്ങപ  അതപ  കനകാട്ടപ  ടചയ്തപ  വനിത്കഡ്രെെകാ
ടചയണശ.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അങ്ങയുടടെ സമയശ കേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.  
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ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജകാര്ജപ:  സര്,ഒരു ടമമ്പര്ക്കപ ഭൂരനിപക്ഷതനിടന്റെ അടെനിസകാനതനില
സമയശ  അനവദേനിക്കണശ.    മൂന്നപ  മുന്നണനികേകളയുശ  കതകാലപനിച്ചപ  ഇവനിടടെ  വന്നവനകാണപ
ഞകാന്.   എനനിക്കപ  പറയകാനള  കേകാരര്യതനിനപ   അങ്ങപ  സമയശ  അനവദേനികച്ച  പറ്റൂ.വളടര
പ്രധകാനടപട്ട  മടറ്റകാരു   വനിഷേയശ   അയകാ  ലവകുണസസ്വകാമനികേടള  അങ്ങപ  എന്തുടകേകാണപ
മറനകപകായനി? 'ജകാതനിടയകാന്നപ, മതടമകാന്നപ, കുലൈടമകാന്നപ, ലദേവടമകാന്നപ, കലൈകാകേടമകാന്നപ' എന്നപ
ആദേര്യമകായനി  കലൈകാകേതപ  പ്രഖര്യകാപനിച്ചതപ  അയകാ  ലവകുണസസ്വകാമനികേളകാണപ.   ഇതപ  നമ്മുടടെ
പബനികേപ സര്വ്വസ്പീസപ കേമസ്പീഷേന് നടെത്തുന്ന പരസ്പീക്ഷയപ കചകാദേനിക്കുന്നതകാണപ.  അങ്ങപ ഇക്കകാരര്യശ
മറനകപകായനി.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  ഓര്മയകായനി  അന്തര്കദ്ദേശസ്പീയ  പഠനഗകവഷേണതനിനപ
നനിര്ബനമകായുശ  പണശ  നസ്പീക്കനിവയണശ.   അതകപകാടലൈ  കകേരളകാ  യൂണനികവഴനിറ്റനിയനില
ലവകുണസസ്വകാമനി  ടചയര് സകാപനിച്ചപ അതനിടന്റെ നടെതനിപനിനകായനി നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണശ.
തനിരുവനന്തപുരശ  ജനിലയനില  അയങകാളനിയുടടെ  നകാമകധയതനിലുള  സകാശസ്കകാരനികേ
സമുച്ചയതനിനപ നകാലപതപ കകേകാടെനി രൂപ നസ്പീക്കനിവച്ചനിട്ടുണപ. പകക്ഷ അതപ പരര്യകാപ്തമല. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശ്രസ്പീ. പനി. സനി. കജകാര്ജപ, അങ്ങപ കവഗശ അവസകാനനിപനിക്കൂ.  

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജകാര്ജപ:  സര്,  എനനിക്കപ  28,000  കവകാട്ടനിടന്റെ ഭൂരനിപക്ഷമുണപ.  അങ്ങപ
ഒരു കസ്നേഹശ കേകാണനിക്കകണ?

മനി  .   സസ്പീക്കര്:  അങ്ങടയ പരമകാവധനി പരനിഗണനിക്കുനണപ.  ഉള സമയശ കേളകയണ.  

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജകാര്ജപ:  അങ്ങപ കസ്നേഹനിച്ചപ  എടന്ന ടകേകാലരുതപ.  അങ്ങയുടടെ
പുസകേതനില അങ്ങപ ഗുരുകദേവടനക്കുറനിച്ചപ  മുപതപ  പ്രകാവശര്യശ  പരകാമര്ശനിച്ചു.   അതപ
വളടര നന്നകായനി.  ഞകാന് അതനിടന അനകൂലൈനിക്കുന.  പകക്ഷ അങ്ങപ ഒരു കേകാരര്യശ
മനസനിലൈകാക്കണശ.  അയങകാളനിടയക്കുറനിച്ചുള സശസകാരശ അങ്ങയുടടെ ഭകാഗത്തുനനിന്നപ
അവസകാനശ  ഉണകാകേണശ.  ഞകാനനിവനിടടെ  രകാഷ്ട്രസ്പീയശ  പറയുകേയകാടണന്നപ
ടതറ്റനിദ്ധരനിക്കരുതപ.   ഞകാന്  രകാഷ്ട്രസ്പീയടമകാനശ  പറയുന്നനില.   ഇവനിടടെ  ഇടെതപക്ഷശ
വളടര ശക്തമകാണപ.   ശ്രസ്പീ.  പനിണറകായനി  വനിജയന് സഖകാവനിനപ  ഇവനിടടെ  സുഖമകായനി
ഭരനിക്കകാശ.   കേകാരണശ  ഇപ്പുറതപ  കകേകാണ്ഗസപ  ശനിഥനിലൈസ്പീകേരനിക്കടപട്ടു.   മകാത്രമല,
പ്രധകാനടപട്ട  രണകാമടത  കേക്ഷനിയനില  മുസസ്പീശ  ലൈസ്പീഗപ  മകാത്രശ  പ്രതനിപക്ഷശ.
മൂന്നകാമടത കേക്ഷനി എകപകാള് കവണടമങനിലുശ  ശ്രസ്പീ.  പനിണറകായനി വനിജയനകവണനി
ഓശകാന  പകാടെകാന്  തയകാറകായനി  നനിലക്കുകേയകാണപ.  അതകാണകലകാ  കഡകാ.  എന്.
ജയരകാ  ജനിടന്റെ  പ്രസശഗതനില  കകേട്ടതപ.  അകദ്ദേഹതനിടന്റെ  പ്രസശഗശ  കകേട്ടപ  ഞകാന്
അത്ഭുതടപട്ടുകപകായനി.   പ്രതനിപക്ഷടത  ഏറ്റവശ  പ്രമുഖ  കേക്ഷനിയുടടെ  കനതകാവകായ
കഡകാ. എന്. ജയരകാജപ ഈ ബഡ്ജറ്റനിടന അനകൂലൈനിച്ചു എന്നപ പറഞ്ഞകാല എന്തകാണപ
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ഉകദ്ദേശര്യശ?  ഉകദ്ദേശര്യശ  കവടറകാനമല.   ടവറുടത  സഖകാവപ  പനിണറകായനി  വനിജയടന
കേളനിപനിക്കുകേയകാണപ.  തലക്കകാലൈശ അഞപ ടകേകാലകതക്കപ പനിടെനിച്ചുനനിലക്കുന്നതനിനള
കേച്ചവടെമകാണനിടതന്നപ ഓര്തകാല നന്നകായനിരനിക്കുടമനകൂടെനി അറനിയനിച്ചുടകേകാണപ ഞകാന്
നനിര്ത്തുന.   

ശ്രസ്പീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള:  സര്,  ബഹുമകാനര്യനകായ ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനി
അവതരനിപനിച്ച  ബഡ്ജറ്റനിടന  ഞകാന് അനകൂലൈനിക്കുന.  സമസ കമഖലൈകേളനികലൈയുശ
ജനങ്ങടള  പൂര്ണ്ണമകായുശ  ഉള്ടക്കകാണടകേകാണകാണപ  ഈ  ബ ഡ്ജറ്റപ
അവതരനിപനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ.   ഭൂമനി  ഇലകാതവര്ക്കപ  മൂന്നപ  ടസന്റെപ  ഭൂമനി,  വസ്പീടെപ
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനപ  ഫണപ,  വസ്പീടെപ  പണനി  പൂര്തനിയകാക്കകാതവര്ക്കപ  ധനസഹകായശ,
കക്ഷമടപന്ഷേനകേളുടടെ  തകേ  വര്ദ്ധനവപ  തടെങ്ങനിയവ  സകാധകാരണക്കകാരകായ
പകാവങ്ങള്ക്കപ ആശസ്വകാസശ പകേരുന്ന കേകാരര്യമകാണപ.    വന്കേനിടെ പദ്ധതനികേള് മുടെക്കശ
കൂടെകാടത  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുടമനശ  അകതകാടടെകാപശ  വനിദേര്യകാഭര്യകാസ-ആകരകാഗര്യ  കമഖലൈകേളനില
വരുത്തുന്ന  ഗുണപരമകായ  മകാറ്റശ  സമൂഹമകാടകേ  പ്രതനിഫലൈനിപനിക്കുടമനശ
പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയകാണപ.  കറകാഡുകേളുശ പകാലൈങ്ങളുശ ഏടറ്റടുതപ പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനപ ഫണപ
വനിഭകാവനശ  ടചയ്യുന്ന  മകാന്ദേര്യവനിരുദ്ധ  പകാകക്കജനിടന  സസ്വകാഗതശ  ടചയ്യുന.  എടന്റെ
മണ്ഡലൈതനിടലൈ  ഒന്പതപ  തരുത്തുകേടള  കയകാജനിപനിക്കകാന്  സകാധനിക്കുന്ന  ഫകാതനിമ
ഐലൈന്റെപ-മുക്കകാര്ഡപ  പകാലൈതനിനപ  പതനിനഞപ  കകേകാടെനി  രൂപ  വകേയനിരുതനിയതനിടന
അഭനിനന്ദേനിക്കുന.  എന്നകാല ബഡ്ജറ്റനിടന്റെ അച്ചടെനിയനില വന്ന ഫകാതനിമ-അരുളപന്
തരുതപ എന്ന പനിശകേപ ഒഴനിവകാക്കണശ.   കേഴനിഞ്ഞ എല.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
ഭരണ കേകാലൈതപ  വന്  ലൈകാഭതനിലൈകായനിരുന്ന  ചവറ ലടെറ്റകാനനിയശ  കേമ്പനനി  ഇകപകാള്
നഷതനിലൈകാണപ.  പ്രസസ്തുത സകാപനടത വസ്പീണശ ലൈകാഭകേരമകാക്കകാന് സകാധനിക്കണശ.
അവനിടടെനനിനള  മലൈനിനസ്പീകേരണശ കേകാരണശ തകാമസനിക്കകാന് സകാധനിക്കകാതതനിനകാല
180  ഏക്കറനില  തകാമസനിക്കുന്ന  കുടുശബങ്ങടള  ഒഴനിപനിച്ചപ  സലൈശ  ഏടറ്റടുക്കണശ.
ഇതനിനകായനി വര്യവസകായ വനികേസനതനിനപ  മകാറ്റനി  വച്ചനിരനിക്കുന്ന തകേ  വനിനനികയകാഗനിക്കണശ.
പകാരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നശ  അത്രയുശ  ഗുരുതരമകാണപ.  നസ്പീണകേര   തകാലൂക്കപ  ആശുപത്രനിയുടടെ
വനികേസനവശ  അടെനിയന്തരമകായനി  നടെപകാക്കണശ.   കേര്യകാന്സര്  കരകാഗബകാധനിതടരടക്കകാണപ
ഏറ്റവശ  കുടുതല  വലൈയുന്ന  ഒരു  പ്രകദേശമകാണപ  ചവറ.   ആയതനിനകാല  നസ്പീണകേരയനില
കേര്യകാന്സര് ചനികേനിതയകായനി ഒരു കഹകാസനിറ്റല പണനിയുന്നതനിനള തകേ കേടണതണശ.
ഇന്തര്യയനില  കേര്യകാന്സര്  കരകാഗ  ബകാധനിതരുടടെ  കേകാരര്യതനില  നകാലൈകാശ  സകാനതപ
നനിലക്കുന്ന ഒരു തകാലുക്കകാണപ  കേരുനകാഗപളനി.  ആയതനിനകാല  അതനിനകവണനിയുശ
ശ്രദ്ധ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിക്കണടമന്നപ  ബഹുമകാനടപട്ട  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനികയകാടെപ
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അകപക്ഷനിക്കുകേയകാണപ.   എലകാശ ശരനിയകായനി വരുടമന്ന ആത്മവനിശസ്വകാസശ നലകുന്ന
ഈ ബഡ്ജറ്റനിടന ഞകാനശ എടന്റെ കേക്ഷനിയുശ സര്വ്വകാത്മനകാ പനിന്തുണയ്ക്കുന.  

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ആര്  സുനനില  കുമകാര്:   സര്,  ദേസ്പീര്ഘവസ്പീക്ഷണകതകാടുകൂടെനി
ബഹുമകാനടപട്ട ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനി കഡകാ.  ടെനി.  എശ.  കതകാമസപ ഐസകേപ ഇവനിടടെ
അവതരനിപനിച്ച  ബഡ്ജറ്റനിടന  സസ്വകാഗതശ  ടചയ്യുന.   കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
ഭരണടത ഞകാന് കേവനി അയപടന്റെ വരനികേളനിലൂടടെ പറയകാന് ആഗഹനിക്കുകേയകാണപ.  

"നനിരതനില കേകാറനിടെനിച്ചപ കേനിടെക്കുന ഒരുവന്  

അവടന്റെ കേസ്പീശയനില നനിന്നപ പറനകപകായ  

അഞപ രൂപ കനകാട്ടനിലൈകായനിരുന എടന്റെ കനകാട്ടശ"..  സസ്വന്തശ കേകാരര്യങ്ങള് മകാത്രശ
നടെതനിടക്കകാണപ  കസകാളകാറനിലൂടടെയുശ   ബകാര്  കകേകാഴയനിലൂടടെയുടമലകാശ  സസ്വന്തശ  കേസ്പീശ
വസ്പീര്പനിക്കുന്ന രസ്പീതനിയനികലൈക്കപ കകേരളതനിടന്റെ സകാമ്പതനികേ സനിതനി ടകേകാടണതനിക്കുകേയുശ
സകാമ്പതനികേ  അരകാജകേതസ്വവശ  അഴനിമതനിയുശ   കേകാരണശ   സശസകാനടത  സകാമ്പതനികേ
മുരടെനിപനികലൈക്കുശ  കേടെടക്കണനിയനികലൈക്കുശ  തളനിവനിട്ട  ഒരു  ഗവണ്ടമന്റെകായനിരുന  കേഴനിഞ്ഞ
കേകാലൈങ്ങളനില  കകേരളശ  ഭരനിച്ചുടകേകാണനിരുന്നതപ.   ഇകന്നവടര  കകേരളശ  കേണനിട്ടനിലകാത
രസ്പീതനിയനില, ബഡ്ജറ്റനിടനതടന്ന വനിറ്റഴനിക്കുന്ന രസ്പീതനിയനില സസ്വര്ണ്ണക്കടെത്തുകേകാര്ക്കുശ ബകാര്
മുതലൈകാളനിമകാര്ക്കുശ  മകാത്രമകായനി  നനികുതനി ടവട്ടനിക്കുറച്ചുടകേകാണപ  സകാധകാരണക്കകാരകായ
ജനവനിഭകാഗങ്ങടള ബസപ ചകാര്ജപ  വര്ദ്ധനവനിലൂടടെയുശ ഇലൈകനിസനിറ്റനി ചകാര്ജപ വര്ദ്ധനവനിലൂടടെയുശ
ടവളക്കരശ  വര്ദ്ധനവനിലൂടടെയുശ  അതനിഭസ്പീകേരമകായ  വനിലൈക്കയറ്റതനിലൂടടെ  തളനിവനിട്ട  ഒരു
ഭരണകൂടെമകായനിരുന കേഴനിഞ്ഞ കേകാലൈത്തുണകായനിരുന്നതപ.  അതനിടന്റെ പ്രതനികേരണമകായകാണപ ഇന്നപ
കകേരളശ  ഭരനിക്കകാന്  ഇടെതപക്ഷ  ജനകാധനിപതര്യ  മുന്നണനിടയ  കകേരള  ജനത
ഏലപനിച്ചനിട്ടുളടതന്നതപ  യകാഥകാര്തര്യശ  തടന്നയകാണപ.  ഈ  ബഡ്ജറ്റനിടന  തസ്പീര്ച്ചയകായുശ
സകാധകാരണക്കകാരുടടെ ബഡ്ജറ്റകായനി നമുക്കപ കേകാണകാന് സകാധനിക്കുശ.   കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ടമന്റെപ
സകാധകാരണ ജനങ്ങളുടടെ കമല അതനിഭസ്പീമമകായ നനികുതനി  ഭകാരമകാണപ  അടെനികച്ചലപനിച്ചനിരുന്നതപ.
മുതലൈകാളനിമകാര്ക്കപ നനികുതനി ടവട്ടനിപപ നടെത്തുവകാനള അവസരങ്ങള്  നലകുകേയകാണുണകായതപ.
പ്രകേടെന പത്രനികേയനിടലൈ  വകാഗകാനങ്ങള് പകാലൈനിക്കടപടെകാനളതകാടണന്നകാണപ എല.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്ടമന്റെപ   ഈ  ബഡ്ജറ്റനിലൂടടെ  വനിലൈയനിരുതടപടുന്നതപ.  ഈ  ബഡ്ജറ്റപ  സര്വ്വ
കമഖലൈകേളനിലുശ   പ്രതസ്പീക്ഷ  നലകുന്നതകാണപ.   ഒരു  സകാമ്പതനികേ  വനിദേഗടന്റെ  എലകാവനിധ
ലവദേഗര്യങ്ങളുശ പ്രകേടെനിപനിക്കുന്നതശ യകാഥകാര്തര്യ കബകാധകതകാടുകൂടെനിയുളളതമകാണപ.  സുസനിര
വനികേസനതനിനപ  നകാന്ദേനി  കുറനിക്കുന്ന മകാറ്റതനിടന്റെ ദേനിശകാ  സൂചനികേയകായനിട്ടകാണപ  നകാശ  ഇതനിടന
കേകാകണണതപ.   നകാശ  പ്രകതര്യകേ  ജകാതനിയനികലൈകാ  മതതനികലൈകാ  ഉള്ടപടുന്നനിലകാടയനള
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ശ്രസ്പീനകാരകായണ  ഗുരുകദേവടന്റെ  വചനങ്ങള്  അനസ്വര്തമകാക്കുന്ന  മകതതര  ബജ്ഡറ്റകാണനിതപ.
അഞപ  വര്ഷേശ  ടകേകാണപ  കകേരളതനില  വരകാന്  കപകാകുന്ന  പരനിവര്തനതനിടന്റെ  ദേനിശകാ
സൂചനികേയകായനിട്ടകാണപ ഈ ബഡ്ജറ്റനിടന കകേരള ജനത സസ്വസ്പീകേരനിച്ചനിട്ടുളതപ.  അടുത അഞപ
വര്ഷേശടകേകാണപ  ഒരു  ലൈക്ഷകതകാളശ  കകേകാടെനി  രൂപ  സശസകാനതപ  മുതല  മുടെക്കുണകാക്കകാന്
കേഴനിയുടമന്നപ  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന.  സകാമൂഹര്യ  കക്ഷമ  ടപന്ഷേന്  ആയനിരശ  രൂപയകാക്കനി
ഉയര്തനിയതപ  സകാധകാരണ  ജനവനിഭകാഗങ്ങള്ക്കപ  ആശസ്വകാസകമകുന്നതകാണപ.   അതനിടനലകാശ
ഉപരനിയകായനി ഒരു കസകാഷേര്യലൈനിസ്റ്റപ സകാമൂഹര്യക്രമശ ടകേട്ടനിപടുക്കുകേ എനള ലൈക്ഷര്യകതകാടുകൂടെനി
എലകാവര്ക്കുശ  വസ്പീടെപ,   ടവളനിച്ചശ,   ടവളശ,   കേക്കൂസപ  എനള  പ്രസകാവന  തസ്പീര്ച്ചയകായുശ
കകേരളതനിടലൈ അടെനിസകാന ജനവനിഭകാഗങ്ങള്ക്കപ  ഗുണകേരമകാടണന്നപ  മകാത്രമല എലകാവരുശ
ഒരുകപകാടലൈ  സകാമൂഹര്യ-സകാമ്പതനികേ  സനിതനിയനികലൈക്കപ  ഉയര്നവരുന്നതനിനള
സകാഹചരര്യങ്ങള് ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ ഒരുക്കുടമനളതനിടന്റെ സൂചനയകായനിട്ടകാണപ കേകാകണണതപ.
ഇന്നപ കകേരളതനിടലൈ സകാധകാരണ ജനവനിഭകാഗങ്ങളനില   ഭൂമനിയുശ വസ്പീടുമനിലകാതവരുടടെ എണ്ണശ
വളടരയധനികേശ  വര്ദ്ധനിച്ചുടകേകാണനിരനിക്കുന്ന  സകാഹചരര്യമകാണുളതപ.  അവര്ക്കപ
അതകാണനിയകായനി  ഈ  ബഡ്ജറ്റനിലൂടടെ  ഭൂരഹനിതര്ക്കപ  മൂന്നപ  ടസന്റെപ  ഭൂമനി  നലകേകാന്
തസ്പീരുമകാനനിച്ചതപ  ശകാഘനസ്പീയമകായ  കേകാരര്യമകാണപ.   ആകരകാഗര്യ  രശഗതപ   ഊന്നല
നലകേനിടക്കകാണപ  ആകരകാഗര്യ  ഇന്ഷേസ്വറന്സപ  കമഖലൈയനിടലൈ  പരനിഷ്ക്കകാരങ്ങള്  വലൈനിയ
കനട്ടമകായനിട്ടകാണപ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനില  എടുത്തുകേകാണനിക്കുന്നതപ.  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനിടലൈ
ഏറ്റവശ വലൈനിയ പ്രകതര്യകേത സകാമ്പതനികേ മകാന്ദേര്യടത കനരനിടെകാനള പകാകക്കജകാണപ.
കേഴനിഞ്ഞ എല.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കകാര് ടകേകാണവന്ന ഒന്നകാശ മകാന്ദേര്യവനിരുദ്ധ പകാകക്കജപ
ആര്.ബനി.ടഎ.  പ്രകതര്യകേശ  പ്രകേസ്പീര്തനിച്ചതകാണപ.   ധനമന്ത്രനി  അവതരനിപനിച്ച  രണകാശ
മകാന്ദേര്യവനിരുദ്ധ  പകാകക്കജപ  ഗള്ഫനിടലൈ  പ്രതനിസനനിയനിലൂടടെ  രൂപടപട്ടനിട്ടുള  സകാമ്പതനികേ
മകാന്ദേര്യടത  കനരനിടുന്നതനിനള  തറുപപ  ചസ്പീട്ടപകൂടെനിയകായനിട്ടകാണപ  കേകാകണണതപ.  പ്രകതര്യകേ
നനികക്ഷപ പദ്ധതനി എന്ന ഇഇൗ സ്കസ്പീശ സസ്വകാഗതകാര്ഹമകാണപ. പന്ത്രണകായനിരശ കകേകാടെനിരൂപയുടടെ
പകാകക്കജനിനപ കകേരള ജനതയുടടെ പനിന്തണയുണകാവകേ തടന്ന ടചയ്യുശ. 2008-ല അഞ്ഞൂറപ
കകേകാടെനി രൂപയുടടെ പകാകക്കജകാണപ ഉണകായനിരുന്നതപ.  

ആസനിയകാന് കേരകാറനിലൂടടെയകാണപ  നമ്മുടടെ  നകാളനികകേര കമഖലൈയുശ റബര്  കമഖലൈയുശ
തകേരകാനനിടെയകായതപ.  കേകാര്ഷേനികേ കമഖലൈയപ പ്രകതര്യകേ ഉഇൗന്നല നലകേനിടക്കകാണപ പച്ചക്കറനി
കൃഷേനിയനില  സസ്വയശപരര്യകാപ്തതയുശ  നകാളനികകേര  സശഭരണവശ  ടനലവയല
സശരക്ഷണവമുള്ടപടടെയുളളവ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനിലൂടടെ  പ്രഖര്യകാപനിക്കുകമ്പകാള്  നകാടളകേളനില
കേകാര്ഷേനികേ  കമഖലൈ  ഉയര്ടതഴുകന്നല്പനിടന്റെ  പകാതയനില  വരുടമനളതനില  യകാടതകാരു
തര്ക്കവമനില.   ടതകാഴനിലുറപപ  പദ്ധതനിക്കപ   നൂറപ  ദേനിവസടത  കജകാലൈനി  നലകുടമന്നപ
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പറയുന്നതശ  ടപകാതവനിദേര്യകാഭര്യകാസതനിനപ  സശരക്ഷണശ  നലകേനിടകേകാണപ  ഇടെതപക്ഷ
ജനകാധനിപതര്യ  മുന്നണനി   അന്തകാരകാഷ്ട്ര  നനിലൈവകാരമുള  സ്കൂളുകേള്  അനവദേനിക്കുന്നതശ
ശകാഘനസ്പീയമകാണപ.  ഇടെതപക്ഷ  ജനകാധനിപതര്യ  മുന്നണനി  ഗവണ്ടമന്റെനിനകവണനി
അവതരനിപനിച്ചനിട്ടുള ബഡ്ജറ്റനിനപ പൂര്ണ്ണമകായനിട്ടുള പനിന്തണ അറനിയനിച്ചുടകേകാണപ  ഞകാന്
നനിര്ത്തുന.

1.00 pm]

ശ്രസ്പീ  .    വനി  .    ടെനി  .    ബലറകാശ:  സര്,  വളടരയധനികേശ  കേകാല്പനനികേടമങനിലുശ
യകാഥകാര്തര്യകബകാധമനിലകാത,  പ്രകയകാഗവലക്കരനിക്കകാന്  വളടര  ബുദ്ധനിമുട്ടപ  കനരനിടുടമന്നപ
ഉറപ്പുളതമകായ ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനിടന ഞകാന്  എതനിര്ക്കുകേയകാണപ.  ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനിനപ ഒരു
ബകാക്കപകഡ്രെെകാപ്പുണപ.  അതപ  ഏതകാണപ  പതപ  ദേനിവസശ  മുന്പപ  ഇവനിടടെ  അവതരനിപനിച്ച
ധവളപത്രമകാണപ.  ഒരു  ഫനിനകാന്ഷേര്യല  കഡകാകേദ്യുടമന്റെപ  എനള  നനിലൈയനിലൈല  ആ
ധവളപത്രടത  നമുക്കപ  കേകാണകാന്  സകാധനിക്കുകേ.  മറനിച്ചപ  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന
അകേകാരണമകായനി  കുറ്റടപടുതകാന്  കവണനി  തയകാറകാക്കനിയ  കുറ്റപത്രമകായനിട്ടകാണപ  അതനിടന
കേകാണകാന് സകാധനിക്കുകേ.  ഏറ്റവശ പ്രധകാനടപട്ട പലൈ കേകാരര്യങ്ങളുശ ധവളപത്രതനില നനിന്നപ
ബഹുമകാനര്യനകായ  ധനകേകാരര്യ  മന്ത്രനി  രകാഷ്ട്രസ്പീയ  കേകാരണങ്ങളകാല  മറച്ചുപനിടെനിക്കുകേയകാണപ.
കേകാരണശ  അതപ  പരകാമര്ശനിച്ചകാല  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെനിനപ  ചനിലൈ  ടക്രഡനിറ്റുകേള്
ടകേകാടുകക്കണനിവരുശ.  ബഹുമകാനര്യനകായ  മുന്മുഖര്യമന്ത്രനി ഉമന് ചകാണനി തടന്ന സൂചനിപനിച്ചു,
റവനദ്യു ഇതര വരുമകാനശ, കലൈകാട്ടറനിയടെക്കമുള വരുമകാനശ, പതനിടനകാന്നനിരട്ടനി വര്ദ്ധനിച്ചതപ ഇഇൗ
ധവളപത്രതനില  പ്രതനിഫലൈനിക്കുന്നനില.  അകതകാടടെകാപശ  എനനിക്കപ  ആശരര്യകേരമകായനി
കതകാനന്നതപ  ജനി.എസപ.ഡനി.പനി.-ടയക്കുറനിച്ചപ  ഒരു  പരകാമര്ശകമകാ  അടലങനില  ഒരു
കടെബനികളകാ  ഫനിഗകറകാ  ധവളപത്രതനില  ഇലകാടയനളതകാണപ.   ബകാക്കനിടയലകാമുണപ.
പതന്പതപ ചകാര്ട്ടുണപ, ഫനിഗറുണപ, ഗകാഫുണപ എലകാമുണപ. പകക്ഷ ജനി.എസപ.ഡനി.പനി.-യുടടെ
വളര്ച്ച  കേഴനിഞ്ഞ  പത്തു  വര്ഷേതനില   എങ്ങടനയകാണപ  എനളതനിടനക്കുറനിച്ചപ  ഒരു
പരകാമര്ശശ  കപകാലുമനില.  എന്നകാല  ബകാക്കനിടയലകാകേകാരര്യങ്ങളുശ  തകാരതമര്യടപടുത്തുന്നതപ
ജനി.എസപ.ഡനി.പനി.-യുമകായനിട്ടകാണപ.   റവനദ്യു  ടഡഫനിസനിറ്റപ  ടു  ജനി.എസപ.ഡനി.പനി.,  ഫനിസ്കല
ടഡഫനിസനിറ്റപ  ടു  ജനി.എസപ.ഡനി.പനി.,  ടഡബ്റ്റപ  ടു  ജനി.എസപ.ഡനി.പനി. ഒടക്കയകാണപ
പറയുന്നതപ.  പകക്ഷ  ജനി.എസപ.ഡനി.പനി.  ഫനിഗര്  എത്രടയന്നപ  പറയുന്നനില.  റനികവഴപ
കേകാലക്കുകലൈഷേനനികലൈക്കപ  കപകായകാല  കേകാണകാന്  സകാധനിക്കുന്നതപ  2011-ല  2.87  ലൈക്ഷശ
കകേകാടെനിയകായനിരുന ജനി.എസപ.ഡനി.പനി.-ടയങനില  2016-ല ജനി.എസപ.ഡനി.പനി.  5.85  ലൈക്ഷശ
കകേകാടെനിയകായനി, ഏതകാണപ  ഇരട്ടനിയനിലൈധനികേമകായനി  204  ശതമകാനശ വര്ദ്ധനിച്ചുടവനളതകാണപ.
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കനരടത ടനനകാറ ടമമ്പര് അടെക്കശ കേടെശ വര്ദ്ധനിച്ചുടവന്നപ പറഞ്ഞു. കേടെശ വര്ദ്ധനിച്ചുടവന്നതപ
ശരനിയകാണപ.  കേടെശ  ഏതകാണപ  ഇരട്ടനിയകായനിട്ടുണപ.  പകക്ഷ  കേടെശ  വര്ദ്ധനിച്ചകതകാടടെകാപശ
ജനി.എസപ.ഡനി.പനി.യുശ ഇരട്ടനിയകായനിട്ടുണപ.  2014-ല ടഡബ്റ്റപ  ജനി.എസപ.ഡനി.പനി.  കറകഷേര്യകാ
27  ശതമകാനമകായനിരുന്നതപ  26  ശതമകാനമകായനി  ഇകപകാള്  ഇശപ്രൂവപ ടചയ്തനിരനിക്കുകേയകാണപ.
കേടെടക്കണനി എനള ഒരു അവസ കകേരളതനില ഇല എനളതകാണപ യകാഥകാതര്യശ. ഇഇൗ
യകാഥകാര്തര്യടത മറച്ചു വയ്ക്കുന്ന തരതനിലൈകാണപ ധവളപത്രശ മുകന്നകാട്ടുകപകാകുന്നതപ. ബഡ്ജറ്റുശ
അതനിടന്റെ  ഒരു  തടെര്ച്ചയകായനി  വളടര  യുക്തനിസഹമലകാത  കേണക്കുകേളകാണപ
മുകന്നകാട്ടുവയ്ക്കുന്നതപ.   കനരടത ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന് സൂചനിപനിച്ചതകപകാടലൈ രണമൂന്നപ
മകാസശ  മുന്പപ  ഇടെക്കകാലൈ  ബഡ്ജറ്റപ  അവതരനിപനിച്ച  അകത  ധനകേകാരര്യ  വകുപപ  ഇകപകാള്
അതനില  നനിനശ  തസ്പീര്ത്തുശ വര്യതര്യസമകായനിട്ടുള  കേണക്കുകേളകാണപ  പറയുന്നതപ.  റവനദ്യു
വരുമകാനശ  524  കകേകാടെനി  രൂപ കൂടുടമന്നപ  ടവറുടത  പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയകാണപ.
മൂലൈധനവരുമകാനശ ഏതകാണപ 2600 കകേകാടെനി രൂപ വര്ദ്ധനിക്കുടമന്നപ പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുകേയകാണപ. ഇഇൗ
പ്രതസ്പീക്ഷകേടളകാടക്ക എങ്ങടന യകാഥകാര്തര്യവത്കേരനിക്കകാന് സകാധനിക്കുടമനളതപ ധനകേകാരര്യ
വകുപ്പുമന്ത്രനി  വനിശദേസ്പീകേരനികക്കണതടണന്നകാണപ  എനനിക്കപ  കതകാനന്നതപ.   അക്കകാരര്യതനില
അകദ്ദേഹതനിനകപകാലുശ  ക്ളകാരനിറ്റനി  ഉകണകാ  എനളതപ  സശശയമകാണപ.  കേനിഫ്ബനി
പുനനഃസൃഷനിക്കുടമന്നകാണപ  പറയുന്നതപ.  കേനിഫ്ബനി  ഇവനിടടെ  ഒരു  പകാരലൈല  ട്രെഷേറനിയകായനി
മകാറുടമനളതകാണപ  പ്രകയകാഗതലൈതനില  ഞകാന്  മനസനിലൈകാക്കുന്നതപ.  ടപകാതമരകാമതപ
വകുപനിടന കേനിഫ്ബനി കടെക്കപഓവര് ടചയ്യുകേയകാടണന്നപ കനരടത ശ്രസ്പീ.  വനി.  ഡനി.  സതസ്പീശന്
പറഞ്ഞു.  എനനിക്കപ കതകാനന ഇവനിടെടത സര്ക്കകാരനിടന മുഴുവന് തടന്ന കേനിഫ്ബനി കടെക്കപ
ഓവര് ടചയകാന് കപകാകുന എന്നകാണപ.   ടപകാതമരകാമതപ വകുപനിടന്റെ മകാത്രമല ഇഇൗ നകാട്ടനിടലൈ
എലകാ  അഡനിനനികസ്ട്രറ്റസ്പീവപ  ഡനിപകാട്ടുടമന്റുകേളുകടെയുശ  എലകാ  പദ്ധതനികേളുശ  ഇനനി  കേനിഫ്ബനി
വഴനിയകാണപ വരകാന് കപകാകുന്നതപ. വനിദേര്യകാഭര്യകാസ വകുപനില സ്കൂളുകേള് നന്നകാക്കുന്നതപ കേനിഫ്ബനി,
ടൂറനിസശ  പദ്ധതനികേള്  നടെപകാക്കുന്നതപ  കേനിഫ്ബനി,  മറ്റപ  ഇന്ഫകാസ്ട്രക്ച്ചര്  പദ്ധതനികേള്
നടെപകാക്കുന്നതപ കേനിഫ്ബനി,  ധകാരണകാപത്രശ ഒപപ വയ്ക്കുന്നതപ കേനിഫ്ബനി,  വര്ക്കപ ഇന്ടസക്ഷന്
നടെത്തുന്നതപ കേനിഫ്ബനി,  ബനില്ലുകേള് സമര്പനികക്കണതപ കേനിഫ്ബനിക്കപ,  പരനികശകാധനികക്കണതപ
കേനിഫ്ബനി,  കകേകാണ്ട്രെകാക്ടര്മകാര്ക്കപ  പണശ നലകകേണതപ  കേനിഫ്ബനി.  ഒരു ട്രെഷേറനിക്കപ  പകേരശ
കവടറകാരു  ട്രെഷേറനി  ഇവനിടടെ  ക്രനികയറ്റപ  ടചയടപടുകേയകാണപ.  ഇവനിടടെ  ഒരു  സൂപര്
മുഖര്യമന്ത്രനിയകായനി ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനി മകാറുനകണകാടയന്നപ   സശശയനികക്കണനിയനിരനിക്കുന.
റവനദ്യു  കേമനി  13000 കകേകാടെനി രൂപയകാടണന്നപ  പറയുന.  ടപകാതകേടെശ  17926  കകേകാടെനി
രൂപയകാടണന്നപ  പറഞ്ഞു.  അതനിന  പുറടമയകാണപ  20,000  കകേകാടെനി  രൂപയുടടെ
അധനികേവനിഭവസമകാഹരണശ  ഇഇൗ  രസ്പീതനിയനില  പുറത്തുണകാക്കുന്നതപ.  കേടെബകാദ്ധര്യതകേളുടടെ
കപരനില  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന  വനിമര്ശനിച്ചനിരുന്ന  ആളുകേള്    മുപതനിടയണ്ണകായനിരശ
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കകേകാടെനി രൂപ ഇഇൗ ഒരു വര്ഷേശ തടന്ന കേടെടമടുക്കകാന് കപകാകുകേയകാണപ. സമയക്കുറവപ ടകേകാണപ
ഞകാന് മറ്റപ വനിമര്ശനങ്ങളനികലൈയപ കേടെക്കുന്നനില.  കകേരളതനിടന്റെ എകക്കകാണമനിടയ  ഏറ്റവശ
കൂടുതല  സഹകായനിച്ചുടകേകാണനിരനിക്കുന്ന  പ്രവകാസനികേകളകാടെപ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റപ  യകാടതകാരു
അനഭകാവപൂര്ണ്ണമകായ  സമസ്പീപനവശ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നനില.  വനികദേശത്തു  നനിനവരുന്ന
റമനിറ്റന്സനിടന്റെ കുറവനിടനക്കുറനിച്ചപ  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ആശങടപടുനണപ.  പകക്ഷ
പ്രവകാസനികേള്ക്കുകവണനിയുള യകാടതകാരു കേര്മപദ്ധതനിയുശ ഇതനില ആവനിഷരനിക്കുന്നനില.
ഡനിസകാസ്റ്റര്  മകാകനജുടമന്റെപ  എനപറയുന്ന  സുരക്ഷ  എന്ന  ആശയടത   ഇഇൗ
ബഡ്ജറ്റപ  സര്ശനിക്കുന്നനില.  ഓകരകാ  വര്ഷേവശ  എണ്ണകായനിരകതകാളമകാളുകേള്
അപകേടെങ്ങള്മൂലൈശ മരണടപടുന്ന ഇഇൗ കകേരളതനില അതനിടനക്കുറനിച്ചപ  മനിണന്നനില.
സ്റ്റകാര്ട്ടപപ  പദ്ധതനികേടളക്കുറനിച്ചപ  മനിണന്നനില.  ടതരടഞ്ഞടുപപ  കേകാലൈതപ  പറഞ്ഞതപ
എലകാ  ടപന്ഷേനശ വസ്പീട്ടനിലുടമതനിക്കുടമന്നകാണപ.  ഇകപകാള്  അതപ  കുടുശബശ്രസ്പീ  വഴനി
പരനികശകാധനിച്ചപ പഠനങ്ങള് നടെതനി ആവശര്യമകായ കേകാരര്യങ്ങള് ടചയ്യുടമന്നപ പറയുന.
ട്രെകാന്സ്ടജന്റെറുകേള്ക്കപ  ടപന്ഷേന്  ഏര്ടപടുത്തുടമന്നപ  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമന്റെപ
പ്രഖര്യകാപനിക്കുകേയകാണപ.  മുന്പപ സശസകാരനിച്ച എലകാവരുശ അകതക്കുറനിച്ചപ വളടര നല
രസ്പീതനിയനില  പറഞ്ഞു.  എനനിക്കപ  അതനിടന്റെ  യുക്തനി  മനസനിലൈകാകുന്നനില.  ബഡ്ജറ്റപ
പ്രസശഗതനില  ധനകേകാരര്യ  മന്ത്രനി  പറയുന്നതപ  60  വയസ്സു  കേഴനിഞ്ഞ  ട്രെകാന്സപ
ടജന്റെറുകേള്ക്കപ  ടപന്ഷേന്  നലകുടമന്നകാണപ.  60  വയസ്സു  കേഴനിഞ്ഞ  മുഴുവന്
ആളുകേള്ക്കുശ ഇകപകാള് തടന്ന വകാര്ദ്ധകേര്യകേകാലൈ ടപന്ഷേനണപ.   പ്രസവകാനകൂലൈര്യശ
നലകുടമന്നപ പറഞ്ഞനിട്ടപ അതപ സസ്പീകേള്ക്കപ എന്നപ എടുതപ പറകയണ കേകാരര്യമുകണകാ?
60  വയസ്സു കേഴനിഞ്ഞ മുഴുവന് ആളുകേള്ക്കുശ  ടപന്ഷേനണപ.  ട്രെകാന്സ്ടജന്റെറുകേള്ക്കപ
ടപന്ഷേന് ഏര്ടപടുതകാനള തസ്പീരുമകാനശ  ആത്മകാര്തതകയകാടടെയകാടണങനില  60
വയസപ  എനളതപ  50  വയസകാക്കനിടയങനിലുശ  കുറയകാന്  ബഹുമകാനടപട്ട  മന്ത്രനി
തയകാറകാകേണശ.  കേകാരണശ  അവനിവകാഹനിതരകായനിട്ടുള  50  വയസപ  പൂര്തസ്പീകേരനിച്ച
സസ്പീകേള്ക്കപ  ടപന്ഷേന്  ടകേകാടുക്കുനണപ.  ഒനകേനില  വയസപ  കുറയ്ക്കുകേ  അടലങനില
സകാധകാരണ ടകേകാടുക്കുന്ന വകാര്ദ്ധകേര്യകേകാലൈ ടപന്ഷേനനില നനിന്നപ കൂടെനിയ  തകേ ട്രെകാന്സപ
ടജന്റെറുകേള്ക്കപ  ടപന്ഷേനകായനി  നലകുകേ.  അതനിനപ  ബഹുമകാനടപട്ട  മന്ത്രനി
തയകാറകാകേണടമന്നകാണപ  എനനിക്കപ  പറയകാനളതപ.  സര്ക്കകാരനിടന്റെ  ഇഇൗ  വനിഷേയതനിടലൈ
ആത്മകാര്തത  കചകാദേര്യശ  ടചയടപടുകേയകാണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേകാലൈതകാണപ
ഇന്തര്യയനില ആദേര്യമകായനി   ഒരു സശസകാനശ  ട്രെകാന്സപ  ടജന്റെര് കപകാളനിസനി  രൂപസ്പീകേരനിച്ചതപ.
ബഹുമകാനര്യനകായ  അന്നടത  മന്ത്രനി  കഡകാ.  എശ.  ടകേ.  മുനസ്പീറനിടന  ഞകാന്
അഭനിനന്ദേനിക്കുകേയകാണപ.  പകക്ഷ  ഏറ്റവശ  കൂടുതല  ടപ്രകാട്ടക്ഷനശ  ആനകൂലൈര്യവശ  സകാമൂഹര്യ
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അശഗസ്പീകേകാരവശ  ട്രെകാന്സ്ടജന്റെറുകേള്ക്കപ ലൈഭനികക്കണ  കകേരളതനില ഇന്നപ ഇഇൗ സര്ക്കകാരനിടന്റെ
കേസ്പീഴനില  വലൈനിയ  രസ്പീതനിയനിലുള  പസ്പീഡനങ്ങളകാണപ  അവര്ക്കപ  അനഭവനികക്കണനിവരുന്നതപ.
മനിനനിഞ്ഞകാന്നപ  ഞകാന്  തൃശ്ശൂരനിടലൈ  വനിയ്യൂര്  ടസന്ട്രെല  ജയനിലൈനില  കപകായനി.  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേകാലൈതപ  അന്നടത  എശ.എല.എ.-മകാര്  കപകായതകപകാടലൈ  കേനിര്മകാണനി
മകനകാജനിടനയുശ  ടകേകാടെനി  സുനനികയയുശ  കപകാടലൈയുളള  ക്രനിമനിനലുകേടള  കേകാണകാനല.  ഇഇൗ
സര്ക്കകാരനിടന്റെ  കനതൃതസ്വതനില,കപകാലൈസ്പീസനിടന്റെ  കനതൃതസ്വതനില  ചരനിത്രതനിലൈകാദേര്യമകായനി
പതനിടനകാന്നപ ട്രെകാന്സപ ടജന്റെറുകേള് ഇന്നപ അതനിഭസ്പീകേരമകായ കുറ്റങ്ങള് ചുമതടപട്ടപ വനിയ്യൂര്
ടസന്ട്രെല  ജയനിലൈനില  അടെയടപട്ടനിരനിക്കുകേയകാണപ.  ഇതപ  അപമകാനകേരമകായ
സകാഹചരര്യമകാണപ.  ആധുനനികേ സമൂഹതനിനപ കയകാജനിക്കകാന് കേഴനിയകാത തരതനിലുള
പസ്പീഡനങ്ങളകാണപ  എറണകാകുളതപ  കപകാലൈസ്പീസനില  നനിന്നപ  അവര്ക്കപ
അനഭവനികക്കണനിവന്നതപ.  അവടര  പുരുഷേന്മകാരുടടെ  ടസലനിലൈകാകണകാ  സസ്പീകേളുടടെ
ടസലനിലൈകാകണകാ  അടെയ്കക്കണതപ  എന്ന  കേകാരര്യതനില  കപകാലുശ  ചര്ച്ചയുണകായനി.
അവസകാനശ  ഇകപകാള്  മകാറ്റനി  തകാമസനിപനിച്ചുണപ.  നല  കേകാരര്യശ.    മനഷേര്യകാവകേകാശ
ലൈശഘനതനിലടപടുതകാവന്ന അനഭവങ്ങളകാണപ  കപകാലൈസ്പീസപ കസ്റ്റഷേനനില അവര്ക്കപ
കനരനികടെണനി  വന്നതപ.   എലകാ  നനിയമങ്ങകളയുശ  കേകാറ്റനില  പറതനി  അവരുടടെ
അടെനിവസങ്ങള്കപകാലുശ  അഴനിച്ചുവകാങ്ങനി  പരനികശകാധനിക്കകാനകാണപ  അവനിടെടത
കപകാലൈസ്പീസുകേകാര് തയകാറകായതപ. കപകാലൈസ്പീസപ ജസ്പീപനില വച്ചുകപകാലുശ വലൈനിയ രസ്പീതനിയനിലുള
ശകാരസ്പീരനികേ പസ്പീഡനങ്ങള് അവര്ക്കപ കനരനികടെണനിവന.  പരകാതനി പറയകാനകാണപ അവര്
ടചന്നതപ.   ഇഇൗ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ടപകാത  സമസ്പീപനമകാണതപ.   ഇതപ  തടന്നയകാണപ
കുട്ടനിമകാക്കൂലൈനില നമള് കേണതപ.  പരകാതനി പറയകാന് കപകാലൈസ്പീസപ കസ്റ്റഷേനനില ടചന്ന
ആളുകേടള  കേളകക്കടസടുതപ  ജയനിലൈനിലൈടെയ്ക്കുകേ. ടഎ.പനി.സനി.  395  പ്രകേകാരശ
dacoity -ക്കപ പത്തുവര്ഷേശ കേഠനിനതടെവപ അടലങനില ജസ്പീവപരര്യന്തശ തടെവപ അടെക്കശ
കേനിട്ടകാവന്ന  കുറ്റമകാണപ  ചുമതനി  ജയനിലൈനിലൈടെയടപട്ടനിരനിക്കുന്നതപ. ജകാമര്യശ  കപകാലുശ
കേനിട്ടുകമകാടയന്നപ ഉറപനില. ഇഇൗ ഗവണ്ടമന്റെപ മനിണന്നനില. ആഭര്യന്തര വകുപനിടന്റെ ചുമതലൈയുള
മുഖര്യമന്ത്രനി  ഇതനിടനക്കുറനിച്ചപ  മനിണന്നനില.  ആ  കപകാലൈസ്പീസപ  ഉകദേര്യകാഗസര്ടക്കതനിടര
അതനിശക്തമകായ നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കണശ. കമലൈനില ഇതകാവര്തനിക്കനിടലന്നപ ഉറപ്പു വരുതണശ.
ആ  നനിലൈയനിലുള  മകാതൃകേകാപരമകായ  നടെപടെനികേള്  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതനികനകാടടെകാപമകാണപ  നനിങ്ങള്
ട്രെകാന്സപ  ടജന്റെറുകേള്ക്കുകവണനിയുള  വകാഗകാനങ്ങള്   നടെത്തുന്നടതങനില  അതനിടന്റെ
ആത്മകാര്തത ഞങ്ങള്ക്കപ ഉള്ടക്കകാളകാന് സകാധനിക്കുമകായനിരുന. ഇഇൗ ഗവണ്ടമന്റെപ ഇതരശ
കേകാരര്യങ്ങളനില  ടതറ്റപ  തനിരുതണടമന്നപ  ഒരനിക്കല  കൂടെനി  ശക്തമകായനി  ആവശര്യടപട്ടുടകേകാണപ
ഞകാന് ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനികനകാടുള എടന്റെ എതനിര്പപ ഒരനിക്കലകൂടെനി അറനിയനിക്കുകേയകാണപ. 
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ശ്രസ്പീ  .    ടകേ  .    ടകേ  .    രകാമചന്ദ്രന്  നകായര്:  സര്,  മലൈയകാളനികേളുടടെ  മകാതൃഭൂമനിയകായ
കകേരളതനിടന്റെ  മണ്ണനികനയുശ  മനഷേര്യകനയുശ  ശരനിയകായ  നനിലൈയനില
തനിരനിച്ചറനിഞ്ഞുടകേകാണകാണപ സകാമ്പതനികേ ശകാസ വനിദേഗന് കൂടെനിയകായ കഡകാ.  ടെനി.  എശ.
കതകാമസപ  ടഎസകേപ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റപ  അവതരനിപനിച്ചനിട്ടുളതപ.  കകേരളതനിടന്റെ
വനികേസനമുരടെനിപപ  അവസകാനനിപനിക്കുന്നതനിനശ  മഹകാഭൂരനിപക്ഷശ  കകേരളസ്പീയര്ക്കപ  കക്ഷമവശ
ടഎശസ്വരര്യവശ  പ്രദേകാനശ  ടചയ്യുന്നതനിനമുള ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനിടന സര്വ്വകാത്മനകാ സസ്വകാഗതശ
ടചയ്യുകേയുശ  പനിന്തകാങ്ങുകേയുശ  ടചയ്യുന. ആകഗകാളവത്കേരണ  നയതനിനപ  ബദേല  ഇല
എടന്നകാരു വകാദേശ ശക്തമകായനി ഉന്നയനിക്കുകമ്പകാള് ഇഇൗ ടകേകാച്ചുകകേരളശ ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനിലൂടടെ
അതനിനപ ബദേല ഉടണന്നപ പ്രഖര്യകാപനിക്കുകേയകാണപ. 1957 മുതല കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റപ ഇടെതപക്ഷ
ഗവണ്ടമന്റുകേള്  കകേരളതനില  നടെപകാക്കനിയ  കലൈകാകേപ്രസനിദ്ധമകായ  കകേരള  വനികേസന
കമകാഡലൈനിടന്റെ  പനിന്തുടെര്ച്ചയകാണപ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റപ.  അതടകേകാണപ  ഒരു  ബഡ്ജറ്റപ
അവതരനിപനിക്കുകമ്പകാള്  ഗവണ്ടമന്റുകേടള  സശബനനിച്ചുള  തകാരതമര്യപഠനശ
അതര്യകാന്തകാകപക്ഷനിതമകാണപ.  സകാമ്പതനികേ  ശകാസ  വനിദേഗനകാര്  പറയുന്നതപ  ബഡ്ജറ്റപ
സമൂഹതനില  അടലങനില  സകാമ്പതനികേ  കമഖലൈയനില  വമ്പനിച്ച  മകാറ്റങ്ങള്
വരുത്തുനടവന്നകാണപ.  ഈ  അവസരതനില  കേഴനിഞ്ഞ  എല.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്ടമന്റെനിടനയുശ അതനിനകശഷേമുള യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെനിടനയുശ സശബനനിച്ചപ
ഒരു  തകാരതമര്യപഠനശ  നടെകതണതപ  വളടര  അതര്യകാന്തകാകപക്ഷനിതമകാണപ.   കേഴനിഞ്ഞ
അഞവര്ഷേക്കകാലൈശ  അധനികേകാരതനിലൈനിരുന്ന  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെപ
സശസകാനതനിടന്റെ ഉതമ തകാലപരര്യങ്ങടള ബലൈനികേഴനിപനിക്കുകേയകാണപ ടചയ്തതപ.  നമ്മുടടെ
നകാടെനിടന  പനികന്നകാട്ടടെനിച്ചുശ  അഴനിമതനി  സകാര്വ്വത്രനികേമകാക്കനിയുശ  വനിഭവങ്ങള്  സസ്വയശ
പങനിടട്ടടുക്കുന്നതനിനമകായനിരുന  അവര്  ശ്രദ്ധകകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചതപ എന്നതപ  ഏവര്ക്കുശ
കബകാധര്യമുള  കേകാരര്യമകാണപ.  ഇഇൗ  യകാഥകാര്തര്യങ്ങടള  തനിരനിച്ചറനിഞ്ഞ  കകേരള  ജനത
യു.ഡനി.എഫപ.-ടന  നനിഷരുണശ ശനിക്ഷനിക്കുകേയുശ  ശ്രസ്പീ.  പനിണറകായനി  വനിജയടന്റെ
കനതൃതസ്വതനിലുള ശക്തമകായ ഭരണസശവനിധകാനടത അധനികേകാരതനില ടകേകാണവരനികേയുശ
ടചയ്തു. സകാധകാരണ ജനതയുടടെ ആശയങ്ങളുശ അഭനിലൈകാഷേങ്ങളുശ സകാക്ഷകാത്കേരനിക്കുന്ന ഒരു
ബഡ്ജറ്റകാണപ ഇവനിടടെ അവതരനിപനിച്ചനിട്ടുളതപ. കേഴനിഞ്ഞ എല.ഡനി.എഫപ.  ഭരണകേകാലൈതപ
കക്ഷമകാനകൂലൈര്യങ്ങള് വര്ദ്ധനിപനിച്ചപ  വനിലൈക്കയറ്റശ  തടെയുന്നതനിനശ ടചലൈവപ  ചുരുക്കകാടതയുശ
വലൈനിയകതകാതനില പണശ അനവദേനിച്ചുശ ശമ്പളപരനിഷരണശ നടെപകാക്കനിയുടമകാടക്ക കേഴനിഞ്ഞ
എല.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്ടമന്റെപ പ്രവര്തനിച്ചകപകാള് റവനഡ്യൂ കേമനി കുറയുകേയകാണുണകായതപ.
2001-2005-ല 3.45 ശതമകാനമകായനിരുന്ന റവനഡ്യൂ കേമനി എല.ഡനി.എഫപ. ഭരണകേകാലൈതപ
1.86  ശതമകാനമകായനി  കുറഞ്ഞു.  മൂലൈധനതനിടന്റെ  കുതനിച്ചുകേയറ്റമകാണപ  എല.ഡനി.എഫപ.
ഭരണകേകാലൈതപ  ഉണകായടതങനില  യു.ഡനി.എഫപ.  ഭരണകേകാലൈതപ  അനകാവശര്യമകായ
റവനദ്യുടച്ചലൈവനിടന്റെ  കുതനിച്ചുകേയറ്റമകാണുണകായനിട്ടുളതപ.  1.86 ശതമകാനമകായനിരുന്ന  കേമനി
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2.59  ശതമകാനമകായനി വര്ദ്ധനിച്ചു.  ധനകേമനി  3.95  ശതമകാനമകായനി  ഉയര്ന.  കേഴനിഞ്ഞ
യു.ഡനി.എഫപ. സര്ക്കകാരനിടന്റെ കേകാലൈതപ 20 ശതമകാനശ നനികുതനി വര്ദ്ധനവപ നടെപകാക്കനിയനിട്ടുശ
എന്തുടകേകാണപ  നനികുതനി  വരുമകാനശ  ഭസ്പീമമകായനി  കുറഞ്ഞുടവന്നതപ  പ്രകതര്യകേശ
പരനികശകാധനികക്കണതകാണപ.  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  നയങ്ങള്  സൃഷനിച്ച
ധനപ്രതനിസനനിയുശ  വനികേസനമുരടെനിപ്പുശ  ടപകാതകമഖലൈകാ-ഗള്ഫപ  പണപ്രതനിസനനിയുശ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനള  അതനിസമര്തമകായ  ഇടെടപടെലൈകാണപ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനിലൂടടെ
നടെതനിയനിരനിക്കുന്നതപ.  വനികേസന  രശഗടത  കുതനിപനികലൈക്കപ  നയനിക്കുന്നതനിനപ
വന്കതകാതനിലുള  മൂലൈധനനനികക്ഷപമകാണപ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റപ  ഉഇൗന്നല
നലകേനിയനിരനിക്കുന്നടതന്നതപ  ഏടറ  പ്രശശസനസ്പീയമകായ  കേകാരര്യമകാണപ.  കറകാഡുകേള്,
പകാലൈങ്ങള്, ലബപകാസുകേള്ക്കടെക്കശ 5000 കകേകാടെനിരൂപ വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്നതപ ഇഇൗ
നകാടെനിടന്റെ  ആസനിവനികേസനതനിനശ  പുകരകാഗതനിക്കുശ  ഉഇൗര്ജസസ്വലൈത  നലകുന്നതകാണപ.
ഇഇൗ നടെപടെനിടയ സഹര്ഷേശ സസ്വകാഗതശ ടചയ്യുന്നതനിനപകേരശ അതനിടന കുറ്റടപടുത്തുകേയുശ
ആകക്ഷപനിക്കുകേയുശ  ടചയ്യുന്ന  പ്രവണത  ശരനിയകാകണകാ?  സമ്പൂര്ണ്ണ  ആകരകാഗര്യ
സുരക്ഷയടെക്കമുള കേകാരര്യങ്ങള്ക്കപ ആയനിരശ കകേകാടെനിരൂപ മകാറ്റനിവച്ചനിരനിക്കുന്നതശ കേകാരുണര്യ
ചനികേനിതകാസഹകായശ അവരുടടെ അവകേകാശമകാക്കനി മകാറ്റനിയതശ ആശുപത്രനികേടളലകാശ സൂപര്
ടസഷേര്യകാലൈനിറ്റനി ആക്കനി മകാറ്റനിയതശ അടെക്കമുള  വനികേസന പ്രവര്തനങ്ങള് അടെങ്ങുന്ന
ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനിടലൈ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  കകേരള  സമൂഹതനിനപ  വലൈനിയ  പ്രതസ്പീക്ഷ നലകുന.
അതടകേകാണപ ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനിടന ഞകാന് പരനിപൂര്ണ്ണമകായനി സസ്വകാഗതശ ടചയ്യുന. 

എടന്റെ  നനികയകാജകേ  മണ്ഡലൈതനിടലൈ  ചരനിത്രപ്രകാധകാനര്യമുള  മകാന്നകാര്
(ഓട്ടുപകാത്രവര്യവസകായശ)ഗകാമടത  ലപതൃകേഗകാമമകായനി അശഗസ്പീകേരനിച്ച  ബഹുമകാനടപട്ട
ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനിയുടടെ നടെപടെനിടയ മകാന്നകാറനിടലൈ ജനങ്ങള്ക്കുകവണനി ഞകാന് നന്ദേനി
പറയുന.  കേഴനിഞ്ഞ  25  വര്ഷേക്കകാലൈമകായനി  ടചങ്ങന്നൂര്  നനികയകാജകേ  മണ്ഡലൈതനിടലൈ
വനികേസനരശഗശ  വളടരകയടറ  മുരടെപനില  നനിലക്കുകേയകായനിരുന.  പമ്പയകാറുശ
അച്ചന്കകേകാവനിലൈകാറുശ  ജലൈസമൃദ്ധനി  തരുകമ്പകാള്  ടചങ്ങന്നൂര്  നനികയകാജകേ  മണ്ഡലൈതനിടലൈ
ജനങ്ങള്ക്കപ  കുടെനിടവളമനിലകാത  അവസയകാണപ  നനിലൈനനിലക്കുന്നതപ.  കേഴനിഞ്ഞ  25
വര്ഷേമകായനി ഒരു കുടെനിടവളപദ്ധതനികപകാലുശ ആവനിഷരനിക്കകാന് കേഴനിയകാത  മണ്ഡലൈമകായനി
ടചങ്ങന്നൂര്  മകാറനികേഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയകാണപ.  അതടകേകാണപ  സമഗമകാടയകാരു
കുടെനിടവളപദ്ധതനി  ആവനിഷരനിക്കുടമന്നപ പ്രതസ്പീക്ഷനിക്കുന.  

അതകപകാടലൈ  ഏഷേര്യയനിടലൈ  ഏറ്റവശ  വലൈനിയ  സകാപനമകായനിരുന  ടസന്ട്രെല
ഹകാച്ചറനിയുശ പ്രഭുറകാശ മനില്ലുശ. ടചങ്ങന്നൂര് തകാലൂക്കനിടലൈ മകാന്നകാര് അലൈനിന്ഡപ അടെക്കമുള
പ്രധകാനടപട്ട  വര്യവസകായ  സകാപനങ്ങടളലകാശ  ഇന്നപ  അടെച്ചുപൂട്ടല  ഭസ്പീഷേണനി
കനരനിട്ടുടകേകാണനിരനിക്കുകേയകാണപ.  കകേരളതനിലൈകാടകേയുള മുട്ട വനിപണന കകേന്ദ്രമകാക്കനി
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വലൈനിയ വനികേസനതനിടന്റെ സകാദ്ധര്യതയകായനി നനിന്ന ടസന്ട്രെല ഹകാച്ചറനി ഇന്നപ ഏറ്റവശ
ദുരനിതപൂര്ണ്ണമകായ  അവസയനികലൈക്കപ  മകാറനിക്കഴനിഞ്ഞനിരനിക്കുകേയകാണപ.
അതനിടനടയലകാശ  പുനരുദ്ധരനിക്കകാന്  പദ്ധതനികേള്  ടകേകാണവരകണ?  കേഴനിഞ്ഞ
പത്തുപതനിനഞ  വര്ഷേക്കകാലൈമകായനി  ഇഇൗ  സകാപനങ്ങളുടടെ  തകാലപരര്യങ്ങടളകാനശ
സശരക്ഷനിക്കുന്നതനിനപ   ജനപ്രതനിനനിധനി  ഇലകാടത  കപകായതകാണപ  ആ  നകാടെനിനപറ്റനിയ
ഏറ്റവശ  വലൈനിയ  ദുരന്തശ.  അതകപകാടലൈതടന്ന  ലൈക്ഷക്കണക്കനിനപ  അനര്യസശസകാന
തസ്പീര്തകാടെകേര് വരുടന്നകാരു സലൈമകാണപ ടചങ്ങന്നൂര്. വര്ഷേങ്ങളകായനി ശബരനിമലൈയുടടെ
ഇടെതകാവളടമന്നപ  പ്രഖര്യകാപനിച്ചുടകേകാണപ  വനികേസന  പകാകക്കജപ  ടകേകാണവരുടമന്നപ
പറയുടന്നങനിലുശ അനര്യസശസകാനത്തുനനിനശ  വരുന്ന ലൈക്ഷക്കണക്കനിനപ ശബരനിമലൈ
തസ്പീര്തകാടെകേര്ക്കു കവണനി യകാടതകാനശ ടചയ്തനിട്ടനിടലനളതകാണപ സതര്യശ.  പനിലഗനിശ
ടൂറനിസവമകായനി  ബനടപട്ടുടകേകാണപ  വമ്പനിച്ച  വനികേസന  സകാദ്ധര്യതകേളുള  ഒരു
പ്രകദേശമകാണതപ. പഞപകാണ്ഡവകക്ഷത്രങ്ങളുശ പകാണ്ഡവന്പകാറയുമടെങ്ങുന്ന വലൈനിടയകാരു
വനികേസന പദ്ധതനി പനിലഗനിശ ടൂറനിസമകായനി നടെപകാക്കനിയകാല വലൈനിയ കനട്ടമുണകാക്കകാന്
കേഴനിയുന്ന ശബരനിമലൈ ഇടെതകാവളതനിനകവണനി യകാടതകാരുവനിധ പദ്ധതനിയുശ ടകേകാണ
വന്നനിട്ടനിടലനളതപ  കഖദേകേരമകാണപ.  വലൈനിയ  സമരങ്ങളുശ  പ്രകക്ഷകാഭങ്ങളുമകാണപ
കേഴനിഞ്ഞ കേകാലൈങ്ങളനില നടെനടകേകാണനിരുന്നതപ.   അവര്ക്കുകവണനി സമഗമകാടയകാരു
പദ്ധതനി  ടകേകാണവരുന്നതനിനപ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനില  നനിര്കദ്ദേശമുണകാകേണടമന്നപ  ഞകാന്
ആഗഹനിക്കുന.  മടറ്റകാരു പ്രധകാനടപട്ട കേകാരര്യശ കറകാഡുശ പകാലൈവശ സശബനനിച്ചകാണപ.
ഏറപ്പുഴ  പകാലൈടത  സശബനനിച്ചപ  പറയകാതനിരനിക്കകാന്  സകാധനിക്കനില.   ടചങ്ങന്നൂര്
മുതല ഏറ്റുമകാനൂര് വടരയുള കറകാഡപ നനിര്മകാണതനിലുള ടകേടുകേകാരര്യസത കേകാരണശ
വലൈനിയ  ഗതകാഗതക്കുരുക്കകാണപ  ഇന്നപ  ടചങ്ങന്നൂര്  മണ്ഡലൈതനില  ഉണകാകുന്നതപ.
അതവഴനി  യകാത്രടചയ്യുന്ന  ബഹുമകാനടപട്ട  മന്ത്രനിമകാര്ടക്കലകാശ  അറനിയകാവന്നതകാണപ.
അതപ  അടെനിയന്തരമകായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനള  നടെപടെനികേള്  ഉണകാകേണടമന്നപ
സൂചനിപനിച്ചുടകേകാണപ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനിടന  പൂര്ണ്ണമകായനി  പനിന്തകാങ്ങനിടക്കകാണപ  ഞകാന്
എടന്റെ പ്രസശഗശ അവസകാനനിപനിക്കുന.

ശ്രസ്പീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി:  സര്,   ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി കഡകാ.  ടെനി.  എശ.
കതകാമസപ  ടഎസകേപ  നനിയമസഭയനില  അവതരനിപനിച്ച  2016-17-ടലൈ  സശസകാന
ബഡ്ജറ്റനിടന പൂര്ണ്ണ മനകസകാടടെ  പനിന്തുണയ്ക്കുന.  കേടെടക്കണനിയനിലടപട്ടപ  തകേര്ന്ന
കകേരളതനിനപ നവജസ്പീവന് നലകേകാനള ശ്രമമകാണപ ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റപ.  മകാന്ദേര്യശ മകാറ്റകാനശ
മറനികേടെക്കകാനമുള പരനിശ്രമശ,  സകാമ്പതനികേ  അരകാജകേതസ്വതനിലനനിന്നപ സകാമ്പതനികേ
നകവകാതകാനതനികലൈക്കുള ധസ്പീരമകായ ചുവടുവയപ.  അതടകേകാണതടന്ന  2016-17-ടലൈ
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ബഡ്ജറ്റപ സശസകാനതനിടന്റെതടന്ന നകവകാതകാന ബഡ്ജറ്റകായനി മകാറുന.  കകേരളസ്പീയ
ജസ്പീവനിതതനിനപ  നകവകാതകാനതനിടന്റെ  വഴനി  തറന്ന  ശ്രസ്പീനകാരകായണ  ഗുരുകദേവടന്റെ
'ടടദേവദേശകേ സരണ' ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനില കേടെനവന്നതപ കകേവലൈശ യകാദൃശനികേമകാടണന്നപ
കതകാനന്നനില.  ഗുരുകദേവടന്റെ  നകവകാതകാന  മൂലൈര്യകബകാധശ  സര്ക്കകാരനിടന്റെ  ധനകേകാരര്യ
മൂലൈര്യകബകാധമകായനി  ഇവനിടടെ  രൂപടപടുന.  സകാമൂഹര്യ  ദുരകാചകാരങ്ങള്ടക്കതനിടര
ഗുരുകദേവന്  ടടകേടക്കകാണ  നകവകാതകാന  നനിലൈപകാടെനിടന  അനസരനിപനിക്കുകേയകാണപ
യു.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കകാരനിടന്റെ  സകാമ്പതനികേ  ദുരകാചകാരങ്ങള്ക്കപ  അറുതനി  വരുതകാന്
അവതരനിപനിക്കടപട്ട നകവകാതകാന ബഡ്ജറ്റപ. 

ഒന്നരലൈക്ഷശ  കകേകാടെനി  രൂപയനിലൈധനികേശ  കേടെമുള  ഒരു  വലൈനിയ  തറവകാടെകല
ഇന്നടത  കകേരളശ.  ഇഇൗ  തറവകാട്ടനിലനനിന്നപ  10000  കകേകാടെനി  രൂപ ഉടെന്
ടകേകാടുത്തുതസ്പീര്കക്കണ  അവസ.  ഇതനിലതടന്ന  4326  കകേകാടെനി  രൂപ  ബഡ്ജറ്റപ
വനിഹനിതമലകാത കേകാരര്യങ്ങള്ക്കപ ടകേകാടുകക്കണനിവരുന. കകേരളടമന്ന വലൈനിയ തറവകാടെപ
കേഴനിഞ്ഞ അഞപ വര്ഷേശ ഭരനിച്ച കേകാരണവന്മകാര് കേകാട്ടനിക്കൂട്ടനിയ ടകേടുകേകാരര്യസതയുശ
വരുതനിയ  ദുര്ടച്ചലൈവമകല  ഇഇൗ  തറവകാടെപ  ക്ഷയനിക്കകാന്  കേകാരണമകായതപ?  ഇഇൗ
കേകാരണവന്മകാര്  തറവകാടെപ  കവണവനിധശ  കനകാക്കനി  നടെതനിയനില,  ദുര്ടച്ചലൈവപ
നനിയന്ത്രനിച്ചുമനില,  നനികുതനി  പനിരനിടച്ചടുത്തുമനില.   ഇവര്  കകേസുശ  കൂട്ടവമകായനി  നടെന.
ഇവരുടടെ  പ്രനിയടപട്ട  വനികനകാദേശ  വര്യവഹകാരമകായനിരുന.  ഇടെനനിലൈക്കകാരുശ
വക്കസ്പീലൈന്മകാരുശ  ഇഇൗ  കേകാരണവന്മകാടര  വഴനിടതറ്റനിച്ചു.  ഇവര്  ഓകരകാകരകാ
ഉഇൗരകാക്കുടുക്കനില  വസ്പീണുടകേകാകണയനിരുന.  വസ്പീണതപ  വനിദേര്യയകാക്കനിടക്കകാണനിരുന,
രക്ഷടപട്ടനില. ഒടുവനില തറവകാടെപ അനര്യകാധസ്പീനടപട്ടു. അങ്ങടന തകേര്നകപകായ കകേരളടമന്ന
തറവകാടെനിടന  രക്ഷനിക്കകാനള  ശ്രമമകാണപ  പതനിനകാലൈകാശ  കകേരളനനിയമസഭയുടടെ  ആദേര്യ
ബഡ്ജറ്റപ. 

ധവളപത്രതനിടലൈ കേണക്കുകേള് വളടര വര്യക്തമകാണപ. ധനമന്ത്രനിയുടടെ ധവളപത്രശ
കകേവലൈടമകാരു  ധനകരഖയകായനി  കേകാണകാന്  കേഴനിയനില.  സമകേകാലൈസ്പീന  ചരനിത്ര
കരഖയകാണതപ.  കകേരളശ എങ്ങടന ഭരനിക്കടപടെരുതപ എന്നപ അടുത തലൈമുറയപ റഫര്
ടചയ്തപ  മനസനിലൈകാക്കകാനതകുന്ന  ഇഇൗ  ചരനിത്രകരഖ  സശസകാനടത  എലകാ  പ്രധകാന
ടടലൈബ്രറനികേളനിലുശ  ലൈഭര്യമകാക്കണശ.  ധവളപത്രടത  കേരനിമ്പത്രശ എന്നപ  പ്രതനിപക്ഷശ
വനിമര്ശനിച്ചുകേണ.  പ്രനിയടപട്ട  പ്രതനിപക്ഷതനിനപ  ജവഹര്ലൈകാല  ടനഹ്റുവനിടന
അനസരനിക്കകാന്  ഇഇൗ  അവസരതനില  ഒരു  അവസരശ  നലകുന.  ജവഹര്ലൈകാല
ടനഹ്റു പറഞ്ഞനിട്ടുണപ, 'വസ്തുതകേള് വസ്തുതകേള് തടന്നയകായനി നനിലൈനനിലക്കുശ.  അതപ
നനിങ്ങളുടടെ സസ്വന്തശ ഇഷകാനനിഷങ്ങളുടടെ ടചലൈവനില ഇലകാതകാവകേയനില'. 
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നകാടളടയക്കുറനിച്ചുള  പ്രതസ്പീക്ഷയകാണപ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനിടന്റെ  ഏറ്റവശ
മകനകാഹരമകായ  വശര്യത.  കുതഴനിഞ്ഞ  സകാമ്പതനികേ  നനിലൈയപ  മൂനനകാലൈപ
വര്ഷേശടകേകാണപ മകാറ്റശ വരുത്തുടമന്ന ധനമന്ത്രനിയുടടെ ഉറപകാണപ പ്രതസ്പീക്ഷയുടടെ ശക്തനി.
അടത,  നകാടളയുടടെ  ഉദേര്യകാനങ്ങളനിലനനിന്നപ  ഇനകേളനികലൈക്കപ   കകേരളതനിടന്റെ
പ്രനിയടപട്ട  ധനമന്ത്രനി  മകാധുരര്യശ  ടചകാരനിഞ്ഞനിരനിക്കുന.  കകേരളതനിടന്റെ  ധനകേകാരര്യ
നയതനില  സമൂലൈമകായ  ടപകാളനിടച്ചഴുതനിനള  തടെക്കമകായനി  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനിടന
കേകാണുന.  സശസകാനതനിടന്റെ  സമകാനതകേളനിലകാത  സകാമ്പതനികേതകേര്ച്ചയകാണപ
ധനകേകാരര്യ നയതനില ഇതകപകാടലൈ ഒരു ടപകാളനിടച്ചഴുതപ അനനിവകാരര്യമകാക്കനിയതപ. 

കേശപപ കട്രെകാളര്  ആന്റെപ  ആഡനിറ്റര്  ജനറലൈനിടന്റെ  2014-ടലൈ  ഏഴകാശ  റനികപകാര്ട്ടനില
പറഞ്ഞ  ടഞട്ടനിക്കുന്ന  ചനിലൈ  കേണക്കുകേള്  സൂചനിപനിക്കകാശ.  വകാണനിജര്യ  നനികുതനി
ഇനതനില  മകാത്രശ  12,608.91  കകേകാടെനി രൂപ  പനിരനിടച്ചടുക്കകാമകായനിരുന്നനിട്ടപ
നടെപടെനിയുണകായനിട്ടനിടലന്നകാണപ  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതപ.  നനികുതനിടവട്ടനിപപ  നനിയമ
വനികധയമകാക്കനിയതകപകാടലൈയകായനിരുന. ടമകാതശ 20,000 കകേകാടെനി രൂപയുടടെ നനികുതനി
ടവട്ടനിപപ  നടെന്നതകായകാണപ  അനമകാനശ.  വകാണനിജര്യ  നനികുതനി  വകുപനിടന്റെ  വനിവനിധ
അപകലൈറ്റപ  അകതകാറനിറ്റനികേളനില  തസ്പീര്പപ  കേലപനിക്കകാടത  3702.62  കകേകാടെനി രൂപ
കുടുങ്ങനിക്കനിടെക്കുന.  നനികുതനി എന്കഫകാഴപടമന്റെപ വനിഭകാഗടത നനിഷനിയമകാക്കനി.  30165
കകേസുകേള് തസ്പീര്പകാക്കനിയനിട്ടനില. 

കകേരളതനില ഇന്നപ സകാമ്പതനികേ മകാന്ദേര്യശ മകാത്രമല, മൂലൈര്യങ്ങള്ക്കുശ മകാന്ദേര്യമുണപ.
നമുക്കപ എങ്ങടനടയങനിലുശ വനിജയനിക്കണശ, അടുത തലൈമുറ എങ്ങടനകയകാ കേഴനിയടട്ട
എന്ന  സസ്വകാര്തതയകാണപ  ഇഇൗ  മൂലൈര്യമകാന്ദേര്യശ.  ഇഇൗ  മൂലൈര്യരകാഹനിതര്യതനിടന്റെ  ഏറ്റവശ
ക്രൂരമകായ  ഉദേകാഹരണമകാണപ  ടനലവയല  സശരക്ഷണ  നനിയമശ  കഭദേഗതനി  ടചയ്ത
കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കകാരനിടന്റെ  നടെപടെനി.  കേഴനിഞ്ഞ  ജൂടടലൈയനിലൈകായനിരുന  ഇഇൗ  കഭദേഗതനി
ടകേകാണവന്നതപ.  കുട്ടനകാട്ടനില  ജനനിച്ചുവളര്ന്ന  ഞങ്ങടളകപകാടലൈയുളവര്  വളടര
കവദേനകയകാടുകൂടെനിയകാണപ  ആ  നനിയമകഭദേഗതനിടയ  അന്നപ  കനകാക്കനിക്കണതപ.  വയലുശ
തണ്ണസ്പീര്തടെങ്ങളുശ  ടകേകാണപ  എന്തുകേകാരര്യശ  എന്ന  പരനിസനിതനി  വനിരുദ്ധ
സമസ്പീപനതനിനപ മുഖമടെച്ചുള മറുപടെനിയകാണപ ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റപ നലകുന്നതപ. ടനലവയല
നനികേതല കഭദേഗതനിതടന്ന റദ്ദേകാക്കനിയനിരനിക്കുന.  കകേരളതനിടന്റെ ഭകാവനിടയക്കുറനിച്ചുള
സമ്പൂര്ണ്ണകബകാധര്യമകാണപ  ഇഇൗ  തസ്പീരുമകാനതനിനപ  പനിന്നനില.  മണ്ണുശ  ടവളവശ
ടകേകാളയടെനിക്കകാനള  നസ്പീക്കശ  തടെസടപട്ടനിരനിക്കുന.  സസ്വകാഭകാവനികേ  വനങ്ങളുടടെ
സശരക്ഷണതനിനപ  49  കകേകാടെനി  അനവദേനിച്ചുടകേകാണള  പുതനിയ  നനിര്കദ്ദേശശ
സസ്വകാഗതകാര്ഹമകാണപ.  മരശടകേകാണപ എന്തപ പ്രകയകാജനടമന്നപ പ്രതനിപക്ഷതനിടന്റെ ഒരു
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കചകാദേര്യശ  ഞകാന്  കകേട്ടു.  ഇകപകാള്  മരശ  നട്ടകാല  ആര്ക്കപ  പ്രകയകാജനശ  എന്നപ  ഒരു
ചര്ച്ചയനില  യു.ഡനി.എഫപ.  പ്രതനിനനിധനി  കചകാദേനിക്കുന്നതശ  കകേട്ടു.  ഇന്നപ  കകേരളതനില
പലൈസലൈത്തുശ  മുഴങ്ങുന്ന പരനിസനിതനിവനിരുദ്ധ  മകനകാഭകാവമകാണപ  ഇഇൗ  കചകാദേര്യതനിന
പനിന്നനില.  അങ്ങടനടയങനില നമുക്കപ തണല തരുന്ന പടുകൂറ്റന് മരങ്ങള് ഒരനിക്കല
നട്ടവര്ക്കപ അതനിലനനിന്നപ എന്തപ പ്രകയകാജനമകായനിരനിക്കുശ ലൈഭനിച്ചനിട്ടുളതപ. അവര് ഇന്നപ
ഇഇൗ  ഭൂമനിയനിലതടന്ന  ഇല.  ഒരകാള്  നടുന്നതപ  അനന്തരതലൈമുറയ്ക്കുശ  നകാടെനിനശ
കവണനിയകാടണന്ന സകാമൂഹര്യകബകാധശ പലൈര്ക്കുശ ഇന്നപ  ഇലകാതകായനിരനിക്കുന.  നമുക്കപ
എന്തുകേനിട്ടുടമന്ന  സസ്വകാര്ത  ചനിന്തയകാണപ   വൃക്ഷശ  നടുന്ന  പദ്ധതനിടയക്കുറനിച്ചപ
കചകാദേനിച്ചകപകാള് ഇവരനിലനനിന്നപ പുറത്തുചകാടെനിയനിട്ടുളതപ. 

മഹതകായ  മനഷേര്യതസ്വതനിടന്റെ  പകാഠശ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റപ  പഠനിപനിക്കുന.  എലകാ
പദ്ധതനികേളനിലുശ  10%  സസ്പീകേള്ക്കുള വനിഹനിതടമന്ന പ്രഖര്യകാപനശ വനിപവകേരമകാണപ.
സസ്പീ  കക്ഷമതനിനപ  പ്രകതര്യകേ  വകുടപന്ന  പ്രഖര്യകാപനശ  യകാഥകാര്തര്യമകാകുന.
ഹര്ഷേകാരവകതകാടുകൂടെനിയകാണപ  ഞങ്ങടളകപകാടലൈയുള  വനനിതകാ  എശ.എല.എ.-മകാര്
ആ പ്രഖര്യകാപനടത വരകവറ്റതപ.  91  കകേകാടെനി രൂപ മകാറ്റനിവച്ചനിരനിക്കുന. ഏഷേര്യയനിടലൈ
ഏറ്റവശ  മനികേച്ച  സശഘടെനകാ  സശവനിധകാനമകായ  കുടുശബശ്രസ്പീക്കപ   മടറ്റകാരു  ബദേല
സശവനിധകാനശ  ഉണകാക്കകാന്  ശ്രമനിച്ചവര്ക്കപ  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  നല  മറുപടെനി
ടകേകാടുതനിരനിക്കുന. 200  കകേകാടെനി രൂപ കുടുശബശ്രസ്പീക്കപ മകാറ്റനിവച്ചനിരനിക്കുന.  ബഡ്ജറ്റപ
പ്രസശഗശ  എന്തുടകേകാണപ  ഏറ്റവശ  ടടദേര്ഘര്യമുളതകായനി  എന്നപ  ഇതനിലുള്ടപട്ട
ടടവവനിധര്യമകാര്ന്ന പദ്ധതനികേളുടടെ പട്ടനികേ കബകാധര്യമകാക്കുന. 

കേഴനിഞ്ഞ ഭരണതനില നകാട്ടനിടലൈലകാശ  ഭദ്രമകായനി എടന്നകാരു വലൈനിയ പ്രചരണശ
നടെന.  ആ  പ്രചരണതനിനപ  ചൂടെടെങ്ങുശ  മുമ്പകല  ഹരനിപകാടെപ  ഒരു  കുടുശബശ  രണപ
ടപണ്മക്കകളകാടടെകാപശ  തസ്പീവണനി  മുറനികേളനില  അന്തനിയുറങ്ങുകേയകാടണന്ന  വകാര്ത
പുറത്തുവന്നതപ. ഒരു സനിനനിമകാ തകാരശ വന്നപ  ആ കുടുശബതനിനപ വസ്പീടെപ വകാഗകാനശ ടചയ്തു.
ഇതകാണപ  യു.ഡനി.എഫപ.  അവകശഷേനിപനിച്ച  യഥകാര്ത കകേരളശ.  മനഷേര്യപുത്രനപ  തലൈ
ചകായകാന്  ഇടെമനിടലന്ന  ഏറ്റവശ  പുതനിയ  വകാര്ത  വന്നതപ  ഹരനിപകാടെപ  നനിന്നകാണപ.
ഹരനിപകാടെപ  അനഭവശ  ഇനനി  കകേരളതനില  ആവര്തനിക്കരുടതന്ന  നനിശയ
ദേകാര്ഢര്യമകാണപ ബഡ്ജറ്റനിടലൈ എലകാവര്ക്കുശ വസ്പീടെപ എന്ന പദ്ധതനി. 

മള്ട്ടനി  നകാഷേണല  ഫുഡപ  ബ്രകാന്ഡുകേള്ക്കുള  നനികുതനി  നനിര്കദ്ദേശശ
കേകാകലൈകാചനിതമകാണപ.  അതപ  പറയകാടത  കപകാകേകാന്  കേഴനിയനില.  സകാധകാരണക്കകാടര,
വനിശപടെക്കകാന്  ഭക്ഷണശ  കേഴനിക്കുന്നവടര  ആ നനിയമശ  ബകാധനിക്കുന്നകതയനില.  ഇഇൗ
നനികുതനിക്കപ  ഫകാറ്റപ  ടെകാടകന്ന  ധനമന്ത്രനിയുടടെ  വനികശഷേണശകപകാലുശ  എത്ര
ഒഇൗചനിതര്യപൂര്ണ്ണമകാണപ.  ജങപ  ഫുഡപ  അമനിത  വണ്ണമുണകാക്കുടമന്നപ  നമുക്കറനിയകാശ.
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അമനിതവണ്ണതനിനശ അനകാകരകാഗര്യതനിനടമതനിരകായ ജകാഗതകാനനിര്കദ്ദേശമകാണപ അതനിനപ
വഴനിടയകാരുക്കുന്നവര്ക്കുകമല ചുമതടപടുന്ന ഫകാറ്റപ ടെകാകപ. 

ചനികേനിതയുടടെ  കപരനില  പനിടെനിച്ചുപറനി  നടെത്തുന്ന  ചനിലൈ  സസ്വകേകാരര്യ
ആശുപത്രനികേടളക്കൂടെനി  ഫകാറ്റപ  ടെകാകനിനപ  സമകാനമകായ  നനികുതനിയുടടെ  പരനിധനിയനില
ടകേകാണവരണടമന്ന  ഒരഭര്യര്തനകൂടെനി  ഇക്കൂട്ടതനില  വയ്ക്കുകേയകാണപ.  ചനിലൈ
ആശുപത്രനികേള് പലൈകപകാഴുശ ഹൃദേയമനിലകാത നനിലൈപകാടെകാണപ ഹൃകദ്രകാഗനികേകളകാടുകപകാലുശ
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതപ.  അതടകേകാണപ  ഹകാര്ട്ടപ  ടെകാകപ  എന്ന  കപരനില  ഇഇൗ  ചനികേനിതകാ
പനിടെനിച്ചുപറനിടയ  നനിയന്ത്രനിക്കകാന്  ടെകാകപ  ഏര്ടപടുതണടമന്ന  അഭനിപ്രകായമുണപ.
ബഡ്ജറ്റനില  ഇഇൗ  കമഖലൈയനിലുശ  ധസ്പീരമകായ  ചുവടുവയകാണപ  നടെതനിയനിരനിക്കുന്നതപ.
ടമഡനിക്കല  കകേകാകളജപ  മുതല  പ്രകാഥമനികേകാകരകാഗര്യ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  വടരയുളവയുടടെ
നവസ്പീകേരണതനിനപ  1000  കകേകാടെനി  രൂപ  മകാറ്റനിവച്ചുടകേകാണപ  സര്ക്കകാര്
ആശുപത്രനികേളനിടലൈ ആധുനസ്പീകേരണശ സസ്വകേകാരര്യ ചനികേനിതകാ പനിടെനിച്ചുപറനി സശഘടത
നനിയന്ത്രനിക്കകാനള ആദേര്യ ചുവടുവയകായനി കേകാണുകേയകാണപ. 

2016-17-ടലൈ  ബഡ്ജറ്റപ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള്  നകവകാതകാന  മൂലൈര്യങ്ങള്ക്കകായുള
അഭനിവകാഞ്ജയുടടെ പ്രതനിഫലൈനമകാണപ.  മനഷേര്യരുടടെ ഭഇൗതനികേ നനിലൈവകാരവശ ധകാര്മനികേ
നനിലൈവകാരവശ  ഉയര്തകാനള  കവറനിട്ട  ശ്രമമകാണപ  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി
നടെതനിയനിരനിക്കുന്നതപ.  കേടുത  സകാമ്പതനികേ  പ്രതനിസനനിയുണകായനിട്ടുശ  അതനിടന
പഴനിപറഞ്ഞപ  കേടെമകേളനിലനനിന്നപ  സര്ക്കകാര്  വഴനിമകാറകാതതപ  ഇടെതപക്ഷ
സശസ്കകാരതനിടന്റെ  മൂലൈര്യകബകാധശടകേകാണശ  പ്രതനിജകാബദ്ധതടകേകാണമകാണപ.  പകക്ഷ
ജനങ്ങകളകാടെപ  പ്രതനിബദ്ധതയനിലകാതനിരുന്ന  യു.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കകാര്  സൃഷനിച്ച
സകാമ്പതനികേ  പ്രതനിസനനിടയന്ന  ടചന്നകായ്ക്കുമുന്നനില  ജനങ്ങടളന്ന  കുഞ്ഞകാടുകേടള
ഉകപക്ഷനിച്ചപ  രക്ഷടപടെകാനകാണപ  യു.ഡനി.എഫപ.  ശ്രമനിച്ചതപ.  ഇതരക്കകാടരക്കുറനിച്ചപ
ടടബബനിളനില പറഞ്ഞ ഒരു വകാചകേശ പറഞ്ഞുടകേകാണപ  അവസകാനനിപനിക്കുകേയകാണപ.
ടടബബനിളനില  കയകാഹന്നകാടന്റെ  സുവനികശഷേശ  10-ാം  അദ്ധര്യകായതനില  ഇങ്ങടന
സൂചനിപനിക്കുന.  "നല  ഇടെയന്  ആടുകേള്ക്കുകവണനി  തടന്റെ  ജസ്പീവടന  ടകേകാടുക്കുന.
ഇടെയനശ  ആടുകേളുടടെ  ഉടെമസനമലകാത  കൂലൈനിക്കകാരന്  ടചന്നകായപ  വരുന്നതകേണപ
ആടുകേടളവനിട്ടപ  ഓടെനിക്കളയുന.  ടചന്നകായപ  അവടയ  പനിടെനിക്കുകേയുശ  ഛനിന്നനിച്ചപ
കേളയുകേയുശ  ടചയ്യുന.  അവന്  കൂലൈനിക്കകാരനശ  ആടുകേടളക്കുറനിച്ചപ
വനിചകാരമനിലകാതവനമകാണകലകാ.”ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനിടന  പൂര്ണ്ണമകായനി  പനിന്തകാങ്ങനി
ടകേകാണപ എടന്റെ പ്രസശഗശ അവസകാനനിപനിക്കുന. 
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കഡകാ  .    എശ  .    ടകേ  .    മുനസ്പീര്: സര്, ബഡ്ജറ്റനിടന എതനിര്ക്കുന. ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനില
പുതനിയ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളനിടലന്നപ  വര്യക്തമകാക്കുന്ന  പ്രസശഗങ്ങളകാണപ  ഇവനിടടെ
നടെന്നനിട്ടുളതപ. പലക്കനികലൈറകാന് കമകാഹമുണപ പകക്ഷ ഊന്നനിക്കയറകാനള ശക്തനിയനില.
ഇതനില  15  മുതല  20  വടരയുള   കപജുകേള്  പരനികശകാധനിച്ചകാല   ഉണകാകേകാന്
സകാധര്യതയുള  സസ്വപ്നങ്ങടളക്കുറനിച്ചകാണപ  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതപ.   മകാത്രമല,  അതനില
പറയുന്ന  കേകാരര്യങ്ങള്   സഞനിതനനിധനിയുമകായനി  യകാടതകാരു  ബനവമനിലകാതതകാണപ.
മുമ്പപ ഒരു വര്യക്തനികയകാടെപ മടറ്റകാരകാള് 400 രൂപ കേടെശ കചകാദേനിച്ചുവന. വര്യക്തനി പറഞ്ഞു,
എടന്റെ  ടടകേയനില  1,000  രൂപയുടണനശ  അതനില  500  രൂപ  നനിങ്ങള്ക്കപ
തരുനടവനശ  അനമകാനനിക്കുകേ.  കേടെശ  കചകാദേനിച്ചയകാള്  അങ്ങടന  അനമകാനനിച്ചു.
നനിനക്കപ  400  രൂപയകല കവണതപ.  നനിനക്കപ ഞകാന്  500  തന്നനിരനിക്കുന.  ബകാക്കനി
100  രൂപ  തനിരനിച്ചുതരണശ  എനപറയുന്ന  ഒരു  കേഥയുണപ.  അതകപകാടലൈ
ബഹുമകാനടപട്ട  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ഇതനില  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതപ  മുഴുവന്
കേനിഫ്ബനി ഉണകായനിവന്നകാല  കകേരളതനില  എത്ര പകാലൈശ  പണനിയകാശ,  എത്ര ടടഫ
ഓവര് പണനിയകാശ എനളതകാണപ. ഞകാന് ടപകാതമരകാമതപ വകുപ്പുമന്ത്രനിടയ ഓര്തപ
പരനിതപനിക്കുകേയകാണപ.  ശ്രസ്പീനകാരകായണഗുരു പറഞ്ഞനിട്ടുള കുടറ കേകാരര്യങ്ങള് ഇതനില
പറഞ്ഞു.  പകക്ഷ  അകത  ശ്രസ്പീനകാരകായണഗുരുതടന്ന  പറഞ്ഞനിട്ടുണപ  'മനഷേര്യകാണകാശ
മനഷേര്യതസ്വശ'  എന്നപ.  മനഷേര്യനപ  മനഷേര്യതസ്വമകായനിരനിക്കണശ  ജകാതനി.  അങ്ങപ  അലപശ
മനഷേര്യതസ്വശ ടപകാതമരകാമതപ വകുപ്പുമന്ത്രനികയകാടെപ  കേകാണനിക്കണശ എന്നകാണപ എനനിക്കപ
സൂചനിപനിക്കകാനളതപ. കേകാരണശ നകാലൈപ കപജുകേളനില പകാലൈങ്ങളുടടെ കപരപ പറഞ്ഞനിട്ടുണപ.
അടതകാടക്ക  ഇവനിടടെ  വകായനിക്കുകേയുശ  ടചയ്തു.  പകക്ഷ  ഇഇൗ  പകാലൈങ്ങള്
കേനിഫ്ബനിയനിലൂടടെ  പണശ  കേനിട്ടുകമ്പകാള്  മകാത്രകമ  പണനിയകാന്  പറ്റുകേയുള  എന്നപ
പറഞ്ഞുടകേകാണകാണപ പകാലൈങ്ങളുടടെ കപരപ  പറയുന്നതപ.  ഇഇൗ പറഞ്ഞതകപകാടലൈ  500
കകേകാടെനി രൂപ അനമകാനനിച്ചപ  നനിങ്ങള്ക്കപ തരുന,  എന്നനിട്ടപ  നകാടള അങ്ങകയകാടെപ  ഇഇൗ
പകാലൈശ  എവനിടടെടയന്നപ  കചകാദേനിക്കുശ.   ഇവനിടടെയുള  എലകാ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുശ
അങ്ങകയകാടെകാണപ  പകാലൈടമവനിടടെടയന്നപ  കചകാദേനിക്കുന്നതപ.  ഇഇൗ  പകാലൈങ്ങള്
നനിര്മനിക്കുന്നതനിനള  പണശ  എവനിടടെനനിന  കേനിട്ടുശ?  അതകപകാടലൈതടന്ന  ഇവനിടടെ
രൂപശടകേകാടുതനിട്ടുള  'കേനിഫ്ബനി'  (കകേരള ഇന്ഫകാസ്ട്രക്ചര് ഇന്ടവസ്റ്റപടമന്റെപ  ഫണപ
കബകാര്ഡപ)  എന്തകാടണന്നപ അകങ്ങയപ മനസനിലൈകാകയകാ? 'കേനിഫ്ബനി'  എനപറയുന്നതപ
ഇകപകാഴുള കകേരള കറകാഡപ ഫണപ കബകാര്ഡനിനപ സമകാനമകായതകാണപ. അതനില പറയുന്ന
എലകാ  കേകാരര്യങ്ങളുശ  'കേനിഫ്ബനി'യനിലുശ  വരുനണപ.   നകാലുവരനി  പകാതകേള്
നനിര്മനിക്കുന്നതപ  ഇനനിമുതല  'കേനിഫ്ബനി'യകാണപ.   കകേരള  കറകാഡപ  ഫണപ  കബകാര്ഡപ
ബനില ഞകാന് സഭയനില അവതരനിപനിച്ചതകാണപ.  കകേരള കറകാഡപ ഫണപ കബകാര്ഡനിലുള
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എലകാ  പ്രഗത്ഭരുശ  ഫനിനകാന്ഷേര്യല  എകപടപര്ട്ടപസപ  ആയനിരനിക്കണടമന്നപ  ബനിലനില
പറയുനണപ.  അങ്ങടന  ടഎ.എല.എഫപ.എസപ.,  എസപ.ബനി.ടഎ.,  എന്നസ്പീ
സകാപനങ്ങളനിലുള  ആളുകേള്  ഡയറക്ടര്  കബകാര്ഡനിലുണകായനിരുന.  10%
ടവഹനിക്കനിള്  ടെകാകപ   കറകാഡപ  ഫണപ  കബകാര്ഡനിനപ  നലകേണടമന്നപ  തസ്പീരുമകാനനിച്ചത
കപകാലുശ  ഇകപകാള്  കറകാഡപ  ഫണപ  കബകാര്ഡനിനപ  ലൈഭനിക്കുന്നനില.  ഇകത  രസ്പീതനിയനില
ഫനിനകാന്ഷേര്യല എകപടപര്ട്ടപസനിടന ഉള്ടപടുതനി മടറ്റകാരു കബകാര്ഡപ രൂപസ്പീകേരനിക്കകാന്
തസ്പീരുമകാനനിച്ചകപകാള് സതര്യതനില  കകേരള കറകാഡപ ഫണപ കബകാര്ഡപ പനിരനിച്ചുവനിടെകാന്
തസ്പീരുമകാനനിച്ചനിരനിക്കുനടവന്ന കേകാരര്യമകാണപ ആദേര്യശ ബഡ്ജറ്റനില പറകയണനിയനിരുന്നതപ.
അടലങനില  10%  ടെകാകപ  കകേരള  കറകാഡപ  ഫണപ  കബകാര്ഡനിനശ  കവടറകാരു  10%
'കേനിഫ്ബനി'ക്കുശ ടകേകാടുകക്കണനി വരുശ.  കുറച്ചുകേകാലൈശ കേഴനിയുകമ്പകാള് 50% ടവഹനിക്കനിള്
ടെകാകശ  'കേനിഫ്ബനി'യനിലൈകാണപ വരകാന് കപകാകുന്നടതന്നപ അകദ്ദേഹശതടന്ന പറയുനമുണപ.
സതര്യതനില  ടവഹനിക്കനിള്  ടെകാകപ  എന്ന  നകാമകേരണശ  തടന്ന  ശരനിയല.  അതപ
യഥകാര്തതനില  കറകാഡപ  ടെകാകകാണപ.  നമടളകാരു  വകാഹനതനിനപ  അടെയ്ക്കുന്ന  ടെകാകപ
ഉപകയകാഗനിച്ചപ  ഗവണ്ടമന്റെപ  കറകാഡപ  നന്നകാക്കനിടക്കകാടുക്കണശ.   ഒരകാള്  നലകുന്ന
ടെകാകനിനപ  അയകാള്ക്കപ  കേനിട്ടുന്ന  പ്രതനിഫലൈടമനപറയുന്നതപ  ആ  വകാഹനശ  നന്നകായനി
ഓടെനിക്കകാനള  പ്രതലൈമുള  കറകാഡുകേളകാണപ.  അവ  നനിര്മനിച്ചുതരകാന്  ഗവണ്ടമന്റെപ
ബകാധര്യസമകാണപ.  പലൈകപകാഴുശ ഇഇൗ കറകാഡപ ടെകാകപ ടവഹനിക്കനിള് ടെകാകപ എനപറഞ്ഞപ
മറ്റു  കേകാരര്യങ്ങള്ക്കുകവണനി  ടചലൈവഴനിക്കുകേയകാണപ.  അതടകേകാണകാണപ  ഒരു  ബനില
മുഖകാന്തരശ  10%  ടെകാകപ  കറകാഡപ  ഫണപ  കബകാര്ഡനികലൈയപ  ടകേകാണവരകാന്  തസ്പീരുമകാനനിച്ചതപ.
എയര്കപകാര്ട്ടപ നനിര്മകാണതനിനശ  ഗര്യകാസപ ലപപപ ലലൈന് സകാപനിക്കുന്നതനിനടമകാടക്കയകായനി
ഇഇൗ  പണശ  വനിനനികയകാഗനിക്കുന്ന  ഒരവസയനികലൈക്കപ  വരുകമ്പകാള്  കറകാഡപ
എന്തകാകുടമനളതനിടനക്കുറനിച്ചപ  ഞകാന്  പറയുന്നനില,  ആലൈപ്പുഴവഴനി  കപകായനിക്കഴനിഞ്ഞകാല
നനിങ്ങള്ക്കതപ കബകാധര്യമകാകുശ.  കേകാരണശ,  ആലൈപ്പുഴയനില അങ്ങയുടടെ മണ്ഡലൈതനിലൈടെക്കമുള
കറകാഡുകേള്  ടമയനിന്റെയനിന്  ടചയകാന്  സകാധനിക്കുന്നനില.   അതടകേകാണപ  ഇഇൗ  കറകാഡുകേളുശ
പകാലൈങ്ങളുശ നടെപനിലൈകായനി വരുകമകാടയനളതപ നമള് കേണറനികയണ കേകാരര്യമകാണപ.    

ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റപ  പ്രസശഗശ  മകാറ്റനിവച്ചപ  ബഡ്ജറ്റപ  കഡകാകേദ്യുടമടന്റെടുതപ
പരനികശകാധനിക്കകാശ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേകാലൈതപ  ശ്രസ്പീ.  ഉമന്  ചകാണനി
അവതരനിപനിച്ച  ബഡ്ജറ്റപ  കഡകാകേദ്യുടമന്റുശ  ഇഇൗ  കഡകാകേദ്യുടമന്റുശ  തമനില  എന്തപ
വര്യതര്യകാസമകാണുളളതപ?  മൂനമകാസശടകേകാണപ  ഒരു  ബഡ്ജറ്റപ  കഡകാകേദ്യുടമന്റെപ
ടമകാതതനില മകാറ്റകാന് കേഴനിയനിലകാടയനളളതപ എലകാവര്ക്കുമറനിയകാവന്ന കേകാരര്യമകാണപ.
അതടകേകാണപ ടചറനിയ ടചറനിയ മകാറ്റങ്ങളുണകാക്കനിടയനളതലകാടത രണപ ബഡ്ജറ്റപ
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കഡകാകേദ്യുടമന്റുശ  ഏതകാണപ  ഒരുകപകാടലൈയകാണപ.   ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനില  പറഞ്ഞനിട്ടുളള
കേകാരര്യങ്ങടളകാടക്ക ഞങ്ങള് കനരടത പ്രഖര്യകാപനിച്ച കേകാരര്യങ്ങളകാണപ.  അതനിടലൈകാനശ
മകാറ്റശ  വരുതനിയനിട്ടനില  എനളളതനിലുശ  ശ്രസ്പീ.  ഉമന് ചകാണനിയുടടെ  ബഡ്ജറ്റപ  തടന്ന
ഇകപകാള് എടുതവതരനിപനിച്ചനിരനിക്കുനടവന്നതനിലുശ ഞങ്ങള്ക്കപ സകന്തകാഷേമുണപ.  

അങണവകാടെനി  ടെസ്പീച്ചര്മകാരുടടെ  കവതനശ  10,000  രൂപയകാക്കനിയതനിടന  നനിങ്ങള്
പരനിഹസനിക്കുകേയകാണപ ടചയ്തതപ.  സതര്യതനില 10,000 രൂപയകാക്കുകേയുശ അങ്ങടന വരുന്ന
ടചലൈവനിടന്റെ  പകുതനി  തകേ  ബഡ്ജറ്റനില  ടകേകാണവരുകേയുശ  ടചയ്തനിലകായനിരുനടവങനില
10,000  രൂപ അങണവകാടെനി ടെസ്പീച്ചര്മകാര്ക്കപ ലൈഭനിക്കനിലകായനിരുന. ഇതനിടന്റെ ഗുണശ എത്രകയകാ
കപര്ക്കപ  കേനിട്ടനി.  ചനിലൈ  പഞകായത്തുകേകളകാടെപ  ടതരടഞ്ഞടുപപ  സമയതപ  ഇഇൗ  തകേ
ടകേകാടുകക്കണതനിടലന്നപ  പറഞ്ഞതടകേകാണപ  ടകേകാടുതനിടലനളതലകാടത  എത്രകയകാ
പഞകായത്തുകേളനില  അതപ  ടകേകാടുത്തു.  നകാദേകാപുരശ  പഞകായതനില  അകനസ്വഷേനിച്ചകാല  ആ
പഞകായതനിടലൈ എലകാ  അങണവകാടെനി  ടെസ്പീച്ചര്മകാര്ക്കുശ  ഇഇൗ  കവതനശ  ലൈഭനിച്ചുടവന്നപ
മനസനിലൈകാകുശ.  തകദ്ദേശഭരണ സകാപനങ്ങള്ക്കപ ഇതപ  അധനികേ ബകാധര്യതയകാടണന്നപ
നനിങ്ങള്  പറഞ്ഞനിട്ടപ  ഇതനിടന്റെ  50%  ടചലൈവപ  വഹനിക്കകാന്  പഞകായതനിടന
ഏലപനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണപ.  അധനികേ  ബകാധര്യതയകാടണങനില  പഞകായതനിടന
ടമകാതതനില അതനിലനനിനശ ഒഴനിവകാക്കുകേയകല ടചകയണനിയനിരുന്നതപ?  അകപകാള്
100%  ശരനിയടലങനിലുശ  50%  ഞകാന് ടചയ്തതപ ശരനിയകാടണന്നപ സമതനിക്കുന്നതകാണപ
നനിങ്ങളുടടെ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റപ  പ്രസശഗടമന്നപ  പറയകാനകാഗഹനിക്കുകേയകാണപ.
ലവകേലൈര്യമുളവര്/ഭനിന്നകശഷേനിക്കകാര്  എന്നനിവര്  ഒഴനിടകേ  ബകാക്കനിയുളവര്ക്കപ  ഒരു
ടപന്ഷേന് മകാത്രകമയുളളടവന്നകാണപ പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതപ.  അങണവകാടെനി ടെസ്പീച്ചര്മകാര്ക്കപ
ഒരു  ഉതരവനിലൂടടെ  രണപ  ടപന്ഷേന്  വകാങ്ങകാനള  അനമതനി  മുന്  സര്ക്കകാര്
നലകേനിയനിട്ടുളതപ പനിന്വലൈനിക്കരുടതന്നകാണപ  എനനിക്കപ  പറയകാനളളതപ.   അവര്ക്കപ
ടവലടഫയര്  ഫണനിലനനിനശ  ലൈഭനിക്കുന്ന  ടപന്ഷേന്  അപരര്യകാപ്തമകായതടകേകാണപ
കകേന്ദ്രസര്ക്കകാരനിലനനിനശ  ലൈഭനിക്കുന്ന   ടപന്ഷേന്കൂടെനി  നലകേകാശ  എനള
ഒരുതരവണപ.  ഇതനിടന്റെ  കപരനില  പലൈര്ക്കുശ  ഇകപകാള്  ടപന്ഷേന്  ഇലകാതകാകുന്ന
സനിതനിയുണപ.  ഒരു  ടപന്ഷേന്  എനപറയുകമ്പകാള്,  80  വയസപ  കേഴനിഞ്ഞവര്ക്കപ
പ്രതനിമകാസശ  1,200  രൂപയുശ  80  ശതമകാനതനിലൈധനികേശ ലവകേലൈര്യമുളവര്ക്കപ  1,100
രൂപയുശ  75  വയസപ കേഴനിഞ്ഞവരുടടെ പ്രതനിമകാസ ടപന്ഷേന്  1,500  രൂപയുശ ആയനി
വര്ദ്ധനിപനിച്ചനിട്ടുണപ.  ടപന്ഷേന്  ഏകേസ്പീകേരണതനിടന്റെ  കപരനില  വര്ദ്ധനിപനിച്ച  തകേ
കുറവവരുത്തുകേയകാടണങനില ഇവടരടയലകാശ ബകാധനിക്കുശ.  അതടകേകാണപ അങ്ങയുടടെ
പ്രസശഗതനില  പറഞ്ഞനിട്ടുള ഇഇൗ ആളുകേടള രണപ ടപന്ഷേന് വകാങ്ങുന്നതനിലനനിന്നപ
ഒഴനിവകാക്കരുടതന്നപ പറയകാനകാഗഹനിക്കുകേയകാണപ. ടപന്ഷേന് നലകുന്നതനിനപ ഡയറക്ടപ
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ടബനനിഫനിറ്റപ  ട്രെകാന്സ്ഫര്  (ഡനി.ബനി.റ്റനി.)  എനപറയുന്ന ഒരു സനിസ്റ്റശ  ടകേകാണവന്നതപ
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ടമന്റെകാണപ.  കപകാസ്റ്റല ഡനിപകാര്ട്ടുടമന്റെനിടന്റെ ഭകാഗത്തുനനിന്നപ വന്നനിട്ടുള
കേകാലൈതകാമസമകായനിരുന  അതനിടലൈ  അപകാകേത.  ആ  പണശ  മുഴുവന്  ഞങ്ങളവര്ക്കപ
ലകേമകാറനിയതകാണപ.   ടപന്ഷേന്  നലകുന്നതപ  ബകാങപ  വഴനിയകാകണകാ,  മണനി
ഓര്ഡറകായകാകണകാ അടലങനില കവടറ ഏടതങനിലുശ രസ്പീതനിയനിലൈകാവന്നതകാകണകാ നലതപ
എന്നപ  കേണപനിടെനിക്കകാനള  സമയശ  നനിങ്ങളുശ  ആവശര്യടപട്ടനിരനിക്കുകേയകാണപ.
യഥകാര്തതനില  ഡനി.ബനി.റ്റനി.-യനില  ഞങ്ങള്  കപകാസ്റ്റല  ഡനിപകാര്ട്ടുടമന്റെനിടന
നൂറുശതമകാനശ  വനിശസ്വസനിച്ചു.  കേകാരണശ  അങ്ങടന  ഒരു  സനിസ്റ്റശ  വനിജയകേരമകായനി
നടെപകാക്കകാന്  കേഴനിഞ്ഞകാല  എലകാവര്ക്കുശ  കൃതര്യമകായനി  ടപന്ഷേന്  ലൈഭനിക്കുന്ന  ഒരു
സകാഹചരര്യമുണകാകുമകായനിരുന.  കുടെനിശനികേ  വരകാനശ  ലവകേകാനശ  പകാടെനിടലനളളത
ടകേകാണകാണപ  ആ  തകേ  മുഴുവന്  ടചക്കുകേളകാക്കനി  കകേകാര്പകറഷേനകേളനിലുശ
പഞകായത്തുകേളനിലുശ  എതനിച്ചപ  ഡനിസ്ട്രനിബഡ്യൂട്ടപ  ടചയ്തതപ.  എത്ര  തകേ
കുടെനിശനികേയുണകായനിരുന?  ടപന്ഷേന് തകേ എത്ര വര്ദ്ധനിച്ചുടവന്ന കേകാരര്യവശ  നമള്
മനസനിലൈകാകക്കണതകാണപ.  ടപന്ഷേന് ലൈഭനിക്കുന്ന പ്രകായപരനിധനി  65  വയടസനളതപ
60  വയസകാക്കനി  ഞങ്ങള്  കുറച്ചനികല;  അതകപകാടലൈതടന്ന  വകാര്ഷേനികേ  വരുമകാനശ
25,000 രൂപയകായനിരുന്നതപ ഞങ്ങള് ഒരു ലൈക്ഷശ രൂപയകാക്കനിയനികല; അതനിലൂടടെ എത്ര
വര്ദ്ധനവണകായനിടയന്നപ നമള് കനകാക്കണശ. 12 ലൈക്ഷശ എണ്ണമകാണപ കേഴനിഞ്ഞ ഇടെതപക്ഷ
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  സമയതപ  ടപന്ഷേനണകായനിരുന്നടതങനില  അതപ  34.4  ലൈക്ഷശ
എണ്ണമകായനി വര്ദ്ധനിച്ചനിരനിക്കുന. വര്ഷേശകതകാറുശ 220 കകേകാടെനി രൂപയകാണപ നമള് ടപന്ഷേന്
ഇനതനില  ടകേകാടുക്കുന്നതപ.  ആ  കുടെനിശനികേ  ഇഇൗ  മകാസമകാകുകമ്പകാകഴക്കുശ  തസ്പീര്ക്കുടമന്നപ
പറഞ്ഞനിട്ടുശ  അതനിടന  അപഹകാസര്യമകായ  രസ്പീതനിയനില  ചനിത്രസ്പീകേരനിക്കുന്നതപ  അകങ്ങയറ്റശ
ദേഇൗര്ഭകാഗര്യകേരമകായനികപകായനി  എനമകാത്രശ  പറയുകേയകാണപ.  കുകറ  കേകാരര്യങ്ങള്
പറയകാനണകായനിരുന.  എലകാശ പറയകാനള സമയമനിലകാതതടകേകാണപ ഞകാന് ചുരുക്കുന.
ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനിടന എതനിര്ക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .   കകേകാവൂര് കുഞ്ഞുകമകാന്: സര്, ഞകാന് ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനിടന പൂര്ണ്ണമകായുശ

പനിന്തകാങ്ങുകേയകാണപ.  ദേരനിദ്രരനിലകാത  കകേരളശ  എന്ന  നല  ഒരു  ടമകസജകാണപ  ഇഇൗ

ബഡ്ജറ്റനിലൂടടെ ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനി കകേരളതനിനപ നലകേനിയനിട്ടുളതപ.  സശസകാനതനിനപ

ടപകാതടവയുശ  ടകേകാലശ  ജനിലയനില  പ്രകതര്യകേനിച്ചുശ  നകാളനിതവടരയനിലകാത  തരതനിലുള

വനികേസന കനട്ടതനിടന്റെ വലൈനിയ പട്ടനികേയകാണപ  ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനില നലകേനിയനിട്ടുളളതപ.   700

കകേകാടെനി  രൂപയനിലൈധനികേശ  വരുന്ന  പദ്ധതനികേളകാണപ  ടകേകാലശ  ജനിലയനില  മകാത്രശ

പ്രഖര്യകാപനിച്ചനിട്ടുളതപ.  അതനില  വനിദേര്യകാഭര്യകാസതനിനശ  സശസ്കകാരതനിനശ  സനിനനിമയ്ക്കുശ
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പകാലൈങ്ങള്ക്കുശ കറകാഡുകേള്ക്കുശ ജനങ്ങളുടടെ മടറ്റലകാ കേകാരര്യങ്ങളനിലുശ ടകേകാലശ ജനിലയപ മുന്തനിയ

പരനിഗണനയകാണപ  ബഹുമകാനടപട്ട മന്ത്രനി നലകേനിയനിട്ടുളതപ.   വനിഷേമസനനിയനില ഉഴലുന്ന

കകേരളതനിടന്റെ ധനസനിതനി ടമച്ചടപടുതകാന് ദേനിശകാകബകാധമുള ഒരു ബഡ്ജറ്റകാണപ ഇവനിടടെ

അവതരനിപനിച്ചനിട്ടുളതപ.  നമ്മുടടെ  സശസകാനതപ  കേശുവണനി  കമഖലൈ  ടപകാതടവ  വലൈനിയ

തകേര്ച്ചയനികലൈക്കപ  ടപകായ്ടക്കകാണനിരനിക്കുകേയകാണപ.  കേശുവണനി  കമഖലൈയനില  കതകാട്ടണനി

ഇറക്കുമതനി  ടചയ്യുന്നതനിനപ  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെപ  പത്തുശതമകാനശ  ടെകാകപ

വര്ദ്ധനിപനിച്ചനിരനിക്കുകേയകാണപ.  അടെനിയന്തരമകായുശ സശസകാന ഗവണ്ടമന്റെപ അതനില ഇടെടപട്ടപ

വരുന്ന  മകാസശതടന്ന  കകേരളതനിടലൈ  മുഴുവന്  കേശുവണനി  ഫകാക്ടറനികേളുശ തറന

പ്രവര്തനിപനിച്ചുടകേകാണപ പകാവടപട്ട ടതകാഴനിലൈകാളനികേള്ക്കപ ടതകാഴനില ടകേകാടുക്കുന്ന ഒരു

സശരശഭശ  ഇവനിടടെ  ഉണകാക്കണശ.  ടകേകാലശ  ജനിലയനില  ഇടെതപക്ഷ  ജനകാധനിപതര്യ

മുന്നണനിയുടടെ  പതനിടനകാന്നപ  എശ.എല.എ.-മകാരുശ  കകേരള  നനിയമസഭയനില  എതനി.

ഒരു പകാര്ട്ടനിയുടടെ കനതകാവശ രണമൂന്നപ ആള്ക്കകാരുശ ടകേകാലശ ജനിലയനില കേമഡ്യൂണനിസ്റ്റപ

പകാര്ട്ടനി ഓഫപ ഇന്തര്യ  (മകാര്കനിസ്റ്റപ)-ടനയുശ ഇടെതപക്ഷ ജനകാധനിപതര്യ മുന്നണനിടയയുശ

ടവല്ലുവനിളനിച്ചു.  ഈ  നനിയമസഭകാ  ടതരടഞ്ഞടുപനില  ടകേകാലശ  ജനിലയനില

സനി.പനി.ഐ(എശ.)  അക്കഇൗണപ തറക്കനിലകാടയന്നപ  ഒരു കനതകാവപ  ടവല്ലുവനിളനിച്ചു.  ആ

ടവല്ലുവനിളനി  ടകേകാലശ  ജനിലയനിടലൈ  സനി.പനി.ഐ(എശ)-ഉശ,  സനി.പനി.ഐ.-യുശ

ആര്.എസപ.പനി.-യുശ  അടെക്കമുള  ഇടെതപക്ഷ  പ്രവര്തകേര്  ഏടറ്റടുതതനിടന്റെ

ഫലൈമകായനിട്ടകാണപ  ടകേകാലശ  ജനിലയനിലനനിന്നപ  പതനിടനകാനകപര്  നനിയമസഭയനില

വന്നതപ.  ചനിലൈ  പകാര്ട്ടനികേള്  ഇന്നപ  കകേരളതനില  പനിടെനികേനിട്ടകാകപ്രതശകപകാടലൈ

അലൈഞ്ഞുതനിരനിഞ്ഞപ  നടെക്കുകേയകാണപ.  അവര്  എവനിടടെകപകാടയന്നപ   കേകാണകാനനില.

കകേരള  നനിയമസഭയനില  ഒരുകേകാലൈതപ  ഉണകായനിരുന്ന  അവര്  ഇകപകാള്  കകേരള

രകാഷ്ട്രസ്പീയതനിലനനിനശ  പൂര്ണ്ണമകായുശ  അപ്രതര്യക്ഷമകായനി.  കേഴനിഞ്ഞ  ആഴ്ച  സമകാപനിച്ച

കകേകാപ-അകമരനിക്ക  ഫുട്കബകാള്  ടൂര്ണടമന്റെനില  ചനിലൈനികയകാടെപ  ഷൂട്ടപഔട്ടനില  കതകാറ്റ

അര്ജന്റെസ്പീനയുടടെ  ടമസനി  അടെക്കമുള  തകാരങ്ങള്  കേളനിക്കളശ  വനിട്ടതപ

തലൈകുനനിച്ചുപനിടെനിച്ചുടകേകാണകാണപ.  അതകപകാടലൈയകായനി  കകേരളതനിടലൈ ആര്.എസപ.പനി.

എനപറയുന്ന  പ്രസകാനശ.  ആ  പ്രസകാനശ  കകേരള  രകാഷ്ട്രസ്പീയതനിലനനിന്നപ

പൂര്ണ്ണമകായുശ അപ്രതര്യക്ഷമകായനി. ഞങ്ങള്ക്കപ അഭനിമകാനശ കതകാനന. ചനിലൈ ടനറനിടകേട്ട

രകാഷ്ട്രസ്പീയ  നനിലൈപകാടുകേള്  ആ  പകാര്ട്ടനി  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചതനിടന്റെ  ഫലൈമകായനിട്ടകാണപ  ഇന്നവര്

ഇവനിടടെ ഇലകാതകായതപ. ഞങ്ങള് ശരനിയകായ ദേനിശയനിലൂടടെയകാണപ സഞരനിക്കുന്നതപ. നല
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നനിലൈയനില ചനിന്തനിക്കുകേയുശ നല രൂപടപടുതലുകേള് കകേരളതനിനകവണനി സശഭകാവന

ടചയ്തതടകേകാണമകാണപ ഞങ്ങള് ഇവനിടടെ വന്നനിട്ടുളതപ. ടകേകാലശ ജനിലയനില കേശുവണനി

ഫകാക്ടറനികേള്  മുഴുവന്  തറനപ്രവര്തനിച്ചപ  അവരുടടെ  പട്ടനിണനി  മകാറ്റകാന്  ഈ

ഗവണ്ടമന്റെപ തയകാറകാകേണടമനകൂടെനി ഈ അവസരതനില അറനിയനിച്ചുടകേകാണപ ഞകാന്

ഈ ബഡ്ജറ്റനിടന പൂര്ണ്ണമകായുശ പനിന്തുണച്ചുടകേകാണപ നനിര്ത്തുന.             

ശ്രസ്പീ  .    കജകാണ് ടഫര്ണകാണസപ:  സര്,  ബഹുമകാനര്യനകായ ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനി

അവതരനിപനിച്ച  ബഡ്ജറ്റനിടന  സര്വ്വകാത്മനകാ  സസ്വകാഗതശ  ടചയ്യുന.  ഈ  ബഡ്ജറ്റപ

കകേരളതനിടന്റെ  സര്വ്വകതകാന്മുഖമകായ  പുകരകാഗതനി  ലൈക്ഷര്യശ  വച്ചുടകേകാണള

ബഡ്ജറ്റകാണപ.  കകേരളശ  എങ്ങടന  ചനിന്തനിക്കുന  എന്നതപ  ഈ  ബഡ്ജറ്റനിലൂടടെ

ടതളനിയകാന് കപകാവകേയകാണപ.  ഈ ബഡ്ജറ്റനില എറണകാകുളശ ജനിലയപ പ്രകതര്യകേമകായ

പരനിഗണനയുശ  കേനിട്ടനിയനിട്ടുണപ.  കേകാരണശ  എറണകാകുളശ  ജനില  കകേരളതനിടന്റെതടന്ന

വളര്ച്ചയുടടെ ദേനിശകാസൂചനികേയകാണപ. ആ ജനിലയപ നല പരനിഗണന നലകേനിയ ധനകേകാരര്യ

വകുപ്പുമന്ത്രനിടയ അഭനിനന്ദേനിക്കുകേയകാണപ.  ഈ ബഡ്ജറ്റനിടന്റെ ഒരു പ്രകതര്യകേതടയന

പറയുന്നതപ കകേരളതനിടന്റെ സകാശസ്കകാരനികേ കമഖലൈടയ ഈ ബഡ്ജറ്റപ  നലതകപകാടലൈ

അഭനിസശകബകാധന  ടചയ്യുന  എന്നതകാണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  അഞടകേകാലക്കകാലൈടത

യു.ഡനി.എഫപ.-ടന്റെ ഭരണശ സകാശസ്കകാരനികേ കമഖലൈയനിലുശ വലൈനിയ തകേര്ച്ചയകാണുണകാക്കനിയതപ.

ആ തകേര്ച്ചടയക്കുറനിച്ചപ  കേഴനിഞ്ഞ ദേനിവസടത ഒരു പത്രതനില വകായനിക്കകാന് കേഴനിഞ്ഞു.

യുടനകസ്കകാ ലപതൃകേ കേലൈയകായനി അശഗസ്പീകേരനിച്ച ഒന്നകാണപ കൂടെനിയകാട്ടശ. അതപ കകേരളതനിടന്റെ

ലപതൃകേമകാണപ.  നൂറ്റകാണകേള് പഴക്കമുള കൂടെനിയകാട്ടടമന്ന കേലൈടയ അപ്പുറതനിരനിക്കുന്ന

ഒരു രകാഷ്ട്രസ്പീയ കേക്ഷനി വളടര കമകാശടപട്ട രസ്പീതനിയനില, അപഹസനിക്കുന്ന തരതനില ഒരു

പ്രസകാവന  ഇറക്കുകേയുണകായനി.  കകേരള  കകേകാണ്ഗസനിടന്റെ  'പ്രതനിചകായ'  എന്ന

മകാസനികേയനില  ഒരു  കലൈഖനമുണകായനിരുന.  ആ  കലൈഖനതനിടന്റെ  തലൈടക്കട്ടപ

"ഒറ്റുകേകാരുടടെ  കൂടെനിയകാട്ടശ"  എന്നകാണപ.  അതനില  പറഞ്ഞനിട്ടുളതപ  "  നകാലുമന്ത്രനിമകാടര

ടവളളശ  കുടെനിപനിച്ചു,  ഒരു  മന്ത്രനിടയ  രകാജനി  വയനിച്ചു,  മടറ്റകാരു  മന്ത്രനിടയ  കതകാല്പനിച്ചപ

വസ്പീട്ടനിലൈനിരുതനി,  മറ്റുളവടര  പ്രതനിപക്ഷത്തുശ  ഇരുതനി,  എന്നനിട്ടുശ  അയകാകളകാടെപ

എടന്തകാരു കസ്നേഹമകാണപ ചനിലൈര്ക്കപ  "  എന്നകാണപ.  കൂടെനിയകാട്ടശ കപകാടലൈകാരു മഹതകായ

കേലൈടയ  ഇങ്ങടന  അവകഹളനിക്കുന്ന  ഒരു  മുന്നണനിയുടടെ  കനതൃതസ്വമകാണപ

അപ്പുറതനിരനിക്കുന്നതപ.  അവര്ക്കനിടതകാനശ  മനസനിലൈകാകേനില.  അവര്ക്കപ  കേലൈയുശ
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സശസ്കകാരവടമകാടക്ക  അനര്യമകാണപ.  കകേരളതനിടന്റെ  സകാശസ്കകാരനികേ  ലപതൃകേടതയുശ

നകവകാതകാന  മൂലൈര്യങ്ങടളയുശ  സശരക്ഷനിക്കകാന്  ബഹുമകാനര്യനകായ  ധനകേകാരര്യ

വകുപ്പുമന്ത്രനി  ഈ  ബഡ്ജറ്റനില  ടകേകാണവന്നനിട്ടുള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങടള  തസ്പീര്ച്ചയകായുശ

സകാശസ്കകാരനികേ  പ്രവര്തകേന്കൂടെനിയകായ  കഡകാ.  എശ.  ടകേ.  മുനസ്പീര്  നലനനിലൈയനില

പ്രശശസനിക്കുടമന്നകാണപ  കേരുതനിയതപ.  പടക്ഷ  അകദ്ദേഹവശ  'ക്ഷസ്പീരമുടളകാരകേനിടെനിന്

ചുവട്ടനില  ടകേകാതകേനിനപ  കചകാരതടന്നയകാണകലകാ  കേഇൗതകേശ'  എനപറയുന്നതകപകാടലൈ

അതരശ  കേകാരര്യങ്ങടളകാനശ  പരകാമര്ശനിച്ചനില.  ഈ  ബഡ്ജറ്റനില  കകേരളതനിടന്റെ

സകാശസ്കകാരനികേ  കമഖലൈയ്ക്കുകവണനി  വലൈനിയ  തകേ  നസ്പീക്കനിവച്ചനിട്ടുണപ.  കകേരളതനിടന്റെ

സകാശസ്കകാരനികേ നകവകാതകാന രശഗതപ വലൈനിയ സശഭകാവനകേള് നലകേനിയ പതനിനകാലൈപ

മഹകാരഥന്മകാരുടടെ കപരനില സകാശസ്കകാരനികേ നകവകാതകാന സമുച്ചയങ്ങള് സകാപനിക്കകാന്

അങ്ങപ  തസ്പീരുമകാനനിച്ചനിട്ടുണപ.  ഇങ്ങടനയുണകാക്കുന്ന  സകാശസ്കകാരനികേ  നകവകാതകാന

കകേന്ദ്രങ്ങള്  എന്തനിനകവണനിയകാണപ  എനകൂടെനി  അങ്ങപ  പറഞ്ഞനിട്ടുണപ.  നകാടെകേശ,

സനിനനിമകാ  തനികയറ്റര്,  സശഗസ്പീതശകാലൈ,  ഗര്യകാലൈറനി,  പുസകേക്കടെകേള്,  ചര്ച്ചകേള്ക്കുശ

മററുമുള  ഇടെങ്ങള്  തടെങ്ങനിയവയകാണപ.  സകാശസ്കകാരനികേ  മകാള്  എനകവണടമങനില

നമുക്കതനിടന ഭകാവനിയനില പറയകാന് കേഴനിയുശ.  അങ്ങടന രൂപകേലപന ടചയ്യുകമ്പകാള്

അതനിടന്റെ നനിര്മകാണ ചുമതലൈ  ആ കമഖലൈയനില ലവദേഗര്യമുള സശഘടെനകേടളകയകാ

ശ്രസ്പീ.  ശങറനിടനകപകാടലൈയുള  പ്രഗത്ഭമതനികേളകായ  വര്യക്തനികേടളകയകാ  കൂടെനി

പടങടുപനിച്ചുടകേകാണകായനിരനിക്കണടമന്നകാണപ  അങ്ങകയകാടെപ  പറയകാനളതപ.  സകാശസ്കകാരനികേ

സകാപനങ്ങള്ക്കുള  ഗകാന്റെപ  50%  വര്ദ്ധനിപനിച്ചു.  ഞകാന്  കേഴനിഞ്ഞ  അഞടകേകാലടത

ബഡ്ജറ്റപ  പരനികശകാധനിച്ചു.  അതനിടലൈകാനശ  സകാശസ്കകാരനികേ  സകാപനങ്ങള്ക്കപ  സശഖര്യ

വര്ദ്ധനിപനിച്ചതകായനികട്ടകാ  അതനിടന്റെ  പ്രവര്തനങ്ങള്  വനിപുലൈടപടുതകാനകായനികട്ടകാ  യകാടതകാരു

നസ്പീക്കവശ  ആ  ഗവണ്ടമന്റെപ  നടെതനിയതകായനി  കേണനില. 2014-15-ടലൈ  സകാശസ്കകാരനികേശ

സശബനനിച്ച സബ്ജക്ടപ കേമനിറ്റനിയുടടെ റനികപകാര്ട്ടകാണപ എടന്റെ കേയനിലൈനിരനിക്കുന്നതപ. ഞകാന്

അടതകാനശ വകായനിക്കുന്നനില.  അതനിടന്റെ പ്രവര്തനങ്ങടളടുതകാല കുകറ നനിര്മകാണ

പ്രവര്തനങ്ങള് നടെതനി അവസകാനനിപനിച്ചടതകാഴനിച്ചകാല കകേരളതനിടന്റെ സകാശസ്കകാരനികേ

കമഖലൈയ്ക്കുകവണനി  ആ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  പ്രതനിനനിധനികേളകായനിരുന്നവര്  ഒരു  കേകാരര്യവശ

ടചയ്തനില.  അങ്ങപ  50%  തകേ  വര്ദ്ധനിപനിക്കകാന്  തയകാറകായതപ  ഏടറ

അഭനിനന്ദേനകാര്ഹമകാണപ.  അങ്ങപ കകേരളതനിടലൈ കേലൈകാകേകാരനകാരുടടെയകാടകേ പ്രശശസയപ

അര്ഹനകായനിരനിക്കുകേയകാണപ. കേലൈകാകേകാരന്മകാരുടടെ ടപന്ഷേന് തകേ 1,500 രൂപയകായനി
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വര്ദ്ധനിപനിച്ചു.  ഒരു  കനരടത  ചകായ  കുടെനിക്കകാന്കപകാലുശ  കേഴനിവനിലകാത   അകനകേശ

കേലൈകാകേകാരനകാര്  കകേരളതനിലുണപ.  ടപന്ഷേന്  വര്ദ്ധനിപനിക്കണടമന്നതപ  അവരുടടെ

പ്രകാര്തനയകായനിരുന.  അതകാണപ  അങ്ങപ  ലദേവദൂതടനകപകാടലൈ  കകേട്ടപ  അവരുടടെ

ടപന്ഷേന്  വര്ദ്ധനിപനിക്കകാന്  തസ്പീരുമകാനടമടുതതപ.  ഇകതകാടടെകാപശ  ഒരു  കേകാരര്യശകൂടെനി

അങ്ങയുടടെ ശ്രദ്ധയനിലടകേകാണവരനികേയകാണപ.  മലൈയകാള സനിനനിമയപ വലൈനിയ സശഭകാവന

നലകേനിയ നടെനശ എഴുത്തുകേകാരനമകായനിരുന്ന ഭരതപ പനി.ടജ.ആന്റെണനിയുടടെ ഭകാരര്യയപ ഒരു

പ്രകതര്യകേ ഉതരവനിലുടടെ കേഴനിഞ്ഞ  18  ടകേകാലക്കകാലൈമകായനി  3,000  രൂപ ടപന്ഷേന്

ടകേകാടുത്തുവരുനണപ. ആ തകേ വര്ദ്ധനിപനിച്ചുടകേകാടുക്കകാനള തസ്പീരുമകാനടമടുക്കണടമന്നപ

വനിനയകതകാടുകൂടെനി  അഭര്യര്തനിക്കുകേയകാണപ.  കേലൈകാകേകാരന്മകാകരകാടെപ  മകാത്രമല  ഈ

നകാടെനിടന്റെ സസ്വകാതന്ത്രര്യതനിനകവണനി പടെടപകാരുതനി ഇനശ ജസ്പീവനിച്ചനിരനിക്കുന്ന ധസ്പീരരകായ

സസ്വകാതന്ത്രര്യ  സമര  കസനകാനനികേകളകാടെപ  കേഴനിഞ്ഞ  ഉമന്  ചകാണനി  ഗവണ്ടമന്റെപ

നസ്പീതനികകേടെപ  കേകാണനിച്ചനിട്ടുണപ.  അവര്ക്കപ  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെപ  2011  മുതല  ഡനി.എ.

വര്ദ്ധനിപനിച്ചുടകേകാടുതനിരുന.  അങ്ങടന വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്ന ഡനി.എ.  കേകാലൈകാകേകാലൈങ്ങളനില

കകേരളതനിലുശ ടകേകാടുക്കുമകായനിരുന. എന്നകാല 2011 മുതല കകേരളതനില സസ്വകാതന്ത്രര്യ

സമരകസനകാനനികേള്ക്കപ  ഒരു  രൂപകപകാലുശ  ഡനി.എ.  വര്ദ്ധനിപനിച്ചപ  ടകേകാടുക്കകാന്

തയകാറകാകേകാടത  സസ്വകാതന്ത്രര്യ  സമരകസനകാനനികേകളകാടുകപകാലുശ  ക്രൂരമകായ  പ്രതനികേകാരശ

കേകാണനിച്ച ഒരു ഗവണ്ടമന്റെകായനിരുന കേഴനിഞ്ഞ അഞടകേകാലക്കകാലൈടത ഗവണ്ടമന്റെപ.

അങ്ങപ  അവരുടടെ  പ്രകാര്തന  കകേള്ക്കുകേയുശ  അവരുടടെ  ആവശര്യശ

അശഗസ്പീകേരനിക്കുകേയുശ  ടചയ്തു.  കകേന്ദ്രസര്ക്കകാര്   ഡനി.  എ.  ടകേകാടുക്കുന്നതനസരനിച്ചപ

കകേരളതനിലുശ  ടകേകാടുക്കകാനശ  ഇതവടരയുള  കുടെനിശനികേ  ടകേകാടുത്തുതസ്പീര്ക്കകാനമുള

തസ്പീരുമകാനടമടുതതപ വളടര അഭനിനന്ദേനകാര്ഹമകാണപ.  ഇതവടരയനിലകാത രസ്പീതനിയനില

കകേരളതനിടലൈ  ടടലൈബ്രറനി  പ്രസകാനതനിനപ  50%  ഗകാന്റെപ  വര്ദ്ധനിപനിച്ചുടകേകാടുക്കകാന്

തസ്പീരുമകാനനിച്ചുടവന മകാത്രമല,  കുടെനിശനികേയുണകായനിരുന്ന 4 കകേകാടെനി രൂപ ടകേകാടുക്കകാനശ

അകങ്ങയപ  കേഴനിഞ്ഞു.    കകേരളതനിടലൈ  നകവകാതകാന  മുകന്നറ്റതനിനശ  ഇന്നടത

കകേരളമകായനി  രൂപടപടുതനിയതനിലുശ  ഗന്ഥശകാലൈകാ  പ്രസകാനശ  വലൈനിയ  പങപ

വഹനിച്ചനിട്ടുണപ.   പനി.  എന്.  പണനിക്കരുശ പനിന്നസ്പീടെപ  കേടെമനനിട്ട രകാമകൃഷ്ണനശ ടഎ.വനി.

ദേകാസുമടെക്കമുള  മഹകാരഥനകാരകായ  മുന്  ഭരണസകാരഥനികേളുടടെ  സസ്വപ്നശ

പൂവണനിയുകേയകാണപ.  50%  ഗകാന്റെപ  വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേ  മകാത്രമല  അങ്ങപ  ടചയ്തനിട്ടുളതപ
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എല.സനി.ഡനി.  ടപ്രകാജക്ടറടെക്കശ   സകാപനിച്ചപ  A  കഗഡപ  ഗന്ഥശകാലൈകേടള

ആധുനനികേവത്കേരനിക്കകാന് 10 കകേകാടെനി രൂപ പ്രകതര്യകേമകായനി നസ്പീക്കനിവച്ചതപ വളടര നല

കേകാരര്യമകാണപ.  ഇകതകാടടെകാപശ  ഒരു  അകപക്ഷ  കൂടെനിയുണപ.  1996-ല  അന്നടത

മുഖര്യമന്ത്രനിയകായനിരുന്ന ഇ. ടകേ. നകായനകാര് തറക്കലനിട്ട ഒരു സകാപനമകാണപ ഗന്ഥശകാലൈ

പ്രസകാനതനിടന്റെ  ആസകാനമന്ദേനിരശ.  ആ  ഗന്ഥശകാലൈ  പ്രസകാനതനിടന്റെ

ആസകാനമന്ദേനിരശ  പണനിയകാന്  പകാളയതപ  അനവദേനിച്ചുകേനിട്ടനിയ  സലൈശ  മുന്

ഗവണ്ടമന്റെപ  തനിരനിടച്ചടുതനിരുന.  ആ  സലൈശ  തനിരനിച്ചുനലകേനിടക്കകാണപ  അവനിടടെ

ആസകാനമന്ദേനിരശ  പണനി  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കകാനകാവശര്യമകായ  തസ്പീരുമകാനശ  അങ്ങപ

എടുക്കണടമന്നകാണപ പറയകാനളതപ.   കകേരളതനിടന്റെ സകാശസ്കകാരനികേ രശഗതപ  വലൈനിയ

സശഭകാവന  നലകേനിയ  വര്യക്തനിയകായ  സകാശസ്കകാരനികേ  മന്ത്രനിയകായനിരുന്ന  ടെനി.  ടകേ.

രകാമകൃഷ്ണടന്റെ  സരണകാര്തശ എറണകാകുളതപ  സകാപനിച്ചനിട്ടുള ടെനി.  ടകേ.  രകാമകൃഷ്ണന്

കേള്ച്ചറല  ടസന്റെറനിനകവണനി ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനില തകേ അനവദേനിക്കണശ.  ഞകാന് ഒരു

പ്രകതര്യകേ  സമുദേകായതനിടന്റെ  പ്രതനിനനിധനിയകാണപ.  കകേരളതനിടന്റെ  ആശകഗകാ  ഇന്തര്യന്

സമുദേകായതനിലടപട്ട  വനിദേര്യകാര്തനികേള്  3000-ല  തകാടഴ  മകാത്രമകായനിരനിക്കുശ.

വനിദേര്യകാഭര്യകാസ കപ്രകാതകാഹനകാര്തശ അവര്ക്കപ ടചറനിയ കതകാതനിലുള  ലൈശപശ ഗകാന്റെപ

ടകേകാടുക്കകാന്  അങ്ങപ  തയകാറകാകേണശ.  അങ്ങപ  മുമ്പപ  അനവദേനിച്ചനിട്ടുള  ആശകഗകാ

ഇന്ഡര്യന്  സമുദേകായതനിനകായുള  കേള്ച്ചറല  ടസന്റെര്  സകാപനിക്കകാനകാവശര്യമകായ

തകേയുശ  അനവദേനിക്കണടമന്നപ  വനിനയകതകാടുകൂടെനി  അഭര്യര്തനിച്ചുടകേകാണപ  ഇവനിടടെ

അങ്ങപ അവതരനിപനിച്ച ബഡ്ജറ്റനിടന എലകാ അര്തതനിലുശ സസ്വകാഗതശ ടചയ്തുടകേകാണപ

ഞകാന് അവസകാനനിപനിക്കുന.  

 ശ്രസ്പീ  .    ഷേകാഫനി  പറമ്പനില:  സര്,  കേകാല്പനനികേമകായ  ഇഇൗ  കേനിഫ്ബനി  ബഡ്ജറ്റനിടലൈ

യകാഥകാര്തര്യമകാകേകാന് സകാധര്യതയനിലകാത നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളകാടുള എതനിര്പപ ഞകാന് ആദേര്യകമ

കരഖടപടുതകാനകാഗഹനിക്കുന.   അങ്ങപ  കകേരളതനിടന്റെ  ധനമന്ത്രനിയകായനി  ഒരനിക്കലക്കൂടെനി

അധനികേകാരതനില  വരുകമ്പകാള്  കകേരളതനിടലൈ  ജനങ്ങളുശ  അങ്ങയുടടെ  കൂടടെയനിരനിക്കുന്ന

ആളുകേളുശ  അങ്ങയനില  നനിന്നപ  പ്രതസ്പീക്ഷനിച്ചതപ  ഇതകായനിരുന്നനിടലനളതപ  വളടര

വര്യക്തമകാണപ.  ഇവനിടടെ  പ്രസശഗനിച്ച  ആളുകേള്  മുഴുവന്  ബഡ്ജറ്റനിടന്റെ  ഏറ്റവശ  വലൈനിയ

കമനയകായനി  എടുത്തുപറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന  കപ്രകാജകകേളനില  പലൈതശ   എവനിടടെനനിനശ

കേനിട്ടുടമന്നറനിയകാത ധനകാഗമ മകാര്ഗ്ഗടത ചുറ്റനിപറ്റനിയുളതകാടണന്നതപ വളടര വര്യക്തമകായനി
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നമുക്കപ  മനസനിലൈകാക്കകാന്  കേഴനിയുശ.  ഇഇൗ  കേനിഫ്ബനി  ബഡ്ജറ്റപ  ഏടതലകാശ

ഡനിപകാര്ട്ടപടമന്റുകേളുടടെ  അവകേകാശങ്ങടള കേവര്ടന്നടുക്കുനടവകന്നകാ ഏടതലകാശ  വനികേസന

പ്രവര്തനങ്ങളകാണപ  സസ്വകാഭകാവനികേമകായുശ  നടെകക്കണടതന്ന സസ്വപ്ന  കലൈകാകേകതക്കപ

ടകേകാണടചടന്നതനിച്ചനിട്ടപ,  ഉറക്കതനിലനനിന്നപ വനിളനിച്ചുണര്തനി കചകാറനില എന്നപ പറയുന്നത

കപകാലുള സകാഹചരര്യങ്ങളനികലൈക്കപ ടകേകാടണതനിക്കുകമകാടയനളതകാണപ  ഭയശ.

ഇവനിടടെ ബഹുമകാനടപട്ട കകേകാവൂര് കുഞ്ഞുകമകാന് അകദ്ദേഹതനിടന്റെ പകാര്ട്ടനിയകായ

ആര്.എസപ.പനി.  (കകേകാ.കു.)-ടന്റെ  കനതൃതസ്വതനില  ടമസനിയുമകായനി  ഇവനിടടെ  ഒരു

തകാരതമര്യശ  നടെതനി.  ടമസനികയകാടെപ  അതരശ  ഒരു  ടചയപ തപ  അകദ്ദേഹശ

ടചയരുതകായനിരുനടവനളതകാണപ  എടന്റെ വനിനസ്പീതമകായനിട്ടുള അഭര്യര്തന.  ഇനനി

ടമസനിടയ ഇഇൗ സഭയനില ടകേകാണവരനികേയകാടണങനിലതടന്ന അകങ്ങക്കപ നല ഒരു

തകാരതമര്യമുണകായനിരുന.   പ്രതസ്പീക്ഷകേള്  വകാകനകാളശ  നലകേനി  സസ്വപ്നകലൈകാകേകതക്കപ

ആളുകേടള ടകേകാണടചടന്നതനിച്ചനിട്ടപ അവസകാനശ അതപ നടെപനിലൈകാക്കകാന് കേഴനിയകാടത

കപകാകുകമ്പകാള്  29-ാംവയസനില  കേളനി  നനിര്കതണനി  വന്ന  ടമസനിടയകപകാടലൈ

5 വര്ഷേശ തനികേയ്ക്കുന്നതനിനമുമ്പപ ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനി സകാനശ കവടറയകാര്ടക്കങനിലുശ

കഡകാ. ടെനി.  എശ. കതകാമസപ ടഎസകേപ നലകകേണനിവരുകമകാ എനളതകാണപ ഒരുപകക്ഷ

മറ്റു പലൈതലൈതനിലുശ ആളുകേള് ചനിന്തനികക്കണനിയനിരനിക്കുന്നതപ.   

ഇവനിടടെ കേടുവടയയുശ ആട്ടനിടെയടനയുശ സശബനനിടച്ചകാടക്ക പ്രസശഗനിക്കുന്നത

കകേട്ടു.  എടന്റെ വനിവരമനിലകായ ടകേകാണകാകണകാ എന്നറനിഞ്ഞുകൂടെകാ.  നനിങ്ങള് എലകാവരുശ

മുട്ടനിപകായനി  പ്രകാര്തനിച്ചതടകേകാണപ  ഇവനിടടെടയതനിയതടകേകാണകാകണകാ  എനശ

അറനിഞ്ഞുശകൂടെകാ.  ഇവനിടടെ  കേസ്വകാട്ടപ  ടചയ്യുന്നവടരലകാശ  ഒനകേനില  ടടബബനിള്

അടലങനില  ഭഗവദ്ഗസ്പീത  അതമടലങനില  ടനഹ്റുവനിടന്റെ  പുസകേങ്ങടളകാടക്കയകാണപ

റഫര് ടചയ്യുന്നതപ.  കേകാറല മകാര്കനിടനയുശ ഏശഗലസനിടനയുശ എവനിടടെടയങനിലുശ ഒരു

തവണ  ഇഇൗയനിരനിക്കുന്ന  ആടരങനിലുശ  ഒന്നപ  കേസ്വകാട്ടപ  ടചയ്തപ  പ്രസശഗനിക്കുന്നതപ

കകേള്ക്കകാന്  ഞങ്ങള്ക്കുശ  ആഗഹമുണകാകേനികല?   ടനഹ്റുവനിടന  അന്നപ  നനിങ്ങള്

എതനിര്ടതങനിലുശ  പനിന്നസ്പീടെപ  കേസ്വകാട്ടപ  ടചയ്തതനില  ഞങ്ങള്ക്കപ  അഭനിമകാനമുണപ.

എകപകാഴകാണപ നനിങ്ങള് ഇത്രയുശ ടടബബനിള് പഠനിച്ചടതന്നകാണപ ഞകാന് ആകലൈകാചനിച്ചു

ടകേകാണനിരനിക്കുന്നതപ.   അതകപകാടലൈ ഗുരുകദേവടനയുശ കേസ്വകാട്ടപ  ടചയ്യുനണപ.  അതനിടന
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ടതറ്റുപറയകാന് കേഴനിയനില.   നല കേകാരര്യശ.   മറനകപകാകേകാതനിരനിക്കകാന്കവണനി കേകാറല

മകാര്കനിടനയുശ  ഏശഗലസനിടനയുശ  പ്രസശഗതനില  എവനിടടെടയങനിലുടമകാടക്ക  കേസ്വകാട്ടപ

ടചയകാന്  ശ്രമനിക്കണശ.   പകാര്ട്ടനി  ഓഫസ്പീസനില  ഇകപകാഴുണകാകേകാന്  സകാധര്യതയനില.

ടടലൈബ്രറനിയനില  കകേകാപനിയുണകാകുശ.  ശ്രസ്പീ.  വനി.  ടെനി.  ബലറകാമനികനകാടെപ  കചകാദേനിച്ചകാല

കവണടമങനില എടുത്തുതരുശ. അകദ്ദേഹശ എവനിടടെടയങനിലുടമകാടക്ക ചനിലൈകപകാള് കേസ്വകാട്ടപ

ടചയ്യുന്നതപ കേണനിട്ടുണപ.  അതപ ഇടെയപ കേസ്വകാട്ടപ ടചയ്യുന്നതപ നലതകാണപ.

ഞകാനനിവനിടടെ  നനിന്നപ  ഇങ്ങടന  കനകാക്കുകമ്പകാള്  ശ്രസ്പീ.  എശ.  സസ്വരകാജപ,

ശ്രസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷേശസസ്പീര്,  ശ്രസ്പീ.  ആര്.  രകാകജഷേപ,  ശ്രസ്പീ.  റ്റനി.  വനി.  രകാകജഷേപ,  ശ്രസ്പീ.

മുഹമദേപ  മുഹകാസനിന്  പനി.,  ശ്രസ്പീ.  എലകദേകാ  എബ്രഹകാശ  ഇവടരകാടക്കയനിരനിക്കുന.

ഒതനിരനി  ടചറുപക്കകാരുണപ,  നല  കേകാരര്യശ.  ഇത്രയുശ  ടചറുപക്കകാര്

അപ്പുറതനിരനിക്കുകമ്പകാള് ഈ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ആദേര്യടത ബഡ്ജറ്റനിലതടന്ന ഇനനി

രണവര്ഷേകതക്കപ  ഒരു  കേകാരണവശകാലുശ  ആകരകാഗര്യ  വകുപനിലൈലകാടത  മടറ്റകാരു

വകുപനിലുശ  ഒരു തസനികേയുശ  സൃഷനിക്കകാന് കപകാകുന്നനിടലന്നപ  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി

പറയുകമ്പകാള് ഇതനിരനി പ്രയകാസശ നനിങ്ങള്ക്കുകവണനി  ഞകാനനിവനിടടെ കരഖടപടുതകാന്

ആഗഹനിക്കുകേയകാണപ.  25  ലൈക്ഷശ  കപര്ക്കപ  5  വര്ഷേശ  ടകേകാണപ  ടതകാഴനില

ടകേകാടുക്കുടമന്നപ  പറഞ്ഞു.  അങ്ങുശ ടചറുപക്കകാരനകാണപ.  ബഹുമകാനടപട്ട മുഖര്യമന്ത്രനി

അന്നപ  പറഞ്ഞകപകാഴകാണപ  അകങ്ങക്കുപ  ഇത്രയുശ  പ്രകായമുടണനളളതപ

ഞങ്ങള്ക്കുകപകാലുശ  മനസനിലൈകായതപ.  എന്നകാലുശ  അങ്ങടയ  ഞങ്ങള്

ടചറുപക്കകാരനകായനി തടന്നയകാണപ കേണക്കകാക്കുന്നതപ.  അങ്ങപ ടചയര് ടചയ്യുന്ന ഇഇൗ

സഭയനിലൈകാണപ  രണപ  വര്ഷേകതക്കപ  ആകരകാഗര്യ  വകുപനിടലൈകാഴനിടകേ  ഒരു  തസനികേയുശ

സൃഷനിക്കകാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന്നനിടലന്നപ  വളടര  വര്യക്തമകായനി  കകേരളതനിടന്റെ  ധനമന്ത്രനി

പറഞ്ഞതപ.  ശ്രസ്പീ.  എ.  എന്.  ഷേശസസ്പീറനിനശ ശ്രസ്പീ.  എശ.  സസ്വരകാജനിനശ അകങ്ങക്കുശ മറ്റു

ടചറുപക്കകാര്ടക്കലകാവര്ക്കുശ  കവണനി;  നനിങ്ങള്ക്കപ  പറയകാന്  കേഴനിയനിടലന്നപ

എനനിക്കറനിയകാശ,  നനിങ്ങള്ടക്കലകാവര്ക്കുശ  കവണനി  ഇഇൗ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ആ

യുവജനവനിരുദ്ധ  നയങ്ങള്ടക്കതനിരകായുള  ശക്തമകായ  പ്രതനികഷേധശ  ഇഇൗ  സഭയനില

കരഖടപടുതകാന്  ഞകാന്  ആഗഹനിക്കുകേയകാണപ.  അതകപകാടലൈ  കേടുവ  വന്നകപകാള്

ആടെനിടന  ഇകട്ടച്ചുകപകായ  ആള്ക്കകാരകാണപ  ഞങ്ങടളനശ  ഇവനിടെടത
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സകാധകാരണക്കകാരനപ  കവണനി  ഒനശ  ടചയ്തനിടലനശ  ശ്രസ്പീമതനി  പ്രതനിഭകാ  ഹരനി

പ്രസശഗമകദ്ധര്യ സൂചനിപനിച്ചു. അത്രയുശ വലൈനിയ ജനകസവന പ്രവര്തനങ്ങളുടടെ എന്തപ

കകേമതമകാണകാകവകാ  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷേക്കകാലൈശ  ഇവനിടടെയുണകായനിട്ടുളടതന്നപ

ബഹുമകാനടപട്ട  ധനകേകാരര്യ  വകേപ്പുമന്ത്രനി  ഒരു  ദേനിവസശ  പ്രസശഗനിക്കുകമ്പകാള്

കചകാദേനിക്കുന്നതകകേട്ടു.    ഇഇൗ ഗവണ്ടമന്റെപ കകേരളടത ഇകപകാള് കനകാക്കനിക്കകാണുന്നതപ

കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റുണകാക്കനിയ  കനട്ടങ്ങളുടടെ  ചുമലൈനിലൈനിരുന്നകാ

ടണങനില ആ ഉയരശ  മുഴുവന്  നനിങ്ങളുകടെതകാടണന്നപ  ടതറ്റനിദ്ധരനിക്കരുതപ  എനകൂടെനി

സൂചനിപനിക്കകാന്  ഞകാന്  ആഗഹനിക്കുകേയകാണപ.  ആ  കനട്ടങ്ങള്  ഞങ്ങള്

ഉണകാക്കനിയനിട്ടുണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷേക്കകാലൈശടകേകാണപ  808  കകേകാടെനി  രൂപ

മുഖര്യമന്ത്രനിയുടടെ  ചനികേനിതകാ  ധനസഹകായ  നനിധനിയനിലനനിന്നപ  നമ്മുടടെ  ഗവണ്ടമന്റെപ

നലകേനിയനിട്ടുടണന്നപ  ഇന്നപ  ഒരു  സബ്മനിഷേനപ  മറുപടെനിയകായനി  ബഹുമകാനടപട്ട

മുഖര്യമന്ത്രനി  പറഞ്ഞു.  അതനിനപ  മുമ്പുണകായനിരുന്ന  5  വര്ഷേടത  കേണക്കുകേള്  കൂടെനി

നനിങ്ങള് പരനികശകാധനിക്കണശ.  200 കകേകാടെനി രൂപയനിലൈകാണപ അതപ വനനനിലക്കുന്നതപ.

അകപകാള് ഇവനിടെടത ആട്ടനിടെയന് ആരകാണപ;  യഥകാര്തതനില ജനങ്ങള്ക്കുകവണനി

നനിലൈടകേകാണതപ  ആരകാടണനളതപ  നനിങ്ങള്  പരനികശകാധനിക്കണശ.   കേകാരുണര്യ

ടബനവലൈന്റെപ ഫണപ ഒരു അവകേകാശമകാക്കനി ഞങ്ങള് മകാറ്റുടമന്ന പ്രഖര്യകാപനശ ഭയങര

ടടകേയടെനികയകാടടെ  എലകാവരുശ  സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതകകേട്ടു.   നല  കേകാരര്യശ.   കേകാരുണര്യ

ടബനവലൈന്റെപ  സ്കസ്പീശ  പ്രകേകാരശ  ചനികേനിതയ്ടക്കത്തുന്ന  കരകാഗനികേള്ക്കപ  ചനികേനിത

നടെക്കുന്നതനിനമുമ്പപ  അടലങനില  ശസക്രനിയയ്ക്കുമുമ്പപ  പണശ  അവടന്റെ

ടടകേയനികലൈയ്കക്കകാ  ആശുപത്രനിയനികലൈയ്കക്കകാ  എതനിച്ചുടകേകാടുക്കകാന്  കേഴനിയുന്ന

നവസ്പീനമകായ ഒരു പദ്ധതനി ഇവനിടെടത സകാധകാരണക്കകാര്ക്കുകവണനി നടെപനിലൈകാക്കുകേയുശ

ഏതകാണപ  ആയനിരകതകാളശ  കകേകാടെനി  രൂപ  ഇവനിടെടത  സകാധകാരണക്കകാരനപ

എതനിച്ചുടകേകാടുതതപ  യു.ഡനി.എഫപ.-ടന്റെ  ഗവണ്ടമന്റെയനിരുന.  അതനിനമുമ്പപ

അതരതനിടലൈകാരു  പദ്ധതനി  കകേരളതനില  നടെപനിലൈകാക്കനിയനിട്ടുണകായനിരുന്നനില.

അകപകാള്  252  കകേകാടെനി  രൂപ ഇടെതപക്ഷ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കേകാലൈതപ കകേരളതനില

ചനികേനിതകാധനസഹകായമകായനി  ടകേകാടുതനിരുനടവങനില  കേഴനിഞ്ഞ  5  വര്ഷേക്കകാലൈശ

ഇപ്പുറതനിരുന്നപ പ്രസശഗനിച്ചനിരുന്ന ആളുകേളുടടെ ഓകരകാ പ്രസശഗവശ വനിമര്ശനങ്ങളുടടെ



432 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലൈ 11, 2016

ശരങ്ങടളയ്തുടകേകാണകായനിരുന. എന്നനിട്ടപ അവര് ടമടല അപ്പുറത്തുകൂടടെ മുഖര്യമന്ത്രനിയുടടെ

അടുകതക്കപ കേളക്ടറുടടെ റനികപകാര്ട്ടുശ വച്ചുടകേകാണപ ടചന്നനിട്ടപ  'എത്രയകാണപ സര്'  എന്നപ

കചകാദേനിച്ചനിട്ടപ  അവനിടടെനനിന്നപ  എഴുതനി  ഒപപ  വകാങ്ങനിച്ചപ  കപകാകുകേയകാണപ.  അതപ

അവകേകാശമകാണപ.  നനിങ്ങള്  പറഞ്ഞതനിനകേതപ  മറുപടെനിയുണപ.  ആ  അവകേകാശശ

അനമുണകായനിരുന.

അതകപകാടലൈ  ടപകാതവനിദേര്യകാഭര്യകാസ  കമഖലൈ,  തലൈകശരനി  ഉള്ടപടടെ  പുതനിയ

നനികയകാജകേമണ്ഡലൈശ വന്നകപകാള് 21 പുതനിയ സര്ക്കകാര് കകേകാകളജുകേള്,  ഗവണ്ടമന്റെപ

കകേകാകളകജകാ  എയ്ഡഡപ  കകേകാകളകജകാ  ഇലകാത  അട്ടപകാടെനി  ഒഴനിടകേയുള  20

നനികയകാജകേ  മണ്ഡലൈങ്ങളനില  ഗവണ്ടമന്റെപ  കകേകാകളജപ  തടെങ്ങനിയതശ  ഹയര്

ടസക്കണറനി സ്ക്കൂള് ഇലകാത 137  പഞകായത്തുകേളനില ഹയര് ടസക്കണറനി സ്കൂളുകേള്

തടെങ്ങനിയതശ കകേകാകനിയര് ഇശപകാകന്റെഷേന് സര്ജറനി നടെതകാനകാവശര്യമകായ സഹകായശ

ടചയ്തതശ  12  ലൈക്ഷശകപര്ക്കപ ടകേകാടുതനിരുന്ന ടപന്ഷേന്  34.5  ലൈക്ഷശ കപര്ക്കകാക്കനി

വര്ദ്ധനിപനിച്ചതശ  കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെകായനിരുനടവനളതപ  നനിങ്ങള്

മറക്കരുതപ.   അതകപകാടലൈതടന്നയകാണപ  ഇവനിടടെ  ടപന്ഷേന്  1,000  രൂപയകാക്കനി

വര്ദ്ധനിപനിച്ചുടവനള കേകാരര്യവശ.    അറനികയണ ഒരു കേകാരര്യശ,  നമള്  1,200  രൂപ

ടകേകാടുത്തുടകേകാണനിരുന്ന ടപന്ഷേന് 1,000  രൂപയകാക്കരുതപ എനള ഒരു അകപക്ഷ

കൂടെനിയുണപ.

 മനി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസപ കേണ്ക്ലൂഡപ, പസ്പീസപ.....

ശ്രസ്പീ  .    ഷേകാഫനി പറമ്പനില:  സര്,  അങ്ങപ ഇഇൗജനിപ്റ്റനിലനനിനശ ഫകാന്സനികലൈക്കപ
വന്നതനിടന ഞങ്ങള് സസ്വകാഗതശ ടചയ്യുന.  അതടകേകാണപ എടന്റെ പ്രസശഗശ ഞകാന്
അവസകാനനിപനിക്കുകേയകാണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ടമന്റെപ  കകേരളതനിടന്റെ  വനികേസന
രശഗത്തുശ സകാമൂഹര്യകക്ഷമ നടെപടെനികേളനിലുശ ഒരുപകാടെപ  കനട്ടങ്ങളുണകാക്കനിയനിട്ടുണപ.  ആ
കനട്ടങ്ങളുടടെ തടെര്ച്ച തടന്നയകാണപ  ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനില നനിങ്ങള് അവതരനിപനിച്ച പലൈ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുശ.  പുതതകായനി ഒനശ ടകേകാണവരകാന് നനിങ്ങള്ക്കപ കേഴനിഞ്ഞനിട്ടനില.  നല
കേകാരര്യങ്ങള് കകേരളതനില  ഒരുമനിച്ചപ  നടെപനിലൈകാകക്കണതണപ.  അതലകാടത കേഴനിഞ്ഞ
കേകാലൈതപ നടെന്നത മുഴുവന് ടതറ്റകായനിരുന എന്നപ പറയുകേയുശ കമകാഹനവകാഗകാനങ്ങള്
നലകേനി  അതനിനപ  വനിരുദ്ധമകായനി  പ്രഖര്യകാപനിക്കുകേയുശ  ടചയ്യുന്ന  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനിടലൈ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങകളകാടുള എതനിര്പപ  കരഖടപടുതനിടക്കകാണപ ഒരനിക്കല കൂടെനി  25  ലൈക്ഷശ
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കപര്ക്കപ 5 വര്ഷേശ ടകേകാണപ ടതകാഴനില ടകേകാടുക്കകാടമന്നപ ബഡ്ജറ്റനില പറഞ്ഞതനിടന്റെ
ആവകറജപ  എടുത്തുകനകാക്കുകമ്പകാള്  5  ലൈക്ഷശ  കപര്ക്കപ  ഇഇൗ  വര്ഷേശ  ടതകാഴനില
ടകേകാടുക്കകാനള  നടെപടെനികേള്  ആരശഭനികക്കണതകാണപ.   എന്തു  നടെപടെനിയകാണപ  ഇഇൗ
ഗവണ്ടമന്റെപ  ഇവനിടടെ  ആരശഭനിച്ചനിട്ടുളടതന്നപ  ഇവനിടെടത  യുവജനങ്ങള്ക്കുകവണനി
കചകാ ദേനിച്ചുടകേകാണപ ഞകാന് ഉപസശഹരനിക്കുന. 

2.00 pm]

ശ്രസ്പീ  .    ടകേ  .    സുകരഷേപ  കുറുപപ :  സര്,  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി കഡകാ.  ടെനി.  എശ.
കതകാമസപ ടഎസകേപ  അവതരനിപനിച്ച ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനിടന ഞകാന് സസ്വകാഗതശ ടചയ്യുന.
കകേരള  ചരനിത്രതനിടലൈ  ഏറ്റവശ  ധസ്പീരമകായ  ബഡ്ജറ്റകാണപ  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനി
കഡകാ.  ടെനി.  എശ.  കതകാമസപ ടഎസകേപ ഇവനിടടെ അവതരനിപനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ.  ധനകേകാരര്യ
ടകേടുകേകാരര്യസതയുടടെ  വനിശദേവനിവരങ്ങള്  കേകാണനിക്കുന്ന  ധവളപത്രശ  പുറത്തുവന
കേഴനിഞ്ഞു.  അതനിനകേടത കേകാരര്യങ്ങള് ഇവനിടടെ എടുത്തു പറകയണതകായനിട്ടനില.  ഇഇൗ
ധവളപത്രതനില  കേകാണനിച്ചനിരനിക്കുന്ന  ദുര്വര്യയങ്ങള്  നനിയന്ത്രനിച്ചകാലുശ   നനികുതനി
വരുമകാനശ പരമകാവധനി വര്ദ്ധനിപനിച്ചകാലുശ മകാത്രശ കകേരളതനിടന്റെ വനികേസന സസ്വപ്നങ്ങള്
സകാക്ഷകാത്കേരനിക്കകാന് കേഴനിയനിടലനളളതപ എലകാവര്ക്കുശ അറനിയകാവന്ന കേകാരര്യമകാണപ.
ഇഇൗ പ്രതനിസനനിയനില നനിനശ കേരകേയറനി മുകന്നകാട്ടു കപകാകുന്നതനിനളള ഏകേ വഴനി മറ്റപ
മകാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂടടെ  വനിഭവസമകാഹരണശ  നടെത്തുകേടയനളളതകാണപ.  കലൈകാകേതപ  ഇന്നപ
സകാമ്പതനികേമകായനി  മുന്നനിരയനില  നനിലക്കുന്ന  രകാജര്യങ്ങടളലകാശ  വളര്ച്ചക്കുകവണനി
കുതനിച്ചതപ  കേടെശ  വകാങ്ങനിടക്കകാണകാണപ.  അതപ  കലൈകാകേരകാജര്യങ്ങളുടടെ  സകാമ്പതനികേ
ചരനിത്രശ  പരനികശകാധനിക്കുന്ന  ആര്ക്കുശ  മനസനിലൈകാകുശ.  കേടെശ  വകാങ്ങനി  സമകാഹരനിച്ച
വമ്പനിച്ച  മൂലൈധനമകായനിരുന  അവരുടടെ  സകാമ്പതനികേ  കുതനിപനിടന്റെ  അടെനിതറ.
വനികേസന സസ്വപ്നങ്ങളുശ വകാഗകാനങ്ങളുശ ടവറുശ വകായപ തകാരനിയകാകേകാടത അവയ്ക്കുകവണനി
പ്രകാകയകാഗനികേ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള് അവതരനിപനിച്ചതകാണപ ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനിടന്റെ കമന.  മടറ്റകാരു
ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനിയുശ  യകാത്ര  ടചയകാന്  തയകാറകാകേകാതനിരുന്ന  ഒരു  പുതനിയ
പകാതയനിലൂടടെ  യകാത്ര  ടചയകാനശ  അങ്ങടന  വനിഭവസമകാഹരണശ  നടെത്തുന്നതനിനശ
തയകാറകായ  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനിയുടടെ  സസ്വപ്നങ്ങടള  മലൈര്ടപകാടെനിക്കകാരടന്റെ
ദേനിവകാസസ്വപ്നങ്ങടളന്നപ  പറഞ്ഞകാണപ  ചനിലൈര്  പരനിഹസനിച്ചതപ.  ബഡ്ജറ്റപ
പ്രസശഗതനിടന്റെ 50 മുതല 58 വടരയുള ഖണ്ഡനികേകേള് ഇഇൗ സസ്വപ്നശ എങ്ങടനയകാണപ
സകാക്ഷകാത്കേരനിക്കകാന്  കപകാകുന്നടതനളതനിടന്റെ  പ്രകാകയകാഗനികേമകായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളകാണപ.
അവ കൃതര്യമകായനി  വര്യക്തമകാക്കുനണപ. കേഴനിഞ്ഞ ഇടെതപക്ഷ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ അവസകാന
വര്ഷേതനില  കതകാമസപ ടഎസകേപ അവതരനിപനിച്ച ബഡ്ജറ്റപ കൂടുതല വനിപുലൈമകാക്കനിയുശ
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വര്യക്തത വരുതനിയുമകാണപ  ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റപ  അവതരനിപനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ.  ഇഇൗ പദ്ധതനി
നടെപനിലൈകാക്കുന്നതനിടലൈ  ഓകരകാ  കേകാലവയ്പ്പുശ  പ്രസശഗതനില  വനിശദേസ്പീകേരനിക്കുനണപ.
ഒരു അവര്യക്തതയുമനില.  ഇതപ  നടെപകാക്കകാന് കപകാകുന്ന സസ്വപ്നമകാണപ.  കകേരളതനിടന്റെ
വനികേസനടതപറ്റനി  ഇടെതപക്ഷ  മുന്നണനി  ജനങ്ങളുടടെ  മുമ്പനില  അവതരനിപനിച്ച
സസ്വപ്നങ്ങള്  സകാക്ഷകാത്കേരനിക്കുന്നതനിനളള  ആദേര്യടത  ചുവടുടവയ്പകാണപ.  ഇതനിനപ
മുമ്പുളള  സര്ക്കകാര്,  വനികേസനതനിനപ  അടലങനില  ഉദേകാരവത്കൃത  സകാമ്പതനികേ
പ്രക്രനിയയുടടെ പ്രചകാരകേര് പ്രചരനിപനിക്കുന്നതപ എന്തകാണപ?  വനികേസനതനിനപ സസ്വകേകാരര്യ
കമഖലൈടയ മകാത്രകമ ആശ്രയനിച്ചനിട്ടു കേകാരര്യമുളടവന്ന ധകാരണയകാണപ അവര് എകപകാഴുശ
പറഞ്ഞുടകേകാണനിരനിക്കുന്നതപ.  വനികേസനതനിനപ സര്ക്കകാര് മുതലമുടെക്കുശ,  അതനിനളള
പണശ സര്ക്കകാര് സമകാഹരനിക്കുശ.  സമകാഹരനിക്കകാനള വര്യക്തമകായ മകാര്ഗ്ഗശ ഇതകാണപ
എന്നകാണപ ഇഇൗ ബഡ്ജറ്റനില പ്രഖര്യകാപനിക്കുന്നതപ. ഇതനില എവനിടടെയകാണപ അവര്യക്തത.
ഇതപ  കകേരളതനിലുശ  ഇന്തര്യയനിലുശ  ഇടെതപക്ഷ  മുന്നണനി  ഉയര്തനിപനിടെനിക്കുന്ന
സകാമ്പതനികേ സമസ്പീപനതനിടന്റെ പ്രകാകയകാഗനികേ രൂപകരഖയകാണപ. ഇടെതപക്ഷ മുന്നണനി
ഉയര്തനിപനിടെനിക്കുന്ന രകാഷ്ട്രസ്പീയ സകാമ്പതനികേ സമസ്പീപനങ്ങള് ഇതനില സുവര്യക്തമകാണപ.
സര്ക്കകാരനിടന്റെ  ഇടെടപടെല,  സര്ക്കകാരനിടന്റെ  മുതലമുടെക്കപ,  അതനിനപ  സര്ക്കകാര്
സമകാഹരനിക്കകാന്  കപകാകുന്ന  തകേ,  ഇതനിടനക്കുറനിച്ചപ  കൃതര്യമകായുശ  വര്യക്തമകായുശ  ഇഇൗ
ബഡ്ജറ്റനില പറഞ്ഞനിട്ടുണപ. സര്ക്കകാര് കബകാണകേള് ഇറക്കനി, അതപ മുഖകാന്തരശ പണശ
സമകാഹരനിക്കുടമന്നതപ  പുതനിയ  കേകാരര്യമകാണപ.  ആ  കേകാരര്യശ  വളടര  വര്യക്തമകായനി
ടചയ്യുടമന്നകാണപ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റനില  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്നതപ.  ഇഇൗ  വര്യതര്യസത
ബഡ്ജറ്റനിലുടെനസ്പീളശ പ്രകേടെമകാണപ. കക്ഷമ ടപന്ഷേനകേള് വര്ദ്ധനിപനിച്ചതശ കുടെനിശനികേ മുഴുവന്
ഓണതനിനപ  മുമ്പപ  വനിതരണശ  ടചയ്യുടമന്നപ  പ്രഖര്യകാപനിച്ചതശ  ആ  പ്രതനിബദ്ധതയുടടെ
ഉദേകാഹരണമകാണപ.  കേഴനിഞ്ഞ  എല.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെനില  ധനകേകാരര്യ
വകുപ്പുമന്ത്രനിയകായനിരുന്ന  കതകാമസപ  ടഎസക്കകാണകലകാ  ഇവനിടടെയുളള  സകേലൈ
കേരകാറുകേകാരുടടെയുശ  കുടെനിശനികേ  തസ്പീര്തതശ  ട്രെഷേറനി  ഒരു  ദേനിവസശ  കപകാലുശ
അടെപനിക്കകാതനിരുന്നതശ. ഇവനിടടെ ബനിലൈപ ല മകാറകാന് കവണനി മകാസങ്ങള് മന്ത്രനിമന്ദേനിരങ്ങളനില
കേയറനിയനിറങ്ങുന്ന  അവസ  അവസകാനനിപനിച്ച  ഒരു  ധനകേകാരര്യ  വകുപ്പുമന്ത്രനിയകല
സഖകാവപ  ടെനി.  എശ.  കതകാമസപ ടഎസകേപ.   ആ ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനി,  ഒരു പുതനിയ
ബഡ്ജറ്റപ അവതരനിപനിക്കുകേയുശ അതനിനപ ധനസമകാഹരണശ നടെത്തുടമന്നപ പറയുകേയുശ
ടചയ്യുന്നതപ അവനിശസ്വസനികക്കണ കേകാരര്യകമയല. വനികേസനതനിടന്റെ അടെനിതറ ഉറപനിച്ച
രണപ  ടടപതൃകേങ്ങള്  നമുക്കുണപ.  ഇതകാണപ  കകേരളടതക്കുറനിച്ചപ  വലൈനിയ  ഖര്യകാതനി
കലൈകാകേടമമ്പകാടുശ  ഉണകാക്കനിതന്നതപ.   അതപ  രണശ  നമള്  കേണ്ണനിടലൈ  കൃഷ്ണമണനി
കപകാടലൈ  സശരക്ഷനികക്കണ  ടടപതൃകേങ്ങളകാണപ.  ടപകാതവനിദേര്യകാഭര്യകാസവശ  ടപകാതജന
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ആകരകാഗര്യവമകാണപ രണപ കേകാരര്യങ്ങള്. ഇഇൗ രണപ കമഖലൈകേളനിലുശ കകേരളശ ഉണകാക്കനിയ
കനട്ടങ്ങളകാണപ  കകേരളടത കലൈകാകേ  ശ്രദ്ധയനികലൈക്കപ  ടകേകാണവന്നതപ.  കകേരളതനിടലൈ
സര്ക്കകാര്  സ്കൂളുകേളുടടെ  നനിലൈവകാരശ  ഉയര്തകാനളള  ബൃഹതപ  പദ്ധതനി  കകേരള
വനിദേര്യകാഭര്യകാസ കമഖലൈയനില വനിപവകേരമകായ പരനിവര്തനമുണകാക്കുടമന്ന കേകാരര്യതനില
സശശയമനില.  അതകപകാടലൈ  സകാധകാരണക്കകാരുടടെ  കുട്ടനികേള്  പഠനിക്കുന്ന  എയ്ഡഡപ
സ്കൂളുകേടളയുശ  ഇഇൗ  ബഡ്ജറ്റപ  പരനിഗണനിച്ചുടവന്നതശ  സസ്വകാഗതകാര്ഹമകാണപ.
അതകപകാടലൈ  ടപകാതജനകാകരകാഗര്യകമഖലൈയനില  ഏറ്റവശ  decisive  ആയ
ഇടെടപടെലൈകാണപ ബഡ്ജറ്റനില ലൈക്ഷര്യമനിടുന്നതപ.  ഇഇൗ രണപ കമഖലൈകേളുശ ജനപക്ഷത്തു
നനിനശ  വളര്തനിടയടുക്കുന്നതനില  ഇടെതപക്ഷതനിനപ  നനിര്ണ്ണകായകേമകായ
സസ്വകാധസ്പീനമുടണന്നപ സമകേകാലൈസ്പീന കകേരള ചരനിത്രശ പരനികശകാധനിക്കുന്ന ആര്ക്കുമറനിയകാശ.
ആ  ചരനിത്രപരമകായ  ദേഇൗതര്യശ  കൂടുതല  ഫലൈവതകായനി   മുകമ്പകാട്ടു  ടകേകാണകപകാകുന്ന
ബഡ്ജറ്റകാണപ  സഖകാവപ  കതകാമസപ  ടഎസകേപ  അവതരനിപനിച്ചതപ.  അതകപകാടലൈ,
കേകാര്ഷേനികേ  കമഖലൈയനില  നകാണര്യവനിളകേളുടടെ  കേകാരര്യതനില  നനിര്ണ്ണകായകേമകായ
ഇടെടപടെല  നടെകതണതണപ.   കേകാര്ഷേനികേ  കമഖലൈയനില  നനിന്നപ  കേകാര്ഷേനികകേതര
കമഖലൈയനികലൈക്കപ ഏറ്റവമധനികേശ ആളുകേള് ടതകാഴനില ടചയകാന് കപകാകുന്ന സശസകാനശ
കകേരളമകാണപ. അതപ അനനിവകാരര്യമകായ പ്രക്രനിയയകാണപ. കേകാര്ഷേനികേ കമഖലൈയനില നമള്
ആടരയുശ  തളച്ചനിടെകാന് പകാടെനില.  അങ്ങടന തളച്ചനിടെകാന്  നമള് നനിര്ബനനിക്കരുതപ.
ഗതനികകേടുടകേകാണപ കേകാര്ഷേനികേകമഖലൈ വനിട്ടുകപകാകുന്ന ഒരു സനിതനി ഉണകാകുകേയുമരുതപ.
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെപ ഇടെടപട്ടപ റബര് കബകാര്ഡപ ഉണകാക്കനി റബര് പ്രചരനിപനിച്ചപ ബകാക്കനി
വനിളകേടളലകാശ  മകാറ്റനി  കൃഷേനിക്കകാരടന  കപ്രരനിപനിച്ചപ  കൃഷേനി  ടചയനിപനിച്ചനിട്ടപ  ഇന്നപ
ടടകേമലൈര്ത്തുകേയകാണപ.  നനിര്ണ്ണകായകേമകായ  ഇടെടപടെല  സശസകാന  ഗവണ്ടമന്റെപ
നടെകതണതകായനിട്ടുണപ.  ഇവനിടടെ  പ്രഖര്യകാപനിച്ച  കേകാരര്യങ്ങള്  വനിസരനിച്ചുടകേകാണല  ഇതപ
പറയുന്നതപ. അരനിയുശ കഗകാതമ്പുശ സശഭരനിച്ചപ അതനിനപ ഓകരകാ വര്ഷേവശ വനിലൈ  വര്ദ്ധനിപനിച്ചപ
വലൈനിയ കഗകാഡഇൗണുകേളനില സൂക്ഷനിക്കുന്ന സശവനിധകാനശ  ഇന്തര്യയനിടലൈമ്പകാടുശ  ഉടണങനില
റബര്,  കുരുമുളകേപ,  ഏലൈശ  എന്നനിങ്ങടന  കകേരളശ  സമ്പന്നമകായനി  സമൃദ്ധമകായനി  കൃഷേനി
ടചയ്യുന്ന  ഇഇൗ  നകാണര്യവനിളകേളുടടെ  കേകാരര്യതനിലുശ  സര്ക്കകാരനിടന്റെ  ഫലൈപ്രദേമകായ
ഇടെടപടെലുകേള്  ഉണകാകേണടമന്നകാണപ  എനനിക്കപ  അഭര്യര്തനിക്കകാനളളതപ.  നമള്
കഗകാഡഇൗണുകേള്  ഉണകാക്കണശ.  റബര്  മകാര്ക്കറ്റനില  സശഭരനിക്കണശ.  ബകാക്കനി
നകാണര്യവനിളകേള്  സശഭരനിക്കണശ.  അരനിയുശ  കഗകാതമ്പുശ  സൂക്ഷനിക്കുന്നതകപകാടലൈ  തടന്ന
കകേരളതനിടലൈ വലൈനിയ കഗകാഡഇൗണുകേളനില ഇവ സൂക്ഷനിക്കുവകാനശ അങ്ങടന കൃഷേനിക്കകാരനപ
നര്യകായവനിലൈ  ഉറപകാക്കുന്നതനിനമുളള  സശരശഭശ  കകേരളശ  ഏടറ്റടുകക്കണതടണന്നകാണപ
എനനിക്കപ  പറയകാനളതപ.  വകാര്ദ്ധകേര്യ  കേകാലൈതപ  കൃതര്യമകായ  ടപന്ഷേനശ
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ആകരകാഗര്യസശരക്ഷണവശ എലകാവരുടടെയുശ സസ്വപ്നവശ അവകേകാശവശകൂടെനിയകാണപ.  ജനങ്ങളുടടെ
പ്രകായഘടെനയനില  നനിര്ണ്ണകായകേമകായ  മകാറ്റങ്ങള്  സശഭവനിച്ചുടകേകാണനിരനിക്കുന്നതകാണപ
കകേരളതനിടന്റെ  ഒരു  പ്രകതര്യകേത.  സസ്വകാതന്ത്രശ  കേനിട്ടുന്ന  കേകാലൈതപ  നമ്മുടടെ  ശരകാശരനി
ആയുര്ടടദേര്ഘര്യശ  45  വയസകായനിരുനടവങനില ഇന്നപ  75  വയസകാണപ.  അതപ ഇനനിയുശ
കൂടുശ.  കകേരളതനില  ടതകാഴനില  രശഗത്തുനനിന്നപ  വനിരമനിച്ചതനിനകശഷേശ  ആകരകാഗര്യ
പ്രശ്നങ്ങളനിലകാടത സുദേസ്പീര്ഘ ജസ്പീവനിതശ സകാധര്യമകാകുന്ന വലൈനിയ ഒരു ജനവനിഭകാഗതനിനപ
കൃതര്യമകായ വരുമകാനവശ ആകരകാഗര്യ പരനിരക്ഷയുശ നമ്മുടടെ സര്ക്കകാര് മുന്കേടയടുതപ
നടെപകാകക്കണതണപ.  സശഘടെനിതവശ  അസശഘടെനിതവമകായ  കമഖലൈകേളനിലനനിന്നപ
പനിന്വകാങ്ങുന്ന  എലകാ  ടതകാഴനിലൈകാളനികേള്ക്കുശ  അവരുടടെ  അവസകാനടത  വകാര്ഷേനികേ
വരുമകാനതനിടന്റെ മൂന്നനില രണപ ഭകാഗശ ടപന്ഷേനകായനി  ലൈഭനിക്കുന്ന സ്കകാന്റെനികനവനിയന്
രകാജര്യങ്ങളുടടെ മകാതൃകേയനില ഒരു പദ്ധതനി രൂപടപടുതനിടയടുക്കണടമന്നകാണപ എനനിക്കപ
പറയകാനളതപ.  വകയകാജനങ്ങളുടടെ  പരനിരക്ഷ  പ്രധകാനടപട്ട  അജണയകായനി
കകേരളതനില  എടുകക്കണതകായനിട്ടുണപ.  വൃദ്ധരകായ  ആളുകേള്,  കരകാഗശ  ബകാധനിച്ചവര്,
മറവനി  കരകാഗശ  ബകാധനിച്ചവര്  എന്നനിവര്  എലകാ  വസ്പീടുകേളനിലുമുണപ.  ഇടെതരക്കകാരകായ
ആളുകേള്ക്കുകപകാലുശ അവരുടടെ സശരക്ഷണശ ബുദ്ധനിമുട്ടകായനിരനിക്കുന. അവര്ക്കുകവണനി
വൃദ്ധജനങ്ങളുടടെ  ടകേയര്  കഹകാശസപ  കകേരളതനിലുടെനസ്പീളശ  സന്നദ്ധസശഘടെനകേളുടടെ
സഹകായകതകാടുകൂടെനി  രൂപശ  ടകേകാടുക്കുന്നതനിനപ  ഗവണ്ടമന്റെപ  മുന്ടടകേ
എടുക്കണടമന്നകാണപ  എനനിക്കപ  പറയകാനളളതപ.   കേഴനിഞ്ഞ  ബഡ്ജറ്റുകേളനിടലൈലകാശ
നനിരന്തരമകായനി  അവഗണനിക്കടപട്ട  ഒരു  മണ്ഡലൈമകായനിരുന  ഏറ്റുമകാനൂര്  മണ്ഡലൈശ.
മുഖര്യമന്ത്രനി, ധനകേകാരര്യ വകുപ്പുമന്ത്രനി, കുറച്ചുനകാള് ചസ്പീഫപ വനിപകായനിരുന്ന ആള്, വനിവനിധ
വകുപ്പുകേള്  ടടകേകേകാരര്യശ  ടചയ്ത  മന്ത്രനി  ഇവടരലകാമുളള  കകേകാട്ടയശ  ജനിലയനിടലൈ
മണ്ഡലൈങ്ങളനികലൈക്കപ  വനികേസനടമലകാശ  ഒഴുകേനിയകപകാള്  ഏറ്റുമകാനൂരനിനകവണനി  നലകേനിയ
എലകാ  നനികവദേനങ്ങളുശ  അവഗണനിക്കടപട്ട  സകാനതകാണപ  സഖകാവപ  കതകാമസപ  ടഎസകേപ
ഏറ്റുമകാനൂരനിടന്റെ  പ്രധകാനടപട്ട  വനികേസന  പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനളള
നടെപടെനികേടളടുതടതനളളതപ  ഇഇൗ  അവസരതനില  തനികേഞ്ഞ  കൃതജതകയകാടുകൂടെനി
ഏറ്റുമകാനൂരനിടലൈ ജനങ്ങള്ക്കുകവണനി അനസരനിച്ചുടകേകാണപ ഞകാന് എടന്റെ ടചറനിയ വകാക്കുകേള്
നനിര്ത്തുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര് : ഓര്ഡര്...............ഒകാര്ഡര്..................  സഭ  ഇകപകാള്
പനിരനിയുന്നതശ നകാടള രകാവനിടലൈ 8.30 -നപ വസ്പീണശ സകമളനിക്കുന്നതമകാണപ.

(2016  ജൂടടലൈ മകാസശ  12-ാം തസ്പീയതനി ടചകാവ്വകാഴ്ച  രകാവനിടലൈ  8.30 -നപ വസ്പീണശ
സകമളനിക്കുന്നതനികലൈക്കകായനി സഭ ഉച്ചയ്ക്കുകശഷേശ 2.11-നപ പനിരനിഞ്ഞു.)
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ശ്രസ്പീ.  ടടഹബനി ഇഇൗഡന് എശ.എല.എ.  ഉന്നയനിച്ച  സബ്മനിഷേനപ  ഗതകാഗത
വകുപ്പുമന്ത്രനി ശ്രസ്പീ.  എ.  ടകേ.  ശശസ്പീന്ദ്രന് നലകേനിയ മറുപടെനികയകാടടെകാപശ  കമശപ്പുറതപ
വച്ച വനിശദേകാശശങ്ങള്)

സ്കൂള് ബസുകേളുടടെ സുരക്ഷ

സ്കൂള്  ബസുകേളനിലുശ  കേകാറുകേളനിലുശ  ഒകാകട്ടകാറനിക്ഷകേളനിലുശ  വനിദേര്യകാര്തനികേടള

കുതനിനനിറച്ചുശ  അശ്രദ്ധമകായുശ  വകാഹനങ്ങള്  ഓടെനിക്കുന്നതപ  കേര്ശനമകായുശ

നനിയന്ത്രനികക്കണതപ  വളടര  പ്രധകാനടപട്ട  ഒരു  കേകാരര്യമകാണപ.  ഇത  മനസനിലൈകാക്കനി

സര്ക്കകാര്  ഇതനിനകേശതടന്ന  നനിരവധനി  മകാനദേണ്ഡങ്ങളുശ  വര്യവസകേളുശ

ഏര്ടപടുതനിയനിട്ടുണപ.  സ്കൂളുകേള് തറക്കുന്നതനിനമുന്പുതടന്ന സശസകാന തലൈതനില

എലകാ റസ്പീജനിയണല ട്രെകാന്കസകാര്ട്ടപ ഓഫസ്പീസര്മകാരുടടെയുശ കേസ്പീഴനില സ്കൂള് ബസ്സുകേളുടടെ

പരനികശകാധന  പൂര്തനിയകായനിട്ടുണപ.  കൂടെകാടത  നനിലൈവനിലുള  മകാനദേണ്ഡങ്ങള്

കേര്ശനമകായനി  പകാലൈനിക്കുനടണന്നപ  ഉറപ്പുവരുതനിയതനിനകശഷേശ  മകാത്രകമ  സ്കൂള്

ബസ്സുകേള്ക്കപ ഫനിറ്റപനസപ സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള് നലകേകാറുള. സ്കൂള് ബസ്സുകേളുടടെ സുരക്ഷ

ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിടന്റെ ഭകാഗമകായനി  1989-ടലൈ കകേരളകാ  കമകാട്ടകാര്  വകാഹന ചട്ടതനിടലൈ

ചട്ടശ 153 (ഡനി) പ്രകേകാരശ വനിവനിധ മകാനദേണ്ഡങ്ങള് ഉള്ടപടുതനിയനിട്ടുണപ. 

കമകാകട്ടകാര്  വകാഹനവകുപപ  അധനികൃതര്  പരനികശകാധനയുശ  നനിരസ്പീക്ഷണവശ

നടെത്തുന്നതനികലൈക്കകായനി തകാടഴ പറയുന്ന മകാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള് നലകേനിയനിട്ടുണപ. 

1. അമനിതമകായനി  കുട്ടനികേടള  കുതനിനനിറച്ചപ  ടകേകാണകപകാകുന്ന  സ്കൂള്

വകാഹനങ്ങള്ടക്കതനിടരയുശ  ഓകട്ടകാറനിക്ഷ  മുതലൈകായ  ഇതര

വകാഹനങ്ങള്ടക്കതനിടരയുശ കേര്ശന നടെപടെനി സസ്വസ്പീകേരനിക്കുകേ.

2. സ്കൂള്  ബസ്സുകേള്  ഓടെനിക്കുന്ന  ടടഡ്രെെവര്മകാര്  നനിര്ദ്ദേനിഷ  കയകാഗര്യതവശ  

പരനിചയവശ ഉളവരകാടണന്നപ ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.

3. സസ്വകേകാരര്യ  വകാഹനങ്ങള്  എഡഡ്യൂകക്കഷേണല  ഇന്സ്റ്റനിറ്റഡ്യൂഷേന്  ബസകായനി  

ഉപകയകാഗനിക്കുന്നനില  എന്നപ  സ്കൂള്  പരനിസരതപ  തടന്ന  പരനികശകാധന  

നടെതനി ഉറപ്പുവരുത്തുകേ.
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4. സ്കൂള്  വകാഹനങ്ങളനില  ഫനിറ്റപനസപ  സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റപ  ടടെസ്റ്റനിനപ  കശഷേവശ  

ആവശര്യമകായ  ഉപകേരണങ്ങളകായ  സസ്പീഡപ  ഗകവര്ണര്,  എമര്ജന്സനി  

എകനിറ്റപ,  അഗനിശമന ഉപകേരണശ എന്നനിവ പ്രവര്തന സജമകാകണകാ  

എന്നപ ഉറപ്പുവരുകതണതകാണപ.

5. സ്കൂള് ബസ്സുകേളനില നനിര്ബനമകായുശ കഡകാര് അറ്റന്ഡന്റെപ  ഉടണന്നപ ഉറപ്പു

വരുത്തുകേയുശ ഇവര്  കസ്റ്റകാപ്പുകേളനില കറകാഡപ   മുറനിച്ചു  കേടെക്കുന്നതനിന്കുട്ടനികേടള

സഹകായനിക്കുനടണന്നപ ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുശ ടചയ്യുകേ.

കേകാലൈപഴക്കശ  ടചന്ന  സസ്വകേകാരര്യ  കേകാറുകേളനിലുശ  ഓകട്ടകാറനിക്ഷകേളനിലുശ  മറ്റുശ
കുട്ടനികേടളകുതനിനനിറച്ചുടകേകാണപ യകാത്ര ടചയ്യുന്നതകായനി ശ്രദ്ധയനിലടപടുകേയകാടണങനില
കുട്ടനികേള്ക്കപ  യകാടതകാരു  ബുദ്ധനിമുട്ടുശ  സൃഷനിക്കകാതരസ്പീതനിയനില  ബനടപട്ട
വകാഹനങ്ങള്ടക്കതനിടര  നടെപടെനി  സസ്വസ്പീകേരനിച്ചപ  കുട്ടനികേളുടടെ  സുരക്ഷ ഉറപകാക്കുനണപ.
കുട്ടനികേളുടടെ  യകാത്രകാസുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനില  കേര്ശനമകായ  നടെപടെനികേള്
സസ്വസ്പീകേരനിക്കുവകാന് ആവശര്യമകായ എലകാ നടെപടെനികേളുശ സസ്വസ്പീകേരനിക്കുന്നതകാണപ. 

പ്രസ്തുത  പ്രശ്നശ  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപ  രക്ഷനിതകാക്കളുടടെ  ഭകാഗത്തുനനിന്നപ
പ്രകതര്യകേമകായ ശ്രദ്ധ ഇഇൗ കേകാരര്യതനില ഉണകാകകേണതകാണപ.


