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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം  കകേരള നനിയമസഭ

ഒനഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ജൂലല 18, തനിങ്കള

വഭാലലലാം 162]                            ഔകദലഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                   [നമ്പര് 14

നനിയമസഭ  2016  ജൂലല  മഭാസലാം  18-ാം 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 *241

കദശതീയപഭാത വനികേസനത്തനിനുള്ള മഭാര്ഗ്ഗ കരഖകേള

1(*241) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന  :
ശതീമതനി  ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള  :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന  :
ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന  : തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏലതലഭാലാം  കദശതീയപഭാതകേളഭാണട്ട്  വനികേസനിപനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  എത്ര  മതീറര്  വതീതനിയനില്  ഈ  പഭാതകേള  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി എലന്തെങ്കനിലലാം മഭാര്ഗ്ഗ കരഖകേള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭൂമനി  നഷ്ടലപടുനവര്ക്കഭായനി  പുതനിയ  പഭാകക്കജുകേള  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലവളനിലപടുതകമഭാ;
959/2017
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(ഡനി)  കദശതീയപഭാതകേളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന  ലചേലവലാം
ഇതനില്  കകേന്ദ്രത്തനില്  നനിനലാം  ലഭനിക്കുലമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന  സഹഭായവലാം
സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

 ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന  ): സര്, 
(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രധഭാന  കദശതീയപഭാതകേളഭായ  എന.എചട്ട്.  17-ഉലാം

എന.എചട്ട്.  47-ഉലാം  മറട്ട്  കദശതീയ  പഭാതകേളഭായ  എന.എചട്ട്.  49  (കബഭാഡനിലമട്ടു  -
കുണന്നൂര്),  എന.എചട്ട്.  208  (ലകേഭാലലാം  -  കേഴുതുരുടനി),  എന.എചട്ട്.  212
(കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  -  മുത്തങ്ങ),  എന.എചട്ട്.  213  (കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  -  പഭാലക്കഭാടട്ട്),
എന.എചട്ട്.  220  (ലകേഭാലലാം  -  കുമനിളനി),   എന.എചട്ട്.  183  എ  (ഭരണനിക്കഭാവട്ട്  -
പത്തനലാംതനിട – വണനിലപരനിയഭാര്),  എന.എചട്ട്. - 185 (അടനിമഭാലനി  -  ലപനഭാവട്ട്  -
കുമനിളനി ) എനനിവയഭാണട്ട് വനികേസനിപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

(ബനി)  എന.  എചട്ട്. 17,  എന.എചട്ട്. 47  എനനിവ 45  മതീറര് വതീതനിയനിലലാം മറട്ട്
കദശതീയപഭാതകേള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
കപവ്ഡട്ട്  കഷഭാളഡകറഭാടുകൂടനിയ രണ്ടുവരനിപഭാതകേളഭായനി  18  മതീറര്  വതീതനിയനിലമഭാണട്ട്
വനികേസനിപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.   ഇതനില്  എന.എചട്ട്.  47-ലന്റെ  വഭാളയഭാര്
മുതല്  വടക്കുലാംകചേരനി  വലരയലാം  തൃശ്ശൂര്  മുതല്  അരൂര്  വലരയമുള്ള  ഭഭാഗങ്ങള
നഭാലവരനിപഭാതയഭായനി  വനികേസനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   വടക്കുലാംകചേരനി  മുതല്  തൃശ്ശൂര്  വലരയലാം
കേഴെക്കൂടലാം  മുതല്  തമനിഴഭാടട്ട്  അതനിര്ത്തനി  വലരയമുള്ള  ഭഭാഗലത്ത  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കദശതീയപഭാതഭാ  വനികേസനവമഭായനി  ബനലപടട്ട്
സലകമലറടുപട്ട് നടതകമ്പഭാള അലലനലമന്റെനിലള്ള പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി
സലാംസഭാന  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനിയലട  കനതൃതത്വത്തനിലള്ള  ഉനതതല  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  അലലന ലമന്റെനിലള്ള  പരഭാതനികേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്
പുതനിയ  ഡനി.പനി.ആര് .  കേണ്സളടന്റെനിനുകവണ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നല്കുവഭാന  നടപടനി
എടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  കദശതീയപഭാതഭാ വനികേസനത്തനിനട്ട് കേര്ണഭാടകേ അതനിര്ത്തനി മുതല് ലവങ്ങളലാം
വലരയള്ള ഭഭാഗലത്ത ഡനി.പനി.ആര്.  പുതുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
ലവങ്ങളലാം മുതല് ഇടപള്ളനി വലരയലാം കചേര്ത്തല മുതല് കേഴെക്കൂടലാം വലരയമുള്ള ഭഭാഗത്തനിലന്റെ
ഡനി.പനി.ആര്.  കേണ്സളടന്റെനിലന  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുനതനിനുള്ള  ലടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   മറട്ട്  കദശതീയപഭാതകേള  (എന.എചട്ട്.  49,  എന.എചട്ട്.  208,
എന.എചട്ട്. 212, എന.എചട്ട്. 213, എന.എചട്ട്. 220, എന.എചട്ട്. 183 എ, എന.എചട്ട്. 185
എനനിവ)  കപവ്ഡട്ട്  കഷഭാളഡകറഭാടുകൂടനിയ  രണ്ടുവരനിപഭാതയഭായനി വനികേസനിപനിക്കുവഭാനുള്ള
ഡനി.പനി.ആര്.  ഘടലാംഘടമഭായനി കകേന്ദ്രമനഭാലയത്തനിലന്റെ വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില്ലപടുത്തനി
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുവഴെനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കദശതീയപഭാതകേള വനികേസനിപനിക്കുനതട്ട്
കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിലന്റെ മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള അനുസരനിചഭാണട്ട്.
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(സനി)  കദശതീയപഭാതഭാ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  സലലാം  ഏലറടുക്കുകമ്പഭാള
കകേന്ദ്രത്തനില് നനിലവനില് വന പുതനിയ ലഭാന്റെട്ട് അകേത്വനിസനിഷന ആകട്ട്  (Right to Fair
Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and
Resettlement  Act  2013)  പ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കുലാം  സലത്തനിലന്റെ  വനില
നനിശ്ചയനിക്കുനതുലാം  മറട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  കേണക്കഭാക്കുനതുലാം.  വലവസകേള  പ്രസ്തുത
ആകനിലന്റെ ലസക്ഷന 26-32, 38, 105-ലലാം അനുബന ലഷഡഡ്യൂളുകേളഭായ ലഷഡഡ്യൂള - 1,
ലഷഡഡ്യൂള-2,  ലഷ ഡഡ്യൂള-3-ലലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.  സലവനില
നനിശ്ചയനിക്കുകമ്പഭാള  അടുത്ത  പ്രകദശത്തട്ട്  കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  ഏറവലാം  കൂടനിയ
വനിലയലട  രണട്ട്  മടങ്ങട്ട്  മുതല്  നഭാലട്ട്  മടങ്ങുവലര  (ലസഭാകലഷലലാം  ഉളലപലട)
ലഭനിക്കുലമനഭാണട്ട് കദശതീയപഭാത അകതഭാറനിറനി അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(ഡനി)  കദശതീയപഭാതഭാ  വനികേസനത്തനിലന്റെ  പൂര്ണമഭായ  ലചേലവട്ട്  വഹനിക്കുനതട്ട്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരഭാണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്.  പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല്  മഭാത്രകമ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന തുകേ അറനിയഭാന കേഴെനിയ.

ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന:  സര്,   കകേരളത്തനില് ഗതഭാഗതവമഭായനി   ബനലപട
അതതീവ  ഗുരുതരമഭായ  ഒരു  വനിഷയമഭാണട്ട്  കദശതീയപഭാതയലട  പ്രശ്നലാം.   ആദലമഭായനി
ഞഭാന  ബഹുമഭാനലപട  മനനിലയ  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   കേഭാരണലാം  കേഴെനിഞ്ഞെ
ദനിവസങ്ങളനില് അകദ്ദേഹലാം കദശതീയപഭാതയനിലലട  സഞ്ചരനിചകപഭാള അകദ്ദേഹലാം വണനി
നനിര്ത്തനി കറഭാ  ഡനിലല കുഴെനിയനില് ഇറങ്ങനിലയനഭാണട്ട് ഒരു പത്രലാം എഴുതനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഞഭാനുലാം അതുവഴെനി കപഭായനിരുന. കേഭായലാംകുളലാം മുതല് കചേര്ത്തല വലര കറഭാഡനില്ക്കൂടനി
സഞ്ചരനിക്കുനതട്ട്  മനുഷലസഭാധലമഭായ  ഒരുകേഭാരലമല.   ഇനലല  ഞഭാന  അതുവഴെനി
തനിരനിച്ചുവനകപഭാള അനട്ട് അങ്ങട്ട് കുഴെനിയനില് ഇറങ്ങനി പരനികശഭാധനിചതനിലന്റെ ഗുണങ്ങള
കേണ്ടു.   കദശതീയപഭാതയലട  ഗതനി  ഇതഭാലണങ്കനില്   മറട്ട്  കറഭാഡുകേളുലട   സനിതനി
എന്തെഭായനിരനിക്കുലാം.   ഇന്തെലയനിലല    കദശതീയപഭാതകേളുലട  പുകരഭാഗതനിയലട  ശരഭാശരനി
എടുത്തഭാല്  കകേരളത്തനിനട്ട്  അര്ഹമഭായ  വനികേസനലാം  നടനനിട്ടുകണഭാ?  അകതഭാലടഭാപലാം
കദശതീയപഭാതഭാ  വനികേസനത്തനിലന്റെ  പൂര്ണമഭായ  ലചേലവട്ട്  വഹനിക്കുനതട്ട്  കകേന്ദ്ര
സര് ക്കഭാരഭാലണനഭാണട്ട്  അങ്ങയലട  മറുപടനിയനില്  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
ഡനി.പനി.ആര്.  മഭാത്രമഭാണട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ചുമതല.    കചേര്ത്തല മുതല്
കേഴെക്കൂടലാം  വലരയള്ള  ഭഭാഗത്തനിലന്റെ  ഡനി.പനി.ആര്.  കേണ്സള ടന്റെനിലന
ലതരലഞ്ഞെടുക്കുനതനിനുള്ള  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുലണനലാം  അങ്ങയലട
മറുപടനിയനില്  പറഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്.   മൂനട്ട്  പതനിറഭാണഭായനിടട്ട്   ഇതനിനുള്ള  നടപടനികേള
നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  കദശതീയപഭാതകേളുലട   വര്ക്കട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്ക്കഭാനുള്ള
എലന്തെങ്കനിലലാം മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ഭഭാഗതകണഭാ; അതനിലന കുറനിചട്ട്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഗഗൗരവമഭായനി ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?



4 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 18, 2016

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  അങ്ങട്ട്  ഇവനിലട  ചൂണനിക്കഭാണനിചതുകപഭാലല
കദശതീയപഭാതയട്ട്  കദശതീയ  നനിലവഭാരമനിലലനട്ട്  മഭാത്രമല  പലയനിടതലാം  പ്രഭാകദശനികേ
കറഭാഡുകേളുലട  നനിലവഭാരലാംകപഭാലമനിലഭാലതയഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേനിച്ചുവരുനതട്ട്.   അതനിലന്റെ
ഫലമഭായനിടഭാണട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാകട്ട്  പനിരതീഡട്ട്  കേഴെനിയഭാന  ഒനര  വര്ഷമുണഭായനിട്ടുലാം  ആ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല തകേരഭാറുലാം അഴെനിമതനിയലാം കേഭാരണമഭാണട്ട് ഓചനിറ മുതല് കചേര്ത്തല
വലരയള്ള  ഭഭാഗത്തട്ട്  ഇങ്ങലനയള്ള  സലാംഭവമുണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.   അതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങളനികലക്കട്ട്  ഞഭാന  കേടക്കുനനില.   കദശതീയപഭാത  നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള
ഇവനിടലത്ത  കേഭാലഭാവസ   കേണക്കനിലലടുകക്കണതുലണനലാം  ഇതട്ട്  വളലര  നല
രതീതനിയനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള   നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്
സമര്പനിചഭാല്   അവര്  അതട്ട്  അലാംഗതീകേരനിക്കഭാറനില.    ഉപരനിതലലാം  പൂശുന  ഒരു
കപ്രഭാജകട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്   അവര്  തരുനതട്ട്.   അതുതലന  കവണത്ര  ഭലാംഗനിയഭായനി
ലചേയ്യുകേയമനില.  ഇത്തരലാം  കേഭാരലങ്ങലളക്കുറനിലചഭാലക്ക  ചേര്ച  നടത്തനി  ഇതനിലനഭാരു
പരനിഹഭാരലാം   കേഭാകണണതഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഈ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അധനികേഭാരത്തനില്  വന
ആദലലത്ത  ആഴ്ചയനില്തലന  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനി  നഭാഷണല്  ലഹകവ
അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇന്തെലയലട  ഉത്തരവഭാദലപട  ആളുകേലളയലാം  ഇവനിടുലത്ത
എന.എചട്ട്.  അധനികേഭാരനികേലളയലാം വനിളനിചട്ട്  ചേര്ച നടതകേയണഭായനി.  ഞഭാനുലാം  ആ
ചേര്ചയനില്  പലങ്കടുത്തനിരുന. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മുതല് തമനിഴഭാടട്ട് അതനിര്ത്തനിവലരയള്ള
നഭാഷണല് ലഹകവ രണട്ട് വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കുലമനഭാണട്ട് ആ
ചേര്ചയനില്  എന .എചട്ട്.എ.ഐ.യനിലല  ഉകദലഭാഗസര്  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതട്ട്.
അതനിനഭാവശലമഭായ  സലലാം  ഏലറടുക്കല്  ഉളലപലടയള്ള  എലഭാ  സഹഭായങ്ങളുലാം
സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലചേയ്തുവരനികേയഭാണട്ട്.    വകുപട്ട്  മഭാത്രമല  ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനിയലാം  അതനില്  പ്രകതലകേ  തഭാല്പരലലമടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  രണട്ട്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്
കദശതീയപഭാത  ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കഭാനുള്ള  ശക്തമഭായ  നതീക്കമുണഭാകേണലാം.   ഭൂമനി
എടുക്കുനതനിനട്ട്  കുറചട്ട്  തര്ക്കങ്ങളുള്ളതുലകേഭാണഭാണട്ട്  ലടണര്  നടപടനികേളനികലയട്ട്
കേടക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്തതട്ട്.  ഓചനിറ,  കചേര്ത്തല ഭഭാഗലത്തഭാലക്ക തര്ക്കങ്ങളുണട്ട്.  ആ
തര്ക്കങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന  ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  കേളകര്മഭാര്  സഭാമര്തലപൂര്വലാം
ഇടലപകടണതഭായനിട്ടുണട്ട്. ആ കേഭാരലങ്ങലളഭാലക്ക ചേര്ച ലചേയനിട്ടുണട്ട്. രണട്ട് വര്ഷത്തനിനുള്ളനില്
നഭാഷണല്  ലഹകവ   പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുകവണനി  നല  പരനിശമവലാം  കൂടഭായ്മയലാം
നടകത്തണതുണട്ട്.  അതനിനുകവണനി  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ   ശക്തമഭായ
നനിലപഭാടുകേളുണഭാകുലമനട്ട് സഭലയ അറനിയനിക്കഭാന ഞഭാന ആഗ്രഹനിക്കുന.  
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ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന:  സര്,  രണട്ട്  വര്ഷത്തനിനകേലാം  കകേരളത്തനിലല
കദശതീയപഭാതകേലളലഭാലാം  സഞ്ചഭാരകയഭാഗലമഭാകുലമന  മനനിയലട  ഉറപട്ട്  പഭാലനിക്ക
ലപടുനതനിനഭായനി നമുക്കട്ട് കേഭാത്തനിരനിക്കഭാലാം.  ഭൂമനി ഏലറടുക്കുകമ്പഭാള ഭൂ ഉടമസര്ക്കട്ട് കേനികടണ
ആനുകൂലലങ്ങള  കേഭാലതഭാമസലാം  വനട്ട്  കകേഭാടതനി  കേയറനിയഭാലലാം  ലഭനിക്കുനനില.
അതുലകേഭാണഭാണട്ട് ഭൂമനി സറണര് ലചേയഭാന ആളുകേള വനിസമ്മേതനിക്കുനതട്ട്.  അതനിനട്ട് സതത്വര
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന: സര്, തതീര്ചയഭായലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുലാം.  ഭൂമനി ഏലറടുക്കുന
പ്രകദശതള്ള  ഭൂമനിയലട  വനില  കനഭാക്കനി  രണട്ട്  മടങ്ങുമുതല്  നഭാലട്ട്  മടങ്ങുവലര  വനില
നല്കുലമനഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര കദശതീയപഭാതഭാ  അകതഭാറനിറനി തലന പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതട്ട്.  വനിലലയ
സലാംബനനിചട്ട്  തൃപനികേരമഭായ  നനിലപഭാടട്ട്  വനനിട്ടുണട്ട്.    മഭാനുഷനികേ  പരനിഗണന
നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുതലന കദശതീയപഭാത വനികേസനലാം  നടപഭാക്കുകേ എനള്ള ഉറച നനിലപഭാടഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കുനതട്ട്.    ഭൂമനിക്കട്ട്  നലഭായവനില  വചനിട്ടുണട്ട്.  എലന്തെങ്കനിലലാം  പ്രശ്നമുള്ളയനിടത്തട്ട്
ലനകഗഭാകഷലറട്ട്  ലചേയട്ട്  വനില  തതീരുമഭാനനിക്കഭാലാം.  ഡനികല ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനിലയടുക്കഭാന
ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  കേളകര്മഭാലര  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  ശക്തമഭായനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
നനിരതീക്ഷനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  

ശതീമതനി  ഇ  .    എസട്ട്  .    ബനിജനികമഭാള:  സര്,  മണ്സൂണ് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനു മുമ്പുതലന
മനനിലയന  നനിലയനില്  അങ്ങട്ട്  നടത്തനിയ  തയഭാലറടുപ്പുകേലള  പ്രകതലകേലാം
പ്രശലാംസനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മഴെലവള്ളലാം  കറഭാഡനിലൂലട  ഒഴുകേനിയഭാണട്ട്  കറഭാഡ ഡുകേള  പ്രധഭാനമഭായലാം
തകേരുനതട്ട്.  അങ്ങയലട  കനതൃതത്വത്തനില്  നടത്തനിയ  ഇടലപടല്  മഭാതൃകേഭാ
പരലാംതലനയഭാണട്ട്.എലഭാസലങ്ങളനിലലമത്തഭാന  കേഴെനി ഞ്ഞെനിലലങ്കനില്കപഭാലലാം  അങ്ങട്ട്
നടത്തനിയ ഇടലപടല്   മഭാതൃകേഭാപരമഭായനി തലനയഭാണട്ട് കേഭാണുനതട്ട്.  നഭാഷണല് ലഹകവ
അകതഭാറനിറനി  രൂപകേല്പന  ലചേയനിട്ടുള്ള  Wayside  Amenities  Centre  കകേരളത്തനില്
സഭാപനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  അതുമഭായനി  ബനലപട  എലന്തെങ്കനിലലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം അങ്ങയലട ഭഭാഗതകണഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കനരലത്തതലനയണട്ട്.   കേഴെനിഞ്ഞെ
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അതനിനട്ട്  ചേനില  കേഭാരലങ്ങള  ലചേയനിരുന.   അതട്ട്  ഫലപ്രദമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള ശക്തമഭായ നനിലപഭാടുകേള  ഇനനിയലാം ആവശലമഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന:  സര്,  കദശതീയ  പഭാതയനില്  മഭാഹനി  പഭാലലാം
അടചതനിനഭാല്   എലന്റെ  മണ്ഡലത്തനിലല  കറഭാഡുകേളനില്ക്കൂടനി  ധഭാരഭാളലാം   വലനിയ
വഭാഹനങ്ങള  ഓടനിയതനിലനതടര്നട്ട്,  അവനിടലത്ത  മൂനട്ട്  കറഭാഡുകേള  പഭാലട
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തകേര്നനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   കദശതീയപഭാതയമഭായനി  ബനലപട  പ്രശ്നത്തനില്  വടകേര
കമഖലയനില്  ഭൂമനി  അളക്കഭാന  ലചേനകപഭാള  അവനിലട  വലനിയ  എതനിര്പ്പു
കേളുണഭായനിട്ടുണട്ട്.   അതുലകേഭാണട്ട് അവരുമഭായനി ഒരു സഗൗഹൃദ ചേര്ച നടത്തനി  പ്രശ്ന
പരനിഹഭാരത്തനിനുള്ള  ശമലാം നടതകമഭാ?  

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  അതഭാതട്ട്  ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കഭാണട്ട് ജനിലകേളുലട
ചുമതലയള്ളതട്ട്.  കേളകര്മഭാര് അവലര വനിളനിച്ചുകൂടനി  പ്രശ്നലാം ചേര്ച ലചേയട്ട് പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണണലമനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞെ മഭാഹനി പഭാലവമഭായനി ബനലപട
പ്രശ്നവലാം  അവനിടലത്ത  കേളകകറഭാടുലാം  ബനലപടവകരഭാടുലാം  ചേര്ച  ലചേയട്ട്  പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണഭാവനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന:  സര്,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  പഭാലനികയക്കരയനില്  കടഭാള
പനിരനിവനിലന്റെ കപരനില് ഇകപഭാള ഒരു പകേല്ലക്കഭാള്ളയഭാണട്ട് നടനലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്
മണ്ണുത്തനി  മുതല്  അങ്കമഭാലനി  വലരയള്ള  സലത്തഭാണട്ട്  കേരഭാര്  കേമ്പനനി  കടഭാള
പനിരനികക്കണതട്ട്.  പകക്ഷ അവര് മണ്ണുത്തനി മുതല് ഇടപള്ളനി  വലരയള്ള കറഭാഡനിലന്റെ
കപരനിലഭാണട്ട്  പണലാം  പനിരനിക്കുനതട്ട്.   ഈ  ഭതീകേരമഭായ  പകേല്ലക്കഭാള്ളയ്ലക്കതനിലര
കേഴെനിഞ്ഞെ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലലത്ത മുഖലമനനി ജനങ്ങളക്കട്ട് ലകേഭാടുത്ത ഒരു ഉറപ്പുലാം
പഭാലനിക്കലപടനിടനില.  അത്രയലാം  ദൂരലാം  കടഭാള  പനിരനിക്കഭാന  ഈ  കേമ്പനനിക്കട്ട്
അവകേഭാശമനില. ഇക്കഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഈ പണപനിരനിവട്ട്
നനിയനനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ഏലതങ്കനിലലാം  തരത്തനിലള്ള  ഇടലപടല്  നടത്തഭാന
കേഴെനിയകമഭാ?

ശതീ  .   ജനി  .    സുധഭാകേരന: സര്, ഇതട്ട് ശദയനില്ലപടുകേ മഭാത്രമല ഇതനിലനലപറനി ഒരു
ചേര്ചയലാം  നടക്കുകേയണഭായനിട്ടുണട്ട്.  കടഭാളനിലന്റെ  നനിബനനകേളുലാം  കേഭാരലങ്ങളുലമഭാലക്ക
കകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാര്  ഒപ്പുവചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  അതനിലന്റെ  പരനിധനിവനിടഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനലതങ്കനില് ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  തടയഭാവനതഭാണട്ട്.  ഒപ്പുവച കകേഭാണ്ടഭാകട്ട് റദ്ദേട്ട്
ലചേയണലമനള്ള  കേഭാരലലാം  നയപരമഭായതുലകേഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.
ലപഭാതുലവ കടഭാളുകേള ധഭാരഭാളലാം സഭാപനിക്കുകേ എന നനിലപഭാടനികനഭാടട്ട്  ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
നയപരമഭായനി  കയഭാജനിക്കുനനില.  നനിലവനിലള്ളതട്ട്  എന്തെട്ട്  ലചേയണലമനള്ളതു  മഭാത്രലമ
ആകലഭാചേനിക്കുനള.  

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന  :  സര്,    കേഴെക്കൂടലാം  -  കകേശവദഭാസപുരലാം  കറഭാഡട്ട്
നഭാലവരനിപഭാതയഭാക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ മുനനിലണഭായനിരുന.  ഇകപഭാള
അതനിലന്റെ  സനിതനി  എന്തെഭാണട്ട്?  അതട്ട്  എത്രനഭാളുലകേഭാണട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?
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ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന :  സര്,  കേഴെക്കൂടലാം-കകേശവദഭാസപുരലാം  കറഭാഡട്ട്
നഭാലവരനിപഭാതയഭാക്കുനതനിലനപറനിയള്ള  ചേര്ച  ഇകപഭാള  നടനനിടനില.   അക്കഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചട്ട്  കവണ തതീരുമഭാനലമടുക്കുലാം.

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി:   സര്,  കദശതീയപഭാത  വനികേസനവമഭായനി  ബനലപടട്ട്
തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് ആരലാംഭനിക്കുന കേടമ്പഭാട്ടുകകേഭാണലാം മുതല് നഭാവഭായനിക്കുളലാം
വലര  വരുന  ഭഭാഗത്തട്ട്  ഒരു  ലലസഡനില്  നനിനട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഭൂമനി
എലറടുക്കുനതനിനഭായനിടഭാണട്ട്  ഇകപഭാള കേലനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.   അവനിലട ഒരു പ്രധഭാനലപട ബഭാര്
ഉണട്ട്.  ആ  ബഭാറനിലന  സലാംരക്ഷനിക്കഭാന  കവണനിയഭാണട്ട്  അങ്ങലന  ലചേയ്യുനലതന
ഒരഭാകക്ഷപലാം  ഉയര്നവനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   കേലനിടുനതനിനട്ട്  കനതൃതത്വലാം  നല്കേനിയ
ഉകദലഭാഗസന  തഭാമസനിക്കുനതട്ട്  കേഴെക്കൂടത്തഭാണട്ട്.   അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  വതീടട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുകവണനിയനിട്ടുലാം  അവനിലട  വലനിയ  ശമങ്ങള  നടനനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  അങ്ങട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന :  സര്, തതീര്ചയഭായലാം.   ഏലതങ്കനിലലാം തരത്തനില് നതീതനി
നനികഷധനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള സലകമലറടുകപഭാ     മഭാനദണ്ഡത്തനിനു വനിപരതീതമഭായനിട്ടുള്ള
നനിലപഭാടുകേകളഭാ,  ഏലതങ്കനിലലാം  അധനികേഭാരനികേളുലട  ഭഭാഗതനനിനണഭായഭാല്
അതുസലാംബനനിചട്ട്  പരഭാതനി സമര്പനിക്കഭാലാം.  പരഭാതനി ഗഗൗരവമഭായനി  പരനിഗണനിക്കുലാം.
നഭാഷണല്  ലലഹകവ  വതീതനി  കൂട്ടുകമ്പഭാള  ഏലറടുകക്കണ  സലലാം  ഏതഭാകണഭാ  ആ
സലലാം മഭാത്രകമ എടുക്കഭാന പഭാടുള.  കേഴെനിയനതുലാം രണട്ട് ഭഭാഗതനനിനലാം തുലലമഭായനി
തലന  സലകമലറടുക്കണലാം.  ചേനില  വലനിയ  വളവകേളുലാം  തനിരുവകേളുലമഭാലക്ക
കനലരയഭാക്കുകമ്പഭാള  ചേനിലകപഭാള  ലചേറനിയ  വലതലഭാസലാം  വരുലാം.  അതട്ട്   വളലര
ലഭാഭകേരമഭായനി  നടതനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്.  100  ശതമഭാനലാം  നതീതനിപൂര്വമഭായനി
സലകമലറടുക്കല് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ശമനിക്കുനതട്ട്.   ശതീ.  സനി.  ദനിവഭാകേരലന്റെ
കചേഭാദലത്തനിനട്ട്  നല്കേനിയ  ഉത്തരലാം  ഞഭാന  വതീണ്ടുലാം  പറയകേയഭാണട്ട്.
സലമുടമകേളക്കുള്ള  കകേഭാമ്പനകസഷന  കൃതലസമയത്തട്ട്  ലകേഭാടുക്കഭാനുലാം  എലഭാ
പരഭാതനികേളുലാം  കേളകറുലട  കനതൃതത്വത്തനില്  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്  തതീരുമഭാനനിക്കഭാനുലാം
ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനില്  നടക്കുനനിലലങ്കനില്  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനി  ലചേയര്മഭാനഭായ
കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  പരഭാതനി പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണനിയള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
അക്കഭാരലലാം   പൂര്ണമഭായലാം  ഉകദലഭാഗസര് ശദനിക്കണലമനഭാണട്ട്   ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
നനിര്കദ്ദേശലാം.  
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ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലലസന  തങ്ങള:   സര്,  തൃശ്ശൂര്  മുതല് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
വലരയള്ള കദശതീയപഭാത വതീതനികൂട്ടുനതുമഭായനി ബനലപടട്ട് എലന്തെങ്കനിലലാം നടപടനികേള
ഇഗൗ  സര്ക്കഭാര്  വനതനിനുകശഷലാം  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  സലലാം  വനിട്ടുലകേഭാടുക്കുന
ആളുകേളക്കട്ട് മഭാര്ക്കറട്ട് വനില നല്കേനി സലലാം  ഏലറടുക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  തതീര്ചയഭായലാം.  അതനിനുള്ള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. കനരലത്ത പറഞ്ഞെതുകപഭാലല സലത്തനിലന്റെ  വനില  കൃതലമഭായനി
ലകേഭാടുക്കുലാം.  എലഭാ പരഭാതനികേളുലാം പരനിഹരനിക്കുലാം.  

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  സര്,  നഭാഷണല് ലലഹകവയലട ഇരുഭഭാഗങ്ങളനിലമഭാണട്ട്
മനിക്കവഭാറുലാം  എലഭാ  ലചേറുതുലാം  വലതുമഭായ  സഭാപനങ്ങള  സനിതനിലചേയ്യുനതട്ട്.  അകപഭാള
പ്രധഭാനലപട ജലാംഗ്ഷനുകേളനില് ലലഫ്ലെെ ഓവര് നനിര്മ്മേനിചഭാല്   കേടകേള ലപഭാളനിക്കുനതട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  കേഴെനിയലാം.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അത്തരത്തനിലലഭാരു നനിലപഭാടട്ട് സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
അകതഭാലടഭാപലാം  ജതീവനികതഭാപഭാധനികേള നഷ്ടലപടുനവര്ക്കുള്ള പഭാകക്കജുകൂടനി  ഇതനില്
ഉളലപടുത്തഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ ?

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന  :  സര്, എലഭാ സലങ്ങളനിലലാം ലലഫ്ലെെ ഓവര് എനള്ളതട്ട്
എനനിക്കട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാലത  പറയഭാന  കേഴെനിയനില.   ഇകപഭാള  ലലഫ്ലെെ  ഓവറുകേള
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.അതനില് ചേനിലതട്ട് പൂര്ത്തതീകേരണ ഘടത്തനികലയട്ട്എത്തനിക്കഴെനിഞ.
ഇനനിയലാം  പുതനിയ  ലലഫ്ലെെ  ഓവറുകേള  എവനിലട  കവണലമനള്ളതനിലന  സലാംബനനിചട്ട്
ബനലപട സഭാകങ്കതനികേ അധനികേഭാരനികേളുമഭായനി ചേര്ച ലചേയഭാലാം. ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലട
അഭനിപ്രഭായലാം സത്വതീകേരനിക്കഭാലാം.  എലഭാ സലതലാം ലലഫ്ലെെ ഓവര് എനപറയനതട്ട് ഉറപട്ട്
പറയഭാന  കേഴെനിയനില,  എനഭാലലാം  അതട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.
സലകമലറടുക്കലനിനട്ട്   പഭാകക്കജട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഒനലാം ആകരഭാടുലാം പറയഭാലത
ഇഷ്ടഭാനുസരണലാം സലലാം എടുക്കുകേ,  ആളുകേള പരനിഭ്രമനിച്ചു നനില്ക്കുകേ എനള്ള   പ്രശ്നലാം
ഉണഭാകേനില.സലലാം എടുക്കുനപഭാത ഏകേകദശലമഭാലക്ക തനിടലപടുത്തനി കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്.
കചേര്ത്തല മുതല് കേഴെക്കൂടലാം വലരയഭാണട്ട് തര്ക്കമുള്ളതട്ട്.  ആദലലാം കറഭാഡനിലന്റെ വതീതനി 30
മതീറര്  ആയനി  തതീരുമഭാനനിചതട്ട്  ശതീ.   വനി.  എസട്ട്.  അച്ചുതഭാനനന ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കേഭാലത്തഭാണട്ട്.    അതട്ട് അവര് അനുവദനിചനില.   പനിലന  60  മതീറര് ആവശലലപട്ടു.
ഒടുവനില് അതട്ട്  45 മതീറര്  ആയനി  നനിജലപടുത്തനിലകേഭാണ്ടുള്ള തതീരുമഭാനമഭായനി.   അതു
സലാംബനനിച  ഹനിസ്റ്ററനിയനികലയ്ലക്കഭാനലാം  സമയക്കുറവമൂലലാം  ഞഭാന  കേടക്കുനനില.
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ഇകപഭാള 45 മതീറര് ആണട്ട് കറഭാഡനിലന്റെ വതീതനിയഭായനി നനിജലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്. ആ
45 മതീറര്  എടുക്കുകമ്പഭാള  ഭൂമനി,  കേടകേള,  സഭാപനങ്ങള,  കദവഭാലയങ്ങള  എനനിവ
നഷ്ടലപടുനവര്ക്കട്ട് അര്ഹമഭായ കകേഭാമ്പനകസഷന ലകേഭാടുതലക്കഭാണ്ടുള്ള പഭാകക്കജട്ട്
തലനയഭാണട്ട്  നനിലവനിലള്ളതട്ട്.  അതനിലന്റെ  ലനകഗഭാകഷലഷനഭാണട്ട്    ഇകപഭാള
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  ആലപ്പുഴെ  കപഭാലള്ള  ജനിലകേളനില്  ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  കേളകര്
കവണത്ര ഉതഭാഹപൂര്വലാം ഇതട്ട് നടതനനിലലലനഭാരു പരഭാതനിലയഭാഴെനിചഭാല് മലറലഭാ
ജനിലകേളനിലലാം ശക്തമഭായ നനിലപഭാടുകേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  തനിരുവനന്തെപുരലത്തഭാലക്ക
കേളകര് ഇക്കഭാരലത്തനില് നല നനിലപഭാടഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.   

ശതീ  .   അനനില് അക്കര : സര്, പഭാലനികയക്കര കടഭാളുമഭായനി ബനലപടട്ട് നനിരവധനി
പരഭാതനികേള ഉയര്നവരുനണട്ട്.  അതനില്  ഏറവലാം പ്രധഭാനലപടതട്ട് 10 കേനികലഭാമതീറര്
ചുറളവനിനകേതള്ള  ആളുകേളലക്കഭാലക്ക  സഗൗജനലമഭായനി  അവനിലട  പഭാസട്ട്
ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്. പകക്ഷ, പഭാലനികയക്കരയനില്നനിനലാം ആമ്പല്ലൂരനികലക്കുലാം അതുകപഭാലല
പുതുക്കഭാടനികലക്കുലാം   ആലകേ  5  കേനികലഭാമതീററനില്  തഭാലഴെ  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ദൂരമുള്ളതട്ട്.
അകപഭാള  ഇഗൗ  സഗൗജനലത്തനില്  ഉളലപടഭാത്ത  ആളുകേളക്കട്ട്  5  കേനികലഭാമതീറര്
ദൂരകത്തയട്ട് കേടക്കണലമങ്കനില് 100 രൂപയലട കടഭാള  ലകേഭാടുകക്കണതഭായനി വരുനണട്ട്.
ഒരു വണനി വഭാടകേയട്ട്  വനിളനിചഭാല്കപഭാലലാം  100  രൂപ ലകേഭാടുകക്കണ സഭാഹചേരലമനില.
അതുലകേഭാണട്ട് 10 കേനികലഭാമതീററനിനകേത്തട്ട് ഏറവലാം അടുത്ത ജലാംഗ്ഷനുകേളഭായ ആമ്പല്ലൂര്,
പുതുക്കഭാടട്ട് എനനിവനിടങ്ങളനികലക്കട്ട്  കപഭാകേഭാന കവണനി പ്രകതലകേമഭായനി സബട്ട് കവകയഭാ
അലലങ്കനില്  അതുമഭായനി  ബനലപട കേരഭാറനില് എലന്തെങ്കനിലലാം  കഭദഗതനി  വരുത്തഭാന
സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകണഭാ? 

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന : സര്, ഇഗൗ പ്രശ്നലാം അവലര വനിളനിചട്ട്  ചേര്ച ലചേയനിരുന.
നനിലവനിലള്ള   കേരഭാര്  പഭാലനിക്കണലമനട്ട്  അവകരഭാടട്ട്  പറഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിലള്ള
കേരഭാര് പൂര്ണമഭായലാം പഭാലനിക്കുനതനിനട്ട് അവര് ബഭാധലസരഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    നഭാണു :   സര്,  വളലര  വര്ഷങ്ങളഭായനി   വടകേര
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലന്റെ  ഒരറലാം  മുതല് മകറയറലാം  വലര  ഭൂമനി  അകേത്വയര്  ലചേയതട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേയനിലഭാണട്ട്.   പകക്ഷ,  പണലാം ലകേഭാടുത്തനിടനില.   കറഭാ ഡനിലന്റെ വതീതനി
45  മതീററഭായനി  നനിജലപടുതനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  പല  പ്രഭാവശലലാം  ചേര്ച
നടത്തനിയനിരുന.   ബനലപടവരുമഭായനി   ചേര്ച  നടത്തനി     നഷ്ടപരനിഹഭാരതകേ
നല്കേഭാന അടനിയന്തെര  നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കണലാം. അവനിലട മൂരഭാടട്ട് പഭാലലാം ബഡ്ജറനില്
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പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവനിലട  രണട്ട്  പഭാലങ്ങളുണട്ട്.   വര്ഷങ്ങളക്കട്ട്  മുമ്പട്ട്
ലചേറനിയ  പഭാലത്തനിലന്റെ  കസഭായനില്  ലടസ്റ്റട്ട്  നടത്തനിയതഭാണട്ട്.  ലപലടനട്ട്  നടക്കഭാന
കപഭാകുനലവനട്ട് പറഞ്ഞെനിരുനലവങ്കനിലലാം യഭാഥഭാര്തലമഭായനില.    ലലഫ്ലെെ ഓവറനിലന്റെ
കേഭാരലലത്ത സലാംബനനിചട്ട്  ഇവനിലട സൂചേനിപനിച്ചു. കേഴെനിഞ്ഞെ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
വടകേര  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  ലഫ്ലെെഓവര്  ഉണഭാക്കഭാന   സഭാധനിക്കുകമഭാ  എനതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചു.  ലലഫ്ലെെഓവര് ഉലണങ്കനില് ഉണട്ട് ഇലലങ്കനില് ഇല എന
പറയണമഭായനിരുന.  45  മതീറര്  സലലാം  എടുക്കുനലണങ്കനില്    അതട്ട്  പറയണലാം.
എലന്തെഭാലക്കയഭാണട്ട്  നല്കേഭാന കപഭാകുനതട്ട്  എനള്ളതട്ട്  വലക്തമഭാക്കണലാം.   ഇതട്ട്
കബഭാധലലപടുത്തഭാത്തതുലകേഭാണഭാണട്ട്  പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങളനികലയട്ട്  എത്തനികചരുനതട്ട്.
ലലഫ്ലെെഓവര് ആലണങ്കനില് ലലഫ്ലെെഓവര് എനപറയണലാം.  വടകേരയലട പല ഭഭാഗതലാം
അകനകേലാം കേടകേളുണട്ട്.  ഏലറടുക്കുന കേടകേളക്കട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുനതഭാകണഭാ
ലഭാഭലാം അകതഭാ ലലഫ്ലെെഓവര് വരുനതഭാകണഭാ ലഭാഭലാം എനതീ കേഭാരലങ്ങള  പരനികശഭാധനിചട്ട്
അടനിയന്തെരമഭായനി   തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന ബഹുമഭാനലപട മനനി സനദനഭാകേണലാം.   

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന: സര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ഭഭാഗലത്തഭാലക്ക ഡനിസ്ട്രേനികട്ട് കേളകര്
വളലര ശക്തമഭായ നനിലപഭാലടടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അഡതീഷണല് ചേതീഫട്ട് ലസക്രടറനി
ഇക്കഭാരലലാം  ചേര്ച  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   ഇഗൗ  സലത്തനിനട്ട്  വനിലലകേഭാടുത്തട്ട്  ഭൂമനിയലട
ബഗൗണറനി  തനിരനിചനിടനിടനികലകനയള,  വനില  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുണഭാവനില.  ഇനനിയഭാണട്ട്
അതനിന്റെ വനില ലകേഭാടുക്കഭാന കപഭാകുനതട്ട്  .   അതട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനികലക്കട്ട് കേടക്കുന
സമയത്തട്ട്   പരഭാതനിയലണങ്കനില്  ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  കേളകര്ക്കട്ട്  ലകേഭാടുക്കഭാലാം.  അവനിലട
പരനിഹരനിക്കുനനിലലങ്കനില്  ഇവനിലട ലകേഭാടുക്കഭാലാം.  എലഭാ പരഭാതനികേളുലാം  സതത്വരമഭായനി
പരനിഹരനിക്കുലാം.  സലകമലറടുത്തനിട്ടുലണങ്കനിലലാം   ലലപസ ലകേഭാടുത്തട്ട് തുടങ്ങനിയനിടനില.
സലലാം   എടുത്തനിടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   നഭാഷണല്  ലലഹകവയനില്  വന  പ്രശ്നലാം
അതഭാണട്ട്. 50  വര്ഷക്കഭാലലാം മുനപട്ട് തലന  30 മതീറര് ഭൂമനി എടുത്തനിടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അതട്ട് അനട്ട് നനിര്മ്മേനിചനിരുലനങ്കനില് ഇഗൗ പ്രശ്നമനിലഭായനിരുന.  ഞഭാന  അതനികലക്കട്ട്
കേടക്കുനനില.   ഏലറടുത്ത സലത്തനിനട്ട്    വനില ലകേഭാടുക്കഭാറഭായനിടനില. മുനപട്ട് പറഞ്ഞെ
മറുപടനി  തലന ഞഭാന പറയകേയഭാണട്ട്, ആ സലത്തനിനട്ട് എന്തെഭാകണഭാ വനില അതനിലന്റെ
രണട്ട്  മടങ്ങട്ട്  മുതല് നഭാലട്ട്  മടങ്ങട്ട്  വലര  വനില  ലകേഭാടുക്കഭാന  'നഭാഷണല്  ലലഹകവ
അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇന്തെല'  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനപ്രകേഭാരലാം  ഏലറടുക്കുന
സലത്തനിലന്റെ  വനില  ലസറനില്  ലചേയഭാവനതഭാണട്ട്.   അക്കഭാരലത്തനില്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
വലക്തമഭായ നനിലപഭാടട്ട് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 'നഭാഷണല് ലലഹകവ അകതഭാറനിറനി' ഇകപഭാള
അതനിനട്ട് അനുകൂലമഭായ നനിലപഭാടട്ട് എടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  
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ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന : സര്, ഇവനിലട സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല സലലമടുപനിനട്ട്
എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം ഒരു ലപഭാതുമഭാനദണ്ഡലാം സത്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയനില.   35  വര്ഷലാം
മുനപഭാണട്ട് ഇടപള്ളനി മുതല് മൂതകുനലാം വലരയള്ള സലലാം    ഫതീസട്ട് ലചേയനിരുനതട്ട്.
അവര്ക്കഭാര്ക്കുലാം ഭൂമനി   ഒനലാം ലചേയഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില.   2005-ല് അവര്ക്കട്ട്  ഒരു
ലസന്റെനിനട്ട് ഏറവലാം കൂടുതല് കേനിടനിയ തുകേ 23,000  രൂപ ആണട്ട്.  10  ലസന്റെട്ട് സലലാം
എടുത്തഭാല്  കപഭാലലാം  അതുലകേഭാണട്ട്  ഒരു  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  കപഭാലലാം  വഭാങ്ങനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത  അവസയനിലഭാണട്ട്.  അങ്ങലന  ഒരുപഭാടട്ട്  ആളുകേള  കചേരനിയനികലക്കട്ട്
വലനിലചറനിയലപടുകേയണഭായനി.  അവര് വതീണ്ടുലാം കേടലാം വഭാങ്ങനി  ബഭാക്കനിയണഭായനിരുന
സലത്തട്ട്  വതീടുകേള  വചകപഭാള  വതീണ്ടുലാം  അതട്ട്  എടുക്കഭാന  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.
ഇതനിലനലഭാലാം  ഒരു  പ്രകതലകേ  സമതീപനലാം  കവണലാം.  എലഭാ  സലങ്ങളനിലലാം  ജനിലഭാ
കേളകര്മഭാലര  ഏല്പനിചട്ട്  യഭാനനികേമഭായ  ഒരു  ലടകട്ട്റട്ട്  ബുക്കട്ട്  രതീതനിയനില്  ഇത് 
അകേത്വയര്  ലചേയഭാന  കപഭായഭാല്  അതട്ട്  പ്രതനികഷധത്തനിനനിടയണഭാകുലാം.  ഇലതഭാലക്ക
പ്രകതലകേമഭായനി ലലകേകേഭാരലലാം ലചേകയണ  കകേസുകേളഭാണട്ട്. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കനരനിടട്ട് തലന
ഇക്കഭാരലത്തനില് ഇടലപടഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ എനതഭാണട്ട് എലന്റെ കചേഭാദലലാം.   

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന  : സര്, കേളകര്മഭാലര ഒഴെനിവഭാക്കനി നനിര്ത്തനിലക്കഭാണട്ട് ഇതട്ട്
ലചേയഭാന പറനില.  അവരുവഴെനി മഭാത്രകമ ഇതട്ട് ലചേയഭാന കേഴെനിയകേയള.   ജനിലയനിലല
റവനഡ്യൂവനിലന്റെ  ഹയസ്റ്റട്ട്  അകതഭാറനിറനി  കേളകര്മഭാരഭാണട്ട്.  മനനിമഭാര്ലക്കഭാനലാം
ലനകഗഭാഷനികയറട്ട്  ലചേയഭാന  പറനില.  നനിങ്ങള  ഉകദ്ദേശനിച  കേഭാരലലാം  കൃതലമഭായനി
ലചേയഭാനുള്ള  നനിലപഭാലടടുതവരനികേയഭാണട്ട്.  മനിക്ക  കേളകര്മഭാരുലാം  സജതീവമഭായനി
രലാംഗത്തട്ട് വനനിട്ടുണട്ട്.  അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞെതുകപഭാലല ഭൂമനിയലട തുലല വനിലയല കേനിട്ടുനതട്ട്.
ഭൂമനിക്കട്ട് അവനിടലത്ത മഭാര്ക്കറട്ട് വനിലയലട രണട്ട് മടകങ്ങഭാ നഭാലട്ട് മടകങ്ങഭാ വനിലയഭാണട്ട്
കേനിട്ടുനതട്ട്.   ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഒരു  തതീരുമഭാനലാം  സര്വകേക്ഷനികയഭാഗലാം  എടുത്തഭാല്
അതനില്  നനിനട്ട്  നമുക്കട്ട്  പനിറകകേഭാട്ടുകപഭാകേഭാന  കേഴെനിയനില.  അതു  സലാംബനനിചട്ട്
എതനിര്പ്പുലണങ്കനിലലാം  വനിലയലട  കേഭാരലലാം   പരനിഹരനിക്കഭാവനകതയള.  അതുകപഭാലല
കദവഭാലയങ്ങള മഭാറ്റുന  പ്രശ്നലാം വരുനണട്ട്. അവരുമഭായനി സലാംസഭാരനിചട്ട് കദവഭാലയങ്ങള
അവര്  പറയന  സലത്തട്ട്  അതുകപഭാലല  വച്ചുലകേഭാടുക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
അതനിലന്റെ  പൂര്ണമഭായ  ലചേലവട്ട്  ഇഗൗ  അകതഭാറനിറനി  വഹനിക്കുലമനട്ട്   അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.
എലഭാ  കേഭാരലങ്ങളനിലലാം   തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവണനി
എലഭാവരുലടയലാം സഹഭായ സഹകേരണങ്ങളഭാണട്ട് ആവശലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന  : സര്,  കേരുനഭാഗപള്ളനി  മണ്ഡലത്തനിലല ഓചനിറ  മുതല്
കേരുനഭാഗപള്ളനി  വലരയള്ള  നഭാഷണല്  ലഹകവയലട  അശഭാസതീയമഭായ
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നനിര്മ്മേഭാണലാംമൂലലാം  അവനിലട  സനിരമഭായനി  അപകേടങ്ങളുണഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കേഴെനിഞ്ഞെ  രണ്ടുമഭാസത്തനിനുള്ളനില്  4  ടഭാങ്കര്  കലഭാറനികേള   അവനിലട  മറനിയകേയലാം
ഭതീതനിജനകേമഭായ ഒരന്തെരതീക്ഷലാം ഉണഭായതട്ട്  അങ്ങയലട ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ? 

ശതീ  .    ജനി  സുധഭാകേരന  : സര്,  അപകേടലാം  എലന്റെ ശദയനില്ലപട്ടു.   നഭാഷണല്
ലഹകവയലട നനിര്മ്മേഭാണലാം ലകേഭാണഭാലണനള്ളതട്ട് എലന്റെ ശദയനില്ലപടനിടനില.   ആ
സലാംഭവലാം  നടക്കുകമ്പഭാള  നമ്മേലളലഭാവരുലാം  അവനിലടയണഭായനിരുന.  കകേരളത്തനില്
നഭാഷണല്  ലഹകവ  നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുനതട്ട്  ശഭാസതീയമഭായനിടല.  ലമഭാത്തത്തനില്
പറയകേയഭാണട്ട്,  അതട്ട്  എത്രമഭാത്രലാം  ശഭാസതീയമഭാക്കഭാലമനള്ളതട്ട്  പുതനിയ
നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപടട്ട് കുറച്ചുകൂടനി  ക്രമതീകേരനിക്കലപടുലാം.  

ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന:  സര്,  എന.എചട്ട്. 66-ല് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  -  പഭാലക്കഭാടട്ട്
പഭാതയനില്  ഏറവലാം  കൂടുതല്  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്  അനുഭവലപടുന  പടണമഭാണട്ട്
മണഭാര്ക്കഭാടട്ട്.  അവനിലട  നഭാഷണല്  ലഹകവയലട  മുമ്പഭാലകേയള്ള  രണ്ടു
ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  ഇഴെഞനതീങ്ങുകേയഭാണട്ട്.  ഒനട്ട്,  മണഭാര്ക്കഭാടട്ട്  ലബപഭാസട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം - 160 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനിലള്ള ഇഗൗ ലപ്രഭാകപഭാസലനിലന്റെ അലലലന്മെന്റെട്ട്
തയഭാറഭാക്കനി അനുമതനിക്കുകവണനി അയചനിട്ടുണട്ട് എനഭാണട്ട് അധനികൃതര് പറയനതട്ട്.  ആ
അലലലന്മെന്റെനിനട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം കേനിടനി പ്രവര്ത്തനി ലപലടനട്ട് തുടങ്ങഭാനുള്ള നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അകതഭാലടഭാപലാംതലന  മണഭാര്ക്കഭാടട്ട്  പടണത്തനില്  ഓപകറഷന
അനന്തെയനിലൂലട  കേകയറങ്ങലളഭാലക്ക  ഒഴെനിപനിചട്ട്  ഇകപഭാള  ഒരുപഭാടട്ട്  സലലാം
കേണ്ടുകേനിടനിയനിട്ടുണട്ട്.  അവനിലട  കറഭാഡട്ട്  വതീതനികൂട്ടുനതനിനുള്ള  7  കകേഭാടനി  രൂപയലട
ലപ്രഭാകപഭാസലലാം ഇഗൗ വര്ഷലത്ത വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ഉളലപടനിട്ടുലണനട്ട് പറയന.
ഇതട്ട്  രണ്ടുലാം  ലപലടനട്ട്  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന  അങ്ങയലട  ഭഭാഗതനനിനട്ട്  ഒരു
ഇടലപടല് ഉണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  സുധഭാകേരന  : സര്,  തതീര്ചയഭായലാം  അതനിലന്റെ  ഫയലകേള  വരുത്തനി
എലാം.എല്.എ.-ലയയലാം  വനിളനിചട്ട്  ചേര്ച  ലചേയട്ട്  എടുക്കുന   തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് തലന മുകനഭാട്ടുകപഭാകുലാം.  

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    അബ്ദുള  ഖഭാദര്:  സര്,  ഇവനിലട  പലരുലാം
ചൂണനിക്കഭാണനിചതുലപഭാലല  കദശതീയപഭാതയലട  സലലമടുപ്പുമഭായനി  ബനലപടട്ട്
ആളുകേളക്കുള്ള  ആശങ്ക  പരനിഹരനിക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തയഭാറഭാകുലമനട്ട്
പറയകേയണഭായനി.   ഒരു പ്രശ്നലാം ഇവനിലട ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്  പ്രസക്തമഭാണട്ട്.   ഇനട്ട്
സലലമടുക്കുനതട്ട്  1922-ലല  ലഭാനഡട്ട്  അകേത്വനിസനിഷന  ആകട്ട്  അനുസരനിചഭാണട്ട്.
പലയനിടതലാം  നലഭായമഭായ  വനില  കേനിട്ടുനനിലലനള്ള   പ്രശ്നമുണട്ട്.   കേഴെനിഞ്ഞെ
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ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് മുഖലമനനി വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത കയഭാഗത്തനില് റതീഹഭാബനിലനികറഷന
കപ്രഭാജകട്ട് പ്രഖലഭാപനിക്കുലമനട്ട് പറഞ്ഞെനിരുന.  പലക്ഷ,  അതട്ട് പ്രഖലഭാപനിക്കുകേയണഭായനില.
ഈ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇഗൗ  നടപടനികേളനികലക്കട്ട്  കേടക്കുനതനിനുമുമ്പട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മനനി
ഇവനിലട  പറഞ്ഞെതുകപഭാലല  ഒരു  പുനരധനിവഭാസ  പദതനി  മുനകൂറഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചട്ട്
സലകമലറടുക്കഭാനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  സുധഭാകേരന  : സര്,  ഭൂമനിയലട  വനിലലയ  സലാംബനനിച്ചുള്ള  കേഭാരലലാം
പറഞകേഴെനിഞ.  കേടകേള,  വതീടുകേള ഇവലയഭാലക്ക നഷ്ടലപടുനവര്ക്കട്ട്    പണലാം
കവണ,  അവര്ക്കട്ട്  അതുകപഭാലലയള്ള  സലലാം  വഭാങ്ങനി   വതീടുവചഭാല്  മതനി
എനപറയനവരുണട്ട്.   ഇക്കഭാരലങ്ങലളഭാലക്ക ആ സമയത്തട്ട് അവര് ഉനയനിക്കുന
പരഭാതനിയലട അടനിസഭാനത്തനില് ചേര്ച ലചേയഭാണട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതട്ട്.    വനിലയലട
കേഭാരലലാം  നഭാഷണല്  ലഹകവ   അകതഭാറനിറനി  അതഭാതട്ട്  പ്രകദശലത്ത  ഭൂമനിവനിലയലട
ഏതഭാണട്ട്  രണ്ടുമടങ്ങുമുതല്  നഭാല  മടങ്ങുവലര  നല്കുലമനട്ട്  പറഞ.
അതനിലനലയഭാനലാം  ആരുലാം  കചേഭാദലലാം  ലചേയനിടനില.   കറഭാഡനിലന്റെ  രണ്ടുഭഭാഗതനനിനലാം
ഒരുകപഭാലല  സലലാം  എടുക്കണലമനള്ളതഭാണട്ട്  പ്രധഭാനമഭായനിട്ടുള്ള  ആവശലലാം.
വലനിയ ഡതീവനികയഷന ഇലഭാത്ത സലലത്തലഭാലാം അങ്ങലനതലനയഭാണട്ട് ലചേയ്യുനതട്ട്.
ശഭാസതീയമഭായ രൂപകേല്പനയനില് ഒരു ഡതീവനികയഷനുള്ളയനിടത്തട്ട് വളലര  വനിദൂരമഭായനി
വളഞവരണലമനള്ളതട്ട്  എന്തെഭായഭാലലാം  കേഴെനിയനില.   എന്തെഭായഭാലലാം  അതനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

പഭാസ്റ്റനികേട്ട് മനിശണലാംലചേയ ബനിറ്റുമനിന കറഭാഡു നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന നടപടനി 

2 *(242)   ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട്   :
                ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന   :

ശതീ  .   കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട്   :
       കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട്  : തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ: 
(എ)  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മനിശണലാം  ലചേയ  ബനിറ്റുമനിന  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കറഭാഡുകേളുലട

നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തഭാന പദതനിയകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;
(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല  ഗതഭാഗത

മനഭാലയത്തനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനികക്കണതുകണഭാ; എങ്കനില് ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട്
ലപ്രഭാകപഭാസലകേള കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മനിശണലാം  ലചേയ  ബനിറ്റുമനിന  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള
കറഭാഡുകേള പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില് എവനിലടലയലഭാമഭാണട്ട് നനിര്മ്മേനിചതട്ട്; ആയതട്ട്
വനിജയകേരമഭായനിരുകനഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  പഭാഴെട്ട്  വസ്തുക്കള  സൃഷ്ടനിക്കുന  പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നങ്ങള
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  പഭാസ്റ്റനിക്കട്ട്  മനിശണലാം ലചേയ ബനിറ്റുമനിന  കറഭാഡു നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന  ): സര്,

(എ)  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മനിശണലാം  ലചേയ  ബനിറ്റുമനിന  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കറഭാഡുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില്
തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,
വയനഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എനതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി  27.45  കേനി.മതീ.  ശുദതീകേരനിച
പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മനിശണലാം  ലചേയ്തുലകേഭാണട്ട്  കറഭാഡുകേളുലട  ഉപരനിതലലാം  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിന കേതീഴെനില് 100 കേനി.മതീ.
കറഭാഡുകേള  ഇത്തരത്തനില്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനഭായനി  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.   ഇതനിനഭാവശലമഭായ
ശുദതീകേരനിച  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  നല്കുനതനിനഭായനി  കതീന  കകേരള  എന  സഭാപനലാം
തയഭാറഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  തതീരുമഭാലനലമടുക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഇന്തെലന  കറഭാഡട്ട്  കകേഭാണ്ഗ്രസട്ട്  8  P  98-2013  പ്രകേഭാരലാം  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങളുലട സുരക്ഷനിതമഭായ നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം ഒരു
പരനിസനിതനി  പ്രശ്നമഭായ  സഭാഹചേരലത്തനില്  കകേന്ദ്ര  കറഭാഡട്ട്  ഗതഭാഗത  മനഭാലയലാം
No.RW/NH-33044/24/2015-S&R(R)  തതീയതനി  9-11-2015  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു
നനിശ്ചനിത  അളവട്ട്  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനലങ്ങള  നഗരപരനിധനിയലട  50  കേനി.മതീ.
ചുറളവനിനകേതവരുന  കറഭാഡുകേളുലട  റതീസര്ഫസനിലാംഗനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന
ബനിറ്റുമനിനസട്ട് കഹഭാടട്ട്മനികനില് കചേര്ക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി & ഡനി) ശുദതീകേരനിച പഭാസ്റ്റനികേട്ട് കവസ്റ്റട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട് എടട്ട്
ജനിലകേളനിലഭായനി  18  കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതു  സലാംബനനിച  ലനിസ്റ്റട്ട്
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അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.  *  ശുദതീകേരനിച  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  കവസ്റ്റട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ഉപരനിതലലാം  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  കറഭാഡുകേള  വനിജയകേരമഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഇത്തരത്തനില്
റനിസര്ഫസനിലാംഗട്ട്  ലചേയ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  ഉപരനിതലത്തനിലന്റെ  നനിലവഭാരലാം  കൂടുനതഭായനി
കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇഗൗ  വര്ഷലാം  100  കേനി.മതീ.  ലദര്ഘലലാം  വരുന കറഭാഡുകേളുലട
ഉപരനിതലലാം ശുദതീകേരനിച പഭാസ്റ്റനികേട്ട് കവസ്റ്റട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പുതുക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  ശരനിയഭായനി  വരനികേയഭാലണങ്കനില്  അതനില്  കൂടുതല്  ദൂരവലാം
പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട്:  സര്,  മഭാലനിനലപ്രശ്നലാം  ഇകപഭാള  എലഭാവരുലാം
ഗഗൗരവകത്തഭാലട  ചേനിന്തെനിക്കുന  ഒരു  വനിഷയമഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട     മുഖലമനനി
അതനിലനക്കുറനിചട്ട്  സൂചേനിപനിക്കുകേയണഭായനി.   ഇതട്ട്  വളലര  പ്രധഭാനലപട  ഒരു
വനിഷയമഭാലയടുത്തട്ട്   ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  പഭാസ്റ്റനിക്കട്ട്  കവസ്റ്റട്ട്
കചേര്തള്ള  മനിശണമുപകയഭാഗനിചട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെ  സര്ഫസട്ട്  ടഭാറനിലാംഗട്ട്
നടതനതുലകേഭാണട്ട്  ലമചലപട  നനിലവഭാരമുലണനലാം    കറഭാഡട്ട്  കുറച്ചുകേഭാലലാംകൂടനി
നതീണ്ടുനനില്ക്കുലമനട്ട്   ലതളനിയനിക്കലപടുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അതുകപഭാലല പരനിസനിതനി,
ആകരഭാഗല  കമഖലകേളനിലലഭാലക്ക  ഭതീഷണനിയഭായനി  വനനിരനിക്കുന  പഭാസ്റ്റനിക്കട്ട്
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ലചേയഭാന  ഏറവലാം  ഉചേനിതമഭായ  ഒരു പദതനിലയനള്ള  നനിലയനില്
അങ്ങട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയലട  കനതൃതത്വത്തനില്   വനിവനിധ
വകുപദലക്ഷന്മെഭാരുലട  കയഭാഗലാം  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തട്ട്  മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനുള്ള
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന  : സര്,  തതീര്ചയഭായലാം ബഹുമഭാനലപട മുഖലമനനിയമഭായനി
ആകലഭാചേനിചട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  നലഭായമഭായ  ഒരു  തതീരുമഭാനലമടുക്കുനതഭാണട്ട്.   ഇഗൗ
വര്ഷലാം  100  കേനി.മതീറലറങ്കനിലലാം കറഭാഡട്ട്  മനിനനിമലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതഭാണട്ട്.     പഭാസ്റ്റനികേട്ട്,
കേയര്,  ജനികയഭാലടകട്ട്ലറയനില്,  റബ്ബര്  ഇലതലഭാമുപകയഭാഗനിചട്ട്  ലവവനിധലമഭാര്ന
നനിര്മ്മേഭാണരതീതനികേള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ആഗ്രഹനിക്കുനതട്ട്.   ഇതനിലന്റെ
സഭാകങ്കതനികേമഭായ  ഒരു  വര്ക്കട്ട്കഷഭാപട്ട്   ഇഗൗ  മഭാസലാം  28-ാം  തതീയതനി  വനിദഗ്ദ്ധന്മെഭാലര
വനിളനിച്ചുകൂടനി  സലാംഘടനിപനിക്കുനതനിനുള്ള   നടപടനികേളഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ബഹുമഭാനലപട
മുഖലമനനിയലട  കനതൃതത്വത്തനില്  തലന  സവനികശഷമഭായ  തഭാല്പരലലാം  ഇക്കഭാരലത്തനില്
ആദലലാംമുതല്  എടുക്കുനണട്ട്.   കയഭാഗലാം  കൂടുന  കേഭാരലലാം   അകദ്ദേഹവമഭായനി  ആകലഭാചേനിചട്ട്
തതീരുമഭാനനിക്കുനതഭാണട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട്: സര്, ഇക്കഭാരലത്തനില് തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ വകുപനിലന്റെ
നല  സഹകേരണലാം  കവണനി  വരുലാം.   അലജവ  മഭാലനിനലങ്ങള,  ലജവ  മഭാലനിനലങ്ങള
എനനിങ്ങലന   കവര്തനിരനിക്കുന  കേഭാരലലാം  കേഴെനിഞ്ഞെ  ദനിവസലാം  ചേര്ച  ലചേയതഭാണട്ട്.
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള  ഇഗൗ  വനിഷയത്തനില്  പ്രകതലകേ  തഭാല്പരലലമടുത്തഭാല്  മഭാത്രകമ  ഇതട്ട്
കേളകട്ട് ലചേയട്ട് കതീന കകേരള മനിഷനുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് പഭാസ്റ്റനികേട്ട് കവസ്റ്റട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനിലന  ഏല്പനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.  പകക്ഷ  ശരനിയഭായ രതീതനിയനിലല കേഭാരലങ്ങള
കപഭാകുനതട്ട്.   കതീന   കകേരള  മനിഷലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടതഭാക്കഭാനുലാം
മഭാലനിനലരലാംഗലത്ത  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  ലപഭാതുമരഭാമത  വകുപ്പുകൂടനി  കലഭാക്കല്
അഡനിനനികസ്ട്രേഷനുമഭായനി കചേര്നട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന  : സര്,  കലഭാക്കല്  അഡനിനനികസ്ട്രേഷലന്റെ  കേതീഴെനിലഭാണട്ട്
കകേരളത്തനിലല കറഭാഡുകേളുലട  85%-വലാം വരുനതട്ട്.    പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.  യലാം   നഭാഷണല്
ലഹകവയലാം കൂടനി  കചേര്നഭാല്  15%  മഭാത്രകമ വരുനള.   കലഭാക്കല് കബഭാഡതീസനിലന്റെ
കേതീഴെനിലള്ള  കറഭാഡുകേള  തകേര്നകേനിടക്കുനതുലകേഭാണഭാണട്ട്   നഭാടനിലല  ഗതഭാഗതലാം,
കുടനിലവള്ളലാം ഇലതഭാലക്ക മുടങ്ങുനതട്ട്.  തതീര്ചയഭായലാം എലഭാവനിധ സഹഭായവലാം ലചേയ്യുലമനട്ട്
മഭാത്രമല,  അലതഭാരു  തതീരുമഭാനമഭായനി   എടുക്കഭാന  കേഴെനിയലമങ്കനില്   ഏറവലാം  നല
കേഭാരലമഭായനിരനിക്കുലാം.  

ശതീ. കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിനുകവണനി ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര്  : സര്, മഭാലനിനല സലാംസ്കരണത്തനിനട്ട്
ഏറവലാം  വനിലനഭായനി  നനില്ക്കുനതട്ട്  പ്രഭാകദശനികേ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസ്കരനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാത്ത  പഭാസ്റ്റനിക്കഭാണട്ട്.  പഭാസ്റ്റനിക്കട്ട് ഫലപ്രദമഭായനി ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി 18 കറഭാഡുകേള
വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുലവനള്ളതട്ട്  വളലര  നല  കേഭാരലമഭാണട്ട്.   മറ്റു  ബനിറ്റുമനിന
ഉപകയഭാഗനിക്കുകമ്പഭാള  ഉണഭാകുന  ലചേലവലാം   പഭാസ്റ്റനിക്കട്ട്  മനിശനിതലാം  കൂടനി  കചേരുകമ്പഭാള
ഉണഭാകുന  ലചേലവലാം  തമ്മേനില്  തഭാരതമലലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ലചേലവട്ട്  കൂടുകേയഭാകണഭാ
കുറയകേയഭാകണഭാ;  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  ലബനനിഫനിറഭാകണഭാലയനട്ട്
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ?  

ശതീ  .    ജനി  .    സു  ധഭാകേരന  : സര്,  അഡതീഷണലഭായനിട്ടുള്ള ഒരു സലാംരലാംഭമഭായതനിനഭാല്
അതനിലന്റെ  ലചേലവട്ട്  കൂടുതലഭാണട്ട്.  അലതഭാരു  പ്രധഭാനലപട  പ്രശ്നമഭാലണനട്ട്
കതഭാനനനില.  സഭാധഭാരണ കചേര്ക്കുന ബനിറ്റുമനിന മനിശനിതത്തനിലന്റെ കൂലട 6 ശതമഭാനലാം
മുതല്  8  ശതമഭാനലാം  വലര  പഭാസ്റ്റനിക്കനിലന്റെ  കേടട്ട്  ലചേയ  കവസ്റ്റട്ട്   നനിര്മ്മേഭാണ
സലതവച്ചുതലനയഭാണട്ട്  കഹഭാടട്ട്  മനികട്ട്  ലചേയട്ട്  എടുക്കുനതട്ട്.   അല്പലാം  ലചേലവട്ട്
വനഭാലലാം, വളലരയധനികേലാം ലചേലവട്ട് വരുലമനട്ട് കേരുതുനനില.   അതട്ട് നല കേഭാരലമഭാണട്ട്.
എലഭാവരുലാം സമ്മേതനിക്കുനണട്ട്. ലചേലവട്ട് ഒരു പ്രശ്നമഭായനി കേണക്കഭാക്കുനനില.  
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ശതീ  .    കമഭാനസട്ട് കജഭാസഫട്ട്:  സര്,  പഭാസ്റ്റനികേട്ട് മനിശണലാം ലചേയ ബനിറ്റുമനിന കറഭാഡട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട് വനിജയകേരമഭാലണനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട മനനി
പറയകേയണഭായനി.  ഇതനിനുകവണനി  കതീന  കകേരള  എന  സഭാപനവലാം
സജ്ജമഭായനിരനിക്കുനതനിലന  സലാംബനനിച്ചുലാം  മറുപടനിയനില്  സൂചേനിപനിക്കുകേയണഭായനി.
ഇത്രയലാം  വനിജയകേരമഭാലയഭാരു  പദതനി   വലഭാപകേമഭായനി  നടപഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത
കപഭാകുന  സഭാഹചേരലത്തനിനട്ട്  മഭാറലാം  വരുത്തണലാം.  അങ്ങയലട  മറുപടനിയനില്
അനുബനമഭായനി തനനിട്ടുള്ളതനില്നനിനലാം വലക്തമഭാകുനതട്ട്  2006 മുതല് 2014  വലര
വളലര  ചുരുക്കലാം  കറഭാഡുകേള  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ലചേയഭാന  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുള  എനഭാണട്ട്.
ഇകപഭാള കൂടുതല് കറഭാഡുകേള ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതഭായനി ബഹുമഭാനലപട മനനി
പറയകേയണഭായനി.  നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തട്ട്  റബ്ബലറസ്ഡട്ട്  കറഭാഡുകേള
ഗുണനനിലവഭാരമുള്ളതുലാം  ദതീര്ഘകേഭാലലാം  നനിലനനില്ക്കുനതുമഭായ  കറഭാഡുകേളഭാലണനട്ട്
ലതളനിയനിക്കലപടനിട്ടുണട്ട്.  നനിര്ഭഭാഗലവശഭാല്  അതുകപഭാലള്ള  അധനികേലാം  കറഭാഡുകേള
ലചേയഭാന  സഭാധനിക്കുനനില.  ഇതുലാം  അതുകപഭാലലയഭായനി  കപഭാകേരുതട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട
സനി.എഫട്ട്. കതഭാമസട്ട് സൂചേനിപനിചതുകപഭാലല പഭാസ്റ്റനികേട്ട് മഭാലനിനലങ്ങള നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം
ലചേയ്യുനതുലാം  കറഭാഡ നിലന്റെ  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്തനതുമുളലപലട  ഗുണകേരമഭാകുന ഈ
പദതനി  ലപഭാതുമരഭാമത  വകുപനില്  വലഭാപകേമഭാക്കുനകതഭാലടഭാപലാം  തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണവകുപനിലല  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാ ഡുകേളനില്  കൂടനി  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനു
കവണ സലാംയക്ത നടപടനികേളനികലയട്ട് കപഭാകേഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  തതീര്ചയഭായലാം.   ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  കനരലത്ത
കചേഭാദലലാം  വനനിരുന.   കലഭാക്കല്  കബഭാഡതീസനിനട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുന
സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായങ്ങള  ലകേഭാടുകക്കണതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ചുമതലയഭാണട്ട്.  അതട്ട്
ലകേഭാടുക്കുലമനട്ട്  വതീണ്ടുലാം  പറയകേയഭാണട്ട്.  2006-ലഭാണട്ട്  കറഭാ ഡുകേളനില്  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്
ആദലമഭായനി  പരതീക്ഷനിചതട്ട്.  2013-14-ല്  അതുകുറച്ചുകൂടനി  മുകനഭാട്ടുവലനങ്കനിലലാം
സഭാര്വത്രനികേമഭാക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞെനില.  അതനിനട്ട്  പല  കേഭാരണങ്ങളുണട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ
വലവസ വളലര യഭാഥഭാസനിതനികേമഭാണട്ട്.  അലതഭാലക്ക മഭാകറണ സമയലാം കേഴെനിഞ.
ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഡനിലസനനിലാംഗട്ട്,  ലമറതീരനിയല്സട്ട്  തുടങ്ങനിയവയലട
കേഭാരലത്തനിലലലഭാലാം  പഴെയ  രതീതനി  ആവര്ത്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   എഞ്ചനിനതീയര്മഭാര്ക്കട്ട്
വലനിയ  കേഴെനിവകേളഭാണുള്ളതട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ലഹകക്കഭാടതനിയനില്  ഒരു
ഓഡനികറഭാറനിയലാം  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  മുഖലമനനിയലട  അനുവഭാദകത്തഭാടു
കൂടനി ഞഭാന അതനിലന്റെ ഉദ്ഘഭാടന കയഭാഗത്തനില് പലങ്കടുത്തനിരുന. ആ കയഭാഗത്തനില്
ഞഭാന  അദലക്ഷനുലാം  ചേതീഫട്ട്  ജസ്റ്റനിസട്ട്  ഉദ്ഘഭാടകേനുമഭായനിരുന.  ലകേടനിടത്തനിനട്ട്
ഇന്റെര്നഭാഷണല്  കേത്വഭാളനിറനിയഭാലണനട്ട് ചേതീഫട്ട് ജസ്റ്റനിസട്ട് പ്രസലാംഗനിചതട്ട് ശരനിയഭാലണനട്ട്
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കേണഭാലറനിയഭാലാം.  നമ്മുലട  എഞ്ചനിനതീയര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനറനിയഭാലാം.   അവര്ക്കട്ട്
അവസരലാം ലകേഭാടുക്കണലാം.  അവരുലട ബുദനി ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കേഴെനിയണലാം.  അവലര
അഴെനിമതനിയനില്  കുടുക്കനിയനിടരുതട്ട്.   ആവശലമഭായ  പണലാം  ലകേഭാടുക്കണലാം.   പണലാം
കേലണതന കേഭാരലലാം ധനകേഭാരല വകുപ്പുലാം ഗവണ്ലമനലാം കൂടഭായനി  ആകലഭാചേനിക്കണലാം.
എഞ്ചനിനതീയര്മഭാര്  പഠനിചതുലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  മനസനിലഭാക്കനിയതുമഭായ
കേഭാരലങ്ങളുമുപകയഭാഗനിചട്ട്  നവതീനതലത്തനില് എലഭാവനിധ നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുലാം നടത്തഭാന
സര്ക്കഭാര് സത്വഭാതനലലാം ലകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട് ലചേയ്യുനതട്ട്. 

കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട്: സര്,  ഡനിലസന, റനിസര്ചട്ട് ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന ആന്റെട്ട്
കേത്വഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള വനിലാംഗുകേള ഇകപഭാള  പനി. ഡബബ. ഡനി.  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലഭാണട്ട്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.  യഥഭാര്തത്തനില്  അവനിലട  ഡനിലസന  വര്ക്കട്ട്  ഒഴെനിചട്ട്
ബഭാക്കനിലയഭാനലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുനനിലലനഭാണട്ട്  മനസനിലഭാക്കഭാന
കേഴെനിഞ്ഞെതട്ട്.  ബനിറ്റുമനിലന്റെ കേഭാരലത്തനിലള്ള പ്രധഭാനലപട പ്രശ്നലാം,  ഇകപഭാള ലസറനിനകേത്തട്ട്
വച്ചുതലനയഭാണട്ട് പ്ളഭാസ്റ്റനികേട്ട് മനികട്ട് ലചേയ്യുനതട്ട്. അതട്ട് വലനിയ പഭാരനിസനിതനികേ പ്രശ്നങ്ങളുലാം
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ബുദനിമുട്ടുമുണഭാക്കുലാം.  റബ്ബലറസ്ഡട്ട്  കറഭാഡുകേളക്കഭാലണങ്കനില്
റനിലഫനറനിയനില്  വച്ചുതലനയഭാണട്ട്  ലഭാറകട്ട്  മനികട്ട്  ലചേയ്യുനതട്ട്.  കേഴെക്കൂടത്തട്ട്
പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.-  യലട  കേതീഴെനില്  ലഹകവ  റനിസര്ചട്ട്  ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട്  ഉണട്ട്.  പഭാസ്റ്റനിക്കനിലന്റെ
ഉപകയഭാഗലാം  വലഭാപകേമഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുകേയഭാലണങ്കനില്  ഈ  റനിസര്ചട്ട്  വനിലാംഗനിലന
ലകേഭാണട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഗഗൗരവമഭായ  പഠനലാം  നടത്തനി  റനിലഫനറനിയനില്  വച്ചുതലന
പ്ളഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മനികട്ട് ലചേയഭാനകവണ  സലാംവനിധഭാനലത്ത  കുറനിചട്ട്   ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:   സര്,   2006  മുതല്  2014  വലര  18  കറഭാ   ഡുകേള
നനിര്മ്മേനിച  കേഭാരലലാം  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിച്ചു.   വലനിയ പ്രശ്നങ്ങള അനട്ട്  ഉണഭായതഭായനി
കേഭാണുനനില.  ലഭാര്ജട്ട്  ലസ്കയനിലഭാകുകമ്പഭാള  ചേനില  പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നങ്ങള
ഉണഭാകേഭാലാം.  അലതലഭാലാം സഭാകങ്കതനികേമഭായനി പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള ഏര്പഭാടട്ട് ലചേയഭാലാം. 

ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര്:  സര്,  കറഭാഡനിലന്റെ  ഉപരനിതലലാം  ലസ്ട്രേങ്തന
ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  ബനിറ്റുമനിന  ലമക്കഭാര്ഡലാം  ആന്റെട്ട്  ബനിറ്റുമനിന  കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്
(ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.) ലടകകഭാളജനി  ഇകപഭാള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്
മനിശണലത്തക്കുറനിചട്ട്  ചേര്ച  ലചേയ്തു  കേഴെനിഞ.  കറഭാഡട്ട്  എനപറഞ്ഞെഭാല്
ഇതുമഭാത്രമലകലഭാ?  വളലര  സഗൗകേരലപ്രദവലാം  സഗൗനരലവമുള്ള  കറഭാ ഡട്ട്  ജനങ്ങളുലട
അവകേഭാശമഭാണട്ട്.  കേഭാല്നട  യഭാത്രക്കഭാര്  ഉളലപലടയള്ളവരുലട  തഭാല്പരലലാം
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സലാംരക്ഷനിക്കണലാം. പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.-യനില് ഇകപഭാള ഡനിലസന മഭാത്രലാം ലചേയ്യുനലവനട്ട്
അകദ്ദേഹലാം പറഞ്ഞെതനികനഭാടട്ട് കയഭാജനിപനില. ഡനിലസനനിലാംഗട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട് നടക്കഭാത്തതട്ട്.
പനി.ഡബബ.ഡനി.-ക്കുള്ള ആര്ക്കനിലടക്ചറല്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്   വളലര  ദുര്ബ്ബലമഭാണട്ട്.
വനികദശലത്തഭാലക്ക  കേഭാണുനതുകപഭാലലയള്ള  വളലര  ഭലാംഗനിയള്ള  കറഭാഡുകേള
ഡനിലസന ലചേയണലമങ്കനില് ഒനകേനില് നമ്മുലട ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ ആര്ക്കനിലടകട്ട്
വനിലാംഗനിലന  ലസ്ട്രേങ്തന  ലചേയണലാം  അലലങ്കനില്  ടൂറനിസലാം  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്
ലചേയ്യുനതുകപഭാലല ഔടട്ട് കസഭാഴട്ട് ലചേയണലാം, എലാം-പഭാനല് ലചേയണലാം. ഈ നനിലയനില്
കേത്വഭാളനിറനിയള്ള  ഭലാംഗനിയള്ള  കറഭാഡുകേള  ഉറപഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  അങ്ങട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  തതീര്ചയഭായനിട്ടുലാം.  Engineering  aesthetics-ലന്റെ
അഭഭാവമഭാണട്ട്  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി  കകേരളത്തനിലല  നനിര്മ്മേഭാണ  വലവസയനിലള്ളതട്ട്.
ആശുപത്രനികേളുലാം  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളുലാം  കേളകകററ്റുലാം  കകേഭാകളജുകേളുലമലഭാലാം
പണനിയനതട്ട് ഒകര തരത്തനിലഭാണട്ട്. Engineering  aesthetics  വലതലസ്തമഭാണട്ട്.  അതട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനനില.  ആശുപത്രനി  പണനിയകമ്പഭാള  10,  15  വയര്  ടഡ്യൂബുകേള
ഭനിത്തനിയനില്  വചനിരനിക്കുനതട്ട്  കനഭാക്കനിയഭാണട്ട്  കരഭാഗനി  കേനിടക്കുനതട്ട്.  ഇതുകേണഭാല്
ഇനട്ട്   മരനിക്കഭാന  കേനിടക്കുന  കരഭാഗനിയഭാലണങ്കനില്  നഭാലദനിവസലാം  മുനപട്ട്  മരനിക്കുലാം.
ഇലതഭാലക്ക  എന്തുലകേഭാണഭാണട്ട്  സലാംഭവനിക്കുനലതനതനിലനക്കുറനിചട്ട്  നമുക്കട്ട്  കവലറ
ചേര്ച ലചേയഭാലാം. ഇതനിലനഭാലക്ക മഭാറലാം വരുതനതനിനുകവണനി ഡനിലസനനിലാംഗട്ട് വനിലാംഗുലാം
ആര്ക്കനിലടക്ചറല്  വനിലാംഗുലാം  ശക്തനിലപടുത്തഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇലതലഭാലാം  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗനിലന്റെ  അടനിസഭാനമഭാണട്ട്.   എലഭാ  കേഭാരലത്തനിലലാം  നല
നനിലവഭാരമുണട്ട്.  1200 ഓളലാം വരുന മുഴുവന എഞ്ചനിനതീയര്മഭാലരയലാം ലസനറട്ട് ഹഭാളനില്
വനിളനിചനിരുന. അഞ്ചുകപര് ഒഴെനിചട്ട് ബഭാക്കനി മുഴുവന ആളുകേളുലാം വന, അത്ഭുതകേരമഭാണട്ട്.
പത  മണനിക്കട്ട്  വരഭാന  പറലഞ്ഞെങ്കനിലലാം  എലഭാകപരുലാം  ഒനപതു  മണനികക്ക
വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ശതീ. ഇ. ശതീധരന ഏകേകദശലാം ഒനരമണനിക്കൂകറഭാളലാം അവകരഭാടട്ട്
സലാംസഭാരനിച്ചു.  അകദ്ദേഹലാം  സലാംസഭാരനിചകപഭാള  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്
പറഞ്ഞെതുകപഭാലല   സഗൗനരലഭാത്മകേമഭായലാം  ഗുണപരമഭായലാം  നനിര്മ്മേനിക്കണലമകന
പറ ഞള. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അതനികനഭാടട്ട് കയഭാജനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഒരു മഭാറലാം തതീര്ചയഭായനിട്ടുലാം
വരണലാം.  നല  കേഭാരലങ്ങള  നടനനിട്ടുണട്ട്.  എലഭാലാം  കമഭാശമഭാലണനട്ട്  പറയനനില.
അതുകപഭാലല  ഔടട്ട്കസഭാഴനിലന  സലാംബനനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം.  1100 ഓളലാം
എഞ്ചനിനതീയര്മഭാരുണട്ട്.  ഞഭാന  ഓഡനികറഭാറനിയത്തനിലന്റെ  കേഭാരലലാം  പറഞ്ഞെകലഭാ.  ഒരു
ഔടട്ട്കസഭാഴനിലാംഗനിലന്റെയലാം  ആവശലമനിലലനട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  കപഭായനി
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കനഭാക്കുകേയഭാലണങ്കനില്  മനസനിലഭാകുലാം.  നമ്മുലട  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനില്  കേഴെനിവറ
ആളക്കഭാരുണട്ട്.  അതട്ട്  തനികേയഭാലത  വരനികേയഭാലണങ്കനില്  അങ്ങട്ട്  പറയനതട്ട്
തതീര്ചയഭായനിട്ടുലാം  സത്വതീകേരനിക്കഭാലാം.   ഇകപഭാള തലന കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്   ഔടട്ട്
കസഭാഴട്ട്  ലചേയ്യുനണട്ട്.   സനിറനി  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരത്തട്ട്  തലന
രണ്ടുമഭാസത്തനിനുള്ളനില്  ഓപണ്  ലചേയഭാന  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  എത്ര  മകനഭാഹരമഭായ
കറഭാഡഭാണട്ട്. ഇവനിലട ഇലതലഭാലാം നടക്കുനണട്ട്. പകക്ഷ പണലാം ലകേഭാടുക്കണലാം.  പണലാം
പ്രധഭാനലപട കേഭാരലമഭാണട്ട്. അവരുലട കേഴെനിവകേള വനിനനികയഭാഗനിക്കണലാം. ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനില്
ആളനിലലങ്കനില്  ഔടട്ട്കസഭാഴട്ട്  ലചേയഭാലാം.  ഇലതലഭാലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുന.
ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനില്  കേഴെനിവള്ള  എഞ്ചനിനതീയര്മഭാലര  ലകേഭാണട്ട്  കജഭാലനി
ലചേയനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  മുനഗണന ലകേഭാടുക്കുകേയലാം തനികേയഭാലത വരുനതട്ട് ഔടട്ട്കസഭാഴട്ട്
ലചേയഭാലാം.  ഡനിലസന  ലചേയഭാന  ആളനിലഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്  ഒരു  പ്രശ്നമുണഭാകേഭാന
അനുവദനിക്കുകേയനില.     

ശതീ  .   മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി അലനി: സര്, കതീന കകേരള കേമ്പനനി നല്കേനിയ ഷ്രഡട്ട് ലചേയ
പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞെ  കുറച്ചു  വര്ഷങ്ങളക്കുമുനപട്ട്  ലകേഭാചനിന
കകേഭാര്പകറഷലന്റെയലാം  പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.-യലടയലാം  സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  കുറചട്ട്
കറഭാഡ ഡുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചു.  ആ  കറഭാ  ഡുകേലളഭാലക്ക  വളലര  നല  നനിലയനില്  ഇകപഭാഴുലാം
നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.  പകക്ഷ  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  എത്ര  കവണലമങ്കനിലലാം  നല്കേഭാലമനട്ട്
പറഞ്ഞെനിട്ടുലണങ്കനിലലാം  അവര്  ലഫയ്സട്ട്  ലചേയ്യുന  ഏറവലാം  വലനിയ  പ്രശ്നലാം
സഭാമ്പത്തനികേമഭാണട്ട്.  കേഭാരണലാം  കവസ്റ്റനില്  നനിനലാം  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  എടുത്തട്ട്  കതീന  ലചേയട്ട്
ഷ്രഡട്ട് ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  കുറചട്ട്  പണമഭാവശലമഭായനി  വരുനണട്ട്.  അതട്ട്  നല്കേഭാന
പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.  തയഭാറഭാകേഭാത്തതഭാണട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞെ  പ്രഭാവശലലാം  ഉണഭായ  പ്രശ്നലാം.  ആ
കകേഭാസ്റ്റട്ട് എങ്കനിലലാം നല്കേഭാന പനി.ഡബബ. ഡനി. തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:   നഗരസഭകേളനിലല  കറഭാഡുകേളക്കട്ട്  നമുക്കട്ട്  എങ്ങലന
ലപസ  നല്കേഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ഏലറടുക്കുന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കലഭാലത  കലഭാക്കല്  കബഭാഡതീസനിനട്ട്  കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന
നമ്മുലട  ഫണനില്  നനിനലാം  ലകേഭാടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനില.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്
ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  ലമഭാത്തത്തനില്  തഭാല്പരലമുലണങ്കനില്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ഫണനില്
നനിനലാം നല്കേഭാവനതഭാണട്ട്.

ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര് ജ്ജട്ട്  : സര്,  ബനി.എലാം  &ബനി.സനി.  ടഭാറനിലാംഗുമഭായനി
ബനലപടട്ട്  വലനിയ  അഴെനിമതനി  നമ്മുലട  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടക്കുനതഭായഭാണട്ട്
കേഭാണുനതട്ട്.  ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്  ആറന്മുള  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏറവലാം
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പ്രധഭാനലപട കറഭാഡഭായ തനിരുവല-കുമ്പഴെ കറഭാ ഡനില് ഇകപഭാഴുലാം ബനി.എലാം  &ബനി.സനി.
ടഭാറനിലാംഗട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  കറഭാഡട്ട്  ലപഭാടനിലപഭാളനി ഞ്ഞെട്ട്  കേഴെനിഞ.  ഒരു
കേനികലഭാമതീററനിനട്ട്  ഒരു  കകേഭാടനി  രൂപയടുത്തട്ട്  ലചേലവനിടട്ട്  നടതന  ടഭാറനിലാംഗനിനട്ട്  ഈ
രതീതനിയനില് കകേടുപഭാടുകേള നനിര്മ്മേഭാണലാം നടക്കുകമ്പഭാള തലന ഉണഭാകുനലവനള്ളതട്ട്
വളലര  ഗുരുതരമഭായ  അവസയഭാണട്ട്.   ബനിറ്റുമനിന  മനിശനിതലാം  125  ഡനിഗ്രനി
ലസല്ഷലസനില്   ലകേഭാണ്ടുലചേനട്ട്  അവനിലട  ഇടണലമനള്ളതഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  ലചേക്കട്ട്
ലചേയ്യുനലണനട്ട് ഉകദലഭാഗസര് പറയന, പലക്ഷ ലചേയ്യുനനില.  ഇതനിനുള്ള ഗലഭാരണനി
മൂനട്ട് വര്ഷമഭാണട്ട്.  സഭാധഭാരണ ടഭാറനിലാംഗഭാണട്ട് ഇതനിനുമുകേളനില് നടക്കുനതട്ട്. ഈ രതീതനി
മഭാറനി  കുറച്ചുകൂടനി  ലറകസഭാണ്സനിബനിളഭായനിട്ടുള്ള,  ഇലതഭാലക്ക  ലചേക്കട്ട്
ലചേയ്യുനതുളലപലടയള്ള സമതീപനമുണഭാകേണലാം.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  ബഹുമഭാനലപട
മനനിയലട അഭനിപ്രഭായലാം എന്തെഭാണട്ട്?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  ഇലതലഭാലാം  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ശദയനില്
വനനിട്ടുണട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയ്തു
വരനികേയഭാണട്ട്.  ചേനില  പഭാളനിചകേള  സലാംബനനിചട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പരസലമഭായനി
പറയനമുണട്ട്.  ഇവനിലട  പറഞ്ഞെ  കേഭാരലങ്ങള  വളലര  ശരനിയഭാണട്ട്.   സൂപര്വനിഷന
എനപറയന  കേഭാരലകമ  നടക്കുനനില.  ഞഭാന  തലന  ഒരു  എഞ്ചനിനതീയറുലടകമല്
നടപടനിലയടുക്കണലമനട്ട് ആവശലലപടതഭാണട്ട്. ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് ഒരു സലത്തട്ട്
അര മണനിക്കൂര് ഞഭാന നനിനനിട്ടുലാം സൂപര്വനിഷനട്ട് അവനിലട ആരുലാം വനനില. കൂലനിക്കഭാര്
മഭാത്രലാം  നനിനട്ട്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  ഇലതഭാലക്ക  പത്തനപതട്ട്  വര്ഷമഭായനി
നടനവരുന  കേഭാരലങ്ങളഭാണട്ട്.  ഇതനിലനഭാലക്ക  മഭാറലാം  വരുത്തഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം  അതനിനുകവണ  നടപടനികേളഭാരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
ഇലതഭാലക്ക ഫലവത്തഭാകേഭാന കുറചട്ട് സമയലമടുക്കുലമകനയള.   

ശതീ  .    പനി  .    ഉലലബദുള്ള:  സര്,  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനലലാം  ഇലഭാതഭാക്കുനതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില്  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനലലാം  ലപഭാടനിക്കുനതനിനുള്ള

ഷ്രഡനിലാംഗട്ട്  ലമഷതീനുകേള  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്  പല  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലലാം

ഇതട്ട്  കവണ  രതീതനിയനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കലപടുനനില.  ഇക്കഭാരലലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇഗൗ  സലാംവനിധഭാനലാം  മഭാലനിനലസലാംസ്ക്കരണത്തനിനുലാം  കറഭാഡട്ട്

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാംകവണനി  ഫലപ്രദമഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ഭഭാഗതനനിനലാം എലന്തെങ്കനിലലാം നടപടനിയണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  പഭാസ്റ്റനികേട്ട് മഭാലനിനലലത്തക്കുറനിചഭാണട്ട് നമ്മേള ഇവനിലട
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സലാംസഭാരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  തുടങ്ങുകമ്പഭാള  ഇവനിലട

പഭാസ്റ്റനിക്കനിലഭാത്ത ഒരവസ വരുലാം. കേയര് ഫഭാകറനികേള പുതനിയതഭായനി തുടകങ്ങണനിവരുലാം.

ശതീ  .    പനി  .    ഉലലബദുള്ള:  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ഷ്രഡനിലാംഗട്ട്

ലമഷതീനുകേള  കവണ  രതീതനിയനില്  ഉപകയഭാഗനിക്കലപടുനനിലലന  കേഭാരലലാം  അങ്ങയലട

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന: സര്, പ്രസ്തുത കചേഭാദലലാം സബ്മനിഷനഭായനി ബഹുമഭാനലപട

വകുപ്പുമനനികയഭാടട്ട്  കചേഭാദനിചഭാല്  അകദ്ദേഹലാം  മറുപടനി  തരുലാം.   അതനിനുള്ള  മറുപടനി

ഇകപഭാള  പറയഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതുലകേഭാണട്ട്  പറയനനില.  എലഭാലാം  ശരനിയഭാകുകമ്പഭാള

ഇതുലാം ശരനിയഭാകുലാം. 

ശതീ  .    ലകേ  .    സുകരഷട്ട്  കുറുപട്ട്:  സര്,  പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി.  വകുപട്ട്  നമ്മുലട  നഭാടനിലല

പ്രഗത്ഭരഭായ ആര്ക്കനിലടകട്ട്സനിലന്റെ ഒരു പഭാനലണഭാക്കുകേയലാം ആ പഭാനലമഭായനി ഒരു

കേണ്സളകടഷന കപ്രഭാസസട്ട് തുടങ്ങുകേയലാം ലചേയ്യുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  തതീര്ചയഭായലാം,  അതട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ മനസനിലള്ള

ഒരു  കേഭാരലമഭാണട്ട്,  അതട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനതഭാണട്ട്.  അതുമഭാത്രമല  ഗവര്ണര്

പ്രഖലഭാപനിചനിരനിക്കുന കസഭാഷലല്  ഓഡനിറട്ട്  വരുകമ്പഭാള  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്

പറഞ്ഞെ ഇത്തരലാം കേഭാരലങ്ങള ഇതനിനകേതവരുലാം.  അതനിലന്റെ ഡതീലറയനില്സട്ട് വകുപട്ട്

തയഭാറഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

പ്രകൃതനി ദുരന്തെലാം കനരനിടഭാനുള്ള മുനകേരുതലകേള

3 (*243) ശതീ  .   അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  പനി  . :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല് റസഭാക്കട്ട്:
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി: തഭാലഴെ കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രകൃതനി  ദുരന്തെ  സഭാദലതയള്ള  കമഖലകേള
ഏലതഭാലക്കയഭാലണനട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് പ്രകൃതനി ദുരന്തെലാം കനരനിടഭാനുലാം  ദുരന്തെബഭാധനിതലര സഹഭായനിക്കഭാനുലാം
എലന്തെഭാലക്ക മുനകേരുതലകേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി) പ്രകൃതനി  ദുരന്തെങ്ങളനില്  വതീടട്ട്  നഷ്ടലപടുനവര്ക്കുലാം  ദുരന്തെബഭാധനിതര്ക്കുലാം
കവണനി,  ദുരന്തെ സഭാദലതഭാ കമഖലകേളനില് അടനിസഭാന സഗൗകേരലങ്ങളുള്ള ദുരനിതഭാശത്വഭാസ
കേലഭാമ്പുകേള ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

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

(എ)  ഉണട്ട്.  ഉരുളലപഭാടല്,  ലവള്ളലപഭാക്കലാം,  വരളച,  തതീരകശഭാഷണലാം,
ഇടനിമനിനല്  എനനിവയലട  ദുരന്തെസഭാദലതകേള  കകേന്ദ്ര  ഭഗൗമശഭാസ  പഠനകകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  വനിലയനിരുത്തനി  ഓകരഭാ  വനികലജനിലലയലാം  പ്രസ്തുത  പ്രകദശങ്ങലള
പ്രതനിപഭാദനിച്ചുലകേഭാണട്ട് ജനിലഭാതലത്തനില് പടനികേ തയഭാറഭാക്കനി ജനിലഭാ ഭരണകൂടങ്ങളക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രകൃതനിദത്തവലാം മനുഷലനനിര്മ്മേനിതവമഭായ അപകേടങ്ങള കനരനിടുനതനിനട്ട്
സജ്ജമഭായ  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനി  (SDMA-State  Disaster
Management  Authority)യലട  കേതീഴെനില്  സലാംസഭാന  അടനിയന്തെനിരഘട
കേഭാരലനനിര്വഹണ  കകേന്ദ്രലാം  (SEOC-State  Emergency  Operations  Centre)
തനിരുവനന്തെപുരതലാം ജനിലഭാ അടനിയന്തെരഘട കേഭാരലനനിര്വഹണ കകേന്ദ്രങ്ങള (DEOC-
District  Emergency  Operations  Centre)  14  ജനിലഭാ  കേളകകററ്റുകേളനിലലാം
കേളകര്മഭാരുലട  കനരനിട്ടുള്ള  കനതൃതത്വത്തനില്  24  മണനിക്കൂറുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.
പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  റവനഡ്യൂ,  കപഭാലതീസട്ട്,  ഫയര്  ആന്റെട്ട്  റസ്കഡ്യൂ  തുടങ്ങനിയ
വകുപ്പുകേളനിലല ഉകദലഭാഗസര് 24 മണനിക്കൂറുലാം കസവന സനദരഭാണട്ട്. സഭാദലതയള്ള
അപകേടങ്ങലള മുനകൂടനി കേണ്ടുലകേഭാണട്ട് ഇടനിമനിനല്, തതീരകശഭാഷണലാം, ശക്തമഭായ കേഭാറട്ട്
തുടങ്ങനിയവലയ  ദുരന്തെങ്ങളുലട  പടനികേയനില്ലപടുത്തനി,  കദശതീയ  ചുഴെലനിക്കഭാറട്ട്
പ്രതനികരഭാധ പദതനി  (NCRMP-  National  Cyclone  Risk  Mitigation  Project)
നടപഭാക്കനി  വരുന.  വരളചഭാ  പ്രതനികരഭാധ  പ്രവൃത്തനിയഭായനി  'മഴെലപഭാലനിമ'  പദതനി
സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
സലാംസഭാന ദുരന്തെ പ്രതനികേരണ കസന  (SDRF-State Disaster Response Force)
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാന ഫയര് ആന്റെട്ട് റകഡ്യൂ സര്വതീസനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി
സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചു.  കകേന്ദ്ര  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  കസനയലട  (NDRF-
National  Disaster  Response  Force)  പ്രഭാകദശനികേ  കകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്
എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് സലലാം അനുവദനിക്കുകേയണഭായനി.  മനുഷലജനല ദുരന്തെങ്ങളുലട
കനഭാഡല്  വകുപഭായനി  ആഭലന്തെര  വകുപനിലന  നനിര്ണയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ
സലാംബനമഭായ  വനിഷയങ്ങള  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനിയലട  ചുമതലയഭായനി
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നനിര്ണയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലറയനില്കവയലട  അടനിയന്തെരഘട  രൂപകരഖ  സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇനലഭാന്റെട്ട്  നഭാവനികഗഷന  വകുപനിലന്റെ
സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി  കദശതീയ  ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനി  കബഭാടട്ട്  സുരക്ഷഭാ
സലാംബനമഭായ  വനിശദമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.  ആകരഭാഗല
വകുപനിനട്ട് വലക്തമഭായ പകേര്ചവലഭാധനി പ്രതനികരഭാധ രൂപകരഖയണട്ട്.  കൂടഭാലത കൃഷനി,
ആകരഭാഗലലാം,  ജലകസചേനലാം  എനനിവനിടങ്ങളനിലല  ഉകദലഭാഗസരുലട  കസവനലാം
അടനിയന്തെരഘടത്തനില്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനവലാം  തല്ഫലമഭായണഭാകുന  ദുരന്തെങ്ങളുലാം  കനരനിടുനതനിനട്ട്
ലഎകേലരഭാഷ്ട്ര  വനികേസന  പദതനി  (UNDP-  United  Nations  Development
Programme) നടപഭാക്കനി വരുന. ഇപ്രകേഭാരലാം റവനഡ്യൂ, ആകരഭാഗലലാം, കപഭാലതീസട്ട്, കൃഷനി,
ജലകസചേനലാം,  ലലവദബതനി,  ഗതഭാഗതലാം  എനതീ  വകുപ്പുകേലള  ഏകകേഭാപനിപനിച്ചുലാം
ശക്തനിലപടുത്തനിയലാം  ദുരന്തെ  നനിവഭാരണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ലമചലപടുതനതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ദുരന്തെ  ബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  മനിനനിമലാം  റനിലതീഫട്ട്  കകേഭാഡട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

(സനി) ലവള്ളലപഭാക്കലാം,  കേടല്കക്ഷഭാഭലാം തുടങ്ങനിയവ മൂലലാം ദുരനിതമനുഭവനിക്കുനവലര
തഭാലഭാലനികേമഭായനി  പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ
ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  കേലഭാമ്പുകേളഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനതട്ട്.  എനഭാല്  പ്രസ്തുത  കേലഭാമ്പുകേളനില്
അടനിസഭാനസഗൗകേരലലാം ലഭലമഭാകേഭാത്ത സഭാഹചേരലങ്ങളനില് ആയവ ഏര്ലപടുതനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.  കേടല്കക്ഷഭാഭത്തനില്  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുനവലര
തഭാലഭാലനികേമഭായനി മഭാറനിപഭാര്പനിക്കുനതനിനട്ട് കദശതീയ ചുഴെലനിക്കഭാറട്ട് പ്രതനികരഭാധ പദതനി
(NCRMP-National  Cyclone  Risk  Mitigation  Project)  പ്രകേഭാരലാം  27  സനിരലാം
കേലഭാമ്പട്ട് സലാംവനിധഭാനങ്ങള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  പനി  .  : സര്,  പ്രകൃതനി ദുരന്തെലാം കനരനിടഭാനുലാം ദുരന്തെബഭാധനിതലര
സഹഭായനിക്കുവഭാനുലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയ  നടപടനികേലളക്കുറനിചട്ട്  മനനിയലട
വനിശദതീകേരണത്തനില്  നനിനലാം  മനസനിലഭാകുന.  ഏതട്ട്  ദുരന്തെകമഖലയനിലലാം  ആദലലാം
ഓടനിലയതനതട്ട്  സമതീപവഭാസനികേളഭാണട്ട്,  പനിനതീടഭാണട്ട്  അധനികൃതര്  അറനിയനതുലാം
ഇടലപടുനതുലാം. ഒരു ദുരന്തെലത്ത കനരനികടണലതങ്ങലനയഭാലണകനഭാ   രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനലാം
നടതനതട്ട്  എങ്ങലനയഭാലണകനഭാ  ഉള്ള അറനിവലാം  പരനിശതീലനവലാം  ലഭനിക്കഭാത്തവരഭാണട്ട്
സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങള.  അതുലകേഭാണട്ട്   ദുരന്തെനനിവഭാരണലത്ത  കുറനിച്ചുള്ള  അറനിവലാം
പരനിശതീലനവലാം  തഭാലഴെത്തടനില്  ലഭനിക്കുനതനിനുലാം  അടനിന്തെര  സഭാഹചേരലത്തനില്
തകദ്ദേശതീയമഭായനി  രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  പ്രഭാകദശനികേ  തലങ്ങളനില്
സനദസലാംഘടനകേളക്കട്ട് രൂപലാം നല്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  കകേരളലത്ത സലാംബനനിച ഒരു പ്രകതലകേതയഭാണട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിചതട്ട്.  ഏലതഭാരു  ദുരന്തെ  മുണഭാകുകമ്പഭാഴുലാം
സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായലാം  ആദലലാം  ഓടനിലയതകേ  സമതീപവഭാസനികേളഭായ ജനങ്ങളഭാണട്ട്.  കനരനിടട്ട്
അവര് അതനില് ഇടലപടുകേയലാം എലഭാവനിധത്തനിലള്ള രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങള നടതകേയലാം
ലചേയ്യുനലവന  പ്രകതലകേത  നമ്മുലട  സലാംസഭാനതണട്ട്.  സലാംസഭാന
ദുരന്തെപ്രതനികേരണകസന  സലാംസഭാനതലാം  ജനിലഭാതലങ്ങളനിലലാം  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങള നടനവരുന.  തതീര്ചയഭായലാം    പ്രഭാകദശനികേമഭായനി നടത്തഭാവന ഇത്തരലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങലളക്കുറനിച്ചുകൂടനി ആകലഭാചേനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    അബ്ദുല് ഹമതീദട്ട്  പനി  .  : സര്, ടഭാങ്കര് കലഭാറനി അപകേടങ്ങള കകേരളത്തനില്
ഇടയനിലട  സലാംഭവനിക്കുനണട്ട്.  തഭാനൂരനില്  അടുത്തനിലടയണഭായ  ടഭാങ്കര്  കലഭാറനി
അപകേടലാം  മനനിയലട  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണഭാകുലമനട്ട്  കേരുതുന.  ഇത്തരത്തനില്
അപകേടങ്ങളനില്ലപടുന ടഭാങ്കര് കലഭാറനികേളനില് നനിനലാം പുറതവരുന വനിഷവഭാതകേലാം
മൂലമുണഭാകുന  അപകേടങ്ങള  കനരനിടഭാനുലാം  നനിയനനിക്കഭാനുലാം  ആവശലമഭായ
സഭാകങ്കതനികേ  സലാംവനിധഭാനലാം   സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  ഇലലനഭാണട്ട്  ഞഭാന
മനസനിലഭാക്കുനതട്ട്,  ഉലണങ്കനില്  തലന  അതട്ട്  അപരലഭാപവമഭാണട്ട്.  കേളകകററ്റുകേള
കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  ജനിലഭാതലങ്ങളനില്  ഇത്തരലാം  സഭാഹചേരലങ്ങള  കനരനിടഭാനഭാവശലമഭായ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തഭാന സര്ക്കഭാര് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  സലാംസഭാന തലത്തനിലലാം ജനിലഭാതലത്തനിലമുള്ള
ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  കസനഭാവനിഭഭാഗത്തനിനകേതീഴെനില്  ഇത്തരലാം  ആധുനനികേമഭായ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളകൂടനി  ഉറപ്പുവരുതനതനിനുള്ള  നടപടനികേളുമഭായനി  മുകനഭാട്ടു
കപഭാകേഭാനഭാണട്ട് സര് ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിക്കുനതട്ട്. 

ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട്:  സര്,  ഞഭാനുലാം  ബഹുമഭാനലപട  മനനിയലാം
ഞങ്ങളുലട  ജനിലയനിലല  എലഭാ  ദുദുഃഖങ്ങളുലാം  പങ്കുവയ്ക്കുന  ആളുകേളഭാണട്ട്.  ഞങ്ങളുലട
ജനിലയനില്  മഭാത്രമല  തതീരകദശമുള്ള  എലഭാ  ജനിലകേളനിലമുള്ള  ദുദുഃഖകേരമഭായ ഒരവസ
കേടല് കേരലയ വനിഴുങ്ങനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനലയനള്ളതഭാണട്ട്.   ഞഭാന കേടല്ത്തതീരത്തട്ട്
തഭാമസനിക്കുന ഒരഭാളഭാണട്ട്.  അവനിലട ഇകപഭാള കേടലഭാക്രമണലാം രൂക്ഷമഭായനിട്ടുലാം ഞഭാന
ആ  ഭഭാഗകത്തക്കട്ട്  കപഭായനിടനില.  കപഭാകേഭാത്തതനിനട്ട്  കേഭാരണലാം  ആളുകേളുലട  തലട്ട് ല
കപടനിച്ചുതലനയഭാണട്ട്.  കേഴെനിഞ്ഞെ  അഞ്ചുവര്ഷവലാം  കേടലഭാക്രമണസമയത്തട്ട്
ആ  പ്രകദശത്തട്ട്  ഞഭാന  കപഭായനിരുന,  എലഭാവര്ഷവലാം  ബഹുമഭാനലപട
സതീക്കറുളലപലടയള്ള ആളുകേള അവനിലട  കപഭായനി  അടുത്തവര്ഷമഭാകുകമ്പഭാള ഇതട്ട്
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ശരനിയഭാകുലമനട്ട്  പറയകേയലാം   ഓകരഭാവര്ഷവലാം  രണഭാഴ്ചലത്ത  സഗൗജനലകറഷന
നല്കുകേയലാം  ആളുകേലള  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  കേലഭാമ്പുകേളനില്  തഭാമസനിപനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുലാം.
ഇതലഭാലത മലറഭാനലാം ലചേയഭാന സഭാധനിചനിടനില. എനനിക്കട്ട് ബഹുമഭാനലപട മനനികയഭാടട്ട്
കചേഭാദനിക്കഭാനുള്ളതട്ട് ഇതനിനട്ട് ശഭാശത്വതമഭായ സലാംവനിധഭാനമുണഭാക്കനിക്കൂലട; കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ലനലനിക്കുനട്ട് കേടല്ത്തതീരതനനിനലാം മഭാറനി കുലറ റവനഡ്യൂ ഭൂമനിയണട്ട്. ഒരു വര്ഷലാം മുമ്പട്ട്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  കേളകകററനില്   തഹസനില്ദഭാലരയലമഭാലക്ക  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തട്ട്,  ആ
റവനഡ്യൂ  ഭൂമനിയനില്   ഒരു  ഫ്ലെെഭാറട്ട്  സമുചയലാം  പണനിതട്ട്  കേടല്ത്തതീരത്തട്ട്  തഭാമസനിക്കുന
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേലള പഭാര്പനിക്കുന സലാംവനിധഭാനലത്തക്കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിചനിരുന.
ഇതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാഗതനനിനലാം  എന്തെട്ട്  സഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കഭാനഭാണുകദ്ദേ
ശനിക്കുനലതനട്ട് ബഹുമഭാനലപട മനനി വലക്തമഭാക്കണലമനഭാണട്ട്  അകപക്ഷനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.
അതുകപഭാലല   കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇടനിമനിനലനിലന  ദുരന്തെ  നനിവഭാരണത്തനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.  സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇക്കഭാരലത്തനില് എന്തു തതീരുമഭാനമഭാണട്ട്
ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതനകൂടനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന: സര്, ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് എന. എ. ലനലനിക്കുനട്ട്
ഇവനിലട  പറഞ്ഞെ  കേഭാരലലാം  -  കേടലഭാക്രമണ  ഭതീഷണനി  ലപഭാതുലവ  തതീരകദശ
ജനിലകേലളലഭാലാം  കനരനിടുകേയഭാണട്ട്.  തതീരകദശതനനിനട്ട്  അവലര  മഭാറനിപഭാര്പനിക്കുകേ
എനപറയകമ്പഭാള   സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  അവനിലടയള്ള  ആളുകേള  ഇഷ്ടലപടുന
കേഭാരലല. വളലര അകേകലക്കട്ട് മഭാറഭാന അവര് ഒരനിക്കലലാം  തയഭാറഭാകുകേയനില. കേഭാരണലാം
അവരുലട  ഉപജതീവനലാം  തലന  മതലബനനമഭാണട്ട്.  സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായലാം  എലഭാ
പ്രകദശതലാം ഇതുകപഭാലല ഭൂമനി ലഭലമഭാകുലമനട്ട് പറയഭാനുലാം കേഴെനിയനില.  തതീര്ചയഭായലാം
ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  ഉളലപലടയള്ള  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനി  ഫ്ലെെഭാറട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  സഗൗകേരലമുള്ളനിടത്തട്ട്  ഫ്ലെെഭാറട്ട്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  അവലര  മഭാറനിപഭാര്പനിക്കുനതനിലന
കുറനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുനതഭാണട്ട്. ഭൂമനിയനിലഭാത്ത ചേനില പ്രകദശങ്ങളനില് ഭൂമനി കേലണത്തനി
അവര്ക്കട്ട്   വതീടുവചട്ട്  ലകേഭാടുക്കുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം കൂടനി  നടകത്തണനി വരുലാം.
കേടലഭാക്രമണലത്ത  ശക്തമഭായനി  കനരനിടഭാന  ഒരുപഭാടട്ട്  കേഭാരലങ്ങള  ഇവനിലട
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയണഭായനി.  കേലനിടുനതുലകേഭാണട്ട്  മഭാത്രലാം  പ്രശ്നത്തനിനട്ട്  ശഭാശത്വത
പരനിഹഭാരമഭാകുനനില.  കേഭാറഭാടനി  വച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതുളലപലടയള്ള  കേഭാരലങ്ങള
വലനിലയഭാരളവനില്  ഇതനിലന പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന സഭാദലമഭാകുലമന അഭനിപ്രഭായമുണട്ട്.
കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഇടനിമനിനല്  ഉളലപലടയള്ളവ  ദുരന്തെനനിവഭാരണ
പ്രതനികേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉളലപടുത്തനിയനിടനിലലങ്കനിലലാം   കകേരള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ഇടനിമനിനല്  ദുരന്തെനനിവഭാരണ  പ്രതനികേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുലണന
കേഭാരലലാം കൂടനി അറനിയനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 
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ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല്  റസഭാക്കട്ട്:  സര്,  കേടലഭാക്രമണലാംമൂലലാം
ദുരന്തെമനുഭവനിക്കുനവര്  കേലഭാമ്പനില്  തഭാമസനിക്കഭാറുലണനട്ട്  അങ്ങട്ട്   സൂചേനിപനിച്ചു.
എലഭാവര്ഷവലാം  കേലഭാമ്പനിനഭായനി  സ്കൂളുകേലളയഭാണട്ട്  ആശയനിക്കുനതട്ട്.  ഇങ്ങലന
സ്കൂളുകേളനില്  തഭാമസനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  ഭക്ഷണലാം  എത്തനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത   സഭാഹചേരലവലാം
കുടനികേളുലട പഠനത്തനിനട്ട് ബുദനിമുടഭാകുന ഒരു സഭാഹചേരലവമഭാണുള്ളതട്ട്.  ഇതനിലനഭാരു
മഭാറമുണഭാക്കഭാന  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലള്ള  കേലഭാമ്പട്ട്   നനിര്മ്മേനികക്കണതുണട്ട്.   എലഭാ
വര്ഷവലാം   ഉണഭാകുന  വനിഷയമഭായതനിനഭാല്   ഒരു  ഘടത്തനില്  മഭാത്രമഭായനി
നനിര്ത്തലഭാക്കഭാന  പറ്റുന  കേഭാരലവമല.  ആയതനിനഭാല്  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലള്ള
കേലഭാമ്പട്ട് എത്രയലാം ലപലടനട്ട് ഉണഭാക്കുന കേഭാരലലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  ഞഭാന  ഈ  കചേഭാദലത്തനിനുള്ള  മറുപടനി
പറഞ്ഞെകപഭാള  ഇക്കഭാരലലാം  വളലര  വലക്തമഭായനി  ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.
തതീരകദശത്തട്ട്  കേടല്കക്ഷഭാഭത്തനില്  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുനവലര  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി
മഭാറനിപഭാര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  കദശതീയ  ചുഴെലനിക്കഭാറട്ട്  പ്രതനികരഭാധ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
27 സനിരലാം  കേലഭാമ്പട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
അതട്ട് നടപനിലഭാകുകമ്പഭാള അവനിലട എലഭാ സഗൗകേരലങ്ങളുലാം  ഏര്ലപടുത്തഭാന കേഴെനിയലാം. 

ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി:  സര്,  ഡനിസഭാസ്റ്റര് മഭാകനജ് ലമന്റെനിലന സ്റ്റഭാനകഡര്ഡട്ട്
ഓപകറഷന  ലപ്രഭാസതീഡുവര്  (SOP)  അനുസരനിച്ചുള്ള  നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്
ഉയര്കത്തണതട്ട്  അനനിവഭാരലമഭാണട്ട്.  ദുരന്തെങ്ങലളഭാലക്ക  വലതലസ്തമഭായ
രതീതനിയനിലള്ളതഭാണട്ട്.  നഭാച്ചുറല്  കേലഭാമനിറതീസട്ട്  ഒനഭാലണങ്കനില്  മനുഷലരുണഭാക്കുന
ദുരന്തെങ്ങള  കവലറയമഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട്  വലതലസ്ത  രതീതനിയനിലള്ള  പ്രശ്നങ്ങള
കനരനിടഭാന കേഴെനിയന തരത്തനില്, സ്റ്റഭാനകഡര്ഡട്ട് ഓപകറഷന ലപ്രഭാസതീഡുവര് (SOP)
അനുസരനിച്ചുള്ള  നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്  ഡനിസഭാസ്റ്റര്  മഭാകനജ് ലമന്റെനിലന   ഉയര്തനതനിനട്ട്
എലന്തെലഭാലാം  ഒരുക്കങ്ങളഭാണട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സത്വഭാഭഭാവനികേമഭായലാം  ദുരന്തെലത്ത
കനരനിടുനതനിനട്ട്  ഇന്റെര്നഭാഷണല് ലപ്രഭാസതീഡുവറുണട്ട്.  ആ  അര്തത്തനില്  എന്തെട്ട്
ഒരുക്കമഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന:  സര്,  അക്കഭാരലലാം  ഞഭാന  മറുപടനിയനില്
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയണഭായനി.  ദുരന്തെലഘൂകേരണവലാം  കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനവമഭാണട്ട്
UNDP-യലട  കേതീഴെനില്  പരനികശഭാധനിക്കുനതട്ട്.  ഇക്കഭാരലലാം  കനരനിടുനതനിനുകവണനി
ആധുനനികേമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടുകൂടനി  അതട്ട്  നടപഭാക്കഭാന  കേഴെനിയലമനഭാണട്ട്
എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്. 
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ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല്:  സര്,  ആകഗഭാളതഭാപനവലാം   കേഭാലഭാവസഭാ
വലതനിയഭാനവലാം  ഉണഭാകുനതുലകേഭാണട്ട്   പ്രകൃതനി   ദുരന്തെങ്ങളുലാം  വര്ദനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ദുരന്തെലാംമൂലലാം  കേഷ്ടതയനുഭവനിക്കുന ആളുകേളക്കുള്ള നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കുനതനിനട്ട്
പഴെയകേഭാല മഭാമൂലകേളഭാണട്ട് ഇകപഭാളുലാം  പനിനതുടരുനതട്ട്.  ഒരു പ്രകൃതനി ദുരന്തെമുണഭായനി
വതീടട്ട്  നഷ്ടലപടഭാല്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  കേലണതനതട്ട്  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരഭാണട്ട്.
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭ  ദുരന്തെമുണഭാകുകമ്പഭാള  48  മണനിക്കൂറനിനകേലാം  അതട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയണലമനലാം  ഏഴെട്ട്  ദനിവസത്തനിനകേലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നല്കേണലമനലാം
തതീരുമഭാനലമടുത്ത  ഗവണ്ലമന്റെനിലന  ഞഭാന  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   പകക്ഷ
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം കേണക്കഭാക്കുകമ്പഭാള ഭഭാഗനികേമഭായനി വതീടട്ട് തകേര്നവര്ക്കട്ട് ഇത്ര രൂപ,
പൂര്ണമഭായനി  വതീടട്ട്  തകേര്നവര്ക്കട്ട്  ഇത്ര  രൂപ  എനപറയന  പഴെയകേഭാല
സമതീപനമഭാണട്ട്  ഇകപഭാഴുലാം  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്.  അതട്ട്  നഭാമമഭാത്രമഭാണട്ട്.  അക്കഭാരലലാം
പനി.ഡബബ.ഡനി.  ഉകദലഭാഗസലരലക്കഭാണട്ട്  പരനികശഭാധനിപനിചട്ട്  കൃതലമഭായ
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  യഥഭാസമയലാം  ലകേഭാടുക്കുനതനിനുള്ള   നടപടനികേള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന: സര്,  ഇകപഭാള തുടര്നവരുന രതീതനിലയക്കുറനിചഭാണട്ട്
ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ഇവനിലട  പറഞ്ഞെതട്ട്.  ഇകപഭാള  തുടര്നവരുന
രതീതനിയനുസരനിചട്ട്  ഭഭാഗനികേമഭായനി  തകേര്ന  വതീടനിനട്ട്  അതനിനുള്ള  നഷ്ടപരനിഹഭാരവലാം
പൂര്ണമഭായലാം  തകേര്ന  വതീടുകേളക്കട്ട്  പൂര്ണമഭായ  നഷ്ടപരനിഹഭാരവമഭാണട്ട്
കേണക്കഭാക്കുനതട്ട്.   പഴെയ രതീതനിയനില് നനിനലാം മഭാറനി  ഇതനിലന പുതനിയ രതീതനിയനില്
എങ്ങലന  മഭാറനി  എടുക്കഭാലമനള്ളതനിലനക്കുറനിചട്ട്   ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം.    കൃഷനിനഭാശലാം
സലാംഭവനിചഭാലലാം   ലകേടനിടങ്ങളക്കട്ട്  നഭാശലാം  സലാംഭവനിചഭാലലാം  വതീടുകേളക്കട്ട്  നഭാശലാം
സലാംഭവനിചഭാലലാം  അതനിലനഭാലക്ക  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമനലാം  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമനലാം  പരനിപഭാലനിച്ചുകപഭാരുന  കനഭാലാംസനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്.

II അടനിയന്തെര കചേഭാദലലാം 

ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലല വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനികലക്കുള്ള നനിയമനലാം

ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ഗതഭാഗത

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലല വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനികലക്കുള്ള പനി.എസട്ട്.സനി.

നനിയമന ലനിസ്റ്റുകേളുലട കേഭാലഭാവധനി നതീടനിയതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ലനിസ്റ്റുകേളനില് ഉളലപടനിട്ടുള്ളതുലാം  എനഭാല് പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി
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നനിയമനലാം കനടുനതനിനുള്ള പ്രഭായപരനിധനി കേഴെനിയഭാറഭായതുമഭായ ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്

നനിയമനലാം  ലഭലമഭാകുന  തരത്തനില്  നനിയമന  നടപടനികേള  തത്വരനിതലപടുതനതനിനട്ട്

എലന്തെലഭാലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനി  (  ശതീ  .   എ  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന  ) : സര്, 

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  22-8-2015-ല്  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിപനിക്കുകേയലാം

തുടര്നട്ട്  30-6-2016  വലര  കേഭാലഭാവധനി ദതീര്ഘനിപനിക്കുകേയലാം ലചേയ ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.

ലലഡ്രെെവര്മഭാരുലട നനിയമനത്തനിനുള്ള റഭാങ്കട്ട് പടനികേയലടയലാം 30-6-2016-നട്ട് കേഭാലഭാവധനി

അവസഭാനനിച കേണകര്മഭാരുലട നനിയമനത്തനിനുള്ള റഭാങ്കട്ട് പടനികേയകടയലാം കേഭാലഭാവധനി

31-12-2016 വലര ദതീര്ഘനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനില്  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന

നനിയമകനഭാപകദശലാം  നല്കേനിയ  255  ലലഡ്രെെവര്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളുണട്ട്.  അത്തരലാം

ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ഈ  മഭാസലാം  അവസഭാനകത്തഭാടുകൂടനി  നനിയമനലാം  നല്കേഭാന

കേഴെനിയലാം. തുടര്നണഭാകുന എന.ലജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേളനികലക്കുലാം നനിയമനലാം നല്കുവഭാന

കേഴെനിയലാം.  നനിലവനിലള്ള 823 കേണകര് ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട്  നനിയമകനഭാപകദശലാം കകേരള

പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷകനഭാടട്ട്  ആവശലലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  28-6-2016-ല്  കേത്തട്ട്

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില്  നനിനലാം  നനിയമകനഭാപകദശലാം  ലഭനിചഭാലടന

ഇവര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേഭാന കേഴെനിയനതഭാണട്ട്. 

ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:  സര്,    ലകേ.എസട്ട്.ആര്.ടനി.സനി.-യനിലല  വനിവനിധ

തസ്തനികേകേളനിലഭായനി  ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേള  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്

ലനിസ്റ്റനിനകേതണട്ട്.  അതനില് ഏതഭാണട്ട് ഭൂരനിഭഭാഗമഭാളക്കഭാരുലാം പ്രഭായപരനിധനി കേഴെനിഞ

നനില്ക്കുനവരഭാണട്ട്.  അതുലകേഭാണട്ട് ഒരു സമയപരനിധനി നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാണട്ട് നനിയമനലാം

നടത്തഭാന സര്ക്കഭാരനിനട്ട് കേഴെനിയകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന: സര്,  ഇകപഭാള പനി.എസട്ട്.സനി. നനിയമകനഭാപകദശലാം

നല്കേനിയവരുലടയലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-കയഭാടട്ട്  നനിയമകനഭാപകദശലാം  നല്കേണലമനട്ട്

ആവശലലപടതനിലന്റെയലാം  അടനിസഭാനത്തനില്  ലഭനിക്കുന  ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട്  രണ്ടു

മഭാസത്തനിനകേലാം 1078 കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേഭാന കേഴെനിയലമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.
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ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്:   സര്,  ഇതട്ട്  ഏലതലഭാലാം  തസ്തനികേകേളനിലഭാലണനട്ട്
പറയഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന:  സര്,  ലലഡ്രെെവര് തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  255  കപര്ക്കുലാം
കേണകര്  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  823  കപര്ക്കുമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള   നനിയമനലാം  നല്കേഭാന
കേഴെനിയകേ.  ഇതനിനുപുറകമ  എന.ലജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയതനിനനുസരനിചട്ട്
388  ജൂനനിയര്  അസനിസ്റ്റനമഭാകരയലാം  10  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  കസ്റ്റഭാര്  കേതീപര്മഭാലരയലാം  റഭാങ്കട്ട്
ലനിസ്റ്റട്ട്  വരുനപക്ഷലാം  86  ലമക്കഭാനനിക്കുകേലളയലാം  ഉളലപലട  1562  കപര്ക്കട്ട്
31-12-2016-നകേലാം കജഭാലനി നല്കേഭാന കേഴെനിയലമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്. 

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന:  സര്,  കകേരള പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷന
റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റുണഭാക്കുനതനില്  അപഭാകേതയലണനതട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  ശദയനില്
ലപകടണതഭാണട്ട്. 1000 ഒഴെനിവകേളുലണങ്കനില് 6000 കപരുലട ലനിസ്റ്റട്ട് ഉണഭാക്കുലാം. എത്ര
കേഭാലലാം ശമനിചഭാലലാം  6000 കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം ലകേഭാടുക്കഭാന കേഴെനിയനില.  അവസഭാനലാം
റഭാങ്കട്ട്  കഹഭാളകഡഴട്ട്  അകസഭാസനികയഷന  എനപറയന  സലാംഘടനയണഭാക്കനി
ബഹളമുണഭാക്കനിനടക്കുന  ഒരു  സനിതനിവനികശഷമഭാണട്ട്  കേണ്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.
അതുലകേഭാണട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതനിലല  അപഭാകേത
പനി.എസട്ട്.സനി.-യമഭായനി കടക്കട്ട് അപട്ട് ലചേയ്യുകമഭാ; കേഴെനിഞ്ഞെ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
പുതുതഭായനി എത്ര കേണകര്മഭാലരയലാം  എത്ര ലലഡ്രെെവര്മഭാലരയലാം നനിയമനിചനിട്ടുലണനള്ള
കേഭാരലലാം കൂടനി അകങ്ങയട്ട്  പറയഭാന കേഴെനിയകമഭാ? 

ശതീ  .    എ  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  മുന  ടഭാനകസഭാര്ടട്ട്
വകുപ്പുമനനിയഭാണട്ട്  ഈ  കചേഭാദലലാം  കചേഭാദനിക്കുനലതനട്ട്  എലഭാവര്ക്കുലാം  അറനിവള്ള
കേഭാരലമഭാണട്ട്.  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന
കേഭാരലത്തനിലല അപഭാകേത സലാംബനനിചഭാണട്ട് ഒനഭാമതഭായനി അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞെതട്ട്.  ഇതട്ട്
തഭാങ്കള നനിര്കദ്ദേശനിചതുകപഭാലല പനി.എസട്ട്.സനി.-യമഭായനി ചേര്ച ലചേയട്ട് പരനിഹരനികക്കണ
പ്രശ്നമഭാലണനട്ട് സഭയനിലല എലഭാവര്ക്കുമറനിയഭാലാം.  അതട്ട് അങ്ങലന ലചേയ്യുനതുമഭാണട്ട്.
കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അഞ്ചുവര്ഷക്കഭാലലാം  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം
നല്കേനിയട്ടുലണനള്ളതനിനട്ട്  പ്രകതലകേമഭായ കചേഭാദലലാം കചേഭാദനിചഭാല് കൃതലമഭായ മറുപടനി
നല്കേഭാലാം. 

(കചേഭാകദലഭാത്തരസമയലാം കേഴെനിഞ) 
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2.  കരഖഭാമൂലലാം നല്കേനിയ ഉത്തരങ്ങള
(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

 സത്വകേഭാരല സത്വഭാശയ എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജുകേളനിലല വനിദലഭാഭലഭാസ
നനിലവഭാരലാം

4(*244)  ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) സലാംസഭാനലത്ത സത്വകേഭാരല സത്വഭാശയ എഞ്ചനിനനിയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജുകേളനിലല

വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചട്ട്  ലഹകക്കഭാടതനി  മുമ്പട്ട്  നടത്തനിയ  പരഭാമര്ശത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ആയതട്ട്  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കനിയനിരുകനഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അദലയന നനിലവഭാരവലാം ലകബഭാറടനികേള ഉളലപലടയള്ള അടനിസഭാന
സഗൗകേരലങ്ങളുലാം അപരലഭാപമഭായ സഭാപനങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട് തടയഭാന നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രകവശന  പരതീക്ഷ  ഒഴെനിവഭാക്കണലമനലാം  കയഭാഗലതഭാ  പരതീക്ഷയനില്
മഭാര്ക്കട്ട്  ഇളവട്ട്  അനുവദനിക്കണലമനലാം  സത്വകേഭാരല  സത്വഭാശയ  എഞ്ചനിനനിയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജട്ട്  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  അകസഭാസനികയഷന  ആവശലലപടനിരുകനഭാ;  ആയതനിന
കമലള്ള നനിലപഭാടട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സത്വകേഭാരല  സത്വഭാശയ  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗലത്ത
നനിലവഭാരത്തകേര്ച  ഏതട്ട്  വനിധത്തനില്  പരനിഹരനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനലതനലാം
പ്രസ്തുത സഭാപനങ്ങളുലട  കമല് എലന്തെങ്കനിലലാം  തരത്തനിലള്ള സഭാമൂഹല നനിരതീക്ഷണ
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുതകമഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ   വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്  )):
(എ)  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള ലഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്

സലാംസഭാനലത്ത  സത്വകേഭാരല  സത്വഭാശയ  എഞ്ചതീനതീയറനിലാംഗട്ട്   കകേഭാകളജുകേളനിലല
വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചട്ട്  പഠനിക്കുവഭാന  3-12-2011  -ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
1968/11/ഉ.വനി.വ.  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി
രൂപതീകേരനിക്കുകേയണഭായനി.   ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപട്ട്  ലസക്രടറനി  ലചേയര്മഭാനുലാം
ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലല  കജഭായനിന്റെട്ട്  ലസക്രടറനി  കേണ്വതീനറുമഭായനിട്ടുള്ള
11  അലാംഗ സമനിതനി,  ലഹകക്കഭാടതനി പരഭാമര്ശത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഇത്തരലാം
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വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  നനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചട്ട്  വനിശദ  പരനികശഭാധന
നടതകേയണഭായനി.  അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്  31-1-2012  -ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)
217/12/ഉ.വ.വനി.  നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം
തുടര്നട്ട് ലഭനിക്കുനതനിനട്ട് 3 നനിബനനകേള നനിഷ്ക്കര്ഷനിച്ചു.

നനിബനനകേള   :
(1) വനിജയശതമഭാനലാം
2013-14-ല്  IV,VI.VIII  ലസമസ്റ്ററുകേളനില്  യഥഭാക്രമലാം  25%,  30%,  35%

വനിജയലാം ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.
2014-15-ല്  IV,  VI.  VIII  ലസമസ്റ്ററുകേളനില്  യഥഭാക്രമലാം  30%,  35%,

40%,വനിജയലാം  ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.  ആദല  അവസരത്തനില്തലന  എലഭാ
വനിഷയങ്ങളക്കുലാം  ശരഭാശരനി  വനിജയശതമഭാനലാം  ലകേവരനിക്കുന  സത്വഭാശയ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് തുടര് അനുമതനി നല്കേഭാവനതഭാണട്ട്. 

(2) (i)  പുതുതഭായനി  ബനി.ലടകേട്ട്  കകേഭാഴട്ട്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  ഇത്തരലാം
സഭാപനങ്ങളനില്  ആദല  ബഭാചനിലല  വനിദലഭാര്തനികേള  V-ാം  ലസമസ്റ്ററനില്
എതകേയലാം അവരുലട IV-ാം ലസമസ്റ്റര് പരതീക്ഷഭാഫലലാം പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് മഭാത്രകമ നനിലവനിലല കകേഭാഴ്സുകേളനില്  സതീറ്റുകേളുലട  എണലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് അകപക്ഷ നല്കുനതനിനുള്ള അര്ഹത ഉണഭായനിരനിക്കുകേയള

(ii) കമല്പടനി സഭാപനങ്ങളനിലല IV, VI, VIII ലസമസ്റ്ററുകേളനില് ആദല 
അവസരത്തനില്  തലന  എലഭാ  വനിഷയങ്ങളനിലലാം  കുറഞ്ഞെതട്ട്  യഥഭാക്രമലാം
35%,  40%,  45%  വനിജയലാം  ലകേവരനിചനിട്ടുള്ള  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  മഭാത്രകമ
അനുമതനിയട്ട് അര്ഹതയള.
(3) പ്രസ്തഡുത സഭാപനങ്ങളനിലല ആദല ബഭാചട്ട് വനിദലഭാര്തനികേള VII-ാം ലസമസ്റ്ററനില്

എതകേയലാം  VI-ാം  ലസമസ്റ്റര്  പരതീക്ഷഭാഫലലാം  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുമഭായ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് മഭാത്രകമ  പുതുതഭായനി  എലാം.ലടകേട്ട്  കകേഭാഴട്ട്  തുടങ്ങുനതനിനട്ട്  അര്ഹത
ലഭനിക്കുകേയള. 2012-13 വര്ഷലാം മുതല് പുതുതഭായനി എലാം.ലടകേട്ട് കകേഭാഴട്ട് തുടങ്ങുനതനിനട്ട്
ബനലപട എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് ശഭാഖയനില് എലാം.ലടകേട്ട് ബനിരുദ കയഭാഗലത കനടനിയനിട്ടുള്ള
7  അധലഭാപകേര്  എങ്കനിലലാം  ഉണഭായനിരനിക്കണലാം.   ബനി.ലടകേട്ട്  കകേഭാഴനില്  VI,  VIII
ലസമസ്റ്ററുകേളനില്  യഥഭാക്രമലാം  40%,  45%  വനിജയലാം  എലഭാ  വനിഷയങ്ങളനിലലാം  ആദല
അവസരത്തനില്തലന  ലകേവരനിക്കുന  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  മഭാത്രകമ  പുതനിയതഭായനി
എലാം.ലടകേട്ട് കകേഭാഴട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള അര്ഹത ഉണഭായനിരനിക്കുകേയള.

ബഹുമഭാനലപട  ലഹകക്കഭാടതനിയലട  18-1-2011,  28-6-2012  എനതീ
തതീയതനികേളനിലല  ഉത്തരവനിലന്റെ  ലവളനിചത്തനില്  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉയര്തനതനിനു
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കവണനി 12 വലവസകേള നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാണട്ട് 11-1-2013-ലല സ.ഉ. (സഭാ.ധഭാ) നമ്പര്
44/13/ഉ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  കമല്പറഞ്ഞെ
ഉത്തരവകേളക്കട്ട്  പുറകമ  31-1-2013-ലല സ.ഉ.  (സഭാ.ധഭാ)  നമ്പര്  140/13/ഉ.വനി.വ.,
15-3-2013-ലല സ.ഉ. (ലകേ)  നമ്പര് 71/13/ഉ.വനി.വ.  എനതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം
ഇത്തരലാം  സഭാപനങ്ങളുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കഭദഗതനി
ഉത്തരവകേളുലാം  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.   പുതുതഭായനി  രൂപതീകേരനിച  എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള
കേലഭാലാം  സഭാകങ്കതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല  2015-16  അദലയന  വര്ഷലാം  മുതല്
അഫനിലനികയറഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേളുലട നനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചട്ട്  വനിലയനിരുതനതനിനഭായനി
അക്കഭാദമനികേട്ട് ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് നടത്തനി വരുനണട്ട്.  

(ബനി)  അദലയന  നനിലവഭാരലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ആവശലമഭായ  വലവസകേള
സര്ക്കഭാര്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.   സഭാപനത്തനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  സലാംബനനിച
വലവസകേളനില്  ലകബഭാറടറനി  ഉളലപലടയള്ള  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലവലാം
ലഭലമഭാകണഭാലയനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനണട്ട്.   ഇതു കൂടഭാലത,  എ.  പനി.  ലജ.  അബ്ദുള
കേലഭാലാം  സഭാകങ്കതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല  2015-2016  അദലയന  വര്ഷത്തനില്
അഫനിലനികയറഡട്ട് കകേഭാകളജുകേളുലട നനിലവഭാരവലാം സഗൗകേരലവലാം  വനിലയനിരുതനതനിനഭായനി
എലഭാ  കകേഭാകളജുകേളുലാം  എകട്ട്കപര്ടട്ട്  വനിസനിറനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനിയലട  പരനികശഭാധനയട്ട്
വനികധയമഭാക്കനി.  തുടര്  വനിലയനിരുത്തലനില്  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങളുലാം,
അദലഭാപകേരുലാം  അപരലഭാപമഭായനി  കേണ  ചുവലട  കചേര്ക്കുന  5 എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജുകേളനില് ഈ വര്ഷലാം (2016-17)  വനിദലഭാര്തനികേലള പ്രകവശനിപനിക്കരുലതനട്ട്
ഉത്തരവട്ട് നല്കേനി.  

(1) ശതീ എറണഭാകുളത്തപന കകേഭാകളജട്ട് ഓഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് ആന്റെട്ട് 
മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്, തൃശ്ശൂര്.

(2) ലസന്റെട്ട് ഗ്രനികഗഭാറനിയസട്ട് കകേഭാകളജട്ട് ഓഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്.
(3) സദ്ഗുരു സത്വഭാമനി നനിതലഭാനന സ്കൂള ഓഫട്ട് ലടകകഭാളജനി, കേഭാഞ്ഞെങ്ങഭാടട്ട്.

(4) പനിനഭാക്കനിള സ്കൂള ഓഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് ലടകകഭാളജനി, ലകേഭാലലാം.

(5) അര്ചന കകേഭാകളജട്ട് ഓഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്, നൂറനഭാടട്ട്.

ഇവയനില്,  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ലഹകക്കഭാടതനിയലട  ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ശതീഎറണഭാകുളത്തപന  കകേഭാകളജട്ട്  ഓഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
ആന്റെട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെനിനട്ട്  വനിദലഭാര്തനി പ്രകവശനത്തനിനട്ട് ഈ വര്ഷലാം തഭാല്ക്കഭാലനികേ
അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അക്കഭാദമനികേട്ട്  നനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന
അക്കഭാദമനികേട്ട് ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുമുണട്ട്. 

979/2017
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(സനി)  സത്വകേഭാരല  സത്വഭാശയ  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്
പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി  വകുപട്ട്  മനനിയലട  അദലക്ഷതയനില്  കചേര്ന  കയഭാഗത്തനില്,
പ്രതീ-കനഭാര്മലലകസഷന  ലനിസ്റ്റനില്  നനിനലാം  പ്രകവശനലാം  നടതവഭാന  അനുവഭാദലാം
നല്കേണലമനട്ട്  പ്രതനിനനിധനികേള  ആവശലലപടനിരുനലവങ്കനിലലാം  പ്രസ്തുത  ആവശലലാം
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നനിരഭാകേരനിക്കുകേയലാം  KEAM-16  കപ്രഭാസകസനിലല  വലവസകേളക്കട്ട്
അനുസൃതമഭായനി  മഭാത്രകമ  പ്രകവശനലാം  നടതവഭാന  കേഴെനിയകേയളലവനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സത്വകേഭാരല  സത്വഭാശയ  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്/
ആര്ക്കനിലടക്ചേര് കകേഭാകളജട്ട്  മഭാകനജ് ലമനകേളുമഭായനി  അ ഡനിഷനുലാം ഫതീസട്ട്  ഘടനയലാം
സലാംബനനിച കേരഭാറനില് ഏര്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) എ.പനി.ലജ. അബ്ദുള കേലഭാലാം സഭാകങ്കതനികേ സര്വകേലഭാശഭാല പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിച  2015-16  അദലയന വര്ഷലാം മുതല് അഫനിലനികയറഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേളുലട
നനിലവഭാരലാം  വനിലയനിരുതനതനിനഭായനി  അക്കഭാദമനികേട്ട്  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നടപനില്
വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. മഭാത്രമവമല എകട്ട്കപര്ടട്ട് വനിസനിറനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനിയലട പരനികശഭാധനയട്ട്
വനികധയമഭായഭാണട്ട്  കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്  അഫനിലനികയഷന  നല്കേനിവരുനതട്ട്.
സര്വകേലഭാശഭാല നടതന പരതീക്ഷകേളനില് വനിജയനിക്കുനതനിനുള്ള മനിനനിമലാം  മഭാര്ക്കട്ട്
45  ശതമഭാനലാം  ആയനി  നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  മൂനഭാലാം  ലസമസ്റ്ററനികലയ്ക്കുള്ള
കഭാസട്ട്  കേയറത്തനിനട്ട്  ആലകേയള്ള  47  ലക്രഡനിറ്റുകേളനില്  35  ലക്രഡനിലറങ്കനിലലാം
ഉണഭാവണലമന നനിബനനയമുണട്ട്.  

  സഭാമൂഹലനനിയനണകത്തഭാലട കേരനിങ്കല് ഖനന പദതനി

 5 (*245) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :

ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :

ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാരനിസനികേമഭായനി  ദുര്ബലമഭായ  കമഖലകേളനില്  ഉളലപലട  സത്വകേഭാരല
ഭൂമനിയനിലലാം  റവനഡ്യൂ  ഭൂമനിയനിലലാം  ലഭാകഭച്ഛകയഭാലട  മഭാത്രലാം  നടതന കേരനിങ്കല് ഖനനലാം
പരനിസനിതനിക്കട്ട്  വനിനഭാശകേരമഭായ  കതഭാതനില്  വലഭാപകേമഭായനിരനിക്കുനതട്ട്  പഠന
വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് ഇതട്ട് ശഭാസതീയ പഠനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
സഭാമൂഹല നനിയനണകത്തഭാലട നടത്തഭാന എന്തു പദതനിയഭാണുള്ളതട്ട്;



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 35

(ബനി)  ഈ  രലാംഗതള്ള  ലകേഭാള്ളലഭാഭവലാം  വലഭാപകേമഭായ  നനികുതനി  ലവടനിപ്പുലാം
തടയഭാനുലാം  പരനിസനിതനിക്കട്ട്  വനിനഭാശകേരമഭാകേഭാലത  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയട്ട്  പഭാറ
ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  കേരനിങ്കല്  ഖനനലാം  ലപഭാതുകമഖലയനിലഭാക്കുനതനിലന  കുറനിചട്ട്
നനിലപഭാടട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മകറലതങ്കനിലലാം  തരത്തനില്  സഭാമൂഹല  നനിയനണലാം  സഭാധലമഭാകുകമഭാ;
എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന): 

(എ) സത്വകേഭാരല ഭൂമനിയനിലലാം റവനഡ്യൂ ഭൂമനിയനിലലാം കേരനിങ്കല് ഖനനലാം നടതനതനിനട്ട്
പഭാരനിസനിതനികേ  അനുമതനി  നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം  കകേരള  ലമനര്  മനിനറല്
കേണ്സഷന  ചേടങ്ങള  2015  പ്രകേഭാരലാം  പഭാരനിസനിതനികേ  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുള്ള
കേത്വഭാറനികേളക്കട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട് പുതുതഭായനി ലപര്മനിറനി/ലതീസട്ട് നല്കേനി വരുനതട്ട്.

ശഭാസതീയമഭായ പഠനലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചഭാല് മഭാത്രകമ പരനിസനിതനി
വകുപട്ട്  പഭാരനിസനിതനികേ  അനുമതനി  നല്കേഭാറുള.   ലചേറുകേനിട  ധഭാതുഖനനത്തനിനട്ട്
അനുമതനി  നല്കുനതുമഭായനി  ബനലപട  വനിഷയങ്ങള  ശഭാസതീയമഭായ  രതീതനിയനില്
ലകേകേഭാരലലാം  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  SEIAA  (State
Environment  Impact  Assessment  Authority)  യലാം  ജനിലഭാ  തലത്തനില്  ജനിലഭാ
കേളകര്  അദലക്ഷനഭായനി  DEIAA  (District  Level  Environment  Impact
Assessment  Authority)  എന  കേമ്മേനിറനിയലാം,  ജലകസചേന  വകുപനിലല  സതീനനിയര്
എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട് എഞ്ചനിനതീയര് ലചേയര്മഭാനഭായനി  DEAC (District Expert Appraisal
Committee)   എന  കേമ്മേനിറനിയലാം  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  അന്തെനിമ
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

(ബനി  &സനി)  വലഭാപകേമഭായ  നനികുതനി  ലവടനിപ്പുലാം  കേരനിങ്കല്  ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട്
ഭതീമമഭായനി  വനില  വര്ദനിപനിക്കുനതുലാം  ശദയനില്ലപടനിടനില.  കേരനിങ്കല്  ഖനനലാം
ലപഭാതുകമഖലയനിലഭാക്കുനതനിലനക്കുറനിചട്ട്  സമഗ്രവലാം  വനിശദവമഭായ  പഠനലാം
ആവശലമഭാണട്ട്.  നനിലവനില് ഈ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില. 

 മഭാകനജ് ലമനകേള വഭാങ്ങുന തലവരനിപണലാം

6  (*246)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  വനിവനിധ  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം  സ്കൂളുകേളനിലലാം  തഭാലഴെത്തട്ടു
മുതലള്ള കഭാസുകേളനിലല  പഠന പ്രകവശനത്തനിനഭായനി  മഭാകനജുലമനകേള,  പഭാവലപട
വനിദലഭാര്തനികേളനില്  നനിനലാം  രസതീതു  നൽകേഭാലത  വനതുകേ  തലവരനിപണമഭായനി
വഭാങ്ങുനലവന ആകരഭാപണലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ഇതനിലനതനിലര  എലന്തെലഭാലാം  കേര്ശന  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനികന്മെൽ  ഏലതങ്കനിലലാം  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
ആയതനിലന്റെ ഉള്ളടക്കലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  പരഭാതനിയനികന്മെൽ എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചു എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) മഭാകനജുലമനകേള  തലവരനിപണലാം  വഭാങ്ങുനതനിനഭാല്  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
പനികനഭാക്കലാം  നനിൽക്കുന  മനിടുക്കരഭായ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
നനികഷധനിക്കലപടുന എന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) ഇതനിലനതനിലര കേര്ശന നടപടനി സത്വതീകേരനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പുതനിയ
ഉത്തരവട്ട്  ഇറക്കനി  മഭാകനജുലമനകേലള  നനിയനനിക്കുവഭാൻ  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (  ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ)  കകേരളത്തനിലല  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം,  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനിലലാം,  സ്കൂളുകേളനിലലാം  പഠന  പ്രകവശനത്തനിനഭായനി  തലവരനിപണലാം
വഭാങ്ങുനലയന  ആകരഭാപണലാം  ശദയനില്ലപടനിടനില.   എനഭാല്  കകേരളത്തനിലല
ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂഡുളുകേളനില് പസട്ട് വണ് പ്രകവശനത്തനിനട്ട് ചേനില മഭാകനജ് ലമനകേള
രസതീതട്ട്  നല്കേഭാലത  തലവരനിപണലാം  വഭാങ്ങുനതഭായ  ആകരഭാപണലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  അവകേഭാശ  നനിയമലാം  ലസക്ഷന  13  പ്രകേഭാരലാം  സ്കൂള
പ്രകവശനത്തനിനട്ട്  യഭാലതഭാരു  വനിധത്തനിലമുള്ള  തലവരനിപണലാം  ഈടഭാക്കരുലതനട്ട്
വലവസയണട്ട്.  തലവരനി പണലാം സത്വതീകേരനിചഭാല് തലവരനിപണത്തനിലന്റെ പത്തനിരടനികയഭാള
മഭാകേഭാവന തുകേ പനിഴെ നല്കേനി ശനിക്ഷനിക്കഭാന നനിയമമുണട്ട്.  

സര്ക്കഭാര് നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള ഫതീസട്ട്/പനി.ടനി.എ.  ഫണട്ട് എനനിവ കൂടഭാലത ഉയര്ന
നനിരക്കനില്  പനി.ടനി.എ.  ഫണട്ട്  ലകേടനിട  ഫണട്ട്,  സ്കൂള  വനികേസന  ഫണട്ട്  എനനിങ്ങലന
അനധനികൃതമഭായനി  തുകേ  കുടനികേളനില്/രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളനില്  നനിനട്ട്  ചേനില  സ്കൂള
അധനികേഭാരനികേള  ഈടഭാക്കുനതഭായലാം  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  കേത്വഭാട  പ്രകവശനത്തനിനട്ട്  കകേഭാഴെ
വഭാങ്ങുനതഭായലാം പരഭാതനി ശദയനില്ലപടതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് സലാംസഭാന/ ജനിലഭാ
തലത്തനില് പ്രകതലകേ സ്കത്വഭാഡുകേള രൂപതീകേരനിചട്ട് മനിനല് പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
അനധനികൃത  പനിരനിവട്ട്  ശദയനില്ലപടഭാല്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  പ്രകതലകേ
കഫഭാണ്  നമ്പരുലാം,  ലമയനില്  ഐഡനിയലാം  മഭാധലമങ്ങളനിലൂലട  ലപഭാതുജനങ്ങലള
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി)  ഉണട്ട്.  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനില്  പസട്ട്  വണ്  പ്രകവശന  സമയത്തട്ട്
ഉയര്ന  നനിരക്കനില്  പനി.ടനി.എ.  ഫണട്ട്,  ലകേടനിട  ഫണട്ട്,  സ്കൂള  വനികേസന  ഫണട്ട്
എനനിങ്ങലന  അനധനികൃതമഭായനി  തുകേ കുടനികേളനില്  /രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളനില് നനിനട്ട്  ചേനില
സ്കൂള അധനികേഭാരനികേള ഈടഭാക്കുനതഭായലാം മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട് കേത്വഭാട പ്രകവശനത്തനിനട്ട് കകേഭാഴെ
വഭാങ്ങുനതഭായലാം  കരഖഭാമൂലവലാം  ലടലനികഫഭാണനിലൂലടയലാം  ഇ-ലമയനിലഭായലാം  പരഭാതനി
ലഭനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  ഡയറകര്  കനരനിട്ടുലാം,  ഹയര്
ലസക്കണറനി  ഡയറകറുലട  കമല്കനഭാടത്തനിലലാം  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി  മനിനല്
പരനികശഭാധന  നടതകേയണഭായനി.  മനിനല്  പരനികശഭാധനയനില്  ചേനില  സ്കൂള
അധനികേഭാരനികേള അനധനികൃതമഭായനി തുകേ ഈടഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി കബഭാധലലപട്ടു.   ഈ
തുകേ  രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളക്കട്ട്  തനിരനിലകേ  നല്കേഭാന  പ്രനിനസനിപല്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര് കദ്ദേശലാം
നല്കുകേയലാം  തുകേ  തനിരനിലകേ  നല്കേനിയനിലലന  പരഭാതനി  ഏലതങ്കനിലലാം  പ്രനിനസനിപല്
മഭാര്ലക്കതനിലര  ഉണഭാകുന  പക്ഷലാം  അത്തരലാം  പ്രനിനസനിപഭാളനിലനതനിലര  കേര്ശന
നടപടനിയണഭാകുനതഭാലണന മുനറനിയനിപ്പുലാം നല്കുകേയണഭായനി. 

(ഡനി) ഹയര്ലസക്കന്റെറനി സ്കൂള തലത്തനില് ചേനില മഭാകനജ് ലമനകേള തലവരനിപണലാം
വഭാങ്ങനി  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  കേത്വഭാട  പ്രകവശനലാം  നടതനതനിനഭാല്  സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി
പനികനഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  കേത്വഭാടയനില്  പ്രകവശനലാം
നനികഷധനിക്കലപടുന സഭാഹചേരലലാം നനിലവനിലലണങ്കനിലലാം മനിടുക്കരഭായ വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
പസട്ട് വണ് പ്രകവശനലാം ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം നനിലവനിലനില.  

(ഇ) ഇക്കഭാരലത്തനില് നനിലവനിലള്ള വലവസകേള പരലഭാപമഭാണട്ട്.  പരഭാതനികേള
ലഭനിക്കുന പക്ഷലാം അത്തരക്കഭാര്ലക്കതനിലര കേര്ശന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

 റതീ-സര്കവ കജഭാലനികേളുലട പൂര്ത്തതീകേരണലാം

7 (*247) കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് റതീസര്കവ കജഭാലനികേളപൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്
ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഏലതലഭാലാം  ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്  റതീ-സര്കവ  കജഭാലനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
ഉള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭൂമനി  കകേരളലാം  പദതനി  മുകഖന റതീ-സര്കവ കജഭാലനികേള  എത്രകത്തഭാളലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിച്ചുലവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  റതീസര്കവ  കജഭാലനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  ആധുനനികേ
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  റതീസര്കവ  കജഭാലനികേള  കുറമറ  രതീതനിയനില്  നനിര്വഹനിക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തെലഭാലാം ക്രമതീകേരണങ്ങളഭാണട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന): 
(എ)  ഇല.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആലകേയള്ള  1664  വനികലജുകേളനില്  881

വനികലജുകേളനിലല റതീ-സര്കവ റനികക്കഭാര്ഡുകേള റവനഡ്യൂ ഭരണത്തനിനട്ട് ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.
കശഷനിക്കുന  വനികലജുകേളനിലല  റതീസര്കവ  കജഭാലനികേള  വനിവനിധ  ഘടത്തനിലമഭാണട്ട്.
ഇതനില് 50 വനികലജുകേളനില് ലസക്ഷന 9(2)-ഉലാം, 11 വനികലജുകേളനില് ലസക്ഷന 13-ഉലാം
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ഇത്തരവട്ട്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  409/2012/റവനഡ്യൂ
തതീയതനി  31-10-2012  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  റതീസര്കവ  സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനിയനിലലാം  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  മഭാത്രലാം  സത്വകേഭാരല  ഭൂമനിയനിലമഭായനി
നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  റതീ-സര്കവ  കജഭാലനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന കശഷനിക്കുനണട്ട്.  

(സനി)  ഭൂമനികകേരളലാം  പദതനി  മുകഖന  7 വനികലജനിലന്റെ  റതീസര്കവ  കജഭാലനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് റനിക്കഭാര്ഡുകേള റവനഡ്യൂ ഭരണത്തനിനട്ട് ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  റതീ-സര്കവ കജഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട് ഇലകകഭാണനികട്ട് കടഭാടല്
കസ്റ്റഷന,  ജനി.പനി.എസട്ട്.,  കേമ്പഡ്യൂടര്  മുതലഭായ  ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ)  റതീ-സര് ലവ  കജഭാലനികേളുലട  പ്രഭാരലാംഭ  ഘടത്തനില്  തലന  ഭൂവടമകേളക്കട്ട്  ഭൂമനി
സലാംബനമഭായ  പരഭാതനികേള  നല്കേഭാന  അവസരമുണട്ട്.   റതീ-സര്ലവ  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
റനികക്കഭാര്ഡുകേള  റവനഡ്യൂ  ഭരണത്തനിനട്ട്  ലകേമഭാറുനതനിനു  മുമ്പഭായനി  ലസക്ഷന  9(2)
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയലാം അതുവഴെനി ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് സര്ലവ റനികക്കഭാര്ഡുകേള കനരനിട്ടുകേണട്ട്
ആകക്ഷപമുലണങ്കനില്  അകപക്ഷ  നല്കേനി  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാവനതുമഭാണട്ട്.   റതീസര്ലവ
കജഭാലനികേള കൃതലതകയഭാലടയലാം കവഗത്തനിലലാം നനിര്വഹനിക്കുനതനിനഭായനി  ETS, GPS,  കേമ്പഡ്യൂടര്
അനുബന ഉപകേരണങ്ങള എനനിവ ഉപകയഭാഗനിക്കുന.  ആധുനനികേ സര്കവ ഉപകേരണങ്ങളുലാം,
കേമ്പഡ്യൂടറുലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സര്കവ  നടതന  വനികലജുകേളനില്  റനിക്കഭാര്ഡട്ട്  പ്രദര്ശനത്തനിനട്ട്
നല്കുന  അവസരത്തനില്  ലകേവശക്കഭാരനട്ട്  സഗൗജനലമഭായനി  സലത്തനിലന്റെ  പഭാനനിലന്റെ
പകേര്പട്ട് നല്കേനി വരുനണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില് ഭൂവടമകേളക്കട്ട് സര്കവ റനികക്കഭാര്ഡുകേള കനരനില്
കേണട്ട്,  ആകക്ഷപമുലണങ്കനില്  ആയതട്ട്  ഉനയനിക്കഭാന  അവസരലാം  നല്കേനി  ആകക്ഷപലാം
തതീര്പഭാക്കുന.   സര്കവ  അതനിരടയഭാള  നനിയമത്തനിലല  ലസക്ഷന  13  പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്
റനികക്കഭാര്ഡുകേള  ലഫനല്  ആക്കുനതുവഴെനി  റതീ-സര്കവ  പരഭാതനിരഹനിതമഭാക്കഭാന
കേഴെനിയനതഭാണട്ട്. 
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 പത്തഭാലാം കഭാസട്ട് കേഴെനിഞ്ഞെട്ട് ഉപരനിപഠനത്തനിനുള്ള സഗൗകേരലങ്ങള

8(*248)   ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   റനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) നടപ്പു വനിദലഭാഭലഭാസ വര്ഷത്തനില് പത്തഭാലാം കഭാസട്ട് കേഴെനിഞ്ഞെട്ട് ഉപരനിപഠനലാം കതടുന
വനിദലഭാര്തനികേളുലട  തുടര്  പഠനത്തനിനട്ട്  ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  സഗൗകേരലങ്ങളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  പസ് വണ്  പ്രകവശനത്തനിനട്ട്  അകപക്ഷനിചനിട്ടുള്ള  എലഭാ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം
അഡനിഷന നല്കേഭാനഭാവലാംവനിധലാം സഗൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്):  

(എ) നടപ്പു വനിദലഭാഭലഭാസ വര്ഷത്തനില് പത്തഭാലാം കഭാസട്ട് കേഴെനിഞ്ഞെട്ട് ഉപരനിപഠനലാം കതടുന
വനിദലഭാര്തനികേളുലട  തുടര്  പഠനത്തനിനട്ട്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പു  ലഭലമഭാക്കനിയ
സഗൗകേരലങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

(a)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  2016-17  അദലയന  വര്ഷലാം  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  പസട്ട്  വണ്
പ്രകവശനത്തനിനട്ട് ആലകേ  417890  സതീറ്റുകേള ലഭലമഭാണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം  I  ആയനി
കചേര്ക്കുന.* 

(b)   ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി പസട്ട്  വണ് പ്രകവശനത്തനിനട്ട്  389
സ്കൂളുകേളനിലഭായനി ആലകേ 30552 സതീറ്റുകേള ലഭലമഭാണട്ട്.

(c)  ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനു  കേതീഴെനില്  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്
കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളനിലഭായനി  ഏകേകദശലാം  11260  സതീറ്റുകേളുലാം  സത്വഭാശയ
കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളനില് ഏകേകദശലാം 2331 സതീറ്റുകേളുലാം ലഭലമഭാണട്ട്.

(ബനി)  പസട്ട്  വണ്  പ്രകവശനത്തനിനട്ട്  ആലകേ  523849  വനിദലഭാര്തനികേള
അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  12-7-2016  തതീയതനി  വലര  അനുബനലാം-2-ല്
പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുള്ള   വനിധത്തനില്  അഡനിഷന  നടന  കേഴെനിഞ.  സപനിലമന്റെറനി
അകലഭാട്ടുലമനകേളക്കഭായള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന. പ്രസ്തുത അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്
നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  പസട്ട്  വണ്  പ്രകവശനലാം  സലാംബനനിച
വലക്തമഭായ ഒരു ചേനിത്രലാം ലഭനിക്കുകേയള. 

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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രഭാഷ്ട്രതീയ മഭാധലമനികേട്ട് ശനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാന
9 (*249) ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : 

ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി : 
ശതീ  .   എലാം  .   സത്വരഭാജട്ട് : 
ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ) രഭാഷ്ട്രതീയ മഭാധലമനികേട്ട് ശനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാലന്റെ (ആര്. എലാം.എസട്ട്.എ) ഉകദ്ദേശല

ലക്ഷലങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
(ബനി)  ഈ  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടനവരുന

പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനലാം  അതനിനഭായനി  ലഭനിച  തുകേ എത്രലയനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന ഫണനിലന്റെ വനിനനികയഭാഗലാം, ലസക്കണറനി
തലത്തനിലല  സ്കൂളുകേളുലട  പശ്ചഭാത്തല  സഗൗകേരലവലാം  അക്കഭാദമനികേ  നനിലവഭാരവലാം
വര്ദനിപനിചട്ട് ലപഭാതു വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗലത്ത പരനികപഭാഷനിപനിക്കുനതനിനട്ട് എത്ര മഭാത്രലാം
വനിജയനിച്ചുലവനട്ട്  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുലണങ്കനില്  വനിശദഭാലാംശലാം  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ  ;  ഈ
രലാംഗത്തട്ട്  ഏതുതരത്തനിലള്ള  ഗുണപരമഭായ  മഭാറലാം  ലകേഭാണ്ടുവരുവഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്):  
(എ)  രഭാഷ്ട്രതീയ  മഭാധലമനികേട്ട്  ശനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാലന്റെ  (ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.)

ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.
1.   ഗുണ നനിലവഭാരമുള്ള ലസക്കന്റെറനി വനിദലഭാഭലഭാസലാം എലഭാവരനിലലാം എത്തനിയ്ക്കുകേ.
2. ലസക്കന്റെറനിതലത്തനിലല വനിദലഭാഭലഭാസ ഗുണനനിലവഭാരലാം ലമചലപടുതനതനിനട്ട്  

ആവശലമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള വനിദലഭാലയത്തനിലലഭാരുക്കുകേ.
3.   ലനിലാംഗപരവലാം സഭാമൂഹലവലാം സഭാമ്പത്തനികേപരവമഭായ എലഭാവനിധതടസങ്ങളുലാം 

 നതീക്കനി എലഭാവര്ക്കുലാം ഗുണകമന്മെയള്ള വനിദലഭാഭലഭാസലാം നല്കുകേ.

4. ശഭാരതീരനികേ മഭാനസനികേ ലവകേലലമുള്ളവര്ക്കുലാം വനിദലഭാലയത്തനില് തടസ  
രഹനിത  അന്തെരതീക്ഷലാം ഒരുക്കുകേ. 

(ബനി) 2009-10 വര്ഷലാം മുതലഭാണട്ട് ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ. പദതനി കകേരളത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനി  വരുനതട്ട്.  ഇഗൗ  പദതനിയനിന  കേതീഴെനില്  ലഹസ്കൂളഭായനി  അപ്കഗ്രഡട്ട്
ലചേയലപടുന  സ്കൂളുകേളനില്  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉളലപലടയള്ള  അടനിസഭാന
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സഗൗകേരലങ്ങള  ഒരുക്കുനതനിനട്ട്  കനഭാണ്  ലറക്കറനിലാംഗട്ട്  ഇനത്തനിലലാം  അദലഭാപകേരുലട
ശമ്പളലാം,  അദലഭാപകേപരനിശതീലനലാം,  സ്കൂള  ഗ്രഭാന്റെട്ട്,  സത്വയലാം  പ്രതനികരഭാധ  പരനിശതീലനലാം
തുടങ്ങനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ലറക്കറനിലാംഗട്ട് ഇനത്തനിലലാം ഫണട്ട് ലചേലവഭാക്കുനണട്ട്. 

2009-10  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് ഇഗൗ പദതനിയനിന കേതീഴെനില് സലാംസഭാനത്തട്ട്
നടത്തനി  വന  വനിവനിധ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ലഭനിച  തുകേയലടയലാം  2016-17
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  നടപഭാക്കുന  പദതനികേളുലടയലാം  വനിശദവനിരങ്ങള  അനുബനലാം
ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.* 

(സനി)   56  സ്കൂളുകേളുലട  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിചതനില്,  28  എണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം  28  എണലാം  പണനി  പുകരഭാഗമനിച്ചു  ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.
കൂടഭാലത  946  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളുലട ഭഗൗതനികേ സഭാഹചേരലലാം  ലമചലപടുതനതനിനട്ട്  ഇഗൗ
വര്ഷലാം തലന പണനി ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. കൂടഭാലത വര്ഷലാംകതഭാറുലാം 50,000 രൂപ സ്കൂള
ഗ്രഭാന്റെഭായനി  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളക്കുലാം  നല്കേനി  വരുന.  അക്കഭാദമനികേട്ട്  നനിലവഭാരലാം
ലമചലപടുതനതനിനട്ട്  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  എലഭാ  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം
10 ദനിവസലത്ത ഇനസര്വതീസട്ട് ലടയനിനനിലാംഗട്ട് നല്കുന. സ്കൂളുകേളനിലല പ്രഥമഭാദലഭാപകേര്ക്കട്ട്
16  ദനിവസലത്ത  ലതീഡര്ഷനിപട്ട്  ലടയനിനനിലാംഗട്ട്  നല്കുന.  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  പ്രകേഭാരലാം
അപ്കഗ്രഡട്ട്  ലചേയ  111  സ്കൂളുകേളനിലല അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  ശമ്പളലാം നല്കേനി വരുന.  പഠന
പനികനഭാക്കഭാവസയള്ള  കുടനികേളുലട  പഠനനനിലവഭാരലാം  ഉയര്തനതനിനട്ട്  പരനിഹഭാര
കബഭാധനലാം  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  മുകഖന  ഇഗൗ  വര്ഷലാം  നല്കുന.  ഇത്തരലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  സ്കൂളുകേളുലട  പശ്ചഭാത്തലസഗൗകേരലവലാം  അക്കഭാദമനികേ  നനിലവഭാരവലാം
ഉയര്ത്തഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലപണ്കുടനികേളുലട  ശഭാരതീരനികേക്ഷമത  ഉറപ്പുവരുതനതനിനട്ട്
എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലലാം  3  മഭാസലത്ത  സത്വയലാം  പ്രതനികരഭാധ  പരനിശതീലനലാം
നല്കേനിവരുന.  സര്ക്കഭാര്  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല  ലഹസ്കൂള  കുടനികേളക്കട്ട്
സലാംസഭാനത്തനിനുള്ളനിലലാം  പുറതലാം  പഠന  യഭാത്രകേള  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.യലട
കനതൃതത്വത്തനില്  ഇഗൗ  വര്ഷലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുന.  എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  ലഹസ്കൂളുകേളക്കുലാം
മഭാതട്ട് സട്ട്  കേനിറട്ട്,  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേനിറട്ട്  എനനിവയ്ക്കുള്ള  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  പദതനിയനിലൂലട  പ്രഥമഭാദലഭാപകേര്ക്കുലാം  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  വനിദഗ്ദ്ധ
പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേയലാം  സ്കൂളുകേളനില്  ഭഗൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുനതനിലൂലട  കുടനികേളനില്  സമഗ്രമഭായ  വനികേസനലാം ലകേഭാണ്ടുവരഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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 സഭാക്ഷരതഭാ വനിദലഭാകകേന്ദ്രങ്ങളനില് പ്രകതലകേ ലതഭാഴെനില് ലനപുണല വനികേസന
പദതനി

10 (*250) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില്   :
 ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റഭാലാം   :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട്   :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഭാക്ഷരതഭാ  വനിദലഭാകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  പ്രകതലകേ  ലതഭാഴെനില്
ലനപുണല വനികേസന പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം;

(സനി)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേലക്കഭാണതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിയനിന കേതീഴെനില് എലന്തെലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്):  

(എ)  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള സലാംസഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന അകതഭാറനിറനി
സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രകതലകേ  ലതഭാഴെനില്  ലനപുണല  വനികേസന  പദതനി  ഗ്രഭാമ/  കബഭാക്കട്ട്/
മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  വനികേസന-തുടര്  വനിദലഭാ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലൂലട  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മുതല്
സഭാക്ഷരതഭാ/തുലലതഭാ  പഠനിതഭാക്കളക്കട്ട്  കവണനി  പ്രകതലകേ  ലതഭാഴെനില്  ലനപുണല
പദതനിയഭായനി  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  ആലകേ  69  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭായനി  ആരലാംഭനിചട്ട്
നടപഭാക്കനിവരുന. 

(ബനി)  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന  തുടര്വനിദലഭാകകേന്ദ്രങ്ങലള  മനികേച  ലതഭാഴെനില്
പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ,  അനഗൗപചേഭാരനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനില്
ഏര്ലപടുനവര്ക്കുലാം ലതഭാഴെനില് പരനിശതീലനലാം ഉറപ്പുവരുതകേ,  സഭാക്ഷരതഭാ തുലലതഭാ
പഠനിതഭാക്കളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില്  ലനപുണലലാം  വളര്ത്തനിലയടുക്കുകേ,  തുടര്  വനിദലഭാഭലഭാസ
പദതനിയലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭായനി  പ്രകതലകേ  ലതഭാഴെനില്  പരനിശതീലന
പരനിപഭാടനികേള  ആരലാംഭനിചട്ട്  പഠനിതഭാക്കളക്കട്ട്  സനിരവരുമഭാനലാം  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം
ജതീവകനഭാപഭാധനി  കേലണത്തഭാനുലാം  സഹഭായനിക്കുകേ,  ഇതനിനഭായനി  ആദലഘടത്തനില്
69  സനിരലാം  ലതഭാഴെനില്  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  സജ്ജതീകേരനിക്കുകേ  എനതീ
ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഇഗൗ പദതനി വഴെനി ലകേവരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 
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(സനി) 2015-16  വര്ഷലത്ത വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില് ഇതനിനഭായനി  125  ലക്ഷലാം
രൂപ  നതീക്കനി  ലവയ്ക്കുകേയലാം  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംസഭാനതലത്തനില്
ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ആദലഘടലമന  നനിലയനില്  ആലകേ  69  തുടര്
വനിദലഭാകകേന്ദ്രങ്ങലള ലതഭാഴെനില് ലനപുണല വനികേസന കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുവഭാനഭായനി
ഒരു  ജനിലയനില്  നനിനലാം  അഞ്ചുവതീതലാം  വനിദലഭാകകേന്ദ്രങ്ങലള  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുകേയലാം
പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  കപ്രരകഭാര്ക്കട്ട്  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  ഒരു  ഏകേദനിന
പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഓകരഭാ  പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രത്തനിനുമഭായനി ബഡ്ജറട്ട് തുകേയനില് നനിനലാം  50,000  രൂപ നതീക്കനിലവച്ചു.  ഓകരഭാ
കകേഭാഴനികലക്കുമുള്ള പരനിശതീലന ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുനതനികലക്കഭായനി പരനിശതീലനലാം
നടക്കുന  ഓകരഭാ  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കുലാം  32,000  രൂപ  വതീതലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഘടലാം
ഘടമഭായനി  കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  തുടര്/വനികേസന  വനിദലഭാകകേന്ദ്രങ്ങലളയലാം  ലതഭാഴെനില്
പരനിശതീലനകകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  ഇതനിലന്റെ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  സനിരലാം  വരുമഭാനലാം
ഉറപ്പുവരുതവഭാനുലാം ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

(ഡനി)  പ്രഭാകദശനികേതലത്തനില്  ജനിലഭാ  സഭാക്ഷരതഭാമനിഷനുകേളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട
വനികേസന-തുടര്  വനിദലഭാകകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നനിനലാം  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപകടണ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  വനിശദവനിവരങ്ങള  ജനിലഭാതലത്തനില്
തയഭാറഭാക്കനി.  ജനിലകേളനിലള്ള  വനികേസന-തുടര്  വനിദലഭാകകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  കപ്രരകഭാരുലട
സഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനിയലട
റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി.  ജനിലകേളനിലല  തുടര്-വനികേസനവനിദലഭാകകേന്ദ്രങ്ങള  വഴെനി
നടതവഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  പരനിപഭാടനികേളുലട  ജനിലഭാതല  റനികപഭാര്ടട്ട്   സലാംസഭാനതലത്തനില്
പരനികശഭാധനിച്ചു. ഇഗൗ പദതനിയലട നടത്തനിപനിനഭായനി സലാംസഭാനതലത്തനില് ഒരു കകേഭാര്
കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചട്ട്  ജനിലഭാ  സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷനുകേളനില് നനിനലാം നനിര്കദ്ദേശനിക്കലപട
വനികേസന  തുടര്  വനിദലഭാകകേന്ദ്രങ്ങളുലട  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങള  പരനികശഭാധനിചട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി.  ലതഭാഴെനില്പരനിശതീലനത്തനിലന്റെ  നടത്തനിപനിനുകവണനി
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  കപ്രരകഭാര്ക്കട്ട്  സലാംസഭാനതലത്തനില്  ഏകേദനിന
പരനിശതീലനലാം നലനി.  ലതഭാഴെനില് ലനപുണല വനികേസന പദതനിയലട നടത്തനിപനിനഭായനി  125
ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവഴെനിക്കുനതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  നലനിയനിട്ടുണട്ട്.  തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  ജനിലഭാ  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷനുകേളുലടയലാം  സഹഭായകത്തഭാലട  14
ജനിലകേളനിലമഭായനി  ആലകേ  69  ലതഭാഴെനില്  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  സജ്ജതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങള  വഴെനി  നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ള  കകേഭാഴ്സുകേളുലട  പരനിശതീലന
ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള ലചേലവനികലക്കഭായനി  25,000  രൂപയലാം  ആദലമഭാസലത്ത
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പ്രവര്ത്തന ലചേലവകേളക്കഭായനി  7000  രൂപയലാം  കചേര്ത്തട്ട്  ഓകരഭാ  ലതഭാഴെനില് പരനിശതീലന
കകേന്ദ്രങ്ങളക്കുലാം  32,000  രൂപ  വതീതലാം  ജനിലഭാ  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്  (എഫട്ട്&എ)  വഴെനി
അനുവദനിച്ചു  നലനിയനിട്ടുണട്ട്.  അപ്രകേഭാരലാം  ഇഗൗ  ഇനത്തനില്  ആലകേ  69  ലസന്റെറുകേളക്കഭായനി
ആലകേ  22,08,000  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  മൂനട്ട്  മഭാസലത്ത  പരനിശതീലനമഭാണട്ട്  ഇഗൗ
കകേഭാഴ്സുകേളുലട കേഭാലഭാവധനി.

  മതലകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനികേള

11 (*251) ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ   :
   ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന   :

ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല്   :
ശതീമതനി  ഗതീതഭാ  കഗഭാപനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മതലകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഏലതലഭാലാം
പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപഭാക്കനി  വരുനലതനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  പദതനികേള
നടപഭാക്കനിയതനിനുകശഷമുള്ള പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുതകമഭാ;

(ബനി) മതല വനിത്തട്ട് ഉല്പഭാദനത്തനില് സലാംസഭാനലാം സത്വയലാം പരലഭാപത കനടനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങ്കനില്  സത്വയലാം  പരലഭാപത  കനടുനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചു
വരുനലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

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

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് മതലകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  മതലസമൃദനി  II
പദതനി മുകഖനയലാം മതലകേര്ഷകേ വനികേസന ഏജനസനി (എഫട്ട്.എഫട്ട്.ഡനി.എ.) മുകഖനയലാം
വകുപനിലന്റെ  അനുബന  ഏജനസനികേളഭായ  അഡഭാക്കട്ട്,  ഫനിര്മ,  മതലലഫഡട്ട്  മുകഖനയലാം
വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന. 

2015-16  മുതല്  2017-18  വലരയള്ള  3  വര്ഷകേഭാലയളവനിനുള്ളനില്
സലാംസഭാനലത്ത  ഉളനഭാടന  മകതലഭാത്പഭാദനലാം  1.5  ലക്ഷലാം  ടണ്  അധനികേമഭായനി
ഉയര്തനതനിനട്ട്  ലക്ഷലമനിടട്ട്  മുഴുവന  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം
സഹകേരണകത്തഭാലട  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന  പദതനിയഭാണട്ട്
മതലസമൃദനി  II.  കകേരളത്തനിലല  14  ജനിലകേളനിലഭായനി  അനുകയഭാജലമഭായ  ശുദജല,
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ഓരുജല പ്രകദശങ്ങള ഉപയക്തമഭാക്കനി മതലസമ്പത്തട്ട് വര്ദനിപനിക്കുനതനികലയഭായനി
317.46  കകേഭാടനി  രൂപ  ലമഭാത്ത  അടങ്കലലാം,  110.73  കകേഭാടനി  രൂപ  ധനസഹഭായവലാം
16000  ലഹകര്  കൃഷനി  വലഭാപനവലാം,  ഉല്പഭാദന  വര്ദനവലാം,  കൃഷനി  രതീതനിയനിലലയലാം
മതല ഇനങ്ങളനികലയലാം ലവവനിദലവല്ക്കരണവലാം, 35  ലക്ഷലാം ലതഭാഴെനില് ദനിനങ്ങള
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുലാം ഇഗൗ പദതനിയനില് ഉഗൗനല് നല്കുന. 

മതലകൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  50%  കകേന്ദ്രഭാവനിഷട്ട് കൃത  പദതനിയനില്
മതലകേര്ഷകേ  വനികേസന  ഏജനസനി  (എഫട്ട്.എഫട്ട്.ഡനി.എ.  മുകഖന)  പുതനിയ
കുളങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം,  കുളങ്ങളുലട  നവതീകേരണലാം,  ഇനപുടട്ട്
സബ്സനിഡനി,  റനിസര്കവഭായര്  ഫനിഷറതീസട്ട്,  നൂതന  മതലകൃഷനി  രതീതനികേളക്കുള്ള
ധനസഹഭായലാം മതലകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള പരനിശതീലനലാം എനനിവ നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനിലല  മതലസമ്പത്തട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുലാം  അതുവഴെനി
പരമ്പരഭാഗത  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഒരു  പരനിധനിവലര  ലതഭാഴെനില്  സുരക്ഷ
ഉറപ്പുവരുതനതനിനുമഭായനി  ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനിലല മതലവനിത്തട്ട്  നനികക്ഷപനിക്കുന
പദതനി (ഓപണ് വഭാടര് റഭാഞ്ചനിലാംഗട്ട്) സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസഭാനത്തട്ട്  മതലകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  അഡഭാക്കട്ട്  മുകഖന
ലപഭാക്കഭാളനി നനിലങ്ങളനിലല പരനിസനിതനി സഗൗഹൃദ ലചേമ്മേതീന കൃഷനി,  കുടനഭാടട്ട്-കകേഭാള
നനിലങ്ങളനിലല  ഒരു ലനലലാം  ഒരു മതീനുലാം  പദതനി,  ലകേപഭാടട്ട്  നനിലങ്ങളനിലല  ലനല്-
ലചേമ്മേതീന  കൃഷനി,  ലപന  മതലകൃഷനി,  കൂടുകേളനിലല  മതലകൃഷനി,  പരമ്പരഭാഗത
മതലസമ്പത്തട്ട്  സലാംരക്ഷണലാം,  ലവള്ളഭായണനി  കേഭായലനിലലാം  പഭാതനിരഭാമണലനിലലാം
മതലസകങ്കതലാം  സഭാപനിക്കല്,  ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനിലലാം  ജലസലാംഭരണനികേളനിലലാം
മതലവനിത്തട്ട് നനികക്ഷപനിക്കല്, ഓരുജല മതലകൃഷനി തുടങ്ങനിയ വനിവനിധ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  നൂതന  ജലകൃഷനി  പദതനിയനിലളലപടുത്തനി  അഡഭാക്കട്ട്
ഫഭാമുകേളനില് ഓരുജല സമ്മേനിശ മതലകൃഷനി, സമുദ്രമതലങ്ങളുലട കൂടു കൃഷനി, വനഭാമനി
കൃഷനി എനനിവ നടപനിലഭാക്കനി. ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനികലക്കട്ട് വലഭാപനിചട്ട് പഭാരനിസനിതനികേ
പ്രശ്നങ്ങള ഉണഭാവഭാതനിരനിക്കഭാനുള്ള മുനകേരുതലകേള സത്വതീകേരനിചട്ട് കേലഭാറട്ട്ഫനിഷട്ട്,  ഗനിഫട്ട്
തനിലഭാപനിയ  കൃഷനിയലാം  അഡഭാക്കട്ട്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനി.  ലപഭായ  ഫനിഷട്ട് ഫഭാമനില്
കേരനിമതീന,  പൂമതീന,  തനിരുത സമ്മേനിശ മതലകൃഷനി,  നവതീന മതലകൃഷനി രതീതനികേളഭായ
കേഭാളഭാഞ്ചനികൃഷനി,  ലപഭാലാംപഭാകനഭാ  (അകമരനിക്കന  ആകവഭാലനി)  വനഭാമനി  ലചേമ്മേതീന
എനനിവയലട  കൃഷനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള
പൂമതീനവനിതകേള വനിതരണലാം ലചേയ്തുവരുന.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വനിവനിധ പദതനികേളനില്
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ഉളലപടുത്തനി  പൂമതീന  കുഞങ്ങളുലട  റഭാഞ്ചനിലാംഗട്ട്  പദതനിയലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.
കൂടഭാലത  അഡഭാക്കട്ട്  മുകഖന  കകേന്ദ്ര  വനലാം  പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിനുകേതീഴെനില്
നഭാഷണല്  അഡഭാപ്കറഷന  ഫണട്ട്  കഫഭാര്  ലകമറട്ട്  ലചേയ്ഞ്ചട്ട്  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട  ലകേപഭാടട്ട്-ലപഭാക്കഭാളനി  നനിലങ്ങളനിലല
സലാംകയഭാജനിത  മതല-ലനല്കൃഷനി  എന  പദതനി  (2015-2019)  ആലപ്പുഴെ,
എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്  (300  ലഹകര്),  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  (300
ലഹകര്)  എനതീ ജനിലകേളനിലഭായനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  എരകഞ്ഞെഭാളനി  ഫനിഷട്ട് ഫഭാലാം
മുകഖന  2014-15  വര്ഷലാം  വലര  ലകേപഭാടട്ട്  പുനരുദഭാരണ  പദതനി  കേണ്ണൂര്,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലകേളനിലഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
ആര്.ലകേ.വനി.ലവ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാളനനിലങ്ങളനില്  സലാംകയഭാജനിത
ആറ്റുലകേഭാഞ്ചുകൃഷനി പദതനിയലാം നടപഭാക്കനി വരുന. 

സലാംസഭാനഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയനിലളലപടുത്തനി  ലപഭാക്കഭാളനി  നനിലങ്ങളനില്
പരനിസനിതനി സഗൗഹൃദ ലചേമ്മേതീന കൃഷനി ഒരു ലനലലാം ഒരു മതീനുലാം  -  കുടനഭാടട്ട്  -  കകേഭാള
നനിലങ്ങളനില്,  ലകേപഭാടട്ട്  നനിലങ്ങളനിലല  ലചേമ്മേതീന  കൃഷനി  എനനിവയലാം  13-ാം
ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന  കുടനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാടയലാം,
പത്തനലാംതനിട ജനിലകേളനിലഭായനി  ഒരു ലനലലാം ഒരു മതീനുലാം പദതനി,  ലപന മതലകൃഷനി
പരമ്പരഭാഗത  മതലസമ്പത്തട്ട്  സലാംരക്ഷണലാം,  കൂടുകേളനിലല  കൃഷനി  എനനിവ
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ലവള്ളഭായണനി കേഭായലനില് സലാംസഭാന പരനിസനിതനി  വകുപനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  12.75  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവഴെനിചട്ട്  5  ലഹകര്  സലത്തട്ട്
മതലസമ്പതലാം ലജവ ലവവനിധലവലാം സലാംരക്ഷനിക്കുകേ എന ലക്ഷലലാം മുനനില് കേണട്ട്
ഒരു മതല സകങ്കതലാം സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കൂടഭാലത  13-ാം  ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷന  കുടനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജനില്  ഉളലപടുത്തനി
ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിലല മുഹമ്മേ ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല പഭാതനിരഭാമണലനില്  10  ലഹകര്
സലതലാം  ഒരു  മതലസകങ്കതലാം  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത  അണലക്കട്ടുകേളനിലലാം
മറട്ട്  ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനിലലാം  മതലസമ്പത്തട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
എന.എഫട്ട്.ഡനി.ബനി.-യലട  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  കകേരളത്തനിലല18
ജലസലാംഭരണനികേളനില്  മതലവനിത  നനികക്ഷപനിക്കുനതനിനുള്ള  ബൃഹദട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി. നനിറവ പദതനി പ്രകേഭാരലാം തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലലാം വടക്കന പറവൂരനിലലാം ഓരുജല മതലകൃഷനി നടപനിലഭാക്കനി.
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മതലകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ഫനിര്മ  മുകഖന  പഭാലക്കഭാടട്ട്
ജനിലയനിലല  മലമ്പുഴെ,  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  പഴെശനി  റനിസര്കവഭായര്,  പരപനങ്ങഭാടനി
കേല്പ്പുഴെ  തടഭാകേലാം  എനനിവനിടങ്ങളനില്  കൂടുകേളനില്  മതലകൃഷനി  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള
പദതനി  നടപഭാക്കുന.  കൂടുകേളനിലല  മതലകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം
അധനികേമഭായനി പ്രതനിവര്ഷലാം  129600  കേനികലഭാഗ്രഭാലാം മതലലാം ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
പദതനിലകേഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

കമല്പറഞ്ഞെ  പദതനികേള  നടപഭാക്കുനതുമൂലമുള്ള  പുകരഭാഗതനിയലാം
വനിലയനിരുത്തഭാറുണട്ട്.  മതലസമൃദനി II  പദതനിയലട ഒനഭാലാം വര്ഷത്തനില് (2015-16)
951  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലഭായനി  ഏകേകദശലാം  77 471  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
പദതനിയലട  ആനുകൂലലലാം  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനിയലട  ഒനഭാലാം
വര്ഷത്തനില്  45102  ടണ്  മതലലാം  ഉല്പഭാദനിപനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലപഭാക്കഭാളനി/ലകേപഭാടട്ട്  നനിലങ്ങളനിലല  സലാംകയഭാജനിത  കൃഷനിക്കഭായള്ള  വനിവനിധ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതുവഴെനി  ഉളനഭാടന  മകതലഭാല്പഭാദനത്തനില്  ഗണലമഭായ
വര്ദനവട്ട്  ഉണഭാക്കുനതനിനുലാം,  ലനല്കൃഷനി  ലഭാഭകേരമഭാക്കനി  നടതനതനിനുലാം,
പരനിതസനിതനി  കലഭാല  നതീര്ത്തട  പ്രകദശങ്ങളഭായ  ലപഭാക്കഭാളനി  പഭാടങ്ങള,  കകേഭാള
നനിലങ്ങള  എനനിവലയ  ഒരു  പരനിധനി  വലര  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.
ലകേപഭാടട്ട്  പുനരുദഭാരണ  പദതനികേള  തുടങ്ങനിയ  കശഷലാം  കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലകേളനില്  മകതലഭാല്പഭാദനവലാം  കേല്പഭാടട്ട്  ലനലല്പഭാദനവലാം
ഗണലമഭായനി വര്ദനിചനിട്ടുണട്ട്.  മഭാത്രവമല അടുത്ത മൂനട്ട് വര്ഷത്തനിനുള്ളനില് ഉളനഭാടന
മതല  ഉല്പഭാദനലാം  പ്രതനിവര്ഷലാം  3  ലക്ഷലാം  ടണ്  എന  കതഭാതനികലക്കട്ട്
വര്ദനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഇഗൗ സര്ക്കഭാര് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. 

(ബനി)  മതലവനിത്തട്ട്  ഉല്പഭാദനത്തനില്  സലാംസഭാനലാം  സത്വയലാംപരലഭാപത
കനടനിയനിടനില.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഒരു  വര്ഷലാം  മതലകൃഷനി  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  ഏകേകദശലാം
10.4  കകേഭാടനി  കേഭാര്പട്ട്  മതലവനിത്തട്ട്  കവണനി  വരുലമനഭാണട്ട്  കേണക്കഭാക്കുനതട്ട്.
എനഭാല് 3.62 കകേഭാടനി കേഭാര്പട്ട് മതലവനിത്തട്ട് മഭാത്രകമ നനിലവനിലല സഭാഹചേരലത്തനില്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേയള.  ലചേമ്മേതീന  വനിത്തട്ട്  ഉല്പഭാദനത്തനിലന്റെ
കേഭാരലത്തനില്  സലാംസഭാനലാം  സത്വയലാംപരലഭാപത  കനടനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്
ആവശലമഭായ  12  കകേഭാടനി  ലചേമ്മേതീന  വനിതലാം  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്,  മതലലഫഡട്ട്,
അഡഭാക്കട്ട്  എനനിവര്  കനരനിടട്ട്  നടതന  ഹഭാചറനികേളനില്  നനിനലാം  വനിതരണലാം
ലചേയ്തുവരുനണട്ട്. 
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മതല  വനിതല്പഭാദനത്തനില്  സലാംസഭാനലാം  സത്വയലാംപരലഭാപത  ലകേവരനിക്കുകേ
എന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  നനിലവനിലള്ള  ഹഭാചറനികേളുലട  ഉല്പഭാദന  ക്ഷമത
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  പുതനിയ  മതലവനിതല്പഭാദന
കകേന്ദ്രങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിയലാം സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില്  ഇതനിനഭായനി  20 കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
മതലവനിതല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി പുതനിയ മതലവനിതല്പഭാദന
കകേന്ദ്രങ്ങള ലവസ്റ്റട്ട് കേലട  (ലകേഭാലലാം ജനില),  തകദ്ദേശതീയ മതലങ്ങളുലട ഹഭാചറനികേള  -
കുളത്തൂപ്പുഴെ  (ലകേഭാലലാം ജനില),  ലഎരഭാറട്ട്  (പത്തനലാംതനിട ജനില),  പതീചനി  (തൃശ്ശൂര് ജനില),
കേലകനഭാടട്ട്  (കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനില),ഭൂതത്തഭാനലകേടട്ട്(എറണഭാകുളലാം  ജനില)
എനനിവനിടങ്ങളനില്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുന.  ഇതനില്  പതീചനി,
ഭൂതത്തഭാനലകേടട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  മതലവനിതല്പഭാദനലാം  ഇഗൗ  വര്ഷലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത നനിലവനിലല ഹഭാചറനികേളഭായ ലനയഭാര്,  കപഭാളചനിറ,  പള്ളലാം,
പരപനങ്ങഭാടനി,  ആയനിരലാംലതങ്ങട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്  നനിലവനിലല  സഗൗകേരലങ്ങള
വര്ദനിപനിചട്ട്  ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയലാം നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള നടന വരനികേയലാം ലചേയ്യുന.

2016-2017  വര്ഷത്തനില്  ചുള്ളനിയഭാര്,  മതീങ്കര,  വയനഭാടട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില്
മതലവനിതല്പഭാദനലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായള്ള  പദതനികേളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കമല്പറഞ്ഞെ  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  ഏകേകദശലാം
5 കകേഭാടനി മതലവനിത്തട്ട് കൂടനി അധനികേമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സലാംസഭാന  മതലമഭായനി  വനികശഷനിപനിക്കലപടുന  കേരനിമതീനനിലന്റെ  സലാംരക്ഷണവലാം
വലാംശവര്ദനവലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണട്ട്  മതലസമൃദനി  II  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന  ഘടകേമഭാണട്ട്  കേരനിമതീന  മനിനനി  ഹഭാചറനി.  പ്രസ്തുത  ഘടകേ
പദതനിയലട  10  യണനിറട്ട്  (ഒരു  യണനിറനിനട്ട്  30,000  രൂപ  വതീതലാം)  സലാംസഭാനലത്ത
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട  ജനിലകേളനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  മതലവനിത്തട്ട്
ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  അഡഭാക്കട്ട്  മുകഖന  എരകഞ്ഞെഭാളനി  ഫനിഷട്ട് ഫഭാമനിലലാം
ആയനിരലാംലതങ്ങട്ട്  ഫനിഷട്ട് ഫഭാമനിലലാം  കേരനിമതീന  വനിതല്പഭാദന  യണനിറ്റുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
മതലവനിതല്പഭാദനത്തനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  സലാംസഭാനലാം  ഘടലാംഘടമഭായനി  സത്വയലാംപരലഭാപത
കനടുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാലടയഭാണട്ട് നതീങ്ങനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.
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കതഭാടണനി ഇടപഭാടനിലല ക്രമകക്കടുകേള 

12 (T*252) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
 ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :

 ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  കതഭാടണനി  ഇടപഭാടനില്  അഴെനിമതനി
നടനനിട്ടുള്ളതഭായനി  പറയലപടുന  ആകരഭാപണലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
എത്ര കകേഭാടനി രൂപയലട അഴെനിമതനിയഭാണട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കതഭാടണനി  ഇറക്കുമതനി  ലചേയ  ഏജനസനി  ഏതഭാലണനലാം,
കേശുവണനിയലട ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിച ലകബഭാറടറനി ഏതഭാലണനലാം പ്രസ്തുത
ക്രമകക്കടനില് ഇവരുലട പലങ്കന്തെഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ അഴെനിമതനി ആകരഭാപണലാം സലാംബനനിചട്ട് വനിജനിലനസട്ട് അകനത്വഷനിചട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിലല  ഉള്ളടക്കലാം
എന്തെഭാലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ? 

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

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

കേഭാഷബ കകേഭാര്പകറഷനുമഭായനി ബനലപട ഒരു കകേസനില് ലലഹകക്കഭാടതനിയലട
നനിര്കദ്ദേശ പ്രകേഭാരലാം അകനത്വഷണലാം സനി.ബനി.ലഎ.-യട്ട് വനിടനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത കതഭാടണനി
ഇടപഭാടട്ട് സലാംബനനിച മലറഭാരു കകേസനില് വനിജനിലനസട്ട് തത്വരനിതഭാകനത്വഷണലാം നടത്തനി
പ്രഥമദൃഷ്ടലഭാ  കകേസുലണനട്ട്  കേലണത്തനിയതനിലനതടര്നട്ട്  കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയട്ട്
അകനത്വഷണലാം നടത്തനിവരുന. വനിശദഭാലാംശങ്ങള ഇകപഭാള ലഭലമല. 

(ബനി)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിലല  M/s  J.M.J.  Traders  എന  കേമ്പനനിയഭാണട്ട്
കതഭാടണനി  ഇറക്കുമതനി  ലചേയതട്ട്.  കേശുവണനിയലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചതട്ട്
M/s  ജനികയഭാ.  ലചേലാം ലകബഭാറടറനി  ലലപ്രവറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,  കേടപഭാക്കട,  ലകേഭാലലാം  എന
സഭാപനമഭാണട്ട്. 

T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.

979/2017
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കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ മുന ലചേയര്മഭാനുലാം മഭാകനജനിലാംഗട്ട് ഡയറകറുലാം
ലജ.എലാം.ലജ.  കടകഡഴട്ട്  ഉടമയമഭായനി  ഗൂ   ഢഭാകലഭാചേന  നടത്തനി  അധനികേ  വനിലയട്ട്
ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്ത  കതഭാടണനി  വഭാങ്ങുകേയലാം  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്  കേടനിലാംഗ്ലടസ്റ്റട്ട്
നടത്തഭാലതയലാം  കതഭാടണനിയലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാലതയലാം  ജനികയഭാ.  ലചേലാം
ലകബഭാറടറനി  ഉടമ  "സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ഓഫട്ട്  ലവയനിറട്ട്  ആന്റെട്ട്  കേത്വഭാളനിറനി"  നല്കുകേയലാം  ലചേയ്തു
എനതഭാണട്ട് ഒരു കകേസനില് ഇവലര സലാംബനനിച്ചുള്ള ആകക്ഷപലാം.

(സനി)  അഴെനിമതനി  ആകരഭാപണലാം  സലാംബനനിചട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  ഒരു  തത്വരനിത
പരനികശഭാധന നടതകേയലാം പ്രസ്തുത അകനത്വഷണത്തനില് ഇടപഭാടനില് അപഭാകേതയലാം,
അഴെനിമതനിയലാം  നടനതഭായലാം  അതനിലൂലട  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  നഷ്ടലാം
ഉണഭായതഭായലാം  പ്രഥമദൃഷ്ടലഭാ  കേലണത്തനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  വനിജനിലനസട്ട്
ഒരു കകേസട്ട് രജനിസ്റ്റര് ലചേയട്ട് അകനത്വഷണലാം നടത്തനി വരനികേയഭാണട്ട്. 

   മരഭാമത്തട്ട് പണനികേളുലട 'കേത്വഭാളനിറനി ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് '

13 (*253) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മരഭാമത്തട്ട്  പണനികേളുലട  'കേത്വഭാളനിറനി  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്'  നടതവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തനിനഭായള്ള പുതനിയ കേത്വഭാളനിറനി മഭാനത്വലനിലലയലാം ലകബഭാറടറനി
മഭാനത്വലനിലലയലാം  വലവസകേള  കൃതലമഭായനി  പഭാലനിക്കുനകണഭാലയനട്ട്
ഉറപ്പുവരുതവഭാന എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പനി.ഡബബ.ഡനി.  ഏലറടുക്കുന  എലഭാ  പുതനിയ  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുലടയലാം  രൂപകേല്പനയനില്  ഗ്രതീന  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  കേണ്ലസപ്റട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേളനില് 'കസഭാഷലല് ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്'  നടതവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന):

(എ)  മരഭാമത്തട്ട്  പണനികേളുലട  കേത്വഭാളനിറനി  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നനിലവനില് നടപനിലഭാക്കനി

വരുനണട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലല  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം

പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  എനതീ

ജനിലകേളനില് എകനി. എഞ്ചനിനതീയറുലട ചുമതലയനില് കേത്വഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള റതീജനിയണല്

ലഭാബുകേളുലാം  മറട്ട്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  കേത്വഭാളനിറനി  കേണ്കടഭാള  ലഭാബുകേളുലാം  സഭാപനിചട്ട്

പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  അതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  വലവസകേള  പുതുക്കനിയ

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  മഭാനത്വലനിലലാം,  കേത്വഭാളനിറനി  മഭാനത്വലനിലലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇനനി

മുതല്  സത്വതന  ഏജനസനിലയലക്കഭാണട്ട്  ഗുണനനിലവഭാര  ഓഡനിറനിലാംഗ് 

നടപഭാക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  മഭാനുവല് ചേടലാം  2406

പ്രകേഭാരലാം  5  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്  മുകേളനില് കേരഭാര് തുകേ വരുന പണനികേളക്കട്ട് വകുപനിനട്ട്

പുറകമയള്ള ഏജനസനികയഭാ,  വനിദഗ്ദ്ധലനകയഭാ ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പണനി പൂര്ത്തനിയഭാകുന

ഉടലനതലന ലടകനിക്കല് ആഡനിറനിലാംഗട്ട് നടതനതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

(ബനി)  പുതനിയ  കേത്വഭാളനിറനി  മഭാനത്വലനിലലയലാം  ലകബഭാറടറനി  മഭാനത്വലനിലലയലാം
വലവസകേള  പഭാലനിക്കുനതനിനട്ട്  14  ജനിലഭാ  ആസഭാനങ്ങളനിലലാം  ലഭാബുകേള  2013
മുതല്  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങനി.  വകുപനിലല  എലഭാ  എഞ്ചനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം
ഓവര്സനിയര്മഭാര്ക്കുലാം  ആവശലമഭായ  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  കഭാസുകേളുലാം  നല്കേനിവരുന.
കൂടഭാലത  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം  അവരുലട  എഞ്ചനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം  ഇതനിനഭാവശലമഭായ
പരനിശതീലനവലാം നല്കേനിവരുന. ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലല കേരഭാര് വലവസകേളനിലലാം
ഇതനിനഭാവശലമഭായ  കദദഗതനികേളുലാം  മറട്ട്  വലവസകേളുലാം  ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചേതീഫട്ട്
എഞ്ചനിനതീയര് ഡനിലലസലന്റെ കേതീഴെനില് ഡയറകര് (I&QC) ആണട്ട് ലമഭാത്തത്തനില് ഇഗൗ
ക്രമതീകേരണങ്ങളുലട  ചുമതല  വഹനിക്കുനതട്ട്.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  കറഭാഡട്ട്,  പഭാലങ്ങള,
ലകേടനിടവനിഭഭാഗങ്ങള  എനനിവയലട  കേരഭാര്  പ്രവൃത്തനിയലട  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചട്ട്
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട പ്രവൃത്തനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന നടത്തഭാറുണട്ട്. ഇഗൗ
രണഭാലാംതല  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  റനികപഭാര്ടട്ട്  തൃപനികേരമലലങ്കനില്  ആയവ
സലാംബനനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  വകുപനിലന്റെ  വനിജനിലനസട്ട്   വനിഭഭാഗലാം  ലഡപഡ്യൂടനി  ചേതീഫട്ട്
എഞ്ചനിനതീയര്ക്കട്ട് തുടര് നടപടനികേളക്കഭായനി അയയ്ക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്. 

(സനി) ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ഏലറടുത്തട്ട് നടതന പുതനിയ ലകേടനിടങ്ങളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം പരനിസനിതനി സഗൗഹൃദരതീതനിയനില് ഗ്രതീന ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  സങ്കല്പത്തനില്
നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന. പ്രകൃതനിവനിഭവങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണലാം,  കേഭാരലക്ഷമമഭായ
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മഭാലനിനല  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം,  അന്തെരതീക്ഷ ജലമലനിനതീകേരണലാം കുറയ്ക്കുകേ എനനിവ വഴെനി
ആവഭാസ  വലവസലയയലാം  ലലജവ  ലലവവനിധലലത്തയലാം  സലാംരക്ഷനിചട്ട്
പരനിസനിതനിക്കുണഭാകുന  ആഘഭാതലാം  പരമഭാവധനി  കുറയ്ക്കുവഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലല വഭാസ്തുശനില്പവനിഭഭാഗലാം 2014 മഭാര്ചട്ട് മുതല് തയഭാറഭാക്കുന
എലഭാ  രൂപകേല്പനകേളുലാം  ഹരനിത  നനിര്മ്മേഭാണതതത്വങ്ങളക്കട്ട്  അനുസരനിചഭാണട്ട്
ലചേയ്തുവരുനതട്ട്.  പുതനിയ  ലകേടനിടങ്ങളുലാം  ഇകത  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

(ഡനി)  കസഭാഷലല്  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. ഇതട്ട് ഗവര്ണറുലട നയപ്രഖലഭാപനത്തനില് പറഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്.

മതീനഭാകുമഭാരനി കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടട്ട് 

14 (*254) ശതീ  .   ലകേ  .  ലജ  .   മഭാകനി   :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   അച്ചുതഭാനനന   :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട്   :
ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മതീനഭാകുമഭാരനി കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടനിലല ശനിപഭാര്ശകേള മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
തഭാല്പരലങ്ങളക്കട്ട് ഹഭാനനികേരമഭാണട്ട് എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതു പരനിഹരനിയ്ക്കുനതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിയ്ക്കുലമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പരമ്പരഭാഗത മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴെനില് ലലനപുണലലാം നവതീകേരനിച്ചുലാം
ആഴെക്കടല്  മതലബനനത്തനിനഭായനി  പ്രകതലകേ  സലാംവനിധഭാനമുള്ളയഭാനങ്ങള  നല്കേനിയലാം
പരമ്പരഭാഗത  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേലള  ശഭാക്തതീകേരനിയ്ക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിയ്ക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇന്തെലന  തതീരലാം  വനികദശ  കടഭാളറുകേളക്കട്ട്  തുറനട്ട്  ലകേഭാടുക്കഭാനുളള
ശനിപഭാര്ശ  തളനതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനില്  ഏതു  തരത്തനിലള്ള  സമ്മേര്ദ്ദേലാം
ലചേലതലമനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ? 

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വലവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി(ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ):
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(എ)   ഉണട്ട്.  200  മുതല്  500  മതീറര്  വലരയള്ള  പ്രകദശലാം  ഒരു  ബഫര്
കസഭാണഭായനി  നനിലനനിര്ത്തണലമന  ശനിപഭാര്ശ,  വനികദശ  കടഭാളറുകേളക്കട്ട്
മതലബനനത്തനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കേഭാനുള്ള  ശനിപഭാര്ശ,  ഇന്തെലയട്ട്  ആവശലമഭായ
expertise-ഉലാം  സഭാകങ്കതനികേജഭാനവലാം  ഇല  എന  കേഭാരണലാം  പറഞ്ഞെട്ട്  വനികദശ
കേപലകേളക്കുലാം വനികദശ ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം ഇകപഭാഴുള്ള എമനികഗ്രഷന കനിയറനസട്ട്
ഉദഭാരമഭാക്കനി  അവലര  ഉപകയഭാഗപടുത്തനി  മതലബനനലാം  നടത്തണലമന  ശനിപഭാര്ശ
എനനിവ  കകേരളത്തനിലല  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേലള  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.
നനിലവനിലള്ള മതലബനനയഭാനങ്ങളക്കട്ട്  പുറലമ  240 tuna  long liner  ഉലാം  15 purse
seiners  ഉലാം  15  squid  jigger  ഉലാം  ഉളലപലട  270  ആഴെക്കടല്  മതലബനന
യഭാനങ്ങളക്കുകൂടനി  EEZ-ല്  മതലബനനത്തനിനട്ട്  അനുവഭാദലാം  നല്കുനതനിനുള്ള
ശനിപഭാര്ശയലാം  മതലബനനലാം  ഉപജതീവനമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേലളയലാം
കബഭാട്ടുടമകേകളയലാം കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) മതീനഭാകുമഭാരനി കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടനിലല പല ശനിപഭാര്ശകേളുലാം കകേരളത്തനിലല
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേലള  കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുലാം  എനള്ളതനിനഭാല്  പ്രസ്തുത
ശനിപഭാര്ശകേള  തള്ളനിക്കളയനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.
മതീനഭാകുമഭാരനി  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടനിലല  ശനിപഭാര്ശകേള  നടപനിലഭാക്കരുതട്ട്  എനട്ട്
ആവശലലപട്ടുലകേഭാണട്ട് ബഹു.കകേന്ദ്രകൃഷനി മനനിക്കട്ട് ലമകമ്മേഭാറഭാണലാം സമര്പനിക്കുകേയലാം
കകേന്ദ്ര കൃഷനിമനഭാലയത്തനിനട്ട് കേതകേള നല്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

 (സനി) പരമ്പരഭാഗത  മതലബനനത്തനില്  ഏര്ലപടനിരനിക്കുനവലര
ആഴെക്കടല് മതലബനനത്തനിനട്ട്  കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  High  Quality
Japanese Diving Boards,  Artficial  Fishing Baits/Lure,  Deep Sea Fishing
Smith's Jig  എനനിവ നല്കുനതനിനുള്ള  Sophisticated Fishing Gear Materials
for  Deep  Sea  Fishing  എന  കപ്രഭാജകനിനട്ട്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനി  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം  ഇഗൗ പദതനിക്കഭായനി  50  ലക്ഷലാം രൂപ ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത  പരമ്പരഭാഗത  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ആഴെക്കടല്  മതലബനനലാം
കപ്രഭാല്സഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  പരമ്പരഭാഗത  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള  വഴെനി  ആവശലമഭായ  പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതനിനുലാം  ഇതനിനട്ട്
അനുകയഭാജലമഭായ  രതീതനിയനിലള്ള  മതലബനനയഭാനങ്ങള നല്കുനതനിനുമുള്ള ഒരു
പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാനുമുള്ള  നടപടനികേളുലാം  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  7-7-2016-ല്
ഫനിഷറതീസട്ട്  കമഖലയനിലല  Central  Institute-കേളനിലല  ഉകദലഭാഗസരുലട
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കയഭാഗത്തനില്  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  വനിവനിധ  കമഖലകേളനില്  ആവശലമഭായ
സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായലാം  നല്കുനതനികനഭാടനുബനനിചട്ട്  ആഴെക്കടല്  മതല
ബനനത്തനിനട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  യഭാനങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുലാം,  മതല
ലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ആഴെക്കടല്  മതലബനനത്തനിനട്ട്  പരനിശതീലനലാം
നല്കുനതനിനുമുള്ള  സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായലാം  CIFT/CIFNET  എനതീ
സഭാപനങ്ങളനില്നനിനലാം ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനിയലാം സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  വനികദശ കടഭാളറുകേളക്കട്ട്  അനുകൂലമഭായ  ശനിപഭാര്ശകേള ഉളലക്കഭാളന
മതീനഭാകുമഭാരനി  കേമ്മേനിറനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  തള്ളനിക്കളയണലമനട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനികനഭാടട്ട്
ആവശലലപടനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  കകേരളത്തനില്  നനിനള്ള  എലാം.പനി.-മഭാകരഭാടുലാം  ഇഗൗ
വനിഷയത്തനില്  ഇടലപടുനതനിനുലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  നടപഭാക്കഭാതനിരനിക്കുനതനിനുലാം
ആവശലമഭായ  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  അതനിനഭായനി  സമ്മേര്ദ്ദേലാം
ലചേലതനതനിനുലാം അഭലര്തനിചനിട്ടുണട്ട്. 

സഭാര്ടട്ട് വനികലജട്ട് പദതനി 

15 (*255) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്   :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന   :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന   :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് സഭാര്ടട്ട് വനികലജട്ട് പദതനി നടപഭാക്കഭാന എലന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് തയഭാറഭാക്കനി നടപഭാക്കനിയലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ലക്ഷലമനിടനിരുനലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം?

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന):

(എ&ബനി) സലാംസഭാനലത്ത വനികലജട്ട് ഓഫതീസുകേലള ജനസഗൗഹൃദ ഓഫതീസുകേളഭാക്കനി
മഭാറനി  അവയനില്നനിനട്ട്  കവഗത്തനിലലാം  (Speedy)  ആധുനനികേ  രതീതനിയനിലലാം  (Modern)
ഉറപഭായലാം  (Assured)  ഉത്തരവഭാദനിതത്വകത്തഭാലടയലാം  (Responsible)  സുതഭാരലമഭായലാം
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(Transparent)  കസവനങ്ങള നല്കുകേ എന ഉകദ്ദേശകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  'സഭാര്ടട്ട്  'റവനഡ്യൂ
ഓഫതീസട്ട്  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസുകേളനില്
നനിനള്ള  കസവനങ്ങള  പഗൗരനട്ട്  ഏതട്ട്  സമയത്തട്ട്  എവനിലടവച്ചുലാം  (Any  time  Any
where)  ലഭലമഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട്  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  ഇ-ഗകവണനസട്ട്,  എലാം-
ഗകവണനസട്ട് എനനിവലയ പരമഭാവധനി ആശയനിക്കുനതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി) 2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ആരലാംഭനിച ഒനഭാലാംഘടത്തനില്  1.60
കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില് 14 ജനിലകേളനിലല ഓകരഭാ വനികലജഭാഫതീസുകേളുലാം രണഭാലാം ഘടത്തനില്
3.29  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  8  ജനിലകേളനിലഭായനി  11  വനികലജഭാഫതീസുകേളുലാം  മൂനഭാലാം
ഘടത്തനില്  3.91  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്  5  ജനിലകേളനിലഭായനി  9  വനികലജഭാഫതീസുകേളുലാം
സഭാര്ടട്ട്  റവനഡ്യൂ  ഓഫതീസട്ട്  മഭാതൃകേയനില്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനിലയടുത.  ഓകരഭാ
ഘടത്തനിലമുള്ള  വനികലജഭാഫതീസുകേളുലാം  അവയലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനിയലാം
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ കേടകലഭാര കമഖലകേളനില് തതീരകശഭാഷണലാം
വലഭാപകേമഭാകുനതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള

16 (*256) ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉലബദുള്ള :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം  കുഞ്ഞെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  കേടകലഭാര  കമഖലകേളനില്  തതീരകശഭാഷണലാം

വലഭാപകേമഭാകുനതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  വനിശകേലനലാം  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മറ്റു ജനിലകേലള അകപക്ഷനിചട്ട് എറണഭാകുളലാം, ലകേഭാലലാം ജനിലകേളനില് ഈ പ്രതനിഭഭാസലാം
രൂക്ഷമഭാവഭാതനിരനിക്കുനതനിനുള്ള അനുകൂലഘടകേങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനതു  സലാംബനനിചട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) തതീരകശഭാഷണലാം  പ്രതനികരഭാധനിക്കുന  കേഭാരലത്തനില്  കേണല്
വലഭാപനിപനിച്ചുള്ള ലജവകവലനിയലട സഭാധലതകേള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്
ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന):

(എ) ഉണട്ട്. ഭൂമനിശഭാസപരമഭായ പ്രകതലകേതയലാം തതീരകദശങ്ങളനിലല അനധനികൃത
കേകയറങ്ങളുലാം  കേടലഭാക്രമണങ്ങളുലാം  അശഭാസതീയമഭായ  കേടല്ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണവലാം
തതീരകശഭാഷണത്തനിനട്ട് കേഭാരണമഭായനിത്തതീരുനണട്ട്. 

(ബനി)  എറണഭാകുളലാം,  ലകേഭാലലാം  ജനിലകേളനില്  തതീരകശഭാഷണലാം  തഭാരതകമലന
കുറവഭാണട്ട് എനട്ട് കേലണത്തനിയനിടനില. 

(സനി) ഉണട്ട്.  ലലജവകവലനികേളുലട  സഭാധലതകേലളക്കുറനിചട്ട്  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  തതീരകശഭാഷണലാം  നലലഭാരുപരനിധനിവലര  തടയനതനിനട്ട്  ലലജവ
കവലനികേളക്കഭാകുലാം എനട്ട് പഠനത്തനില് കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് കേടലഭാക്രമണലാം
തടയനതനിനുലാം സുനഭാമനി പ്രതനികരഭാധനിക്കുനതനിനുമുള്ള അനുകയഭാജലമഭായ രതീതനിയഭായനി
ലലജവകവലനിലയ  കേഭാണഭാന  കേഴെനിയനില.  കേടല്കക്ഷഭാഭലാം  മൂലമുള്ള  തതീരകശഭാഷണലാം
പ്രതനികരഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  കേണല്ക്കഭാടുകേള  വലഭാപകേമഭായനി  വച്ചുപനിടനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള
ലലജവകവലനി  വളലരയധനികേലാം  ഫലപ്രദമഭാണട്ട്.  പ്രഭാകദശനികേ  ഭൂമനിശഭാസലാം,
സലചേനിത്രതീകേരണലാം  (topography),കേടല്കശഭാഷണലാം എനനിവയലട അടനിസഭാനത്തനില്
കേടല്കക്ഷഭാഭത്തനിലന്റെ  തതീവ്രത  കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ  കേടല്ത്തതീരത്തട്ട്
ലലജവകവലനി  വലഭാപനിപനിക്കുനതനിലന്റെ  ഗുണഫലങ്ങള  ജലകസചേന  വകുപനിലന്റെയലാം
തുറമുഖ  വകുപനിലന്റെയലാം  ശദയനില്  ലകേഭാണ്ടുവനട്ട്  പ്രസ്തുത  വകുപ്പുകേളുലട  സലാംയക്ത
സഹകേരണകത്തഭാലട  പ്രസ്തുത  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടതനതനിനട്ട്  ശനിപഭാര്ശ
ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്. 

  ഉളനഭാടന മതലസമ്പത്തട്ട്
17 (*257)  ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര്   :

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട്   :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉളനഭാടന  മതലസമ്പത്തട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങ്കനില് ഭരണതലത്തനില് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള ലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം?
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മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വലവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
(ശതീമതനി  ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ):

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉളനഭാടന മതലസമ്പത്തട്ട് വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് വനിവനിധ
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  2015-18  കേഭാലയളവനില്
സലാംസഭാനലത്ത  മുഴുവന  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങലളയലാം  ഉളലപടുത്തനി
16000 ലഹകര് ഏരലയനില് മതലകൃഷനി വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം മൂനട്ട് വര്ഷലാംലകേഭാണട്ട്
ഉളനഭാടന മകതലഭാത്പഭാദനലാം അധനികേമഭായനി 1.5  ലക്ഷലാം ടണ് വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
ലക്ഷലമനിടുന മതല സമൃദനി II പദതനിയഭാണനിതനില് പ്രധഭാനലാം. കുളങ്ങളനിലലയലാം ഇതര
ജലസലാംഭരണനികേളനിലലയലാം  ശുദജല  മതലകൃഷനി,  പഭാടകശഖരങ്ങളനിലലയലാം  കകേഭാള
പഭാടങ്ങളനിലലയലാം  മതല/ആറ്റുലകേഭാഞ്ചു  കൃഷനി/സലാംകയഭാജനിത  മതലകൃഷനി,
ലപഭാക്കഭാളനി/ലകേപഭാടു നനിലങ്ങളനിലലയലാം സത്വകേഭാരല കുളങ്ങളനിലലയലാം ലചേമ്മേതീന കൃഷനി,
കേരനിമതീന  മനിനനി  ഹഭാചറനികേള,  കുളങ്ങളനിലല  കേരനിമതീന  കൃഷനി,  അടുക്കളക്കുളങ്ങള,
കേഭാടുകേളനിലൂലട കേരനിമതീന കൃഷനി,  ഞണ്ടു പരനികപഭാഷണലാം/ഞണ്ടു കൃഷനി,  കേലകമ്മേക്കഭായ
കൃഷനി,  മഭാതൃകേഭാ  കൂടട്ട്  കൃഷനി  യണനിറ്റുകേള,  മഭാതൃകേ  മതലഫഭാമുകേള,  പടുതഭാക്കുളങ്ങളനിലല
മതലകൃഷനി,  ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനിലല  മതലസമ്പത്തട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
പദതനികേള,  മതല  കൃഷനി  പരനിശതീലന/കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള,
മതലകേര്ഷകേ  കബ്ബുകേളുലട  അടനിസഭാനന  സഗൗകേരല  വനികേസനലാം,  പനി.സനി.ആര്
ലടസ്റ്റുളലപലടയള്ള  വനിവനിധ  വനിത്തട്ട്  പരനികശഭാധന  രതീതനികേള,  ലടസ്റ്റനിലാംഗട്ട്  കേനിറ്റുകേള
സഗൗജനല  വനിള  ഇനഷത്വറനസട്ട്,  മനികേച  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  അവഭാര്ഡട്ട്  വനിതരണലാം
മതലത്തതീറ  സബ്സനിഡനി  വനിതരണലാം എനനിവയഭാണനിതനിലല  വനിവനിധ  ഘടകേങ്ങള.
ലപഭാതു  ജലഭാശയങ്ങളനിലല  മതലസമ്പത്തട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  (കസഭാഷലല്
ഫനിഷറതീസട്ട്)  ഓകരഭാ ജനിലയ്ക്കുലാം  5  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം മൂനവര്ഷലാം കേഭാലയളവനികലക്കട്ട്
210 ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട് പദയനില് വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്. 

കൂടഭാലത സലാംസഭാന ബഡ്ജറനില് ഉളലപടുത്തനി ഉളനഭാടന ജലഭാശയങ്ങളനില്
മതലക്കുഞങ്ങലള നനികക്ഷപനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 2015-2016 വര്ഷലാം 6 ലക്ഷലാം
രൂപ  വതീതലാം  ആലകേ  30  ലക്ഷലാം  രൂപ  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം,  മലപ്പുറലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  ജനിലകേളക്കട്ട്  അനുവദനിച്ചുനല്കേനിയനിരുന.  ടനി   തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  729000  പൂമതീന  കുഞങ്ങലള  കമല്പറഞ്ഞെ  ജനിലകേളനിലല
ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനില്  നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണട്ട്.  2016-2017  വര്ഷത്തനില്  ലപഭാതു
ജലഭാശയത്തനില്  മതല/ലകേഭാഞ്ചട്ട്  കുഞങ്ങലള നനികക്ഷപനിക്കുനതനിനഭായനി  5  ലക്ഷലാം
രൂപ വതീതലാം 9 ജനിലകേളക്കട്ട് ലമഭാത്തലാം 45 ലക്ഷലാം രൂപ  അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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മതലക്കൃഷനി വനികേസനത്തനിനഭായനി  50  ശതമഭാനലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയനില്

എഫട്ട്.എഫട്ട്.ഡനി.എ.  മുകഖന പുതനിയ കുളങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം,

കുളങ്ങളുലട നവതീകേരണലാം, ഇനപുടട്ട് സബ്സനിഡനി, റനിസര്കവഭായര് ഫനിഷറതീസട്ട്, നൂതന

മതലകൃഷനി  രതീതനികേളക്കുള്ള  ധനസഹഭായലാം,  മതലകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  പരനിശതീലനലാം

എനനിവ നടപനിലഭാക്കനിവരുന. 

നഭാഷണല്  ഫനിഷട്ട്  സതീഡട്ട്  ഫഭാലാം  മലമ്പുഴെ,  ഫനിഷട്ട്  സതീഡട്ട്  ഫഭാലാം  മതീങ്കര,

നഭാഷണല് ഫനിഷട്ട് സതീഡട്ട് ഫഭാലാം കപഭാളചനിറ, ഫനിഷറതീസട്ട് കകേഭാലാംപകട്ട് പനനികവലനിചനിറ,

നഭാഷണല്  ഫനിഷട്ട്  സതീഡട്ട്  ഫഭാലാം  ലനയഭാര്  എനതീ  സര്ക്കഭാര്  ഹഭാചറനികേളനില്

മതലവനിതല്പഭാദനലാം  നടത്തനിവരുന.  മതലവനിതല്പഭാദനത്തനില്  സലാംസഭാനലാം

സത്വയലാംപരലഭാപത ലകേവരനിക്കുകേ എന ലക്ഷലകത്തഭാലട നനിലവനിലള്ള ഹഭാചറനികേളുലട

ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  പുതനിയ

മതലവനിതല്പഭാദന  കകേന്ദ്രങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിയലാം

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവ  കൂടഭാലത  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  അനുബന

ഏജനസനികേളഭായ  ഫനിര്മ,  അഡഭാക്കട്ട്,  മതലലഫഡട്ട്  എനനിവ  മുകഖനയലാം  വനിവനിധ

പദതനികേള നടപഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  പദതനികേളുലട  വനിശദവനിവരലാം  അനുബനമഭായനി*

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

(ബനി)  ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനിലല  മതലവനിത്തട്ട്  നനികക്ഷപനിക്കുന  പദതനി

വലഭാപകേമഭാക്കനിയതനിലൂലട  ഉളനഭാടന  മതലസമ്പതലാം  പരമ്പരഭാഗത  അനുബന

മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനിലലാം  വരുമഭാന  മഭാര്ഗ്ഗവലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്

സഭാധലമഭാകുന.  കകേരളത്തനിലല  മുഴുവന  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലലാം

നടപഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  മതലസമൃദനി  II  പദതനിയനിലൂലട  മൂനട്ട്

വര്ഷലാംലകേഭാണട്ട് 1.5 ടണ് അധനികേ ഉളനഭാടന മകതലഭാത്പഭാദനലാം ലക്ഷലമനിടുന.  ഒരു

ലക്ഷത്തനിലധനികേലാം  മതലകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭാകേഭാന  അവസരലമഭാരുക്കനി

ലക്കഭാണട്ട്  ഉളനഭാടന  മതലക്കൃഷനികമഖലയനില്  10  ശതമഭാനലാം ഉല്പഭാദന  ക്ഷമത

വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  35  ലക്ഷത്തനില്പരലാം  ലതഭാഴെനില്  ദനിനങ്ങള  മതല

കേര്ഷകേര്ക്കഭായനി  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുലാം  ലക്ഷലമനിടുന.  മതലകൃഷനിരതീതനിയനിലലയലാം

ഇനങ്ങളനിലലയലാം  ലവവനിധലവല്ക്കരണലാം,  8,500  ലഹകറനില്  കുളങ്ങളനിലലയലാം

* ലല ബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ജലസലാംഭരണനികേളനിലലയലാം  ശുദജല  മതലക്കൃഷനി,  4,500  ലഹകറനില്

പഭാടകശഖരങ്ങളനികലയലാം കകേഭാളപഭാടങ്ങളനികലയലാം മതല/ആറ്റുലകേഭാഞ്ചട്ട് കൃഷനി, 3,000

ലഹകറനില്  ലപഭാക്കഭാളനി/ലകേപഭാടട്ട്  നനിലങ്ങളനിലലയലാം  സത്വകേഭാരല  കുളങ്ങളനിലലയലാം

ലചേമ്മേതീനകൃഷനി, 150  ലഹകര് കുളങ്ങളനിലല  കേരനിമതീന കൃഷനി, 30  യണനിറട്ട് കേരനിമതീന

മനിനനി ഹഭാചറനികേള, 6,000  യണനിറട്ട്  അടുക്കളക്കുളങ്ങള, 600  യണനിറട്ട്  കൂടുകേളനിലല

കേരനിമതീന കൃഷനി, 300 യണനിറട്ട് ഞണട്ട് കൃഷനി, 7500 യണനിറട്ട് കേലകമ്മേക്കഭായ കൃഷനി, 15

യണനിറട്ട് മഭാതൃകേഭാ കൂടുകൃഷനി യണനിറ്റുകേള, 50  ലഹകര് മഭാതൃകേഭാ മതലഫഭാമുകേള, 150

ലഹകര് സലാംകയഭാജനിത  മതലകൃഷനി,  300  എണലാം പടുതഭാകുളങ്ങളനിലല  മതലകൃഷനി,

ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനില്  മതലസമ്പത്തട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനികേള,

മതലകൃഷനി  പരനിശതീലന/കബഭാധവല്ക്കരണ  പരനിപഭാടനികേള,    മതല  കേര്ഷകേ

കബ്ബുകേളക്കുള്ള അടനിസഭാന സഗൗകേരല വനികേസനലാം,   ശഭാക്തതീകേരണലാം,  ഒറത്തവണ

പ്രവര്ത്തന  മൂലധനലാം  പനി.സനി  ആര്  ലടസ്റ്റട്ട്  ഉളലപടയള്ള  വനിവനിധ  വനിത്തട്ട്

പരനികശഭാധനഭാ രതീതനികേള, ലടസ്റ്റനിലാംഗ്കേനിറ്റുകേള, സഗൗജനല വനിള ഇനഷത്വറനസട്ട്, മനികേച

കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  അവഭാര്ഡുകേള  സലാംസഭാന/ജനിലഭാതല  എകട്ട്ലറനഷന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള,

മതലകൃഷനി അടനിസഭാന സഗൗകേരലവനികേസനങ്ങള കേര്ഷകേര്ക്കഭാവശലമഭായ ലകേപുസ്കങ്ങള/

ലഘുകലഖകേള  കബഭാഷറുകേള  തയഭാറഭാക്കല്  എനനിവയലാം  മതല  സമൃദനി  II  പദതനിയലട

ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളനില് ഉളലപടുന. 

ലകേപഭാടട്ട്-ലപഭാക്കഭാളനി  പദതനിയലട  പ്രധഭാനമഭായ  ഉകദ്ദേശലാം  ലപഭാക്കഭാളനി-

ലകേപഭാടട്ട്  നനിലങ്ങളുലട  പുറലാം  ചേനിറകേള  സമുദ്ര  നനിരപട്ട്  ഉയരുനതനിലന  ലചേറുക്കുന

വനിധലാം  ഉയരവലാം  ബലവമുള്ളതഭാക്കുകേയലാം  കേഭാലഭാവസ  വലതനിയഭാനലാം  മൂലമുണഭാകുന

ലവള്ളലപഭാക്കലത്ത  അതനിജതീവനിക്കുവഭാന  ഉതകുനവനിധലാം  ആക്കുകേയമഭാണട്ട്

കേഭാലഭാവസഭാ  വലതനിയഭാനത്തനിനനുസരനിചട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായ  ലനല്കൃഷനിയലാം

മതല-ലചേമ്മേതീന  കൃഷനിയലാം  ഇവനിടങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കുകേ  വഴെനി  ഇഗൗ  നതീര്ത്തടങ്ങളനിലല

ഉല്പഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുകേ,  ലനല്കൃഷനി   നനിലനനിര്തകേയലാം  ഉല്പഭാദന  ലചേലവട്ട്

കുറയ്ക്കുകേയലാം  ലചേയ്യുകേ,  കേര്ഷകേര്ക്കുലാം  കേര്ഷകേത്ഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം    ലതഭാഴെനിലവസരവലാം

വരുമഭാനവലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ,  ലചേമ്മേതീന  കേയറ്റുമതനിയനിലൂലട  വനികദശനഭാണലലാം  കനടുകേ,

ഉളനഭാടന മതലഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേയലാം കേഭാലഭാവസ വലതനിയഭാനത്തനിലന്റെ കേഭാരണമഭായ

മഭാറങ്ങളുലട  തതീക്ഷണത  കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം  സലാംകയഭാജനിത  കൃഷനി  രതീതനിയലട  ഗുണഫലങ്ങള

പ്രകയഭാജനലപടുതനതനിനുലാം ലക്ഷലമനിടുന.
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(സനി)  ഉളനഭാടന  മതലകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  2016-17
ബഡ്ജറനില്  40.49  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇഗൗ  തുകേയനില്  15.99
കകേഭാടനി  രൂപ ഫഭാമുകേളുലാം  ഹഭാചറനികേളുലാം   പുനരുദരനിചട്ട്  മതല  വനിതല്പഭാദനത്തനിനുലാം
4 കകേഭാടനി രൂപ പതനിനഭാലട്ട് ജനിലകേളനിലള്ള മതലകൃഷനി വനികേസന ഏജനസനികേളനിലൂലട
മതലകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം 19 കകേഭാടനി രൂപ മതലസമൃദനി പദതനിക്കുലാം
1.50  കകേഭാടനി  രൂപ  ഉളനഭാടന  ജലസമ്പത്തട്ട്  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനുമഭാണട്ട്  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
അവകലഭാകേനലാം സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലലാം വകുപട്ട് തലത്തനിലലാം തുടര്ചയഭായനി നടതകേയലാം
ലചേയ്യുനണട്ട്. കൂടഭാലത വനിവനിധ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്സഭാപനങ്ങള കേലണതന നൂതന
ജലകൃഷനി  രതീതനികേള,  പരനിശതീലനലാം  എനനിവ  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേളുലാം  സത്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  14-6-2016-നട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  കകേന്ദ്ര
കൃഷനി/മൃഗസലാംരക്ഷണലാം/ഡയറനി/ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  മനനിലയ  കനരനില്  സനര്ശനിചട്ട്
ഉളനഭാടന  മതലകൃഷനി  വലഭാപനത്തനിനുള്ള  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളനില്
സബ്സനിഡനി   തുകേ  യണനിറട്ട്  കകേഭാസ്റ്റനിലന്റെ  50  ശതമഭാനമഭായനി  ഉയര്ത്തണലമനട്ട്
ആവശലലപടുകേയലാം  ബഹുമഭാനലപട  മനനി  അതട്ട്  പരനിഗണനിക്കഭാലമനട്ട്
ഉറപ്പുനല്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  7-7-2016-നട്ട്  ലകേഭാചനിയനില്  കചേര്ന
ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  സലാംഘടനിപനിച   കകേന്ദ്ര  ഗകവഷണ  സഭാപനങ്ങളുലട
കേണ്സളകടഷന  കയഭാഗത്തനില്  ആധുനനികേ  കൃഷനി  രതീതനികേളുലാം  സഭാകങ്കതനികേ
പരനിജഭാനവലാം  മതലകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  അവര്ക്കട്ട്  മനികേച
പരനിശതീലനലാം  നല്കുനതനിനുലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരലത്തനിലള്ള
തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

കറഭാഡുകേളക്കട്ട് മനിനനിമലാം ഗലഭാരന്റെനി

18 (*258) ശതീ  .   അനനില് അക്കര   :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട്   :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട്   :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കറഭാഡുകേളക്കട്ട് മനിനനിമലാം ഗലഭാരന്റെനി ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് കേര്മ്മേ
പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  വഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിച  ലക്ഷലങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  ലകേലക്കഭാണ  നടപടനികേള
എലന്തെലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന):

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കറഭാഡുകേളുലട  മനിനനിമലാം  ഗലഭാരന്റെനി  ഉറപഭാക്കുനതനിനുള്ള
നനിബനന ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് മഭാനത്വല് പ്രകേഭാരലാം നനിലവനിലണട്ട്. കറഭാഡുകേളുലട പ്രവൃത്തനി
ഏലറടുത്തട്ട് നടത്തനിയകശഷലാം നനിശ്ചനിത കേഭാലഭാവധനിക്കട്ട് ഗലഭാരന്റെനി ഉറപഭാക്കുനതനിനുള്ള
ഉത്തരവട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രവൃത്തനിയലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം ലമചലപടുതകേയഭാണട്ട്
ഇതുലകേഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം പണനി ഏലറടുക്കുന കേരഭാറുകേഭാര് തലന
പ്രവൃത്തനിയലട  ഗലഭാരന്റെനി  പതീരതീഡനില്  ഉണഭാകുന  കകേടുപഭാടുകേള  അവരവരുലട
ലചേലവനില്  തലന  ലചേകയണതഭാണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാലത   5  വര്ഷലാം  ലമയനിന്റെനനസട്ട്
ഗലഭാരന്റെനികയഭാടുകൂടനി  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കുനതനിനട്ട്  ലഹവനി  ലമയനിന്റെനനസട്ട്  പദതനിയലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കദശതീയപഭാതകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം അറകുറപണനികേളക്കുലാം
കമഭാര്ത്തട്ട് ലസസനിഫനികക്കഷനുലാം ലഎ.ആര്.സനി.  ലഗഡട്ട് ലലനസുലാം പഭാലനിക്കുനണട്ട്.
അതനുസരനിച്ചുള്ള  ഡനിലസനുലാം  നനിര്മ്മേഭാണരതീതനിയമഭാണട്ട്  നനിലവനിലള്ളതട്ട്.
നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങലളലഭാലാം  കപവര്  ഫനിനനിഷര്,  ബനിറ്റുമനിനസട്ട്  കസ്പ്രേയര്,
ലവകബററനി കറഭാളര് തുടങ്ങനിയ ആധുനനികേ യന സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്
നനിര്വഹനിക്കുനതട്ട്.  കൂടഭാലത,നനിര്മ്മേഭാണഘടത്തനില്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുതനതനിനഭായനി  എലഭാ  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടുലാം  കൂടനിയ ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന ലകബഭാറടറനി സലാംവനിധഭാനങ്ങള, കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം ലസറനില് കകേഭാണ്ടഭാകര്
സഭാപനിചട്ട്  കദശതീയപഭാതയലട  കേതീഴെനിലള്ള  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനഭാ  വനിലാംഗനിലന്റെ
കമല്കനഭാടത്തനില് ലടസ്റ്റുകേള നടത്തനി നനിര്മ്മേഭാണ നനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുതന. 

(ബനി)  കറഭാഡനിലന്റെ  ഉപരനിതലത്തനില്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില്  ഉണഭാകുന  കകേടുപഭാടുകേള
നതീക്കനി  സുഖകേരമഭായ  യഭാത്ര  ലഭലമഭാക്കുവഭാന  കറഭാഡനിലന്റെ  സനിതനി  ലമചലപടുതകേയഭാണട്ട്
പ്രസ്തുത  പദതനി  വഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനു
കശഷലാം  കറഭാഡുകേളുലട  ലപലടനള്ള  തകേര്ച  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  കറഭാഡുകേളുലട  വഭാര്ഷനികേ
അറകുറപണനികേളുലട ആവര്ത്തന ലചേലവട്ട് കുറയ്ക്കുനതനിനുലാം ഇതുമൂലലാം സഭാധനിക്കുന. 
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(സനി) ഡനിഫകട്ട് ലയബനിലനിറനി കേഭാലഭാവധനി നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാണട്ട് 31-8-2013-ല് ജനി.ഒ.
(എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്  73/2013/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
കേരഭാറുകേഭാര്  പണനികേള  ഏലറടുക്കുകമ്പഭാള  തലന  ടനി  പണനികേളക്കഭായള്ള  കേരഭാറനില്
ഗലഭാരന്റെനി  പനിരതീഡട്ട്  നനിശ്ചയനിച്ചു  നല്കുനതുലകേഭാണട്ട്  പ്രവൃത്തനിയലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുലാം.  ഇതുമൂലലാം  പ്രസ്തുത  കേഭാലയളവനില്  ടനി  പണനികേളുലട
അറകുറപണനികേള കവണനി വനഭാല് കേരഭാര്കേഭാര് തലന ലചേകയണതഭാണട്ട്.  ഇതനില് വതീഴ്ച
വരുതന കേരഭാറുകേഭാര്ലക്കതനിലര കേരനിമ്പടനികേയനില്ലപടുതകേ,  ലലസനസട്ട് റദ്ദുലചേയ്യുകേ
തുടങ്ങനിയ വലവസകേളുലാം കേരഭാറനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

തതീരകദശ പഭാകക്കജട്ട്

19 (*259)  ശതീ  .    ബനി  .   സതലന   : 
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്   : 
ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന   : 
ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വലവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് 'തതീരകദശപഭാകക്കജട്ട്'നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തഡുത  പഭാകക്കജനിനഭായനി  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്  നതീക്കനി  വചനിരനിക്കുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുനതനില്  പരഭാജയലപടതഭായനി
ആകക്ഷപമുള്ള  'മഭാതൃകേഭാ  മതല  ഗ്രഭാമലാം  പദതനി',  നഡ്യൂനതകേള  പരനിഹരനിചട്ട്
പുനരഭാവനിഷ്ക്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

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

(എ)  ഉണട്ട്.  സനി.ആര്.ഇസഡട്ട്  പരനിധനിയനില്  തഭാമസനിക്കുന
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാകേലള  സുരക്ഷനിത  കമഖലയനികലയട്ട്  മഭാറനി  തഭാമസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
സമഗ്ര തതീരകദശ പഭാകക്കജട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  യണനിലറഭാനനിനട്ട്  ഭൂമനിയലാം വതീടുലാം
നല്കുനതനിനട്ട് 10 ലക്ഷലാം രൂപ വലര ധനസഹഭായലാം നല്കുന പുതനിയ ഒരു പദതനി
2016-17-ലല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത
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വഭാസകയഭാഗലമഭായ  ഭവനമനിലഭാത്ത  എലഭാ  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം സത്വന്തെമഭായനി വസ്തുവനിലഭാത്തവര്ക്കട്ട് ഭൂമനി വഭാങ്ങനിവതീടട്ട് വയ്ക്കുനതനിനുലാം
എലഭാ  ഭവനങ്ങളനിലലാം   ഉപകയഭാഗകയഭാഗലമഭായ  ശഗൗചേഭാലയങ്ങള  ഉറപട്ട്
വരുതനതനിനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  തതീരകദശലത്ത  മഭാലനിനല  സലാംസ്കരണലാം  ലക്ഷലമനിടട്ട്
'ശുചേനിതത്വതതീരലാം'പദതനി തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട
നടപഭാക്കഭാനുലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  വനിശദപഠനങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഓകരഭാ
പ്രകദശത്തനിനുലാം  അനുകയഭാജലമഭായ  തതീരസലാംരക്ഷണ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  സൃഷ്ടനിചട്ട്
തതീരകദശ  ജനതലയ  കേടല്കക്ഷഭാഭ  ദുരനിതങ്ങളനില്  നനിനലാം  കമഭാചേനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
ഒരു  ബൃഹതട്ട്  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  ഇത്തരലമഭാരു  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിലന്റെ  ആദലപടനിയഭായനി  ഇതനിലന്റെ  സഭാദലതഭാ  പഠനലാം
നടതനതനിനട്ട്  നടപ്പു  വര്ഷലത്ത  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  50  ലക്ഷലാം  രൂപ
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) വനിവനിധങ്ങളഭായ ഘടകേങ്ങലള സലാംകയഭാജനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട് നടപഭാക്കുന ഇഗൗ
പദതനിക്കട്ട്  വനിവനിധ  ശതീര്ഷകേങ്ങളനിലഭായനി  198  കകേഭാടനി  രൂപ  നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.
സലാംസഭാനലത്ത മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് സമഗ്ര തതീരകദശ വനികേസന പഭാകക്കജട്ട്
നടപഭാക്കുനതനിലന്റെ ആദലഘടമഭായനി 25 കകേഭാടനി രൂപ 2016 ജൂലല 8-ലല ബഡ്ജറട്ട്
പ്രസലാംഗത്തനില് പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  മതലഗ്രഭാമങ്ങളനിലല  അടനിസഭാന  പ്രശ്നങ്ങള  മുഴുവന  മുനഗണനഭാ
ക്രമത്തനില്  ഏലറടുത്തട്ട്  സലാംസഭാനലത്തഭാനഭാലകേ  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  കകേരളത്തനില്  222  കേടകലഭാര  മതലഗ്രഭാമങ്ങളുലാം  113  ഉളനഭാടന
മതലഗ്രഭാമങ്ങളുലാം നനിലവനിലണട്ട്.  അവയലട സമഗ്രപുകരഭാഗതനിയഭാണട്ട്  ഇഗൗ സര്ക്കഭാര്
ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. 

 വനിദലഭാഭലഭാസ നയലാം

20 (*260)  ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞെട്ട് :
  ശതീ  .    എലാം  .   ഉമ്മേര് :

ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുലസന തങ്ങള :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിദലഭാഭലഭാസനയത്തനില്  മഭാറങ്ങള  വരുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി)  എങ്കനില്  ഏതു  വനിധത്തനിലള്ള  മഭാറങ്ങളഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അതുപ്രകേഭാരലാം,  കുടനികേളനില്  പഗൗരകബഭാധലാം  വളര്ത്തനിലയടുക്കഭാന
നനിലവനിലള്ളതനില്  കൂടുതലഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക  പരനിഷ്കഭാരങ്ങളഭാണട്ട്  പരനിഗണനയനിലള്ളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്):

(എ-സനി)  ഉണട്ട്.  ലപഭാതു  വനിദലഭാലയങ്ങലള  സലാംരക്ഷനിക്കുകേ  എനള്ളതഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിദലഭാഭലഭാസ  നയലാം.  അടനിസഭാന സഗൗകേരലങ്ങള ലമചലപടുത്തനിയലാം
പഭാഠലപദതനികേള  പരനിഷ്കരനിച്ചുലാം  അക്കഭാഡമനികേ  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തനിയലാം  ലപഭാതു
വനിദലഭാലയങ്ങലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുകേ എനതഭാണട്ട് പ്രധഭാനലക്ഷലലാം. വനിവനിധ
വനിഭവ  കസഭാതസ്സുകേലള  ഉദ്ഗ്രഥനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട്  കമല്പറഞ്ഞെ  പ്രക്രനിയയട്ട്
ആവശലമഭായ വനിഭവലാം കേലണതനതട്ട്.  ഉനത വനിദലഭാഭലഭാസ രലാംഗത്തട്ട് പൂര്ണമഭായ
അക്കഭാഡമനികേട്ട്  സത്വയലാംഭരണലാം  നല്കേനിലക്കഭാണ്ടുലാം ലലബറനി,  ലകബഭാറടറനി  എനനിവ
ആധുനനികേവത്കേരനിച്ചുലകേഭാണ്ടുമഭാണട്ട്  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുകേ.  നനിലവനിലള്ള
അദലഭാപകേ കകേന്ദ്രതീകൃത വനിദലഭാഭലഭാസ രതീതനിക്കുപകേരലാം വനിദലഭാര്തനി കകേന്ദ്രതീകൃത രതീതനി
അവലലാംബനിക്കുനതനിലൂലട  ഓകരഭാ  കുടനിയലടയലാം  സര്ഗ്ഗപരമഭായ  കേഴെനിവകേലള
സമഗ്രമഭായനി  വനികേസനിപനിലചടുത്തട്ട്  സഭാമൂഹനികേ  പ്രതനിബനതയള്ളവരഭാക്കനി
മഭാറനിലക്കഭാണഭാണട്ട് പഗൗരകബഭാധലാം വളര്തവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

വനിദലഭാലയങ്ങലള മഭാതൃകേഭാസഭാപനങ്ങളഭാക്കുന പദതനി

 21 (*261) ലപ്രഭാഫ  .  ലകേ  .  യ  .   അരുണന:
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട്:
ശതീ  .   എലാം  .   സത്വരഭാജട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശശതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  സഹഭായമനിലഭാലത  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
പഭാഠലപദതനിയനുസരനിച്ചുലാം  മറട്ട്  പഭാഠലപദതനിപ്രകേഭാരവലാം  അധലയനലാം  നടതന
വനിദലഭാലയങ്ങള  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  വര്ദനിച്ചു  വരുന  പ്രവണത  പഠന
വനികധയമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഈ  പ്രശ്നത്തനിനുള്ള  കേഭാരണലാം  എന്തെഭാലണനട്ട്
ലവളനിലപടുതകമഭാ;
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(ബനി)  ഒകര  പഭാഠലപദതനിയനുസരനിച്ചുള്ള  വനിദലഭാലയങ്ങളനി ല്ത്തലന  അമനിത

ഫതീസട്ട്  ഈടഭാക്കുന  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  തങ്ങളുലട  കുടനികേലള  അയയ്ക്കുവഭാന

രക്ഷനിതഭാക്കള  തയഭാറഭാകുനതട്ട്  ആസൂത്രനിത  പ്രചേഭാരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

മഭാത്രമഭാകണഭാ എനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഈ പ്രവണത മഭാറ്റുവഭാന എന്തു നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുലമനട്ട്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  സ്കൂളുകേളുലട  നനിലവഭാരത്തനിലള്ള  അന്തെരലാം

ലകേഭാണഭാലണങ്കനില്  അതു  നനികേതവഭാനഭായനി  എന്തു  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുലമനട്ട്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതു  വനിദലഭാലയങ്ങളുലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ  സമ്പ്രദഭായവലാം  സഭാമൂഹനികേ

ഐകേലത്തനിനട്ട് അനനിവഭാരലമഭാലണനതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഇത്തരലാം വനിദലഭാലയങ്ങലള

മഭാതൃകേഭാ സഭാപനങ്ങളഭാക്കുനതനിനുള്ള പദതനിലയലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്):

(എ  &  ബനി)  എസട്ട്.എസട്ട്.എ  മുഖഭാന്തെനിരലാം  വനിശകേലനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ആസൂത്രനിത പ്രചേഭാരണത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭാലണനട്ട് കേരുതുനനില.  എനനിരുനഭാലലാം കകേന്ദ്ര

സനിലബസ്സുകേകളഭാടുലാം  ഇലാംഗതീഷട്ട്  മതീഡനിയലാം  വനിദലഭാഭലഭാസകത്തഭാടുലാം  രക്ഷനിതഭാക്കളക്കുള്ള

അമനിതമഭായ  തഭാത്പരലവലാം  മനികേച  പശ്ചഭാത്തല  സഗൗകേരലങ്ങള  ഇഗൗ  സ്കൂളുകേളനില്

ലഭലമഭാകുനതുലാം  കേഭാരണമഭാകുനണട്ട്.  ഇഗൗ  അവസയട്ട്  മഭാറലാം  വരുതനതനിനഭായനി

ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളുലട  പശ്ചഭാത്തല  സഗൗകേരലലാം  വര്ദനിപനിച്ചുലാം  സനിലബസട്ട്

പരനിഷ്കരണലാം  നടത്തനിയലാം  സലാംസഭാന  സനിലബസട്ട്  കൂടുതല്  നനിലവഭാരത്തനി

ലയര്ത്തഭാന കവണ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  തനിരലഞ്ഞെടുക്കലപട  100  സ്കൂളുകേലള  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര

നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്  ഉയര്തനതനിനഭായനി  'പ്രനിസലാം'  പദതനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

നയരൂപതീകേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പരനിഗണനയനിലണട്ട്.  സഭാര്ടട്ട്  കഭാസട്ട്  റലാം

ഒരുക്കുനതനിനട്ട്  LAC-ADS  വനിനനികയഭാഗത്തനില്  സ്കൂളുകേലള  ഉളലപടുത്തനിയതുലാം

ഇഗൗലയഭാരു  ഉകദ്ദേശലത്തനിലഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  ഉചഭക്ഷണലാം,  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള,

യണനികഫഭാലാം വസങ്ങള തുടങ്ങനിയവ  നല്കുനതനിലൂലട എലഭാ വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം

തുലല  അവസരങ്ങളുലാം  അവകേഭാശവലാം  അതുമൂലലാം  സഭാമൂഹനികേ  ലഎകേലവലാം  പ്രദഭാനലാം

ലചേയഭാനുലാം സഭാധനിക്കുന. 
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പഭാഠപുസ്തകേ അചടനിയലാം വനിതരണവലാം

 22 (*262) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :

ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :

ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഈ അധലയന വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള പഭാഠ പുസ്തകേ അചടനിയലാം വനിതരണവലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട  വനിതരണലാം  ലവകേഭാതനിരനിക്കഭാന  സത്വതീകേരനിച
നടപടനികേള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അടുത്ത അധലയന  വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള  പഭാഠ  പുസ്തകേങ്ങളുലട  അചടനിയലാം
വനിതരണവലാം  യഥഭാസമയലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്  മുനകൂര്  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ) ഈ അധലയന വര്ഷലത്ത 1 മുതല് 10 വലര കഭാസുകേളനിലല സനിലാംഗനിള,
വഭാലലലാം-I ഈ  ഇനങ്ങളനിലല  പഭാഠപുസ്തകേ  അചടനിയലാം  വനിതരണവലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഈ വര്ഷലാം ഓണ് ലലന ആയനി ഇന്റെന്റെട്ട് സമര്പനിച ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനിലല പസട്ട് ടു പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട  90  ശതമഭാനവലാം പസട്ട് വണ്
പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട 70 ശതമഭാനവലാം വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  വര്ഷലത്ത  അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിചട്ട്  ഈ  അധലയന
വര്ഷലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  കൃതലമഭായനി  പുസ്തകേ  വനിതരണലാം  നടതനതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിരുന.   കപപര്  ലകേ.ബനി.പനി.എസട്ട്.  കനരനിടട്ട്
വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് അനുമതനികയകേനി ഇന്റെന്റെട്ട് സമയബനനിതമഭായനി നല്കേനി, ലമഭാഡഡ്യൂളുകേളുലാം
നല്കേനി,  അചടനി  നനിരതീക്ഷനിചട്ട്  വനിതരണത്തനിനുള്ള  ലസഭാലസറനി  ലനിസ്റ്റട്ട്
സമയതതലന നല്കേനി, അചടനിക്കുന പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള ലകേ.ബനി.പനി.എസട്ട്. കനരനിടട്ട്
സ്കൂള  ലസഭാലസറനികേളനില്  എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലാം  ഐ.റനി.  @  സ്കൂള
ലസറട്ട്  വഴെനി  മുകനതലന  കവണ  നടപടനികേള  ലകേലക്കഭാണനിട്ടുണഭായനിരുന.
അകതഭാലടഭാപലാം  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറകറുലാം  ലടകട്ട്റട്ട്  ബുക്കട്ട്  ഓഫതീസറുലാം
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പഭാഠപുസ്തകേ അചടനിയലാം വനിതരണവലാം കൃതലമഭായനി കമഭാണനിറര് ലചേയ്യുന സലാംവനിധഭാനവലാം
ഏര്പഭാടട്ട് ലചേയനിരുന.  വളലര മുനകൂടനി പഭാഠപുസ്തകേ അചടനി പഭാന ലചേയട്ട് നടപനില്
വരുത്തനിയതനിലന്റെ  ഫലമഭായനിടഭാണട്ട്  ഈ  വര്ഷലാം  പഭാഠപുസ്തകേ  വനിതരണലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുവഭാന  കേഴെനിഞ്ഞെതട്ട്.   3-3-2016-ലല  ജനി.ഒ.  (ആര്.  ടനി.)  നമ്പര്
974/2016/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  2016-17  അധലയന വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള പഭാഠപുസ്തകേ
അചടനിക്കുലാം വനിതരണത്തനിനുമഭായനി  14-3-2016-നട്ട് കകേരള ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സഭാപനമഭായ
സനി-ആപ്റനിലന  ഹയര്  ലസക്കണറനി  ഡയറകര്  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനില്
അധലയന  വര്ഷഭാരലാംഭത്തനിനട്ട്  മുമ്പുതലന  സ്കൂളുകേളനില്  പഭാഠപുസ്തകേ  വനിതരണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കണലമനട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.

(സനി) ഇക്കഭാരലത്തനിനഭായനി നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

 കറഭാഡട്ട് ടഭാറനിലാംഗനിനട്ട് ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ പഭാസ്റ്റനികേട്ട്
പ്രകയഭാജനലപടുത്തല്

23 (*263) ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതബ :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ഈ  വര്ഷലാം  സലാംസഭാനലത്ത  കറഭാഡട്ട്
സര്കഫസനിലാംഗനിനുലാം  റതീസര്കഫസനിലാംഗനിനുലാം  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  എത്ര  കേനികലഭാമതീറര്  കറഭാഡഭാണട്ട്  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഏലറടുത്തട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതുമൂലലാം  ഉണഭാകുന  പ്രകയഭാജനങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കറഭാഡട്ട്  റതീസര്കഫസട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  ബനി.പനി.സനി.എല്.
ഉല്പഭാദനിപനിചനിട്ടുള്ള  എന.ആര്.എലാം.ബനി.  (നഭാചേത്വറല്  റബ്ബര്  കമഭാഡനിലഫഡട്ട്  ബനിറ്റുമനിന)
ഉപകയഭാഗലാം കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ലപഭാതുമരഭാമതലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി   (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന): 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  നനിരത്തട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  100  കേനി.മതീ.
കറഭാഡഭാണട്ട് ഇപ്രകേഭാരലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്  കേഭാരണലാം  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനലലാം  ലകേഭാണ്ടുണഭാകുന  പരനിസനിതനി
പ്രശ്നങ്ങള  ഒരു  പരനിധനിവലര  നനിയനനിക്കഭാനുലാം  കറഭാഡനിലന്റെ  ഉപരനിതലത്തനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉയര്തവഭാനുലാം  വഭാഹനങ്ങളുലട  കതയട്ട് മഭാനലാം  കുറയ്ക്കുവഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുലാം.  കൂടഭാലത ലചേറനിയ കതഭാതനില് ലചേലവട്ട് കുറയകേയലാം ലചേയ്യുലാം.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.   2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം   10852  ലമടനികേട്ട്  ടണ്  NRMB
സലാംസഭാനലത്ത  കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെ  പ്രവ വൃത്തനികേളനില്  പരമഭാവധനി  NRMB
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

റവനഡ്യൂ വകുപനില് ഇ-കരഖഭാ പദതനി 

24 (*264)  ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :

 ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് റവനഡ്യൂവകുപനില് ഇ-കരഖഭാ പദതനി നടപഭാക്കഭാന എലന്തെലഭാലാം
കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനികേള  വഴെനി  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്
ലകേവരനിക്കുവഭാന ലക്ഷലമനിടനിരുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേലക്കഭാണലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന): 

(എ) പുരഭാതന സര്കവ കരഖകേള കകേടുകൂടഭാലത സൂക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി കകേരളഭാ

ലഭാന്റെട്ട്  ഇനഫര്കമഷന  മനിഷലന്റെ  എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനിയനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
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ലഭലമഭാക്കനി  ഇ-കരഖ  എന കപരനില്  ഒരു ലറകക്കഭാര്ഡട്ട്  കേണ്സര്കവഷന  പദതനി

സര്ലവയലാം  ഭൂകരഖയലാം  വകുപനില്  കകേരളഭാ  ലഭാന്റെട്ട്  ഇനഫര്കമഷന  മനിഷന  വഴെനി

നടപഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  ഇ-കരഖ  എന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംരക്ഷനിക്കലപട  റനികക്കഭാര്ഡുകേള

കവഗതയനിലലാം സുതഭാരലമഭായലാം ലപഭാതുജനത്തനിനട്ട് ലഭലമഭാക്കുവഭാനഭായനി ഇന്റെര്ലനറട്ട്, ടചട്ട്

സതീന കേനികയഭാസ്കട്ട് എനനിവയലട സഹഭായത്തഭാല് "Online payment gateway”വഴെനി

പണമടചട്ട്  റനികക്കഭാര്ഡുകേളുലട  പകേര്പ്പുകേള  ലഭലമഭാക്കുവഭാനുലാം  അതനിലൂലട  സര്ലവ

വകുപനിലന്റെ  കസവനങ്ങലള  കൂടുതല്  ആധുനനികേവത്ക്കരനിചട്ട്  ജനകേതീയവലാം

സുതഭാരലവമഭാക്കുനതനിനുലാം ടനി പദതനിയലട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിലൂലട ലക്ഷലമനിടുന.  ടനി

പദതനികയഭാടനുബനമഭായനി  കകേരളഭാ  ലഭാന്റെട്ട്  ഇനഫര്കമഷന  മനിഷന

തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  'ഇ-കരഖ'  ലവബട്ട്  കപഭാര്ടലനില്  ഇതനികനഭാടകേലാം

337 വനികലജുകേളുലട FMB മഭാപ്പുകേള ഓണ്ലലനഭായനി ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കകേരളഭാ  ലഭാന്റെട്ട്  ഇനഫര്കമഷന  മനിഷലന്റെ  9-ാം  എലാംപകവര്ഡട്ട്

കേമ്മേനിറനിയനില്  സര്കവ  വകുപനിലല  പുരഭാതന  റനികക്കഭാര്ഡുകേള  ഭഗൗതനികേമഭായനി

സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  ഡനിജനിലറസട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുലാം  അവ  ഓണ്ലലനഭായനി

ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  നല്കുനതനിനുമഭായനി  ഇ-കരഖ  എന  പദതനിക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം

നല്കുകേയണഭായനി.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ  NLRMP-യനില് ഉളലപടുത്തനി ടനി

പദതനി നടപഭാക്കഭാനഭായനി 5 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിക്കുകേയലാം ലചേയ്തു.  ജനിലകേളനില് ഒന

വതീതലാം ഡനിജനിലറകസഷന ലസന്റെറുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  3.50  ലക്ഷലാം രൂപ

അനുവദനിക്കുകേയലാം  13  ജനിലകേളനില്  റതീസര്ലവ  ഡഭാറകേള  ഡനിജനിലറസട്ട്

ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  പ്രസ്തുത  ലസന്റെറുകേള  മനിഷലന്റെ  കേതീഴെനില്  പ്രവര്ത്തനലാം

ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.   ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനി  അദലക്ഷനഭായ  എലാംപകവര്ഡട്ട്

കേമ്മേനിറനിയലട  പ്രസ്തുത  തതീരുമഭാനലത്ത  തുടര്നട്ട്  ടനി  പദതനിക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഡനിജനിലറസട്ട് ലചേയതഭായ സര്ലവ ലറകക്കഭാര്ഡുകേലളലഭാലാം

ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുവഭാന കവണനി  GIS  അധനിഷനിതമഭായ കസഭാഫട്ട് ലവയര്

സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുനതനിനുലാം  ഡഭാറ   ഡനിജനിറലഭായനി  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ബഭാക്കട്ട്

അപട്ട്  ലസര്വര്  വഭാങ്ങുകേയലാം  ആയതനിലന്റെ  ഇനസ്റ്റകലഷന  കജഭാലനികേള

പുകരഭാഗതനിയനിലമഭാണട്ട്.
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ജനിലഭാതലങ്ങളനിലല  ലറകക്കഭാര്ഡുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായള്ള  കമഭാകഡണ്

സര്കവ ലറകക്കഭാര്ഡട്ട് റമുകേളക്കുകവണനിയള്ള അനുമതനി 2012-13-ലല ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്

വര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപനില് ലഭലമഭായനിട്ടുണട്ട്.  കമല് വനിവരനിച പദതനികേളുലട നടത്തനിപ്പുമഭായനി

ബനലപടട്ട്  വനിവനിധ  ലടകനിക്കല്  കേമ്മേനിറനികേള  കൂടുകേയലാം  പദതനികേള

നടപഭാക്കനിവരനികേയലാം  ലചേയ്യുന.   ഇ-കരഖ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  കേണ്സര്കവഷന

സഭാദലമഭാക്കനിയ പുരഭാതന സര്ലവ റനിക്കഭാര്ഡുകേള ലസനടല് സര്ലവ ഓഫതീസനില്

ഇതനികലക്കഭായനി  മനിഷന  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  ലസനടല്  കമഭാകഡണ്  റനികക്കഭാര്ഡട്ട്

റമനികലക്കട്ട് മഭാറനി സൂക്ഷനിക്കുനമുണട്ട്.

ഭവന രഹനിതര്ക്കഭായനി ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള 

25 (*265) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് : 

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള : 

ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന : 

ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഭവന  രഹനിതര്ക്കഭായനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപഭാക്കനി  വരുന  വനിവനിധ

തരത്തനിലള്ള  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനികേളനില്  ഓകരഭാ  പദതനിയലടയലാം  ലക്ഷലലാം

എന്തെഭായനിരുനലവനലാം  ആയതട്ട്  യഥഭാസമയലാം  നനിറകവറഭാന  കേഴെനിയഭാതനിരുനതട്ട്

എന്തുലകേഭാണഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില്  എത്ര  ഭവന  രഹനിതരുലണനട്ട്

കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇവര്ക്കഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് ലവളനിലപടുതകമഭാ?

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന): 

(എ)  ഭവന  രഹനിതര്ക്കഭായനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന

ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ വകുപട്ട് തഭാലഴെപറയന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

1. ഗൃഹശതീ ഭവന പദതനി

2. സഭാഫലലലാം ഭവന പദതനി

3. ഇലനഭാകവറതീവട്ട് (അത്തഭാണനി) ഭവന പദതനി 
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ഗൃഹശതീ ഭവന പദതനി :

സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭവന  രഹനിതരഭായ  സത്വന്തെമഭായനി  2  ലസന്റെട്ട്/  3  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനിയള്ള
ദുര്ബ്ബല  വനിഭഭാഗലാം/തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട്  സനദസലാംഘടന/
കേഭാരുണലവഭാന്മെഭാരഭായ  വലക്തനികേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  വതീടട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന
ഉകദ്ദേശലക്ഷലകത്തഭാലട   2  ലക്ഷലാം  രൂപ  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനി  ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്
ഗൃഹശതീ ഭവന പദതനി.

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ഭഭാഗതനനിനലാം  തനിരനിചടവനിലഭാത്ത  പദതനിയഭായതനിനഭാല്
നടപടനി ക്രമങ്ങള പരമഭാവധനി ലഘൂകേരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന പദതനിയനില് കേഴെനിഞ്ഞെ മൂനട്ട്
വര്ഷലാംലകേഭാണട്ട് ഏകേകദശലാം 2700 -ഓളലാം ഭവനരഹനിതര്ക്കട്ട് പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

സഭാഫലലലാം ഭവനപദതനി :

ദുര്ബ്ബലവനിഭഭാഗത്തനില്ലപട ദഭാരനിദ്രല കരഖയട്ട് തഭാലഴെയള്ള ഭൂ-ഭവന രഹനിതര്ക്കട്ട്
പഭാര്പനിടലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  രണട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപ  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനിയലാം  പഞ്ചഭായതകേളുലടയലാം  സനദസലാംഘടന/
കേഭാരുണലവഭാന്മെഭാരഭായ വലക്തനികേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലടയലാം ഫ്ളഭാറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിചട്ട്
നല്കുകേ എനതഭാണട്ട്  സഭാഫലലലാം  ഭവന പദതനിയലട  ഉകദ്ദേശലക്ഷലലാം.   ഹഡ്കകേഭാ
വഭായ്പ  സമഭാഹരനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിരുനതട്ട്.
ഹഡ്കകേഭാ  വഭായ്പ  സമഭാഹരനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലതവന  സഭാഹചേരലത്തനില്  ടനി  തുകേ
പഞ്ചഭായത്തട്ട്  വനിഹനിതമഭായനി  ലഭലമഭാക്കനിയ  ചേഭാത്തന്നൂര്,  കചേഭാറഭാനനിക്കര,  കചേളന്നൂര്
എനതീ മൂനട്ട് പഞ്ചഭായതകേളനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിലയങ്കനിലലാം മറട്ട് സലങ്ങളനില് 
പഞ്ചഭായതകേളുലട  നനിസഹകേരണലാംമൂലലാം  ടനി   പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാത്ത
സഭാഹചേരലമഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളതട്ട്. 

ഇലനഭാകവറതീവട്ട്   (  അത്തഭാണനി  )   ഭവനപദതനി :

നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുകേയലാം  എനഭാല്  നഗരത്തനിനട്ട്  പുറത്തട്ട്
കജഭാലനി  സലങ്ങളനില്  നനിനലാം  വളലര  ദൂരത്തഭായനി  തഭാമസനിക്കുവഭാന
നനിര്ബനനിതരഭാകുകേയലാം  ലചേയ്യുന  പഭാവലപട  ദഭാരനിദ്രലകരഖയട്ട്  തഭാലഴെയള്ള
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  നഗരത്തനില്  തഭാമസ  സഗൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന
ഉകദ്ദേശലക്ഷലകത്തഭാലട സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനില് ഫ്ലെെഭാറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിചട്ട് കുറഞ്ഞെ നനിരക്കനില്
വഭാടകേയട്ട്  നല്കുന  പദതനിയഭാണട്ട്  ഇലനഭാകവറതീവട്ട്  ഭവന  പദതനി.  ടനി  ലക്ഷലലാം
നനിറകവറഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  വകുപനില്  ലഭലമഭായ  വനിവരങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
സലാംസഭാനത്തട്ട് 4,72,000 ഭവന രഹനിതരുലണനട്ട് കേണക്കഭാക്കലപടുന.

എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട് പദതനി :

സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലഭാവര്ക്കുലാം  വതീടട്ട്  എന  ലക്ഷലലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുനതനിനഭായനി
ഭൂരഹനിതരഭായ  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിലള്ള  75,000  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി
ബഹുനനില  അപഭാര്ട്ടുലമനകേളുലാം  ഭൂമനി  സത്വന്തെമഭായള്ള  ബനി.പനി.എല്./തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന
വനിഭഭാഗത്തനിലള്ള 75000 കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി പലനിശ സബ്സനിഡനി നല്കുന ഭവന
വഭായ്പകേളുലാം  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല  ദരനിദ്രരനില് ദരനിദ്രരഭായവര്ക്കഭായനി
ഒരു വഭാര്ഡനില് ഒരു വതീടട്ട് എന പദതനി പ്രകേഭാരലാം 22000 വതീടുകേളുലാം അനുവദനിക്കുന
"എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട്"  പദതനിയലട ഒനഭാലാംഘടലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപഭാക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  രണട്ട് ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  സത്വന്തെമഭായള്ള ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിലള്ളവര്ക്കട്ട്
7000 വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിചട്ട് നല്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

പനി.ഡബഡ്യൂ.ഡനി. വകുപനിലന്റെ ആധുനനികേവത്കേരണലാം 

26 (*266) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പനി.ഡബബ.ഡനി. വകുപനിലന്റെ ആധുനനികേവത്ക്കരണത്തനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം
കേര്മ്മേപദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ  പദതനി  വഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം;

(സനി) ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
ലകേലക്കഭാളകേയണഭായനി; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന): 

(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന ആധുനനികേ വല്ക്കരനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വനിവനിധ
പരനിഷ്കഭാരങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

1. ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് മഭാനത്വല് കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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2. പ്രവൃത്തനികേളുലട  എസ്റ്റനികമറട്ട്  ഓണ്ലലനഭായനി  സമര്പനിചട്ട്  അവയട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കുനതനിനട്ട്  National Informatic Centre (NIC) -മഭായനി സഹകേരനിചട്ട് Project
Information and Cost Estimation (PRICE) കസഭാഫട്ട് ലവയര് രൂപകേല്പന ലചേയട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

3. ഇ-ലടണറനിലാംഗട്ട് സനിസ്റ്റലാം നനിലവനില് വരുത്തനി.

4. ഇ-കപയ്ലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
ലകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.

5. ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേള കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനില് ഉയര്തനതനികലക്കഭായനി
കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്  MoRTH  Specification  -  ഉലാം  Delhi
Schedule of Rate - ഉലാം നടപനിലഭാക്കനി.

6. ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി
തനിരുവനന്തെപുരലാം, എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലകേളനില് റതീജനിയണല് കേത്വഭാളനിറനി
കേണ്കടഭാള ലഭാബുകേളുലാം മറട്ട് എലഭാ ജനിലകേളനിലലാം കേത്വഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള ലഭാബുകേളുലാം
സഭാപനിച്ചു.

7. ആധുനനികേ  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  നടപഭാക്കുനതനിനുകവണനി  ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്
ലടയനിനനിലാംഗട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാമുകേള  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   കകേന്ദ്രതീകൃത
പരനിശതീലനത്തനിനുകവണനി  കനരലമലാംഗലത്തട്ട്  ഒരു  ലടയനിനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെര്
തുടങ്ങുനതനിനുകവണനിയള്ള ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണവലാം നടനവരുന.

(ബനി)  കമല്പറഞ്ഞെ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  മുകഖന  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമവലാം  സുതഭാരലവമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   മഭാനത്വല്  പരനിഷ്കരണലാം
മുകഖന  ഉകദലഭാഗസരുലട  അധനികേഭാരങ്ങള  പുനര്  ക്രമതീകേരനിചതനിനഭാല്  പ്രവൃത്തനികേള
തത്വരനിതലപടുതവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഓണ്ലലന സലാംവനിധഭാനമഭായ  Project Information
and  cost Estimation  കസഭാഫട്ട് ലവയര് നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴെനി എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനി അവ
അലാംഗതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന  കേഴെനിയനണട്ട്.  ഇ-ലടണറനിലാംഗട്ട്,  ഇ-
കപലമന്റെട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനി വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കവഗത്തനിലലാം സുതഭാരലമഭാക്കുവഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുനണട്ട്.   MoRTH  Specification  -ഉലാം  Delhi  Schedule  of  Rate  -  ഉലാം
നടപനിലഭാക്കനിയതുവഴെനി  പ്രവൃത്തനികേലള  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്  ഉയര്തവഭാന
കേഴെനിയനണട്ട്.  ജനിലഭാതലത്തനിലള്ള കേത്വഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള ലഭാബുകേള മുകഖന പ്രവൃത്തനികേളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുനണട്ട്.

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കേഭാരലക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി
കമല്പറഞ്ഞെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഗഗൗരവപൂര്വലാം  വനിലയനിരുത്തനി  നടപഭാക്കുകേയലാം
കപഭാരഭായ്മകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയലാം ലചേയ്യുന.

979/2017
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പഭാസ്റ്റനികേട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

27 (*267)  ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :

ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി സനി  .   ലകേ  .   ആശ :

ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ടഭാറനിലാംഗനിനുള്ള ബനിറ്റുമനിന മനിശനിതത്തനില് പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനലലാം  നനിശ്ചനിത
അളവനില്  കചേര്ക്കണലമനട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗതഭാഗത  മനഭാലയലാം  കദശതീയ  പഭാതഭാ
അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ബനിറ്റുമനിന  മനിശനിതത്തനില്
എത്ര  ശതമഭാനലാം  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  കചേര്ക്കണലമനഭാണട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്
ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി) കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് പഭാസ്റ്റനികേട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട് സലാംസഭാനത്തട്ട്
വലഭാപകേമഭാക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില്  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  കചേര്ക്കുനതുലകേഭാണ്ടുള്ള
പ്രകയഭാജനങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന): 

(എ)  കദശതീയ  പഭാതകേളനില്  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനലലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കറഭാഡുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര കറഭാഡട്ട് ഗതഭാഗത മനഭാലയലാം കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  IRC  8  P  98-2013  പ്രകേഭാരലാം  6  മുതല്  8%  വലര
പഭാസ്റ്റനികേട്ട് ബനിറ്റുമനിന മനിശനിതത്തനില് കചേര്ക്കഭാലമനട്ട് പ്രതനിപഭാദനിക്കുന.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനില് ഉപകയഭാഗശൂനലമഭായ പഭാസ്റ്റനികേട്ട് ശുദതീകേരനിചട്ട്
കചേര്ത്തട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുകേഭാരണലാം  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനലലാം  ലകേഭാണ്ടുണഭാകുന
പരനിസനിതനി  പ്രശ്നലാം  നനിയനനിക്കുവഭാനുലാം  ബനിറ്റുമനിലന്റെ  അളവട്ട്  ലഭാഭനിക്കുവഭാനുലാം,
കറഭാഡനിലന്റെ  ഉപരനിതലത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉയര്തവഭാനുലാം  വഭാഹനങ്ങളുലട
കതയ്മഭാനലാം  കുറയ്ക്കുവഭാനലാം  സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  ലചേറനിയ  രതീതനിയനിലള്ള
സഭാമ്പത്തനികേ ലഭാഭവലാം ഉണഭാകുനതഭാണട്ട്.
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കേഭാലവര്ഷത്തനിലലാം കേഭാറനിലമുണഭായ നഭാശനഷ്ടങ്ങളക്കുള്ള നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

28 (*268)    കഡഭാ  .   എലാം  .   ലകേ  .   മുനതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബ്ബട്ട് :
ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാലവര്ഷത്തനിലലാം  അതനികനഭാടനുബനനിച്ചുണഭായ  കേഭാറനിലലാം

സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനിലണഭായനിട്ടുള്ള നഭാശനഷ്ടങ്ങളുലട കേണലക്കടുപട്ട്

പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  അനുവദനിക്കുന  കേഭാരലത്തനില്  മഭാനദണ്ഡലാം

നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില്  അതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം

എത്രയലാം ലപലടനട്ട് നല്കേഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന):

(എ)  കേഭാലവര്ഷത്തനിലലാം  അതനികനഭാടനുബനനിച്ചുണഭായ  കേഭാറനിലലാം  സലാംഭവനിച

നഭാശനഷ്ടങ്ങളുലട  കേണലക്കടുപട്ട്  ലകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം,

പഭാലക്കഭാടട്ട്  എനതീ  ജനിലകേളനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  ജനിലകേളനില്

23  കേനിണറുകേളക്കുലാം  14  ലതഭാഴുതകേളക്കുലാം നഭാശനഷ്ടലാം സലാംഭവനിച്ചു.  ടനി ജനിലകേളനിലല

കേഭാലവര്ഷലക്കടുതനിയനില് മരണലപടവരുലട എണലാം 12-ഉലാം പരനികക്കറവരുലട എണലാം

5-ഉലാം  ആണട്ട്.  കമല്പറഞ്ഞെ  ജനിലകേളനിലലാം  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലമഭായനി  പൂര്ണമഭായലാം

നഭാശനഷ്ടലാം സലാംഭവനിച വതീടുകേള 47-ഉലാം ഭഭാഗനികേമഭായനി നഭാശനഷ്ടലാം സലാംഭവനിച വതീടുകേള

1973-ഉലാം ആണട്ട്.  ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് ലമഭാത്തലാം  54,90,000  രൂപയലട  നഭാശനഷ്ടവലാം

കകേഭാടയലാം ജനിലയനില് വതീടട്ട്,  കൃഷനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം എനനിവയനിലഭായനി 96,15,661  രൂപയലട

നഭാശനഷ്ടവലാം  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  1,61,82,080  രൂപയലട  നഭാശനഷ്ടവലാം  എറണഭാകുളലാം

ജനിലയനില് 65,67,651 രൂപയലട നഭാശനഷ്ടവലാം പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് 4,96,000 രൂപയലട

നഭാശനഷ്ടവലാം  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  നഭാശനഷ്ടത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗനികേമഭായ

കേണക്കട്ട്  മഭാത്രകമ  ലഭലമഭായനിട്ടുള.  എനഭാല്  തനിരുവനന്തെപുരലാം,  പത്തനലാംതനിട,  ആലപ്പുഴെ,



76 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 18, 2016

മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  വയനഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എനതീ  ജനിലകേളനില്

കേഭാലവര്ഷകത്തഭാടനുബനനിച്ചുള്ള  നഭാശനഷ്ടങ്ങളുലട  കേണലക്കടുപട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

11-7-2016 വലരയള്ള കേണക്കട്ട് പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് ആലകേ 35,99,38,240 രൂപയലട

കൃഷനിനഭാശലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഉണട്ട്.  കേഭാലവര്ഷലക്കടുതനിയനില്  നഭാശനഷ്ടങ്ങള  സലാംഭവനിക്കുനവര്ക്കട്ട്

കദശതീയ ദുരന്തെ പ്രതനികേരണ നനിധനി/ സലാംസഭാന ദുരന്തെ പ്രതനികേരണ നനിധനി  മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില്  20-5-2015-ലല സ.ഉ. (ലലകേ)  നമ്പര്  194/2015/ഡനി.എലാം.ഡനി., 23-7-

2015 -ലല സ.  ഉ.  (ലലകേ)  നമ്പര്  343/2015/ഡനി.എലാം.ഡനി.  എനതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം

നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  ആശത്വഭാസ  ധനസഹഭായമഭാണട്ട്  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ

നനിധനിയനില്നനിനലാം  നനിലവനില്  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  കൃഷനിനഭാശത്തനിനട്ട്  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ

പ്രതനികേരണ നനിധനി മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട് ഉപരനിയഭായനിട്ടുള്ള തുകേ കൃഷനി വകുപനിലന്റെ 29-9-2015-ലല

സ.ഉ.(ലലകേ) നമ്പര് 182/2015/എ.ഡനി. ഉത്തരവനിന പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട അവകേഭാശ സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം

29(*269)    ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
  ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .  അബ്ദുള ഖഭാദര് :
  ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന :
 ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതലബനന  സഭാമഗ്രനികേളുലട  ഉടമസതയള്ള  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
അവകേഭാശ  സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം  കേടലനികലക്കുള്ള  പ്രകവശനത്തനിനുലാം  സമുദ്ര  വനിഭവങ്ങളുലട
ഉപകയഭാഗത്തനിനുമഭായനി സമഗ്രമഭായ ഒരു അകകേത്വറനിയന റതീകഫഭാലാംസട്ട് ആകട്ട് പ്രഭാബലലത്തനില്
വരുതനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  സമുദ്ര  മതല വനിഭവ സലാംരക്ഷണത്തനില് നനിലവനിലള്ള ലവലവനിളനികേലള
കനരനിടുനതനിനുലാം മതല സമ്പത്തനിലന്റെ സുസനിരത ഉറപഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  1980-ലല
കകേരള  മലറന  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  റഗുകലഷന  ആകനില്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ  കഭദഗതനി
വരുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വലാംശനഭാശ  ഭതീഷണനി  കനരനിടുന  മതലങ്ങളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
സലാംകയഭാജനിത പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷഡ്യൂ  വലവസഭായവലാം   വകുപ്പുമനനി
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(ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): സര്,

(എ)  ഉണട്ട്.  13-4-2007-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നലാം.
245/07/മതുവ പ്രകേഭാരലാം ഫനിഷറതീസട്ട് കമഖലയനില് അകകേത്വറനിയന റനികഫഭാലാംസട്ട് ആകട്ട്
നടപനില് വരുതനതനിനഭായനി ഒരു എകട്ട്കപഭാര്ടട്ട്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയണഭായനി.
ഫനിഷറതീസട്ട്  കമഖലയനിലല  കടഡട്ട്  യണനിയന  കനതഭാക്കളുമഭായലാം  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുമഭായലാം
കേമ്മേനിറനി  സനിറനിലാംഗട്ട്  നടതകേയലാം  മതലബനകനഭാപഭാധനികേളുലട  ഉടമസഭാവകേഭാശവലാം
മതലത്തനിലന്റെ  ആദല  വനില്പനയ്ക്കുള്ള  അവകേഭാശവലാം  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കു
മഭാത്രലാം  ഉറപ്പുവരുതനതനിനുലാം  കൂടഭാലത  ലടറനികറഭാറനിയല്  സമൂദ്ര  കമഖലയനിലല
മതലസമ്പത്തനിലന്റെ  പൂര്ണ  അവകേഭാശലാം  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
നല്കുനതനിനുമഭായനി  കേമ്മേനിറനി  ശനിപഭാര്ശ  ലചേയ്യുകേയലാം  അതുപ്രകേഭാരലാം  അകകേത്വറനിയന
ബനിലനിലന്റെ ഡ്രെെഭാഫട്ട് തയഭാറഭാക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

പരമ്പരഭാഗത  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ഉപജതീവനലാം  ഉറപ്പു  വരുതനതനിനു
കവണനി ലടറനികറഭാറനിയല് സമുദ്ര കമഖലയനിലല മതലബനനത്തനിലന്റെ ആദലവനില്പന
ക്രമലപടുതകേയലാം ലചേയ്യുനതനിനഭായള്ള അകകേത്വറനിയന റനികഫഭാലാംസനിലന്റെ കേരടട്ട്  ബനിലട്ട് ല
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

(ബനി) ഉണട്ട്. കകേരള മലലറന ഫനിഷനിലാംഗട്ട് റഗുകലഷന ആകനില് കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ
കഭദഗതനി  വരുതനതനികലയഭായനി  ഫനിഷറതീസട്ട്  അഡതീഷണല്  ഡയറകര്
ലചേയര്മഭാനഭായലാം  ലസന്റെര്  കഫഭാര്  മലലറന  റനിസര്ചട്ട്  ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട്  (CMFRI)  &
ലസനടല് ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ഫനിഷറതീസട്ട് ലടകകഭാളജനി  (CIFT)  എനനിവനിടങ്ങളനിലല
ശഭാസജര്,  ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപനിലല ഉയര്ന സഭാകങ്കതനികേ വനിഭഭാഗലാം ഉകദലഭാഗസര്
എനനിവര് അലാംഗങ്ങളഭായലാം ഒരു കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട സമനിതനി
തയഭാറഭാക്കുന ശനിപഭാര്ശകേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചട്ട് നനിയമകഭദഗതനി നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.

(സനി)  ഉളനഭാടന  മതല  സമ്പത്തട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  തകദ്ദേശതീയ
മതലങ്ങളുലട  വലാംശനഭാശലാം  തടയനതുലാം  ലക്ഷലമനിട്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള  പദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  ഉളനഭാടന  മതലസമ്പത്തട്ട്
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം തകദ്ദേശതീയ മതലങ്ങളുലട വലാംശനഭാശലാം തടയനതുലാം ലക്ഷലമനിടട്ട്
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പദതനികേള  പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിലല
കുമരകേലാം,  ആലപ്പുഴെ ജനിലയനിലല നതീലലാംകപരൂര്,  എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല മൂവഭാറ്റുപുഴെ,
ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല കചേലൂര് കേഭായല്,  പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിലല പമ്പഭാനദനി,  കേണ്ണൂര്
ജനിലയനിലല  പയന്നൂര്,  ലകേഭാളകചരനി  എനനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി  7  മതല സകങ്കതങ്ങള
സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
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സ്കൂളുകേളനിലല ഉചഭക്ഷണ പദതനി

30  (*270) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശശതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ആവശലത്തനിനട്ട് ഫണട്ട് അനുവദനിക്കഭാലതയലാം
അനുവദനിക്കുന  ഫണട്ട്  യഥഭാസമയലാം  ലഭലമഭാക്കഭാലതയലാം  സ്കൂളുകേളനിലല  ഉചഭക്ഷണ
പദതനി പ്രതനിസനനിയനിലഭായനിരുനലവന ആകക്ഷപലാം പരനികശഭാധനിചനിരുകനഭാ;

(ബനി)  പ്രധഭാനഭാദലഭാപകേലര കേടലക്കണനിയനിലഭാഴഭാലത സ്കൂളുകേളനിലല ഉചഭക്ഷണ
പദതനിയനില് കൃതലത വരുതനതനിനുലാം കപഭാഷകേ ഗുണമുള്ള ആഹഭാരലാം നല്കേഭാനുലാം
സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിതത്വലാം  നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുത്തലന
അദലഭാപകേ  രക്ഷഭാകേര്തൃ  സമനിതനികേലള  കൂടനി  പങ്കഭാളനികേളഭാക്കനി,  പദതനി  കൂടുതല്
ലമചലപടുത്തഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാലയന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നല്കുകമഭാ?

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി  (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ)  ശദയനില്ലപടനിടനില.  എങ്കനിലലാം  പചക്കറനി,  പലവലഞ്ജനലാം,
പയര്വര്ഗ്ഗങ്ങള,  എണ,  വനിറകേട്ട് എനനിവയലട ക്രമഭാതതീതമഭായ വനില വര്ദനവമൂലലാം
സ്കൂള ഉചഭക്ഷണ പദതനിയലട നടത്തനിപനിനട്ട് കേണനിജന്റെട്ട് ഇനത്തനില് നല്കേനി വരുന
തുകേ  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനികക്കണ  ആവശലകേത  ശദയനില്ലപടതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  150-ല്  കൂടുതല്  കുടനികേളുള്ള  സ്കൂളുകേളനില്  കേണനിജന്റെട്ട്  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്
കുടനിലയഭാനനിനട്ട്  8  രൂപയഭാക്കനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  150  കുടനികേളനില്  കുറവള്ള
സ്കൂളുകേളനിലല  കുടനികേളക്കുകൂടനി  കേണനിജന്റെട്ട്  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്  5  രൂപയനില്നനിനലാം  ഉയര്ത്തനി
എലഭാ  കുടനികേളക്കുലാം  8  രൂപ  നനിരക്കനില്  കേണനിജന്റെട്ട്  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്  നല്കുനതട്ട്
സലാംബനനിച വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  പ്രഥമഭാദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  നനിലവനില്  സ്കൂള  ഉചഭക്ഷണ  പദതനിയലട
നടത്തനിപനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  തുകേ  മുനകൂറഭായഭാണട്ട്  (4  മഭാസകത്തക്കട്ട്)  നല്കേനി
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വരുനതട്ട്.  കുടനികേളക്കട്ട്  ശഭാരതീരനികേ-മഭാനസനികേ  വളര്ചയ്ക്കുലാം  വനികേഭാസത്തനിനുലാം
കരഭാഗപ്രതനികരഭാധകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ശഭാരതീരനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
ആവശലമഭായ ഉഗൗര്ജ്ജലാം പ്രദഭാനലാം ലചേയ്യുനതനിനുലാം ഉതകുന തരത്തനില് എലഭാ കപഭാഷകേ
ഘടകേങ്ങളുലാം  ആവശലമഭായ  അളവനിലലാം  അനുപഭാതത്തനിലലാം  കേനിടത്തക്കവനിധത്തനില്
പ്രഭാകദശനികേ  സഭാഹചേരലവലാം  കൂടനി  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ലലവവനിധലമഭായ  പ്രതനിദനിനലമന
നനിശ്ചയനിക്കുവഭാന  അതഭാതട്ട്  സ്കൂള  നൂണ്  ഫതീഡനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനിലയ
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) അദലഭാപകേ രക്ഷഭാകേര്തൃ സമനിതനികേളുലട കമല്കനഭാടത്തനിലഭാണട്ട് സസ്കുൂളുകേളനില്
ഉചഭക്ഷണ പദതനി  നടനവരുനതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  അദലഭാപകേ  രക്ഷഭാകേര്തൃ സമനിതനി
പ്രസനിഡന്റെട്ട്  ലചേയര്മഭാനഭായനി  സ്കൂളുകേളനില്  നൂണ്  ഫതീഡനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനികേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഈ കേമ്മേനിറനിയനില് ഒരു മദര് പനി.ടനി.എ. അലാംഗലാം, എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.റനി.
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളുലട  രണട്ട്  പ്രതനിനനിധനികേള  എനനിവര്കൂടനി
ഉളലപടുന.

(ii)  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദലങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്. പദതനി       

 1 (2031) ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്
പദതനിയനില് ഉളലപട പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട ഓകരഭാനനിലന്റെയലാം പുകരഭാഗതനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

   ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നബഭാര്ഡനിലന്റെ ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്
പദതനിയനില് ഉളലപട പ്രവ വൃത്തനികേള ഒനലാംതലന ഇല. 

ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല പനി.ഡബബ.ഡനി. കറഭാഡുകേള

2 (2032) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡത്തനിലല  നനിലവനിലള്ള  പനി.ഡബബ.ഡനി.
കറഭാഡുകേള  ഏലതഭാലക്ക  പനി.ഡബബ.ഡനി.  ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേളുലട
പരനിധനിയനിലഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത കറഭാഡുകേള  തനിരുവനന്തെപുരലാം  പനി.ഡബബ.ഡനി.  ഡനിവനിഷന
ഉളലപലടയള്ള വനിവനിധ ഓഫതീസുകേളുലട പ്രവര്ത്തന പരനിധനിയനിൽ ഉളലപടതനിനഭാല്
ഉണഭാകുന ബുദനിമുട്ടുകേലളക്കുറനിചട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  പ്രസ്തഡുത  കറഭാഡുകേൾ  ചേഭാത്തന്നൂര് ലസക്ഷലനറ  പരനിധനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി വനിജഭാപനലാം ലചേയ്യുവഭാനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  നനിലവനിലള്ള  പനി.ഡബബ.ഡനി.
കറഭാഡുകേള  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  ചേഭാത്തന്നൂര്,  എഴുകകേഭാണ്,  തനിരുവനന്തെപുരലാം
ജനിലയനിലല  കേനിളനിമഭാനൂര്,  വര്ക്കല  എനതീ  കറഭാഡ്സട്ട്  ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേളുലട
അധനികേഭാര പരനിധനിയനിലഭാണട്ട്. 

(ബനി) ഇല.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

ഇ.ലകേ. നഭായനഭാര് ലമകമ്മേഭാറനിയല് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനിക്കനിലല
ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

3  (2033)   ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  തൃക്കരനിപ്പൂരനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ഇ.ലകേ.നഭായനഭാര്  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കപഭാളനിലടകനിക്കനിലന്റെ  മുടങ്ങനി
ക്കനിടക്കുന  ലകേടനിടലാം  പണനികേളക്കട്ട്  പുതുക്കനിയ  എ.എസട്ട്.  ലഭനിചട്ട്  മഭാസങ്ങള
കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുലാം  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത  വനതനിലന്റെ
കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഈ പ്രവൃത്തനി എനഭാരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  തൃക്കരനിപ്പൂരനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ഇ.ലകേ.നഭായനഭാര്  ലമകമ്മേഭാറനിയല്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കപഭാളനിലടകനിക്കനിലന്റെ
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന  ലകേടനിടലാം  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  6-12-2014-ല്  723  ലക്ഷലാം  രൂപയട്ട്
ഭരണഭാനുമതനിയലാം, 23-4-2016-ല് സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയലാം നല്കേനി.  എനഭാല് തുടര്
പരനികശഭാധനയനില് എസ്റ്റനികമറട്ട് തുകേയനില് വലതലഭാസലാം കേണതനിലനതടര്നട്ട് ആയതട്ട്
പരനിഹരനിചട്ട് 13-7-2016 -നട്ട് സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന  മുറയട്ട്  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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  ബനി.എലാം. ആന്റെട്ട് ബനി.സനി. ടഭാറനിലാംഗട്ട് 

4  (2034)  ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബനി.  എലാം.  &  ബനി.  സനി  ടഭാറനിലാംഗട്ട്  നടതന  കറഭാഡുകേളനില്,  പ്രസ്തുത
മനിശനിതത്തനിലന്റെ  തഭാപനനില  കൃതലമഭാലണനലാം  ടഭാറനിലാംഗട്ട്  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്
നടതനലണനലാം ഉറപ്പുവരുതകമഭാ;

(ബനി)  മനിശനിതലാം  കറഭാഡനിലനികടണ  കൃതലലാം  തഭാപനനില  എത്രയഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

   ഉത്തരലാം

(എ)  ബനി.എലാം.  &  ബനി.  സനി.  ടഭാറനിലാംഗട്ട്  നടതന  കറഭാഡുകേളനില്,  പ്രസ്തുത
മനിശനിതത്തനിലന്റെ  തഭാപനനില   കൃതലമഭാലണനലാം  ടഭാറനിലാംഗട്ട്  ശരനിയഭായ  രതീതനിയനില്
നടതനലണനലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണട്ട്.

(ബനി)  ബനി എലാം  &  ബനി സനി.  പ്രകേഭാരമുള്ള ടഭാറനിലാംഗട്ട്  നടതകമ്പഭാള ബനിറ്റുമനിലന്റെ
വനിവനിധ  കഗ്രഡട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  115  മുതല്  130   ഡനിഗ്രനി  ലസല്ഷലസട്ട്  വലരയള്ള
തഭാപനനിലയനിലഭാണട്ട് മനിശനിതലാം കറഭാഡനിലനിടുനതട്ട്.  

യ.എല്.സനി.സനി. ലസഭാലസറനിയലട വര്ക്കുകേള 

 5  (2035)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  യ.എല്.സനി.സനി.  ലസഭാലസറനി  -യട്ട്  കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
(2011-2016)  എത്രകകേഭാടനി  രൂപയലട  വര്ക്കട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഇതട്ട്  ഏലതഭാലക്ക
കജഭാലനിലയനലാം  ഇതനിലന്റെ  കേരഭാര്  തുകേ  എത്രലയനലാം,  ഏലതഭാലക്ക  ജനിലയനിലഭാണട്ട്
കജഭാലനിലയനലാം  ഓകരഭാ  വര്ക്കനിനുലാം  എഗ്രനിലമന്റെട്ട്  തുകേലയക്കഭാള  കൂടുതല്  ലകേഭാടുത്ത
തുകേ എത്രലയനലാം പ്രകതലകേലാം പ്രകതലകേലാം വനിശദമഭായനി വനിവരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ടനി  കേഭാലത്തട്ട്  ലടണര്  ഇലഭാലത  യ.എല്.സനി.സനി  ലസഭാലസറനിക്കട്ട്
ലകേഭാടുത്ത  കജഭാലനികേള  ജനിലതനിരനിചട്ട്  കജഭാലനി  ഏലതനലാം  തുകേ  എത്ര  കകേഭാടനി
വതീതലമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ലസഭാലസറനിക്കട്ട്  ലകേഭാടുത്ത  ഏലതങ്കനിലലാം  കജഭാലനികേളക്കട്ട്
ഏലതങ്കനിലലാം ഏജനസനികേളുലട അകനത്വഷണലാം കനരനിടുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  യ.എല്.സനി.സനി.  ലസഭാലസറനി-ക്കട്ട്  കവണനി കേരഭാറുകേളനില് ഒപനിടുനതട്ട്
ആരഭാണട്ട്?

979/2017
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(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  (2011-2016)  യ.എല്.സനി.സനി.
ലസഭാലസറനി-യട്ട്  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്  നനിനട്ട്  851.93  കകേഭാടനി
രൂപയലടയലാം,  ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനില് നനിനട്ട്  71.253  കകേഭാടനി രൂപയലടയലാം,  കദശതീയപഭാത
വനിഭഭാഗത്തനില് നനിനട്ട് 326.76 കകേഭാടനി രൂപയലടയലാം, ആര് ബനി.ഡനി.സനി ലകേ-യനില് നനിനലാം
17.91  കകേഭാടനി  രൂപയലടയലാം വര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ ജനില തനിരനിച്ചുള്ളതുലാം,
അധനികേ തുകേ അനുവദനിചതുമഭായ വനിവരങ്ങള അനുബനലാം 1 *ആയനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  നഭാദഭാപുരലാം  കകേഭാകളജനിലന്റെ  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  4,7034,368  രൂപ ലകേടനിടലാം വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേതീഴെനില് ലടണര്
ഇലഭാലത  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം,  കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗങ്ങളുലട
കേതീഴെനില്  ലടണര്  ഇലഭാലത  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  വനിവരലാം  അനുബനലാം  11  ആയനി
ലചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്* .

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ഡനി) യ.എല്.സനി.സനി. ലസഭാലസറനി-ക്കട്ട് കവണനി കേരഭാറുകേളനില് ഒപനിടുനതട്ട് ടനി
ലസഭാലസറനിയലട പ്രസനിഡന്റെഭാണട്ട്. 

പനി.ഡബബ.ഡനി. മഭാനത്വല് പരനിഷ്കരണലാം

 6 (2036) ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .  ബഭാലകൃഷ്ണന   :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന   :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പനി.ഡബബ.ഡനി  മഭാനത്വല്  പരനിഷ്ക്കരനിക്കുനതനിനഭായനി
എലന്തെങ്കനിലലാം കേര്മ്മേ പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഈ പദതനിക്കുണഭായനിരുനലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
ലകേലക്കഭാളകേയണഭായനി; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ  &  ബനി)  1-2-2012-ലല സ.ഉ.(പനി)  നലാം.  13/2012/  ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം

പനി.ഡബബ.ഡനി.  മഭാനത്വല്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിനട്ട്  ഇതട്ട്  വളലരയധനികേലാം

സഹഭായകേമഭാകുലമനഭാണട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.  പണനിയലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം,

ഉകദലഭാഗസരുലടയലാം കേരഭാറുകേഭാരുലടയലാം കേഭാരലക്ഷമത എനനിവയനില് പ്രകേടമഭായ മഭാറലാം

ഉണഭാകുലമനട്ട്  കേരുതുന.  വനിവരസഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയലട  സഹഭായകത്തഭാലട

ഡനിലസന,  എസ്റ്റനികമറട്ട്  എനനിവ  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന. 

(സനി)  1-2-2012-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  13/2012/ലപഭാ.വ.മ.  പ്രകേഭാരലാം

പനി.ഡബബ.ഡനി  മഭാനത്വല്  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായനി  പരനിഷ്കരനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

21-3-2012-ലല സ.ഉ. (പനി) നമ്പര് 32/2012/ലപഭാ.മ.വ പ്രകേഭാരലാം പരനിഷ്കരനിച മഭാനത്വല്

പ്രഭാബലലത്തനില്  വനനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില്  നനിനണഭായ

പരഭാതനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  പരനിഷ്കരനിച  മഭാനത്വലനിലല  അപഭാകേതകേള

പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം  ആയതട്ട്  കൂടുതല്  ലമചലപടുതനതനിനുലാം  കവണനി  ഒരു

ലടകനിക്കല് കേമ്മേനിറനിലയ  നനിയമനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത കേമ്മേനിറനിയലട ശനിപഭാര്ശകേളുലട

അടനിസഭാനത്തനില്  കഭദഗതനി  ഉത്തരവകേള  ഇറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   എനഭാല്  ഏതഭാനുലാം

ചേനില വനിഷയങ്ങളനില്കൂടനി കഭദഗതനി ആവശലമഭാണട്ട്.  ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

പനി.ഡബബ.ഡനി. കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള

 7  (2037)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മനനിമഭാര്,  സതീക്കര്  തുടങ്ങനിയവരുലട  കപഴണല്  സ്റ്റഭാഫനില്

അലാംഗമഭായനിട്ടുളളവര്ക്കട്ട് തഭാമസ സഗൗകേരലലാം ഒരുക്കുനതനിനട്ട് തനിരുവനന്തെപുരത്തട്ട് പനി.ഡബബ.ഡനി.

എത്ര കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള നതീക്കനിലവചനിട്ടുണഭായനിരുനലവനട്ട്  ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള ഏലതലഭാമഭാലണനലാം  അതനില് ആലരലഭാമഭാണട്ട്

ഇകപഭാള തഭാമസനിക്കുനലതനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;
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(സനി)  കപഴണല് സ്റ്റഭാഫനിലനറ കകേത്വഭാടയനില് ലഭനിച കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള ആലരങ്കനിലലാം മറട്ട്

ജതീവനക്കഭാരുലട  കപരനില്  മഭാറനി  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ആലരഭാലക്കയഭാലണനട്ട്

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കപഴണല്  സ്റ്റഭാഫനിനട്ട്  അനുവദനതീയമഭായ  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള  തനിരനിച്ചു

പനിടനിക്കുനതനിനുലാം അനര്ഹമഭായനി ലലകേവശലാം ലവചട്ട് തഭാമസനിക്കുനവലര ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുലാം

നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഒകേബകപഷന  ഓഫട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലസര്വന്റെട്ട്സട്ട്

കേത്വഭാര്കടഴട്ട്, 2006 എന ചേടത്തനിലല റള 10 പ്രകേഭാരലാം മനനിമഭാര്, സതീക്കര് തുടങ്ങനിയവരുലട

കപഴണല് സ്റ്റഭാഫനിനട്ട്  75  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  പ്രകതലകേമഭായനി

കേത്വഭാര്കടസുകേള നതീക്കനിവചനിടനില.  ഒഴെനിവള്ള കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേളനില് നനിനഭാണട്ട് ഇവ അനുവദനിച്ചു

വരുനതട്ട്.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേളനില് ഇകപഭാള തഭാമസനിക്കുന കപഴണല് സ്റ്റഭാഫുകേളുലട

വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി&ഡനി)  കപഴണല് സ്റ്റഭാഫനിലന്റെ കേത്വഭാടയനില് ലഭനിച കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള ആലരങ്കനിലലാം

മറട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുലട  കപരനില് മഭാറനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിടനില.   സര്ക്കഭാര്

കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള അനര്ഹമഭായനി ലകേവശലാം ലവചട്ട് തഭാമസനിക്കുനവലര ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുലാം റവനഡ്യൂ വകുപ്പുലാം സലാംയക്തമഭായനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

നൂതന കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേള

 8 (2038) ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് ലപഭാതുമരഭാമതലാം

രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കകേരളത്തനിലല  കേഭാലഭാവസയട്ട്  ഏറവലാം  അനുകയഭാജലമഭായതുലാം  തഭാരതകമലന

ലചേലവകുറഞ്ഞെതുമഭായ  നൂതന  ടഭാറനിലാംഗട്ട്/കറഭാഡുനനിര്മ്മേഭാണ  സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേള

എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനലാം  ഇവ  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം

നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനലാം വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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കകേരളത്തനിലല  കേഭാലഭാവസയട്ട്  അനുകയഭാജലമഭായതുലാം  തഭാരതകമലന  ലചേലവട്ട്

കുറഞ്ഞെതുമഭായ ചേനില നൂതന കറഭാഡുനനിര്മ്മേഭാണ സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

1 Warm mix technology (IRC SP 101 2014)

2 Cold mix technology using bitumen emulsion(IRC SP 100 2014)

3 Construction of roads using stone matrix asphalt (IRC SP 792008)

4 Recycled Asphalt pavements (Clause 519 of MORTH Specification

5 Ultra thin white topping (IRC 58 2002)

6 Ready made bituminous pothole patching mix using cut back bitumen
(IRC 116-2014)

7 Use of Plastic in hot bituminous mixes (IRC SP 98 2013)

കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില്  കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം,  ഉപരനിതലലാം
ലമചലപടുതന  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  കകേന്ദ്ര  കറഭാഡട്ട്  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിലന്റെ
ലസസനിഫനികക്കഷന  അനുസരനിചഭാണട്ട്  ലചേയ്യുനതട്ട്.   ഇതട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ലവറട്ട്മനികട്ട്
ലമക്കഭാഡലാം  ഫഗൗകണഷന ലലയറഭായലാം,  ബനിറ്റുഡുമനിനസട്ട്  ലമക്കഭാഡലാം(ബനിഎലാം),  റബ്ബര്
കമഭാഡനിലഫഡട്ട്  ബനിറ്റുമനിന  (എന.ആര്.എലാം.ബനി.)  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  ബനിറ്റുമനിനസട്ട്
കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  എനനിവ  സര്ഫസട്ട്  ലലയറഭായലാം  ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടതനതട്ട്.

നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനില് KHRI-യലട പരനികശഭാധനഭാ റനികപഭാര്ടട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  plastic  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിലവനില്  27.45  കേനി.മനി.  കറഭാഡുകേളുലാം  ഉപരനിതലലാം
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇനനിയലാം  കൂടുതല്  കറഭാഡുകേള  Plastic  waste  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  മറട്ട്  സഭാകങ്കതനികേവനിദലകേള
പരനികശഭാധനിചട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ  കേഭാലഭാവസയ്ക്കുലാം  ലചേലവട്ട്  കുറഞ്ഞെതുമഭാലണനട്ട്
Research  വനിഭഭാഗത്തനില്നനിനലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിചഭാല്,  ആ  രതീതനിയനില്
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് കറഭാഡുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം നടപഭാക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി

9  (2039)  ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേമ്പക്കുളലാം  പഭാലലാം  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  റനിലവസ്ഡട്ട്
എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  റതീലടണര്  ലചേയതനിനുകശഷലാം  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ലവശലലാം ഭഭാഗലാം (കേഞ്ഞെനിപഭാടലാം) പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭലമഭായ  മുകടല്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഇതുവലര
സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

   ഉത്തരലാം

(എ)  ചേമ്പക്കുളലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ  കശഷനിച  പ്രവൃത്തനിയഭായനി  ലടനഡര്
ക്ഷണനിചകപഭാള,  പ്രതനികേരണലാം ലഭനിക്കഭാത്തനിനഭാല്  കേത്വകടഷനുകേള  ക്ഷണനിക്കുകേയലാം
തുടര്നട്ട്  ശതീ.  പനി.സനി.  ലചേറനിയഭാന എന കേരഭാറുകേഭാരനട്ട് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി ഓര്ഡര്
നല്കേനി പണനികേള ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലവശലലാംഭഭാഗലാം  പഭാലലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  ചേതീഫട്ട്  ലടകനിക്കല്
എകഭാമനിനറുലട  പ്രവൃത്തനി  സലലാം  സനര്ശന  കശഷലാം  നല്കേനിയ  നനിരതീക്ഷണങ്ങള
അടനിസഭാനമഭാക്കനി പുതുക്കനിയ എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

(സനി)  മുകടല്  പഭാലലാം.  11-02-2014-ലല  സ.ഉ.  (സഭാ.ധഭാ)  നമ്പര്

209/14/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  2.20  കകേഭാടനി രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

എനഭാല് എസ്റ്റനികമറട്ട്  തുകേ അപരലഭാപമഭായതനിനഭാല് എസ്റ്റനികമറട്ട്  പുതുക്കുനതനിനഭായനി

നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചു  വരുനതഭായനി  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്

എഞ്ചനിനതീയര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന ഓഫതീസുകേള  സര്ക്കഭാര്
ലകേടനിടത്തനികലക്കട്ട് മഭാറ്റുനതനിനട്ട് നടപടനി

10  (2040)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് സര്ക്കഭാര് അധതീനതയനിലള്ള എത്ര ലകേടനിടങ്ങള ഒഴെനിഞ
കേനിടക്കുനണട്ട്; ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്; ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഓഫതീസുകേള  സര്ക്കഭാര്
ലകേടനിടത്തനികലക്കട്ട് മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

   ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അധതീനതയനില്  ഇകപഭാള  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  തഭാലഴെപറയന  ലകേടനിടങ്ങള  ഒഴെനിഞകേനിടപ്പുണട്ട്.  എറണഭാകുളലാം
ജനിലയനില്  മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റഷന  മഞ്ഞെപ്ര,  കേഭാലടനി,  ആലവ  അനകട്ട്  ലകേടനിടലാം
എനനിവ ഒഴെനിഞ കേനിടപ്പുണട്ട്.  ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് ലകേഭാടഭാരക്കര സബട്ട് ഡനിവനിഷലന്റെ
കേതീഴെനില് കേടക്കല് സനിവനില്കസ്റ്റഷന രണഭാലാം നനില ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുന.  കകേഭാടയലാം
ജനിലയനിലല വഭാകേത്തഭാനലാം മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റഷന ഫസ്റ്റട്ട് കഫ്ലെെഭാര് ഒഴെനിഞ കേനിടപ്പുണട്ട്.
ഇവകേള ഇകപഭാള പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി റവനഡ്യൂ വകുപനിനട്ട് ലകേമഭാറനിയകതയള.  

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  1511  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന: 

തനിരുവനന്തെപുരലാം -142

ലകേഭാലലാം - 136

പത്തനലാംതനിട - 111

ആലപ്പുഴെ - 148

ലകേഭാടയലാം - 116

ഇടുക്കനി - 91

എറണഭാകുളലാം - 113

തൃശ്ശൂര് - 49

പഭാലക്കഭാടട്ട് - 86

മലപ്പുറലാം - 108

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് - 144
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കേണ്ണൂര് - 79

വയനഭാടട്ട് - 101

കേഭാസറകഗഭാഡട്ട് - 87

(സനി) നടപടനി സത്വകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കറഭാഡട്ട് ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് കേമ്പനനി
11 (2041) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന   :

ശതീ  .    ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  കറഭാഡട്ട്  ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  കേമ്പനനിയലട  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്
കേര്മ്മേപദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിക്കുണഭായനിരുനതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
ലകേലക്കഭാളകേയണഭായനി;  വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

   ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത  കസ്റ്ററട്ട്  ലഹകവകേളനിലലാം  കമജര്  ജനിലഭാ
കറഭാഡുകേളനിലലാംലപട  5000-കത്തഭാളലാം  കേനി.മനി.  കറഭാഡുകേളനി ല്  പഠനലാം  നടത്തനി
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട 1100 കേനി.മനി. കറഭാഡുകേള സമഗ്രമഭായനി വനികേസനിപനിചട്ട് ഒരു കറഭാഡട്ട്
ശലാംഖല രൂപലപടുത്തഭാന കവണനി ആവനിഷ്കരനിച പദതനിയഭാണട്ട്  സലാംസഭാന കറഭാഡട്ട്
വനികേസന പദതനി  (കസ്റ്ററട്ട് കറഭാഡട്ട് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട് കപ്രഭാജകട്ട്  -SRIP).  ഈ പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിച  സഭാപനമഭാണട്ട്  (ലസഷലല്  പര്പസട്ട്
ലവഹനിക്കനിള)  കറഭാഡട്ട് ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് കേമ്പനനി കകേരള ലനിമനിറഡട്ട്. 6-12-2012-ലല
സ.ഉ. (എ.എസട്ട്)  നലാം. 91/2012/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം കറഭാഡട്ട് വനികേസന പദതനിക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകേയണഭായനി.  റതീഹഭാബനിലനികറഷന,  അപ്ഗ്രകഡഷന,  എനതീ
രണ്ടു പഭാകക്കജുകേളനിലഭായനിടഭാണട്ട് കറഭാഡുകേളുലട സമഗ്ര വനികേസനലാം ലക്ഷലമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  
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(ബനി) കറഭാഡുകേള ശഭാസതീയമഭായനി പുനര്നനിര്മ്മേനിചട്ട് ഉപരനിതലലാം ബലലപടുതകേ,
വളവകേള  നനിവര്തകേ,  ആവശലമഭായ  പഭാലങ്ങളുലാം  കേലങ്കുകേളുലാം  പണനിയകേ,  ഇരു
വശങ്ങളനിലലാം  ഓടകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  ലപപ്പുകേള,  കകേബനിളുകേള  എനനിവ
സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  കേഭാനകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  അടയഭാള  കബഭാര്ഡുകേള
സഭാപനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട് പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനില് 469
കേനി.മനി. കറഭാഡുകേള ഭൂമനി ഏലറടുക്കല് കൂടഭാലത നവതീകേരനിക്കഭാവന റതീഹഭാബനിലനികറഷന
പഭാകക്കജനിലലാം,  വതീതനി  കൂട്ടുനതനിനുലാം,  വളവകേള  നനിവര്തനതനിനുലാം  ജലാംഗ്ഷന
ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെനിനഭായനി  അതലഭാവശലലാം  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്  കവണനിവരുന  621  കേനി.മനി.
കറഭാഡുകേള  അപ്ഗ്രകഡഷന  പഭാകക്കജനിലമഭാണട്ട്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
അനുകയഭാജലമഭായ  ധനകേഭാരല  സഭാപനങ്ങളുലട  സഹഭായകത്തഭാലട  കറഭാഡുകേള
നവതീകേരനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  അപ്ഗ്രകഡഷന  പഭാകക്കജനില്  വനിഭഭാവനലാം
ലചേയനിരനിക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്  ആവശലമനിലഭാത്ത
റതീഹഭാബനിലനികറഷന  പഭാകക്കജനില്ലപട  106.2  കേനി.മനി.  കറഭാഡുകേള  ഒരു  ലപലറട്ട്
കപ്രഭാജകട്ട്  എന  രതീതനിയനില്  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി
നല്കേനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കറഭാഡുകേള രണ്ടു പഭാകക്കജുകേളഭായനി  (പഭാകക്കജട്ട്-എ,
പഭാകക്കജട്ട്-ബനി) പനി.പനി.പനി./  ആനഡ്യൂറനി രതീതനിയനില്  13 വര്ഷലത്ത തുടര് പരനിപഭാലന
വലവസകയഭാലട പ്രവൃത്തനി ലചേയ്യുനതനിനട്ട് ലടണര് ക്ഷണനിക്കുകേയണഭായനി.  പനിനതീടട്ട്
ഇതനില്  വരുന  23  കേനി.മനി.  നതീളലാം  വരുന  ലചേഭാവ-മടന്നൂര്  കറഭാഡട്ട്  നഭാഷണല്
ലഹകവ ഏലറടുക്കഭാലമനട്ട്  സമ്മേതനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാക്കനിയള്ള  83
കേനി.മനി.  കറഭാഡുകേള  പഭാകക്കജട്ട്-എ  (കമഭാഡനിലഫഡട്ട്),  പഭാകക്കജട്ട്-ബനി  എനതീ  രണ്ടു
പഭാകക്കജുകേളഭായനി  കേണ്ലസഷന  എഗ്രനിലമന്റെട്ട്  വയ്ക്കുകേയണഭായനി.   നടപടനിക്രമങ്ങള
പഭാലനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ആഗസ്റ്റട്ട്  അവസഭാനകത്തഭാലട  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

ഐറനിഷട്ട് ലഡ്രെെയനിന പദതനി നനിറുത്തനിലവചതട്ട്

12  (2042)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടക്കല്  ടഗൗണനില്  ഐറനിഷട്ട്  ലഡ്രെെയനിന  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മുമ്പട്ട് ഉണഭായനിരുന ലഡ്രെെയനികനജട്ട് മണനിടട്ട് മൂടുകേയലാം,
ഐറനിഷട്ട്  കമഭാഡല്  പണനി  നടനനിരുനതട്ട്  ഇകപഭാള  നനിറുത്തനിവചനിരനിക്കുനതുമഭായ
കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

979/2017
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(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതുമൂലലാം  കകേഭാടക്കല്  ടഗൗണനില്  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം
വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  അനുഭവലപടുന  ബുദനിമുടട്ട്  അടനിയന്തെരമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുവഭാന
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

   ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  അനുഭവലപടുന  ബുദനിമുടട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനു കവണനിയള്ള നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചു വരുന. 

കകേരളഭാ കസ്റ്ററട്ട് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന

13 (2043) ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളഭാ  കസ്റ്ററട്ട്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷന  2011-2016  കേഭാലയളവനില്
ഏലറടുത്ത പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാമഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തഡുത പ്രവൃത്തനികേളനില് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവ ഏലതലഭാലാം;  പഭാതനിവഴെനിയനില്
ഉകപക്ഷനിചവ ഏലതലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ലകേ.എസട്ട്.സനി.സനി. ഏലറടുത്ത പ്രവൃത്തനികേളനില് നനിനലാം അവലര ലടര്മനികനറട്ട്
ലചേയ  സഭാഹചേരലലാം  നനിലവനിലകണഭാലയനലാം  ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളനില്  നനിനമഭാണട്ട്
അപ്രകേഭാരലാം  ലചേയലതനലാം ആയതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭായനിരുനലവനലാം
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) 2011-2016 കേഭാലഘടത്തനില് ഏലറടുത്ത പ്രവൃത്തനികേളനില് ലകേ.എസട്ട്.സനി.സനി.
കനരനിടട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയതുലാം സബട്ട് കകേഭാണ്ടഭാകട്ട് വഴെനി നടപനിലഭാക്കനിയതുമഭായ പ്രവൃത്തനികേള
ഏലതലഭാമഭാലണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  കകേരളഭാ  കസ്റ്ററട്ട്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന
കകേഭാര്പകറഷന  ഏലറടുത്ത പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിശദവനിവരലാം  'അനുബനലാം  -എ'* ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.   പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളനില്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവയലട  വനിശദവനിവരലാം
'അനുബനലാം-ബനി'  ആയനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.   പഭാതനിവഴെനിയനില്  പ്രവൃത്തനികേള
ഉകപക്ഷനിചനിടനില.

(സനി)  കകേരളഭാ കസ്റ്ററട്ട്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന ഏലറടുത്ത പ്രവൃത്തനികേളനില്
ലടര്മനികനറട്ട്  ലചേയ  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിശദ  വനിവരലാം  'അനുബനലാം-സനി* ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി)  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷന
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില്  നനിനലാം  മറ്റു  വകുപ്പുകേളനില്നനിനലാം  ഓപണ്  ലടണറനില്
പലങ്കടുത്തട്ട്  ലഭനിച  പ്രവൃത്തനികേള  എലാം  പഭാനല്ഡട്ട്  ലനിസ്റ്റനില്ലപട  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്  സബട്ട്
കകേഭാണ്ടഭാകട്ട് നല്കേനിയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  വനിശദവനിവരലാം 'അനുബനലാം-ഡനി'* ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  കകേരള കസ്റ്ററട്ട് കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കകേഭാര്പകറഷലന കനരനിടട്ട് ഏല്പനിക്കുന
പ്രവൃത്തനികേള  ഓപണ്  ലടണര്  വഴെനിയഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.   വനിശദവനിവരലാം
'അനുബനലാം-ഇ'  ആയനി   കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങലളപറനി ഒരു അകനത്വഷണകമഭാ, പഠനകമഭാ നടത്തഭാന ആഗ്രഹനിക്കുന. 

കുനലാം ഗവ. ഹയര്ലസക്കണറനി സ്കൂളനിലന്റെ കശഭാചേലഭാവസ

14  (2044)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  കുനലാം  ഗവ.  ഹയര്ലസക്കണറനി  സ്കൂളനിലന്റെ

ലകേടനിടങ്ങള  തകേര്ന  സനിതനിയനില്  ആയതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനിൽ

പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് തുകേ അനുവദനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

 ഉത്തരലാം 

മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിലല കുനലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഹയര്ലസക്കണറനി സ്കൂളനിലന്റെ

ലകേടനിടങ്ങളുലട  തകേര്ന  സനിതനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   എനഭാല്  ആ  ലകേടനിടലാം

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് ലകേടനിട വനിഭഭാഗലാം പണനി കേഴെനിപനിചനിട്ടുള്ളതല.   സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങളുലട

പരനിപഭാലന ചുമതല ത്രനിതല പഞ്ചഭായതകേളക്കഭാണട്ട്. 

ശബരനിമല കറഭാഡു നവതീകേരണലാം

15  (2045)  ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ശബരനിമല  തതീര്തഭാടനകേഭാലകത്തഭാടനുബനനിച്ചുളള  കറഭാഡു  നവതീകേരണലാം

യഥഭാസമയലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുപരനിഗണനിചട്ട്  തതീര്തഭാടനകേഭാലത്തനിനു  മുനപു

തലന  അനുബന  കറഭാഡുകേളുലട  നവതീകേരണലാം  നടതവഭാന  അടനിയന്തെര  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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   ഉത്തരലാം 

2016-ലല  മണ്ഡല  മകേരവനിളക്കട്ട്  ഉതവകത്തഭാടനുബനനിചട്ട്  ശബരനിമല

കറഭാഡുകേളുലട  പുനദുഃരുദഭാരണലാം  നടതനതുസലാംബനനിചട്ട്  ബഹു.  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്

വകുപട്ട് മനനിയലട അദലക്ഷതയനില് 8-6-2016-നട്ട് കചേര്ന കയഭാഗത്തനിലല തതീരുമഭാന

പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   തതീര്തഭാടന  കേഭാലലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനു  മുനപട്ട്  തലന

ശബരനിമലയനികലക്കുള്ള  പ്രധഭാന  കറഭാഡുകേളുലടയലാം  അനുബന  കറഭാഡുകേളുലടയലാം

അറ്റുകുറപണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  തതീര്തഭാടകേര്ക്കട്ട്  സുരക്ഷനിതമഭായ

യഭാത്രഭാസഗൗകേരലലമഭാരുക്കുവഭാന കവണ നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചു വരുന.  

തതീരകദശ ലഹകവയലട വനികേസനലാം

16 (2046)    ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞെനിരഭാമന   :

ശതീ  .   എലാം  .   നഗൗഷഭാദട്ട്   :

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട്   :

ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  തതീരകദശ  ലഹകവയലട  വനികേസനലത്തക്കുറനിച്ചുലാം

നനിലവനില്  നടന  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനിയനിലല  അപഭാകേതകേള  സലാംബനനിച്ചുലാം

പ്രകതലകേലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടന  പല  സലങ്ങളനിലലാം  അലലനലമന്റെനില്  നനിനലാം

വലതനിചേലനിചതഭായലാം  അനുവദനതീയമഭായ  വതീതനിയനില്  കുറവഭാലണനമുള്ള  പരഭാതനി

പരനികശഭാധനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തതീരകദശത്തനിലന്റെ  വനികേസനവലാം  തതീരകദശ  ജനതയലട  പുകരഭാഗതനിയലാം

മഭാത്രമല  സമഭാന്തെര  കറഭാഡുകേളനിലല  തനിരക്കട്ട്  കുറയഭാനുലാം,  തതീരകദശ  ലഹകവ

പ്രകയഭാജനപ്രദമഭാകുലാം എനതട്ട് കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് ഈ പഭാതയലട നനിര്മ്മേഭാണലാം കവഗലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന നടപടനിലയടുക്കഭാകമഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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 ഉത്തരലാം 

(എ)  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.   ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് നനിരത വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
കേതീഴെനിലള്ള ആലപ്പുഴെ കറഭാഡ്സട്ട് ഡനിവനിഷനു കേതീഴെനില് വരുന തതീരകദശ ലഹകവയലട
ഭഭാഗമഭായനി  വരുന  തൃക്കുനപ്പുഴെ  വലനിയഴെനിക്കല്  കറഭാഡനില്  40  എലാം.എലാം.ബനി.എലാം.
വര്ക്കട്ട് ലചേയ ഭഭാഗത്തട്ട് കേടല് ഭനിത്തനിയലട അഭഭാവലാം മൂലലാം കേടല് കേയറനിയതട്ട് ലകേഭാണട്ട്
ആറഭാട്ടുപുഴെ ബസട്ട് സ്റ്റഭാനഡനിനട്ട്  സമതീപലാം  (ലചേയനികനജട്ട്  5/630  മുതല്  6/230  വലര)
കറഭാഡനിനട്ട്  കകേടുപഭാടുകേള  സലാംഭവനിചതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി)  പരഭാതനികേള  വരുനതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനികേള  സത്വകേരനിക്കുവഭാന
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  അമ്പലപ്പുഴെ-ആലപ്പുഴെ-കചേര്ത്തല-അരൂര്  മണ്ഡലങ്ങളനിലല  ആലപ്പുഴെ-
അര്തങ്കല്  -  ലചേലഭാനലാം  തതീരകദശ  ലഹകവയഭായള്ള  പുതുക്കനിയ  എസ്റ്റനികമറട്ട്
സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുന വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന കേഴെനിയലാം. 

ശബരനിമല തതീര്തഭാടന കേഭാലലത്ത സുരക്ഷനിത യഭാത്ര

17 (2047) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം  :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :

 ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  തതീര്തഭാടനകേഭാലതണഭാകുന  വഭാഹന  ബഭാഹുലലലാം
കേണക്കനിലലടുത  പമ്പയനികലക്കുള്ള  പ്രധഭാന  കറഭാഡുകേളുലാം  അനുബന  കറഭാഡുകേളുലാം
നവതീകേരനിക്കഭാനുലാം വതീതനി വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം പദതനിയകണഭാ;

(ബനി)  മുന  വര്ഷങ്ങളനില്  തതീര്തഭാടന  കേഭാലത്തട്ട്  അറകുറപണനികേള
നടതകേയലാം എനഭാല് തതീര്തഭാടന കേഭാലയളവ തതീരുനതനിനുമുമ്പുതലന ഇവ പഴെയ
സനിതനിയനില് ആയനിത്തതീരുകേയലാം ലചേയനിരുനതട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  രതീതനിക്കുപകേരലാം  തതീര്തഭാടന  കേഭാലലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  മുമ്പു
തലന ഈടുറ രതീതനിയനില് പ്രധഭാന കറഭാഡുകേളുലടയലാം  അനുബന കറഭാഡുകേളുലടയലാം
അറകുറപണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  തതീര്തഭാടകേര്ക്കട്ട്  സുരക്ഷനിതമഭായ  യഭാത്രഭാ
സഗൗകേരലലമഭാരുക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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   ഉത്തരലാം 

(എ)  അറകുറപണനികേള  അനനിവഭാരലമഭായനിട്ടുള്ള  പമ്പയനികലക്കുള്ള  പ്രധഭാന
കറഭാഡുകേളുലാം,  അനുബന  കറഭാഡുകേളുലാം  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) അത്തരലാം പരനികശഭാധന നടനതഭായനി റനികപഭാര്ട്ടുകേള ലഭനിചനിടനില.

(സനി)  2016-ലല മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കട്ട്  ഉതവകത്തഭാടനുബനനിചട്ട്  ശബരനിമല
കറഭാഡുകേളുലട  പുനദുഃരുദഭാരണലാം  നടതനതു  സലാംബനനിചട്ട്  ബഹു.ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപട്ട് മനനിയലട അദലക്ഷതയനില് 8-6-2016-നട്ട് കചേര്ന കയഭാഗത്തനിലല തതീരുമഭാന
പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.   തതീര്തഭാടന  കേഭാലലാം  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനു  മുനപട്ട്  തലന
ശബരനിമലയനികലയ്ക്കുള്ള  പ്രധഭാന  കറഭാഡുകേളുലടയലാം  അനുബന  കറഭാഡുകേളുലടയലാം
അറകുറപണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  തതീര്തഭാടകേര്ക്കട്ട്  സുരക്ഷനിതമഭായ  യഭാത്രഭാ
സഗൗകേരലലമഭാരുക്കഭാന കവണ നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഇരനിണഭാവട്ട് പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

18  (2048)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

4-3-2016-നട്ട്  1645  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  കേലലഭാകശരനി
മണ്ഡലത്തനിലല  ഇരനിണഭാവട്ട്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെഭാലക്ക  തുടര്
നടപടനികേളഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  വനിശദഭാലാംശലാം  നല്കുകമഭാ;  ഇതനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി
എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം 

4-3-2016-ലല  ജനി.ഒ.  (ആര്.റനി)  580/16/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  കേലലഭാകശരനി
മണ്ഡലത്തനിലല  ഇരനിണഭാവട്ട്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  1645  ലക്ഷലാം  രൂപയലട
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത പഭാലത്തനിനട്ട് ആവശലമഭായ മുഴുവന സലവലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  ഇതുവലര  നല്കേനിയനിടനില.   എനഭാല്
സത്വകേഭാരല വലക്തനികേളനില് നനിനലാം ഏലറടുകക്കണ ഭൂമനിയ്ക്കുള്ള നഷ്ടപരനിഹഭാര തുകേയഭായ
4238517  രൂപയ്ക്കുള്ള ലചേക്കട്ട് തലകശരനി സലലമടുപ്പു തഹസതീല്ദഭാര്ക്കട്ട്  29-1-2016-നട്ട്
ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപടട്ട് ജലകസചേന വകുപനിലന്റെ
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പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഭൂമനി  കൂടനി  ആവശലമഭാണട്ട്.   ആയതട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  സലലമടുപട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയട്ട്  പ്രകതലകേ
അനുമതനിയലാം  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയലാം  നല്കേനി  പണനി  തുടങ്ങുവഭാനുള്ള  തുടര്
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയലാം. 

റസ്റ്റട്ട് ഹഗൗസട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

19  (2049) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ചേടയമലാംഗലലാം ടഗൗണനില് എലാം.സനി. കറഭാഡനിലന്റെ വശങ്ങളനില് ലഭലമഭായ സലത്തട്ട്
ഒരു റസ്റ്റട്ട് ഹഗൗസട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം 

ചേടയമലാംഗലലാം  ടഗൗണനില്  എലാം.സനി.  കറഭാഡനിലന്റെ  വശങ്ങളനില്  റസ്റ്റട്ട്ഹഗൗസട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള സലലഭലതയലട അടനിസഭാനത്തനില്പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേഭാലഭാവധനി കേഴെനിഞ്ഞെ പഭാലങ്ങള

20 (2050)   ശതീ  .    കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്,  ലകേഭാചനി  തഭാലൂക്കനില്  ഇടലക്കഭാചനി  മുതല്
കതഭാപ്പുലാംപടനിവലരയള്ള  എന.എചട്ട്  47-ലന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  ഇടുങ്ങനിയ  കറഭാഡട്ട്
വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തെങ്കനിലലാം തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലല  കേഭാലഭാവധനി  കേഴെനിഞ്ഞെ  അരൂര്-  ഇടലക്കഭാചനി
പഭാലത്തനിനുലാം പഷ്ണനികത്തഭാടു പഭാലത്തനിനുലാം പകേരലാം,  പുതനിയ പഭാലങ്ങള പണനിയനതനിനട്ട്
എലന്തെങ്കനിലലാം നനിര്കദ്ദേശങ്ങള ഉകണഭാ ?

   ഉത്തരലാം 

(എ) എടുത്തനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് സലലാം ഏലറടുക്കല് പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി) നനിലവനില് ലപ്രഭാകപഭാസലകേള ഒനലാം തലനയനില. 

ലകേഭാചനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ ലകേവശമുള്ള
കറഭാഡുകേള

21 (2051) ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:



96 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 18, 2016

(എ)  ലകേഭാചനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ
ലകേവശമുള്ള കറഭാഡുകേള ഏലതലഭാമഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കറഭാഡുകേളനില്  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുള്ളവയനില് പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത പ്രവൃത്തനികേള നനിലവനിലകണഭാ;  വനിശദ വനിവരങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാചനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ
അധതീനതയനിലള്ള കറഭാഡുകേളുലട ലനിസ്റ്റട്ട് അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന. 

(ബനി)  ഒരു  പ്രവൃത്തനി  നനിലവനിലണട്ട്.   280  ലക്ഷലാം  രൂപയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  മഗൗലഭാന  ആസഭാദട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെ  0/000  കേനി.മതീ.  മുതല്  3/600  കേനി.മതീ.
വലരയള്ള ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി.  പുനദുഃരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനിയലട ലടണര് ലചേയട്ട്  കേരഭാര്
ഉടമ്പടനി ഒപ്പുവചട്ട് കകേഭാണ്ടഭാകര്ക്കട്ട് ലസറട്ട് ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.   

നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനിനട്ട് ഒരു ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട്

22  (2052)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒരു നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനിനട്ട് ഒരു ലപഭാതു മരഭാമത്തട്ട് ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട്
എന മഭാനദണ്ഡലാം നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതട്ട്  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  മുകനഭാടനിയഭായനി  നനിയമസഭഭാ
സഭാമഭാജനികേര്ക്കട്ട് വര്കേട്ട് കഷഭാപട്ട് സലാംഘടനിപനിചനിരുനകവഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  എന്തെട്ട്  തടസമഭാണുള്ളലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്.  ഒരു നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനിനട്ട് ഒരു ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് എങ്കനിലലാം
കവണലാം  എന  മഭാനദണ്ഡലാം  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്,  ജനി.ഒ.(എലാം.  എസട്ട്.)
നമ്പര് 65/2013/ലപഭാ.മ.വ തതീയതനി 3-8-2013 പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവട്ട് പുറത്തനിറക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  26-6-2012-ല്  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേര്ക്കഭായനി  ഒരു  ലസമനിനഭാര്
നടത്തനിയനിരുന.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ആലപ്പുഴെ,  മൂവഭാറ്റുപുഴെ,  വയനഭാടട്ട്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എനതീ
ഡനിവനിഷനുകേളനിലല  ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേള  ഇലഭാതഭാക്കനി  പടഭാമ്പനി,  തവനൂര്,
കവങ്ങര,  വള്ളനിക്കുനട്ട്,  തഭാനൂര്,  ഏറനഭാടട്ട്,  ധര്മ്മേടലാം,  കേളമകശരനി എനതീ നനിയമസഭഭാ
മണ്ഡലങ്ങളനില് ലസക്ഷന ഓഫതീസുകേള തുടങ്ങുവഭാനഭാണട്ട് ഉത്തരവഭായതട്ട്.  എനഭാല്
ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേള  ഇലഭാതഭാകുന  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലങ്ങളനിലല
സഭാമഭാജനികേരുലടയലാം ലപഭാതുജനങ്ങളുലടയലാം ശക്തമഭായ പ്രതനികഷധലാം മൂലമഭാണട്ട് പുതനിയ
ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേള  നടപനിലഭാക്കുവഭാന  കേഴെനിയഭാതനിരുനതട്ട്.   ഇതനില്
കേളമകശരനിയനില് പുതനിയ ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് തുടങ്ങുകേയണഭായനി.  

ഏനലാംമഭാവട്ട് ക്രനിസ്റ്റലന പള്ളനിയലട സമതീപതള്ള കറഭാഡനിനട്ട് 
വനിതനികൂടഭാന നടപടനി

23 (2053) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ചേഭാവക്കഭാടട്ട്  ഏനലാംമഭാവട്ട്  കറഭാഡനില് ഏനലാംമഭാവട്ട്
ക്രനിസ്റ്റലന പള്ളനിയലട മുമ്പനിലല കറഭാഡട്ട് വളലര വതീതനി കുറഞ്ഞെതഭാലണനള്ള കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുമൂലമുണഭാകുന  ഗതഭാഗത  തടസലാം  ഇലഭാതഭാക്കുനതനിനഭായനി
ആവശലമഭായ ഭൂമനി ഏലറടുത്തട്ട് കറഭാഡനിനട്ട് വതീതനി കൂടഭാനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

   ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില് ചേഭാവക്കഭാടട്ട് തഭാലൂക്കനില് ഏനമഭാവട്ട് പള്ളനിക്കട്ട് സമതീപത്തട്ട്
കൂടനിയള്ള  തൃപയഭാര്  കേഭാഞ്ഞെഭാണനി  ചേഭാവക്കഭാടട്ട്  കറഭാഡട്ട്  വനികേസനത്തനിനുലാം,
പുനരുദഭാരണത്തനിനുമഭായനി  23-2-2015-ലല  സ.ഉ.(സഭാ.ധഭാ)നമ്പര്  278/2015/  ലപഭാ.മ.വ
പ്രകേഭാരലാം   130  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.പ്രസ്തുത  കറഭാഡട്ട്
വനികേസനത്തനിനട്ട്  സലലാം  ഏലറടുക്കുനതനികലക്കഭായനി  19-11-2015-ലല  സ.ഉ.
(സഭാധഭാ)നമ്പര് 1693/2015/ലപഭാ.മ.വ  പ്രകേഭാരലാം 52,50,000 രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇതു പ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി ഏലറടുക്കുനതനിനുള്ള അടനിയന്തെര നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഡയറകട്ട് പര്കചസട്ട് മുകഖന സലലാം ഏലറടുക്കുനതനിനഭായള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് റവനഡ്യൂ
വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.   സലലാം  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  തുടര്  നടപടനികേള
സത്വകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

979/2017
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പുനലൂര്-മൂവഭാറ്റുപുഴെ സലാംസഭാന പഭാതയലട വനികേസനലാം

24  (2054)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പുനലൂര് - മൂവഭാറ്റുപുഴെ സലാംസഭാന പഭാതയലട വനികേസനലാം ലകേ.എസട്ട്.റനി.പനി
ഏലറടുത്തതട്ട്  എനഭാലണനലാം  പ്രസ്തുത  കറഭാഡട്ട്  ഇകപഭാള  എവനിലട  വലര
വനികേസനിപനിചനിട്ടുലണനലാം  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മഭാണപ്രവൃത്തനികേൾ  ഇകപഭാള
നടനവരുനകണഭാ;  എങ്കനില് ഏതട്ട് ഭഭാഗലത്തനലാം എത്ര കേനികലഭാ മതീറര് കറഭാലഡനലാം
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി എന്തു തുകേയഭാണട്ട് ലചേലവഴെനിക്കുനലതനലാം ഇതനിനുളള തുകേ
എവനിലട നനിനഭാണട്ട് ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളലതനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാനകുനലാം മുതല് പുനലൂര് വലരയള്ള ഭഭാഗലാം വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
സലലാം ഏലറടുക്കല് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  ഏലതഭാലക്ക
വനികലജുകേളനില്  നനിനലാം  എത്ര  ഭൂമനിയഭാണട്ട്  ഇനനിയലാം  ഏലറടുക്കഭാനുള്ളലതനലാം  20
വര്ഷമഭായനിട്ടുലാം  ഈ സലലമടുപട്ട്  നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ലവകേനിയതനിലന്റെ
കേഭാരണവലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്  നടപടനികേള  അടനിയന്തെരമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന എന്തെട്ട് ലചേയഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ഭഭാഗലത്ത  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടതനതനിനട്ട്  എലന്തെഭാലക്ക
നടപടനികേള ലചേയഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാര്
ഈ കറഭാഡനിലന്റെ പുനലൂര് മുതല് ലപഭാനകുനലാം വലരയള്ള ഭഭാഗലാം പനി.പനി.പനി.  സ്കതീമനില്
ഉളലപടുത്തനി വനികേസനിപനിക്കുനതനില് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് അതട്ട് റദ്ദേഭാക്കനി
മകറലതങ്കനിലലാം ഏജനസനി മുകഖന നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം 

(എ)  പുനലൂര്-മൂവഭാറ്റുപുഴെ  സലാംസഭാന  പഭാതയലട  ലതഭാടുപുഴെ  മുതല്  മൂവഭാറ്റുപുഴെ
വലരയള്ള  ഭഭാഗലാം  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-ഒനട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കറഭാഡട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം  2002-ല്  തുടങ്ങുകേയലാം  2007-ല്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.   ഈ
കറഭാഡനിലന്റെ  അടുത്ത  റതീചഭായ  50.22  കേനി.മതീ  ലദര്ഘലമുള്ള  ലപഭാനകുനലാം  മുതല്
ലതഭാടുപുഴെ  വലരയള്ള  കറഭാഡട്ട്  28-5-2014-ല്  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  ഏലറടുക്കുകേയലാം
ഇകപഭാള  കലഭാകേബഭാങ്കട്ട്  ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന
ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി-രണട്ട്  പദതനിയനില്  ലപടുത്തനി  കറഭാഡട്ട്  നനിര് മ്മേഭാണലാം  വനിവനിധ
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ഘടങ്ങളനിലഭായനി പുകരഭാഗമനിച്ചുലാം വരുന.  90% ഇതുവലര പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  അടുത്ത
റതീചഭായ  82  കേനി.മതീ.  ലദര്ഘലമുള്ള  പുനലൂര്-ലപഭാനകുനലാം  കറഭാഡട്ട്  ലപഭാതു  സത്വകേഭാരല
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  (PPP  Hybrid  Annuity)  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  ലടണര്
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കലഭാകേബഭാങ്കട്ട്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  ഇകപഭാള  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന
ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-രണട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  50.22  കേനി.മതീ.  ലദര്ഘലമുള്ള
ലപഭാനകുനലാം-ലതഭാടുപുഴെ കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി  227.13  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണ കേരഭാര് നല്കേനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഈ പദതനിയട്ട് കലഭാകേ ബഭാങ്കുലാം സലാംസഭാന
സര്ക്കഭാരുമഭാണട്ട് തുകേ ലഭലമഭാക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  ലമഭാത്തലാം  ഏലറടുകക്കണതഭായ  26.6518  ലഹകര്  ഭൂമനിയനില്  26.6300
ലഹകര്  സലവലാം  ഇതനിനകേലാം  ഏലറടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിയള്ള  ഭൂമനി  സമയ
ബനനിതമഭായനി ഏലറടുക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചു വരുന. 

(ഡനി)  കലഭാകേ ബഭാങ്കുമഭായള്ള കേരഭാര് നനിബനന അനുസരനിചട്ട്  ലപഭാതു സത്വകേഭാരല
പങ്കഭാളനിത്തകത്തഭാലട  നനിര്മ്മേനിക്കുന  പുനലൂര്-ലപഭാനകുനലാം  കറഭാഡനിലന്റെ  Request  for
Qualification  (RFQ)  ക്ഷണനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  നഭാലട്ട്  കേമ്പനനികേള
ലപ്രഭാകപഭാസല്  നല്കുകേയണഭായനി.   എനഭാല്  ഇതനില്  ഒരു  കേമ്പനനിയട്ട്  മഭാത്രകമ
കേത്വഭാളനിഫനികക്കഷന ഉണഭായനിരുനള.  ഈ വനിവരലാം കലഭാകേ ബഭാങ്കനിലന അറനിയനിചതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് കൂടുതല് കേമ്പനനികേളുലട പങ്കഭാളനിത്തലാം ഉറപഭാക്കുവഭാന വതീണ്ടുലാം RFQ
ക്ഷണനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി അന്തെനിമ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  പുനലൂര്-ലപഭാനകുനലാം കറഭാഡട്ട്
പനി.പനി.പനി. മഭാതൃകേയനില് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ലടണര് നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

അരയടത്തട്ട് പഭാലലാം - കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് കറഭാഡട്ട്
വതീതനി കൂടല്

25  (2055)  ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് അരയടത്തട്ട് പഭാലലാം മുതല് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് വലരയള്ള
കറഭാഡനില് പല സലങ്ങളനിലലാം വതീതനി കുറവഭായ കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലതഭാണയഭാടട്ട്  ജലാംഗ്ഷനനില്  നഗരലാം  വഴെനി  അതലഭാസന കരഭാഗനികേളുമഭായനി
വരുന  ആലാംബുലനസുകേള  കപഭാലലാം  ഗതഭാഗത  കുരുക്കട്ട്  കേഭാരണലാം  ബുദനിമുട്ടുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി) അരയടത്തട്ട് പഭാലലാം മുതല് ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട് വലരയള്ള കറഭാഡട്ട് വതീതനി
കൂട്ടുനതനിനഭാവശലമഭായ  എലന്തെങ്കനിലലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലണങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങ്കനില്  വതീതനി  കൂട്ടുനതനിനഭാവശലമഭായ  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

 ഉത്തരലാം 

(എ &ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി  &  ഡനി)   നനിലവനിലള്ള  നഭാലവരനിപഭാത  ആറുവരനിപഭാതയഭായനി  വതീതനി
കൂട്ടുനതനിനട്ട്  സര്കവയട്ട്  ആവശലമഭായ  എസ്റ്റനികമറട്ട്  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നനിരത  വനിഭഭാഗലാം
എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട് എഞ്ചനിനതീയറുലട ഓഫതീസനില് തയഭാറഭാക്കനി വരുന. 

കറഭാഡുകേള കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട് ഉയര്തന പദതനി

26 (2056) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്   :

 ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
 ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത കറഭാഡുകേള കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട് ഉയര്തവഭാന
എലന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേപദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്ക്കരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിയലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലകേലക്കഭാണതട്ട്?

   ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കറഭാഡുകേള  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനില്  ഉയര്തവഭാന
കവണനി  MORTH  Specification  പ്രകേഭാരലാം  കറഭാഡുകേള  ബനിറ്റുമനിനസട്ട്  ലമക്കഭാഡലാം,
ബനിറ്റുമനിനസട്ട് കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് എനതീ നനിലവഭാരത്തനില് നനിര്മ്മേനിചട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന. 

സലാംസഭാനലത്ത  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട  കറഭാഡുകേള  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനില്
ഉയര്തവഭാന  ഉകദ്ദേശനിച്ചുള്ള  കേര്മ്മേപദതനികേളനില്ലപട  ഒനഭാണട്ട്  കസ്റ്ററട്ട്  കറഭാഡട്ട്
ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട്  പദതനി  (SRIP).  കറഭാഡുകേള  ഏലറടുത്തട്ട്  പനി.പനി.പനി./ആനഡ്യൂറനി
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രതീതനിയനില്  13  വര്ഷ  പരനിപഭാലന  വലവസകയഭാലട  കേരഭാര്  നല്കേനി
വനികേസനിപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്  ഈ പദതനിയനില് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഇതനിനുള്ള ലടണര്
ക്ഷണനിചട്ട്  കുറഞ്ഞെ  നനിരക്കട്ട്  കേത്വഭാടട്ട്  ലചേയ  കേണ്ലസഷലനയര്  കേമ്പനനികേളുമഭായനി
എഗ്രനിലമന്റെട്ട് ഒപ്പുവചട്ട് തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചട്ട് വരുന. 

(ബനി) കറഭാഡുകേള ശഭാസതീയമഭായനി പുനര്നനിര്മ്മേനിചട്ട് ഉപരനിതലലാം ബലലപടുതകേ,

വളവകേകേള  നനിവര്തകേ,  ആവശലമഭായ  പഭാലങ്ങളുലാം  കേലങ്കുകേളുലാം  പണനിയകേ,  ഇരു

വശങ്ങളനിലലാം  ഓടകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  ലപപ്പുകേള,  കകേബനിളുകേള  എനനിവ

സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  കേഭാനകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ,  അടയഭാള  കബഭാര്ഡുകേള

സഭാപനിക്കുകേ  തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട്  SRIP  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഇതനില്  469  കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേള  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്  കൂടഭാലത  നവതീകേരനിക്കഭാവന

റതീഹഭാബനിലനികറഷന  പഭാകക്കജനിലലാം,  വതീതനി  കൂട്ടുനതനിനുലാം,  വളവകേള

നനിവര്തനതനിനുലാം, ജലാംഗ്ഷന ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെനിനഭായനി അതലഭാവശലലാം ഭൂമനി ഏലറടുക്കല്

കവണനി  വരുന  621  കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേള  അപ്ഗ്രകഡഷന  പഭാകക്കജനിലമഭാണട്ട്

ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ധനകേഭാരല സഭാപനങ്ങളുലട സഹഭായകത്തഭാലട കറഭാഡുകേള

നവതീകേരനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  അപ്ഗ്രകഡഷന  പഭാകക്കജനില്  വനിഭഭാവനലാം

ലചേയനിരനിക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  കസ്റ്ററട്ട്  ലഹകവകേള,  പ്രധഭാന  ജനിലഭാ  കറഭാഡുകേള  എനനിവ  കദശതീയ

നനിലവഭാരത്തനില്  ഉയര്തനതനിനട്ട്  കവണനി  സല  ലഭലത,  വഭാഹനങ്ങളുലട  എണലാം

മുതലഭായവ കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് കറഭാഡനിലന്റെ വതീതനി കൂടനി വനികേസനിപനിക്കുകേയലാം,  നടപഭാത,

ബസ്കബ,  വഭാഹനലാം  പഭാര്ക്കട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  സഗൗകേരലങ്ങള  എനനിവ

ഏര്ലപടുതനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഫണനിലന്റെ ലഭലത അനുസരനിചട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലള്ള എലഭാ കറഭാഡുകേളുലാം  ബനി.എലാം,  ബനി.സനി  ലചേയട്ട്

കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനില് ഉയര്തനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വകേരനിച്ചുവരുന. 

കദശതീയ പഭാത വനികേസനലാം

27  (T2057)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(എ) കദശതീയപഭാത  വനികേസനവമഭായനി  ബനലപട  നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കകേഭാഴെനിക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  മഭാഹനി-ലവണളലാം  കമഖലയനില്

എന.എ.എന.എചട്ട്.  തലത്തനില്  ഈ  കേഭാരലത്തനില്  മുകനഭാടട്ട്  നതീക്കനിയ  നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

   ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  പ്രധഭാന  കദശതീയപഭാതകേളഭായ  എന.എചട്ട്  17-ഉലാം

എന.എചട്ട്.  47-ഉലാം  45 മതീറര്  ലററട്ട്  ഓഫട്ട്  കവയനില്  സലകമലറടുത്തട്ട്  സര്വതീസട്ട്

കറഭാകഡഭാടുകൂടനിയ 4 വരനിപഭാതയഭായനി നഭാഷണല് ലഹകവ അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇന്തെല

മുകഖന വനികേസനിപനിക്കുവഭാനുലാം മറട്ട് കദശതീയപഭാതകേളഭായ എന.എചട്ട് 49 (കബഭാഡനിലമട്ടു-

കുണന്നൂര്), എന.എചട്ട്. 208 (ലകേഭാലലാം-കേഴുതുരുടനി),  എന.എചട്ട്. 212 (കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്-

മുത്തങ്ങ),എന.എചട്ട്.213(കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്-പഭാലക്കഭാടട്ട്),  എന.  എചട്ട്.  220  (ലകേഭാലലാം  -

കുമനിളനി), എന.എചട്ട്. 183 എ (ഭരണനിക്കഭാവട്ട്-പത്തനലാംതനിട വണനിലപരനിയഭാര്),  എന.എചട്ട്.

185  (അടനിമഭാലനി-ലപനഭാവട്ട്-കുമനിളനി)  എനനിവ  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വഭാര്ഷനികേ

പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  കപവ്ഡട്ട്  കഷഭാളഡകറഭാടുകൂടനിയ  2  വരനിപഭാതയഭായനി

വനികേസനിപനിക്കഭാനുമഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനില് എന.  എചട്ട്. 47-ലന്റെ വഭാളയഭാര്

മുതല്  വടക്കുലാംകചേരനിവലരയലാം  തൃശ്ശൂര്  മുതല്  അരൂര്  വലരയള്ള  ഭഭാഗങ്ങള  4

വരനിപഭാതയഭായനി  വനികേസനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   വടക്കുലാംകചേരനി മുതല് തൃശ്ശൂര് വലരയലാം കേഴെക്കൂടലാം

മുതല്  തമനിഴഭാടട്ട്  അതനിര്ത്തനി  വലരയമുള്ള  ഭഭാഗലത്ത  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  

(ബനി)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  മഭാഹനി  -  ലവങ്ങളലാം  കമഖലയനില്

സലകമലറടുക്കുന  പ്രവൃത്തനി  നഭാഷണല്  ലഹകവ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇന്തെലയലാം

ജനിലഭാ  ഭരണകൂടവമഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.   സര്കവ  നടപടനികേള  ദ്രുതഗതനിയനില്

നടനവരുന.  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില് ഏലറടുകക്കണ 129 ലഹകറനില് 67 ലഹകര്

സലലാം  ഏലറടുക്കുനതനിനുള്ള  3 ഡനി  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

സര്കവ  നടപടനികേള  2  മഭാസത്തനിനകേലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ബഭാക്കനിയള്ള  62  ലഹകര് സലലാം ഏലറടുക്കുനതനിനുള്ള  3  എ കനഭാടനിഫനികക്കഷന

ഉടലന പ്രസനിദതീകേരനിക്കുലമനഭാണട്ട് നഭാഷണല് ലഹകവ അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇന്തെല
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അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അഴെനിയര്  വനികലജനിലല  ലകേടനിടങ്ങളുലട  വനില  നനിശ്ചയനിക്കുന

പ്രവൃത്തനി  ദ്രുതഗതനിയനില്  നടന  വരുന.  ബഹു.  മുഖലമനനിയലടയലാം  വകുപ്പു

മനനിയകടയലാം  സഭാനനിദലത്തനില്  നഭാഷണല്  ലഹകവ  അകതഭാറനിറനി

ഉകദലഭാഗസരുമഭായനി ഇതനിലന്റെ പുകരഭാഗതനി സലാംബനനിചട്ട് ചേര്ച നടന.  മുഖലമനനി

ഡല്ഹനിയനില്  കകേന്ദ്രമനനിയമഭായനി  നടത്തനിയ  ചേര്ചയനില്  60%  ഭൂമനി  ഏലറടുത

നല്കേനിയഭാല് പ്രവൃത്തനി തുടങ്ങുലമനട്ട് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

അടനിസഭാന സഗൗകേരല വനികേസനത്തനിനഭായള്ള  സുസനിരവലാം ആസൂത്രനിതവമഭായ

ഉദലമലാം

28 (2058 ) ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട്   :

ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന   :

ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി   :

ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അടനിസഭാന  സഗൗകേരല  വനികേസനത്തനിനഭായള്ള  സുസനിരവലാം

ആസൂത്രനിതവമഭായ ഉദലമലാം (സതീഡട്ട് ) എന പദതനിയലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ ഉദലമത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു

നടപഭാക്കനിലയനലാം  അതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ  വതീതലാം  ലചേലവഴെനിച്ചുലവനലാം

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനിക്കഭായനി ലപകടഭാള, ഡതീസല് എനനിവയലട കമല് ചുമത്തനിയ

അധനികേ വനില്പന നനികുതനി ഇനത്തനില് എത്ര രൂപ ഇതുവലര ലഭനിച്ചുലവനലാം അതനില്

എത്ര  തുകേ  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലവനലാം  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുലണങ്കനില്

അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം 

(എ)   സലാംസഭാനത്തട്ട്  രൂക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കനിനട്ട്

പരനിഹഭാരലാം  നല്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട  സലങ്ങളനില്  ലഫ്ലെെ

ഒഭാവറുകേള,  പഭാലങ്ങള,  റനിലാംഗട്ട്  കറഭാഡുകേള  മുതലഭായവ  നനിര്മ്മേനിക്കുകേ  എനതഭാണട്ട്

സതീഡട്ട് കകേരള പരനിപഭാടനിയലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള.
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(ബനി) 14-6-2013-ലല ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്)നമ്പര്  51/2013/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
23 പദതനികേളഭാണട്ട് സതീഡട്ട് കകേരള എന പരനിപഭാടനിയനില് ഉളലപടുത്തനി അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കേനിയതട്ട്.  ഇവയനില്  141.02  കകേഭാടനി രൂപ അടങ്കല് തുകേ കേണക്കഭാക്കനിയനിരുന
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  കദശതീയപഭാത  ലബപഭാസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ഗതഭാഗതത്തനിനഭായനി
തുറനലകേഭാടുത.  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ആഭനിമുഖലത്തനില്
നടപനിലഭാക്കനി  വരുന  രഭാമപുരലാം-നഭാലമ്പലലാം  ദര്ശനലാം  കറഭാഡട്ട്,  കേഞ്ഞെനിക്കുഴെനി-
ലവടതകേവല-കേറുകേചഭാല്  കറഭാഡട്ട്  എനനിവയലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
യഥഭാക്രമലാം ഏകേകദശലാം 95%, 98% പൂര്ത്തനിയഭായനി.  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ഉപകേരഭാറുകേഭാര്
വഴെനിയഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇവയലട  അടങ്കല്  തുകേ  യഥഭാക്രമലാം  50.75
കകേഭാടനി രൂപയലാം, 45.35 കകേഭാടനി രൂപയമഭാണട്ട്. 

ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.  യലട ആഭനിമുഖലത്തനില് 41.28  കകേഭാടനി രൂപ  അടങ്കല്
തുകേ  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  പഭാലഭാരനിവടലാം  ലഫ്ലെെ  ഓവറനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള 90% പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(സനി) ലപകടഭാള, ഡതീസല് എനനിവയലട കമല് ലനിററനിനട്ട് ഒരു രൂപ നനിരക്കനില്
അധനികേ വനില്പന നനികുതനി ചുമത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  1-4-2015 മുതലഭാണട്ട് അധനികേ വനില്പന
നനികുതനി  ഈടഭാക്കനിവരുനതട്ട്.   2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  അധനികേ
വനില്പന  നനികുതനിയഭായനി  408.33  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് ജൂണ് 30 വലര 120.93  കകേഭാടനി രൂപയലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  സതീഡട്ട് കകേരള
പദതനിക്കഭായനി ഇതനില്നനിനലാം തുകേ ലചേലവഴെനിചനിടനില.  

ലവദബതനി കപഭാസ്റ്റട്ട്മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി 
 29  (2059)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയല് മണ്ഡലത്തനിലല കേഞ്ഞെനിപ്പുര മൂടഭാല് ലബപഭാസട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെ
പണനി  മുകനഭാട്ടു  കപഭാകേണലമങ്കനില്  പ്രസ്തുത  സലലത്ത  ലവദബതനി  കപഭാസ്റ്റട്ട്  മഭാറനി
സഭാപനിക്കണലമനതട്ട് സലാംബനനിച ലപ്രഭാകപഭാസല് വകുപനില് ഉകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ആയതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  ഉത്തരവട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  അടനിയന്തെര  നനിര്കദ്ദേശലാം  ബനലപടവര്ക്കട്ട്  നല്കേനി
പ്രശ്നപരനിഹഭാരലാം കേഭാണുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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 ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ലവദബതനി കപഭാസ്റ്റുകേള മഭാറനി സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് ലകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.
തയഭാറഭാക്കനിയ എസ്റ്റനികമറട്ട് സര്ക്കഭാരനില് ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് തുകേ അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല മലകയഭാര ലഹകവ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

30  (2060)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മലകയഭാര ലലഹകവയലട ഭഭാഗമഭായ എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല ആറഭാലാം ലലമല്
മുതല്  മഭാമലക്കണലാം  വഴെനി  എളമ്പ ലഭാകശരനി  വലരയളള  കറഭാഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  കറഭാഡട്ട്  പണനി  തടസലപടുവഭാനുളള  കേഭാരണലമന്തെഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുന  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലനറ  പ്രവര്ത്തനലാം
പുനദുഃരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനു  കവണ സതത്വര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

   ഉത്തരലാം 

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വനലാം  വകുപട്ട്  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  പ്രവൃത്തനി  തടഞ്ഞെതനിനഭാലഭാണട്ട്  പണനി
തടസലപടതട്ട്. 

(സനി) പ്രസ്തഡുത പഭാതയലട മൂനഭാര് ഡനിവനിഷലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന ഭഭാഗലാം കേസ്തൂരനി
രലാംഗന  റനികപഭാര്ടനിലല  പരനിസനിതനി  കലഭാല  കമഖലകേളനില്  കൂടനിയഭാണട്ട്  കേടന
കപഭാകുനതട്ട്.  മഭാത്രമല,  കനരലമലാംഗലലാം ലറയനിഞ്ചനിലന്റെ പരനിധനിയനില് വരുന തലകക്കഭാടട്ട്-
കനരലമലാംഗലലാം-  ആറഭാലാംലമല്-  ഇളലാംബഭാകശരനി-  ആവറുകുടനിഭഭാഗവലാം  അടനിമഭാലനി
ലറയനിഞ്ചനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  വരുന  ആവറുകുടനി-കുറത്തനിക്കുടനി-  ലപരുമ്പനകുത്തട്ട്  ഭഭാഗവലാം
1980-ലല വന സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില് വരുനതഭാണട്ട്. ആയതനിനഭാല്,
കേസ്തൂരനിരലാംഗന റനികപഭാര്ടനില് ഉളലപടുന പരനിസനിതനി കലഭാല കമഖലകേളുലാം,  1980-ലല
വന  സലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനില്  വരുനതഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്,
കേസ്തൂരനിരലാംഗന റനികപഭാര്ടനില് ഉളലപടുന പരനിസനിതനി കലഭാല കമഖലകേളുലാം,  1980-ലല
വനസലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിലന്റെ കേതീഴെനില് വരുന കമഖലകേളുലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി,  പരനിസനിതനി
നനിയമങ്ങള പഭാലനിചട്ട്  മഭാത്രകമ മലകയഭാര  ലഹകവയമഭായനി  ബനലപ്പെൃടട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള
തുടരഭാന സഭാധനിക്കുകേയള. 

979/2017
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കേഭായലാംകുളലാം ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷന കറഭാഡട്ട് പുനരുദഭാരണലാം

31  (T 2061)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം ലകേ.  പനി.  കറഭാഡനിലനയലാം കേഭായലാംകുളലാം ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷലനയലാം
തമ്മേനില്  ബനനിപനിക്കുന  കറഭാഡട്ട്  കേഭാലങ്ങളഭായനി  തകേര്നട്ട്  കേനിടക്കുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഈ  കറഭാഡട്ട്  ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  മഭാതൃകേയനില്
പുനദുഃരുദരനിക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

   ഉത്തരലാം 

(എ  &ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.   കേഭായലാംകുളലാം  ലകേ.പനി.  കറഭാഡനിലനയലാം
കേഭായലാംകുളലാം  ലറയനില്കവകസ്റ്റഷലനയലാം  തമ്മേനില്  ബനനിപനിക്കുന  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിലവനില്
തകേര്ന  കേനിടക്കുന  ഭഭാഗലാം  ലറയനില്കവയലട  അധതീനതയനിലഭാണട്ട്.   നനിലവനില്
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  അധതീനതയനിലള്ള  കമജര്  ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  കറഭാ ഡുകേളണട്ട്
ബനി.എലാം.&ബനി.സനി. നനിലവഭാരത്തനില് പുനദുഃരുദരനിച്ചു ലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്. ലറയനില്കവയലട
അധതീനതയനിലള്ള ഈ ഭഭാഗലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിനട്ട് ലകേമഭാറനി കേനിട്ടുകേയഭാലണങ്കനില്
ബനി.എലാം.&ബനി.സനി.  മഭാതൃകേനില്  പുനദുഃരുദതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയലാം.  

അങ്കമഭാലനി നഭായകത്തഭാടട്ട്-എയര്കപഭാര്ടട്ട് കറഭാ ഡനിലന്റെ പുനരുദഭാരണലാം

32 (2062) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അങ്കമഭാലനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് നഭായകത്തഭാടട്ട്-എയര്കപഭാര്ടട്ട് കറഭാഡനില്
കേവരപറമ്പട്ട് മുതല് എയര്കപഭാര്ടട്ട് വലരയള്ള ഭഭാഗലത്ത കറഭാഡട്ട് പണനി പഭാതനി വഴെനിയനില്
ഉകപക്ഷനിക്കുവഭാനുണഭായ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ടനി  കറഭാഡനില്  കേവരപറമ്പട്ട്  യഭാകക്കഭാബഭായ  പള്ളനിവലര  വതീതനി  കൂട്ടുകേയലാം
ബഭാക്കനി  ഭഭാഗലാം  പുനദുഃരുദരനിക്കഭാലതയലാം  കേഭാന  നനിര്മ്മേനിക്കഭാലതയലാം  കേനിടക്കുനതനിനഭാല്
പ്രകദശവഭാസനികേള  അനുഭവനിക്കുന  ദുരനിതലാം  വകുപനിലന്റെ  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ; ഇതനിനുള്ള പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ഭഭാഗലത്ത  പുനരുദഭാരണപ്രവര്ത്തനങ്ങള  എനട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുലമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

(ഡനി)  ലചേത്തനികക്കഭാടട്ട്  ഭഭാഗതനനിനലാം എയര്കപഭാര്ടട്ട്  വലര കപഭാകുന കറഭാഡനില്
ലവളളലക്കടട്ട് ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട് ഒഭാട നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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   ഉത്തരലാം 

(എ)  അങ്കമഭാലനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  കവങ്ങൂര്  നഭായകത്തഭാടട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെ
രണഭാലാംഘട  പുനദുഃരുദഭാരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേവരപറമ്പട്ട്  മുതല്  എയര്കപഭാര്ടട്ട്
വലരയള്ള  ഭഭാഗത്തട്ട്  വതീതനി  കൂട്ടുനതനിനുലാം  തുടര്നട്ട്  പുനദുഃരുദഭാരണലാം
നടതനതനിനുമഭായനിട്ടുള്ള  അലലനലമന്റെട്ട്  അലാംഗതീകേരനിക്കുന  മുറയട്ട്  തുടര്  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി & സനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കേവരപറമ്പട്ട് യഭാകക്കഭാബഭായ പള്ളനി വലരയള്ള
ഭഭാഗലാം  ഒനഭാലാംഘട  പുനരുദഭാരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  വതീതനി  കൂടനിയതഭാണട്ട്.   ബഭാക്കനി
ഭഭാഗത്തട്ട്  അലലനലമന്റെട്ട്  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  സലലാം  ഏലറടുപട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയട്ട്
പ്രവൃത്തനി ലടണര് ലചേയട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

(ഡനി) പരനികശഭാധനിചട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേഭായലാംകുളലാം ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് നനിരത്തട്ട് വനിഭഭാഗലാം ഓവര്സനിയര്മഭാരുലട
ഒഴെനിവകേള

33 (2063) ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  നനിരത്തട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
എഞ്ചനിനതീയറുലട  ഓഫതീസനില്  ഓവര്സനിയര്മഭാരുലട  നനിലവനിലള്ള  ഒഴെനിവകേള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  നനികേതനതനിനഭാവശലമഭായ  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി) പ്രസ്തഡുത ഒഴെനിവകേള എലഭാലാം തലന കകേരള പബ്ളനികേട്ട് സര്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

പനിലഭാത്തറ-പഭാപനിനനികശരനി ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി. കറഭാഡനിലന്റെയലാം തഭാവലാം
ലറയനില്കവ കമല്പഭാലത്തനിലന്റെയലാം പണനി

34  (2064)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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പനിലഭാത്തറ-പഭാപനിനനികശരനി  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  കറഭാഡനിലന്റെയലാം  പഭാപനിനനികശരനി,
തഭാവലാം  ലറയനില്കവ  കമല്പഭാലങ്ങളുലടയലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി  അറനിയനിക്കുകമഭാ;
ഇവയലട പ്രവൃത്തനി എകപഭാള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴെനിയലാം; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

   ഉത്തരലാം 

കലഭാകേബഭാങ്കട്ട്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-
രണട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  പഭാപനിനനികശരനി,  തഭാവലാം  എനതീ  ലറയനില്കവ
കമല്പഭാലങ്ങളുലാം  രഭാമപുരലാം  പഭാലലാം  ഉളലപലട  20.9  കേനി.മതീറര്  ലദര്ഘലമുള്ള
പനിലഭാത്തറ  –  പഭാപനിനനികശരനി  കറഭാഡനിലന്റെയലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി  വനിവനിധ
ഘടങ്ങളനിലഭായനി  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരുന.   ഈ  പ്രവൃത്തനിയലട  50%  മഭാത്രമഭാണട്ട്
ഇകപഭാള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.   ഇതുവലരയള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനിയലട
വനിശദഭാലാംശലാം തഭാലഴെ ലകേഭാടുക്കുന. 

1. 19+758   കേനി  .  മതീററനിലള്ള പഭാപനിനനികശരനി ലറയനില്കവ കമല്പഭാലലാം   :

എലഭാ  ലപലകേളുലാം,  ലപല്  കേലഭാപ്പുകേളുലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   ആലകേയള്ള
22  സകപഭാര്ട്ടുകേളനില്  21  എണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   ഗഭാര്ഡറുലാം  സഭാബുലാം  22
എണത്തനില്  15  എണവലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   ലറയനില്കവയലട  സ്റ്റതീല്  ഗ്രഭാ ഡര്
നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.

2. 7+420   കേനി  .  മതീററനിലള്ള തഭാവലാം ലറയനില്കവ കമല്പഭാലലാം   :

ഡനിലസന അനുസരനിചട്ട് ലറയനില്കവ സഭാന ഉളലപലട  5 സഭാനുകേളഭാണട്ട് ഈ
കമല്പഭാലത്തനിനട്ട്  ഉള്ളതട്ട്.   ഇതനില്  അബടട്ട്ലമന്റെട്ട്/പനിയര്  ഇവയലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  പുതനിയതഭായനി  വനിഭഭാവനലാം  ലചേയ  6  സഭാനുകേളുലട  ലപലനിലാംഗട്ട്
പണനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

3. 4+220   കേനി  .  മതീററനിലള്ള രഭാമപുരലാം പഭാലലാം   :

ഈ പഭാലത്തനിലന്റെ ലപലനിങ്ങുലാം ലപല്  കേലഭാപ്പുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  അബടട്ട്ലമന്റെട്ട്
കേലഭാപട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന. 

4. കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം   :

20.9  കേനി.മതീ.  ലദര്ഘലമുള്ള  ഈ  കറഭാഡനിലന്റെ  13.07  കേനി.മതീ.  നതീളത്തനില്
GSB-യലാം 12.485 നതീളത്തനില് WMM-ഉലാം 12.04 കേനി.മതീ. നതീളത്തനില് DBM ഉലാം 9.15
കേനി.മതീ നതീളത്തനില് BC- യലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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പഭാപനിനനികശരനി  ലറയനില്കവ  കമല്പഭാലലാം  ഡനിസലാംബര്  2016-നുലാം  തഭാവലാം
ലറയനില്കവ  കമല്പഭാലലാം  ലഫബ്രുവരനി  2017-ലമഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന  ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.  കമല്പഭാലങ്ങള  ഉളലപലട  ഈ
കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം 2017 മഭാര്ചട്ട്  31-നട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകുലമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

നബഭാര്ഡട്ട്, ലസനടല് കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് എനനിവയലട വനിഹനിതങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേള

35 (2065)   ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ യ.ഡനി.ഏഫട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭരണകേഭാലയളവനില് നബഭാര്ഡട്ട്,
ലസനടല്  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  എനതീ  വനിഹനിതങ്ങള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  എത്ര  തുകേയലട
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച്ചു എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഇനത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതനില്  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്ലപടുന
പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം നനിലവനിലള്ള സനിതനിയലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭരണകേഭാലയളവനില്  നബഭാര്ഡട്ട്
വനിഹനിതലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  1118.88  കകേഭാടനി രൂപയകടയലാം ലസനടല് കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് വനിഹനിതലാം
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  434.246  കകേഭാടനി  രൂപയകടയലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  

(ബനി) പ്രവൃത്തനികേളുലട ലനിസ്റ്റട്ട് അനുബനമഭായനി*കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  

ചേഭാലക്കുടനി-ആനമല കറഭാഡട്ട് നവതീകേരണലാം

36(2066)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

അന്തെര്  സലാംസഭാന  ടൂറനിസലാം  പഭാതയഭായ  ചേഭാലക്കുടനി  -  ആനമല  കറഭാഡനിലനറ
അവസഭാന  പത്തട്ട്  കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരലാം  ബനി.എലാം.  ആനറട്ട്  ബനി.സനി.  ടഭാറനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി
നവതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി അടനിയന്തെര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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   ഉത്തരലാം 

അന്തെര് സലാംസഭാന ടൂറനിസലാം പഭാതയഭായ ചേഭാലക്കുടനി-ആനമല കറഭാഡനിലന്റെ അവസഭാന
പത്തട്ട്  കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരലാം  ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി.  ടഭാറനിലാംഗട്ട്  ലചേയട്ട്  നവതീകേരനിക്കുനതു
സലാംബനനിച  ലപ്രഭാകപഭാസല്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  പരനിഗണനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിലല  ബ ഡ്ജറനില്  വനിവരങ്ങള
ഉളലക്കഭാള്ളനിചട്ട്  പ്രസ്തുത  ലപ്രഭാകപഭാസല്  വതീണ്ടുലാം  സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിരതകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

കപരഭാമ്പ്ര - ലചേമ്പ്ര-കൂരഭാച്ചുണട്ട് കറഭാഡട്ട് നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

37 (2067) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപരഭാമ്പ്ര-ലചേമ്പ്ര-കൂരഭാച്ചുണട്ട്  കറഭാഡട്ട്  നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
ഇതനിനട്ട് എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നവതീകേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉടലന  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)  ഉണട്ട്.   കപരഭാമ്പ്ര-ലചേമ്പ്ര-  കൂരഭാചുണട്ട്  കറഭാഡട്ട്  നവതീകേരണ
പ്രവൃത്തനിക്കുള്ള വനിശദമഭായ എസ്റ്റനികമറട്ട്  എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട് എഞ്ചനിനതീയറുലട ഓഫതീസനില്
തയഭാറഭാക്കനി  വരുന.  എസ്റ്റനികമറട്ട്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  ഫണനിലന്റെ
ലഭലതയനുസരനിചട്ട് തുടര്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയലാം.  

കറഭാഡുകേളുലട ഉപരനിതലലാം പുതുക്കുനതനിനട്ട് പദതനി

38 (2068) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന   : 
ശതീ  .   അനനില് അക്കര   : 
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന   : 
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കറഭാഡുകേളുലട ഉപരനിതലലാം പുതുക്കുനതനിനട്ട് കേര്മ്മേ പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിചതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം;

(സനി) ഇതനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
ലകേലക്കഭാളകേയണഭായനി;  വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

   ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കറഭാഡുകേളുലട  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കുനതനിനട്ട്  മഭാത്രമഭായനി
പ്രകതലകേ  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചനിടനില.  സഭാധഭാരണഗതനിയനില്  അഞ്ചട്ട്
വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില് കറഭാഡുകേളുലട ഉപരനിതലലാം പുതുക്കനി
പണനിയനതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിചട്ട് വരുനണട്ട്. 

(ബനി)  കറഭാഡ ഡുകേളുലട  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കുനതുവഴെനി  യഭാത്രയട്ട്
സുഖപ്രദമഭാവകേയലാം,  വഭാഹനങ്ങളുലട  ഇനനക്ഷമത  കൂടുകേയലാം,  യഭാത്രഭാസമയലാം
കുറയ്ക്കുകേയലാം, അപകേടങ്ങള കുറയ്ക്കുകേയമഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  ബഡ്ജറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള  ആവശലമഭായ  തുകേ
ഉളലപടുതനതനിനട്ട്  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സമര്പനിക്കുകേയലാം,  ബഡ്ജറനില്  തുകേ
നല്കുനതനിനനുസരനിചട്ട് ഘടലാം ഘടമഭായനി കറഭാഡുകേളുലട ഉപരനിതലലാം പുതുക്കനി വരുന. 

കറഭാഡുകേളുലട ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധന

39 (2069) ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമതലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ കമല്കനഭാടത്തനില് നടക്കുന കറഭാഡുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലമയനിന്റെനനസട്ട് എനനിവയലട ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാന പല
ഏജനസനികേളുലാം  നനിലവനിലളളകപഭാളത്തലന  ഇക്കഭാരലത്തനില്  ഗുരുതരമഭായ
കപഭാരഭായ്മകേള  സലാംഭവനിക്കുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇതട്ട്  തരണലാം
ലചേയഭാന എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേലക്കഭാണനിട്ടുളളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  അഞ്ചുവര്ഷലാം  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയനില്  വതീഴ്ച
കേലണത്തനിയതനിലനതടര്നട്ട് എത്ര കകേസുകേള രജനിസ്റ്റര് ലചേയലപടനിട്ടുണട്ട്;  ഇതനിലന്റെ
കപരനില് ലഭനിച ശനിക്ഷഭാനടപടനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?
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   ഉത്തരലാം 

(എ) കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേതീഴെനില് വരുന കറഭാ ഡുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം,

ലമയനിന്റെനനസട്ട്  എനനിവ  കദശതീയപഭാത  ഗുണനനിലവഭാര  വനിഭഭാഗലാം

പരനികശഭാധനിക്കഭാറുണട്ട്.   ഇക്കഭാരലത്തനില് കപഭാരഭായ്മകേള  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.   വനിശദമഭായനി

പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ലഹകവ  റനിസര്ചട്ട്  ഇനസ്റ്റനിറഡ്യൂടട്ട്  NH47

പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.   നനിരത്തട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്  ഇക്കഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ലമയനിന്റെനനസട്ട്  എനനിവയലട

ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  കപഭാരഭായ്മകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുലാം

നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.   ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേത്വഭാളനിറനി  കേണ് കടഭാള

വനിഭഭാഗലാം  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  ഇതനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനികേളുലട

ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനികലക്കഭായനി  വനിവനിധ  ജനിലകേളനിലഭായനി

ഓഫതീസുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗത്തനിനകേതീഴെനില്  കേഴെനിഞ്ഞെ

അഞ്ചുവര്ഷത്തനിനനിടയനില് ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധയനില് വതീഴ്ച കേലണത്തനി രജനിസ്റ്റര്

ലചേയ  കകേസുകേലളഭാനലാം  തലന  നനിലവനിലനില.  എനഭാല്  നനിരത്തട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില്

ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനയനില്  വതീഴ്ച  കേലണത്തനിയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്

വനിജനിലനസട്ട്  നടപടനികേളുലാം  വകുപ്പുതല  നടപടനികേളുലാം  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന,   എങ്കനിലലാം

കകേസുകേലളഭാനലാം രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിടനില. 

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല കേകലപ്പുള്ളനി, മഭാട്ടുമഭാന്തെ എന.ജനി.ഒ.
കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള

40  (2070)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  കേകലപ്പുള്ളനി,  മഭാട്ടുമഭാന്തെ  എനനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി
എത്ര എന.ജനി.ഒ. കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളതട്ട് ; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇകപഭാള  എത്ര  എണത്തനില്  തഭാമസക്കഭാരുണട്ട്  ;  അവരുലട  കപരട്ട്
വനിവരങ്ങളുലാം ഔകദലഭാഗനികേ പദവനികേളുലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി) ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള എത്ര; ഇപ്രകേഭാരലാം ഒഴെനിഞ കേനിടക്കഭാന
കേഭാരണലാം എന്തെട്ട് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ഏറവലാം  ഒടുവനിലഭായനി  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള  അറകുറപണനികേള  നടത്തനിയതട്ട്
എനഭാണട്ട്; അതനിനട്ട് എത്ര തുകേയഭാണട്ട് ലചേലവഴെനിചനിതട്ട് ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള അനുവദനിക്കുനതട്ട് ആരഭാലണനലാം അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനലാം  ഏറവലാം  ഒടുവനില്  കേത്വഭാര്കടഴ്സുട്ട്  അനുവദനിച
തതീയതനി  ഏതഭാണട്ട്  എനലാം  ആര്ക്കഭാണട്ട്  അനുവദനിചതട്ട്  എനലാം  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ
ഔകദലഭാഗനികേ പദവനി എന്തെഭാണട്ട് എനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(എഫട്ട്)  കജഭാലനിയനില്  നനിനലാം  വനിരമനിചനിട്ടുലാം  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള  ഒഴെനിഞ
ലകേഭാടുക്കഭാത്തവര്  കേകലപ്പുള്ളനി,  മഭാട്ടുമഭാന്തെ  കേത്വഭാര്കടഴ്സുഡുകേളനില്  ഉലണന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  എത്ര  കപര്,  ഇവലര  ഒഴെനിപനിക്കഭാന  എന്തെട്ട്
നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചു ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ജനി)  കേത്വഭാര്കടഴ്സുഡുകേള  അനുവദനിചനിട്ടുലാം  തഭാമസകയഭാഗലമലഭാത്തതനിലന്റെ  കപരനില്
ഏലറടുക്കഭാത്ത എത്ര കപരുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള ഏലറടുത്തനിട്ടുലാം
തഭാമസനിക്കഭാലത  സനിരമഭായനി  പൂടനിയനിടനിരനിക്കുന  ജതീവനക്കഭാരുലണന  വസ്തുത
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;കേത്വഭാര്കടഴനിനട്ട്  കവണനി  എത്ര  അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്  നനിലവനിലള്ളതട്ട്  ;
ഇവയലട  സതീനനികയഭാറനിറനി  ഉളലപലടയള്ള കരഖയലട  പകേര്പട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകമഭാ  ;  പ്രകതലകേ
പരനിഗണന ലനിസ്റ്റനില്ലപട എത്രകപര് ഇവനിലട തഭാമസക്കഭാരഭായനിട്ടുണട്ട് ; (എസട്ട് സനി/ എസട്ട് ടനി,
ജവഭാന,  വനികേലഭാലാംഗര്  തുടങ്ങനിയവര്)  ഇവരുലട  കപരട്ട്  വനിവരവലാം  പരനിഗണനഭാ  വനിഷയവലാം
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) കേകലപ്പുള്ളനിയനിലല ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേളുലട എണലാം - 134 മഭാട്ടുമഭാന്തെയനിലല
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കേത്വഭാര്കടഴുസുകേളുലട എണലാം -78

(ബനി)  കേകലപ്പുള്ളനിയനിലല  101  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേളനില്  തഭാമസക്കഭാരുണട്ട്.
വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനലാം  ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.* 

മഭാട്ടുമഭാന്തെയനിലല  66  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേളനില് തഭാമസക്കഭാരുണട്ട്.  വനിശദവനിവരലാം
അനുബനലാം ബനി ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



114 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 18, 2016

(സനി)  കേകലപ്പുള്ളനിയനില്   33  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള  ഒഴെനിഞകേനിടക്കുന.   ഇതനില്  2
കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള  (ഡനി-47,  ഡനി-48)  അറകുറപണനികേള  നടത്തഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവനിധലാം
കശഭാചേനതീയഭാവസയനിലഭാണട്ട്. 15  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള തഭാമസകയഭാഗലമഭാണട്ട്. 16  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേളനില്
അറകുറപണനികേള നടകത്തണതുണട്ട്. മഭാട്ടുമഭാന്തെയനില് 12 കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുന.
ഈ  കേത്വഭാര്കടഴനിലല  തഭാമസക്കഭാര്  ടഭാനസ്ഫര്  ആയതു  ലകേഭാണ്ടുലാം  സത്വന്തെമഭായനി  വതീടു
നനിര്മ്മേനിചതനിനഭാലമഭാണട്ട് ഒഴെനിഞ്ഞെതട്ട്.

(ഡനി)  കേകലപ്പുള്ളനി  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേളനില്  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ജൂണ്
മഭാസത്തനില് ഡനി-6  കേത്വഭാര്കടഴനിലന്റെ അറകുറപണനികേളക്കട്ട്  2,21,562 രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.
മഭാട്ടുമഭാന്തെ  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേളനില്  2014  -15   സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  9  ലക്ഷലാം  രൂപ
അറകുറപണനികേളക്കഭായനി ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)  കേകലപ്പുള്ളനി കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേളനില്  129  എണലാം അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള അധനികേഭാരലാം
ജനിലഭാകേളകര്ക്കുലാം  5  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള  (ബനി-1,  ഡനി-10,  ഇ-3,  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് എഞ്ചനിനതീയറുലട  2
കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള)  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള  അധനികേഭാരലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ലകേടനിട
വനിഭഭാഗലാം എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട് എഞ്ചനിനതീയര്ക്കുമഭാണട്ട്.  

മഭാട്ടുമഭാന്തെയനിലല  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള  അനുവദനിക്കുനതട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകറഭാണട്ട്.
22-3-2016-നട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം  ലസക്ഷന നലാം.3-ലല ഓഫതീസട്ട്
അറനഡന്റെട്ട് ആയ ശതീ. ബനിബനിന ലജ.എസട്ട്. നഭാണട്ട് ഏറവലമഭാടുവനില് കേകലപള്ളനിയനില് 6-1-
2016  ലല സ.ഉ. (സഭാ.ധഭാ)  നമ്പര്40/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം കേത്വഭാര്കടഴട്ട്  അനുവദനിചതട്ട്.
അകപക്ഷകേരുലട കടണ് അനുസരനിചട്ട് റളസട്ട്  കഫഭാര് അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട് ആന്റെട്ട് ഒകേബകപഷന
ഓഫട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലസര്വന്റെട്ട്സട്ട് കേത്വഭാര്കടഴട്ട്, 2006 പ്രകേഭാരമുള്ള സലാംവരണക്രമത്തനിലലാം
റള  32  പ്രകേഭാരലാം  പ്രകതലകേ  ഘടങ്ങളനില്  ലസഷലല്  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  മുകഖനയമഭാണട്ട്
അനുവദനിച്ചുവരുനതട്ട്. 

(എഫട്ട്)  കജഭാലനിയനില്  നനിനലാം  വനിരമനിചനിട്ടുലാം  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള  ഒഴെനിയഭാത്തവരഭായനി
ആരുലാംതലന  മഭാട്ടുമഭാന്തെ  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേളനില്   ഇല.  ബഭാക്കനിയള്ള  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേളനില്
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് റവനഡ്യൂ വകുപ്പുകേള സലാംയക്തമഭായനി പരനികശഭാധന നടത്തനി തുടര് നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ജനി)  കേകലപ്പുള്ളനിയനില്  ഒരു  കേത്വഭാര്കടഴട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുലണങ്കനിലലാം  ഏലറടുത്തനിടനില.
അനുവദനിച ഡനി-4 കേത്വഭാര്കടഴനിലന്റെ അറകുറപണനികേള നടകത്തണതനിനഭാല് തഭാമസകയഭാഗലമഭായ
ഡനി-16  കേത്വഭാര്കടഴട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   മഭാട്ടുമഭാന്തെയനില്
കേത്വഭാര്കടഴട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുലാം  ഏലറടുക്കഭാത്തവരഭായനി  ആരുലാം  തലനയനില.
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്/റവനബ  വകുപ്പുകേള  സലാംയക്തമഭായനി  പരനികശഭാധന  നടതകേയലാം
തഭാമസനിക്കഭാലത  സനിരമഭായനി  പൂടനിയനിടനിരനിക്കുന  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള  ആയതട്ട്  അനുവദനിച
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ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനി  വനിചേഭാരണ  നടത്തനി  അവകരഭാടട്ട്  അനുവദനിച
കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേളനില് സനിരമഭായനി തഭാമസനികക്കണതഭാലണന കേര്ശന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
നനിലവനില്  കേത്വഭാര്കടഴട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനിനഭായനി  കേളകകററനില്  ലഭനിക്കുന  അകപക്ഷകേള
അകപക്ഷകേലന്റെ ശമ്പള ലസ്കയനില് അനുസരനിചട്ട്  വനിവനിധ രജനിസ്റ്ററുകേളനിലഭായനി  കരഖലപടുത്തനി
വരുന.  2016 ജൂണ് 30 വലര ലഭനിച അകപക്ഷകേളുലട എണലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

 ഇ ലടപട്ട് - 469 എണലാം.

ഡനി ലടപട്ട് - 863 എണലാം

ബനി ലടപട്ട്   - 149 എണലാം

സനി ലടപട്ട് - 419 എണലാം

ജനി ലടപട്ട് - 171 എണലാം

അകപക്ഷകേള  ലഭനിക്കുന  തതീയതനി  അനുസരനിചട്ട്  അതനിനഭായള്ള  രജനിസ്റ്ററനില്
കരഖലപടുത്തനി  സൂക്ഷനിക്കുകേയലാം  അകപക്ഷകേരുലട  കടണ്  അനുസരനിചട്ട്  റളസട്ട്  കഫഭാര്
അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഒകേബകപഷന  ഓഫട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലസര്വന്റെട്ട്സട്ട്  കേത്വഭാര്കടഴട്ട്,
2006 പ്രകേഭാരമുള്ള  സലാംവരണക്രമത്തനിലഭാണട്ട്  അനുവദനിച്ചുവരുനതട്ട്.അകപക്ഷകേരുലട
സതീനതീകയഭാറനിറനി ലനിസ്റ്റട്ട് പ്രകതലകേലാം തയഭാറഭാക്കനി സൂക്ഷനിക്കുനനില.  രജനിസ്റ്ററുകേള പരനികശഭാധനിചട്ട്
നനിയമഭാനുസൃതലാം  മുനഗണനഭാക്രമത്തനില്  സലാംവരണപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  കേത്വഭാര്കടഴ്സുകേള
അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  പ്രകതലകേ പരനിഗണന ലനിസ്റ്റനില്ലപട ജതീവനക്കഭാരുലട കപരട്ട്  വനിവരങ്ങള
കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്  സൂക്ഷനിചനിടനില.   പ്രകതലകേ  പരനിഗണന  നല്കേനി  കേത്വഭാര്കടഴട്ട്  അനുവദനിചട്ട്
നല്കേനിയവരുലട  നനിലവനിലള്ളതുലാം  ഭഭാവനിയനില്  ഉണഭാകുനവരുലടയലാം  ലനിസ്റ്റട്ട്  വകുപനില്
സൂക്ഷനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതഭാണട്ട്.  

കപ്രഭാജകട്ട് ഇനഫര്കമഷന ആനഡട്ട് കകേഭാസ്റ്റട്ട് എസ്റ്റനികമഷന 
കസഭാഫ ട്ട് ലവയര്

41 (2071) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പണനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പു  വരുതനതനിനുലാം
ഓണ്ലലന  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുലാം,  എസ്റ്റനികമറ്റുകേള  തയഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം  കവണനി
'ലപ്രസട്ട്'  കസഭാഫട്ട്  ലവയര് (കപ്രഭാജകട്ട് ഇനഫര്കമഷന ആനഡട്ട് കകേഭാസ്റ്റട്ട് എസ്റ്റനികമഷന
കസഭാഫട്ട് ലവയര്) ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി)  എങ്കനില്  പ്രസ്തുത  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  വനികേസനിപനിചതട്ട്  ആരഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കസഭാഫട്ട് ലവയറനിലന്റെ  പ്രകയഭാജനങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനലാം
ഇതനില് ഉളലപടുന കേഭാരലങ്ങള എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

   ഉത്തരലാം 

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്   പണനികേളുലട  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതനിലല
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുതനതനിനുലാം  ഓണ്ലലനഭായനി  ഭരണഭാനുമതനിയലാം
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയലാം നല്കുനതനിനുമഭായനി തയഭാറഭാക്കനിയ "ലപ്രസട്ട്" കസഭാഫട്ട് ലവയര്
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനില്  2014  ജനുവരനി  1  മുതല്  നടപനില്
വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം  15-12-2015  മുതല്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.  

(ബനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിലല   എനജനിനതീയര്മഭാരുലട
സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി  നഭാഷണല്  ഇന ഫര്മഭാറനികട്ട്  ലസന്റെര്  ആണട്ട്  "ലപ്രസട്ട്"കസഭാഫട്ട്
ലവയര് വനികേസനിപനിചതട്ട്.

(സനി)  "ലപ്രസട്ട്"  കസഭാഫട്ട്  ലവയറനില്  ഉളലപടുന  കേഭാരലങ്ങളുലാം  അവയലട
പ്രകയഭാജനങ്ങളുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന. 

1. ഡല്ഹനി  ലഷഡഡ്യൂള  ഓഫട്ട്  കററനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  സനി.പനി.ഡബബ.ഡനി.  ലസസനിഫനികക്കഷന  അനുരനിചട്ട്
കററ്റുകേളനില്  വലതലഭാസലാം  ഉണഭാകേഭാലത  എസ്റ്റനികമറട്ട്  ഓണ്ലലനഭായനി
തയഭാറഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന.

2. തയഭാറഭാക്കനിയ  എസ്റ്റനികമറ്റുകേള  ഓണ്ലലനഭായനി  തലന  ഉയര്ന
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനുലാം,  വനിവനിധ  തലത്തനിലള്ള
ഉകദലഭാഗസര്ക്കട്ട്  ഓണ്ലലനഭായനി  തലന  ഭരണഭാനുമതനിയലാം
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിയലാം നല്കുവഭാനുലാം കേഴെനിയന.

3. കകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  രജനിസ്റ്ററുലാം  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  രജനിസ്റ്ററുലാം
കസഭാഫട്ട് ലവയറനില്തലന  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  കൃതലമഭായ
സഭാമ്പത്തനികേ അചടക്കലാം പഭാലനിക്കുനതനിനട്ട് സഭാധനിക്കുന.

4. ലടണര്  ക്ഷണനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  ലടണര്  ലഷ ഡഡ്യൂള
തയഭാറഭാക്കുനതനിലല  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ഇ-ലടണറനിലാംഗട്ട്
കപഭാര്ടലനികലക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  രതീതനിയനില്  മനിനനിട്ടുകേളക്കകേലാം  കസഭാഫട്ട്
ലവയര് മുഖഭാന്തെനിരലാം തയഭാറഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന.
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5. ലടണറനില്  തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന  ആവശലമഭായ  കലഭാക്കല്  മഭാര്ക്കറട്ട്  കററട്ട്
ജസ്റ്റനിഫനികക്കഷന  അതഭാതട്ട്  ജനിലകേളനിലല  കലഭാക്കല്  മഭാര്ക്കറട്ട്  കററനിനട്ട്
അനുസൃതമഭായനി  മനിനനിട്ടുകേളക്കകേലാം  കസഭാഫട്ട്  ലവയര്  മുഖഭാന്തെനിരലാം
തയഭാറഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കുനതനിനഭാല്  ലടണര്  അലാംഗതീകേരനിക്കുനതനിലല
കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുന.

6. ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ എസ്റ്റനികമറ്റുകേളുലട നനിലവനിലലത്ത അവസയലാം,
പ്രസ്തഡുത എസ്റ്റനികമറനില് ഓകരഭാ ഓഫതീസര്മഭാരുലാം എടുത്ത നടപടനികേളുലാം എലഭാ
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം എകപഭാഴെലാം നനിരതീക്ഷനിക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനമുള്ളതനിനഭാല്
ഫയല് നതീക്കത്തനില് സുതഭാരലത ഉറപ്പുവരുത്തഭാന സഭാധനിക്കുന.

7. എസ്റ്റനികമറനില്  ഓകരഭാ  ഓഫതീസര്മഭാരുലാം  എടുത്ത  നടപടനികേള  ഫയല്
ഹനിസ്റ്ററനിയനില്  സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  ആയതട്ട്  എലഭാ  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

8. ലഷഡഡ്യൂള  റനിവനിഷലന്റെ  അവസരത്തനിലലാം  കകേഭാസ്റ്റട്ട്  ഇനഡകട്ട്  റനിവനിഷലന്റെ
അവസരങ്ങളനിലലാം  എസ്റ്റനികമറട്ട്  പുതനിയ  കററനികലക്കട്ട്  പുതുക്കുനതനിനുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴെനിവഭാക്കഭാന കസഭാഫട്ട് ലവയര് സഹഭായനിക്കുന.

9. സലാംസഭാനത്തട്ട്  എവനിലടയലാം  തയഭാറഭാക്കനിയ  എസ്റ്റനികമറനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  അതനിലന്റെ  പകേര്ലപടുത്തട്ട്  പുതനിയ  എസ്റ്റനികമറട്ട്
ഉണഭാക്കുനതനിനട്ട് സഭാധനിക്കുന. 

10. നനിലവനില്  സനി.പനി.ഡബബ.ഡനി.  ലസസനിഫനികക്കഷനനില്  ഉളലപടനിടനിലഭാത്തതുലാം
എനഭാല്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  സഭാധഭാരണ  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുമഭായ
പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഒബ്സര്വ്ഡട്ട്  ഡഭാറ  തയഭാറഭാക്കനി  കസഭാഫട്ട്  ലവയറനില്
സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  ഇതനിലന്റെ  ഉപകയഭാഗത്തനില്  ഏകേതീകേരണലാം
ഉണഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

11. 2014 ജനുവരനി  1 മുതല്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനില്  കജഭാലനി  ലചേയ  സഭാകങ്കതനികേ
വനിഭഭാഗലാം ഉകദലഭാഗസരുലടയലാം അവര് പ്രവൃത്തനി ലചേയ ഓഫതീസുകേളുലടയലാം
വനിവരങ്ങള കൃതലമഭായനി സൂക്ഷനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

12. ഓണ്ലലനഭായനി  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭാലലാം  ഓണ്ലലനഭായനി
തലന  ഉയര്ന  ഓഫതീസുകേളനികലക്കട്ട്  സമര്പനിചട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നല്കുനതനിനഭാലലാം കപപറനിലന്റെ ഉപകയഭാഗലാം പരമഭാവധനി കുറചട്ട് പരനിസനിതനി
സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം സഭാധനിക്കുന.
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ചേഭാലക്കുടനി ലറസ്റ്റട്ട് ഹഗൗസനിലന്റെ അപ്ഗ്രകഡഷന

42  (2072)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പുതുതഭായനി  നനിര്മ്മേനിച  അഡതീഷണല്  കബഭാക്കനിലന്റെ  ഉദ്ഘഭാടനകത്തഭാലട,
കൂടുതല് സഗൗകേരലങ്ങകളഭാലട  പ്രവര്ത്തനിക്കുന ചേഭാലക്കുടനി  പനി  ഡബനിയ  ഡനി  ലറസ്റ്റട്ട്
ഹഗൗസനിലന്റെ കഗ്രഡട്ട് ഉയര്തനതനിനുലാം,  ലകേയര് കടക്കര്,  വഭാചര്,  സത്വതീപര് തുടങ്ങനിയ
തസ്തനികേളനില് നനിയമനലാം നടതനതനിനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

   ഉത്തരലാം 

ചേഭാലക്കുടനി  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  റസ്റ്റട്ട്  ഹഗൗസനിലന്റെ  കഗ്രഡട്ട്  17-3-2013-ലല
സ.ഉ.  (അചടനി)  നമ്പര്  58/2013/ലപഭാ.മ.വ.  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
നനിലവനിലള്ള  ലകേയര്കടക്കര്,  സത്വതീപര്  എനതീ  തസ്തനികേകേളനില്  ജതീവനക്കഭാരുണട്ട്.
കുക്കട്ട്-കേലാം-വഭാചര്  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം  നടതനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് - വയനഭാടട്ട് തുരങ്കപഭാത

43 (2073)   ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനിലള്ള  വയനഭാടട്ട്  ചുരലാം  കറഭാഡനിനട്ട്  ബദലഭായനി  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,
വയനഭാടട്ട്  ജനിലകേലള  ബനനിപനിചട്ട്  വനഭൂമനി  നഷ്ടലപടഭാലതയലാം,  പരനിസനിതനി
ആഘഭാതലാം കുറച്ചുലാം,  ആനക്കഭാലാംലപഭായനില്-കേളളഭാടനി-കമപഭാടനി  വഴെനിയള്ള തുരങ്ക പഭാത
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഏലതങ്കനിലലാം  ഏജനസനി  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് പദതനിയലട വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  ആവശലലാം  എന  പരനിഗണന  നല്കേനി  പദതനിക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുനതനിനുലാം  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

 ഉത്തരലാം 

(എ & ബനി) ആനക്കഭാലാംലപഭായനില് - കേള്ളഭാടനി - കമപഭാടനി വഴെനിയള്ള തുരങ്കപഭാത
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് പ്രഭാഥമനികേ പഠനമഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അലാംഗതീകേരനിച ലസറട്ട്
പഭാന  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്
എഞ്ചനിനതീയറുലട  18-5-2015-ലല  സനിഇ/ആര്  &  ബനി/ലകേ.ലകേ.ഡനി/15105/2015
നമ്പര്  കേത്തട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സൂപ്രണനിലാംഗട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്,  ആര്  &  ബനി.  കനഭാര്ത്തട്ട്
സര്ക്കനിള, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്-നട്ട് ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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ഇടലക്കഭാചനി - കതഭാപ്പുലാംപടനി തതീരകദശ കറഭാഡട്ട്

44 (2074) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി തഭാലൂക്കനില് ഇടലക്കഭാചനി മുതല് കതഭാപ്പുലാംപടനി വലര,  കവമ്പനഭാട്ടു
കേഭായല് തതീരത കൂടനി തതീരകദശ കറഭാഡനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനിലകണഭാ;

(ബനി)  തതീരകദശ  കറഭാഡുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
എലന്തെങ്കനിലലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലനില

(ബനി)  സത്വതീകേരനിചനിടനില. 

ലകേഭാകണഭാടനി പനി.ഡബബ.ഡനി. ലറസ്റ്റട്ട് ഹഗൗസട്ട്

45  (2075)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലനിക്കറട്ട്  എയര്കപഭാര്ടനിനു  സമതീപലാം  സനിതനി  ലചേയ്യുന  ലകേഭാകണഭാടനി
പനി.ഡബബ.ഡനി.ലറസ്റ്റട്ട്  ഹഗൗസട്ട്  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്  ഉയര്കത്തണതനിലന്റെ
ആവശലകേത പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലറസ്റ്റട്ട്  ഹഗൗസട്ട്  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്
ഉയര്തനതനിനുകവണനി  എലന്തെലഭാലാം  കേഭാരലങ്ങള  ലചേയ്യുവഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില

ആസ്തനിവനികേസന ഫണനില് ഉളലപടുത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേള

46 (2076) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് ലപഭാതുമരഭാമതലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ആസ്തനിവനികേസന  ഫണനില്  ഉളലപടുത്തനി
ഏലതലഭാലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുളളലതനലാം
പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട ഭരണഭാനുമതനി തുകേ എത്രലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളനില് പൂര്ത്തതീകേരനിചവയലട ലനിസ്റ്റട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  അവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ
കേഭാരണവലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  പ്രവൃത്തനികേള  അടനിയന്തെരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കു
നതനിനുളള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  -  സനി)   ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ആസ്തനിവനികേസന  ഫണനില്
ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട
ഭരണഭാനുമതനി  തുകേയലാം  പ്രസ്തഡുത  പ്രവൃത്തനികേളനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിചവയലട  ലനിസ്റ്റുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  അവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ  കേഭാരണവലാം
സലാംബനനിച  നനിരത  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  അനുബനലാം  I*ആയലാം  ലകേടനിട
വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം II ആയലാം കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ഡനി) പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  പ്രവൃത്തനികേള  അടനിയന്തെനിരമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കു
നതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

  കേഴെക്കൂടലാം ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷനനില് നനിനലാം കമനലാംകുളലാം ഭഭാഗകത്തയട്ട് കറഭാഡട്ട്

47(2077)  ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഴെക്കൂടലാം ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷനനില് നനിനലാം കമനലാംകുളലാം ഭഭാഗകത്തയട്ട് ഫുഡട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന  ഓഫട്ട്  ഇനഡലയലട  കഗഭാഡഗൗണനിലന്റെ  ലസഡനില്  കൂടനി  കറഭാഡട്ട്
നനി൪മ്മേനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി) ഇലലങ്കനില് ആയതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  കേഴെക്കൂടലാം  ലറയനില്കവ  കസ്റ്റഷനനില്  നനിനലാം  കമനലാംകുളലാം
ഭഭാഗകത്തക്കട്ട്  ഫുഡട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  ഓഫട്ട്  ഇനഡലയലട  കഗഭാഡഗൗണനിലന്റെ
ലസഡനില്  കൂടനി  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില.
എലാം.എല്.എ.-യമഭായനി ചേര്ച ലചേയട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുലാം. 

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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48 (2078)  ശതീ  .    എന   .  എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  എ.പനി.  സര്ക്കനിള  -
കഗഭാസഭാഡ കറഭാഡട്ട്, ചേഗൗക്കനി - ഉളനിയത്തടുക്ക - എസതീപനി നഗര് - ഹനിദഭായത്തതീനഗര്
കകേഭാപകറഭാഡട്ട്, കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  - മധൂര്കറഭാഡട്ട്, വനിദലഭാനഗര് - ഉളനിയത്തടുക്ക - സതീതഭാലാം
കഗഭാളനികറഭാഡട്ട്, തഭാരമ്പഭാടനി - പുണ്ടൂര് കറഭാഡട്ട് എനതീ കറഭാഡുകേളുലട കശഭാചേനതീയഭാവസ
ശദയനില്ലപടതീട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കറഭാഡുകേള പുനദുഃരുദരനിക്കുനതനിനട്ട് പണലാം അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില്  പ്രവൃത്തനി  ഏകപഭാള  തുടങ്ങുലമനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇലലങ്കനില്  പണലാം
അനുവദനിചട്ട് പ്രവൃത്തനി തുടങ്ങഭാന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കറഭാഡനിലന്റെ അറകുറപണനികേളക്കട്ട് കസ്റ്ററട്ട് ലലവല് ടഭാസ്കട്ട്  കഫഭാഴട്ട്  കേമ്മേനിറനി
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുകമ്പഭാള  സത്വതീകേരനിക്കുന  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാണട്ട്;
ഈ  സ്കതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  മുകേളനില്  പറഞ്ഞെ  കറഭാഡുകേള  നനഭാക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) എ. പനി. സര്ക്കനിള - കഗഭാസഭാഡ കറഭാഡനില് കേനി.മനി. 2/300 മുതല് 4/400

വലരയള്ള ഭഭാഗമഭാണട്ട് കൂടുതല് കകേടുപഭാടുകേള സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ചേഗൗക്കനി  -  ഉളനിയത്തടുക്ക  -  എസതീപനി  നഗര്  -  ഹനിദഭായത്തട്ട്നഗര്  കകേഭാപ

കറഭാഡനില് -  നനിലവനില് പ്രധഭാന തകേരഭാറുള്ള ഭഭാഗലാം കേനി.മനി. 0/000 മുതല് 1/200-നുലാം

ഇടയനിലഭാണട്ട്.

വനിദലഭാനഗര് - ഉളനിയത്തടുക്ക - സതീതഭാലാം കഗഭാളനി കറഭാഡനിലന്റെ ചേനില ഭഭാഗങ്ങളനില്
pot holes രൂപലപടനിട്ടുണട്ട്. 

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  -  മധൂര്  കറഭാഡനില്  നനിലവനില്  തകേരഭാറുള്ള  ഭഭാഗങ്ങള

കേനി.മനി. 3/300 മുതല് 4/400 വലരയലാം 4/700 മുതല് 6/500 വലരയമഭാണട്ട്.

നക്രലാംപഭാറ  -  അര്ളടുക്കലാം  -  കകേഭാടനിമൂല  -  പുണ്ടൂര്  -  നഭാരമ്പഭാടനി  ഏത്തടുക്ക

കറഭാഡട്ട്  -  നനിലവനില് കേനി.മനി.  5/500  മുതല്  7/000,  വലരയള്ള ഭഭാഗമഭാണട്ട്  കൂടുതല്

കകേടുപഭാടുകേള സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

979/2017
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(ബനി)   ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.  17-6-2016  -ലല  സര്ക്കഭാര്  കേത്തട്ട്

PWD-PS1/63/16-PWD  പ്രകേഭാരലാം  1-1-2016  മുതല്  SLTF ശനിപഭാര്ശ ലചേയനിരുന

പ്രവൃത്തനികേള തഭാലഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവയ്ക്കുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിരുന.

(സനി)  ജനിലഭാതല  ടഭാസ്കട്ട്  കഫഭാഴട്ട്  ആവശലകേതയനിലലാം  മുനഗണനഭാക്രമത്തനിലലാം

നനിര്കദ്ദേശനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചഭാണട്ട് കസ്റ്ററട്ട് ലലവല്

ടഭാസ്കട്ട് കഫഭാഴട്ട് കേമ്മേനിറനി പരനിഗണനിക്കുനതട്ട്.

ഇഗൗ  സ്കതീമനില്  ഉളലപടുത്തനി  എ.പനി.  സര്ക്കനിള  -  കഗഭാസഭാഡ  കറഭാഡനില്

ഉപരനിതലലാം പുതുക്കുനതനിനട്ട് കേനി.മനി. 2/300  മുതല്  3/500  വലര  15  ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുലാം

കേനി.മനി.  3/500  മുതല്  4/400  വലര    15  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുലാം  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ചേഗൗക്കനി  -  ഉളനിയത്തടുക്ക  -  എസതീപനി  നഗര്  -  ഹനിദഭായത്തതീനഗര്  കകേഭാപ

കറഭാഡനിനട്ട്  കേനി.മനി. 0/000  മുതല്  1/200  വലര  170  ലക്ഷലാം രൂപയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

വനിദലഭാനഗര്  -  ഉളനിയത്തടുക്ക  -  സതീതഭാലാം കഗഭാളനി കറഭാഡനിലന്റെ പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്

കസ്റ്ററട്ട് ലലവല് ടഭാസ്കട്ട് കഫഭാഴ്സുമഭായനി ബനമനില. എനഭാല് കസ്റ്ററട്ട് കറഭാഡട്ട് ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട്

കപ്രഭാജകട്ട്(SRIP)-ല് ഉളലപടുത്തനി പ്രസ്തുത കറഭാഡട്ട് നവതീകേരണത്തനിനുള്ള നടപടനികേള

സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  -  മധൂര്  കറഭാഡനിനട്ട്  കേനി.മനി.  3/300  മുതല്  3/400  വലര

കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  ലചേയ്യുന  പ്രവൃത്തനിക്കുലാം  3/400  മുതല്  4/400  വലര  ബനി.എലാം.  &

ബനി.സനി. ലചേയ്യുന പ്രവൃത്തനിക്കുലാം  ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

മടഭാകഞ്ചരനി ആര്.ഡനി.ഒ. കേത്വഭാര്കടഴ ട്ട്

49(2079)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ആസ്തനി  വനികേസന
പദതനിയനിലളലപടുത്തനി  2014-ല്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ആര്.ഡനി.ഒ.  കേത്വഭാര്കടഴട്ട്-
മടഭാകഞ്ചരനിയലട  പ്രവൃത്തനി  ഇതുവലരയലാം  ആരലാംഭനിചനിടനില  എന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) പ്രസ്തഡുത പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിനട്ട് സലലാം
ലകേമഭാറഭാന അടനിയന്തെര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനികേളനില്  ഉളലപടുനവ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
സമയപരനിധനി നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശലമുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭാചനി ആര്.ഡനി.ഒ.  കേത്വഭാര്കടഴട്ട്  ലകേടനിടലാം
പണനിയവഭാനുള്ള സലലാം നഭാളനിതുവലര ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിനട്ട് ലകേമഭാറനിയനിടനില.
സലലാം  ലകേമഭാറുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  റവനഡ്യൂ  വകുപഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനികക്കണതട്ട്.
റവനഡ്യൂ വകുപട്ട് സലലാം ലഭലമഭാക്കുന മുറയട്ട് തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനികേളനില്  ഉളലപടുന  ഓകരഭാ  പ്രവൃത്തനിയലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട സമയപരനിധനിയണട്ട്. 

ലകേഭായനിലഭാണനി പനി.ഡബബ.ഡനി. ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് ലസക്ഷനനിലല കപഭാരഭായ്മകേള

50 (2080) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി പനി.ഡബബ.ഡനി.  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട് ലസക്ഷനനിലല അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
എനജനിനനിയര് നനിലവനില് വടകേര ലസക്ഷലന്റെ അധനികേ ചുമതല വഹനിക്കുനതനിനഭാല്
ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള  ഒനലാംതലന
സമയബനനിതമഭായനി  നടക്കഭാത്തതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  വടകേര
ലസക്ഷനനില്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  എനജനിനനിയലറ  നനിയമനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ഇതനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം
ഉണഭാക്കഭാന അടനിയന്തെര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലസക്ഷനനില്  മൂനട്ട്  ഓവര്സനിയര്മഭാരുലട  കുറവ  കേഭാരണലാം
ലസക്ഷനനിലല  പ്രവൃത്തനികേളുലട  കേഭാരലത്തനില്  വലനിയ  ബുദനിമുട്ടുകേള  ഉണഭാകുനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ബനില്ഡനിലാംഗട്ട്  ലസക്ഷനനില്  ഓവര്സനിയര്മഭാലര
നനിയമനിയഭാന അടനിയന്തെര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  വടകേര  ലസക്ഷനനിലല അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  എനജനിനതീയര്
തസ്തനികേ നനിലവനില് ഒഴെനിഞ കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് എനജനിനതീയറുലട ദഗൗര്ലഭലലാം
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വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലല  വനിവനിധ  ഓഫതീസുകേളനില്  നനിലനനില്ക്കുനണട്ട്.  ഒഴെനിവകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.-യട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുലണങ്കനിലലാം  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  നനിലവനിലനിലഭാത്തതട്ട്
നനിയമനത്തനിനട്ട് തടസലാം സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണട്ട്. ടനി. തസ്തനികേയനികലക്കട്ട് സഭാനക്കയറലാം/സലലാംമഭാറലാം
മുകഖന അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  എനജനിനതീയലറ ഉടലന നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള അടനിയന്തെര നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭായനിലഭാണനി ബനില്ഡനിലാംഗ്സട്ട്  ലസക്ഷനനിലല  3rd
Grade Overseer-മഭാരുലട അനുവദനിക്കലപട 4 തസ്തനികേകേളനില് മൂനട്ട് തസ്തനികേകേള ഒഴെനിഞ
കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്. ഒഴെനിവകേള എലഭാലാം പനി.എസട്ട്.സനി.യട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ലസനടല് കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട്

51(2081)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അങ്കമഭാലനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  ലസനടല്  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്
വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തനില് ലസനടല് കറഭാഡട്ട് ഫണനില് ഉളലപടുത്തനി ലചേകയണ
പ്രവൃത്തനികേളുലട ലനിസ്റ്റട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) അന്തെര്കദശതീയ തതീര്തഭാടന കകേന്ദ്രങ്ങളഭായ മലയഭാറ്റൂര്, കേഭാലടനി എനനിവയലട
കദശതീയ  പ്രഭാധഭാനലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  അങ്കമഭാലനി-ചേന്ദ്രപ്പുര-മഞ്ഞെപ്ര-മലയഭാറ്റൂര്-
അടനിവഭാരലാം  കറഭാഡട്ട്,  ലസനടല്  കറഭാഡട്ട്  ഫണനില്  ഉളലപടുത്തനി  എലഭാ  കരഖകേളുലാം
സഹനിതമുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനനിയര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേഭാകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)   അങ്കമഭാലനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  ലസനടല്  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്

വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം  അനുമതനി  ലഭനിച കേഭാലടനി  -  മലയഭാറ്റൂര്
കറഭാഡനിലന്റെ പുനദുഃരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള 1-8-2015 -ല് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(ബനി) ലസനടല് കറഭാഡട്ട് ഫണനില് ഉളലപടുത്തനി ലചേകയണ പ്രവൃത്തനികേളുലട പടനികേ
കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനികലയട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനിനഭായനി  തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.

(സനി)  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനില്  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  തുടര്നടപടനി
ആകലഭാചേനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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 സലാംസഭാനലത്ത കദശതീയ പഭാതകേളനില് കസഫനി ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്

52  (2082)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി അലനി  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കദശതീയപഭാതകേളനില്  അപകേടങ്ങള  വര്ദനിച്ചു
വരുനതഭായളള  സനിതനിവനിവര  കേണക്കുകേള  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സനിരലാം  അപകേടകമഖലകേളഭാകുന  പ്രകദശങ്ങള  കേലണതനതനിനുലാം
കേഭാരണങ്ങള വനിശകേലനലാം ലചേയ്യുനതനിനുലാം പരനിഹഭാരങ്ങള കേലണതനതനിനുമഭായനി
സലാംസഭാനലത്ത കദശതീയ പഭാതകേളനില് കസഫനി ഒഭാഡനിറനിലാംഗട്ട് നടതനതനിനട്ട് നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ  പ്രധഭാന കറഭാഡുകേളനിലലാം  ഇത്തരലാം  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്
ഏര്പ്പുടുതനതട്ട്  ഗുണകേരമഭായനിരനിക്കുലമനട്ട്  കേരുതുനകണഭാ;  ആയതനിനട്ട്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത  കദശതീയ  പഭാതകേളനില്  കറഭാഡട്ട്  കസഫനി  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്
നടതനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിന  പ്രകേഭാരലാം  കദശതീയപഭാതയലട
ലതരലഞ്ഞെടുത്ത റതീച്ചുകേളനില് പഠനലാം നടതവഭാന NATPAC-ലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)   ഉണട്ട്. പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

മുവഭാറ്റുപുഴെ ഫയര് കസ്റ്റഷന ലകേടനിടലാം

53  (2083)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മൂവഭാറ്റുപുഴെ ഫയര് കസ്റ്റഷന ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട്
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനലാം  ആയതനിലന്റെ
നനിലവനിലല സനിതനി എന്തെഭാലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?



126 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 18, 2016

ഉത്തരലാം

(എ)  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) പരഭാമര്ശനിത പ്രവൃത്തനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  350  ലക്ഷലാം
രൂപയലട  വനിശദമഭായ  പദതനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേരള  ഫയര്  &  ലറസ്കബ  കേമഭാനഡന്റെനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ലകേടനിട വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയര് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിനട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുന മുറയട്ട് മരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

മുവഭാറ്റുപുഴെ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല വഭാചട്ട് കസ്റ്റഷന - ഏനഭാനല്ലൂര് കറഭാഡനിലള്ള
മടതലാംകതഭാട്ടുപഭാലത്തനിലന്റെ അപകേടഭാവസ

54  (2084)  ശതീ  .    എല്കദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മൂവഭാറ്റുപുഴെ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല വഭാചട്ട് കസ്റ്റഷന - ഏനഭാനല്ലൂര് കറഭാഡനിലള്ള
മടതലാം  കതഭാട്ടുപഭാലത്തനിലന്റെ  അപകേടഭാവസ  ശദയനില്ലപടനിട്ടു  കണഭാലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലലാം  പുനര്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  അടനിയന്തെര  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി & സനി) പ്രസ്തുത പഭാലലാം പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുനതനികലയഭായനി 260 ലക്ഷലാം രൂപയലട
എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനിട്ടുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സര്ക്കഭാരനില്
ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചു തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയലാം.

സലാംസഭാനലത്ത കദശതീയപഭാത ലബപഭാസുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

55 (2085) ശതീ  .  എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട്   : 
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട്   : 
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട്   : 
ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കദശതീയപഭാത  ലബപഭാസ്സുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലത്തക്കുറനിചട്ട്
നയലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)   ആസൂത്രണലാം  കേഴെനിഞ്ഞെനിടട്ട്  നഭാല  പതനിറഭാണട്ട്  പനിനനിടുന  ആലപ്പുഴെ

എന.എചട്ട്.  ലബപഭാസട്ട് കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപടട്ട് അവകലഭാകേനലാം

നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലബപഭാസനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ  ;

കമല്പഭാലത്തനിലന്റെയലാം  അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെയലാം  ലസ്കചട്ട്  വനിശദമഭായനി  പരനികശഭാധനിചനിട്ടു

കണഭാലയനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ; ലസ്കചനിലന്റെ കകേഭാപനി ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ലബപഭാസട്ട്  കറഭാഡനിലല  അടനിപഭാത  കേടനകപഭാകുന

സലതണഭാകേഭാനനിടയള്ള  അപകേടലാം  മുനനില്ക്കണട്ട്  കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  ലസഡട്ട്  വഭാളനിലന്റെ

ഉയരവലാം  നതീളവലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  അപകേട  സനിഗ്നലകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനുലാം

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കദശതീയപഭാതകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കകേന്ദ്ര  ഗതഭാഗത

മനഭാലയത്തനിലന്റെ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  അനുസരനിചഭാണട്ട്  നടതനതട്ട്.  നനിലവനിലല

കദശതീയപഭാത  വനികേസന  പദതനിപ്രകേഭാരവലാം  കകേഭാറനികഡഭാര്  അകപ്രഭാചട്ട്  മുകഖനയലാം

കദശതീയപഭാതകേള വനികേസനിപനിക്കുകമ്പഭാള ശഭാസതീയമഭായ രൂപകരഖകേള തയഭാറഭാക്കനി

നനിലവനില് യഭാത്രഭാകകശലാം അനുഭവലപടുന പടണപ്രകദശങ്ങളനിലലാം  സലലമടുക്കഭാന

നനിര്വഭാഹമനിലഭാത്ത പടണപ്രകദശങ്ങളനിലലാം ലബപഭാസുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു വരുന. 

(ബനി & സനി) എന.എചട്ട്  47-ല്  ലകേഭാമ്മേഭാടനി  മുതല്  കേളര്കകേഭാടട്ട്  വലരയള്ള

6.8  കേനി.മതീ.  ലബപഭാസുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി പതനിറഭാണ്ടുകേളക്കു മുമ്പുതലന

സലലാം ഏലറടുത്തനിരുനലവങ്കനിലലാം ഇവയലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പലവനിധ കേഭാരണങ്ങളഭാല്

നതീണ്ടുകപഭാവകേയഭായനിരുന.  വര്ദനിച്ചു  വന  ഗതഭാഗത  കുരുക്കുകേള  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്

സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ഇഗൗ പദതനി 50% സലാംസഭാന വനിഹനിതകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കുവഭാന

കകേന്ദ്രകത്തഭാടട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം വയ്ക്കുകേയലാം കകേന്ദ്രലാം അതട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയലാം ഉണഭായനി.  തുടര്നട്ട്

ഇ.പനി.സനി.  വലവസയനില്  (എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ലപ്രഭാകേബര്ലമന്റെട്ട്  ആന്റെട്ട്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന)

ആര്.ഡനി.എസട്ട്.-സനി.വനി.സനി.സനി.(കജഭായനിന്റെട്ട് ലവഞ്ചര്)  എന കേരഭാര് കേമ്പനനിയമഭായനി രണട്ട്
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വരനിപഭാതയലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  കേരഭാറനില്  ഏര്ലപടട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  പ്രവൃത്തനി  14-9-2017-ല്  പൂര്ത്തതീകേരനി

കക്കണതഭാണട്ട്. ഇഗൗ പദതനിയനില് ബതീചട്ട് ഭഭാഗതവരുന 3.2 കേനി.മതീ. ലദര്ഘലലാം രണട്ട്

ലറയനില്  കമല്പഭാലങ്ങള  ഉളലപട  എലനികവറഡട്ട്  ലഹകവയഭാണട്ട്.  ഇ.പനി.സനി.

വലവസയനില് പദതനിയലട വനിശദമഭായ ഡനിലസന തയഭാറഭാകക്കണതട്ട് കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ

ചുമതലയഭാണട്ട്. കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ ഡനിലസന ഡയറകര്, ഡനിലസന തയഭാറഭാക്കുന മുറയട്ട്

പ്രൂഫട്ട് കേണ്സളടന്റെട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തനി കകേന്ദ്രമനഭാലയലാം ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള

അകതഭാറനിറതീസട്ട് എഞ്ചനിനതീയര് തുടര് പരനികശഭാധന നടത്തനിയ കശഷമഭാണട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം

നല്കുനതട്ട്.  ബനലപട  ലസ്കചനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

പദതനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി  ഓകരഭാ  മഭാസവലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയറുലട

അദലക്ഷതയനില്  കറഭാഡട്ട്  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിലന്റെ  റതീജനിയണല്  ഓഫതീസര്,

അകതഭാറനിറതീസട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്,  കേരഭാറുകേഭാര്,  അകതഭാറനിറനിയലട  പ്രതനിനനിധനികേളഭായ

ബനലപട  സൂപ്രണനിലാംഗട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്,  എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  എനനിവരുലട

സഭാനനിദലത്തനില് അവകലഭാകേനലാം നടത്തഭാറുണട്ട്. 

(ഡനി)  പദതനിയമഭായനി ബനലപട കസഫനി  കേണ്സളടന്റെട്ട് കസഫനി  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്

നടത്തനിയകശഷലാം  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  ഉചേനിതമഭായ  രതീതനിയനില്  പദതനി

നടപനിലഭാക്കഭാന കേരഭാറുകേഭാരന ബഭാദലസനഭായനിരനിക്കുലാം.

 ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനിലല 'വണ് ലടലാം ലമയനിന്റെനനസട്ട് ' കറഭാഡുകേള

56  (2086)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില്  വണ്  ലടലാം  ലമയനിന്റെനനസനില്

ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡുകേള ഏലതലഭാലമനലാം പ്രസ്തുത പ്രവ ത്തനികേളനില്

ഏലതലഭാലാം  ലടണര്  ലചേയ്ലതനലാം  ആയതനില്  ആരലാംഭനിചവ  ഏലതലഭാമഭാലണനലാം

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇനനിയലാം ലടണര് ലചേയഭാത്തതുലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ പ്രവ വൃത്തനികേളനില്

അതനിനുള്ള തടസലാം എന്തെഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  
ക്രമന
മ്പര്

പ്രവൃത്തനിയലട കപരട്ട്

1 കചേമകഞ്ചരനി  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല  പൂക്കഭാടട്ട്  -  എടക്കടവട്ട്  കറഭാഡട്ട്
അഭനിവൃദനിലപടുത്തല് 

2 കചേമകഞ്ചരനി  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല  കേഭാപഭാടട്ട്  -  അല്ഹൂദ  ജലാംഗ്ഷന
ഓര്ഫകനജട്ട് കറഭാഡട്ട്

3 മൂടഭാടനി  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല  അമ്പനിചനിക്കുളലാം  -  പുതനിയകുളങ്ങര കറഭാഡട്ട്
കേനി.മതീ. 0/000 മുതല് 0/500 വലര

4 പകയഭാളനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  മമ്പുറലാം  -  വഴെങ്ങഭാനനിലലാം  കറഭാഡട്ട്
കേനി.മതീ.0/000 മുതല് 0/500 വലര

5 പകയഭാളനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  കേരനിയഭാടനി  ലറയനില്ലവലലന  കറഭാഡട്ട്
കേനി.മതീ. 0/000 മുതല് 0/500 വലര

6 പകയഭാളനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് കേടുവചനകേണനി - പൂവണമഠലാം കറഭാഡട്ട്

7 തനികക്കഭാടനി  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനില്  ഏഷലഭാഡട്ട്  മുക്കട്ട്  -  മുക്കലാം  കകേഭാളനനി
കറഭാഡട്ട് കേനി.മതീ.0/000 മുതല് 1/500 വലര

8 മൂടഭാടനി  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനില്  എന.എചട്ട്.  വഭാഴെവളപനില്  കറഭാഡട്ട്  കേനി.മതീ.
0/000 മുതല് 0/150 വലര

9 മൂടഭാടനി ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനില് മമ്മേനിളനിത്തഭാലഴെ കറഭാഡട്ട് കേനി.മതീ. 0/000 മുതല്
0/500 വലര

10 ലകേഭായനിലഭാണനി  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില്  അരയനകേഭാവട്ട്  കറഭാഡട്ട്  കേനി.മതീ.
0/000 മുതല് 0/150 വലര

11 ലചേകങ്ങഭാട്ടുകേഭാവട്ട് ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനില് ആയകനഭാളനിമുക്കട്ട് -  കേനിഴുമ്പറമ്പത്തട്ട്
തഭാലഴെ വനിദലഭാതരലാംഗനിണനി കറഭാഡട്ട് കേനി.മതീ. 0/000 മുതല് 0/150 വലര

12 കചേമകഞ്ചരനി  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനില്  ലവങ്ങളലാം  പനി.  സതലനഭാഥന  കറഭാഡട്ട്
കേനി.മതീ. 0/000 മുതല് 0/500 വലര

13 ലചേകങ്ങഭാട്ടുകേഭാവട്ട്  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനില്  ഞഭാണലാംലപഭായനില്  -  വഭാകളരനി
തഭാലഴെ കറഭാഡട്ട് കേനി.മതീ. 0/000 മുതല് 0/500 വലര

14 ലചേകങ്ങഭാട്ടുകേഭാവട്ട് ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനില് നടുവഭാലനിമുക്കട്ട് -  വനിദലഭാതരലാംഗനിണനി
കറഭാഡട്ട് 

15 പകയഭാളനി മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് അയനനിക്കഭാടട്ട് ശതീകൃഷ്ണ ലടമ്പനിള കറഭാഡട്ട്

ഇതനില് ക്രമ നലാം. 1 മുതല് 11 വലരയള്ള പ്രവൃത്തനികേളുലട ലടണര് നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി. പ്രവൃത്തനികേലളഭാനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.

979/2017
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(ബനി) കമല്പറഞ്ഞെ പ്രവൃത്തനികേളനില് ക്രമ നലാം.12 മുതല് 15 വലര പ്രവൃത്തനികേള

ലടണര് ലചേയനിടനില. പ്രസ്തുത കറഭാഡുകേളുലട അതനിര്ത്തനി നനിര്ണയനിച്ചുകേനിടനിയനിടനില. 

 ലനടുമങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിലല ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുലട

കശഭാചേനതീയഭാവസ

57   (2087)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനടുമങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിലല ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുലട കശഭാചേനതീയഭാവസ

ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുതനതനിനട്ട്

പദതനികേള പരനിഗണനയനിലകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുതനതനിനട്ട്

ഒറത്തവണ  തതീര്പഭാക്കല്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  5  കകേഭാടനി  രൂപയലട

പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.

സബ്ഡനിവനിഷന പുനദുഃക്രമതീകേരണലാം

58   (2088)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഒരു സബ്ഡനിവനിഷലന്റെ കേതീഴെനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന അസനി.എഞ്ചനിനതീയര്മഭാര്,

ഓവര്സനിയര്മഭാര്  എനനിവരുലട  പ്രവര്ത്തന  കമഖല  അതതട്ട്  നനികയഭാജകേ

മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് പുനദുഃക്രമതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനിസത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇങ്ങലന  പുനദുഃക്രമതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  ഒരു  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല

മുഴുവന ലപഭാതുമരഭാമത കറഭാഡുകേളുലാം  അതതട്ട്  അസനി.  എഞ്ചനിനതീയര്  ഓഫതീസനിലന്റെ

പരനിധനിയനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  നനിലവനില്  NATPAC - ലന്റെ നനിര്കദ്ദേശലാം അനുസരനിചഭാണട്ട് ഓകരഭാ
ലസക്ഷന  ഓഫതീസുകേളുകടയലാം  പരനിധനി  ക്രമലപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനില്  ഒരു
നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനിലല പരമഭാവധനി കറഭാഡുകേളുലാം  ഒരു ലസക്ഷന ഓഫതീസനിലന്റെ
കേതീഴെനില് ആക്കുവഭാന ശമനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ഗ്രഭാവലനിലന്റെ മഭാര്ക്കറട്ട് കററട്ട്

59  (2089)  ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രഭാവലനിനട്ട്  മഭാര്ക്കറട്ട്  കററട്ട്  ലഭലമഭാകേഭാത്തതുമൂലലാം  കുടനഭാടനിലല
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേള തടസലപടുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഗ്രഭാവലനിനട്ട് മഭാര്ക്കറട്ട് കററട്ട് അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കുടനഭാടനിലല  ഏലതലഭാലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  ഗ്രഭാവലനിനട്ട്
മഭാര്ക്കറട്ട് കററട്ട് നല്കേഭാത്തതുമൂലലാം മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഉണട്ട്.  ഗ്രഭാവലനിനട്ട്  മഭാര്ക്കറട്ട്  കററട്ട്  അനുവദനിചട്ട്  ലവബ്ലസറനില്
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കുടനഭാടനിലല തഭാലഴെ പറയന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് ഗ്രഭാവലനിനട്ട്
മഭാര്ക്കറട്ട് കററട്ട് നല്കേഭാത്തതുമൂലലാം മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.

1. ചേമ്പക്കുളലാം  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനില്  കേഭാകരക്കഭാടട്ട്  ഗവ.  എല്.പനി.എസട്ട്.
മുതല് കുനനില്കതഭാരനിറമ്പു വലരയള്ള കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം.

2. ഗ്രഭാമതീണ  കറഭാഡുകേളുലട  ഒറത്തവണ  പരനിപഭാലനലാം  ODR
2015-16  -  പുളനിങ്കുനട്ട്  നനിരതവനിഭഭാഗത്തനിനു  കേതീഴെനിലള്ള  വനിവനിധ
കറഭാഡുകേളുലട നവതീകേരണലാം.

3. കേഭാവഭാലലാം  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനില്  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  കറഭാഡു  മുതല്
വനിശത്വകേര്മ്മേ കക്ഷത്രലാം വലര ഒനഭാലാം റതീചനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം.
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4. നതീലലാംകപരൂര്  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  കറഭാഡനില്
ചേക്കചലാംപക്ക  ജലാംഗ്ഷന  മുതല്  കേവലയനില്  കേടവട്ട്  വലര  ഒനഭാലാം
റതീചനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം.

5. കേണങ്കരനി - ലനടുമുടനി - ഉമ്പുക്കഭാട്ടുവരമ്പനിനകേലാം - കേഭായല്പ്പുറലാം - കേണഭാടനി
കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം.

6. പൂലകേത്തട്ട്  ആറ്റുതതീരത്തനികലക്കുള്ള  ലനടുമുടനി  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  ഓഫതീസട്ട്
കറഭാഡനിലന്റെ നവതീകേരണലാം.

ലനടുമങ്ങഭാടട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള -
വനിജനിലനസട്ട് അകനത്വഷണലാം

60  (2090)   ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ലനടുമങ്ങഭാടട്ട്  നതീകയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  കേഴെനിഞ്ഞെകേഭാലങ്ങളനില്  നടനനിട്ടുള്ള
വനികേസന  പ്രവര്ത്തങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  അകനത്വഷണലാം  നടത്തഭാന  വകുപട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

 ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

കകേഭാടപ്പുറലാം-അചഭാലാംതുരുത്തനി പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

61  (2091)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  കകേഭാടപ്പുറലാം-അചഭാലാംതുരുത്തനി  പഭാലലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം എനഭാണട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഈ പഭാലലാം എത്ര മഭാസത്തനിനകേലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലമനഭാണട്ട്
വലവസ ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  എസ്റ്റനികമറട്ട്  എത്രയഭാലണനലാം  ലടണര്  എടുത്ത
കേരഭാറുകേഭാരന/കേമ്പനനി ആരഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  കേരഭാര്,  സബട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാകട്ട്  ആയനി
നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ വനിശദവനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ഇ)  60  മഭാസങ്ങള  പനിനനിടനിട്ടുലാം  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത
വനതട്ട് ആരുലട നനിരുത്തരവഭാദ നടപടനികേള ലകേഭാണഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്)  ഈ  പ്രവൃത്തനിയലട  കേരഭാറുകേഭാരനട്ട്  നതീടനിലകേഭാണ്ടുകപഭായ  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്
തുകേ  വര്ദനിപനിച്ചു  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  എത്ര  ശതമഭാനലാം;  എത്ര  രൂപ;
ഇത്തരത്തനില്  പ്രവൃത്തനി  ലവകേനിപനിചട്ട്  ഇതുവലരയലാം  പൂര്ത്തതീയഭാക്കഭാത്ത
കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം എതനിലര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  കകേഭാടപ്പുറലാം-അചഭാലാംതുരുത്തനി  പഭാലലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം 15-7-2010 നഭാണട്ട് പണനി ആരലാംഭനിചതട്ട്.

(ബനി) 30  (മുപതട്ട്)  മഭാസത്തനിനകേലാം  പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  വലവസ
ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി) എസ്റ്റനികമറട്ട്  തുകേ  22.00  കകേഭാടനി  രൂപ.  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന
കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡട്ട്, ലകേഭാചനി ആണട്ട് പ്രവൃത്തനി ഏലറടുത്തതട്ട്.

(ഡനി) കേരഭാര്  സബട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാകട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പനി.ടനി.മത്തഭായനി
കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കേമ്പനനി  ലപ്രവറട്ട്  ലനിമനിറഡട്ട്,  ലകേഭാചനി  എന  കേരഭാറുകേഭാരലനയഭാണട്ട്
ആദലലാം  പ്രവൃത്തനി ഏല്പനിചതട്ട്.  എനഭാല് പ്രവൃത്തനി നടതനതനില്  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടതട്ട് കേഭാരണലാം ടനിയഭാലള കേരഭാറനില് നനിനലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി ബഭാക്കനി പ്രവൃത്തനി  M/s
ജനി.എലാം. എഞ്ചനിനതീകയഴട്ട് ആന്റെട്ട് കകേഭാണ്ടഭാകകഴട്ട്, ലകേഭാചനിലയയഭാണട്ട് ഏല്പനിചതട്ട്. 

(ഇ)  KSCC  സബട്ട്  കകേഭാണ്ടഭാകട്ട്  നല്കേനിയ  ആദല  കേരഭാറുകേഭാരലന
പ്രവൃത്തനിയനില്  നനിലനഭാഴെനിവഭാക്കനി  പുതനിയ  കേരഭാറുകേഭാരലന  ഏല്പനിചതനില്  വന
സഭാകങ്കതനികേമഭായ  കേഭാലതഭാമസലാം,  കേത്വഭാറനി  സമരലാം,  പ്രതനികൂല  കേഭാലഭാവസയനില്
പുഴെയനില്  ലപലനിലാംഗട്ട്  ലചേയഭാലനടുത്ത  അധനികേ  സമയലാം,  കകേഭാടപ്പുറലാം  ഭഭാഗത്തട്ട്
10 ലപലകേള ലചേയഭാന ശമനിചകപഭാള ആ ഭഭാഗതണഭായ പഴെയ കബഭാടട്ട് ലജടനിയലട
കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് ഭഭാഗങ്ങള നതീക്കലാം ലചേയ്യുനതനിലണഭായ കേഭാലതഭാമസലാം എനനിവ പ്രസ്തുത
പ്രവൃത്തനി  സമയത്തനില്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്തതനിനുള്ള  കേഭാരണങ്ങളഭായനി
പ്രഭാഥമനികേമഭായനി കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(എഫട്ട്) കേരഭാറുകേഭാരനട്ട് തുകേ വര്ദനിപനിചട്ട് നല്കേനിയനിടനില. ഇക്കഭാരലലാം വനിശദമഭായനി
പരനികശഭാധനിചതനിനുകശഷലാം  പഭാളനിചകേള  ഉണഭായനിട്ടുലണങ്കനില്  അതട്ട്  ഏതട്ട്
ഭഭാഗതനനിനണഭായലതനട്ട്  അറനിഞ്ഞെഭാല് മഭാത്രകമ ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  തുടര് നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയ. 
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   ലമകറണനിറനി വഭാര്ഡട്ട് തുറനട്ട് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന നടപടനി

62 (2092) ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശരനി  ജനറല്  ആശുപത്രനിയനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനി
വരുന ലമകറണനിറനി കബഭാക്കനിലന്റെ ഇലകനിക്കല് വര്ക്കനിനട്ട് കവണനിയള്ള നടപടനികേള
ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ബനി)  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  പണനിപൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  ലമകറണനിറനി  വഭാര്ഡട്ട്
തുറന പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   സനിവനില് വര്ക്കട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഇലകനിക്കല്
വര്ക്കട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുകേയള.  സനിവനില്  വര്ക്കട്ട്  80%
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇലകനിക്കല് പ്രവൃത്തനികേളുലട എസ്റ്റനികമറട്ട്  2012 എസട്ട്.ഒ.ആര്.
പ്രകേഭാരലാം പുതുക്കനി ചേതീഫട്ട് എഞ്ചനിനതീയര് സമര്പനിചതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി) സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട സലലാംമഭാറത്തനിനട്ട് പുതനിയ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള

63  (2093)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലല ജതീവനക്കഭാരുലട സലലാംമഭാറത്തനിനട്ട് പുതനിയ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇനനിയള്ള  എലഭാ  സലലാംമഭാറങ്ങളക്കുലാം  പ്രസ്തുത  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  21-6-2016  തതീയതനിയനിലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  G.O(MS)
42/2016/PWD പ്രകേഭാരലാം  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലല  ജതീവനക്കഭാരുലട
ലപഭാതുസലലാംമഭാറത്തനിനട്ട്  പുതനിയ  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്
4-7-2016-ല്  കചേര്ന  ജതീവനക്കഭാരുലട  സലാംഘടനഭാ  പ്രതനിനനിധനികേളുലട
കയഭാഗതതീരുമഭാന പ്രകേഭാരലാം ചേനില കഭദഗതനികേള പരനിഗണനയനിലണട്ട്. 
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ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനിലല കപരനികശരനി സമഭാന്തെരപഭാത

64 (T2094) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനിലല  കപരനികശരനി  സമഭാന്തെരപഭാത  യഭാഥഭാര്തല
മഭാക്കുനതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേൾ സത്വതീകേരനിച്ചു എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കപരനികശരനിയനിൽ  റയനിൽകവ  ലലവല്  കക്രഭാസട്ട്  ഉള്ളതനിനഭാൽ  ലചേങ്ങന്നൂര്
തഭാലൂക്കനിലല ആല, ലചേറനിയനഭാടട്ട്, പുലനിയര് നനിവഭാസനികേൾക്കട്ട് അടനിയന്തെര സനര്ഭങ്ങളനിൽ
ലചേങ്ങന്നൂര്  ടഗൗണനില്  എതനതനിനട്ട്  ബുദനിമുടനുഭവലപടുനതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) കപരനികശരനി സമഭാന്തെരപഭാത നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഫണട്ട് ഏലതങ്കനിലലാം
തലത്തനില് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പഭാതക്കഭാവശലമഭായ ഭൂമനി സര്ക്കഭാര് അകേത്വയര് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഈ സമഭാന്തെരപഭാത യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കുവഭാന എലന്തെലഭാലാം നടപടനി ഭഭാവനിയനില്
സത്വതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലലാം  ഏലറടുക്കുനതനിനുള്ള  അകപക്ഷ  കേളകര്ക്കട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  
(ബനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) ഇല

(ഡനി)  ഇല

(ഇ) സലലാം ഏലറടുക്കല് പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന മുറയട്ട് ഫണനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിയലാം.

   ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ വനിവനിധ തസ്തനികേകേളനിലള്ള ഒഴെനിവകേള

65  (2095)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  വലതലസ്ത
തസ്തനികേകേളനില് നനിലവനിലള്ള ഒഴെനിവകേലള സലാംബനനിചട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  റഭാങ്കുലനിസ്റ്റുകേളനില്  നനിനലാം  ഒഴെനിവകേള  നനികേതനതനിനുള്ള
സതത്വര നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പനി.ഡബബ.ഡനി.  ഇലകനിക്കല്  എ ഞ്ചനിനതീയര്  തസ്തനികേയനില്
(Cata.054/2010)-ല് നനിനലാം എത്രകപലര ഇതുവലര നനിയമനിചനിട്ടുലണനലാം നനിലവനിലള്ള
ഒഴെനിവകേള എത്രലയനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേളനികലക്കട്ട്  നനിലവനിലള്ള  റഭാങ്കുലനിസ്റ്റനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി
കേഴെനിയനതനിനുമുമ്പട്ട് നനിയമനലാം നടതനതനിനഭാവശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) )  ഉണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  Category  054/2010  -  പനി.ഡബബ.ഡനി.  ഇലകനിക്കല് എഞ്ചനിനതീയര്
തസ്തനികേയനികലയ്ക്കുള്ള വനിജഭാപനലാം അല.  ആയതട്ട്  PWD  Engineering  Assistant/  Ist

Grade  Overseer  (Electronics)  തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള  വനിജഭാപനമഭാണട്ട്.  2015  ല്
നനിലവനില് വന പ്രസ്തുത റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനില് നനിനലാം ഇഗൗ വകുപനികലയട്ട് 19 കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. നനിലവനില് ഇഗൗ തസ്തനികേയനികലയട്ട് ഒഴെനിവകേള ഒനലാം ഇല.

 കേരുനഭാഗപള്ളനി മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റഷനനിലല അറകുറപണനികേള

66  (2096)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റഷനനിലല  പ്രധഭാന  ലകേടനിടത്തനില്
ഏലതലഭാലാം ഓഫതീസുകേളഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റഷനുലാം പരനിസരവലാം വൃത്തനിഹതീനമഭായനി കേനിടക്കുനതനിനഭാലലാം
സമയത്തട്ട്  അറകുറപണനികേള  നടത്തഭാത്തതനിനഭാലലാം  ഈ  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
സഭാരമഭായ  കകേടുപഭാടുകേള  സലാംഭവനിചനിരനിക്കുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  അറകുറ  പണനികേളക്കഭായനി  എത്ര  തുകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിരുനലവനലാം പണനികേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റഷലന്റെ  പരനിസരവലാം  മറ്റുലാം  ആകേര്ഷകേമഭാക്കുനതനിനുലാം
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  1. റതീ-സര്കവ ഓഫതീസട്ട്

2. അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാറുലട (GI) കേഭാരലഭാലയലാം

3. സഹകേരണ  വകുപട്ട്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാറുലട  (ആഡനിറട്ട്)  
കേഭാരലഭാലയലാം

4.  ലസയനില് ടഭാകട്ട് ഓഫതീസട്ട്

5. ഫുഡട്ട് & കസഫനി ഓഫതീസട്ട്

6.  വലവസഭായലാം

7. ലഹല്ത്തട്ട് ഇനലസകറുലട കേഭാരലഭാലയലാം

8.  തഭാലൂക്കട്ട് സലപ ഓഫതീസട്ട്

9.  ഫനിഷറതീസട്ട് ഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട് ഓഫതീസട്ട്

10.  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് കലബര് ഓഫതീസട്ട്

11.  സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് (അഡതീഷണല്) കേരുനഭാഗപള്ളനി

12.  സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് (പ്രനിനസനിപല്) കേരുനഭാഗപള്ളനി

13.  കൃഷനി ഓഫതീസട്ട്

14.  ഇറനികഗഷന ഓഫതീസട്ട്

15.  ലമനര് ഇറനികഗഷന ഓഫതീസട്ട്

16.  റതീജനിയണല് ടഭാനകസഭാര്ടട്ട് ഓഫതീസട്ട്

17.  തഭാലൂക്കട്ട് സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനിക്കല് ഓഫതീസട്ട്

18.  ലകേ.ലഎ.പനി.

19. പനി.ഡബബ.ഡനി. കറഭാഡ്സട്ട് വനിഭഭാഗലാം

20. എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട് ഓഫതീസട്ട്

21. ടഷറനി ഓഫതീസട്ട്

979/2017
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22. തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസട്ട്

23. മുനസനിഫട്ട് കകേഭാടതനി

24. ഫസ്റ്റട്ട് കഭാസട്ട് ജുഡനിഷലല് മജനികസ്ട്രേറട്ട് കകേഭാടതനി

25.  കേയര് ഇനലസകറുലട കേഭാരലഭാലയലാം

26.  മനില്മ-ക്ഷതീര വനികേസനലാം

27.  പനി.ഡബബ.ഡനി. ബനിഡ്ജസട്ട് വനിഭഭാഗലാം

28.  ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറുലട കേഭാരലഭാലയലാം

29.  ലതീഗല് സര്വതീസട്ട് ലസഭാലസറനി

30.  എലാംകപഭായതീസട്ട് കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് ലസഭാലസറനി

31.  അഡതീഷണല് പബനികേട്ട് കപ്രഭാസനികേഡ്യൂടറുലട ഓഫതീസട്ട്

32.  ബഭാര് അകസഭാസനികയഷന 

33.  കേരുനഭാഗപള്ളനി വനികലജട്ട് ഓഫതീസട്ട് (സുനഭാമനി വനിഭഭാഗലാം) 

34.   എന.എചട്ട്.  ലഭാന്റെട്ട്  അകേത്വനിസനിഷന ഒഴെനിലകേയള്ള തഭാലൂക്കനിലല എലഭാ
വനിഭഭാഗവലാം

(ബനി) ഉണട്ട്. ലകേടനിടത്തനിലന്റെ ലമയനിന്റെനനസനിനുകവണനി 32 ലക്ഷലാം രൂപയലട
എസ്റ്റനികമറട്ട്  എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിനട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന  കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  2015-16  വര്ഷത്തനില്
പമ്പനിലാംഗട്ട്  വര്ക്കനിനട്ട്  10  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  ലടല്  പഭാകുനതനിനട്ട്  27.50 രൂപയലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാതുമരഭാമത വര്ക്കുകേള

67  (2097)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  2016  മഭാര്ചട്ട്  31-നു  മുമ്പട്ട്
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി ലഭനിചട്ട്,  പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കലപടനിടനിലഭാത്ത പനി.ഡബ.ഡനി
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വര്ക്കുകേളുലട  ലനിസ്റ്റട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത  മണ്ഡലത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  സഭാകങ്കതനികേ  അനുമതനി  ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭായ  പനി.ഡബ.ഡനി
വര്ക്കുകേളുലട 2016 മഭാര്ചട്ട് 31 വലരയള്ള ലനിസ്റ്റുലാം വനിശദഭാലാംശവലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത മണ്ഡലത്തനില്  പനി.ഡബനിയ.ഡനി-യലട  ചുമതലയനില്  പ്രവൃത്തനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന  ലകേടനിടങ്ങളുലട  ലനിസ്റ്റട്ട്  ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  പ്രവൃത്തനി  എനട്ട്
ആരലാംഭനിച്ചുലവനലാം  അവകശഷനിക്കുന  പ്രവൃത്തനികേള  എലന്തെലഭാലമനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  2016  മഭാര്ചട്ട്  31  നു  മുമ്പട്ട്
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി ലഭനിചട്ട്,  പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കലപടനിടനിലഭാത്ത പനി.ഡബബ.ഡനി
വര്ക്കുകേളുലട  ലനിസ്റ്റട്ട്  അനുബനലാം  I  ആയനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.* ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുള്ളതുലാം  സഭാകങ്കതനികേ  അനുമതനി  ലഭനിചനിടനിലഭാത്തതുമഭായ  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപട്ട് ലകേടനിടവനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ പ്രവൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. കേരുനഭാഗപള്ളനി മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റഷലന്റെ മുറത്തട്ട് നവതീന രതീതനിയനില്
സനിന്തെറനിക്കട്ട് ഇനഭാമല് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഇന്റെര്കലഭാക്കനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

2. കേരുനഭാഗപള്ളനി മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റഷന ജലവനിതരണ സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്പഭാടഭാക്കല് 

നനിരതവനിഭഭാഗവമഭായനി  ബനലപട  പ്രവൃത്തനികേള  അനുബനലാം  II  ആയനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ബനി)  മണ്ഡലത്തനിലല  പനി.ഡബബ.ഡനി.-യലട  ചുമതലയനില്  പ്രവൃത്തനി
പുകരഭാഗമനിക്കുന ലകേടനിടങ്ങളുലട ലനിസ്റ്റട്ട് അനുബനലാം III ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

 പഭാലങ്ങളുലടയലാം കറഭാഡുകേളുലടയലാം ജനി.ലഎ.എസട്ട്. മഭാപനിലാംഗട്ട്

68  (2098) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന   :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി   :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം   :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ) ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ ഉടമസതയനിലള്ളതുലാം വകുപട്ട് പരനിപഭാലനിച്ചു
വരുനതുമഭായ  പഭാലങ്ങളുലടയലാം  കറഭാഡുകേളുലടയലാം  ജനി.ഐ.എസട്ട്.  മഭാപനിലാംഗട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  നടപടനികേള  എലന്തെലഭാമഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലള്ള  കറഭാഡുകേളുലടയലാം  പഭാലങ്ങളുലടയലാം  ഡഭാറ  അപ്കഡറട്ട്
ലചേയഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ ഉടമസതയനിലള്ളതുലാം വകുപട്ട് പരനിപഭാലനിച്ചു
വരുനതുമഭായ  പഭാലങ്ങളുലടയലാം  നനിരതകേളുലടയലാം  പതനിനഞ്ചട്ട്  ഡനിവനിഷനുകേളുലട
ജനി.ലഎ.എസട്ട്. മഭാപ്പുകേള വകുപനിലന്റെ ലവബ്ലസറനില് 2012 -ല് പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു.

(ബനി)നനിലവനിലള്ള  കസഭാഫട്ട് ലവയറനിലന്റെ  അപരലഭാപത  മൂലലാം  പുതുതഭായനി
ലഭനിക്കുന വനിവരങ്ങള അപ്കഡറട്ട് ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുനനില. ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.യലട
രണഭാലാം  ഘട  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ജനി.ലഎ.എസട്ട്.  കസഭാഫട്ട്  ലവയറുലാം
സനിസ്റ്റങ്ങളുലാം  അപ്കഗ്രഡട്ട്  ലചേയട്ട്  ഡഭാറഭാ  അപ്കഡറട്ട്  ലചേയഭാനുള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചു വരുന. 

ലഹകവകേളുലടയലാം കറഭാഡുകേളുലടയലാം സലാംരക്ഷണവലാം അറകുറപണനികേളുലാം

69 (2099)  ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട്    :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട്  :
ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന  :
ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലലഹകവകേളുലടയലാം കറഭാഡുകേളുലടയലാം സലാംരക്ഷണവലാം അറകുറപണനികേളുലാം
കേഭാരലക്ഷമമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട്
ആവനിഷ്ക്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസതയനില്  ലമഭാലലബല്  കറഭാഡട്ട്  റനിപയര്  യണനിറട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്,  നഗരങ്ങളനിലല
ഗതഭാഗതക്കുരുക്കുകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  സനിറനി  ഇലാംപ്രൂവ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാമുകേളുലാം
ജലാംഗ്ഷന  നവതീകേരണവലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കനില്
ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം നല്കേഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   കദശതീയപഭാതയനിലല  അതനിയഭായ ഗതഭാഗത സഭാന്ദ്രതയലാം  വതീതനികുറവലാം
അശഭാസതീയമഭായ  അലലനലമനമഭാണട്ട്  കൂലടകൂലടയള്ള  അറകുറപണനികേളക്കട്ട്
കേഭാരണലാം.  ആയതനിനഭാല്  നനിലവനിലല  ടഭാഫനികേട്ട്  സഭാന്ദ്രത  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
എന.എചട്ട്.  17-ഉലാം  എന.എചട്ട്.  47-ഉലാം  സര്വതീസട്ട്  കറഭാഡുകേകളഭാടു  കൂടനിയ
4  വരനിപഭാതയഭായലാം  മറട്ട്  കദശതീയ  പഭാതകേള  കപവ്ഡട്ട്  കഷഭാളഡകറഭാടു  കൂടനിയ
2  വരനിപഭാതയഭായലാം ശഭാസതീയമഭായനി  പഠനലാം  നടത്തനി  രൂപകരഖയണഭാക്കനി
വനികേസനിപനിക്കുവഭാന  ഉകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന.  ഇഗൗ  രതീതനിയനില്  വനികേസനിപനിക്കുകമ്പഭാള
അറകുറപണനികേള  കുറയകേയലാം  സുരക്ഷനിതമഭായ  കറഭാഡട്ട്  ഗതഭാഗതലാം  ഉറപഭാക്കഭാന
കേഴെനിയനതുമഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  കദശതീയപഭാതയനിലണഭാകുന  അറകുറപണനികേള  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഓര്ഡനിനറനി  റനിപയര്,  ലഫ്ലെെഡട്ട്  ഡഭാകമജട്ട്  റനിപയര്  തുടങ്ങനിയ
പദതനികേളനില് ഉളലപടുത്തനി അപകപഭാള പരനിഹരനിചട്ട് ഗതഭാഗതകയഭാഗലമഭാക്കഭാറുണട്ട്.
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്  കറഭാഡുകേള  5
വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല്  ഫണനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കനി
ബലലപടുത്തനി  വരുന.  കറഭാഡുകേളനില്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലണഭാകുന  അടനിയന്തെനിര
സത്വഭഭാവമുള്ള  അറകുറപണനികേള  25  ലക്ഷലാം  രൂപയനില്  തഭാലഴെ  വരുന
പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  എസട്ട്.റനി.എഫട്ട്.സനി.(കസ്റ്ററട്ട്  ലലവല് ടഭാസ്കട്ട്  കഫഭാഴട്ട്  കേമ്മേനിറനി)  വഴെനി
തുകേ അനുവദനിചട്ട് പരനിഹരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത കറഭാഡുകേളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി
കേഭാലവര്ഷത്തനിനു  മുകനഭാടനിയഭായനി  പ്രതീമണ്സൂണ്  വര്ക്കുകേള  ഉളലപടുത്തനി  പഭാചട്ട്
വര്ക്കുകേളുലാം,  ലവള്ളലക്കടട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  ഓടകേളുലട  ശുചേതീകേരണലാം  തുടങ്ങനിയ
പ്രവര്ത്തനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി) പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(സനി)  കകേരള കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് നഗരങ്ങളനിലല
ഗതഭാഗതസലാംവനിധഭാനലാം  ലമചലപടുതനതനിനഭായനി  നഗര  കറഭാഡു  വനികേസന
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയഭാണട്ട്. ലകേ.ആര്.എഫട്ട്.ബനി ഏലറടുത്ത
ആദല പദതനിയഭായ തനിരുവനന്തെപുരലാം നഗര കറഭാഡു വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുന
42.5  കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേളുലട വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി.  രണഭാമതഭായനി
ഏലറടുത്ത കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  നഗര കറഭാഡു വനികേസന പദതനിയനില് ഉളലപടുന  22.251
കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേളുലട വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ഇതു കൂടഭാലത
കേണ്ണൂര്,  മലപ്പുറലാം,  തൃശ്ശൂര്,  കകേഭാടയലാം,  ലകേഭാലലാം  എനതീ  നഗരങ്ങളനില്  കൂടനി  ഇത്തരലാം
പദതനി രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജലാംഗ്ഷന നവതീകേരണത്തനിനഭായനി സലാംസഭാന
കറഭാഡട്ട്  വനികേസന  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  അതലഭാവശല  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്
കവണനിവരുന  അപ്ഗ്രകഡഷന  പഭാകക്കജനില്  621  കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേള
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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കകേഭാണ്ക്രതീറനിനു പകേരലാം ഇന്റെര്കലഭാക്കട്ട് 

70 (2100) ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജഭാര്ജ്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കറഭാഡുകേളനില്  ടഭാറനിലാംഗനിലന്റെ  ഇരുവശതലാം  ലചേയ്യുന  കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്,  ലപപ്പുലാം
കകേബനിളുലാം  ഇടുനതനിനട്ട്  വതീണ്ടുലാം  കുഴെനിക്കുനതുമൂലലാം  വലനിയ  സഭാമ്പത്തനികേനഷ്ടലാം
ഉണഭാകുനതട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുപകേരലാം
ഇന്റെര്കലഭാക്കട്ട് ഇടഭാന കേഴെനിയകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  കകേരള കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ആഭനിമുഖലത്തനില് നടപനിലഭാക്കുന നഗര
കറഭാഡട്ട്  വനികേസന  പദതനികേളനില്  ഉളലപടുന  കറഭാഡുകേളനില്  ഇരുവശവലാം  കകേബനിളുകേള,
ലപപ്പുകേള  എനനിവ  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  സഗൗകേരലപ്രദമഭായ  വനിധലാം  കപഭാളനിമര്  കകേഭാടഡട്ട്
ഇന്റെര്കലഭാക്കനിലാംഗട്ട്  കബഭാക്കുകേള  (PCIB)  പഭാകേനിയഭാണട്ട്  നടപഭാതകേള  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  വനികേസനിപനിക്കുന  കറഭാഡുകേളനില്  ഇലകനികേട്ട്
ലലനുകേളുലാം  കുടനിലവള്ളലപപ്പുകേളുലാം  ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  ലചേലവനില്  തലന  കറഭാഡനിലന്റെ
ഇരുവശങ്ങളനികലക്കുലാം  മഭാറനി  സഭാപനിക്കുന  പ്രവൃത്തനിയലാം  കൂടനി  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതുകപഭാലല  തലന  ബനി.എസട്ട്.എന.എല്.  കപഭാലള്ള  കേമ്പനനികേളുലട  കകേബനിളുകേള
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി നടക്കുന സമയത്തട്ട് തലന മഭാറനി സഭാപനിക്കഭാന അനുവദനിക്കുനണട്ട്.
ആയതനിനഭാല്  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല്  വതീണ്ടുലാം  കറഭാഡട്ട്  അതലഭാവശല
സനര്ഭത്തനില്  ഒഴെനിലകേ  കുഴെനികക്കണതഭായനി  വരുനനില.  ആവശലമുള്ള  സലങ്ങളനില്
ഇന്റെര്കലഭാക്കട്ട്  ലടലകേളുലാം  ഇകപഭാള  തലന  ഇടുനണട്ട്.  കദശതീയപഭാതകേള
വനികേസനിപനിക്കുകമ്പഭാള പുതുതഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുന കറഭാഡുകേളനില് കകേബനിളുകേളുലാം ലപപ്പുകേളുലാം
സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്   ഇരുവശങ്ങളനിലലാം  യടനിലനിറനി  ഡക്ടുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചു  വരുനണട്ട്.
നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില്  ലപപ്പുലാം  കകേബനിളുലാം  ഇടുനതനിനട്ട്  കറഭാഡനിലലാം,
കറഭാഡനിലന്റെ  ഇരുവശങ്ങളനിലലാം  കുഴെനിക്കുനതനിനുള്ള  അനുമതനി  നല്കുനതട്ട്  ലറസ്റ്റകറഷന
ചേഭാര്ജ്ജട്ട്  അടചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല്   സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  പ്രതലക്ഷത്തനില്
സഭാമ്പത്തനികേ  നഷ്ടലാം  ഉണഭാകുനനില.  എനഭാല്  ഫലത്തനില്  വലനിയ  നഷ്ടവലാം  കറഭാഡട്ട്
തകേര്ചയലാം സലാംഭവനിക്കുന.  സഭാധഭാരണ ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് കറഭാഡനിലന്റെ വശങ്ങളനില്
Berm Concrete ലചേയ്യുന പതനിവനില. മണട്ട് ലകേഭാണഭാണട്ട് വശങ്ങള നനിരതനതട്ട്. പ്രധഭാന
ജലാംഗ്ഷനുകേളനില് കറഭാഡനിലന്റെ ഇരുവശവലാം കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് ലചേയ്യുനതനിനു പകേരലാം ഇന്റെര്കലഭാക്കട്ട്
ലചേയ്യുനതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന ഏലറടുക്കുന ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേള

71  (2101)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേള കേരഭാലറടുക്കുന  'കേണ്സ്ട്രേക്ഷന
കകേഭാര്പകറഷന'  വഴെനി  സബട്ട് കകേഭാണ്ടഭാകട്ട്  ലഭനിക്കുന കേരഭാറുകേഭാര് ആലരഭാലക്കയഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേള കേരഭാലറടുത്ത കശഷലാം മറനിച്ചു
നല്കുന  നടപടനിമൂലലാം  പല  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  തടസലപടുന  വനിവരലാം  വകുപനിലന്റെ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇത്തരത്തനില് പ്രവൃത്തനി മറനിച്ചു നല്കുനതട്ട്, പനി.ഡബ്ള.ഡനി. എസ്റ്റനികമറട്ട്
തുകേയനില് വലഭാപകേ വര്ദനവട്ട് വരുതന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ലടണര് എടുത്ത തുകേകയക്കള ഇരടനികയഭാളലാം  റനിലവസ്ഡട്ട് എസ്റ്റനികമറട്ട്
നല്കേനി  സലാംസഭാന  ഖജനഭാവനിനട്ട്  നഷ്ടലാം  വരുതന  രതീതനിയനില്  പ്രവൃത്തനി
മറനിച്ചുനല്കുന കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ നടപടനി  അവസഭാനനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
എന്തെഭാണട്ട് തടസലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പ്രവൃത്തനി  ലവകുനതനിനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  നഷ്ടത്തനിനുലാം  കേഭാരണമഭാകുന
സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനിലയ  നനിയനനിക്കുനതനിനുലാം  കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന കകേഭാര്പകറഷന അതഭാതട്ട് വര്ഷങ്ങളനിലല എലാംപഭാനല്ഡട്ട്
ലനിസ്റ്റനില്ലപട കേരഭാറുകേഭാര്ക്കഭാണട്ട് പ്രവൃത്തനികേള ഉപകേരഭാര് നല്കുനതട്ട്.  നനിലവനിലല
കേരഭാറുകേഭാരുലട ലനിസ്റ്റട്ട് ഇകതഭാലടഭാപലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  ഉണട്ട്.  കേണ്സ്ട്രേക്ഷന  കകേഭാര്പകറഷന  ഒരു  ലപഭാതുകമഖല
സഭാപനമഭാണട്ട്.  ആവശലമഭായ  പശ്ചഭാത്തല  സഗൗകേരലകമഭാ  മനുഷലവനിഭവകശഷനികയഭാ
നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല് ഉപകേരഭാര് നല്കേഭാലത പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടുത്തട്ട് നടതവഭാന
കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  നനിലവനില്  സഭാധലമല.  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഉപകേരഭാര്  നല്കുന  ചേനില
പ്രവൃത്തനികേളുലട  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തുകേയനില് വര്ദനവട്ട്  ഉണഭാകുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.
ഇഗൗ  കകേഭാര്പകറഷന  ഇപ്രകേഭാരലാം  നനിലനനിര്ത്തകണഭാ  എന  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(ഇ) പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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നലഭായവനില നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനു മുമ്പഭായനി സലലാം   വനിട്ടുലകേഭാടുകക്കണനി വന
ഉടമകേള

72 (T 2102)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനബ ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതു  ആവശലങ്ങളക്കട്ട്  സലലാം  അകേത്വയര്  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  ഉടമകേളക്കു
നല്കുന  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്  ഉദഭാര  പഭാകക്കജുകേള  എനമുതലഭാണട്ട്  നനിലവനില്
വനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂമനിക്കട്ട് നലഭായവനില നനിശ്ചയനിചട്ട് വനിജഭാപനലാം പുറലപടുവനിചതട്ട് എലനനട്ട്
ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി)  നലഭായവനില നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനു മുമ്പഭായനി സലലാം വനിട്ടുലകേഭാടുകക്കണനി വന
ഉടമകേള  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിലന്റെ  കേഭാരലത്തനില്  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങള
ശദയനില്വനനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  വസ്തുവനില  കുറച്ചുവചട്ട്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  ആധഭാരങ്ങളനിലല  വനിലയലട
അടനിസഭാനത്തനില് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം കേനിടനിയ ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട് ഉടമകേള നതീതനിനലഭായ
കകേഭാടതനികേലള  സമതീപനിചട്ട്  അതനിലന്റെ കപരനില് നഷ്ടലാം സഹനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന കേഭാരലലാം
അനുഭഭാവപൂര്വലാം പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) കകേഭാടതനി അനുവദനിച്ചു നലനിയ തുകേ പലനിശ ഉളലപലട തനിരനിച്ചു പനിടനിക്കഭാനുള്ള
തുടര്  ഉത്തരവട്ട്പ്രകേഭാരലാം  പണമടയഭാന  ആവഭാലത  വതീണ്ടുലാം  അപതീലമഭായനി  നടക്കുന
ഉടമകേളുലട  സനിതനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയലാം,  നലഭായമഭായ  തതീര്പ്പുണഭാക്കനി  കകേഭാടതനി
വലവഹഭാരങ്ങളുലട എണലാം പരനിമനിതലപടുത്തഭാനുമുള്ള നടപടനി ലലകേലക്കഭാളകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   15-11-2011-ലല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്)  419/2011/റവ.  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം ചേനില കകേസുകേളനില് കനരലത്ത തലന ലപഭാനലാംവനില നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട് ഉദഭാര
പഭാകക്കജുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് പുതനിയ എല്.എ.ആര്.ആര്.  ആകട്ട്  2013
നനിലവനില് വനതനിനുകശഷലാം എലഭാ ലപഭാനലാംവനില നഷ്ടപരനിഹഭാര കകേസുകേളനിലലാം ഉദഭാര
പഭാകക്കജട്ട് ബഭാധകേമഭാക്കഭാന നനിയമത്തനില് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) ഭൂമനിയലട നലഭായവനില കകേരളത്തനില് 1-4-2010 മുതല് നനിലവനില് വന.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ഡനി)  ലപഭാനലാംവനില  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  വനിലയഭാധഭാരങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്
നനിശ്ചയനിക്കുന  വനില  മഭാത്രലമ  ലപഭാനലാംവനില  നഷ്ടപരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്  നല്കുവഭാന
നനിര്വഭാഹമുള.  ഇകതഭാലടഭാപലാം നനിയമത്തനില് അനുശഭാസനിക്കുന സമഭാശത്വഭാസലാം,  അധനികേ
വനില  എനനിവ  കൂടനി  നല്കുന.  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  കുറഞകപഭായനി  എനട്ട്  പരഭാതനിയള്ള
കകേസ്സുകേള  കകേഭാടതനിയനില്  റഫര്  ലചേയനിട്ടുള്ളതനിനട്ട്  കകേഭാടതനി  വനിധനിയലട
അടനിസഭാനത്തനില് ഉയര്ന നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ)  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം  സബട്ട്  കകേഭാടതനികേളുമഭായനി  ബനലപട  എല്.എ.ആര്.
കകേസ്സുകേളനില് സര്ക്കഭാര് കനതൃതത്വത്തനില് അദഭാലതകേള നടത്തനി വരുന.  ഫണട്ട് ലഭലമഭാക്കുന
എലഭാ  അര്തനഭാധനികേഭാരനികേലളയലാം  ഉളലപടുത്തനി  നടപടനി  തത്വരനിതലപടുതനതനിനട്ട്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. കകേഭാടതനി അനുവദനിചനിട്ടുള്ള തുകേയലാം പലനിശയലാം കേക്ഷനികേളനില് നനിനലാം തനിരനിലകേ
പനിടനിക്കുനതനിനട്ട് നനിലവനില് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനനില.

ആധഭാരങ്ങള ഡനിജനിറലലസട്ട് ലചേയ്യുന നടപടനി

73   (2103)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആധഭാരങ്ങള  ഡനിജനിറലലസട്ട്  ലചേയ്യുന  നടപടനികേള  ഏതുഘടലാം
വലരയഭായനി  എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇനനി  എത്ര  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  രജനികസ്ട്രേഷന
നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലണനലാം അവ ഏലതലഭാലമനലാം എത്ര സമയലാം ലകേഭാണട്ട് അവ
പൂര്ത്തനികേരനിക്കുവഭാന കേഴെനിയലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കുടുലാംബ  വസ്തുക്കള  ഭഭാഗലാം  ലചേയ്യുനതനിലന്റെ  നടപടനിക്രമലാം  എന്തെഭാലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  പരഭാതനികേളനില്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള
തതീരുമഭാനലമന്തെഭാലണനലാം  പരഭാതനിയലണങ്കനില്  എത്ര  ദനിവസത്തനിനകേലാം  ആര്ക്കഭാണട്ട്
സമര്പനികക്കണലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല  എടട്ട്  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്
രജനിസ്റ്റര് വഭാലലങ്ങളനില് സൂക്ഷനിചനിട്ടുള്ള ആധഭാര പകേര്പ്പുകേള സ്കഭാന ലചേയട്ട് ഡനിജനിറല്
രൂപത്തനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  1980  മുതല്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിരനിക്കുന  ആധഭാരങ്ങളുലട
വനിവരങ്ങള  കേമ്പഡ്യൂടറനില്  കരഖലപടുത്തനി  ഡനിജനിറലലസട്ട്  ലചേയ്യുന  പദതനി
തനിരുവനന്തെപുരലാം,  ലകേഭാലലാം,  തൃശ്ശൂര്,  മലപ്പുറലാം  എനതീ  നഭാലട്ട്  ജനിലകേളനില്
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  ധനസഹഭായലാം  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  പരതീക്ഷണ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ഇഗൗ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.  എനഭാല്  പദതനിക്കഭായനി
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അനുവദനിച തുകേ നഭാമമഭാത്രമഭായതനിനഭാല് പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിചനിടനില.
എലഭാ  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനിലലാം  രജനികസ്ട്രേഷന  നടപടനികേള  യഥഭാസമയലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  പുതുതഭായനി  ആരലാംഭനിച  കതഭാപ്രഭാലാംകുടനി,
പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനിലല  ഏനഭാദനിമലാംഗലലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ചേനിറ്റൂര്  എനതീ
സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേള പുതനിയ ലകേടനിടത്തനികലക്കട്ട് മഭാറുനതനിനഭാല് ഇഗൗ മൂനട്ട്
ഓഫതീസുകേള ഒഴെനിലകേ ബഭാക്കനി  311  സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലലാം ഓണ്ലലന
പദതനി  പൂര്ണമഭായലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലകേടനിടമഭാറലാം  നടക്കുന  മുറയട്ട്
കമല്പറഞ്ഞെ മൂനട്ട് ഓഫതീസുകേളനിലലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കുടുലാംബത്തനിലല  അലാംഗങ്ങളക്കട്ട്  കൂടവകേഭാശലപട  വസ്തുക്കള  ലവകവലറ
ഭഭാഗനിക്കുനതനികനഭാ  ഭഭാഗനിക്കുവഭാന  സമ്മേതനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുനതനിനുകവണനി
തയഭാറഭാക്കുന ആധഭാരങ്ങള ഭഭാഗപത്രമഭായനി  രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യുകേ എനതഭാണട്ട്  ഭഭാഗലാം
ലചേയ്യുനതനിലന്റെ രജനികസ്ട്രേഷന സലാംബനനിച നടപടനിക്രമലാം.  റവനഡ്യൂ ഉകദലഭാഗസകനഭാ,
സനിവനില് കകേഭാടതനികയഭാ ഭഭാഗലാം ലചേയഭാന വനിധനിക്കുന ഉത്തരവപ്രകേഭാരമുള്ള ആധഭാരവലാം
ഭഭാഗപത്രമഭായനി രജനിസ്റ്റര് ലചേയഭാവനതഭാണട്ട്. 

1959-ലല  കകേരള  മുദ്രപത്ര  നനിയമലാം  പടനികേ  42-ലല  വനിശദതീകേരണത്തനില്
കുടുലാംബലാം എനഭാല് മഭാതഭാവട്ട്, പനിതഭാവട്ട്, മുത്തശന, മുത്തശനി, ഭര്ത്തഭാവട്ട്, ഭഭാരല, മകേന,
മകേള, ലചേറുമക്കള, സകഹഭാദരന, സകഹഭാദരനി, മരനിച്ചുകപഭായ മക്കളുലട നനിയമഭാനുസൃത
അവകേഭാശനികേള എനഭാണട്ട് നനിര്വചേനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ഭഭാഗലാം ലചേയ്യുന വസ്തുക്കള ഉളലപടുത്തനി തയഭാറഭാക്കനിയ ഭഭാഗപത്രഭാധഭാരലാം വസ്തു സനിതനി
ലചേയ്യുന  അധനികേഭാര  പരനിധനിയനിലല  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഒഭാഫതീസനില്  രജനികസ്ട്രേഷനഭായനി
ഹഭാജരഭാകക്കണതഭാണട്ട്.  1959-ലല  കകേരള  മുദ്രപത്ര  നനിയമലാം  പടനികേ  42 അനുസരനിച്ചുള്ള
രജനികസ്ട്രേഷന ഫതീസുലാം ഒടുകക്കണതഭാണട്ട്. ഭഭാഗലാം ലചേയ്യുനതനിനട്ട് കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളക്കനിടയനിലള്ള
തര്ക്കങ്ങളക്കുള്ള  പരനിഹഭാരത്തനിനട്ട്  കകേഭാടതനിലയ  സമതീപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  ഭഭാഗപത്ര
രജനികസ്ട്രേഷന  നടപടനികേള  സലാംബനനിച്ചുള്ള  പരഭാതനികേള  രജനികസ്ട്രേഷന  ഇനലസകര്
ജനറലനിനട്ട്  സമര്പനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  പരഭാതനിയലട  സത്വഭഭാവമനുസരനിചട്ട്  തതീരുമഭാനലമടു
ക്കുനതനിനഭാല്  പരഭാതനികേളനികന്മെലള്ള  തതീരുമഭാനലാം  എന്തെഭാലണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുനതനിനട്ട്
കേഴെനിയകേയനില.  രജനികസ്ട്രേഷന  ഇനലസകര്  ജനറലനിനട്ട്  പരഭാതനി  സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്
സമയപരനിധനി നനിശ്ചയനിചനിടനില.

ആധഭാരങ്ങള വലക്തനികേളക്കട്ട് സത്വയലാം തയഭാറഭാക്കഭാന അനുമതനി

74   (2104)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  രജനികസ്ട്രേഷനുള്ള ആധഭാരങ്ങള വലക്തനികേളക്കട്ട്  സത്വയലാം  തയഭാറഭാക്കഭാന അനുമതനി
നല്കേനി  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതുമഭായനി ബനലപടട്ട്  ആധഭാരലമഴുതുനവരുലട സലാംഘടനഭാ പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായനി
ഏലതങ്കനിലലാം  തരത്തനിലള്ള  ചേര്ചകേള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  പ്രസ്തുത  ചേര്ചകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാകണഭാ ഇത്തരത്തനില് തതീരുമഭാനലമടുത്തലതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത ആധഭാരലമഴുതകേഭാരുലട ലതഭാഴെനില് കമഖലലയ ഇതട്ട് ഏതട്ട്
രതീതനിയനില്  ബഭാധനിക്കുലമനതട്ട്  വനിലയനിരുത്തനിയ  കശഷമഭാകണഭാ  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത ഉത്തരവ റദ്ദേട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മുനകൂടനി  വനിലയനിരുത്തഭാത്ത  എന്തെട്ട്  സഭാഹചേരലമഭാണട്ട്,  ഇത്തരത്തനില്  ഒരു
ഉത്തരവട്ട് റദ്ദേട്ട് ലചേയ്യുനതനിനട്ട് ഇടയഭാക്കനിയലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.  പ്രസ്തഡുത  വനിജഭാപനത്തനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ചേര്ചകേളനില്  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിടനില.  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തഭാണട്ട്  ഇഗൗ  തതീരുമഭാനലാം  ലകേലക്കഭാണതട്ട്.  ഇതു  സലാംബനനിച്ചുള്ള  രജനികസ്ട്രേഷന
ഇനലസകര്  ജനറലനിലന്റെ  1-3-2016-ലല  ലഎ.റനി.-3/30120/10  നമ്പരനിലള്ള
വനിജഭാപനലാം ഗസറനില് പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി നല്കേനിയനിരുനലവങ്കനിലലാം ആയതട്ട്
31-5-2016 -ലല 22-ാം നമ്പര് ഗസറനിലഭാണട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിചതട്ട്.

(സനി)  ആധഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കുനതനില്  നനിനലാം  ആധഭാരലാം  എഴുതകേഭാലര
ഒഴെനിവഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  നനിലവനിലള്ള  സഭാഹചേരലത്തനില്  ആ  കമഖലയനില്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനവലര  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കനില.  ഭഭാവനിയനില്  ധഭാരഭാളലാം  ആളുകേള
മുകനഭാട്ടുവനട്ട്  സത്വന്തെമഭായനി  ആധഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കനിയഭാല്  അതട്ട്  ആധഭാരലമഴുതകേഭാലര
പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുവഭാന  സഭാധലതയണട്ട്.  ഇതട്ട്  സലാംബനനിച  പരഭാതനികേള
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി) ഉത്തരവട്ട് റദ്ദേട്ട് ലചേയനിടനില.

(ഇ) ബഭാധകേമല. 

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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രജനികസ്ട്രേഷന വകുപനിലന്റെ കസവനലാം ലമചലപടുതനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് 

75  (2105)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  രജനികസ്ട്രേഷന  വകുപനിലന്റെ  ഓഫതീസുകേളനില്  ഇനറര്ലനറട്ട്  കേണകനിവനിറനി
സനിരമഭായനി  തകേരഭാറനിലഭാകുനതുമൂലലാം  സഭാധഭാരണക്കഭാര്  ബുദനിമുട്ടുന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  ലമചലപട  കസവനലാം  ഉറപ്പു  വരുതനതനിനഭായനി
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലനറട്ട്  കേണകനിവനിറനിയലട  തകേരഭാറട്ട്  ദനിവസങ്ങകളഭാളലാം  നതീളുന  പക്ഷലാം
അനുകയഭാജലമഭായ  ബദല്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുതനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില്  ഇന്റെര്ലനറട്ട്
കേണക്ഷന  നല്കുനതട്ട്  ലതഭാടടുത്ത  കബഭാക്കട്ട്  ഓഫതീസനില്  നനിനഭാണട്ട്.  കബഭാക്കട്ട്
ഓഫതീസനില്  ഉണഭാകുന കേണകനിവനിറനി  തകേരഭാറുകേള  ബനലപട  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്
ഓഫതീസുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലത്തയലാം ബഭാധനിക്കുന.  ഇതട്ട്  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട് ചേനില
ബുദനിമുട്ടുകേള ഉണഭാക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) കബഭാക്കുകേളനില്  സഭാപനിചനിട്ടുള്ള  യ.പനി.എസുകേളുലട  തകേരഭാറുമൂലലാം
കസവനങ്ങള  തടസലപടുനതട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുകവണനി,  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  ലഎ.റനി.
മനിഷനുമഭായനി  ഇക്കഭാരലത്തനില്  കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
കബഭാക്കുകേളനില് പുതനിയ യ.പനി.എസുകേള സഭാപനിച്ചുവരുന.

(സനി) ലനറട്ട്  കേണകനിവനിറനിയലട  തകേരഭാറട്ട്  പരനിഹരനിക്കുവഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുന പക്ഷലാം ലപഭാതുജനങ്ങളുലട  ബുദനിമുടട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  മഭാനത്വല് ആയനി
ആധഭാരലാം രജനിസ്റ്റര് ലചേയ്യുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

രജനികസ്ട്രേഷന ഇനത്തനിലള്ള ഇളവകേള 

76  (2106)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഴെനിഞ്ഞെ യ.ഡനി.ഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലയളവനില് രജനികസ്ട്രേഷന ഇനത്തനില്
നല്കേനിയ ഇളവകേള പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ; വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

മുന  യ.ഡനി.എഫട്ട്  സര്ക്കഭാര്  1-1-2016  നട്ട്  കശഷലാം  ചുവലട  കചേര്ക്കുന
ആവശലങ്ങളക്കഭായനി  മുദ്രവനിലയനില്  നനിനലാം  രജനികസ്ട്രേഷന  ഫതീസനില്  നനിനലാം
നല്കേനിയ ഇളവകേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

1. കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിലല  വനിജയപുരലാം  വനികലജനിലല  ഗഭാനനിപുരലാം
കകേഭാളനനിയനിലല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ദഭാനമഭായനി  ലഭനിക്കുന  വസ്തുവനിലന്റെ
ആധഭാര രജനികസ്ട്രേഷന. 

(മുദ്രവനില - 40,500 രൂപ  

ഫതീസട്ട് - 13,455 രൂപ)

2 വയനഭാടട്ട്  പുല്പള്ളനിയനിലല  കൃപഭാലയ  ലസഷലല്  സ്കൂളനിനട്ട്,  പുല്പള്ളനി  
ചേര്ചട്ട്  ദഭാനമഭായനി  നല്കുന വസ്തുവനിലന്റെയലാം  ലകേടനിടത്തനിലന്റെയലാം  ആധഭാര  
രജനികസ്ട്രേഷന.

(മുദ്രവനില -3,19,176 രൂപ 

 ഫതീസട്ട് - 1,06,392 രൂപ)

3. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ലസനടല്  യണനികവഴനിറനിയലാം  കേഭാസര്കഗഭാലട  ചേനില
പടനികേവര്ഗ്ഗ കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങളുലാം തമ്മേനില് പരസരലാം വസ്തു ലകേമഭാറുനതനിലന്റെ 
ആധഭാര രജനികസ്ട്രേഷന.

(മുദ്രവനില -14,26,560 രൂപ 

  ഫതീസട്ട് - 4,75,520 രൂപ)

4. തനിരുവനന്തെപുരലാം കുറലാംകുളതകേഭാവട്ട് കക്ഷത്രലാം ടസ്റ്റട്ട് തനിരുവനന്തെപുരലാം 
എന.എസട്ട്.എസട്ട്. കേരകയഭാഗ യണനിയനട്ട് ദഭാനമഭായനി നല്കുന വസ്തുക്കളുലട 
ആധഭാര രജനികസ്ട്രേഷന.

(മുദ്രവനില -10,80,000 രൂപ 

 ഫതീസട്ട്- 3,60,000 രൂപ)

5. എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല പടനിമറലാം ലസന്റെട്ട്കപഭാള ചേഭാരനിറബനിള ടസ്റ്റട്ട് ഒരു 
പുനരധനിവഭാസ  ലഹരനി  വനികമഭാചേന  കകേന്ദ്രലാം  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി
വഭാങ്ങുന വസ്തുവനിലന്റെ  ആധഭാര രജനികസ്ട്രേഷന.
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(മുദ്രവനില -16,17,750 രൂപ 

ഫതീസട്ട്   - 5,39,250 രൂപ)

കൂടഭാലത  കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങള  തമ്മേനിലള്ള  വസ്തുലകേമഭാറത്തനിനട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷന
ഫതീസനിനട്ട്  പരമഭാവധനി  പരനിധനിയഭായനി  25,000  രൂപ  നനിശ്ചയനിച  തതീരുമഭാനലാം
പുനദുഃപരനികശഭാധനിചട്ട്,  ടനി  പരനിധനി  ഒഴെനിവഭാക്കഭാന  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില്  സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 1-1-2016-നട്ട് മുനപട്ട് നല്കേനിയ ഇളവകേള ആവശലലമങ്കനില് സര്ക്കഭാര്
പുനദുഃപരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

 ആധഭാരലമഴുതുനതനിനട്ട് ലലസനസട്ട് ഇലഭാത്തവര്ക്കട്ട് ആധഭാരലാം എഴുതുനതനിനട്ട്
അനുവഭാദലാം

77  (2107)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ആധഭാരലമഴുതുനതനിനട്ട്  ലലസനസട്ട്  ഇലഭാത്തവര്ക്കുലാം  ആധഭാരലാം
എഴുതുനതനിനട്ട് അനുവഭാദലാം നല്കേനിയ ഉത്തരവട്ട് പ്രഭാബലലത്തനില് വനനിട്ടുകണഭാ;  അതനിലന്റെ
പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആധഭാരലാം  എഴുതമഭായനി  ബനലപട  നനിരവധനി  നനിയമങ്ങളുലാം  ചേടങ്ങളുലാം
അറനിയഭാലത സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്,  ലലസനസട്ട്  ഇലഭാത്തവരുലട ആധഭാരലാം  എഴുതുനതട്ട്,
നനിരവധനി  നനിയമപ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട്  കേഭാരണമഭാകുലമനതട്ട്  ശദയനില്  ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.  പ്രസ്തഡുത  വനിജഭാപനത്തനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  ഇഗൗ  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചട്ട്  ചേനില  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അവ
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

 പള്ളനിക്കര നഭാഷണല് ലഹകവയനില് ആര്.ഒ.ബനി.

78  (2108)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല പള്ളനിക്കര നഭാഷണല് ലഹകവയനില് ആര്.ഒ.ബനി.
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  റനിലവസ്ഡട്ട്  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
തയഭാറഭാക്കനിയതുലാം അധനികൃതര്ക്കട്ട് സമര്പനിചതുലാം എനഭാലണന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഇതനിലന്റെ എസ്റ്റനികമറട്ട് തുകേ എത്രലയനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനി എകപഭാള ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല  പള്ളനിക്കരയനില്,  നഭാഷണല്
ലഹകവയനില്  പള്ളനിക്കര  ലറയനില്കവ  കമല്പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  (DPR)  തയഭാറഭാക്കഭാനഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല
ഗതഭാഗത  മനഭാലയലാം  ലചേതനല  കേണ്സളടനസനി  എന  സഭാപനലത്ത
ചുമതലലപടുത്തനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. DPR തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

(ബനി & സനി) ഡനി.പനി.ആര്.  ലഭലമഭായഭാല്  മഭാത്രകമ  തുകേ  എത്രയഭാലണനട്ട്
അറനിയവഭാന  കേഴെനിയ.  ആയതട്ട്  കകേന്ദ്ര  മനഭാലയത്തനിനട്ട്  സമര്പനിചട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്  പ്രവൃത്തനി  ലടണര്  ലചേയ്യുവഭാനുള്ള  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന
കേഴെനിയലാം.

  ചേഭാലക്കുടനി ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷനനില് കൂടുതല് സഗൗകേരലങ്ങള

79  (2109)     ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ആദര്ശട്ട് കസ്റ്റഷനഭായനി ഉയര്ത്തലപട ചേഭാലക്കുടനി ലറയനില്കവ കസ്റ്റഷനനില്
കൂടുതല്  സഗൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുതനതനിനുലാം  കൂടുതല്  ലടയനിനുകേളക്കട്ട്  കസ്റ്റഭാപട്ട്
അനുവദനിപനിക്കുനതനിനുലാം ആവശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  വനിവനിധ  അകപക്ഷകേളനില്  ആവശലമഭായ
കമല്നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  വകുപനില് ഇതട്ട്  കശഖരനിചട്ട്  സൂക്ഷനിക്കുന രതീതനി  കേഭാണുനനില.
തുടര്നട്ട് സൂക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നല്കുനതഭാണട്ട്.

  ലകേഭാരടനിയനില് ലറയനില്കവ അണര്പഭാസട്ട്

80  (2110)  ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലകേഭാരടനിയനില് പഴെയ കദശതീയപഭാതകയയലാം പുതനിയ കദശതീയ പഭാതകയകയലാം
തമ്മേനില്  ബനനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ലറയനില്കവ  അണര്പഭാസട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുളള അകപക്ഷയനില് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങ്കനില് ഇതനിനഭായനി ആവശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലകേഭാരടനിയനില്  പഴെയ  കദശതീയ  പഭാതകയയലാം  പുതനിയ
കദശതീയപഭാതകയയലാം  തമ്മേനില്  ബനനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ലറയനില്കവ  അണര്പഭാസട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷയനികന്മെല്  ലറയനില്കവ
അധനികേഭാരനികേളനില്  നനിനലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുകവണനിയള്ള  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

 തനിരുവനന്തെപുരലാം - മലാംഗലഭാപുരലാം അതനികവഗ ലറയനില്പഭാത പദതനി
81   (2111) ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതബ   :

ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന   :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ   :
ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമതലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  -  മലാംഗലഭാപുരലാം  അതനികവഗ  ലറയനില്പഭാതഭാ  പദതനി
പരനിഗണനയനിലകണഭാ ; എങ്കനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലറയനില്കവ  പുതുതഭായനി  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള  സലാംയക്ത  സലാംരലാംഭ
മഭാതൃകേയനില്  സലാംസഭാനവലാം  ലറയനില്കവയലാം  കചേര്നട്ട്  നടപഭാക്കനിയ  നവതീകേരണവലാം
പഭാതയനിരടനിപനിക്കഭാന ബഭാക്കനി നനില്ക്കുന ഭഭാഗലത്ത പണനിയലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി കറഭാള
ഓണ് കറഭാള ഓഫ്  സലാംവനിധഭാനവലാം ഏര്ലപടുത്തനിയഭാല് അതനികവഗ ലറയനില്പഭാതഭാ
പദതനിയലട  അഞ്ചു  ശതമഭാനത്തനില്  തഭാലഴെ  തുകേ  ലകേഭാണട്ട്  നനിലവനിലല  യഭാത്രഭാ
സഗൗകേരലവലാം  ചേരക്കട്ട്  ഗതഭാഗതവലാം  പതനിന്മെടങ്ങട്ട്  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  യഭാത്രഭാ  സമയലാം
ഗണലമഭായനി  കുറയഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലമന  നനിര്കദ്ദേശലാം  പഠന  വനികധയമഭാക്കഭാന
തയഭാറഭാകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  അതനികവഗ ലറയനില് കകേഭാറനികഡഭാര് പദതനി  2009-10  ബ  ഡ്ജറട്ട്
പ്രസലാംഗത്തനിലഭാണട്ട് അവതരനിപനിചതട്ട്. 10-2-2010-ല് കൂടനിയ മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം ഇഗൗ
പദതനിക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി.  ഇതനിനഭായനി  കകേരള  ലഹസതീഡട്ട്  ലറയനില്
കകേഭാര്പകറഷന  രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം  ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-ലയ  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കഭാന  ചുമതലലപടുതകേയലാം  ലചേയ്തു.  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജകട്ട്
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ കേരടട്ട് 8-7-2016 -ല് കകേരള ലഹസതീഡട്ട് ലറയനില് കകേഭാര്പകറഷനനില്
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
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 ഹയര് ലസക്കണറനി ഹനിസ്റ്ററനി (സതീനനിയര്) തസ്തനികേയനിലല ഒഴെനിവകേള

82  (2112) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഹയര്ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  നനിലവനില്  എത്ര
അദലഭാപകേരുലട ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട് ഉള്ളലതനട്ട് വനിഷയലാം തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഹയര്ലസക്കണറനി ഹനിസ്റ്ററനി  (സതീനനിയര്)  വനിഭഭാഗത്തനില് ആലകേ എത്ര
തസ്തനികേകേള ആണട്ട് നനിലവനില് ഉള്ളലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  ലസഷലല്  റള  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേകേളനികലക്കട്ട്  ലപ്രഭാകമഭാഷന
വഴെനിയലാം പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനിയലാം എത്ര ശതമഭാനലാം വതീതലാം നനിയമനലാം നടത്തണലമനഭാണട്ട്
വലവസ ലചേയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഹയര്ലസക്കണറനി ഹനിസ്റ്ററനി (സതീനനിയര്) തസ്തനികേയനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള
നനിലവനിലലണനലാം  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  മുഴുവനുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) 485 തസ്തനികേകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളതട്ട്

(സനി)  ലസഷലല് റള പ്രകേഭാരലാം എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.  സതീനനിയര് തസ്തനികേയനിലല
ഒഴെനിവകേള  കയഭാഗലരഭായ  ജൂനനിയര്  അദലഭാപകേരനില്  നനിനലാം  തസ്തനികേമഭാറലാം  വഴെനി
നനികേത്തഭാനഭാണട്ട്  വലവസ  ലചേയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ജൂനനിയര്  അദലഭാപകേര്  ഇലഭാത്ത
അവസരത്തനില്  മഭാത്രകമ  ടനി  ഒഴെനിവകേള  75%  പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴെനി  കനരനിട്ടുലാം  25%
എചട്ട്.എസട്ട്.എ./യ.പനി.എസട്ട്.എ./എല്.പനി.എസട്ട്.എ.മഭാരനില്  നനിനലാം  തസ്തനികേമഭാറലാം
വഴെനി നനികേത്തഭാന വലവസയള.

(ഡനി) 34 ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളതട്ട്. അതനില് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേകയണതഭായ എലഭാ ഒഴെനിവകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

കമഭാഡല് നഴറനി സ്കൂളുകേള

83   (2113)   ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി  അലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

979/2017
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(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടട്ട്  നടതന  എത്ര  കമഭാഡല്  നഴറനി
സ്കൂളുകേളുണട്ട്;

(ബനി)  ഇവയനില്  എത്ര  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  സത്വന്തെമഭായനി  ലകേടനിടങ്ങളുണട്ട്;  ഇഗൗ
ലകേടനിടങ്ങളനില് പലതുലാം കശഭാചേലഭാവസയനിലഭാലണന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  നഴറനി  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില്
നനിനലാം അടനിസഭാന സഗൗകേരല വനികേസനത്തനിനട്ട് എലന്തെങ്കനിലലാം സഹഭായലാം ലഭലമഭാകണഭാ;
ഇലലങ്കനില് എന്തെഭാണതനിലന്റെ കേഭാരണലമനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കശഭാചേലഭാവസയനിലഭായ ഇത്തരലാം നഴറനി സ്കൂളുകേളുലട അടനിസഭാന സഗൗകേരല
വനികേസനത്തനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് പ്രകതലകേ സഹഭായലാം അനുവദനിക്കുകമഭാ;

(ഇ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കൂടുതല് സര്ക്കഭാര് കമഭാഡല് നഴറനി സ്കൂളുകേള ആരലാംഭനിക്കുന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടട്ട്  നടതന  25  കമഭാഡല്  നഴറനി
സ്കൂളുകേളുണട്ട്.

(ബനി)  9  സ്കൂളുകേള  സത്വന്തെലാം  ലകേടനിടത്തനിലലാം  മറ്റുള്ളവ  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേകളഭാടട്ട്
കചേര്നമഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.  സ്കൂള  ലകേടനിടലാം  കശഭാചേലഭാവസയനിലഭാലണന
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിചനിടനില.  എനഭാല് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില്  സത്വന്തെലാം  ലകേടനിടത്തനില്
സനിതനി  ലചേയ്യുന  2  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  സഗൗകേരലങ്ങള  അപരലഭാപമഭാലണനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പഭാലക്കഭാടട്ട്, കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്, മലപ്പുറലാം ജനിലകേളനിലല സ്കൂളുകേള ഒഴെനിലകേ മറട്ട്
ജനിലകേളനിലല സ്കൂളുകേളക്കട്ട് തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനില് നനിനലാം സഹഭായലാം
ലഭനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി) സ്കൂളുകേളുലട  അടനിസഭാന  സഗൗകേരല  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ
ഡയറകര്  സമര്പനിക്കുന  ശനിപഭാര്ശകേള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ആവശലമഭായ
സഹഭായലാം അനുവദനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(ഇ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.
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ലഎ.ഇ.ഡനി. റനികസഭാഴ ട്ട് അദലഭാപകേര്

84  (2114)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതു  വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലന്റെ ഉത്തരവട്ട്  K.No.222/2015  പ്രകേഭാരലാം
കേഴെനിഞ്ഞെ വര്ഷലാം ഐ.ഇ.ഡനി. റനികസഭാഴട്ട് അദലഭാപകേരഭായനി നനിലനനിറുത്തനിയവലര ഈ
അധലയന വര്ഷവലാം നനിലനനിര്തവഭാനുള്ള എലന്തെലലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ലപ്രമറനി വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല ഭനിനകശഷനിയള്ള കുടനികേളുലട പരനിശതീലനത്തനിനട്ട്
റനികസഭാഴട്ട് ടതീചര്മഭാരുലട അഭഭാവലാം നനിലവനിലകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16  വര്ഷത്തനില്  കകേരള  സര്ക്കഭാര്  പ്രകതലകേമഭായനി  അനുവദനിച
5  കകേഭാടനി  രൂപ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിച  റനികസഭാഴട്ട്
അദലഭാപകേലര  2016-17  വര്ഷത്തനില്  പുനര്  നനിയമനിക്കുനതനിനഭായള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  2015-16  വര്ഷത്തനില്  ലപ്രമറനി  കഭാസ്സുകേളനില്  പഠനിക്കുന  പ്രകതലകേ
പരനിഗണന  അര്ഹനിക്കുന  കുടനികേളക്കട്ട്  പനിന്തുണ  നല്കുനതനിനട്ട്  1286  റനികസഭാഴട്ട്
അദലഭാപകേലര കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിചനിരുന. 2016-17  വര്ഷത്തനില്
കകേന്ദ്ര  മഭാനവ  വനിഭവകശഷനി  മനഭാലയലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയ  795  റനികസഭാഴട്ട്
അദലഭാപകേകരയലാം കേരഭാര് അടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പ്രകതലകേ  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  2015-16-ല്  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിച
491  റനികസഭാഴട്ട്  അദലഭാപകേകരയലാം  2016-17  വര്ഷത്തനില് നനിയമനിക്കുനതനിനഭായള്ള
നനിര്കദ്ദേശലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.

ജനി. വനി. രഭാജ സ്കൂളനിലന്റെ സമഗ്രവനികേസനലാം

85  (2116)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത പ്രധഭാന കേഭായനികേ വനിദലഭാലയമഭായ ജനി.വനി. രഭാജ സ്കൂളനിലന
കേഭായനികേ  വകുപട്ട്  ഏലറടുക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിച  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലന്റെ
തുടര്നടപടനികേളുലട നനിലവനിലള്ള സനിതനി എന്തെഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലലത്ത അവസഭാന ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില്
ജനി.വനി.രഭാജ  സ്കൂളനിലന്റെ  സമഗ്രവനികേസനത്തനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന 17  കകേഭാടനി
രൂപയലട തുടര് നടപടനികേള എന്തെഭായനി എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ജനി.വനി.രഭാജ  കസഭാര്ടട്ട്സട്ട്  സ്കൂളനില്  എലന്തെലഭാലാം  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  നടക്കുനതട്ട്;  ഇതനില്  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭായതുലാം  നടന
ലകേഭാണനിരനിയ്ക്കുനതുമഭായ പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തുടര്നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി) ഇതുസലാംബനനിചട്ട് ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിടനില.

(സനി) 1. കയഭാഗ,  ലമഡനികറഷന ഹഭാള, സ്കൂടര് പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് ലഷഡട്ട് 95% 
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

2. പ്രധഭാന ലകേടനിടത്തനിലന്റെ നവതീകേരണലാം 75% പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

3. കസഭാര്ട്സട്ട് ഗലഭാലറനിക്കട്ട് കവണനിയള്ള കകേഭാര്ടട്ട് യഭാര്ഡട്ട്,  സ്റ്റഭാഫട്ട്  
റമനിലല    കടഭായട്ട് ലലറട്ട് എനനിവ 85%  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

4. സത്വതീകവജ്ടതീറട്ട്ലമന്റെട്ട് പഭാന്റെനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം 65% പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

5. കഗളസട്ട് കഹഭാസ്റ്റല് ലമയനിന്റെനനസട്ട് 45% പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

6. കബഭായ്സട്ട് കഹഭാസ്റ്റല് ലമയനിന്റെനനസട്ട് പണനി ആരലാംഭനിക്കഭാന 
കപഭാകുന.

7. പ്രധഭാന ലകേടനിടത്തനിലന്റെ ലമയനിന്റെനനസട്ട് 10% പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

8. കകേന്ദ്രതീകൃത  പഭാചേകേപ്പുരയലടയലാം  മറട്ട്  ബനലപട  കജഭാലനികേളുകടയലാം  
പണനി ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ബനി.ആര്.സനി.-കേളനില് എസട്ട്.എസട്ട്.എ-യലട ഭഭാഗമഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുള്ള
റനികസഭാഴ ട്ട്  അദലഭാപകേര്

86 (2117) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത ബനി.ആര്.സനി.-കേളനില് എസട്ട്.എസട്ട്.എ.-യലട ഭഭാഗമഭായനി
നനിയമനിചനിട്ടുള്ള  റനികസഭാഴട്ട്  അദലഭാപകേരനില്  ഒരു  വനിഭഭാഗലാം  ഇകപഭാള  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.-യട്ട്
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പുറത്തഭായതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  എത്ര  റനികസഭാഴട്ട്
അദലഭാപകേരഭാണട്ട്  ഇങ്ങലന പുറത്തഭായലതനലാം എന്തു  കേഭാരണത്തഭാലഭാണട്ട്  ഇത്രയലാം
കപലര പുറത്തഭാക്കനിയലതനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  റനികസഭാഴട്ട്  അദലഭാപകേരുലട  എണലാം  കുറഞ്ഞെകതഭാലട  ലപഭാതു
സ്കൂളുകേളനില് കപഭായനി പഠനിക്കഭാന സഭാധനിക്കഭാത്ത ഭനിനകശഷനിയള്ള കുടനികേളക്കട്ട് പല
ബനി.ആര്.സനി.-കേളനിലലാം പഠനലാം നനികഷധനിക്കലപടതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഇവലര
നനിലനനിര്ത്തഭാന  പ്രകതലകേ  ഫണട്ട്  അനുവദനിചട്ട്  തുടര്നലാം  ഈ  കുടനികേളക്കട്ട്  ഈ
സഗൗകേരലലാം നനിലനനിര്ത്തഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  491  കപര്.  2015-16  വര്ഷലത്ത  സര്വശനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാലന്റെ
വഭാര്ഷനികേ  പദതനി  അലാംഗതീകേരനിചകപഭാള  ഒരു  ബനി.ആര്.സനി.-യനില്  5  റനികസഭാഴട്ട്
അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  മഭാത്രകമ  നനിയമനലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  മഭാനവ  വനിഭവകശഷനി
വനികേസന  മനഭാലയലാം  അനുമതനി  നല്കേനിയനിരുനള.  അതനിനപ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനലത്ത 159  ബനി.ആര്.സനി.-കേളനിലഭായനി  795  കപര്ക്കട്ട് മഭാത്രകമ 2015-16-ല്
കകേന്ദ്ര  മഭാനവ  വനിഭവകശഷനി  വനികേസന  മനഭാലയലാം  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി
നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള.  കകേരളസര്ക്കഭാര്  പ്രകതലകേമഭായനി  അനുവദനിച  5  കകേഭാടനി
രൂപ  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  491  കപലര  2015  ഓഗസ്റ്റട്ട്  മഭാസത്തനില്
നനിയമനിക്കുകേയണഭായനി.  2016  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസത്തനില് ഇവരുലട  കേരഭാര് അവസഭാനനിച്ചു.
2016-17  വര്ഷത്തനില്  ടനി  അദലഭാപകേലര  പുനര്  നനിയമനലാം  നല്കുനതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ഇല. 2015-16-ല് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പ്രകതലകേ ഫണട്ട് അനുവദനിചട്ട്
നനിയമനലാം  നടത്തനിയ  റനികസഭാഴട്ട്  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  2016-17-ല്  പുനര്  നനിയമനലാം
നല്കുനതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

 പഭാഠ പുസ്തകേങ്ങള അചടനിയലാം വനിതരണവലാം

87  (T2118)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഈ വര്ഷലാം സ്കൂളുകേളനികലക്കട്ട്  എത്ര പഭാഠ  പുസ്തകേങ്ങള
അചടനിക്കുവഭാനുള്ള ഓര്ഡര് ആണട്ട് നല്കേനിയനിരുനലതനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  2016  ലമയട്ട്  31-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  എത്ര  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളഭാണട്ട്  കുടനികേളക്കട്ട്
വനിതരണലാം ലചേയലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സ്കൂള തുറനതനിനട്ട്  കശഷലാം നഭാളനിതുവലരയഭായനി  വനിതരണലാം ലചേയ പഭാഠ
പുസ്തകേങ്ങളുലട കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17  അദലയന വര്ഷകത്തക്കുള്ള 1 മുതല് 10  വലര കഭാസുകേളനിലല
സനിലാംഗനിള, ഒനഭാലാം വഭാലലലാം എനതീ ഇനങ്ങളനില് 2,88,92,200 പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലടയലാം
പസട്ട്  ടു-വനിലന്റെ  6,76,361  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലടയലാം  പസട്ട്  വണ്-ലന്റെ  7,28,069
പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലടയലാം അചടനി ഓര്ഡറഭാണട്ട് നല്കേനിയനിരുനതട്ട്.

(ബനി)1 മുതല് 10 വലര കഭാസുകേളനിലല 1,92,21,029 പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലാം പസട്ട് ടു
പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട  80  ശതമഭാനവലാം  പസട്ട്  വണ്  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട
60 ശതമഭാനവലാം വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)1  മുതല്  10  വലര കഭാസുകേളനിലല  92,81,073  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലാം പസട്ട് ടു
കഭാസുകേളനിലല  6,08,899  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലാം  പസട്ട്  വണ്  കഭാസുകേളനിലല  5,93,591
പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലാം വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

 എസട്ട്.എസട്ട്.എ.-യനില് ലഎ.ഇ.ഡനി.സനി. റനികസഭാഴ ട്ട്  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്
പുനര്നനിയമനലാം

88   (2119)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എസട്ട്.എസട്ട്.എ-യനില്  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  മുന  വര്ഷങ്ങളനില്
തുടര്ചയഭായനി കജഭാലനി ലചേയ്തുവന ഐ.ഇ.ഡനി.സനി. റനികസഭാഴട്ട് അദലഭാപകേരഭായ മുഴുവന
കപര്ക്കുലാം പുനര് നനിയമനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  "ആര്.റനി.  കകേരള"  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  കേഴെനിഞ്ഞെവര്ഷലാം വലര  കജഭാലനി
ലചേയവലര ഇലക്കഭാലലാം തുടരഭാന അനുവദനിക്കുകമഭാലയനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2014-15  വര്ഷത്തനില്  കേരഭാര്  അടനിസഭാനത്തനില്  കജഭാലനി
ലചേയ്തുവനനിരുന 1286 റനികസഭാഴട്ട് അദലഭാപകേരനില്നനിനലാം കകേന്ദ്ര മഭാനവ വനിഭവകശഷനി
വനികേസന  മനഭാലയലാം  അനുമതനി  നല്കേനിയ  795  കപര്ക്കട്ട്  2015-16-ലന്റെ
ആദലഘടത്തനില് പുനര്നനിയമനലാം നല്കുകേയണഭായനി. 2015-16  വര്ഷത്തനില് കകേരള
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സര്ക്കഭാര് പ്രകതലകേമഭായനി  അനുവദനിച  5  കകേഭാടനി  രൂപ ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  491  കപര്ക്കട്ട്
കൂടനി  പുനര്നനിയമനലാം  നല്കേനിയനിരുന.  ടനി  491  അദലഭാപകേലര  2016-17  -ല്
പുനര്നനിയമനലാം  നല്കുനതനിനഭായള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

(ബനി) ആര്.റനി.  കകേരളഭാ ലഹഡനില് 2015-16-ല് നനിയമനലാം ലഭനിച റനികസഭാഴട്ട്
അദലഭാപകേലര  2016-17  വര്ഷത്തനില്  പുനര്നനിയമനലാം  നല്കുനതനിനഭായള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

  അണ് എയ്ഡഡട്ട് കകേഭാകളജുകേള അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് സത്വതീകേരനിച മഭാനദണ്ഡലാം

89 (2120) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര്  :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി  :
ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലലാം  ലപഭാതു
വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലലാം  നടനതഭായനി  പറയലപടുന  ക്രമകക്കടുകേലളക്കുറനിച്ചുലാം
അഴെനിമതനികേലളക്കുറനിച്ചുലാം സമഗ്രഭാകനത്വഷണലാം നടത്തഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ;

(ബനി)  അണ്  എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേള  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  സത്വതീകേരനിച
മഭാനദണ്ഡലമന്തെഭായനിരുനലവനലാം  ഇകത  മഭാനദണ്ഡ  പ്രകേഭാരമഭായനിരുകനഭാ  പുതനിയ
എയ്ഡഡട്ട് കകേഭാകളജുകേള അനുവദനിചലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അനര്ഹമഭായനി  എയ്ഡഡട്ട്  പദവനി  കനടനിയ  വനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  റദ്ദേഭാക്കഭാനുലാം  ഇത്തരത്തനില്  ഉത്തരവനിറക്കനിയവര്ക്കട്ട്
എതനിലര കേര്ശന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ബഡ്സട്ട്  സ്കൂള  ഉളലപലടയള്ള  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  എയ്ഡഡട്ട്  പദവനി
നല്കേനിയതനിലനക്കുറനിച്ചുള്ള  പരഭാതനി  പരനികശഭാധനിചനിരുകനഭാ;  ആയതനിലന്റെ
കേലണത്തല് എന്തെഭായനിരുലനനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനഭാവനികധയമഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

(ബനി) ബനലപട  സര്വകേലഭാശഭാലയലട  ശനിപഭാര്ശയലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
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അണ്എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേള  അനുവദനിക്കുനതട്ട്. പുതനിയ എയ്ഡഡട്ട് കകേഭാകളജുകേള
അനുവദനിചതട്ട് മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ തതീരുമഭാനമഭാണട്ട്. 

(സനി) പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  ബഡ്സട്ട്  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  എയ്ഡഡട്ട്  പദവനി  അനുവദനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിടനില. 

 ആകഗഭാള വനിദലഭാഭലഭാസ സലാംഗമലാം

90   (2121) ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല്  :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന  :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര്  :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ആകഗഭാള വനിദലഭാഭലഭാസ സലാംഗമലാം സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് എനഭാണട്ട്  സലാംഘടനിപനിചതട്ട്;  ഈ സലാംഗമത്തനിലന്റെ ഉകദ്ദേശ ലക്ഷലങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭായനിരുനലവനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സലാംഗമത്തനിലന്റെ  ആശയമഭായ  അക്കഭാദമനികേ  സനിറനി,  ഇന്റെര്നഭാഷണല്
ഹയര് അക്കഭാദമനികേട്ട് കസഭാണ് എനനിവ രൂപതീകേരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില്
ഇവയലട ഉകദ്ദേശ ലക്ഷലങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016 ജനുവരനി 29, 30 തതീയതനികേളനില്  തനിരുവനന്തെപുരത്തട്ട് (കകേഭാവളലാം)
വചട്ട്  ആകഗഭാളവനിദലഭാഭലഭാസ സലാംഗമലാം  സലാംഘടനിപനിചനിരുന.  സലാംഗമത്തനിലന്റെ ഉകദ്ദേശല
ലക്ഷലങ്ങള തഭാലഴെ പറയന:

•വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ അന്തെഭാരഭാഷ്ട്രവത്കേരണലാം

•അക്കഭാദമനികേട്ട് സനിറനിയലട  രൂപതീകേരണലാം

•അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര ഉനത വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലകേള

• ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസ  രലാംഗത്തട്ട്  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  കമഖലയനിലല  വനിദഗ്ദ്ധരുമഭായനി  
കചേര്നട്ട്  പഭാഠല  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  ലലനപുണല  വനികേസന  കകേഭാഴ്സുകേളുലടയലാം  
സമനത്വയലാം

(ബനി)  2016  ജനുവരനി  29,  30  തതീയതനികേളനില്  കകേഭാവളതവച്ചു  നടത്തനിയ
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ആകഗഭാള  വനിദലഭാഭലഭാസ  സലാംഗമലത്തതടര്നട്ട്  IHAZ  (അന്തെര്കദശതീയ  ഉനത
വനിദലഭാഭലഭാസ  അക്കഭാദമനികേ  കമഖലകേള)  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  വനിവനിധ
ടസ്റ്റുകേളനില്നനിനലാം തഭാല്പരലപത്രലാം ക്ഷണനിചനിരുനതലഭാലത മറട്ട്  നടപടനികേലളഭാനലാം
സത്വതീകേരനിചനിടനില. 

ലഹരനി വസ്തുക്കളുലട ഉപകയഭാഗലാം

91    (2122)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗലാം
വര്ദനിച്ചുവരുന സഭാഹചേരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സ്ക്കൂളുകേളനില് കുടനികേള ലബക്കുലാം ലമഭാലബലലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിലൂലട
ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗമടക്കലാം  മറട്ട്  അനഭനിലഷണതീയമഭായ  കേഭാരലങ്ങളക്കുലാം
കുടനികേളക്കട്ട് സഗൗകേരലലാം കൂടുന എന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കനില്  സ്ക്കൂളുകേളനില്  വനിദലഭാര്തനികേള  ലബക്കുലാം  ലമഭാലബലലാം
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട്  നനികരഭാധനിക്കുന  കേഭാരലലാം  സര്ക്കഭാര്  പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങളനില് ലമഭാലലബല് കഫഭാണനിലന്റെ ഉപകയഭാഗലാം
നനികരഭാധനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  സര്ക്കുലര്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിദലഭാര്തനികേളക്കനിടയനില്
ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട  ഉപകയഭാഗലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന  സഭാഹചേരലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ  കനതൃതത്വത്തനില്  ലഹരനി  വസ്തുക്കളുലട
ഉപകയഭാഗങ്ങളലക്കതനിലര  എലാം.4/6601/2016/ഡനി.പനി.ലഎ.  തതീയതനി  26-5-2016
എന  സര്ക്കുലര്  പ്രകേഭാരവലാം  നനിയമഭാനുസൃതലാം  ലലലസനസനിലഭാലതയലാം  മദലപനിച്ചുലാം
വഭാഹനകമഭാടനിക്കുന  കുടനികേളുലട  എണലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന  സഭാഹചേരലത്തനില്
നനിയമഭാനുസൃത ലലലസനസനിലഭാലതകയഭാ  ലഹല്ലമറട്ട്  ധരനിക്കഭാലതകയഭാ വനിദലഭാര്തനി
വഭാഹനങ്ങള  സ്കൂളനില്  ലകേഭാണ്ടുവനഭാല്  പ്രസ്തുത  വഭാഹനങ്ങള  സ്കൂള  അധനികേഭാരനി
നനിയനണത്തനിലഭാക്കനി  കമഭാകടഭാര്  വഭാഹന  വകുപനിലനകയഭാ  കപഭാലതീസനിലനകയഭാ
വനിവരലാം  അറനിയനിക്കണലമനലാം  കുടനിയലട  രക്ഷകേര്ത്തഭാവനിലന  വനിവരലാം  അറനിയനിചട്ട്
ഒരനിക്കലലാം  കുടനിക്കട്ട്  വഭാഹനലാം  തനിരനിചട്ട്  നല്കേഭാന  പഭാടനിലലനലാം  കേഭാണനിചട്ട്
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറകര് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

  ആര്.ആര്.വനി. സ്കൂളനിലല ശമ്പളലാം ലഭനിക്കഭാത്ത അദലഭാപകേര്

979/2017
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92  (2123)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പുതനിയ സ്റ്റഭാഫട്ട് ഫനികകഷലന തുടര്നട്ട് ലഹസ്കൂള വനിഭഭാഗത്തനില് ശമ്പളലാം
ലഭനിക്കഭാലത  വന  അദലഭാപകേരുലട  കേഭാരലത്തനില്  സത്വതീകേരനിച  നനിലപഭാടട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കമല്പറഞ്ഞെ വനിഭഭാഗലാം അദലഭാപകേര്ക്കട്ട് 2016 കമയട്ട് മഭാസലത്ത ശമ്പളലാം
നല്കകേണതനിലലന നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കനില് ഏലതങ്കനിലലാം വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല അദലഭാപകേര്ക്കട്ട് ശമ്പളലാം
നല്കേനിയനിടനിലലന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല  ആര്.  ആര്.  വനി.  സ്കൂളനിലല  ലഹസ്കൂള
വനിഭഭാഗലാം  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  2016  കമയട്ട്  മഭാസലത്ത  ശമ്പളലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങ്കനില് കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശത്തനിനട്ട്  വനിരുദമഭായനി  ആര്.  ആര്.  വനി.  സ്കൂളനിലല
അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  ശമ്പളലാം  നല്കേഭാതനിരനിനനിട്ടുലണങ്കനില്  കേഭാരണക്കഭാരഭായവര്ലക്കതനിലര
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  29-1-2016-ലല  ജനി.ഒ  (പനി)  നലാം.  29/16/ലപഭാവനിവയനിലല  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി നടത്തനിയ തസ്തനികേ നനിര്ണയലാംവഴെനി തസ്തനികേ നഷ്ടലപട
സലാംരക്ഷനിത അദലഭാപകേര് പുനര്വനിനലസനിക്കലപടുന മുറയട്ട് ശമ്പളലാം നല്കുനതഭാണട്ട്
എനലാം തസ്തനികേയനിലഭാലത പുറതനനിന കേഭാലയളവട്ട്  അര്ഹതലപട അവധനിയഭാകയഭാ
ശൂനലകവതനഭാവധനിയഭാകയഭാ ക്രമതീകേരനിക്കുലമനലാം പ്രസ്തുത ഉത്തരവനില് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി & സനി)  29/01/2016-ലല സ.ഉ. (പനി) നമ്പര് 29/16/ലപഭാവനിവ ഖണ്ഡനികേ
III(4)(ബനി)യനില് തസ്തനികേ നഷ്ടമഭായ സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേരുലട  ശമ്പള വനിതരണലാം
അവര്  പുനര്വനിനലസനിക്കലപടുനമുറയട്ട്  സഭാര്ക്കനിലൂലടയഭായനിരനിക്കുലമനട്ട്  വലവസ
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  2016  ഏപ്രനില്  മഭാസത്തനിലഭാണട്ട്  തസ്തനികേ  നനിര്ണയ  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായതട്ട്.  അതുലകേഭാണഭാണട്ട്  തസ്തനികേ നഷ്ടലാംവന സലാംരക്ഷനിതഭാദലഭാപകേരുലട
2016 കമയട്ട് മഭാസലാം മുതലള്ള ശമ്പളലാം തടഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ഡനി  &  ഇ)  29-1-2016  ലല ജനി.ഒ.(പനി)  നലാം. 29/16/ലപഭാവനിവയനിലല മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി നടത്തനിയ തസ്തനികേ നനിര്ണയലാംവഴെനി തസ്തനികേ നഷ്ടലപട
തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനിലല ആര്.ആര്.വനി. ലലഹസ്കൂളനിലല അദലഭാപകേര്ക്കുലാം 2016
കമയട്ട് മഭാസലാം മുതല് ശമ്പളലാം നല്കുനനില.  അവലര പുനര്വനിനലസനിക്കുനതനുസരനിചട്ട്
ശമ്പളലാം സഭാര്ക്കനിലൂലട ലഭനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം. 

ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ. സ്കൂളുകേളനില് ജതീവനക്കഭാലര നനിയമനിക്കഭാന നടപടനി
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93  (2124)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  സ്കൂളുകേളനില്  ആവശലമഭായ  ജതീവനക്കഭാലര
നനിയമനിക്കഭാത്തതനിനഭാല്  വനിദലഭാലയങ്ങളുലട  സുഗമമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  തടസലാം
കനരനിടുന കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല കേളളനിയഭാടട്ട്
ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  ലഹസ്കൂള  ഉളലപലട  ജനിലയനിലല  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.
സ്കൂളുകേളനില് ആവശലമഭായ സ്റ്റഭാഫനിലന നനിയമനിക്കഭാന നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.  2015-16  തസ്തനികേ  നനിര്ണയ പ്രകേഭാരലാം  ജനി.എചട്ട്.എസട്ട്.  കേള്ളനിയഭാടനില്
തഭാലഴെപറയന തസ്തനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

എചട്ട്.എസട്ട്.എ (ഫനിസനിക്കല് സയനസട്ട്) - 1

എചട്ട്.എസട്ട്.എ (മഭാതട്ട് സട്ട്) - 1

എചട്ട്.എസട്ട്.എ (കസഭാഷലല് സയനസട്ട്) - 1

എചട്ട്.എസട്ട്.എ (മലയഭാളലാം) - 1

എചട്ട്.എസട്ട്.എ (ഹനിനനി) - 1

കഭാര്ക്കട്ട് - 1

ഓഫതീസട്ട് അറന്റെന്റെട്ട് - 2

എഫട്ട്.ടനി.എലാം. - 1

അനുവദനിക്കലപട അദലഭാപകേ തസ്തനികേകേളനില് നനിയമനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

 മലയഭാള ഭഭാഷ നനിര്ബനമഭാക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്

94 (2125) ശതീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :
   ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :

ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സ്കൂളുകേളനില്  മലയഭാള  ഭഭാഷ  നനിര്ബനമഭാക്കുവഭാൻ  കേര്മ്മേ
പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
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ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി ഭരണതലത്തനില് എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേലക്കഭാണതട്ട്;
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ - സനി) 1-9-2011-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  183/2011/ലപഭാ.വനി.
ഉത്തരവനുസരനിചട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ വനിദലഭാലയങ്ങളനിലലാം  മലയഭാള  ഭഭാഷഭാ  പഠനലാം
നനിര്ബനമഭാക്കനിയനിട്ടുലണങ്കനിലലാം  നനിലവനില്  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  പ്രകതലകേ  കേര്മ്മേ
പദതനികേലളഭാനലാം ആവനിഷ്കരനിചനിടനില. 

ഹയര് ലസക്കണറനി ഹനിസ്റ്ററനി വനിഭഭാഗത്തനിലല ഒഴെനിവകേള

95  (2126)  ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  ഹനിസ്റ്ററനി  വനിഭഭാഗത്തനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്
നനിലവനിലകണഭാ;  ഈ റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റനില് നനിനട്ട് എത്ര കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  ഹനിസ്റ്ററനി  സതീനനിയര്,  ജൂനനിയര്  തസ്തനികേകേളനില്
സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി&സനി)  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.  ഹനിസ്റ്ററനി  ജൂനനിയര്  തസ്തനികേയനില്  നനിലവനില്
6 ഒഴെനിവകേളഭാണുള്ളതട്ട്.  ആയതട്ട്  SC/ST-യട്ട് മഭാറനിവചനിട്ടുള്ളവയഭാണട്ട്.  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.
സതീനനിയര് തസ്തനികേയനില് ആലകേ  34  ഒഴെനിവകേളഭാണുള്ളതട്ട്.  ഇതനില്  11  എണലാം  SC/ST-യട്ട്
മഭാറനിവച ഒഴെനിവകേളുലാം ഒലരണലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-യട്ട് കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനത്തനിനഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്. അവകശഷനിക്കുന ഒഴെനിവകേളനില് 21 എണലാം ലസഷലല് റള പ്രകേഭാരലാം
ലലബടഭാനസ്ഫര് നനിയമനത്തനിനുലാം ഒലരണലാം ജൂനനിയര് ടു സതീനനിയര് ലപ്രഭാകമഭാഷനുമഭായനി
മഭാറനിവചനിരനിക്കുന. 
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ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് ശഗൗചേഭാലയലാം സഭാപനിക്കഭാന നടപടനി

96  (2127)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡട്ട്,  അണ്  എയ്ഡഡട്ട്  കമഖലകേളനിലഭായനി
ശഗൗചേഭാലയമനിലഭാത്ത എത്ര ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേള സലാംസഭാനതലണനള്ള
ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ശഗൗചേഭാലയങ്ങള  ഉള്ള  സ്കൂളുകേളനില്  തലന  വൃത്തനിയലാം  ജലലഭലതയലാം
ഇലഭാത്തതനിനഭാല്  കുടനികേളക്കട്ട്  ഇവ  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട്  കുടനികേളനില്  ആകരഭാഗല  പ്രശ്നങ്ങള  സൃഷ്ടനിക്കുനതഭായ  കേഭാരലലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കനില്  ശഗൗചേഭാലയമനിലഭാത്ത  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  അവ
സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേള ലകേലക്കഭാളലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) എലഭാ ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലലാം ശഗൗചേഭാലയങ്ങള ഉണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.  ശഗൗചേഭാലയങ്ങളുലട  വൃത്തനിയലാം  ജലലഭലതയലാം
ഉറപ്പുവരുതനതനിനഭായനി  ഹയര്  ലസക്കണറനി  ഡയറകര്  എലഭാ  സ്കൂള
പ്രനിനസനിപഭാളമഭാര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി & ഡനി)  ബഭാധകേമല. 

കനഭാണ് ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര്ലസക്കണറനി സ്കൂള ടതീചര് (ലകേഭാകമഴ ട്ട്) ഒഴെനിവകേള

97  (2128)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കനഭാണ് ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര്ലസക്കണറനി സ്കൂള ടതീചര്  (ലകേഭാകമഴട്ട്)-ലന്റെ
എത്ര  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലലണനലാം  എത്ര  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എന ലജ ഡനി ആയനി എത്ര കവക്കനസനികേള നനിലവനിലലണനലാം അതട്ട് പനി
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എസട്ട് സനി യട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാലയനലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കനഭാണ്  ലവഭാകക്കഷണല്  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി
(ലകേഭാകമഴട്ട്)ലന്റെ  അനപകതഭാളലാം  ഒഴെനിവകേള  നനിലവനിലണഭായനിട്ടുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഒഴെനിവകേള  യഥഭാസമയലാം  പനി.എസട്ട്.സനി-  യട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയണലമന
ഉത്തരവട്ട്  നനിലനനില്ലക്ക  ഒഴെനിവകേള  ഉണഭായനിട്ടുലാം  അതട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാത്ത
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കനഭാണ് ലവഭാകക്കഷണല് ടതീചറനിലന്റെ  (ലകേഭാകമഴട്ട്)  ആലകേ  9  ഒഴെനിവകേളുണട്ട്.
ആയതട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) 6  എന.ലജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലണട്ട്.  ആയതട്ട്   പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  6  എന.ലജ.ഡനി.  ഒഴെനിവകേളുലാം  മറട്ട്  തസ്തനികേകേളനികലക്കട്ട്  മഭാറുനതനിനഭായനി
വനിടുതല്  അനുവദനിക്കലപട  3  കനഭാണ്  ലവഭാകക്കഷണല്  ടതീചറനിലന്റെ  (ലകേഭാകമഴട്ട്)
3 പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴെനിവകേളുലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  നനിലവനിലള്ളതട്ട്.  ബനലപട പ്രനിനസനിപല്മഭാര്
വനിടുതല് തതീയതനി അറനിയനിക്കുന മുറയട്ട്  മഭാത്രകമ എലഭാ ഒഴെനിവകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.  ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാനഭാകുകേയള.  

(ഡനി)  ഒഴെനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുനതനില്  വതീഴ്ച  ഉണഭായനിട്ടുലണങ്കനില്  ആ
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

 കേഭായനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖലയലടയലാം കേഭായനികേഭാദലഭാപകേരുലടയലാം പ്രശ്നങ്ങള 

98  (T2129)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  കേഭായനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസകമഖലയലാം  കേഭായനികേഭാദലഭാപകേരുലാം
കനരനിടുന പ്രശ്നങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭായനികേ  മതരങ്ങളക്കട്ട്  കേലഭാമതരങ്ങളനികലതു  കപഭാലല  കഗ്രസട്ട്  മഭാര്ക്കട്ട്
നല്കുന സമ്പ്രദഭായലാം ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;

T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(സനി)  ലകേ.ഇ.ആര്.  പ്രകേഭാരലാം  കേഭായനികേഭാദലഭാപകേ  തസ്തനികേ  നനിര്ണയനിക്കഭാന
നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  രഭാഷ്ട്രതീയ  മഭാധലമനികേട്ട്  ശനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാന  കേലഭാകേഭായനികേ  അദലഭാപകേ
നനിയമനത്തനിനുലാം പഠനങ്ങളക്കുമുള്ള തുകേ പദതനിയനില് ഉളലപടുതനലണങ്കനിലലാം അതട്ട്
ലചേലവഴെനിക്കഭാതനിരനിക്കുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഈ  കമഖലയനില്
ആവശലമഭായ തുകേ ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ലഹസ്കൂളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുന കേഭായനികേഭാദലഭാപകേര്ക്കട്ട് യ.പനി.  ലസ്കയനിലനില്
ശമ്പളലാം  നല്കുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  അവര്ക്കട്ട്  ലഹസ്കൂള
അദലഭാപകേരുലട  ലസ്കയനിലനില്  ശമ്പളലാം  പരനിഷ്കരനിചട്ട്  ഉത്തരവഭാകുകമഭാ  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  തസ്തനികേ  നനിര്ണയലാം  നടതകമ്പഭാള
കേഭായനികേഭാദലഭാപകേ  തസ്തനികേ  അനുവദനിചനിടനിലഭാത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  കബനിലാംഗട്ട്
അടനിസഭാനത്തനില്  അദലഭാപകേലന്റെ  കസവനലാം  വനിട്ടുനല്കേഭാറുണട്ട്.  അധനികേമഭായള്ള
കേഭായനികേഭാദലഭാപകേരുലട  കസവനലാം  2-ഉലാം  3-ഉലാം  സ്കൂളുകേളനിലഭായനി  കബനിലാംഗട്ട്
അടനിസഭാനത്തനില് നടത്തഭാറുമുണട്ട്. 

(ബനി)  കേലഭാമതരങ്ങളനിലലകപഭാലല കേഭായനികേ മതരങ്ങളക്കുലാം കഗ്രസട്ട് മഭാര്ക്കട്ട്
അനുവദനിക്കുനണട്ട്. 

(സനി)  കകേരള  വനിദലഭാഭലഭാസ  ചേടലാം  അദലഭായലാം  XXIII-ലല  വലവസകേള
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് യ.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലലാം ലലഹസ്കൂള വനിഭഭാഗത്തനിലലാം കേഭായനികേഭാദലഭാപകേ
തസ്തനികേകേള അനുവദനിച്ചുവരുനതട്ട്. 

(ഡനി)  2015-16,  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷങ്ങളനില്  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.
പദതനിയനില് കേലഭാ കേഭായനികേ അദലഭാപകേ നനിയമനത്തനിനട്ട് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിടനില.
എനഭാല് പ്രഭാകദശനികേ കേലകേളുലട പരനികപഭാഷണലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.
കദശതീയ തലത്തനില് കേകലഭാതവലാം സലാംഘടനിപനിക്കുകേയലാം ആയതനിനുള്ള പരനിശതീലനലാം
നല്കുനതനിനുലാം കുടനികേലള പലങ്കടുപനിക്കുനതനിനുമഭായനി 2015-16 സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം
10  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുതകേയലാം  8.78  ലക്ഷലാം  രൂപ  ലചേലവഭാക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.
2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലത്ത  പദതനികേളനില്  കേലഭാമതരത്തനിനഭായനി
11  ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കുടനികേളുലട  കേഭായനികേപരമഭായ  കേഴെനിവകേള
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വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി കേഭായനികേ പഠനകേനിറ്റുകേള നല്കുനതനിനട്ട് പദതനിയനില് 185
ലക്ഷലാം  രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള നടനവരുന. 

(ഇ)  കേഭായനികേഭാദലഭാപകേര്  അടങ്ങുന  ലസഷലലനിസ്റ്റട്ട്  അദലഭാപകേര്ലക്കലഭാലാം
ലലപ്രമറനി  സ്കൂള  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  ടതീചറുലട  ശമ്പള  ലസ്കയനിലഭാണട്ട്  നനിര്ണയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
യ.പനി.  വനിഭഭാഗമഭായഭാലലാം ലലഹസ്കൂഡുള വനിഭഭാഗമഭായഭാലലാം ലസഷലലനിസ്റ്റട്ട് അദലഭാപകേര്ലക്കലഭാലാം
ഒകര ശമ്പള ലസ്കയനില് ആയതനിനഭാല് കേഭായനികേഭാദലഭാപകേര്ക്കുമഭാത്രമഭായനി ശമ്പള ലസ്കയനില്
ഉയര്ത്തനി നല്കേഭാന കേഴെനിയനില. 

ആകരഭാഗല കേഭായനികേ വനിദലഭാഭലഭാസ പദതനി 

99  (2130)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  ആകരഭാഗല  കേഭായനികേ
വനിദലഭാഭലഭാസ  പദതനി,  ആവശലത്തനിനട്ട്  അദലഭാപകേരനിലഭാത്തതു  കേഭാരണലാം
തടസലപടതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കനില്  ഇതു  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
ആവശലമഭായ നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏലതഭാലക്ക  കഭാസ്സുകേളനിലഭാണട്ട്  എഴുത്തട്ട്,
പ്രഭാകയഭാഗനികേപരതീക്ഷകേള  ഉളലപലട  കേഭായനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ഹയര് ലസക്കണറനി കഭാസ്സുകേളനില് കേഭായനികേഭാദലഭാപകേരുലട തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തടസലപടുനതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല്  കരഖഭാമൂലകമഭാ
അലഭാലതകയഭാ  പരഭാതനികേലളഭാനലാംതലന  ലഭലമഭായനിടനില.  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലലാം
ആവശലമഭായ കേഭായനികേ അദലഭാപകേര് നനിയമനിക്കലപടഭാത്തതഭാണട്ട് മുഖലകേഭാരണലാം.

(ബനി)  2014-15  അക്കഭാദമനികേട്ട്  വര്ഷത്തനില്  1,  3,  5,  7  കഭാസ്സുകേളനിലല
പഭാഠലപദതനി  പരനിഷ്കരനിചകപഭാള  1,  3  കഭാസ്സുകേളനില്  ആകരഭാഗല,  കേഭായനികേ
വനിദലഭാഭലഭാസലാം  മറട്ട്  വനിഷയങ്ങളുമഭായനി  ഉദ്ഗ്രഥനിച്ചുലാം  5,7 കഭാസ്സുഡുകേളനില്  പ്രകതലകേ
വനിഷയമഭായലാം  പഭാഠലപദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  5,  7  കഭാസ്സുകേളനിലല  കുടനികേളക്കട്ട്
ആകനിവനിറനി  ബുക്കുകേളുലാം  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  അദലഭാപകേ  സഹഭായനിയലാം  തയഭാറഭാക്കനി
നല്കേനി.  എലഭാ  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  പരനിശതീലനലാം  നല്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.  2015-16
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അക്കഭാദമനികേ വര്ഷത്തനില് 2, 4, 6, 8 കഭാസ്സുകേളനില് പഭാഠലപദതനി പരനിഷ്കരനിചകപഭാള
2,  4  കഭാസ്സുകേളനില്  ആകരഭാഗല,  കേഭായനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  മറട്ട്  വനിഷയങ്ങളുമഭായനി
ഉദ്ഗ്രഥനിച്ചുലാം  6,8  കഭാസ്സുകേളനില്  പ്രകതലകേ  വനിഷയമഭായലാം  പഭാഠലപദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി.  അകതഭാലടഭാപലാം  6,  8  കഭാസ്സുകേളനില് കുടനികേളക്കട്ട് ആകനിവനിറനി  ബുക്കുലാം
അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  അദലഭാപകേ  സഹഭായനിയലാം  തയഭാറഭാക്കനി  നല്കേനി.  കൂടഭാലത  എലഭാ
അദലഭാപകേര്ക്കുലാം പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയലാം ലചേയ്തു. 

2015-16  അക്കഭാദമനികേ വര്ഷലാം  9, 10  കഭാസ്സുകേളനിലല കുടനികേളക്കട്ട് ആകനിവനിറനി
ബുക്കുകേളുലാം അദലഭാപകേര്ക്കട്ട് അദലഭാപകേ സഹഭായനിയലാം തയഭാറഭാക്കനി നല്കേനി. കൂടഭാലത
എലഭാ അദലഭാപകേര്ക്കുലാം പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയലാം ലചേയ്തു. 5, 6, 7, 8  കഭാസ്സുകേളനില്
വനിലയനിരുത്തലനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  എഴുതപരതീക്ഷയലാം  നനിരന്തെര  മൂലലനനിര്ണയവലാം
നടതകേയലാം ലചേയ്തു.

(സനി) നടപടനി എടുത്തനിടനില. 

സഗൗജനല യണനികഫഭാലാം വനിതരണലാം

100  (2131)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂള വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് സഗൗജനല യണനികഫഭാലാം
വനിതരണലാം ഈ വര്ഷലാം നടനനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) യണനികഫഭാലാം വനിതരണത്തനിനുള്ള ഫണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനിൽ
കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള്ള കേഭാരണലമന്തെഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) സ്കൂള  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  യണനികഫഭാലാം  വനിതരണലാം
നടതനതനിനുള്ള നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  2016-17  സ്കൂള  വര്ഷത്തനില്  ഒന
മുതല് എട്ടുവലര  കഭാസ്സുകേളനില് പഠനിക്കുന മുഴുവന കുടനികേളക്കുലാം സഗൗജനല യണനികഫഭാലാം
വനിതരണത്തനിനട്ട് തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂള അദലഭാപകേര്ക്കട്ട് ശമ്പളലാം ലഭനിക്കഭാത്ത അവസ 

101  (2132)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂള  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  2016  ലമയട്ട്
മഭാസലത്ത ശമ്പളലാം ലഭനിക്കഭാത്ത അവസ ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

979/2017
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(ബനി) ഏതട്ട് വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കഭാണട്ട് ശമ്പളലാം തടഞ്ഞെനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  2016  ഏപ്രനില് മഭാസലാം വലര ശമ്പളലാം ലഭനിച എത്ര എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂള
അദലഭാപകേര്ക്കഭാണട്ട് ലമയട്ട് മഭാസലാം മുതല് ശമ്പളലാം നനികഷധനിക്കലപടതട്ട്;

(ഡനി)  1997  ജൂലലല  15-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  നനിയമനിച  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  ലഭനിചനിരുന
കജഭാലനി സുരക്ഷനിതതത്വലാം നനിലവനിലകണഭാ;

(ഇ) എങ്കനില് പ്രസ്തുത വനിഭഭാഗക്കഭാരുലട ശമ്പളലാം തടഞ്ഞെനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 29-1-2016-ലല  സ.ഉ.(പനി) 29/2016  പ്രകേഭാരമുള്ള  തസ്തനികേ
നനിര്ണയത്തനില് തസ്തനികേ നഷ്ടമഭായ സലാംസഭാനലത്ത എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂള അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്
2016 ലമയട്ട് മഭാസലാം മുതല് ശമ്പളലാം ലഭനിക്കഭാത്ത അവസ സലാംജഭാതമഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) 29-1-2016-ലല  സ.ഉ.(പനി)29/2016  പ്രകേഭാരമുള്ള  തസ്തനികേ
നനിര്ണയത്തനില്  തസ്തനികേ  നഷ്ടമഭായ  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  വനിഭഭാഗലാം
അദലഭാപകേരുലടയലാം ശമ്പളലാം തടയലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) കേണക്കുകേള കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(ഡനി)  29-1-2016-ലല  29/2016/ലപഭാവനിവ-യലട  ഖണ്ഡനികേ  I  (3)  പ്രകേഭാരലാം
മുനകേഭാല  സലാംരക്ഷനിത  ഉത്തരവകേളവഴെനി  സലാംരക്ഷണലാം  ലഭനിച  നനിലവനിലള്ള
അദലഭാപര്ക്കുലാം/അനദലഭാപകേര്ക്കുലാം സലാംരക്ഷണലാം തുടര്നലാം ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ഇ)  29-1-2016-ലല  29/2016/ലപഭാവനിവ  ഉത്തരവനിലന്റെ  ഖണ്ഡനികേ  III  (4)
(ബനി)-യനില്, സലാംരക്ഷനിത ലനിസ്റ്റനിലളലപട അദലഭാപകേരുലട ശമ്പള വനിതരണലാം അവര്
പുനര്വനിനലസനിക്കലപടുനമുറയട്ട് സഭാര്ക്കനിലൂലട നല്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  

ഹയര് ലസക്കണറനി തുലലതഭാ കകേഭാഴ ട്ട്

102 (2133) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .    ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  തുലലതഭാ  കകേഭാഴനിനുള്ള  പദതനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കുവഭാന
ലക്ഷലമനിടനിരുനലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേലക്കഭാണലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  തുലലതഭാ  കകേഭാഴനിലന്റെ  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള  ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

• പത്തഭാലാംതരലാം തുലലത വനിജയനിചവര്, ഒഗൗപചേഭാരനികേ പത്തഭാലാംതരലാം വനിജയനിചട്ട്
പഠനലാം  തുടരഭാന  കേഴെനിയഭാത്തവര്,  പ്രതീഡനിഗ്രനി  കകേഭാഴട്ട്  വനിജയനിക്കഭാത്തവര്
എനനിവലര കേലണത്തനി തുടര്നട്ട് പഠനിക്കഭാന അവസരലാം നല്കുകേ.

• പഠനലാം നഷ്ടലപട്ടുകപഭായവലര അതനികലക്കട്ട് തനിരനിലകേ ലകേഭാണ്ടുവനട്ട് ജതീവനിത
സഭാഹചേരലങ്ങലള  അഭനിമുഖതീകേരനിക്കഭാന  ഉതകുന  ക്രനിയഭാത്മകേവലാം
വനിമര്ശനഭാത്മകേവമഭായ ചേനിന്തെ വളര്തകേ.

• ലതഭാഴെനില്/സലാംരഭകേതത്വകശഷനി പഠനിതഭാക്കളനില് വളര്തകേ.

• പഭാര്ശത്വവല്ക്കരനിക്കലപടവരനിലലാം  അവകേഭാശങ്ങള  നനികഷധനിക്ക
ലപടവരനിലലാം  പുനര്പഠനത്തനിലൂലട  ആത്മഭാഭനിമഭാനവലാം  ആത്മവനിശത്വഭാസവലാം
വളര്തകേ.

(സനി)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  തുലലതഭാ  കകേഭാഴനിലന്റെ  (ഹബമഭാനനിറതീസട്ട്,  ലകേഭാകമഴട്ട്)
പസട്ട് വണ് രജനികസ്ട്രേഷന പൂര്ത്തനിയഭാവകേയലാം 14 ജനിലകേളനിലലാം ഇതനിനഭായനി സമ്പര്ക്ക
പഠന  കഭാസ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപട്ട്
ലസക്രടറനി  ലചേയര്മഭാനഭായനിട്ടുള്ള  തുലലതഭാ  പരതീക്ഷഭാ  കബഭാര്ഡട്ട്  തതീരുമഭാനലാം
അനുസരനിചട്ട് ചുവലട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

• എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  ഹയര്  ലസക്കണറനി
പഠനസഭാമഗ്രനികേള  തയഭാറഭാക്കനി  കേരനിക്കുലലാം  കേമ്മേനിറനിയലട  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടു
കൂടനി 10 വനിഷയങ്ങളനിലഭായനി 13 പുസ്തകേങ്ങള അചടനിചട്ട് വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

• ജനിലകേളനില്  213  സമ്പര്ക്ക പഠനകകേന്ദ്രങ്ങളനിലഭായനി  18,368  പഠനിതഭാക്കള
ഹബമഭാനനിറതീസട്ട്, ലകേഭാകമഴട്ട് എനതീ  ഗ്രൂപ്പുകേളനില് പഠനലാം നടത്തനിവരുന. 
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• ലപഭാതുപരതീക്ഷയമഭായനി ബനലപട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഹയര് ലസക്കണറനി

ഡയറകകററനിലന്റെ കനതൃതത്വത്തനിലഭാണട്ട് നടതനതട്ട്.

• കയഭാഗലരുലാം  പരനിചേയസമ്പനരുമഭായ  ഹയര്  ലസക്കണറനി  അദലഭാപകേലര

ലതരലഞ്ഞെടുത്തട്ട്  സമ്പര്ക്ക  പഠന  കഭാസ്സുകേള  ജനിലഭാ  തലത്തനില്

നടത്തനിവരുന.

• ജനിലകേളനില്  ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  ഹയര്  ലസക്കണറനി  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്

ജനിലഭാതലങ്ങളനില്വചട്ട് പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയലാം ലചേയ്തു. 

എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനിലല നനിയമന അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കഭാത്ത അദലഭാപകേര്  

103 (2134) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില് നനിയമന അലാംഗതീകേഭാരലാം കേനിടഭാലത കജഭാലനി ലചേയ്യുന

എത്ര അദലഭാപകേര് സലാംസഭാനതലണനട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവര്

നനിയമനിക്കലപടലതകപഭാഴെഭാലണനലാം  ഇവരുലട  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം  ലവകുനതനിലന്റെ

കേഭാരണലമന്തെഭാലണനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനിലല നനിലവനിലള്ള അദലഭാപകേര് വനിരമനിക്കുകമ്പഭാഴുലാം

പുതനിയ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കലപടുകമ്പഭാഴുലാം നടതന നനിയമനങ്ങളനില് ലപ്രഭാടകഡട്ട്

ടതീകചഴട്ട് മഭാനദണ്ഡലാം പഭാലനിക്കലപകടണതട്ട് എകപഭാഴെഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിയമന അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത അദലഭാപകേരുലട  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള

എണലാം കശഖരനിചട്ട് സൂക്ഷനിചനിടനില. വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

(ബനി)  29-1-2016-ലല  ജനി.ഒ.  (പനി)  നമ്പര്  29/16/ലപഭാ.വനി.വ  ഖണ്ഡനികേ  III

(2)-ല് സലാംരക്ഷനിത അദലഭാപകേരുലട നനിയമനലാം സലാംബനനിചട്ട് വലവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന.)*  

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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   സ്കൂള തലത്തനിലല സനിലബസട്ട് പരനിഷ്കരണലാം 

104 (2136)  ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സ്കൂള  തലത്തനിലല  സനിലബസട്ട്  സമഗ്ര  പരനിഷ്കരണത്തനിനട്ട്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2014-15 വര്ഷലാം ഒനട്ട്, മൂനട്ട്, അഞ്ചട്ട്, ഏഴെട്ട് കഭാസ്സുകേളനികലക്കുലാം 2015-16 വര്ഷലാം
രണട്ട്,  നഭാലട്ട്,  ആറട്ട്,  എടട്ട്  കഭാസ്സുകേളനികലക്കുലാം  2016-17  വര്ഷലാം  ഒമ്പതുലാം  പതലാം
കഭാസ്സുകേളനികലയ്ക്കുലാം പുതനിയ പഭാഠലപദതനി പരനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് നടപടനി

105 (2137)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്    .  ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ചേഭാത്തന്നൂര്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.,  ചേഭാത്തന്നൂര്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.  എനതീ
സ്കൂളുകേൾക്കട്ട് ലകേടനിട നനിർമഭാണത്തനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കണലമനട്ട് ആവശലലപടട്ട്
നല്കേനിയ അകപക്ഷകേള പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളനില്  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങളുലട  അപരലഭാപത
കേഭാരണലാം പഠനലാം സുഗമമഭാക്കുവഭാന കേഴെനിയഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം  പരനിഗണനിചട്ട്,  ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടതവഭാന സനദമഭാകുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ചേഭാത്തന്നൂര്  ഗവ.  വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.,  ചേഭാത്തന്നൂര്
ഗവണ്ലമനറട്ട്  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.  എനതീ  സ്കൂളുകേളുലട  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായള്ള
അകപക്ഷകേള ബഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതത്തനിലന്റെ ലഭലതയനുസരനിചട്ട് പരനിഗണനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

സ്കൂള കേകലഭാതവങ്ങള കുറമറതഭാക്കഭാന നടപടനി

106  (2138)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:



174 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 18, 2016

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരണകേഭാലത്തട്ട്  നടന ഓകരഭാ  വര്ഷലത്തയലാം
സ്കൂള  കേകലഭാതവങ്ങളനില്  സബ്ബട്ട്ജനില-റവനഡ്യൂജനില-സലാംസഭാനതല  മതരങ്ങളനില്
എത്ര പരഭാതനികേള വതീതമുണഭായനി;  പരഭാതനിക്കഭാധഭാരമഭായ വനിഷയങ്ങള എലന്തെലഭാലാം,
കുറഭാകരഭാപനിതരുലാം കുറക്കഭാരുമഭായനി കേലണത്തലപടവര് ആലരലഭാലാം, എന്തു നടപടനികേള
കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിച്ചു എനതട്ട് സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തഡുത  കേഭാലയളവനില്  ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം  കേകലഭാതവങ്ങളക്കഭായനി
ലചേലവഭാക്കനിയ തുകേ എത്ര; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കേകലഭാതവങ്ങളനില്  ഏതട്ട്  മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചഭാണട്ട്
വനിധനികേര്ത്തഭാക്കലള നനിയമനിചനിരുനതട്ട് എനലാം കയഭാഗലരലഭാത്ത വനിധനികേര്ത്തഭാക്കള,
ലകേക്കൂലനി ലകേപറനി വനിധനി നനിര്ണയലാം നടതന വനിധനികേര്ത്തഭാക്കള, ഭരണ കേക്ഷനി
കനതഭാക്കളഭായ  വനിധനികേര്ത്തഭാക്കള  എനനിവ  സലാംബനനിചട്ട്  പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ  എനലാം  ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിച്ചുകവഭാ  എനലാം;  എന്തു  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചു എനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഭരണകേക്ഷനി  കനതഭാക്കളുലട  ലകേകേളനില്  വനിധനികേര്ത്തഭാക്കളുലട  ലനിസ്റ്റട്ട്
മുനകൂര്  ലഭനിചതുമൂലലാം  കേഴെനിഞ്ഞെ  അഞ്ചട്ട്  വര്ഷവലാം  ഫല  നനിര്ണയലാം  സലാംശയ
നനിഴെലനിലഭായതുലാം  ഇതുമുലമുണഭായ  പഭാകേപനിഴെകേളുലാം  ഈ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില്ലപട്ടുകവഭാ;

(ഇ)  എങ്കനില്  കുറക്കഭാലര  കേലണത്തഭാനുലാം  2016-17  വനിദലഭാഭലഭാസ  വര്ഷലാം
കേകലഭാതവലാം കുറമറതഭാക്കഭാനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം തയഭാറഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - ഇ)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.  

അങ്കമഭാലനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേള 

107 (2139)  ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ്  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) അങ്കമഭാലനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട് കമഖലയനില്

ഏലതഭാലക്ക  സ്കൂളുകേളനിലഭാണട്ട്  ഹയര്ലസക്കണറനി  നനിലവനിലള്ളലതനലാം

വനിദലഭാലയങ്ങളുലട കപരുലാം, പഞ്ചഭായതലാം തനിരനിചട്ട് വനിവരലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത  മണ്ഡലത്തനില്  ഹയര്ലസക്കണറനി  വനിഭഭാഗത്തനില്  സര്ക്കഭാര്/

എയ്ഡഡട്ട്  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  ഏലതഭാലക്ക  ബഭാച്ചുകേളഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിരനിക്കുനലതനട്ട്

സ്കൂള തനിരനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഹയര്ലസക്കണറനി  തലത്തനില്  പുതനിയ  ബഭാച്ചുകേള  അനുവദനിക്കുന

കേഭാരലത്തനില് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) ഇല. 

പഭാലകമല് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് എല്.പനി.എസട്ട്.-നട്ട് ഡനിജനിറല് കഭാസട്ട് റലാം 

108  (2140)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  എലാം.എല്.എ.-യലട  ആസ്തനി  വനികേസന

പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  പഭാലകമല്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  എല്.പനി.എസനിനട്ട്  ഡനിജനിറല്

കഭാസട്ട് റലാം തയഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട് ഫണട്ട് അനുവദനിചതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  എ.ഇ.ഒ.  മുഖഭാന്തെനിരലാം  നല്കേനിയ  പ്രസ്തുത  പദതനി

നനിര്കദ്ദേശത്തനിനകമല്, ലഎ റനി @സ്കൂള സത്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി) മഭാകവലനിക്കര  MLA  ശതീ.  രഭാകജഷനിലന്റെ  ആസ്തനി  വനികേസന

പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി പഭാലകമല് ഗവ. എല്.പനി.എസട്ട്.-നട്ട് ഡനിജനിറല് കഭാസട്ട് റലാം

സജ്ജതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്

ലഭലമഭായനിടനില.  പ്രസ്തഡുത ലപ്രഭാകപഭാസല് മഭാകവലനിക്കര ഉപജനില ആഫതീസനില്നനിനലാം

ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറകര്ക്കട്ട്  അയച്ചുലകേഭാടുത്തനിട്ടുള്ളതുലാം  ആയതട്ട്  2-2-16-നട്ട്

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്. 
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ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറകകററനില്നനിനലാം  IT@School-ലന്റെ സൂക്ഷ്മ പരനികശഭാധനയഭായനി

അയചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്. പ്രസ്തുത  ലപ്രഭാകപഭാസലനിനകമല്  4-2-16-നട്ട്  IT@School-ലന്റെ

സ്ക്രൂടനിനനി  കേമ്മേനിറനി  കയഭാഗലാം  കചേര്നട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേമ്മേനിറനിയലട

നടപടനിക്രമലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലല  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  (എലാം)  വകുപനിനട്ട്

ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  IT@School  കേമ്മേനിറനിയലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭായതനിനുകശഷലാം

വനിശദമഭായ ഡനി.പനി.ആര്.  സഹനിതമുള്ള ഒറനിജനിനല് ശനിപഭാര്ശ സഹനിതലാം ധനകേഭാരല

വകുപനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേഭാനഭാകുകേയള.  കമല് ലപ്രഭാകപഭാസലനിലന്റെ അസല് സര്ക്കഭാരനില് നഭാളനിതുവലര

ലഭലമഭായനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  തുടര്നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാന  സഭാധനിചനിടനില.

ലപ്രഭാകപഭാസലനിലന്റെ അസല് കേനിട്ടുന മുറയട്ട് തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലകേളനില് ലലഹസ്കൂള, ലലപ്രമറനി വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല

അദലഭാപകേ ഒഴെനിവകേള

109 (2141) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലകേളനില്  ലഹസ്കൂള,  ലപ്രമറനി

വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല അദലഭാപകേ ഒഴെനിവകേള ഓകരഭാ വനിഷയലാം തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ തതീയതനി സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിടനിലലങ്കനില്  കേഭാരണലാം

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില :
എചട്ട്.എസട്ട്.എ. ഫനിസനിക്കല് സയനസട്ട് (മലയഭാളലാം) -31 (6 എന. സനി. എ.)

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. മഭാതട്ട് സട്ട് (മലയഭാളലാം) - 27 (7 എന. സനി. എ.)
എചട്ട്.എസട്ട്.എ. കസഭാഷലല് സയനസട്ട്  (മലയഭാളലാം) - 18

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. ഇലാംഗതീഷട്ട്  - 2
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എചട്ട്.എസട്ട്.എ. നഭാചേത്വറല് സയനസട്ട് (മലയഭാളലാം) - 3
എചട്ട്.എസട്ട്.എ. മഭാതട്ട് സട്ട് (കേനട) - 10

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. ഫനിസനിക്കല് സയനസട്ട് (കേനട)- 2 (എന. സനി. എ.)
എചട്ട്.എസട്ട്.എ. കസഭാഷലല് സയനസട്ട് (കേനട)-8  (1 എന. സനി. എ.)

പനി.ഇ.ടനി. (എചട്ട്.എസട്ട്.) - 3
എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (മലയഭാളലാം) - 25

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (ഹനിനനി) - 8
എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (അറബനികേട്ട്) -12

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (കേനട) - 2
എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (സലാംസ്കൃതലാം) - 1

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (ഹനിനനി പനി.ടനി) - 1
എചട്ട്.എസട്ട്.എ.(അറബനികേട്ട് പനി.ടനി.) - 2

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (സലാംസ്കൃതലാം) - 1
എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (കേനട) പനി.ടനി - 1

ഫുള ലലടലാം ജൂനനിയര് ലഭാലാംകഗത്വജട്ട് അറബനികേട്ട് എല്.പനി. - 27
ഫുള ലലടലാം ജൂനനിയര് ലഭാലാംകഗത്വജട്ട് അറബനികേട്ട് യ.പനി.  - 7

പഭാര്ടട്ട് ലലടലാം ജൂനനിയര് ലഭാലാംകഗത്വജട്ട് അറബനികേട്ട് എല്.പനി. - 15
പഭാര്ടട്ട് ലലടലാം ജൂനനിയര് ലഭാലാംകഗത്വജട്ട് അറബനികേട്ട് യ.പനി.  - 3

ഫുള ലലടലാം ജൂനനിയര് ലഭാലാംകഗത്വജട്ട് ഹനിനനി - 4
പഭാര്ടട്ട് ലലടലാം ജൂനനിയര് ലഭാലാംകഗത്വജട്ട് ഹനിനനി പനി.ടനി. -5

പഭാര്ടട്ട് ലലടലാം ജൂനനിയര് ലഭാലാംകഗത്വജട്ട് സലാംസ്കൃതലാം  - 2
എല്.പനി.എസട്ട്.എ. (മലയഭാളലാം) - 92

യ.പനി.എസട്ട്.എ. (മലയഭാളലാം) - 47
എല്.പനി.എസട്ട്.എ. (കേനട) - 16

കേണ്ണൂര് ജനില   :

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. ഇലാംഗതീഷട്ട് - 5

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. കസഭാഷലല് സയനസട്ട് -25

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. ഫനിസനിക്കല് സയനസട്ട് - 24

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. നഭാചേത്വറല് സയനസട്ട് - 4
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എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (മലയഭാളലാം)-14

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (ഹനിനനി)-8

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (അറബനികേട്ട്) - 2

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (ഉറുദു) - 2

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (സലാംസ്കൃതലാം) - 3

പനി.ടനി. എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (മലയഭാളലാം) - 1

പനി.ടനി. എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (ഹനിനനി)- 5

പനി.ടനി. എചട്ട്.എസട്ട്.എ.(അറബനികേട്ട്) -6

പനി.ടനി. എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (ഉറുദു) - 6

പനി.ടനി. എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (സലാംസ്കൃതലാം) -1

എഫട്ട്.ടനി. ജൂനനിയര് ഹനിനനി - 1

എഫട്ട്.ടനി. ജൂനനിയര് ഉറുദു - 3

പനി.ടനി. ജൂനനിയര് (ഹനിനനി) - 4

പനി.ടനി. ജൂനനിയര് (ഉറുദു) - 1

പനി.ടനി. ജൂനനിയര് (സലാംസ്കൃതലാം) - 9

എഫട്ട്.ടനി. ജൂനനിയര് (അറബനികേട്ട്) എല്.പനി.എസട്ട്. - 13

പനി.ടനി. ജൂനനിയര് (അറബനികേട്ട്) എല്.പനി.എസട്ട്. - 6

എല്.പനി.എസട്ട്.എ. - 46

യ.പനി.എസട്ട്.എ. - 17

(ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനില :

എചട്ട്.എസട്ട്.എ.  ഫനിസനിക്കല് സയനസട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായവ റനികപഭാര്ടട്ട്  
ലചേയനിട്ടുണട്ട്. തതീയതനികേള 27-6-2016, 28-6-2016, 4-7-2016

എചട്ട്.എസട്ട്.എ.  മഭാതട്ട് സട്ട്  (മലയഭാളലാം)  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  
ലചേയനിട്ടുണട്ട് തതീയതനി 31-5-2016.

എചട്ട്.എസട്ട്.എ.  കസഭാഷലല് സയനസട്ട്  (മലയഭാളലാം)  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട് തതീയതനി 3-5-2016.

എചട്ട്.എസട്ട്.എ.  ഇലാംഗതീഷട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിടനില.  (ലലപ്രമറനി  ടതീചര്  
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ലപ്രഭാകമഭാഷന ലലബടഭാനസ്ഫര്-ലഎ.ഡനി.ടനി എനനിവ നടത്തഭാനുള്ളതനിനഭാല്)

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. സഭാചേത്വറല് സയനസട്ട് - റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിടനില. (ലലപ്രമറനി 
ടതീചര്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  ലലബ  ടഭാനസ്ഫര്  -  ലഎ.ഡനി.ടനി  എനനിവ  
നടത്തഭാനുള്ളതനിനഭാല്)

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. മഭാതട്ട് സട്ട് (കേനട) റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്  - 5-2-2016

എചട്ട്.എസട്ട്.എ.കസഭാഷലല്  സയനസട്ട്  (കേനട)  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്  -  
23-4-2015

എചട്ട്.എസട്ട്.എ.  ഫനിസനിക്കല്  സയനസട്ട്  (കേനട)  എന.സനി.എ.  ഒഴെനിവട്ട്  
നനിലവനിലണട്ട്. 

പനി.ഇ.ടനി.  (എചട്ട്.എസട്ട്.)  ഇഗൗ  വര്ഷലത്ത  തസ്തനികേ  നനിര്ണയലാം  പരനിഗണനിചട്ട്  
മഭാത്രകമ റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുകേയള. 

എചട്ട്.എസട്ട്.എ.(മലയഭാളലാം)  അനുവദനതീയമഭായതട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്-
 4-6-2016.

എചട്ട്.എസട്ട്.എ.(അറബനികേട്ട്)-ആനുപഭാതനികേമഭായവ റനികപഭാര്ടട്ട്ലചേയനിട്ടുണട്ട് - 
28-5-2016. 

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (ഹനിനനി) എഫട്ട്.ടനി. - ആനുപഭാതനികേമഭായവ റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്- 
4-6-2016. 

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (മലയഭാളലാം) പനി.ടനി. ആനുപഭാതനികേമഭായവ റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട് -  
28-5-2016.

കേണ്ണൂര് ജനില   :

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. ഇലാംഗതീഷട്ട് - 29-3-2014

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. കസഭാഷലല് സയനസട്ട്  -28-7-2015

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. ഫനിസനിക്കല് സയനസട്ട്  - 23-2-2016

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. നഭാചേത്വറല് സയനസട്ട്  - 13-7-2015

പനി  .  എസട്ട്  .  സനി  .   റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് നനിലവനിലനില   :

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (മലയഭാളലാം) -14

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (ഹനിനനി) -8
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എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (അറബനികേട്ട്) -2

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (ഉറുദു)- 2

എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (സലാംസ്കൃതലാം) -3

പനി.ടനി. എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (മലയഭാളലാം) -1

പനി.ടനി. എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (ഹനിനനി) -5

പനി.ടനി. എചട്ട്.എസട്ട്.എ.(അറബനികേട്ട്)-6

പനി.ടനി. എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (ഉറുദു) -6

പനി.ടനി. എചട്ട്.എസട്ട്.എ. (സലാംസ്കൃതലാം) -1

എഫട്ട്.ടനി. ജൂനനിയര് ഹനിനനി - 1

എഫട്ട്.ടനി. ജൂനനിയര് ഉറുദു - 3

എഫട്ട്.ടനി. ജൂനനിയര് (സലാംസ്കൃതലാം) - ഒഴെനിവനില

പനി.ടനി. ജൂനനിയര് (ഹനിനനി) - 4

പനി.ടനി. ജൂനനിയര് (ഉറുദു) - 1

പനി.ടനി. ജൂനനിയര് (സലാംസ്കൃതലാം) - 9

എഫട്ട്.ടനി.  ജൂനനിയര്  (അറബനികേട്ട്)  യ.പനി.എസട്ട്. -  ഇല – പനി.എസട്ട്.സനി.  
അലലഡത്വസട്ട് ലചേയനിട്ടുലണങ്കനിലലാം കവക്കനസനി ഇല.

എഫട്ട്. ടനി. ജൂനനിയര് (അറബനികേട്ട്) എല്.പനി.എസട്ട്. - 13

ആനുപഭാതനികേമഭായനി 4 കവക്കനസനികേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിടനില

പനി.ടനി. ജൂനനിയര് (അറബനികേട്ട്) എല്.പനി.എസട്ട്. -6 (റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് നനിലവനിലനില)

എല്.പനി.എസട്ട്.എ. - 46,  1-4-2016, 1-6-2016, 25-6-2016

യ.പനി.എസട്ട്.എ. - 17, 14-6-2016-നട്ട് 6 ഒഴെനിവട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

29-6-2016-നട്ട് 11 ഒഴെനിവട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനില്  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാലലാം
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് തസ്തനികേ നനിര്ണയലാം പൂര്ത്തനിയഭാവഭാത്തതനിനഭാലലാം മറട്ട് ഒഴെനിവകേള
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിടനില. 
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ഉചഭക്ഷണ പദതനി  
110 (2142) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന : 

ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന : 
ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി  . : 
ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ലടസണ്  മഭാസ്റ്റര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എത്ര  സ്കൂളുകേളനില്  ഉചഭക്ഷണ  പദതനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുലണനലാം  ആലകേ  എത്ര  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ഇതനിലന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിക്കുനലണനലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിക്കഭായനി  ഒരു  വനിദലഭാര്തനിക്കട്ട്  എത്ര  രൂപ  വതീതലാം
നല്കുനലണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ  തുകേ  അപരലഭാപമഭാലണനളള  വസ്തുത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  ലമചലപട  ഭക്ഷണലാം
നല്കുനതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനിക്കഭായള്ള  നനിരതീക്ഷണ  സമനിതനികേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം
കേഭാരലക്ഷമമലലന വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ഈ സമനിതനികേളുലട
പ്രവര്ത്തനലാം  ലമചലപടുതനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുലമനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 12358 സ്കൂളുകേളനിലഭായനി 25,02,140 കുടനികേളക്കട്ട് ഉചഭക്ഷണ പദതനിയലട
പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിക്കുന. 

(ബനി) നനിലവനില് കുടനിലയഭാനനിനട്ട് 5 രൂപ നനിരക്കനില് നല്കേനിവരുന. ഇഗൗ തുകേ
അപരലഭാപമഭാലണനള്ള വസ്തുത  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
150-ല്  കൂടുതല്  കുടനികേളുള്ള  സ്കൂളുകേളനില്  കേണനിജന്റെട്ട്  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്  കുടനിലയഭാനനിനട്ട്  8
രൂപയഭാക്കനി  വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  150  കുടനികേളനില്  കുറവള്ള  സ്കൂളുകേളനിലല
കുടനികേളക്കുകൂടനി  കേണനിജന്റെട്ട്  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്  5  രൂപയനില്നനിനലാം  ഉയര്ത്തനി  എലഭാ
കുടനികേളക്കുലാം  8  രൂപ  നനിരക്കനില്  കേണനിജന്റെട്ട്  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിച വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. കുടനികേളക്കട്ട് ശഭാരതീരനികേ – മഭാനസനികേ
വളര്ചക്കുലാം  വനികേഭാസത്തനിനുലാം  കരഭാഗപ്രതനികരഭാധകശഷനി  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
ശഭാരതീരനികേ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശലമഭായ  ഉഗൗര്ജ്ജലാം  പ്രദഭാനലാം  ലചേയ്യുനതനിനുലാം
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ഉതകുന  തരത്തനില്  എലഭാ  കപഭാഷകേ  ഘടകേങ്ങളുലാം  ആവശലമഭായ  അളവനിലലാം
അനുപഭാതത്തനിലലാം  കേനിടത്തക്ക  വനിധത്തനില്  പ്രഭാകദശനികേ  സഭാഹചേരലവലാംകൂടനി
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് ലലവവനിധലമഭായ പ്രതനിദനിന ലമനു നനിശ്ചയനിക്കുവഭാന അതഭാതട്ട് സ്കൂള
നൂണ് ഫതീഡനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനിലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ശദയനില്ലപടനിടനില. 

 പനികനഭാക്ക സമുദഭായ വനിഭഭാഗ വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് ആനുകൂലലങ്ങള
ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്

111  (2143)  ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനികനഭാക്ക  സമുദഭായ  വകുപട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  നമ്പര്  ജനി.ഒ  (എലാം  എസട്ട്)
10/2014  തതീയതനി  23-5-2014  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടുന
വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് എലന്തെലഭാലാം ആനുകൂലലങ്ങള ആണട്ട് ലഭനിക്കുനതട്ട്; ഉത്തരവനിലന്റെ
പകേര്പട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തഡുത ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള ആനുകൂലലങ്ങള പസട്ട് വണ് പ്രകവശനലാം
ലഭനിക്കുന വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് നല്കേഭാനഭാവഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പസട്ട് വണ് പ്രകവശനത്തനിനുള്ള കപ്രഭാലസകസനില് സൂചേനിപനിചനിടനില എന
കേഭാരണത്തഭാല്  പ്രസ്തുത  ആനുകൂലലങ്ങള  നനികഷധനിക്കുനതട്ട്  തടയഭാന  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പസട്ട്  വണ്  പ്രകവശനത്തനിനുള്ള  കപ്രഭാലസകസനില്  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരമുള്ള ആനുകൂലലങ്ങള കൂടനി  ലഭനിക്കത്തക്കവനിധമുള്ള മഭാറലാം  വരുതനകേഭാരലലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം
(എ) 23-5-2014-ലല സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര്  10/2014/പനിസവനിവ ഉത്തരത്തനില്

പനികനഭാക്ക  സമുദഭായങ്ങളനില്ലപട  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുള്ള  സലാംവരണഭാനുകൂലലങ്ങളുലാം
വനിദലഭാഭലഭാസ  ആനുകൂലലവമഭാണട്ട്   പ്രതനിപഭാദനിക്കുനതട്ട്.  ഉത്തരവനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(സനി  &  ഡനി)2015-16  അദലയന  വര്ഷലാം  മുതലള്ള  കപ്രഭാലസകസനില്  ടനി

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനുസരനിചട്ട്  കഭദഗതനി  വരുത്തനിയഭാണട്ട്  പസട്ട്  വണ്  പ്രകവശനലാം

നടതനതട്ട്. 

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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അദലഭാപകേക്ഷഭാമലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

112  (2144)   ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ലചേറുവഭാടനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഹയര്

ലസക്കണറനി സ്കൂള, ലകേഭാടനിയത്തൂര് ജനി.എലാം.യ.പനി. സ്കൂള എനനിവനിടങ്ങളനില് നനിരവധനി

അദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേള  ഒഴെനിവള്ള  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാലയനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  അദലഭാപകേരുലട  കുറവട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തെനിര

നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ലചേറുവഭാടനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഹയര്

ലസക്കന്റെണറനി സ്കൂളനിലല ഹയര് ലസക്കന്റെണറനി വനിഭഭാഗത്തനില് അദലഭാപകേ തസ്തനികേ

സൃഷ്ടനിക്കുകേകയഭാ തസ്തനികേ നനിര്ണയലാം നടതകേകയഭാ ലചേയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് ദനിവസ

കവതനഭാടനിസഭാനത്തനില് അദലഭാപകേലര നനിയമനിചട്ട് നനിലവനില് കഭാസ്സുകേള നടതന.

ലകേഭാടനിയത്തൂര്  ജനി.എലാം.യ.പനി.  സ്കൂളനിലല  നനിലവനിലള്ള ഒഴെനിവകേള നനികേതനതനിനട്ട്,

ഒഴെനിവട്ട്  വനിവരലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ലയ  തഭാലഭാലനികേമഭായനി  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാടതനി

കകേസട്ട് നനിലനനില്ക്കുനതനിനഭാല് അന്തെനിമ വനിധനി വനതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ നനിയമനലാം

നടതവഭാന  സഭാധനിക്കുകേയള.  കൂടഭാലത  അദലഭാപകേരുലട  നതീക്കട്ട്കപഭാക്കട്ട്,

സലലാംമഭാറലാം എനനിവ നടതകമ്പഭാള പ്രസ്തഡുത സ്കൂളനികലക്കട്ട് അകപക്ഷകേരുലണങ്കനില്

നനിയമനലാം നടത്തനി ഒഴെനിവകേള നനികേതന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

അഡതീഷണല് സ്കനില് അകേത്വനിസനിഷന കപ്രഭാഗ്രഭാലാം 

113 (2145)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  അ ഡതീഷണല്  സ്കനില്  അകേത്വനിസനിഷന  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  (എ.എസട്ട്.എ.പനി)

നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില് ഏതട്ട്  സ്കൂളഭാണട്ട്  ലതരലഞ്ഞെടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്  ;
പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി) ആയതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര സ്കൂളുകേളനില് പ്രസ്തഡുത പദതനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല ഹയര്ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില്
അസഭാപട്ട് പദതനി ആരലാംഭനിചനിടനില. 2014-15  അധലയന വര്ഷത്തനില് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂള,  അകഞ്ചരനി,  പദതനിയനില്  അസഭാപട്ട്  കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട്
നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള  മനിനനിമലാം  (30)  വനിദലഭാര്തനികേള  ഇലഭാതനിരുന  സഭാഹചേരലത്തനില്
പദതനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന  കേഴെനിഞ്ഞെനില.  2015-16,  2016-17  എനതീ  അധലയന
വര്ഷങ്ങളനില്  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളലപടുന  സ്കൂളുകേള  ഒനലാംതലന  പദതനിയനികലയട്ട്
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപടുനതനിനട്ട് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിരുനനില.  

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് 862 ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് അസഭാപട്ട് പദതനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല യ.പനി.എസട്ട്.എ. തസ്തനികേകേള

114  (T2146)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല യ.പനി.എസട്ട്.എ.  തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള പനി.എസട്ട്.സനി.
റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് നനിലവനില് വനതട്ട് എനഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനില് എത്ര ഒഴെനിവകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളലതനലാം എത്ര
എണലാം റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുലണനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ലഹകക്കഭാടതനിയനില്  ഈ  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചട്ട്  കകേസട്ട്
നനിലവനിലകണഭാ; പ്രസ്തുത കകേസനില് എത്ര ഒഴെനിവകേള ഉള്ളതഭായഭാണട്ട് സതലവഭാങ്മൂലലാം
നല്കേനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള മുഴുവന പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങ്കനില് ആയതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം
(എ) 17-12-2012.
(ബനി)  യ.പനി.എസട്ട്.എ.  തസ്തനികേയനില്  225  ഒഴെനിവകേള.  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള

പനി.എസട്ട്.സനി. ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
(സനി)  ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് കകേരള അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട് ടനിബഡ്യൂണലനില് ഒ.എ.നലാം.

119/15-ാം നമ്പരനില് ഒരു കകേസട്ട്  നനിലവനിലണട്ട്.  കകേസട്ട്  ഫയല് ലചേയ സമയത്തട്ട്
യ.പനി.എസട്ട്.എ. തസ്തനികേയനില് ജനിലയനില് ഒഴെനിവണഭായനിരുനനില. സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
നമ്പര്  (പനി)  29/2016/ലപഭാ.വനി.വ.  തതീയതനി  29-1-2016  പ്രകേഭാരലാം  2015-16
വര്ഷലത്ത  തസ്തനികേ  നനിര്ണയലാം  പൂര്ത്തനിയഭായതനിനുകശഷലാം  നനിലവനില്  വന
225 ഒഴെനിവകേള 2016 ജൂണ് മഭാസത്തനില് പനി.എസട്ട്.സനി. ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
ഒഴെനിവകേള സലാംബനനിച സതലവഭാങ്മൂലലാം സമര്പനിചനിടനില. 

(ഡനി) ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി. -ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
അദലഭാപകേ കമഖലയനില് ഹനിതപരനികശഭാധന 

115 (2147)    ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട
പ്രവര്ത്തനിക്കുന എത്ര അദലഭാപകേ സലാംഘടനകേള ഉലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അദലഭാപകേ  കമഖലയനില്  റഫറണലാം  നടതവഭാന
ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  റഫറണലാം  നടതവഭാന  എലന്തെങ്കനിലലാം  നനിയമതടസലാം  ഉകണഭാലയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) റഫറണലാം എകപഭാള നടത്തഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട  
29 അദലഭാപകേ സലാംഘടനകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി-ഡനി)  അദലഭാപകേ  സലാംഘടനകേളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുനതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട് 30-4-2011-ലല ജനി.ഒ.(പനി)നമ്പര് 99/11/ലപഭാ.വനി.വ ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം
റഫറണലാം  നടതനതനിനട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിരുന.  ഇതനിലനതനിലരയള്ള
ഡബബ.പനി.(സനി)  നമ്പര്  17443/11 കകേസട്ട്  ബഹു.ലലഹകക്കഭാടതനിയലട  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
ഇഗൗ വനിഷയത്തനില് ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനി ഉത്തരവകേലളഭാനലാം പുറലപടുവനിചനിടനില. 

979/2017
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റനികസഭാഴ ട്ട്  അദലഭാപകേലര സനിരലപടുതനതട്ട് 

116 (2148)  ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  10  വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി  കജഭാലനികനഭാക്കുന  എത്ര
റനികസഭാഴട്ട് അദലഭാപകേരുണട്ട്;

(ബനി) ഇവലര സനിരലപടുതന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ; ഇലലങ്കനില് മറ്റു
വകുപ്പുകേളനില്  10  വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി  കജഭാലനി  കനഭാക്കനിയ  ജതീവനക്കഭാലര
സനിരലപടുത്തനിയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ഇവലര സനിരലപടുതകമഭാ; ഇലലങ്കനില്
ഇതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സലാംസഭാനത്തട്ട് 10 വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി കജഭാലനി കനഭാക്കുന റനികസഭാഴട്ട്
അദലഭാപകേലര സനിരലപടുതനതനിനുള്ള ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനി വനിധനി വനനിട്ടുള്ളതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഈ  വനിധനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്
10  വര്ഷത്തനിലധനികേലാം  കസവനലാം  അനുഷനിചവലര  സനിരലപടുതനതനിനുള്ള  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  ലഎ.ഇ.ഡനി.എസട്ട്.എസട്ട്.  കപ്രഭാജകനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനലാം നല്കേനിവരുന റനികസഭാഴട്ട് അദലഭാപകേലര
സനിരലപടുതനതനിനട്ട് നനിലവനില് വലവസയനില. 

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില. 

 അദലഭാപകേ നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരത്തനിനട്ട് ലകേ-ലടറട്ട് നനിര്ബനമഭാക്കനിയ നടപടനി 

117 (2149)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനില്  പുതുതഭായനി  കജഭാലനിയനില്  പ്രകവശനിചവര്ക്കട്ട്
ലകേ-ലടറട്ട് പരതീക്ഷ പഭാസഭാവഭാത്തതനിനഭാല് നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കഭാത്ത വനിഷയലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  ഇളവകേളഭാണട്ട്
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നല്കേഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ നനിബനന ഒഴെനിവഭാക്കുന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ഡനി) ഉലണങ്കനില് ആയതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) കകേന്ദ്രവനിദലഭാഭലഭാസ  അവകേഭാശനനിയമത്തനിനട്ട്  അനുസൃതമഭായഭാണട്ട്
സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂള അദലഭാപകേര്ക്കട്ട് ലടറട്ട്  കയഭാഗലതയഭായനി നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
2012  മുതല്  2014  അധലയന വര്ഷലാം വലരയള്ള കേഭാലയളവനില്  നനിയമനിതരമഭായ
അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  'ലകേ-ലടറട്ട്  കയഭാഗലത'  പഭാസഭാകുനതനിനട്ട്  2018  വലര  സമയലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  15-6-2016-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നലാം.99/2016/ലപഭാ.വനി.വ.
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  2015-16  അധലയന  വര്ഷത്തനില്  നനിയമനിതരഭായ
അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  ലകേ-ലടറട്ട്  കയഭാഗലതഭാ  പരതീക്ഷ  പഭാസഭാകുനതനിനട്ട്  പ്രസ്തുത
കേഭാലയളവട്ട് (2018) വലര ഇളവട്ട് അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി & ഡനി) പരനിഗണനയനിലനില. 
സ്കഗൗടട്ട്സട്ട് ആന്റെട്ട് ലലഗഡ്സട്ട് പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി സബട്ട്  ജനിലഭാ തലത്തനില്

കകേന്ദ്രതീകൃത ഓഫതീസട്ട് 
 118  (2150)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
(എ)  ഭഭാരതട്ട്  സ്കഗൗടട്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ലലഗഡ്സട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് സബട്ട്  ജനിലഭാ

തലങ്ങളനില്  കകേന്ദ്രതീകൃത  ഓഫതീസട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലനില  എന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സബട്ട്  ജനിലഭാ  നനിലവഭാരത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലല  ഒഴെനിഞ്ഞെട്ട്
കേനിടക്കുന കഭാസട്ട് മുറനികേളനില് പ്രസ്തുത ഓഫതീസുകേളക്കഭായനി സഗൗകേരലലാം ഒരുക്കുവഭാന
നടപടനി എടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) ഭഭാരതട്ട് സ്കഗൗടട്ട്സട്ട് & ലലഗഡ്സനിലന്റെ സബട്ട് ജനിലഭാ തലങ്ങളനില് കകേന്ദ്രതീകൃത

ഓഫതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലനില. 

(ബനി)  ആവശലകേതയലണന  കേഭാണുന  പക്ഷലാം  പരനികശഭാധനിചട്ട്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

  കുടനികേള കുറവള്ള വനിദലഭാലയങ്ങള  
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119  (2151)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  60  കുടനികേളനില്  തഭാലഴെ  പഠനിക്കുന  എത്ര  ലപഭാതു
വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള നനിലവനിലലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പത്തട്ട് കുടനികേളനില് തഭാലഴെയള്ള എത്ര ലപഭാതു വനിദലഭാലയങ്ങള ഉലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം വനിദലഭാലയങ്ങളുലട സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  എന്തെട്ട് നടപടനികേളഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2015-16  അധലയന  വര്ഷലാം  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  കമഖലയനില്
60 കുടനികേളനില് തഭാലഴെ പഠനിക്കുന 3417 വനിദലഭാലയങ്ങളുണട്ട്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  10  കുടനികേളനില്  തഭാലഴെ  പഠനിക്കുന 144
ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങള നനിലവനിലണട്ട്. 

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  10-ല്  തഭാലഴെ  കുടനികേള  പഠനിക്കുന  സ്കൂളുകേളനില്  കുടനികേലള
എത്തനിക്കുനതനിനഭായനി  ഇത്തരലാം  സ്കൂളുകേളുലട  അടനിസഭാന,  പശ്ചഭാത്തല  സഗൗകേരലങ്ങള
ലമചലപടുതനതനിനുലാം  പനി.ടനി.എ.-കേളുലടയലാം  എസട്ട്.എലാം.സനി.  കേളുലടയലാം
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  കുടനികേളക്കട്ട് ആകേര്ഷകേമഭാകേത്തക്ക
തരത്തനില്  കമഭാടനി  പനിടനിപനിചട്ട്  സഭാര്ടട്ട്  കഭാസട്ട്  റലാം  അടക്കലാം  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഏര്ലപടുത്തനി സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള വകുപട്ട് പരനിഗണനിച്ചുവരുന.
എസട്ട്.എസട്ട്.എ.-യലട കഫഭാക്കസട്ട് പദതനിയലാം ഇഗൗ ലക്ഷലലാം മുനനനിര്ത്തനിയള്ളതഭാണട്ട്.

 കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല ലഭാസ്റ്റട്ട് കഗ്രഡട്ട് സര്വന്റെട്ട്സട്ട് നനിയമനലാം 

120 (T2152)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പനി.എസട്ട്.സനി.-യലട  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ലഭാസ്റ്റട്ട്  കഗ്രഡട്ട്
സര്വന്റെട്ട്സട്ട് റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനില് 74ാം റഭാങ്കട്ട് ലഭനിച ഗ്രതീഷ.ലകേ എന ഉകദലഭാഗഭാര്തനിക്കട്ട്
വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.-യനികലക്കട്ട്  നനിയമന  ശനിപഭാര്ശ  നല്കേനിയനിരുനലവങ്കനിലലാം
ഇതുവലരയലാം നനിയമനലാം ലഭനിചനിടനില എന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.  ഓഫതീസനില്  സലാംഭവനിച  പനിശകേഭാണട്ട്  ഈ

T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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അനനിശ്ചനിതതത്വത്തനിനട്ട്  കേഭാരണലമനതട്ട്  പരനിഗണനിചട്ട്,  പ്രസ്തുത  നനിയമനലാം
നല്കുനതനിനട്ട് സതത്വര നടപടനി സത്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ഉകദലഭാഗഭാര്തനികയക്കഭാള തഭാഴ്ന്ന റഭാങ്കുള്ള നഭാല്പകതഭാളലാം കപര്ക്കട്ട്
നനിയമനലാം  ലഭനിച്ചുകേഴെനിഞ  എന  വസ്തുത  പരനിഗണനിചട്ട്  കേഭാലതഭാമസത്തനിനട്ട്
ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവര്ലക്കതനിലര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന തയഭാറഭാവകമഭാ?

ഉത്തരലാം
 (എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 
(ബനി)  ഒരു  ഒഴെനിവട്ട്  അധനികേമഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ  സഭാഹചേരലത്തഭാലഭാണട്ട്

ശതീമതനി ഗ്രതീഷ.  ലകേ-യട്ട് നനിയമനലാം നല്കുനതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടതട്ട്.  പ്രസ്തുത
നനിയമനലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  സതത്വര  നടപടനി  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കണറനി
വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറകര് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  കേഭാലതഭാമസത്തനിനട്ട്  ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവര്ലക്കതനിലര  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ലസഷലല് സ്കൂളുകേലളയലാം ബഡ്സട്ട് സ്കൂളുകേലളയലാം എയ്ഡഡട്ട് ആക്കുവഭാനുള്ള
തതീരുമഭാനലാം

121 (2153)  ശതീ  .    പനി  .    ഉലബദുള്ള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാനസനികേവലാം  ശഭാരതീരനികേവമഭായ  ലവലവനിളനികേള  കനരനിടുന  കുടനികേള
പഠനിക്കുന  ലസഷലല്  സ്കൂളുകേലളയലാം  ബഡ്സട്ട്  സ്കൂളുകേലളയലാം  എയ്ഡഡട്ട്
ആക്കുവഭാനുള്ള മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ തതീരുമഭാനലാം പുനദുഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന ഈ സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച  മനനിസഭ  ഉപസമനിതനിയലട  കേലണത്തലകേള
എലന്തെലഭാമഭാണട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(സനി) ലപഭാതു വനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറകര് ഉളലപലട ഉനത ഉകദലഭാഗസര് കനരനിട്ടു
പരനികശഭാധന  നടത്തനിയ  നനിശ്ചനിത  കയഭാഗലതയള്ള  വനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങലള
മഭാത്രലാം  എയ്ഡഡട്ട്  ആക്കനിയഭാല്  മതനിലയന  ശനിപഭാര്ശയലട  അടനിസഭാനത്തനില്
പുറലപടുവനിച  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പുനദുഃപരനികശഭാധന  നടകത്തണ  സഭാഹചേരലലാം
എന്തെഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  രക്ഷനിതഭാക്കളുലട  ഏലറ  നഭാളലത്ത  ആവശലലമന  നനിലയട്ട്  33
സ്കൂളുകേളക്കുലാം എയ്ഡ ഡട്ട് പദവനി നല്കുന ഉത്തരവട്ട് നനിലനനിര്തകമഭാ ?

ഉത്തരലാം
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(എ - ഡനി) മനനിസഭഭാ ഉപസമനിതനി ഇഗൗ വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

 വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം 

122  (2154)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരള സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം അനുസരനിചട്ട്
വനിദലഭാര്തനി അദലഭാപകേ അനുപഭാതലാം എത്രയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനുസരനിചട്ട് സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില് ഓകരഭാ
വനിഭഭാഗത്തനിലലാം എത്ര അദലഭാപകേര് വതീതമഭാണട്ട് കവണലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനുസരനിചട്ട്  നനിലവനില്  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലലാം  അദലഭാപകേരുലട
കുറവകണഭാ  എനലാം  ഉലണങ്കനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന  എലന്തെങ്കനിലലാം  നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്രനനിയമമഭായ  'കുടനികേളുലട  സഗൗജനലവലാം  നനിര്ബനനിതവമഭായ
വനിദലഭാഭലഭാസ  അവകേഭാശ  നനിയമലാം  2009'-ലന്റെ  സ്കൂളനിനട്ട്  ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ള
ലഷഡഡ്യൂളനിലല  ക്രമനമ്പര്  1  (എ),  1  (ബനി)  എനനിവയനിലഭാണട്ട്  വനിദലഭാര്തനി  -
അദലഭാപകേ  അനുപഭാതലാം  വലവസ  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനുസരനിചട്ട്  വനിദലഭാര്തനി  -
അദലഭാപകേ അനുപഭാതലാം തഭാലഴെ പറയലാംപ്രകേഭാരമഭാണട്ട്:

1   മുതല്   5   വലര കഭാസ്സുകേളക്കട്ട്   :

60 കുടനികേള വലര - 2 അദലഭാപകേര്

61 കുടനികേള മുതല് 90 വലര - 3 അദലഭാപകേര്

91 കുടനികേള മുതല് 120 വലര - 4 അദലഭാപകേര്

121 കുടനികേള മുതല് 200 വലര - 5 അദലഭാപകേര്

200-നട്ട്  മുകേളനില്  വനിദലഭാര്തനി  അദലഭാപകേ  അനുപഭാതലാം  1:40
കേവനിയരുലതനമഭാണട്ട് നനിയമലാം. 150 കുടനികേളനില് കൂടുതല് ഉലണങ്കനില് ലഹഡട്ട് ടതീചലറ
കഭാസട്ട്  ചേഭാര്ജ്ജനില്നനിനലാം  ഒഴെനിവഭാക്കനി  ഒരു  ടതീചറുലട  തസ്തനികേ  അനുവദനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്യുലാം. 

6   മുതല്   8   വലര കഭാസ്സുകേള   :
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കകേന്ദ്രനനിയമത്തനിലന്റെ ലഷഡഡ്യൂള പ്രകേഭാരലാം

1. ഒരു കഭാസനിനട്ട് കുറഞ്ഞെതട്ട് ഒരദലഭാപകേന എന കേണക്കനില് തഭാലഴെപറയന
വനിഷയങ്ങളക്കട്ട് കുറഞ്ഞെതട്ട് ഒരദലഭാപകേന വതീതലാം.

(i) സയനസുലാം കേണക്കുലാം

(ii) സഭാമൂഹലപഭാഠലാം

(iii) ഭഭാഷകേള

2. ഓകരഭാ മുപത്തനിയഞ്ചട്ട് കുടനികേളക്കുലാം ഒരദലഭാപകേന.

3. വനിദലഭാര്തനികേളുലട എണലാം 100-നട്ട് മുകേളനിലഭായഭാല്

 (i) ഒരു ഫുള ലലടലാം ലഹഡട്ട് ടതീചര്

(ii) പഭാര്ടട്ട് ലലടലാം അദലഭാപകേന

(A) ആര്ടട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസലാം

(B) ആകരഭാഗല കേഭായനികേ വനിദലഭാഭലഭാസലാം

(C)  വര്ക്കട്ട് എഡഡ്യൂകക്കഷന

(ബനി)  ബഹു.  ലലഹകക്കഭാടതനി  വനിധനി  പ്രകേഭാരലാം  കകേരളത്തനില്  വനിദലഭാഭലഭാസ
അവകേഭാശ നനിയമലാം നടപഭാക്കനിയതട്ട് 1 മുതല് 5 വലര കഭാസ്സുകേളക്കട്ട് 30 കുടനികേള വലര
1 -ഉലാം 31 മുതല് 60 വലര 2-ഉലാം എന അടനിസഭാനത്തനില് ക്രമത്തനില് കമല് വനിവരനിച
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് തസ്തനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 6  മുതല് 8 വലരയള്ള കഭാസ്സുകേളക്കട്ട്
ബഹു. ലലഹകക്കഭാടതനി വനിധനിപ്രകേഭാരലാം  35:1  അനുപഭാതത്തനില് 1  മുതല് 35  കുടനികേള
വലര 1 ഡനിവനിഷന, 36 മുതല് 70 വലര 2-ാം ഡനിവനിഷന എന അടനിസഭാനത്തനില്
ഡനിവനിഷനുകേളുലാം  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേളുലാം  അനുവദനിക്കുന.  കകേഭാടതനി
ഉത്തരവനിലനതനിരഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഫയല്  ലചേയ  അപതീലനിനട്ട്  വനികധയമഭായഭാണട്ട്
തസ്തനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി) അദലഭാപകേരുലട  കുറവട്ട്/കൂടുതല് സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള  2016-17  ലല
തസ്തനികേ നനിര്ണയലാം കേഴെനിയനതനുസരനിചട്ട്  മഭാത്രകമ തനിടലപടുത്തഭാന കേഴെനിയകേയള.
ഓകരഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലലാം  വനിദലഭാര്തനികേളുലട എണത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് കമല്
വനിവരനിച പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് തസ്തനികേകേള സ്കൂളുകേളനില് അനുവദനിച്ചുവരുനതട്ട് എനതനിനഭാല്
അതനിനനുസൃതമഭായനി ഉണഭാകുന ഒഴെനിവകേളനില് എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില്  ലകേ.ഇ.ആര്.-ലല
വലവസകേള,  സര്ക്കഭാര്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  എനനിവയനുസൃതമഭായനി  മഭാകനജര്മഭാരുലാം,
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സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  പനി.എസട്ട്.സനി./  തഭാലഭാലനികേ  നനിയമനവലാം  നടതനതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലണട്ട്. 

സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേലള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി

123  (2156)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനി ഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനികലറനിയ  വര്ഷവലാം  2016-17
അധലയന വര്ഷവലാം ലപഭാതു വനിദലഭാലയങ്ങളനില് എത്ര കുടനികേള പഠനത്തനിലനത്തനി
എനട്ട്  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്/  അണ്എയ്ഡഡട്ട്/  മറട്ട്  കകേന്ദ്ര സനിലബസട്ട്  പഠനമുള്ള
സത്വകേഭാരല സ്കൂളുകേള എനനിങ്ങലന തരലാംതനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷലാം  ലകേഭാണട്ട്  എത്ര  ശതമഭാനലാം  കുടനികേളുലട  കുറവട്ട്
സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് വനനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലല  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്തവഭാനുലാം,
യഥഭാസമയലാം  പഭാഠപുസ്തകേ  വനിതരണലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരലലാം  ഒഴെനിവഭാക്കഭാനുലാം
സര്ക്കഭാരുകദലഭാഗസരുലട  മക്കലള  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
ലചേയനിക്കുനതനിനു  കവണ  കബഭാധവത്കേരണലാം  നടതവഭാനുലാം  എന്തു  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖല സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി
സലാംസഭാനതടനതീളലാം  ഒരു  ഏകേതീകൃത  സനിലബസ്സുലാം  സഭാപന  നടത്തനിപ്പുകേളക്കട്ട്
ഏകേതീകൃത  ചേടങ്ങളുലാം  ഉണഭാക്കുവഭാൻ  എന്തു  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുലാം  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്/അണ്എയ്ഡഡട്ട് കമഖലയനില് പ്രകവശനലാം കനടനിയ
കുടനികേളുലട വനിവരലാം

ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനില് 

വര്ഷലാം സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡട്ട് അണ്എയ്ഡഡട്ട് ആലകേ

2011-12 1264010 2598451 372824 4235285

2016-17 1126243 2156965 418369 3701577

ഹയര് ലസക്കണറനി വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖല
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വര്ഷലാം സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡട്ട് അണ്
എയ്ഡഡട്ട് ആലകേ

2011-12 149372 146322 33703 329397

2016-17 2016-17-ല് പ്രകവശന നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കണറനി വനിദലഭാഭലഭാസ കമഖല

വര്ഷലാം സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡട്ട് അണ് എയ്ഡഡട്ട് ആലകേ

2011-12 17979   9883      … 27862

2016-17 2016-17-ല് പ്രകവശന നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

മറട്ട് കകേന്ദ്ര സനിലബസട്ട് പഠനമുള്ള സത്വകേഭാരല സ്കൂളുകേളനിലല വനിവരലാം ലഭലമല. 

(ബനി)  (a) ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലയനില്  കേഴെനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷലാംലകേഭാണട്ട്  
10.9% കുടനികേള സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് കുറഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്. 

    (b) ഹയര് ലസക്കണറനി/ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി   
വനിഭഭാഗത്തനില് സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില് കുടനികേളുലട കുറവട്ട് 
വനനിടനില. 

(സനി)  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലല  വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്തനതനിനഭായനി
ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപട്ട്,  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.,  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  ലഎ.ടനി@  സ്കൂള
എനനിവവഴെനി  നനിരവധനി  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  ലചേയട്ട്  മനികേച  അടനിസഭാന
സഗൗകേരലങ്ങളുലാം  ലമചലപട  പഠന  സഗൗകേരലവലാം  ലമചലപട  അദലഭാപന  നനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുതനതനിനുലാം  മനികേച  രതീതനിയനിലള്ള  പഭാഠല  പദതനി  പരനിഷ്കരണവലാം
അദലഭാപകേ പരനിശതീലനലാം  എനനിവ ലഎ.ടനി  @  സ്കൂളനിലന്റെ  കനതൃതത്വത്തനില്  ലഎ.ടനി.
അധനിഷനിത വനിദലഭാഭലഭാസലാം എനനിവയലാം നടപഭാക്കനിവരുന. പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലട ലഭലത
ഉറപ്പുവരുതനതനിനുലാം  അവ  അദലയന  വര്ഷലാം  ആരലാംഭനിക്കുകമ്പഭാളതലന
കുടനികേളക്കട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രനിന്റെനിലാംഗട്ട്
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്നനിനലാം  കനരനിടട്ട്  കകേന്ദ്രതീകൃത  ഹബ്ബുകേള  മുകഖന  സ്കൂള
ലസഭാലലസറനികേളനില് എത്തനിക്കുന സലാംവനിധഭാനവലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) പരനികശഭാധനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

 സ്കൂളുകേളനിലല അക്കഭാദമനികേട്ട് നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തഭാന നടപടനി
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124 (2157)  ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്   .   പനി  .   കുനപനിള്ളനില് :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂളുകേളനിലല അക്കഭാഡമനികേട്ട് നനിലവഭാരലാം ഉയര്തവഭാന
എലന്തെങ്കനിലലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കുവഭാന
ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം;

(സനി)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേലക്കഭാണലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത ലതരലഞ്ഞെടുത്ത വനിദലഭാലയങ്ങലള അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര
നനിലവഭാരമുള്ള സ്കൂളുകേളഭായനി  ഉയര്തനതനിനുലാം  മനികേച ഭഗൗതനികേ സഭാഹചേരലങ്ങളുള്ള
വനിദലഭാലയങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുനതനിനുമുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുനണട്ട്.  കേലഭാ-
കേഭായനികേ  പ്രവൃത്തനി  പരനിചേയ  പ്രഭാധഭാനലലാം  നല്കുന  തരത്തനില്  പഭാഠലപദതനി
പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  1  മുതല്  10  വലരയള്ള  കഭാസ്സുകേളനിലല  പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള
പരനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകേയലാം  അദലഭാപകേര്ക്കഭായനി  ലമചലപട  പരനിശതീലനലാം
നല്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.-യലട  കനതൃതത്വത്തനില്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയ കഫഭാക്കസട്ട് കപഭാലലയള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള അക്കഭാദമനികേട്ട് നനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തഭാന  സഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജനികേരുലട  കമല്കനഭാടത്തനില്
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട  അസലാംബനി  മണ്ഡലങ്ങളനില്  സ്കൂളുകേളുലട  സമഗ്ര  പുകരഭാഗമനലാം
ലക്ഷലമനിടട്ട് സമഗ്ര വനിദലഭാഭലഭാസ പദതനിയലാം നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്. 

(ബനി) ലപഭാതു  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങള  ലമചലപടുതകേ,
വനിദലഭാഭലഭാസ  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുതകേ,  ലപഭാതു  വനിദലഭാലയങ്ങളനികലക്കട്ട്  കൂടുതല്
കുടനികേലള  ആകൃഷ്ടരഭാക്കുകേ,  മനികേച  പഠന  നനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുതകേ  എനതീ
ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് പദതനി മുകഖന ലലകേവരനിക്കുവഭാന ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  കൂടഭാലത കുടനികേളുലട
ശഭാരതീരനികേവലാം  മഭാനസനികേവലാം  ആകരഭാഗലപരവമഭായ  കേഭാരലങ്ങളനില്കൂടനി  ശദവചട്ട്
ഗുണകമന്മെയള്ള വനിദലഭാഭലഭാസമഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്. 
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(സനി)  വനിദലഭാലയങ്ങലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഭഗൗതനികേഭാന്തെരതീക്ഷലാം
ആകേര്ഷകേവലാം  ശനിശുസഗൗഹൃദമഭാക്കുനതനിനുലാം  ഭഗൗതനികേ  സഭാഹചേരലങ്ങള
ലമചലപടുതനതനിനുലാം  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലലാം  ശഗൗചേഭാലയങ്ങള  ഉറപഭാക്കുനതനിനുള്ള
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കുടനികേള  ഉദ്ദേനിഷ്ടപഠന  കനടങ്ങള  ലലകേവരനിച്ചുലവനട്ട്
ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  സഭാര്ടട്ട്  ചേനില്ടണ്  പദതനിയലാം  ശുചേനിതത്വമുള്ള  വനിദലഭാലയഭാന്തെരതീക്ഷലാം
ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  കതീന  കേലഭാമ്പസട്ട്  കസഫട്ട്  കേഭാമ്പസട്ട്  പദതനിയലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
ശക്തമഭായ കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് നടതനതനിനുള്ള ആസൂത്രണങ്ങളുലാം നല്കേനിവരുനണട്ട്. 

 വനിദലഭാഭലഭാസ ഗുണനനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തഭാനുള്ള പദതനികേള 

125  (2158)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഗുണനനിലവഭാരവലാം  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങളുലാം
ലമചലപടുത്തഭാനുള്ള പദതനികേള പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതു  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലല  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  പഭാഠലപദതനികേള  പരനിഷ്കരനിക്കുകേയലാം  അതനിനപ്രകേഭാരലാം
പഭാഠപുസ്തകേങ്ങള  തയഭാറഭാക്കനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുമുണട്ട്.  ഇകതഭാലടഭാപലാം  അദലഭാപകേലര
ശഭാക്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി ലമചലപട പരനിശതീലന കമഭാഡഡ്യൂളുകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില്
പരനിശതീലനലാം  നല്കേനിവരുനണട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാം  ലഎ.ടനി.  അധനിഷനിത  വനിദലഭാഭലഭാസലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ലഎ.ടനി@  സ്കൂളനിലന്റെ  കനതൃതത്വത്തനില്  സഭാര്ടട്ട്  കഭാസട്ട്റലാം  തുടങ്ങനി
നനിരവധനി പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത അടനിസഭാന
സഗൗകേരലങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  പഭാന  ഫണട്ട്,  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.,
ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  എനനിവയലട  ഫണ്ടുകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  സ്കൂളുകേലള  അന്തെഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്  ഉയര്തനതനിനഭായനി
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട സ്കൂളുകേളനില് ഇതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനവലാം നടത്തനിവരുന. 

സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലല യ.പനി.എസട്ട്.എ., എല്.പനി.എസട്ട്.എ. നനിയമനങ്ങള

126  (2159)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര് എല്.പനി., യ.പനി. സ്കൂളുകേളനിലല അദലഭാപകേരുലട
ഒഴെനിവകേളനില്  എല്.പനി.എസട്ട്.എ.,  യ.പനി.എസട്ട്.എ.  എനനിവലര  പരസരലാം  മഭാറനി
നനിയമനിക്കഭാറുകണഭാ;
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(ബനി)  യ.പനി.എസട്ട്.എ.-യലട  ഒഴെനിവള്ള  തസ്തനികേകേളനികലക്കട്ട്  എല്.പനി.എസട്ട്.എ.-മഭാര്ക്കട്ട്
സലലാംമഭാറലാം  നല്കുനതുകപഭാലല  എല്.പനി.എസട്ട്.എ.  ഒഴെനിവനികലക്കട്ട്  യ.പനി.എസട്ട്.എ.-
മഭാര്ക്കട്ട്  സലലാംമഭാറലാം  നല്കേഭാത്തതട്ട്  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ആയതട്ട്
എന്തുലകേഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  യ.പനി.  സ്കൂളുകേളനില്  യ.പനി.എസട്ട്.എ.-മഭാരുലട
തസ്തനികേകേളനികലക്കട്ട്  എല്.പനി.എസട്ട്.എ.-മഭാലര  നനിയമനിക്കുനതുമൂലലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.യലട
റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  നനിലവനില്  ഉണഭായഭാല്  കപഭാലലാം  വളലര  കുറചട്ട്  ഉകദലഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്
മഭാത്രകമ  യ.പനി.എസട്ട്.എ  ആയനി  നനിയമനലാം  ലഭനിക്കഭാറുള  എന  വസ്തുത
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എല്.പനി.എസട്ട്.എ.-മഭാര്ക്കുലാം  യ.പനി.എസട്ട്.എ.-മഭാര്ക്കുലാം  പ്രകതലകേലാം
പരതീക്ഷകേള നടത്തനി പനി.എസട്ട്.സനി.  തയഭാറഭാക്കുന റഭാങ്കട്ട് ലനിസ്റ്റനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില്
നനിയമനലാം  നടതന  സഭാഹചേരലത്തനില്  യ.പനി.എസട്ട്.എ.  കവക്കനസനിയനികലക്കട്ട്
എല്.പനി.എസട്ട്.എ.-മഭാര്ക്കട്ട്  സലലാംമഭാറലാം  നല്കുന  നനിലവനിലള്ള  രതീതനി
പുനദുഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി എന്തു  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ഇ)  പ്രസ്തുത  നടപടനി  പുനദുഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന  കേഴെനിയനിലലങ്കനില്  യ.പനി.എസട്ട്.എ.
മഭാരനില്  തഭാല്പരലമുള്ളവലര  എല്.പനി.എസട്ട്.എ.യഭായനി  മഭാറനി  നനിയമനിക്കഭാന  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  2005-നുമുമ്പട്ട്  എല്.പനി.എസട്ട്.എ./യ.പനി.എസട്ട്.എ.  തസ്തനികേ
പ്രകതലകേമഭായനി  തനിരനിക്കുനതനിനുമുമ്പട്ട്  പനി.ടനി.  ടതീചര്  തസ്തനികേയനില്  നനിയമനലാം  ലഭനിചവര്ക്കട്ട്
എല്.പനി.,  യ.പനി.  വനിഭഭാഗത്തനില്  അവരുലട  സതീനനികയഭാറനിറനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്
സലലാംമഭാറത്തനിനട്ട് അര്ഹതയണട്ട്. 

(ബനി)  2005-നുകശഷലാം  എല്.പനി.എസട്ട്.എ.,  യ.പനി.എസട്ട്.എ.  തസ്തനികേയനില്
പനി.എസട്ട്.സനി.  പ്രകതലകേ നനിയമനലാം നടത്തഭാറുണട്ട്.  ടനി തസ്തനികേയനില് നനിയമനലാം ലഭനിചവര്ക്കട്ട്
അതതട്ട് തസ്തനികേകേളനികലക്കട്ട് മഭാത്രകമ സലലാം മഭാറത്തനിനട്ട് അര്ഹതയള. 

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(ഡനി & ഇ)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 
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127  (2160)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശശനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  യ.ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരണ  കേഭാലത്തട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപട്ട്  നടത്തനിയ
എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  തുടങ്ങനി,  മറ്റു  പരതീക്ഷഭാ  നടത്തനിപ്പുകേളനിലലാം,  റനിസളടട്ട്
പ്രഖലഭാപനത്തനിലലാം  വന  വതീഴ്ചകേളമൂലലാം  പരതീക്ഷഭാര്തനികേളക്കുണഭായ  പ്രശ്നങ്ങള
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  പ്രശ്നങ്ങള  എലന്തെലഭാമഭാലണനലാം  ഇതനിനുത്തരവഭാദനികേളഭായ
ഉകദലഭാഗസര്  ആലരലഭാലാം  എനലാം  എന്തു  നടപടനികേള  നഭാളനിതുവലര  സത്വതീകേരനിച്ചുലവനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാര്  കേഭാലയളവനില്  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  ഉളലപലടയള്ള
പരതീക്ഷയട്ട് കവണനിയള്ള കചേഭാദല കപപര് അചടനിചതട്ട് എവനിലടയഭായനിരുന എനലാം അതുമഭായനി
ബനലപട്ടുണഭായ പ്രശ്നങ്ങള എലന്തെലഭാലാം എനലാം ആയതു സലാംബനനിചട്ട് എത്ര കകേസ്സുകേള
രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്  എനലാം  അവയലട  നനിലവനിലല  അവസലയന്തെഭാണട്ട്  എനലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതുമഭായനി  ബനലപട  കുറഭാകരഭാപനിതരുലാം  കുറവഭാളനികേളുമഭായ  ഉകദലഭാഗസര്
ആലരലഭാലാം എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2015  വര്ഷലത്ത  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷഭാ  റനിസളടട്ട്
പ്രഖലഭാപനത്തനില്  ചേനില  സഭാകങ്കതനികേ  പനിഴെവകേള  സലാംഭവനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.  ചേനില
കേലഭാമ്പുകേളനില് നനിനലാം മഭാര്ക്കട്ട് അപട്ട് കലഭാഡട്ട് ലചേയ കപ്രഭാഗ്രഭാമനിലല ചേനില  സഭാകങ്കതനികേ
തകേരഭാറുകേളമൂലലാം  പൂര്ണമഭായനി  സര്വറനില്  ലഭനിചനിടനില.  ഇവ  പനിനതീടട്ട്  കേലഭാമ്പട്ട്
ഓഫതീസനില്നനിനലാം  കശഖരനിചട്ട്  24-4-2015-നട്ട്  ഫലലാം  പ്രഖലഭാപനിച്ചു.
സമയബനനിതമഭായനി  ചേനില  സ്കൂളുകേളനില്  നനിനലാം  കഗ്രസട്ട്  മഭാര്ക്കട്ട്  അപട്ട് കലഭാഡട്ട്
ലചേയനിരുനനില.  ആയവ  ലഭനിച  മുറയട്ട്  പരതീക്ഷഭാഭവനനില്  എനടനി  നടത്തനിയഭാണട്ട്
രണഭാമലത്ത ഫലലാം പ്രഖലഭാപനിചതട്ട്. 2015 മഭാര്ചനിലല എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി പരതീക്ഷ
സമയലത്ത  പരതീക്ഷഭാ  ഭവന  ലസക്രടറനി  ശതീ.  എലാം.  ലഎ.  സുകുമഭാരന,  സനിസ്റ്റലാം
മഭാകനജര്  ആയനിരുന  ശതീമതനി  ലജ.  പനി.  ലബനനിത,  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി
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പരതീക്ഷയമഭായനി ബനലപട 'എ 1'  ലസക്ഷന കഭാര്ക്കട്ട് ശതീ.  റനി.  സകന്തെഭാഷട്ട് കുമഭാര്,
എ  വനിഭഭാഗലാം  സൂപ്രണട്ട്  ശതീമതനി  ശതീകേല.ബനി,  വനിവനിധ  പരതീക്ഷഭാ  വഭാലഡ്യൂകവഷന
ലസന്റെറുകേളനിലല  കേലഭാമ്പട്ട് ഓഫതീസര്മഭാര്,  ലഡപഡ്യൂടനി കേലഭാമ്പട്ട് ഓഫതീസര്മഭാര്, കസ്കഭാര്
സൂപര്ലവസര്മഭാര് എനനിവര്ലക്കതനിലര  അചടക്ക നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

1. പരതീക്ഷഭാഭവനനിലല മുന ലസക്രടറനിയഭായനിരുന ശതീ. എലാം. ലഎ. സുകുമഭാരന
കസവനത്തനില്  നനിനലാം  വനിരമനിചതനിനഭാല്  സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  അചടക്ക
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

2. പരതീക്ഷഭാ  ഭവനനിലല   സനിസ്റ്റലാം  മഭാകനജരഭായനിരുന  ശതീമതനി  ലജ.പനി.
ലബനനിതലയ  ടനിയഭാളുലട  മഭാതൃസഭാപനമഭായ  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വകുപനികലക്കട്ട്
തനിരനിചയച്ചു.  ടനിയഭാളലക്കതനിലര  ശനിക്ഷഭാനടപടനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  ടനിയഭാളുലട  ഒരു
വഭാര്ഷനികേ  ഇനക്രനിലമന്റെട്ട്  സഞ്ചനിതഫലകത്തഭാലട  തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി  തടഞലകേഭാണട്ട്
കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല് കനഭാടതീസട്ട് ടനിയഭാളക്കട്ട് നല്കേനി മറുപടനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി
ഹയര് ലസക്കണറനി വകുപട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

3. വഭാലഡ്യൂകവഷന ലസന്റെറുകേളനിലല കേലഭാമ്പട്ട് ഒഭാഫതീസര്മഭാര്,  ലഡപഡ്യൂടനി കേലഭാമ്പട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാര്,  കസ്കഭാര്  സൂപര്ലവസര്മഭാര്,  എനനിവര്ലക്കതനിരഭായ
അചടക്കനടപടനിയമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ചേഭാര്ജ്ജട്ട്  ലമകമ്മേഭാകേള  നല്കുകേയലാം
ആയതനികന്മെല് ഇവര് സമര്പനിച വനിശദതീകേരണത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് പരതീക്ഷഭാഫലലാം
പുനദുഃപ്രസനിദതീകേരനികക്കണനി  വന  സഭാഹചേരലലാം  പരതീക്ഷഭാഭവനനില്  സലാംഭവനിച
വതീഴ്ചകേളഭാലണനട്ട് കേലണത്തനി. പരതീക്ഷഭാ ഭവനനിലല ബനലപട ലസക്ഷന കഭാര്ക്കട്ട് ശതീ. റനി.
സകന്തെഭാഷട്ട് കുമഭാര്, സൂപ്രണട്ട് ശതീമതനി ശതീകേല. ബനി എനനിവര്ലക്കതനിലര അചടക്ക നടപടനി
സത്വതീകേരനിചനിരുന. 

4. ശതീ.  റനി.  സകന്തെഭാഷട്ട്  കുമഭാര്,  ശതീമതനി  ശതീകേല.  ബനി  എനനിവര്ലക്കതനിരഭായ
ശനിക്ഷഭാനടപടനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  ഇവരുലട  ഒരു  വഭാര്ഷനികേ  ഇനക്രനിലമന്റെട്ട്  സഞ്ചനിതഫല
പ്രഭാബലലകത്തഭാലട തഭാല്ക്കഭാലനികേമഭായനി തടഞലകേഭാണട്ട് ഇവര്ക്കട്ട് കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല്
കനഭാടതീസട്ട് നല്കേനി അചടക്ക നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  കചേഭാദലകപപര് അചടനിക്കുനതട്ട് രഹസല സത്വഭഭാവലാം ഉള്ളതഭാണട്ട്. 2015  മഭാര്ചട്ട്
മഭാസത്തനിലല  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  പരതീക്ഷയമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഓണ്ലലനഭായനി
നടതന  ലഎ  ടനി  വനിഷയത്തനിനട്ട്  കചേഭാദലകപപര്  അചടനിചതുമൂലലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നഷ്ടലാം
സലാംഭവനിചനിരുന.  ഇഗൗ  വനിഷയവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കകേസ്സുകേള  ഒനലാംതലന  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിടനില.
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(ഡനി)  ഇഗൗ  വനിഷയവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറകകററനിലല
സതീനനിയര് ഫനിനഭാനസട്ട്  ഒഭാഫതീസര് അകനത്വഷണലാം നടതകേയലാം അകനത്വഷണ റനികപഭാര്ടട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  ടനി  കേഭാലയളവനില്  പരതീക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണറുലട  കേഭാരലഭാലയത്തനില്  പരതീക്ഷഭാ
ലസക്രടറനി ആയനിരുന ശതീ. എലാം. ലഎ. സുകുമഭാരന, കജഭായനിന്റെട്ട് കേമ്മേതീഷണര്  ആയനിരുന
ശതീമതനി  എന.  ലഎ.  തങ്കമണനി,  ബനലപട ലസക്ഷന  കഭാര്ക്കട്ട്  ശതീ.  റനി.  സകന്തെഭാഷട്ട്
കുമഭാര്,  ലസക്ഷന  സൂപ്രണട്ട്  ശതീമതനി  ബനി.  ശതീകേല  എനനിവര്  കുറക്കഭാലരനട്ട്
കേലണതകേയലാം ലചേയനിരുന. 

 കസഭാര്ട്സട്ട് കേത്വഭാടയനില് അഡനിഷന ലഭനിക്കുന വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് കേഭായനികേ
പരനിശതീലനത്തനിനട്ട് സഗൗകേരലലാം നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

128 (2161)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പസട്ട്  വണ്  അഡ് മനിഷനഭായനി  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേത്വഭാടയനില്  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുനവര്ക്കട്ട് കേഭായനികേഭാദലഭാപകേകരഭാ പരനിശതീലന സഗൗകേരലകമഭാ ഇലഭാത്ത സ്കൂളനില്
അഡ് മനിഷന ലഭനിക്കുനതട്ട് ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേത്വഭാടയനില്  അഡ് മനിഷന  ലഭനിക്കുന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
കേഭായനികേഭാദലഭാപകേര്  ഉള്ളതുലാം  കേഭായനികേ  പരനിശതീലനത്തനിനട്ട്  സഗൗകേരലമുള്ളതുമഭായ
സ്കൂളനികലക്കട്ട്  അഡ് മനിഷന  മഭാറനി  നല്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  പ്രകതലകേ
ഉത്തരവനിറക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  പസട്ട് വണ് പ്രകവശനത്തനിനട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കേത്വഭാടയനില് അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  കേഭായനികേഭാദലഭാപകേകരഭാ,  പരനിശതീലന  സഗൗകേരലകമഭാ  ഇലഭാത്ത
സ്കൂളനില് അഡനിഷന ലഭനിക്കുനതഭായനി ശദയനില്ലപടനിടനില. 

(സനി)  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേത്വഭാടയനില്  അഡനിഷന  ലഭനിക്കുനവര്ക്കട്ട്
കേഭായനികേഭാദലഭാപകേകരഭാ,  പരനിശതീലന    സഗൗകേരലകമഭാ  ഉള്ള  സ്കൂളുകേളനികലക്കട്ട്  എന
പരനിഗണന  നല്കേനി  അഡനിഷന  നല്കേഭാന  നനിലവനിലല  വലവസകേള  പ്രകേഭാരലാം
കേഴെനിയനില.  എനഭാല്  കേഭായനികേ  രലാംഗത്തട്ട്  മനികേവട്ട്  പുലര്തന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്
അവര്ക്കട്ട്  സഗൗകേരലപ്രദമഭായ  സ്കൂളുകേളനികലക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പ്രകതലകേഭാനുമതനിയനിലൂലട
മഭാറലാം നല്കുനണട്ട്. 



200 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 18, 2016

 സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേകളഭാടനുബനനിച്ചുള്ള പ്രതീ-ലപ്രമറനികേളക്കുള്ള അലാംഗതീകേഭാരലാം

129  (2162) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേകളഭാടനുബനനിചട്ട്  ആരലാംഭനിചട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിച എത്ര പ്രതീ ലപ്രമറനി സ്കൂളുകേളുലട അകപക്ഷകേളുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇവയട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുനതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങ്കനില് ഇവയട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തെര നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില്  1988  മുതല്  പനി.റനി.എ.-യലട
നനിയനണത്തനില്  ആരലാംഭനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന  പ്രതീ-ലപ്രമറനികേളനിലല
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  2012  മുതല് സര്ക്കഭാര്  ഓണകററനിയലാം നല്കേനിവരുന. പ്രതീ-ലപ്രമറനി
വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കേനി  ഉത്തരവഭാകുനനിലഭാലയങ്കനിലലാം
7-12-2012  വലര  ആരലാംഭനിച  പ്രതീ -ലപ്ര മറനികേളനിലല  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  നനിലവനില്
ഓണകററനിയലാം  ലഭനിക്കുനണട്ട്.  7-12-2012-നട്ട്  കശഷലാം  ഇത്തരലാം  സ്കൂളുകേള
ആരലാംഭനികക്കണതനിലഭാലയനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല്  തുടര്നട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി ലഭനിക്കുന അകപക്ഷകേള പരനിഗണനിക്കുനനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.

   അക്കഭാദമനികേട്ട് സലാംവനിധഭാനത്തനില് പരനിഷ്കഭാരങ്ങള
 130 (2164) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :

ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യ  .   അരുണന :
   ശതീ  .   പുരുഷന കേടലണനി :
   ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഉനത  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെയലാം  ലപഭാതു
വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെയലാം  അക്കഭാദമനിക്കട്ട്  നനിലവഭാരലാം  മറ്റു  സലാംസഭാനങ്ങലള
അകപക്ഷനിചട്ട്  കമഭാശമഭാലണന  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ഇക്കഭാരലലാം
അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിരുകനഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഓകരഭാ  വനിദലഭാര്തനിയലടയലാം  അഭനിരുചേനിക്കനുസൃതമഭായനി  കേഴെനിവട്ട്
വനികേസനിപനിക്കഭാനുള്ള  സഗൗകേരലലാം  വനിദലഭാലയങ്ങളനിലലാം  ഉനതവനിദലഭാഭലഭാസ
സഭാപനങ്ങളനിലലാം  ഒരുക്കഭാനഭായനി  അക്കഭാദമനിക്കട്ട്  രലാംഗത്തട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  മഭാറലാം
വരുത്തഭാന സഭാധനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

 (സനി)  സത്വയലാംഭരണ  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  തലത്തനില്  എനതനിനു  പകേരലാം
അക്കഭാദമനികേരലാംഗത്തട്ട്  മഭാത്രലാം  എന  നനിലയനില്  സത്വയലാംഭരണസലാംവനിധഭാനലാം
പുനദുഃക്രമതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ; എങ്കനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രനിനസനിപല്സട്ട്  കേഗൗണ്സനില്,  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  അകസഭാസനികയഷന
തുടങ്ങനി  ഉനതവനിദലഭാഭലഭാസ  സഭാപനങ്ങളുലട  തലപതള്ളവര്ക്കുലാം  നടത്തനിപ്പു
കേഭാര്ക്കുലാം  സലാംഘടനയഭാകേഭാലമനനിരനിലക്ക  വനിദലഭാര്തനികേളുലട  ജനഭാധനിപതല
അവകേഭാശങ്ങള  ഉറപഭാക്കനി  സഭാമൂഹല  ഇടലപടലനിനട്ട്  അവലര  പ്രഭാപരഭാക്കഭാന
ആവശലമഭായ നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടതകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനില്  കുടനികേളുലട  അഭനിരുചേനിയലാം  കേഴെനിവലാം
വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.,  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.  വഴെനി  വനിവനിധ
പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുകേയലാം  അക്കഭാദമനികേട്ട്  മനികേവട്ട്  വരുതനതനിനട്ട്  സനിലബസട്ട്
പരനിഷ്കരനിക്കുകേയലാം അതനിലന്റെ അടനിസനത്തനില് അദലഭാപകേര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നല്കുകേയലാം
എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി.  കുടനികേളക്കഭായനി  എലഭാവര്ഷവലാം  "ഒരുക്കലാം”എന  ലകേപുസ്തകേലാം
തയഭാറഭാക്കനി  വരനികേയലാം  ലചേയ്യുന.  ഓകരഭാ  വനിദലഭാര്തനിയലടയലാം  അഭനിരുചേനിക്കനുസൃതമഭായനി
കേഴെനിവട്ട് വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി എല്.ബനി.എസട്ട്.,  ലഎ.റനി.ഡബബ.  പൂജപ്പുര ലടകകഭാളജനി
ബനിസനിനസട്ട്  ഇനകേഡ്യൂകബഷന  ലസന്റെര്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ലടക്ലഫസ്റ്റട്ട്,  ലസമനിനഭാര്,
എകനിബനിഷന,  കേത്വനിസട്ട്  കകേഭാമ്പറതീഷന,  വനിവനിധ  കേലഭാകേഭായനികേ  മതരങ്ങള
തുടങ്ങനിയവ കകേഭാകളജുകേളനില് സലാംഘടനിപനിക്കുനണട്ട്.

വനിദലഭാര്തനിയലട  അഭനിരുചേനിക്കനുസൃതമഭായനി  കേഴെനിവട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുവഭാന
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കലഭാ കകേഭാകളജനില് ലറമഡനിയല് കകേഭാചനിലാംഗട്ട്,  കകേഭാചനിലാംഗട്ട്
കഫഭാര്  എനടനി  ഇനടു  സര്വതീസട്ട്,  കേരനിയര്  ആന്റെട്ട്  കേഗൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  ലസല്,
കപസട്ട് ലമന്റെട്ട് ലസല്, ലഎ.കേബ.എ.സനി. ഇലാംഗതീഷട്ട് കഭാസ്സുകേള നടതനണട്ട്. കകേഭാകളജട്ട്
തലത്തനില് വനിദലഭാര്തനികേളുലട അഭനിരുചേനിക്കനുസരനിചട്ട് കേഴെനിവട്ട് വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
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അസഭാപട്ട്  (അഡതീഷണല്  സ്കനില്  അകേബസനിഷന  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം),  ഡബബ.ഡബബ.എസട്ട്.
(വഭാക്കട്ട് വനിത്തട്ട് കസ്കഭാളര്),  എസട്ട്.എസട്ട്.പനി. (കസ്കഭാളര് സകപഭാര്ടട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം)  എനതീ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

മലയഭാളലാം  സര്വകേലഭാശഭാലയനില്   ബനിരുദ,  ബനിരുദഭാനന്തെര  കകേഭാഴ്സുകേള  യ.ജനി.സനി
അനുശഭാസനിക്കുന  കചേഭായനിസട്ട്  കബസ്ഡട്ട്  ലക്രഡനിറട്ട്  സനിസ്റ്റലാം  പഭാലനിചഭാണട്ട്
നടതനതട്ട്. 

(സനി)  നനിലവനില്  അക്കഭാഡമനികേ  തലത്തനിലല  സത്വയലാംഭരണലാം  മഭാത്രകമ
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള.  കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനിലള്ള  11  എയ്ഡഡട്ട്
കകേഭാകളജുകേളനിലലാം  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജനിലമഭാണട്ട്  സത്വയലാംഭരണലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

 മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് അടച്ചുപൂടഭാന അകപക്ഷനിച സ്കൂളുകേള

 131  (2165)  ശതീ  .    പഭാറക്കല്  അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കുടനികേളുലട എണത്തനിലള്ള കുറവട്ട് കേഭാരണലാം അടച്ചു പൂടഭാന മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്
അകപക്ഷ സമര്പനിച എത്ര സ്കൂളുകേള നനിലവനിലലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളുലട കപരുലാം കുടനികേളുലട എണവലാം പ്രകേഭാരലാം ഇവയലട ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേള  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുക്കുകമഭാ;  എങ്കനില്  ഇതനിനഭായനി
വനിദലഭാഭലഭാസ നനിയമത്തനില് കഭദഗതനി വരുതകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇലലങ്കനില്  ഇത്തരലാം  സ്കൂളുകേളുലട  കേഭാരലത്തനില്  എന്തു  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ)  കുടനികേളുലട  എണത്തനിലള്ള  കുറവട്ട്  കേഭാരണലാം  സ്കൂള  അടച്ചൂപൂടഭാന

മഭാകനജര്,  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ ഡയറകര്ക്കട്ട് കനഭാടതീസട്ട്  നല്കേനിയ  44  സ്കൂളുകേളുണട്ട്.
അവയനില്  4  സ്കൂളുകേള  ബഹുമഭാനലപട  കകേരള  ലഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിയലട
അടനിസഭാനത്തനില് അടച്ചുപൂട്ടുകേയണഭായനി. 
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(ബനി) വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനികചേര്ക്കുന*. 

(സനി)  ബഹുമഭാനലപട  ലഹകക്കഭാടതനി  വനിധനിയലട  അടനിസഭാനത്തനില്
അടച്ചുപൂടനിയ  4  സ്കൂളുകേള  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള
പുകരഭാമഗനിച്ചുവരുന.  എലഭാ  സ്കൂളുകേളുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുക്കുനതട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല.
സ്കൂള ഏലറടുക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് നനിയമകഭദഗതനി പരനിഗണയനിലഭാണട്ട്. 

(ഡനി) സ്കൂളുകേള നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

 കുടനഭാടനിലല വതീയപുരലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളനിനുലാം തലവടനി

ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളനിനുലാം ലകേടനിടലാം

 132  (2166)   ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിലല  വതീയപുരലാം  ഗവണ്ലമനറട്ട്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളനിനുലാം

തലവടനി  ഗവണ്ലമനറട്ട്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളനിനുലാം  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്

ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം  മുഖഭാന്തെരലാം  തയഭാറഭാക്കനിയ  എസ്റ്റനികമറട്ട്

ലഭലമഭായനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കനില് ആയതനിലനറ വനിശദ വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതത്തനിലന്റെ  ലഭലത  അനുസരനിചട്ട്  പ്രസ്തുത

പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് മുനഗണന നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തലവടനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂള  ലകേടനിട

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  എസ്റ്റനികമറട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  വതീയപുരലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഹയര്

ലസക്കണറനി സ്കൂള ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള എസ്റ്റനികമറട്ട് ലഭനിചനിടനില. 

(ബനി)  തലവടനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂള  ലകേടനിട

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള 160 ലക്ഷലാം രൂപയലട എസ്റ്റനികമറട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതത്തനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  മഭാത്രകമ  പ്രസ്തുത

പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  മുനഗണന  നല്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാന

സഭാധനിക്കുകേയള. 

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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 വനിദലഭാലയങ്ങലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന പദതനി 

  133 (2167)   ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :
ശതീ  .   എല്കദഭാസട്ട്   .   പനി  .   കുനപനിള്ളനില്  :
ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിദലഭാലയങ്ങലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കഭാന പദതനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കുവഭാന
ലക്ഷലമനിടനിരുനലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് ലകേലക്കഭാണതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്. 

(ബനി)  വനിദലഭാലയങ്ങലള  മനികേവനിലന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുനതനിനട്ട്  എസട്ട്.എസട്ട്.എ.
മുഖഭാന്തെരലാം  ഭഗൗതനികേഭാന്തെരതീക്ഷലാം  ആകേര്ഷകേവലാം  ശനിശുസഗൗഹൃദവമഭാക്കുകേ,  എലഭാ
സ്കൂളുകേളനിലലാം ശഗൗചേഭാലയങ്ങള ഉറപഭാക്കുകേ, എലഭാ കുടനികേളക്കുലാം ഓകരഭാ കഭാസ്സുകേളനിലലാം
കനടനിയനിരനികക്കണ  മനിനനിമലാം  അറനിവട്ട്   ലകേവരനിച്ചു  എനറപഭാക്കുകേ,  കുടനികേളനില്
ശുചേനിതത്വശതീലലാം  ഉണഭാക്കുകേയലാം  പരനിസര  ശുചേതീകേരണത്തനിലന്റെ  പ്രഭാധഭാനലലാം
കബഭാധലലപടുതകേയലാം  ലചേയ്യുകേ  എനനിവയനിലൂലട  ഉത്തമ  പഗൗരന്മെഭാരഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ
എനതഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം.  കൂടഭാലത മലയഭാളലാം,  ഗണനിതലാം,  ഇലാംഗതീഷട്ട് എനനിവയലട
അടനിസഭാനകശഷനി ഉറപനിക്കുകേ എന ലക്ഷലലാം കൂടനിയണട്ട്. 

(സനി)  എലഭാ  കുടനികേളുലാം  അതതട്ട്  കഭാസ്സുകേളനില്  കനകടണ  മനിനനിമലാം  അറനിവട്ട്
കനടനിയനിട്ടുലണനട്ട്  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  സഭാര്ടട്ട്  ചേനില്ഡ്രെെന  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,  ശുചേനിതത്വമുള്ള
വനിദലഭാലയഭാന്തെരതീക്ഷലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട്  കതീന  കേലഭാമ്പസട്ട്  കസഫട്ട്  കേലഭാമ്പസട്ട്
കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,  മനികേച  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിച  അദലഭാപകേരനിലൂലട  മനികേച  നനിലവഭാരമുള്ള
അദലയനലാം  ഉറപ്പുവരുതനതനിനുള്ള  അദലഭാപകേ  പരനിശതീലനലാം  എനതീ
പദതനികേകളഭാലടഭാപലാം  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനിലല  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉയര്തന
തനികലയഭായനി എസട്ട്.എസട്ട്.എ. മുഖഭാന്തെരലാം സമഗ്ര ഗുണകമന്മെഭാ വനിദലഭാഭലഭാസ പരനിപഭാടനി
ഏലറടുത്തട്ട് നടതവഭാനുലാം ഇഗൗ വര്ഷലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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 കസഭാര്ട്സട്ട് കേത്വഭാടയനിലല പസട്ട് ടു പ്രകവശനലാം 

134 (T*2168)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല  :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പസട്ട്  ടു  പ്രകവശനത്തനിനട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേത്വഭാടയനില്  ഈ വര്ഷലാം  എത്ര
കുടനികേള ഏകേ ജഭാലകേലാം വഴെനി അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുലണനട്ട്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവലര ഉളലക്കഭാള്ളനിക്കുനതനിനഭായനി  ഇകപഭാള കസഭാര്ട്സട്ട് കേത്വഭാടയനില്
എത്ര സതീറ്റുകേള സലാംസഭാനതലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  സതീറ്റുകേളനിലല  കുറവട്ട്  കേഭായനികേ  രലാംഗത്തട്ട്  മനികേവട്ട്  ലതളനിയനിച
വനിദലഭാര്തനികേളുലട അവസരലാം നഷ്ടലപടുതന സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങ്കനില് പസ് ടു തലത്തനില് കസഭാര്ട്സട്ട് കേത്വഭാട സതീറ്റുകേള വര്ദനിപനിക്കുന
കേഭാരലലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  6862 കുടനികേള.

(ബനി) 9446 സതീറ്റുകേള.

(സനി) കസഭാര്ട്സട്ട് കേത്വഭാടയനില്  സതീറ്റുകേളുലട കുറവട്ട് ഇല.

(ഡനി) ഉത്തരലാം (സനി) യലട അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.

തൃപ്പൂണനിതറ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സലാംസ്കൃത ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളനിലല
ലകേടനിടങ്ങളുലട കശഭാചേനതീയഭാവസ 

135   (2169)  ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിതറ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സലാംസ്കൃത  ഹയര്  ലസക്ക ണറനി  സ്കൂളനിലല
ലകേടനിടങ്ങളുലട കശഭാചേനതീയഭാവസ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് തകേര്ന വതീഴെഭാറഭായ ലകേടനിടങ്ങളക്കു പകേരലാം പുതനിയ ലകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട് പരനിഗണനയനില് ഉകണഭാ;

(സനി) ഇലലങ്കനില് അതനിനട്ട് സമയബനനിതമഭായനി നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി  &  സനി)  ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതത്തനിലന്റെ  ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

  ഭനിനകശഷനിയള്ള കുടനികേലള പഠനിപനിക്കുന അദലഭാപകേലര
സനിരലപടുതനതനിനട്ട് നടപടനി

136   (2170)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലസറനിബല്  പഭാളസനി,  സലാംസഭാര  ലവകേലലലാം,  ശഭാരതീരനികേ  ലവകേലലലാം
എനതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിലള്ള  കുടനികേലള  ഐ.ഇ.ഡനി.എസട്ട്.എസട്ട്.  സ്കതീമനില്
ഉളലപടുതനതനിനട്ട്  കവണ  സതത്വര  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  ടനി  സ്കതീമനില്
നനിലവനിലള്ള  ഭനിനകശഷനിക്കഭാരഭായ  കുടനികേളക്കട്ട്  ഏലതലഭാലാം  ധനസഹഭായമഭാണട്ട്
ലഭനിക്കുനതട്ട്;  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  സമയബനനിതമഭായനി  ഗ്രഭാന്റെട്ട്
ലഭലമഭാക്കുവഭാന കവണ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  സ്കൂളുകേളനില്  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്
വര്ഷങ്ങളഭായനി കജഭാലനി കനഭാക്കനി വരുന ഐ.ഇ.ഡനി.എസട്ട്.എസട്ട്. സ്കതീമനില്ലപട റനികസഭാഴട്ട്
അദലഭാപകേലര  സനിരലപടുതനതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
തഭാല്കേഭാലനികേമഭായനി  കജഭാലനി  കനഭാക്കനിയനിരുന  റനികസഭാഴട്ട്  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  ഈ
അധലയന  വര്ഷത്തനില്  പുനര്  നനിയമനലാം  നല്കുനതനില്  വതീഴ്ച  വരുത്തനിയ
ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര അചടക്ക നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കനില് അചടക്ക
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാന തയഭാറഭാവകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) തഭാല്കേഭാലനികേ റനികസഭാഴട്ട്  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട് മറട്ട് തഭാല്ക്കഭാലനികേ സര്ക്കഭാര്
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ശമ്പളലാം  നല്കുനകപഭാലല  ശമ്പളലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെങ്കനിലലാം
തടസമുകണഭാലയനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇലലങ്കനില്  യഥഭാസമയലാം  ശമ്പളലാം
ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് കവണ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃതമഭായ  ഈ  പദതനിയനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന  പ്രസ്തുത
റനികസഭാഴട്ട്  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  കകേന്ദ്രലാം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  പ്രതനിമഭാസ  കവതനലാം
എത്രലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ടനി തുകേ ഇവര്ക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട് തടസമുകണഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലസറനിബല്  പഭാളസനി,  സലാംസഭാര  ലവകേലലലാം,  ശഭാരതീരനികേ  ലവകേലലലാം
എനതീ  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  കുടനികേള  ഇകപഭാളത്തലന  ലഎ.ഇ.ഡനി.എസട്ട്.എസട്ട്.
പദതനിയനിനകേതീഴെനില്  ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്.  ബുക്കട്ട്  ആന്റെട്ട്  കസ്റ്റഷനറനി  അലവനസട്ട്,
യണനികഫഭാലാം  അലവനസട്ട്,  എകസ്കഭാര്ടട്ട്  അലവനസട്ട്,  യഭാത്രഭാബത്ത,  കഹഭാസ്റ്റല്
അലവനസട്ട്,  ലപണ്കുടനികേളക്കുള്ള  പ്രകതലകേ  ധനസഹഭായലാം,  സഹഭായ
ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങനിക്കുനതനിനുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  എനനിവ  ഇഗൗ
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട കുടനികേളക്കട്ട് നല്കേനിവരുന. കൂടഭാലത കേഭാഴ്ചയനിലഭാത്ത കുടനികേളക്കട്ട്
വഭായനഭാസഹഭായനിക്കുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായവലാം  നല്കേനിവരുന.  2016-17
വര്ഷവലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  ലഎ.ഇ.ഡനി.എസട്ട്.എസട്ട്.  പദതനിയലട
ഭഭാഗമഭായനി  725  റനികസഭാഴട്ട്  അദലഭാപകേലരയഭാണട്ട്  എലാം.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കൂടഭാലത  140  റനികസഭാഴട്ട്  അദലഭാപകേലര   2016-17  വര്ഷലാം
അധനികേമഭായനി  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിക്കലപട  റനികസഭാഴട്ട്
അദലഭാപകേലര സനിരലപടുതവഭാന നനിലവനില് വലവസയനില.  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
നമ്പര് സ.ഉ. (സഭാധഭാ) നമ്പര് 1275/2016/ലപഭാ.വനി.വ തതീയതനി 31-3-2016 പ്രകേഭാരലാം
കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില്  നനിയമനിക്കലപട  റനികസഭാഴട്ട്  അദലഭാപകേലര  സനിരലപടു
കത്തണതനിലലന തതീരുമഭാനലാം  ലകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.  2016-17  വര്ഷലാം  റനികസഭാഴട്ട്
അദലഭാപകേലര  പുനര്നനിയമനിക്കുനതനില്  യഭാലതഭാരു  വതീഴ്ചയലാം  ഉകദലഭാഗസരുലട
ഭഭാഗതനനിനലാം ഉണഭായനിടനില. ലപഭാതുലതരലഞ്ഞെടുപ്പുമഭായനി ബനലപട ലപരുമഭാറചടലാം
നനിലവനിലണഭായനിരുനതനിനഭാലലാം  നൂറട്ട് ശതമഭാനലാം കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായനിരുന
ലഎ.ഇ.ഡനി.എസട്ട്.എസട്ട്.-പദതനി  60:40  എന  അനുപഭാതത്തനില്   കകേന്ദ്ര-
സലാംസഭാന  വനിഹനിതമഭാക്കനി  മഭാറനിയതുമൂലലാം  ഉണഭായ  വനിഷയത്തനില്  തതീരുമഭാനലാം
എടുകക്കണതനിനഭാലലാം  ആണട്ട്  നനിയമനലാം  ലവകേനിയതട്ട്.  2015-16-ല്  കജഭാലനി
ലചേയനിരുന റനികസഭാഴട്ട് അദലഭാപകേര്ക്കട്ട് 2016-17 വര്ഷവലാം നനിയമനലാം നല്കുനതനിനട്ട്
8-6-2016-ല് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനുസരനിചട്ട് 13-6-2016-നട്ട്
നനിയമന ഉത്തരവലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) ലഎ.ഇ.ഡനി.എസട്ട്.എസട്ട്.  പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി നനിയമനിക്കലപട റനികസഭാഴട്ട്
അദലഭാപകേര് ഓകരഭാ  വര്ഷകത്തക്കുലാം കേരഭാറടനിസഭാനത്തനില് നനിയമനിക്കലപടുനവരഭാണട്ട്.
തുടര്നള്ള  വര്ഷങ്ങളനില്  ടനി  നനിയമനത്തനില്  അവകേഭാശവഭാദലാം  ഉനയനിക്കനിലലന
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വലവസയനികന്മെലഭാണട്ട്  നനിയമനലാം  നല്കേനിവരുനതട്ട്.  പ്രതനിമഭാസലാം  28,815  രൂപയഭാണട്ട്
ഇവര്ക്കട്ട്  ഇകപഭാള  നല്കേനിവരുന  കവതനലാം.  ശമ്പളത്തനിലന്റെ  60  ശതമഭാനലാം
കകേന്ദ്രഗവണ്ലമന്റെഭാണട്ട്  നല്കേനിവരുനതട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത  മറ്റു  തഭാല്ക്കഭാലനികേ
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് നല്കേനിവരുനതു കപഭാലലയള്ള ശമ്പളലാം കേരഭാറഭാടനിസഭാനത്തനില് കജഭാലനി
ലചേയ്തുവരുന റനികസഭാഴട്ട് അദലഭാപകേര്ക്കട്ട് നല്കേഭാന കേഴെനിയനില. എലാം.എചട്ട്.ആര്.ഡനി. യനില്
നനിനലാം തുകേ അനുവദനിക്കുന മുറയഭാണട്ട് ഇവരുലട ശമ്പളലാം നല്കേനിവരുനതട്ട്. 

(ഡനി)  ലഎ.ഇ.ഡനി.എസട്ട്.എസട്ട്.  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  നനിയമനിക്കലപട
റനികസഭാഴട്ട്  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  എലാം.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.  അലാംഗതീകേരനിച  പ്രതനിമഭാസ  ശമ്പളലാം
28,815  രൂപയഭാണട്ട്.  ടനി  തുകേയലട  60  ശതമഭാനലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
നല്കുനതട്ട്.  എലാം.എചട്ട്.ആര്.ഡനി  തുകേ  അനുവദനിക്കുന  മുറയ്ക്കു  മഭാത്രകമ  ശമ്പളലാം
അനുവദനിക്കഭാനഭാകു. ഇഗൗ വലവസ അലാംഗതീകേരനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട് റനികസഭാഴട്ട് അദലഭാപകേര്
കജഭാലനിയനില് പ്രകവശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

 തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനികലക്കുള്ള ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുകേളനില് മതരനിചട്ട്
വനിജയനിക്കുന എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂള അദലഭാപകേരുലട ലതീവട്ട് 

137  (2171)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനികലക്കുള്ള  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുകേളനില്
മതരനിചട്ട്  വനിജയനിക്കുന  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂള  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  ലസഷലല്  കേഭാഷത്വല്
ലതീവട്ട് അനുവദനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപടുന  അദലഭാപകേലര  സ്കൂളുകേളുലട  അദലയന  രലാംഗത്തട്ട്
ആവശലമഭായ  രതീതനിയനില്  ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തതട്ട്  പ്രയഭാസങ്ങളുണഭാ
ക്കുനതഭായ ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലതരലഞ്ഞെടുപ്പുകേളനില്  വനിജയനിക്കുന  അദലഭാപകേര്  പ്രസ്തുത
കേഭാലയളവനികലക്കട്ട് ലതീവട്ട് എടുക്കണലമന വലവസ ലകേഭാണ്ടുവരഭാന സനദമഭാവകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള വനിദലഭാഭലഭാസ ചേടലാം അദലഭായലാം  XIV  A  റള
56(5)  പ്രകേഭാരലാം തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല പ്രസനിഡന്റെട്ട്,  ലചേയര്മഭാന,
ലചേയര്കപഴണ്  ആയനി  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപടുകേയഭാലണങ്കനില്  ആ  പദവനിയനില്
തുടരുനനിടകത്തഭാളലാം  ഒരു അഡഭാക്കമനികേ വര്ഷലാം  മുഴുവനഭാകയഭാ  പ്രസ്തുത പദവനിയനില്
തുടരുന  ലമഭാത്തലാം   കേഭാലയളവനികലകക്കഭാ  ശമ്പളമനിലഭാത്ത  പ്രകതലകേ  അവധനി
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(ശൂനലകവതനഭാവധനി)  അനുവദനിച്ചുവരുനണട്ട്.  റള  56(6)  പ്രകേഭാരലാം  തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  സ്റ്റഭാനഡനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനി  ലചേയര്കപഴണ്  ആയനി
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപടുകേയഭാലണങ്കനില്  പ്രസ്തുത  വനിദലഭാലയത്തനിലല  അദലഭാപന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് തടസലാം വരുത്തഭാലത ഒരു അക്കഭാഡമനികേ വര്ഷലാം  20  ദനിവസലാം
വലര ഡഡ്യൂടനി ലതീവഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

റള  56(7)  പ്രകേഭാരലാം  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളദലഭാപകേര്  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിലല  ലമമ്പര്മഭാരഭായനി  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപടുകേയഭാലണങ്കനില്   അദലഭാപകേ
പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  തടസലാം  വരഭാത്ത രതീതനിയനില്  ഒരക്കഭാഡമനികേ  വര്ഷലാം  15  ദനിവസലത്ത
ഡഡ്യൂടനി ലതീവട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

   ഹയര്ലസക്കണറനി സതീറ്റുകേള

  138 (2172)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില്  വരുനതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്,  2011-ല്
ഹയര്ലസക്കണറനി പഠനത്തനിനഭായനി ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം ലഭലമഭായനിരുന സതീറ്റുകേളുലട
എണലാം പടനികേ തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഓകരഭാ  ജനിലയനിലലാം  പുതുതഭായനി
അനുവദനിച  സതീറ്റുകേളുലട  എണലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്,  എയ്ഡഡട്ട്,  അണ്  എയനിഡഡട്ട്
എനനിങ്ങലന തരലാം തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിവരലാം അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന*. 

(ബനി)  വനിവരലാം അനുബനലാം 2 ആയനി* കചേര്ക്കുന. 

ഹയര്ലസക്കണറനി കുടനികേളുലട തലലയണല്

 139  (2173)  ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന    : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഹയര്ലസക്കണറനി  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  കുടനികേളുലട
തലലയണല് (strength verification) നടതനകണഭാ ;

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.

979/2017



210 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 18, 2016

(ബനി)  ഹയര്ലസക്കണറനി  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  ഒരു  ബഭാചനില്  എത്ര
വനിദലഭാര്തനികേള കവണലമനഭാണട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുനതട്ട് ;

(സനി) ഹയര്ലസക്കണറനി വനിദലഭാലയങ്ങളനില് ഓകരഭാ വനിഷയത്തനിനുലാം ബഭാചനിനട്ട്
ആനുപഭാതനികേമഭായനി  എത്ര  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേളഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിരനിക്കുനതട്ട്  ;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  ഒഭാകരഭാ  വര്ഷവലാം  പസ് ടു  അഡനിഷന  കേഴെനിയകമ്പഭാള  പല
വനിദലഭാലയങ്ങളനിലലാം  നനിഷ്കര്ഷനിചനിരനിക്കുന  പ്രകേഭാരലാം  വനിദലഭാര്തനികേള  ഇലഭാത്തതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കനില്  ഇതനിനകമല്  എന്തെട്ട്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്
എനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  ഹയര്ലസക്കണറനി  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  കുടനികേളുലട  തലലയണല്
നടതനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നയലാം എന്തെഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.

(ബനി) ഏറവലാം കുറഞ്ഞെതട്ട് 25 വനിദലഭാര്തനികേള കവണലാം. 2014-ല് അനുവദനിച
ഹയര്ലസക്കണറനി ബഭാച്ചുകേളനില് ഏറവലാം കുറഞ്ഞെതട്ട് 50 വനിദലഭാര്തനികേളുലാം കവണലാം.

(സനി)  ബഭാചനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  അല  അദലഭാപകേ  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുനതട്ട്.  പതീരനിയഡനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  ആണട്ട്  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുനതട്ട്.  ആഴ്ചയനില്  15  പതീരനിയഡുകേള   വലര  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.
(ജൂനനിയര്)  തസ്തനികേയലാം  15  പതീരനിയഡനിനു  മുകേളനില്  25  പതീരനിയഡുവലര
എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി. തസ്തനികേയമഭാണട്ട് അനുവദനിക്കുനതട്ട്.

(ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  10-ാം  കഭാസട്ട്  വലര  നടതനതു  കപഭാലലയള്ള  തലലയണല്  ഹയര്
ലസക്കണറനിയനിലലാം വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനനില. 

  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിലന്റെ പരഭാധതീനതകേള പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി

140   (2174)     ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലന്റെ  പരഭാധതീനതകേള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
അടനിയന്തെരമഭായനി സര്ക്കഭാര് ഇടലപടണലമന ഭരണ പരനിഷ്കഭാര വകുപനിലന്റെ റനികപഭാര്ടട്ട്
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ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  എലന്തെഭാലക്ക  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഡനി.പനി.ഐ.-യനില് ജതീവനക്കഭാരുലട അലാംഗസലാംഖല വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
പുതനിയ തസ്തനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  കമഖലലയ  കനരനിടട്ട്  നനിയനനിക്കുന  ഡയറകകററനിലന
ശക്തനിലപടുത്തഭാന എലന്തെഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ബനി&സനി)  ഇതുസലാംബനനിച  റനികപഭാര്ടട്ട്  പഠനിചട്ട്  തുടര്നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലല ലലകബറനിയന തസ്തനികേകേള

141   (2175)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് ലലകബറനിയന തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങ്കനില് വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

  ഉത്തരലാം

ബഹുമഭാനലപട  ലഹകക്കഭാടതനി  മുമ്പഭാലകേ  ശതീ.  ശലഭാലാംകുമഭാര്  മുതല്  കപര്
ഫയല്  ലചേയ  WP(C)  No.29618/2005,  5835/2013,  7385/2013,  7881/2013
നമ്പര്  കകേസ്സുകേളനിലല  5-9-2013  തതീയതനിയനിലല  ലപഭാതുവനിധനിനലഭായലാം
നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില് കലഭാവര് ഡനിവനിഷന കഭാര്ക്കട്ട്,
പഭാര്ടട്ട്/ഫുള  ലടലാം  മതീനനിയല്,  ലലകബറനിയന  കഗ്രഡട്ട്-4  എനതീ  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട്  17-8-2015  തതീയതനിയനിലല  ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്
220/2015/ലപഭാ.വനി.വ. പ്രകേഭാരലാം ഒരു സ്കതീലാം തയഭാറഭാക്കനി ഉത്തരവഭായനിരുന. ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഹയര് ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില്  ലലകബറനിയന  തസ്തനികേകേള
സൃഷ്ടനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 
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  സര്വതീസനിലള്ള അദലഭാപകേര്ക്കട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെല് ലടസ്റ്റനിലന്റെ മഭാതൃകേയനില്
പരതീക്ഷ നടതനതനിനട്ട് നടപടനി

142   (T*2176)  ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അദലഭാപകേര്ക്കുകവണനി  നടതന  ടതീകചഴട്ട്  എലനിജനിബനിലനിറനി  ലടസ്റ്റട്ട്,
കകേരള (ലകേ ലടറട്ട് )-ല് ഭുരനിപക്ഷലാം പരതീക്ഷഭാര്തനികേളുലാം പരഭാജയലപടുന സഭാഹചേരലലാം
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പരതീക്ഷഭാ  നടത്തനിപനിലല  ഘടനഭാപരമഭായ  അപഭാകേതകേളുലാം,  കചേഭാദലലാം
തയഭാറഭാക്കുനതനിലല  കപഭാരഭായ്മകേളുലാം  ആണട്ട്  പ്രസ്തഡുത  അവസയട്ട്  കേഭാരണലാം  എന
ആകക്ഷപലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  2010  മുതല്  ഓകരഭാവര്ഷവലാം  എത്രകപര്  പരതീക്ഷ  എഴുതനിലയനലാം
എത്രകപര് വനിജയനിച്ചു എനതനിലന്റെയലാം കേണക്കട്ട് ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ഡനി)  സര്വതീസനിലള്ള  അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെല്  ലടസ്റ്റനിലന്റെ
മഭാത വൃകേയനില്  ആറുമഭാസത്തനിലലഭാരനിക്കല്  പ്രസ്തുത  പരതീക്ഷ  നടതനതനിനു
നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2009-ലല വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമത്തനിലല വലവസ പ്രകേഭാരലാം
NCTE  -യലട   മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി  SCERT  കകേരള  തയഭാറഭാക്കനിയ
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശ  പ്രകേഭാരമുള്ള  സനിലബസട്ട്  അനുസരനിചഭാണട്ട്  എല്.പനി./യ.പനി./
ലഹസ്കൂള അദലഭാപകേരഭായനി  നനിയമനിതരഭാകകേണ അദലഭാപകേരുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
നനിര്ണയനിക്കുനതനിനഭായള്ള  പരതീക്ഷയഭായ  K-TET-ലന്റെ കചേഭാദലങ്ങള  തയഭാറഭാക്കുനതട്ട്.
ഇത്തരത്തനില്  തയഭാറഭാക്കുന  കചേഭാദലങ്ങള  അദലഭാപനത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുന  വനിധത്തനില്  ഉയര്ന  നനിലവഭാരത്തനിലള്ളതനിനഭാലഭാണട്ട്  വനിജയ
ശതമഭാനത്തനില് കുറവട്ട് അനുഭവലപടുനതട്ട്.  

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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(സനി)  2012  മുതലഭാണട്ട്  K-TET  പരതീക്ഷ  ആരലാംഭനിചതട്ട്.  2012-ല്  മൂനട്ട്
കേഭാറഗറനികേളനിലഭാണട്ട്  (കേഭാറഗറനി-I  എല്.പനി.  വനിഭഭാഗലാം,  കേഭാറഗറനി-II  യ.പനി.  വനിഭഭാഗലാം,
കേഭാറഗറനി-III  എചട്ട്.എസട്ട്  വനിഭഭാഗലാം)  പരതീക്ഷ നടനതട്ട്.  2013  മുതല് ലസഷലലനിസ്റ്റട്ട്
അദലഭാപകേര്ക്കട്ട്  കവണനി കേഭാറഗറനി  IV  എന കപരനിലലാം  പരതീക്ഷ ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
2012  മുതല് പരതീക്ഷ എഴുതനിയ പരതീക്ഷഭാര്തനികേളുലട  എണവലാം വനിജയനിചവരുലട
എണവലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:  

വര്ഷലാം കേഭാറഗറനി I

എഴുതനിയവര് വനിജയനിചവര്

2012 41610 3946

2013 26425 2347

2014 14971 1714

2015 6808 315

വര്ഷലാം കേഭാറഗറനി II

എഴുതനിയവര് വനിജയനിചവര്

2012 58375 2447

2013 21617 1940

2014 10597 1326

2015 5059 910

വര്ഷലാം കേഭാറഗറനി III

എഴുതനിയവര് വനിജയനിചവര്

2012 50662 1607

2013 31430 3375

2014 15581 1199

2015 7169 1109
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വര്ഷലാം കേഭാറഗറനി IV

എഴുതനിയവര് വനിജയനിചവര്

2012 -- --

2013 4571 455

2014 2781 392

2015 1242 70

(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

 ഹയര് ലസക്കണറനി, വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ., ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസലാം എനനിവ ഒരു
വകുപനിലന്റെ കേതീഴെനിലഭാക്കഭാന നടപടനി

143 (2177) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

ഹയര്ലസക്കണറനി,  വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ,  ലപഭാതുവനിദലഭാഭലഭാസലാം  എനനിവ
സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  ഒരു  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനിലഭാക്കഭാനുള്ള  വല  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

 അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത സ്കൂളുകേള

 144 (2178)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത  സ്കൂളുകേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതഭായനി
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത സ്കൂളുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തെങ്കനിലലാം വനിലക്കുകണഭാ . വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത സ്കൂളുകേളുലട, ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത സ്കൂളുകേള അടച്ചുപൂടഭാന എലന്തെങ്കനിലലാം നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ; ഉലണങ്കനില് വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?  
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  അവകേഭാശ  നനിയമലാം  2009-ലല  ലസക്ഷന  18  പ്രകേഭാരലാം
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുള്ള  അനുമതനിപത്രലാം  കനടഭാലത  ഒരു  സ്കൂളുലാം  സഭാപനിക്കഭാന
പഭാടുള്ളതല.  ലസക്ഷന  18  പ്രകേഭാരലാം  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത  ഒരു  സ്കൂള
സഭാപനിക്കുകേകയഭാ  പ്രവര്ത്തനിക്കുകേകയഭാ   അലലങ്കനില്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  പനിനവലനിച
കശഷവലാം  പ്രവര്ത്തനലാം തുടരുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന ഏലതഭാരു വലക്തനിക്കുലാം ഒരു ലക്ഷലാം
രൂപ വലര ആകേഭാവന പനിഴെയട്ട് ബഭാധലസനഭാവകേയലാം ലലാംഘനലാം തുടര്നലാം നടതന
സലാംഗതനികേളനില്  അങ്ങലന  തുടരുന  ഓകരഭാ  ദനിവസകത്തക്കുലാം  പതനിനഭായനിരലാം  രൂപ
വതീതലാം പനിഴെ നല്കകേണനി വരുനതുമഭാണട്ട്.  വനിദലഭാഭലഭാസ അവകേഭാശ നനിയമ പ്രകേഭാരലാം
ഇത്തരത്തനിലഭാണട്ട് വനിലക്കട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) വനിവരകശഖരണത്തനിനുകശഷലാം ഇക്കഭാരലത്തനില് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മസ്തനിഷ്കലവകേലലങ്ങളുള്ള കുടനികേളക്കുള്ള പരനിശതീലന സലാംവനിധഭാനലാം

 145  (2179)  ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  ഓടനിസലാം,  ലസറനിബല്  പഭാളസനി,  ഡനിസ്കഭാല്കുലനിയ,
ഡനിസ്ഗ്രഭാഫനിയ തുടങ്ങനിയ നഡ്യൂനതകേളമൂലലാം ബുദനിമുട്ടുന  18  വയസനില് തഭാലഴെയള്ള
കുടനികേളുലട എണവലാം വനിവരങ്ങളുലാം കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കുടനികേലള വതീടുകേളനില്നനിനലാം സനിരമഭായനി സ്കൂളനിലലത്തനിക്കഭാനുലാം

ആവശലമഭായ പരനിശതീലനലാം നല്കേഭാനുലാം കേഴെനിവള്ള എത്ര വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള

കകേരളത്തനിലണട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവയലട  പ്രവര്ത്തന  മനികേവലാം,  കുടനികേളുലട  പഠനനനിലവഭാരത്തനിലന്റെ

വര്ദനവലാം  നനിരന്തെരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുന  എലന്തെങ്കനിലലാം  സലാംവനിധഭാനലാം  നനിലവനിലകണഭാ;

വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  വനിദലഭാഭലഭാസവകുപ്പുലാം,  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവകുപ്പുലാം കചേര്നട്ട് പഞ്ചഭായതകേളുലട

വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനിലളലപടുത്തനി  ഇത്തരലാം  വനിദലഭാലയങ്ങള/  റനിഹഭാബനിലനികറഷന

ലസന്റെറുകേള സഭാര്വത്രനികേമഭായനി ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിയകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനില്  പഠനിക്കുന  ഓടനിസലാം,

ലസറനിബല്  പഭാളസനി,  ഡനിസ്കഭാല്കുലനിയ,  ഡനിസ്ഗ്രഭാഫനിയ  എനതീ  വനിഭഭാഗലാം

കുടനികേളുലട  കേണക്കുകേള  പ്രകതലകേലാം  പ്രകതലകേമഭായനി  കശഖരനിചനിടനില.  എനഭാല്

2015-16  വര്ഷലാം  16240  ഭനിനകശഷനിക്കഭാരഭായ കുടനികേളക്കഭാണട്ട്  എസട്ട്.എസട്ട്.എല്.സനി

പരതീക്ഷഭാ  ഇളവകേള  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനില്  7874  കുടനികേള  പഠനലവകേലല

വനിഭഭാഗത്തനിലലാം  9  കുടനികേള  ഒഭാടനിസലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലലാം  849  കുടനികേള  സനി.പനി/

ഒ.എചട്ട്.വനിഭഭാഗത്തനിലലാം  ഉളലപടുനവരഭാണട്ട്.  ലഎ.ഇ.ഡനി.എസട്ട്.എസട്ട്.  പദതനിയലട

ഭഭാഗമഭായനി  23952  കുടനികേളക്കട്ട്  തനതുവര്ഷലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം

അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഒട്ടുമനിക്ക  ലപഭാതുവനിദലഭാലയങ്ങളനിലലാം  ഇഗൗ  വനിഭഭാഗലാം

കുടനികേലള  കചേര്ക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കുടനികേലള  വതീടനില്

നനിനലാം സ്കൂളനില് എത്തനിക്കുവഭാനുള്ള പ്രകതലകേ സലാംവനിധഭാനലാം ലഎ.ഇ.ഡനി.എസട്ട്.എസട്ട്

പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനി നനിലവനിലനില.

(സനി)  ഇവയലട  പ്രവര്ത്തന  മനികേവലാം  കുടനികേളുലട  പഠനനനിലവഭാരത്തനിലന്റെ

വര്ദനവലാം  നനിരന്തെരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനഭായനി  പ്രകതലകേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങലളഭാനലാം

ഇകപഭാള നനിലവനിലനില. എനഭാല് ഇഗൗ കമഖലയനിലല കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് കേഭാരലക്ഷമമഭായനി

നടതവഭാന പടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന. 

(ഡനി)  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപ്പുലാം  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ  വകുപ്പുലാം  കചേര്നട്ട്

പഞ്ചഭായതകേളുലട  വഭാര്ഷനികേ  പദതനിയനിലളലപടുത്തനി  ഇത്തരലാം  വനിദലഭാലയങ്ങള/

റതീഹഭാബനിലകറഷന  ലസന്റെറുകേള  സഭാര്വത്രനികേമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ

ശമങ്ങള നടത്തഭാവനതഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ പല

ഭഭാഗങ്ങളനിലലാം  ഇകപഭാളത്തലന  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  സനദ  കസവന

സലാംഘടനകേളക്കുലാം  ഇക്കഭാരലത്തനിര്  കേഭാരലമഭായ  പങ്കട്ട്  വഹനിക്കഭാന  കേഴെനിയലമനട്ട്

കേരുതുന. 
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146 (2180)    ശതീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയ  2016-ലല ശമ്പള പരനിഷ്കരണ
ആനുകൂലലങ്ങള  എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലല  അനദലഭാപകേ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
ലഭലമഭാക്കുവഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
ഇതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)ശമ്പള പരനിഷ്കരണ ആനുകൂലലലാം സമയബനനിതമഭായനി ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപട്ട്  ലഡപഡ്യൂടനി  ഡയറകര്മഭാരുലട  ആഫതീസുകേളനില്
ഉണഭാകുന  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില് ഏലതലഭാലാം എയ്ഡഡട്ട് കകേഭാകളജുകേളനിലല അനദലഭാപകേ
ജതീവനക്കഭാരുലട  അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്  വനിവനിധ  ലഡപഡ്യൂടനി  ഡയറകര്മഭാരുലട
ആഫതീസുകേളനില് ലകേടനിക്കനിടക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(ബനി  &  സനി)  സത്വകേഭാരല  എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില്നനിനലാം  ശമ്പള
പരനിഷ്കരണവമഭായനി  ബനലപട  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള/ബനിലകേള  ലഭലമഭാകുന  മുറയട്ട്
സമയബനനിതമഭായനി  ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  ആനുകൂലലങ്ങള  അനുവദനിച്ചു  നല്കേനി
വരുന.  ലഭലമഭായ ലപ്രഭാകപഭാസലകേളക്കട്ട് അടനിയന്തെര പ്രഭാധഭാനലലാം നല്കേനി കമഖലഭാ
ലഡപഡ്യൂടനി ഡയറകര്മഭാര് തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

 സ്കൂള ഓഫട്ട് മഭാത്തമഭാറനികട്ട്

 147  (2181)  ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  സ്കൂള  ഓഫട്ട്  മഭാത്തമഭാറനികനില്  നനിലവനില്  എലന്തെലഭാലാം
പഠനങ്ങളഭാണട്ട് നടക്കുനലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവനിലട ഗണനിത ശഭാസ ബനിരുദ,  ബനിരുദഭാനന്തെര കകേഭാഴ്സുകേള തുടങ്ങഭാന
നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

979/2017
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഗണനിതശഭാസ  ഗകവഷണലാം  അഭനിവൃദനിലപടുതകേ,  ഗണനിതശഭാസ
പ്രതനിഭകേലള കേലണതകേ,  അവരുലട പ്രയതങ്ങളക്കട്ട് പനിന്തുണ ലകേഭാടുക്കുകേ എനതീ
ഉകദ്ദേശലങ്ങകളഭാലട  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  കകേരള  ശഭാസസഭാകങ്കതനികേ
പരനിസനിതനി  കേഗൗണ്സനിലലാം  ഇന്തെലഭാ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേതീഴെനിലള്ള  ആണകവഭാര്ജ്ജ
വകുപ്പുലാം സലാംയക്തമഭായനി തുടങ്ങനിയ സഭാപനമഭാണട്ട് കകേരള സ്കൂള ഓഫട്ട് മഭാത്തമറനികട്ട്.
ശഭാസസഭാകങ്കതനികേ  പുകരഭാഗതനിക്കുലാം  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ലമഭാത്തത്തനിലള്ള  വനിദലഭാഭലഭാസ
പുകരഭാഗതനിക്കുമുതകുന  തരത്തനില്  ഗണനിതശഭാസത്തനിലന്റെ  പ്രകതലകേ  ശഭാഖകേളനില്
ലവദഗ്ദ്ധലലാം കനടഭാന കവണനിയള്ള ഗകവഷണവലാം ഗകവഷണ ഫലങ്ങളുമഭാണട്ട് കകേരള സ്കൂള
ഓഫട്ട് മഭാത്തമഭാറനികനിലന്റെ നനിലവനിലള്ള ഗകവഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള.

ഗണനിതശഭാസ  വനിഷയങ്ങളനില്  പരനിശതീലനവലാം  ഗകവഷണവലാം
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുലാം  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുനതനിനുമഭായള്ള  പഠന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
നനിലവനില്  കകേരള  സ്കൂള  ഓഫട്ട്  മഭാത്തമഭാറനികട്ട്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഗണനിത ശഭാസത്തനിലല വനിവനിധ പഠന ശഭാഖകേളനിലള്ള
ശനില്പശഭാലകേള,  പ്രസ്തുത  ശനില്പശഭാലകേളുലട  ഏകേവനിഷയ  പ്രബനങ്ങളുലടയലാം
വലവഹഭാര  വനിവരണത്തനിലന്റെയലാം  പ്രസനിദതീകേരണലാം, അന്തെര്കദശതീയ  ശനില്പശഭാലകേള,
കകേരളത്തനിലല  ഗണനിത  ശഭാസ  അദലഭാപകേര്ക്കുലാം  വനിദലഭാര്തനികേളക്കുമുള്ള  പരനിശതീലന
കഭാസ്സുകേള,  തുടര്  പരനിശതീലന  പദതനികേള,  വനികദശ  യണനികവഴനിറനികേളനില്  നനിനമുള്ള
ഗണനിത  ശഭാസ  പ്രഗല്ഭരുലട  ശനില്പശഭാലകേള,  വനിദലഭാര്തനികേളക്കഭായനി  അടനിസഭാന
ഗണനിത  ശഭാസത്തനിലള്ള  പ്രകതലകേ  പരനിശതീലന   കഭാസ്സുകേള  തുടങ്ങനിയവലയലഭാലാം  ഇഗൗ
സഭാപനത്തനിലന്റെ  പഠന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില്  വരുന.  കലഭാകേത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ
ഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  ഗണനിത  ശഭാസത്തനിലന്റെ  ഒകര  പഠന  ശഭാഖയനില്  ഗകവഷണലാം
നടതനവലര  സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  ഗണനിത  ശഭാസ  ഗകവഷണത്തനില്  ഉനത  പഠനഫലലാം
സലാംജഭാതമഭാക്കുവഭാനുലാം  ഇഗൗ  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രലാം  പഠന  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചനിരുന.
വനികദശ  യണനികവഴനിറനികേളുലാം  ഗകവഷണ  കകേന്ദ്രങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചു  അന്തെര്കദശതീയ
നനിലവഭാരമുള്ള  ശനില്പശഭാലകേള,  ഗണനിത  ശഭാസത്തനിലള്ള  കകേരളത്തനിലന്റെ  മഹത്തഭായ
ഗകവഷണ  പഭാരമ്പരലവലാം  ഇന്തെലന  ഗണനിത  ശഭാസ  ഗകവഷകേരുലട
കേലണത്തലകേലളക്കുറനിച്ചുമുള്ള  പ്രകതലകേ  ശനില്പശഭാലകേളുലാം  കഭാസ്സുകേളുലാം  ഇഗൗ
ഗകവഷണകകേന്ദ്രലാം  ആസൂത്രണലാം  ലചേയട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന  പഠന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്.  ഗകവഷണ ബനിരുദത്തനിനഭായനി വനിദലഭാര്തനികേള ഇഗൗ കകേന്ദ്രത്തനില്
പ്രകവശനലാം കനടനി പഠനലാം നടതനണട്ട്. 

(ബനി)  ഗണനിത  ശഭാസ  ഗകവഷണ  ബനിരുദമലഭാലത,  ബനിരുദ,  ബനിരുദഭാനന്തെര
കകേഭാഴ്സുകേള നനിലവനില് കകേരള സ്കൂള ഓഫട്ട് മഭാത്തമഭാറനികനിലന്റെ പഠന പദതനികേളനില് ഇല.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 219

 ലവപനിന നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് പുതനിയ കകേഭാകളജട്ട്

148 (2182)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജട്ട് നനിലവനിലനിലഭാത്ത ലവപനിന നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്
പുതുതഭായനി കകേഭാകളജട്ട് അനുവദനിച്ചുലകേഭാണട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില്  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനില്  ഉളലപട  എലതലഭാലാം  സലത്തട്ട്
കകേഭാകളജനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിച്ചുലവനലാം  ഇനനിയലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതട്ട്
എവനിലടലയലഭാലമനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേഭാകളജട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാകളജട്ട് ആരലാംഭനിക്കുനതനില് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുനതട്ട് എന്തുലകേഭാലണനലാം
എനകത്തക്ക ട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാകുലമനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഇല.

(സനി  &  ഡനി)  ലവപനിന  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജട്ട്
അനുവദനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച ലപ്രഭാകപഭാസല് സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.

  ലകേഭായനിലഭാണനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാകളജനിലന്റെ ലകേടനിടങ്ങളുലടയലാം കകേഭാഴ്സുകേളുലടയലാം
ലപ്രഭാകപഭാസലകേള

149  (2183)  ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനില്  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള,  യ.ജനി.സനി.
ഫനിറട്ട്നസനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുതനിയ  ലകേടനിട  സഗൗകേരലങ്ങള  എനനിവ
ഏര്ലപടുതനതനിനഭായനി  ഏലതലഭാലാം  ലപ്രഭാകപഭാസലകേളഭാണട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  അധനികൃതര്
കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ഡയറകകററനിലലാം  സര്ക്കഭാരനിലലാം  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  ലപ്രഭാകപഭാസനിലകേളനില്  ഓകരഭാനനിലലാം  സത്വതീകേരനിച  നടപടനിയലാം
അതനിലന്റെ പുകരഭാഗതനിയലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭായനിലഭാണനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനില്  ബനി.എ.,  എലാം.എ.  മഡ്യൂസനികേട്ട്
കകേഭാഴട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത കകേഭാകളജനിലല
ലകേടനിടസഗൗകേരലങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  9.55  കകേഭാടനി  രൂപയലട
കപ്രഭാകപഭാസലലാം  കകേഭാകളജനില്  നനിനലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അക്കഭാഡമനികേട്ട്  കബഭാക്കട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം  -8.5  കകേഭാടനി  രൂപ,  ചുറ്റുമതനില്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  -50  ലക്ഷലാം  രൂപ,
ഫുഡ്കബഭാള ഗ്രഗൗണട്ട് ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം-50  ലക്ഷലാം രൂപ,  കേലഭാമ്പസട്ട് കറഭാഡട്ട്
റതീ-ടഭാറനിലാംഗട്ട്-5  ലക്ഷലാം  രൂപ  എനനിവയഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  ലപ്രഭാകപഭാസലനില്
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്. 

(ബനി)  ബനി.എ.,  എലാം.എ.  മഡ്യൂസനികേട്ട്  കകേഭാഴട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസലനില് ഇലാംഗതീഷട്ട്,   II  ലഭാലാംകഗത്വജട്ട്  എനതീ വനിഷയങ്ങളുലട വര്ക്കട്ട് കലഭാഡട്ട്
ഉളലപടുത്തനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല്  ആയതട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം
പ്രനിനസനിപഭാളനിനട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇഗൗ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത CQIP പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി കകേഭാകളജനിലന്റെ അടനിസഭാന സഗൗകേരല വനികേസനത്തനിനട്ട് 75 ലക്ഷലാം രൂപ
അനുവദനിക്കുന  കേഭാരലവലാം  കശഷനിക്കുന  ലപ്രഭാകപഭാസലകേള  2017-18  വര്ഷലത്ത
പഭാന ഫണട്ട് ലപ്രഭാകപഭാസലനില് ഉളലപടുതന കേഭാരലവലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

കകേരളത്തനിലല യണനികവഴനിറനികേള

150  (2184) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില്  നനിലവനില്  എത്ര  യണനികവഴനിറനികേള  ഉലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ടനി യണനികവഴനിറനികേളനില് ഇകപഭാള എത്ര യണനികവഴനിറനി അസനിസ്റ്റനമഭാര്
കജഭാലനി കനഭാക്കുനലവനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  ഇകപഭാള  ടനി  യണനികവഴനിറനികേളനില്  ഓകരഭാനനിലലാം  എത്ര
യണനികവഴനിറനി അസനിസ്റ്റനമഭാരുലട ഒഴെനിവകേള ഉലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.  നടത്തനിയ  പരതീക്ഷയലട
നനിലവനിലല സനിതനി അറനിയഭാകമഭാ;

(ഇ)  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റട്ട്  നനിലവനിൽ  വനഭാൽ  പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനിൽ  നനിയമനത്തനിനട്ട്
എലന്തെങ്കനിലലാം  തടസലാം  ഉകണഭാലയനലാം  ഉലണങ്കനില്  അലതന്തെഭാലണനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉനത വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനട്ട് കേതീഴെനില് നനിലവനില് 9 യണനികവഴനിറനികേളുണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  യണനികവഴനിറനിയനില്  നനിലവനില്  191  അസനിസ്റ്റനമഭാരുലാം  കേണ്ണൂര്
യണനികവഴനിറനിയനില്  നനിലവനില്  111  അസനിസ്റ്റനമഭാരുലാം  കുസഭാറനില്  181
അസനിസ്റ്റനമഭാരുലാം  ശതീ  ശങ്കരഭാചേഭാരല  സലാംസ്കൃത  യണനികവഴനിറനിയനില്   63  കപരുലാം
മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി യണനികവഴനിറനിയനില് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലസക്ഷന ഓഫതീസര്,  സതീനനിയര്
കഗ്രഡട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്,  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് എനതീ തസ്തനികേകേളനിലഭായനി  594  കപരുലാം കേഭാലനിക്കറട്ട്
യണനികവഴനിറനിയനില്  719  അസനിസ്റ്റനമഭാരുലാം  നനിലവനില്  കജഭാലനി  ലചേയ്തുവരുന.  മറട്ട്
യണനികവഴനിറനികേളനില് നനിനലാം വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(സനി  &  ഡനി)  കകേരള യണനികവഴനിറനിയനില് അസനിസ്റ്റനമഭാരുലട  592  ഒഴെനിവകേളുലാം
കേണ്ണൂര്  യണനികവഴനിറനിയനില്  75  അസനിസ്റ്റന്റെനിലന്റെ  ഒഴെനിവകേളുലാം  കുസഭാറനില്
30  ഒഴെനിവകേളുലാം  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  യണനികവഴനിറനിയനില്  118  അസനിസ്റ്റനമഭാരുലട
ഒഴെനിവകേളുലാം കേഭാലനിക്കറട്ട് യണനികവഴനിറനിയനില് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ  20
ഒഴെനിവകേളുലാം ഇകപഭാള നനിലവനിലണട്ട്.  ശതീ ശങ്കരഭാചേഭാരല സലാംസ്കൃത യണനികവഴനിറനിയനില്
അസനിസ്റ്റനമഭാരുലട  ഒഴെനിവട്ട്  നനിലവനിലനില.  മറട്ട്  യണനികവഴനിറനികേളനില്നനിനലാം
പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില് നനിനലാം വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  പനി.എസട്ട്.സനി  തയഭാറഭാക്കുന  റഭാങ്കട്ട്  ലനിസ്റ്റനില്നനിനലാം  നനിയമനലാം
നടതനതനിനട്ട് നനിലവനില് തടസമനില.

  പ്രവഭാസനികേളുലട ഉപരനിപഠന സഭാധലതകേള

 151  (2185)  ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പ്രവഭാസനികേളുലട  ഉപരനിപഠനത്തനിനട്ട്  എലന്തെങ്കനിലലാം  സഹഭായങ്ങള
സര്ക്കഭാര് നല്കുനകണഭാ;

(ബനി)  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേള  ധഭാരഭാളമുള്ള  ഗളഫ്  രഭാജലങ്ങളനില്
സലാംസഭാനലത്ത സര്വകേലഭാശഭാലകേളുലട  വനിദൂര  പഠന കകേന്ദ്രങ്ങകളഭാ മകറലതങ്കനിലലാം
സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാ നനിലവനിലകണഭാ;

(സനി)  പ്രവഭാസനികേളഭായനി തതീരുനതു കേഭാരണലാം പഠനലാം തുടരഭാന നനിര്വഭാഹമനിലഭാത്ത
മലയഭാളനികേലള സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തെങ്കനിലലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം
പരനിഗണനയനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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(എ) ഇല.

(ബനി)  മലയഭാള  സഭാഹനിതലവലാം  സലാംസ്കഭാരവലാം  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേലള

പരനിചേയലപടുതനതനിനഭായനി  തുഞ്ചലത്തഴുത്തച്ഛന  മലയഭാള  സര്വകേലഭാശഭാലയലട

കേതീഴെനില് ഒരു ഓണ് ലലന കകേഭാഴട്ട് നടതനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഗളഫട്ട് രഭാജലങ്ങളനില് മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി സര്വകേലഭാശഭാലയലട അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട

പ്രവര്ത്തനിച്ചു  വനനിരുന  വനിദൂരവനിദലഭാഭലഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്   2013-14  വര്ഷലാം  വലര

അഡനിഷന  കനടനിയ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  അവരുലട  കകേഭാഴ്സുലാം  പരതീക്ഷകേളുലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള  സലാംവനിധഭാനലമഭാരുക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഗളഫട്ട്  രഭാജലങ്ങളനില്  കജഭാലനി

ലചേയ്യുനവരുലട  മക്കളക്കഭായനി  കുസഭാറനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  വനിവനിധ  കകേഭാഴ്സുകേളനികലയട്ട്

സതീറ്റുകേള നതീക്കനിവയ്ക്കുകേയലാം കുസഭാറട്ട് എനടനസട്ട് പരതീക്ഷയട്ട് ഒരു ലസന്റെര് ദുബഭായനില്

അനുവദനിക്കുകേയലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  പ്രവഭാസനി  മലയഭാളനികേളുലട  മക്കളക്കഭായനി

നബവഭാല്സനില് 12 സതീറ്റുകേള എലഭാ വര്ഷവലാം നതീക്കനിവയഭാറുണട്ട്.

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

 കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി കകേഭാകളജുകേള

  152 (2186) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില് :

ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :

ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :

ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി കകേഭാകളജുകേളുലട പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് പദതനി

നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിചനിരുനലതനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  ലകേലക്കഭാണ

നടപടനികേള എലന്തെലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 
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(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി കകേഭാകളജുകേളുലട പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് പദതനി
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഒഗൗപചേഭാരനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത
സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി  പനിനഭാക്കലാം  നനില്ക്കുന  ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  കവണനി  ലതഭാഴെനില്
അധനിഷനിത കകേഭാഴ്സുകേള നടത്തനി സത്വയലാം പരലഭാപമഭാക്കുകേയഭാണട്ട് കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി കകേഭാകളജട്ട്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്  വഴെനി  ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.  പഠനകത്തഭാലടഭാപലാം  ലതഭാഴെനില്
പരനിശതീലനവലാം നടത്തനിവരുന. 

(സനി)  യ.ജനി.സനി.-യലടയലാം  എ.ലഎ.സനി.റനി.എ.-യലടയലാം  ധനസഹഭായ
കത്തഭാലടയഭാണട്ട് ഇഗൗ പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  കകേഭാകളജട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപനിനട്ട്
കേതീഴെനിലള്ള  ആറനിങ്ങല്,  ലപരനിന്തെല്മണ,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്  ശതീ  നതീലകേണ
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സലാംസ്കൃത  കകേഭാകളജട്ട്  പടഭാമ്പനി  എനതീ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം
സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിനുകേതീഴെനിലള്ള  ആറനിങ്ങല്,  കകേഭാടയലാം,  തൃശ്ശൂര്,
ലപരനിന്തെല്മണ,  ലഷഭാര്ണ്ണൂര് എനനിവനിടങ്ങളനിലല കപഭാളനിലടകനികേട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളനിലല  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാത്ത
അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങള  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  സമതീപ  പ്രകദശലത്ത
വലവസഭായ  സഭാപനങ്ങളുമഭായനി  സഹകേരനിചട്ട്  പഭാഠലക്രമവലാം  പഭാഠല  പദതനിയലാം
രൂപതീകേരനിചട്ട് ലതഭാഴെനിലധനിഷനിത കകേഭാഴ്സുകേള നടതനതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില് നനിനട്ട്
ഫണട്ട്  ലഭനിച്ചു.  പദതനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  കനരനിടട്ട്  ഫണട്ട്  അതതട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്
പ്രനിനസനിപഭാളമഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേനിവരുന.  ആയതനിനഭാല്  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലഭാഭലഭാസ
വകുപനിനുള്ള  ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതത്തനില്നനിനലാം  തുകേലയഭാനലാം  ലചേലവഭായനിടനില.
സലാംസഭാനലത്ത  5  സര്ക്കഭാര്  കപഭാളനിലടകനിക്കുകേളനില്  കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി  കകേഭാകളജട്ട്
പദതനിയമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ലവഭാകക്കഷണല്  ഡനികപഭാമ  കകേഭാഴ്സുകേള
നടപനിലഭാക്കുകേയലാം ടനി കകേഭാഴ്സുകേളുലട രണഭാലാംഘടലാം പുകരഭാഗമനിക്കുകേയമഭാണട്ട്. 

കനഭാണ് ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര്ലസക്കണറനി എഡഡ്യൂകക്കഷന റതീജനിയണല്
ഓഫതീസട്ട് ജതീവനക്കഭാര്

153  (2187)   ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര്ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളുലട എണത്തനിനട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി
ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്ലസക്കണറനി  എഡഡ്യൂകക്കഷന  റതീജനിയണല്  ഓഫതീസുകേളനിലല
ജതീവനക്കഭാരുലട  എണലാം,  ഹയര്ലസക്കണറനി  എഡഡ്യൂകക്കഷന  റതീജതീയണല്
ഓഫതീസുകേളനിലല  ജതീവനക്കഭാലരക്കഭാള  കുറവഭാലണനട്ട്  ശദയനില്  ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്
കജഭാലനി  ഭഭാരത്തനിനഭാനുപഭാതനികേമഭായനി  ജതീവനക്കഭാലര  വനിനലസനിക്കുവഭാന  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഹയര്ലസക്കണറനി വകുപനിലന അകപക്ഷനിചട്ട് ലവഭാകക്കഷണല് ഹയര്ലസക്കണറനി
വകുപട്ട്  ലചേറുതഭാണട്ട്.  ഉകദലഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  വകുപട്ട്  നടത്തനിയ  വര്ക്കട്ട്  സ്റ്റഡനി
പ്രകേഭാരലാം  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്ലസക്കണറനി  റതീജനിയണല്  ഒഭാഫതീസുകേളനിലല
ജതീവനക്കഭാരുലട പുനര് വനിനലഭാസലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

  സത്വകേഭാരല എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജുകേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉയര്തനതനിനട്ട് നടപടനി

  154  (2188)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സത്വകേഭാരല  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജുകേളുലട പടനികേ ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2013-14  വനിദലഭാഭലഭാസ വര്ഷലാം മുതല് നഭാളനിതുവലര ഓകരഭാ  വര്ഷവലാം
പ്രസ്തുത കകേഭാകളജുകേളനിലല കുടനികേളുലട വനിജയ ശതമഭാനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉയര്തനതനിനുലാം
വനിദലഭാര്തനികേളുലട വനിജയ ശതമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന സത്വകേഭാരല സത്വഭാശയ എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജുകേളുലട പടനികേ അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന*. 

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത സത്വകേഭാരല  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേള  2015-16
അദലയന  വര്ഷലാം  മുതലഭാണട്ട്  എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള  കേലഭാലാം   സഭാകങ്കതനികേ
സര്വകേലഭാശഭാലയമഭായനി  അഫനിലനികയറട്ട്  ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പ്രസ്തുത  സര്വകേലഭാശഭാല
ഇതുവലര  ഒനലാം  രണ്ടുലാം  ലസമസ്റ്ററുകേളുലട  പരതീക്ഷ  മഭാത്രമഭാണട്ട്  നടത്തനിയതട്ട്.
ആയതനിലന്റെ  വനിജയ  ശതമഭാനലാം  അനുബനലാം  2*  ആയനി  കചേര്ക്കുന.  2013-14,
2014-15  അദലയന  വര്ഷങ്ങളനിലല  വനിജയ  ശതമഭാനലാം  ബനലപട
സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില്നനിനലാം കശഖരനിചട്ട് നല്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉയര്തനതനിനുലാം
വനിദലഭാര്തനികേളുലട വനിജയശതമഭാനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം കവണനി  11-1-2013-ലല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  44/13/ഉ.വനി.വ,  31 -1 -2012-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്
217/12/ഉ.വനി.വ,  19-12-2012-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  2702/ഉ.വനി.വ  എനനിവ
പ്രകേഭാരലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങള പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത എ.പനി.ലജ.  അബ്ദുള കേലഭാലാം
സഭാകങ്കതനികേ  സര്വകേലഭാശഭാല  2015-16  അദലയനവര്ഷലാം  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിചതുമുതല്  അഫനിലനികയറഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേളുലട  നനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചട്ട്
വനിലയനിരുതനതനിനഭായനി അക്കഭാഡമനികേട്ട് ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് നടപനില് വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

 മുക്കത്തട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാളനിലടകനികേട്ട് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി

155 (2189) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച തനിരുവമ്പഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല മുക്കലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട്  ഇതുവലരയലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതട്ട്  എന്തു
ലകേഭാണഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  കകേഭാഴ്സുകേളഭാണട്ട്  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട മുക്കലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കപഭാളനിലടകനി
ക്കനില് ആരലാംഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുക്കലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  തഭാത്കേഭാലനികേമഭായനി  ലകേടനിടവലാം  അനുബന
സഗൗകേരലങ്ങളുലാം  ഒരുക്കുകേയഭാലണങ്കനില്  ഈ  വര്ഷലാം  തലന  കപഭാളനിലടകനിക്കനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുക്കത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായള്ള
എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാലലാം  സലലമടുപട്ട്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതനിനഭാലമഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതട്ട്.
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(ബനി) 1. സനിവനില് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

2. ഇനസ്ട്രുലമകന്റെഷന എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

3. ഇലകനിക്കല് ആന്റെട്ട് ഇലകകഭാണനികട്ട് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

(സനി)  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.-യലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുകേയലാം  സലലമടുപട്ട്
നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാവകേയലാം  ലചേയകശഷലാം  മഭാത്രകമ  മുക്കലാം  കപഭാളനിലടകനിക്കനിലന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.

   ലവഭാകക്കഷണല് ഇനസ്ട്രേകര്മഭാര്ക്കട്ട് വകുപ്പുതലസലാംവരണലാം ഏര്ലപടുത്തല്

  156 (2190)  ശതീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം :

ശതീ  .     പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വനിദലഭാലയങ്ങളനില്  കനഭാൺ
കവഭാകക്കഷണല് ടതീചര്മഭാരുലട നനിയമനത്തനില് ലവഭാകക്കഷണല് ഇനസ്ട്രേകര്മഭാര്ക്കട്ട്
നനിശ്ചനിതശതമഭാനലാം വകുപട്ട്തല സലാംവരണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇലലങ്കനില് നനിശ്ചനിത കയഭാഗലതയള്ള ലവഭാകക്കഷണല് ഇനസ്ട്രേകര്മഭാലര
കനഭാണ്  ലവഭാകക്കഷണല്  ടതീചര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിശ്ചനിത  ശതമഭാനലാം
സലാംവരണലാം  ഏര്ലപടുതനതനിനട്ട്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലവഭാകക്കഷണല്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വനിദലഭാഭലഭാസ  വകുപനിലല
ബനലപട  ലസഷലല്  റളുകേള  പ്രകേഭാരലാം  കനഭാണ്  ലവഭാകക്കഷണല്  ടതീചര്മഭാരുലട
നനിയമനത്തനില്  ലവഭാകക്കഷണല്  ഇനസ്ട്രേകര്മഭാര്ക്കട്ട്  വകുപ്പുതല  സലാംവരണലാം
നനിലവനില് ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

ലവഭാകക്കഷണല് ഇനസ്ട്രേകര് ഇന അഗ്രനികേളചര് തസ്തനികേയനില് ഒഴെനിവകേള
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157  (T2191)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവഭാകക്കഷണല്  ഇനസ്ട്രേകര്  ഇന  അഗ്രനികേളചര്  തസ്തനികേയനില്  എത്ര
ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലണട്ട് ;

(ബനി) ഒഴെനിവകേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴെനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-യട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങ്കനില് ആയതനിനു നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

ഉത്തരലാം

(എ)  ലവഭാകക്കഷണല്  ഇനസ്ട്രേകര്  ഇന  അഗ്രനികേളചര്  തസ്തനികേയനില്  47
ഒഴെനിവകേള നനിലവനിലണട്ട്.

(ബനി) തനിരുവനന്തെപുരലാം - 3

ലകേഭാലലാം - 2

ആലപ്പുഴെ - 1

കകേഭാടയലാം - 2

ഇടുക്കനി - 7

എറണഭാകുളലാം - 4

തൃശ്ശൂര് - 2

പഭാലക്കഭാടട്ട് - 6

മലപ്പുറലാം - 5

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് - 3

വയനഭാടട്ട് - 4

കേണ്ണൂര് - 4

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - 4

(സനി) പ്രസ്തുത ഒഴെനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ടൂറനിസലാം കകേഭാഴ്സുകേള നടതന വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള

T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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158  (2192)  ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ടൂറനിസലാം കകേഭാഴ്സുകേള നടതന വനിദലഭാഭലഭാസ സഭാപനങ്ങള
ഏലതലഭാമഭാലണനലാം എലന്തെലഭാലാം കകേഭാഴ്സുകേളഭാണട്ട് അവനിലടയള്ളലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആയതനില്  സര്വകേലഭാശഭാലകേളുലട  അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള  എത്ര
സഭാപനങ്ങളുലാം, കകേഭാഴ്സുകേളുമുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ടൂറനിസലാം  കമഖലയമഭായനി  ബനലപട  കകേഭാഴ്സുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിലവനില് ഏലതലഭാലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണട്ട് പഭാലനികക്കണതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കമഖലയനില്  കകേരളത്തനിലല  ഏതു  സഭാപനമഭാണട്ട്
മൂനവര്ഷലത്ത  ഇന്റെകഗ്രറഡട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  നടതനലതനലാം  ആയതനിനട്ട്  എന്തെട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരമഭാണുള്ളലതനലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി  സര്വകേലഭാശഭാല,  കകേരള  സര്വകേലഭാശഭാല
എനനിവയമഭായനി  അഫനിലനികയറട്ട്  ലചേയ  സഭാപനങ്ങളുലാം  കകേഭാഴ്സുകേളുലാം  സലാംബനനിച
വനിവരലാം  അനുബനമഭായനി  കചേര്ക്കുന*.  സര്വകേലഭാശഭാല  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലലാം
സര്വകേലഭാശഭാലകയഭാടട്ട്  അഫനിലനികയറട്ട്  ലചേയ  കകേഭാകളജുകേളനിലലാം  നടതന
കകേഭാഴ്സുകേളക്കട്ട് സര്വകേലഭാശഭാലയലട അലാംഗതീകേഭാരമുണട്ട്.  മറട്ട് സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിലല
വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  അഫനിലനികയറട്ട്  ലചേയ  കകേഭാകളജുകേളനില്  പുതനിയ  കകേഭാഴ്സുകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുകവണനി  സര്വകേലഭാശഭാല  സ്റ്റഭാറഡ്യൂടനില്  അനുശഭാസനിക്കുന
നടപടനിക്രമലാം പഭാലനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട് കകേഭാഴ്സുകേള അനുവദനിക്കുനതട്ട്.

(ഡനി)  മഹഭാത്മഭാഗഭാനനി,  കകേരള സര്വകേലഭാശഭാലകേളനില് ടൂറനിസലാം കമഖലയനില് മൂനട്ട്
വര്ഷലത്ത ഇന്റെര്കഗ്രറഡട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം നടതനനില.  മറട്ട്  സര്വകേലഭാശഭാലകേളനിലല വനിവരലാം
കശഖരനിച്ചുവരുന. 

തുടര് സഭാക്ഷരതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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159  (2194)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനില് എത്ര തുടര് സഭാക്ഷരതഭാ കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്;

(ബനി)  ഇവയനിലഭാത്ത  പഞ്ചഭായതകേകളഭാ  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേകളഭാ  ഉകണഭാ;
ഉലണങ്കനില് ഏലതലഭാലാം;

(സനി)  ഈ  കപ്രഭാജകനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഭാക്ഷരതഭാ
പ്രവര്ത്തകേരുകടയലാം  ഓഫതീസട്ട്  ജതീവനക്കഭാരുകടയലാം  എണലാം  എത്രലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  നൽകേനിവരുന സഭാമ്പത്തനികേ ആനുകൂലലങ്ങളുലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ഇനലാം തനിരനിചട്ട് നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന  അകതഭാറനിറനിയലട  കേതീഴെനില്
സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ 2017 വനിദലഭാകകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഇഗൗ  കപ്രഭാജകനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ
2150  കപ്രരകേട്ട് മഭാരുലാം  ലഡപഡ്യൂകടഷന,  റതീ-എലാംകപഭായട്ട് ലമന്റെട്ട്,  കേരഭാര്  എനതീ
വലവസകേളനിലഭായനി ആലകേ 123 ഓഫതീസട്ട് ജതീവനക്കഭാരുമഭാണട്ട് ഉള്ളതട്ട്. 

(ഡനി)  കപ്രരകേട്ട് മഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേനിവരുന  (30-6-2016  അനുസരനിചട്ട്)  പ്രതനിമഭാസ
സഭാമ്പത്തനികേ ആനുകൂലലങ്ങളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

വനികേസനവനിദലഭാകകേന്ദ്രലാം കപ്രരകേട്ട് -3800

വനികേസനവനിദലഭാകകേന്ദ്രലാം അസനി. കപ്രരകേട്ട് -2900

തുടര് വനിദലഭാകകേന്ദ്രലാം കപ്രരകേട്ട് -2900

തുടര് വനിദലഭാകകേന്ദ്രലാം അസനി. കപ്രരകേട്ട് -2500

റതീ-എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്/ലഡപഡ്യൂകടഷന/കേരഭാര്  വലവസകേളനില്  കജഭാലനി
ലചേയ്തുവരുന  ഓഫതീസട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  നല്കേനിവരുന  സഭാമ്പത്തനികേ
ആനുകൂലലങ്ങളുലട വനിശദവനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന. 

സഭാക്ഷരതഭാ തുടര്വനിദലഭാഭലഭാസകകേന്ദ്രങ്ങള

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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160  (2195) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് : 

ശതീ  .   വനി  .   റനി  .   ബല്റഭാലാം : 

ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : 

ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സഭാക്ഷരതഭാ  തുടര്വനിദലഭാഭലഭാസ  കകേന്ദ്രങ്ങലള  മനികേച

ലതഭാഴെനില് പരനിശതീലനകകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുവഭാന പദതനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന

ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പദതനിനനിര്വഹണത്തനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്

ലകേലക്കഭാണതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം?   

  ഉത്തരലാം

(എ) നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇഗൗ പദതനിയലട ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

• സഭാക്ഷരതഭാ  തുടര്വനിദലഭാകകേന്ദ്രങ്ങലള  മനികേച  ലതഭാഴെനില്  

പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി തതീര്ക്കുകേ.

• സഭാക്ഷരതഭാ/തുലലത  പഠനിതഭാക്കളുലട  ജതീവനിതനനിലവഭാരലാം  

ലമചലപടുതകേ.

• പഠനിതഭാക്കളുലടയലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലടയലാം  സനിര  

വരുമഭാനലാം ഉറപ്പുവരുതകേ.

• ലതഭാഴെനില് ലനപുണല യണനിറ്റുകേള ആരലാംഭനിക്കുകേ.

• ലതഭാഴെനില് സലാംസ്കഭാരലാം വളര്ത്തനിലയടുക്കുകേ.

• സഭാക്ഷരതഭാ  തുടര്വനിദലഭാകകേന്ദ്രങ്ങലള  സനിരലാം  ലതഭാഴെനില്  

പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി മഭാറ്റുകേ.
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(സനി)  കകേരള സലാംസഭാന സഭാക്ഷരതഭാമനിഷന തുടര്വനിദലഭാകകേന്ദ്രങ്ങലള മനികേച
ലതഭാഴെനില്  പരനിശതീലന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  മഭാറ്റുകേ,  സഭാക്ഷരതഭാമനിഷലന്റെ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  മനികേച  ലതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  അവര്ക്കട്ട്
സനിരവരുമഭാനലാം  ലഭലമഭാക്കനി  ജതീവനിത  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുതകേ  എനതീ
ലക്ഷലകത്തഭാലടയഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  14  ജനിലകേളനിലഭായനി  69  സനിരലാം  ലതഭാഴെനില്
പരനിശതീലന കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട്  തുടക്കലാം കുറനിചതട്ട്.  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത
ബ ഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതത്തനില്  ഇഗൗ  പദതനിക്കഭായനി  1  കകേഭാടനി  25  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനി. 5-12-2015-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 5866/2015/ലപഭാ.വനി.വ നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  പ്രസ്തുത  തുകേ  ലചേലവഴെനിക്കുനതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ജനിലഭാ  സഭാക്ഷരതഭാമനിഷനുകേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  ഭഗൗതനികേ
സഗൗകേരലമുള്ള  ലമചലപട  വനിദലഭാകകേന്ദ്രങ്ങള  സലാംസഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന
ഉകദലഭാഗസര്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ഇഗൗ  പദതനിയലട  ആദലഘടലമന  നനിലയനില്  69
സനിരലാം  ലതഭാഴെനില്  പരനിശതീലനകകേന്ദ്രങ്ങള  കേലണത്തനി  അവലയ  ലതഭാഴെനില്
ലനപുണല  വനികേസന  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കനി  വനികേസനിപനിലചടുക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിച്ചു.
പ്രസ്തുത  കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  കപ്രരകേട്ട് മഭാര്  തയഭാറഭാക്കനിയ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ജനിലഭാ
കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര് മുഖഭാന്തെരലാം ലഭനിക്കുകേയലാം ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ആവശലമഭായ
കഭദഗതനികേകളഭാലട  ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  നടകത്തണ  പരനിശതീലനങ്ങളുലട
ലനിസ്റ്റട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി.  തുടര്നട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നടക്കുന  69  കകേന്ദ്രങ്ങളക്കുമഭായനി
പരനിശതീലന  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള  ലചേലവനികലക്കട്ട്  25,000  രൂപയലാം
പദതനി പ്രവര്ത്തന ലചേലവകേളക്കട്ട് 7,000 രൂപയലാം കചേര്ത്തട്ട് 32,000 രൂപ ജനിലഭാ
കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്  (എഫട്ട്  &എ)  വഴെനി  ഓകരഭാ  ജനിലയ്ക്കുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇഗൗ
കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല  കപ്രരകേട്ട് മഭാര്ക്കട്ട്  സലാംസഭാന  തലത്തനില്  മനികേച  റനികസഭാഴട്ട്
കപഴണ്മഭാരുലട  കനതൃതത്വത്തനില്  ഏകേദനിന  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി.   സലാംസഭാന
സഭാക്ഷരതഭാമനിഷന  ഡയറകര്,  ഉകദലഭാഗസര്,  ജനിലഭാ  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്,
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്  എനനിവരഭാണട്ട്  ഇഗൗ  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് നടത്തനിവരുനതട്ട്. 

  ഹയര് ലസക്കണറനി തലത്തനില് എന.സനി.സനി. ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി

161   (2196)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
വനിദലഭാഭലഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) ഹയര് ലസക്കണറനി വനിഭഭാഗത്തനില് എൻ.സനി.സനി യണനിറനിലഭാത്ത കേഭാരലലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനിൽ  യണനിറട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന  കേഭാരലലാം  പരനിഗണനയനിലകണഭാ;
എങ്കനിൽ ഇതുമഭായനി ബനലപട കേഭാരലങ്ങള ഇകപഭാള ഏതുഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(സനി) എൻ.സനി. സനി. എയർ വനിങ്ങനിലന്റെ റതീജനിയണൽ ഓഫതീസട്ട് കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
ആസഭാനമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന കേഭാരലലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ഡനി) ഇലലങ്കനില് ഈ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

  ഉത്തരലാം

(എ)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വനിഭഭാഗത്തനില്  എന.സനി.സനി.  യണനിറ്റുകേള
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) ഉത്തരലാം (എ)-യലട അടനിസഭാനത്തനില് ബഭാധകേമല.

(സനി) നനിലവനില് പരനിഗണനയനിലനില.

(ഡനി)  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  ഇഗൗ  വനിഷയത്തനില്
തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന കേഴെനിയനില.

  എലാം.എന. ലക്ഷലാം വതീടട്ട് പദതനി

162 (2197)  ശതീ  .    എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണവലാം  നഡ്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം  വഖഫട്ട്  ഹജ്ജട്ട്  തതീര്തഭാടനവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  എലാം  എൻ  ലക്ഷലാം  വതീടട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  മൂവഭാറ്റുപുഴെ  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിൽ  നനിലവനിലള്ള  ലക്ഷലാം  വതീടുകേള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം  പ്രസ്തുത
കകേഭാളനനികേള ഓകരഭാനനിലലാം എത്ര വതീടുകേള വതീതലാം ഉലണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കേഭാലപഴെക്കലാം  ലകേഭാണട്ട്  ജതീര്ണഭാവസയനിലഭായ  പ്രസ്തുത  കകേഭാളനനികേളുലട
നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  എലന്തെഭാലക്ക  പദതനികേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  നടപനിലഭാക്കുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്. 

ഭൂമനി പതനിച്ചുനല്കുനതനിനുള്ള നടപടനി

163 (2198)    ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ)  വര്ഷങ്ങളഭായനി  വലക്തനികേളുലടയലാം  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  അധതീനതയനില്
ഉള്ളതുലാം എനഭാല് പടയലാം നല്കേഭാത്തതുമഭായ എത്ര ഭൂമനി കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില്
ഉണട്ട്;  വനികലജുകേള  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കട്ട്  നല്കേഭാകമഭാ;  വലക്തനികേളുലടയലാം
സഭാപനങ്ങളുലടയലാം കപരു വനിവരങ്ങളുലാം അവരുലട ലകേവശമുള്ള ഭൂമനിയലട കേണക്കുലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തങ്ങളുലട  അധതീനതയനിലള്ള ഭൂമനി  പതനിച്ചു നല്കേണലമനഭാവശലലപടട്ട്
എത്ര  വലക്തനികേളുലാം  സഭാപനങ്ങളുലാം  അകപക്ഷകേള  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഏലതങ്കനിലലാം
അകപക്ഷ  പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ;  പരനിഗണനിക്കലപട  അകപക്ഷകേളനികന്മെല്  എടുത്ത
തതീരുമഭാനലാം  എന്തെഭായനിരുന.  തതീര്പ്പു  കേല്പനിക്കഭാന  ഇനനി  എത്ര  അകപക്ഷകേള
ബഭാക്കനിയണട്ട്.  ഈ  അകപക്ഷകേളനികന്മെല്  എന്തെട്ട്  തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം
(എ  &  ബനി)   കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  വനിവനിധ  വനികലജുകേളനിലഭായനി

വര്ഷങ്ങളഭായനി  വലക്തനികേളുലടയലാം  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  അധതീനതയനില്  ഉള്ളതുലാം
പടയലാം  നല്കേഭാത്തതുമഭാഭായ  333.8  ഏക്കര്  ഭൂമനിയണട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്
വനിവനിധ  വനികലജുകേളനിലഭായനി  തങ്ങളുലട  അധതീനതയനില്  ഉള്ള  ഭൂമനി
പതനിച്ചുനല്കേണലമനഭാവശലലപടട്ട്  2032  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയനില്
തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കഭാന  1575  അകപക്ഷകേള  ബഭാക്കനിയണട്ട്.  നനിലവനില്
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ഭൂമനി  പതനിചട്ട്  നല്കകേണതനിലലന  തതീരുമഭാനമുള്ളതനിനഭാല്
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ഭൂമനി  പതനിച്ചുലകേഭാടുക്കുനതനിനുള്ള  അകപക്ഷ  നനിലവനില്
പരനിഗണനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയനില.  വലക്തനികേളുലട  അകപക്ഷകേള  അര്ഹതയലട
അടനിസഭാനത്തനില്  കകേരള  ഭൂമനി  പതനിവട്ട്  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  പരനിഗണനിച്ചുവരുന.
വലക്തനികേളുലടയലാം  സഭാപനങ്ങളുലടയലാം  കപരുവനിവരങ്ങളുലാം  അവരുലട  ലകേവശമുള്ള
ഭൂമനിയലട കേണക്കുലാം സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന. 

  മണല് വഭാരല്
 164  (T*2199)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

നനിരവധനി  കുടുലാംബങ്ങളുലട  ജതീവനിതമഭാര്ഗ്ഗമഭായ  മണല്  വഭാരല്  കമഖലയനില്,
പഭാകസഭാടുകൂടനി  നനിയനണ വനികധയമഭായനി  മണല് വഭാരുനതനിനുലാം അതുവഴെനി മണല്
കേള്ളക്കടത്തട്ട് തടയനതനിനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

* T മഭാറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 

979/2017
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 ഫ്ലെെഡട്ട് ഫണനില് ലകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച
കറഭാഡുകേള

 165 (2200)  ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഫ്ലെെഡട്ട്  ഫണനില്  നനിനട്ട്  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  ലകേഭായനിലഭാണനി
മണ്ഡലത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച കറഭാഡുകേള ഏലതലഭാലാം; പഞ്ചഭായത്തട്ട്, നഗരസഭ
തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡുകേളനില്  ഇതുവലരയലാം  ലടണര്  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേകയഭാ പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുകേകയഭാ ലചേയഭാത്ത കറഭാഡുകേള ഏലതലഭാലമനട്ട്
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏലതങ്കനിലലാം  കറഭാഡുകേളുലട  ഭരണഭാനുമതനി,  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
പുറലപടുവനിച  മഭാര്ഗ്ഗകരഖ  അനുസരനിചട്ട്  റദ്ദേഭായനി  കപഭായനിട്ടുകണഭാലയനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനില്  നനിനള്ള  ഫണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന  ഏലതങ്കനിലലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി
നനികയഭാജകേമണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാറനില.

പടയലാം കപഭാക്കുവരവട്ട് ലചേയട്ട് നല്കേഭാന നടപടനി

 166 (2201)     ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലനയഭാറനിനകേര  തഭാലൂക്കനില്  ഇരുമ്പനില്  കദശത്തട്ട്  ചേനിത്രവനിള
പുത്തനവതീടനില് കഗഭാപഭാലന നഭാടഭാര്,  മക്കളുലട കപരനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയട്ട്  നല്കേനിയ
പുരയനിടലാം ലനയഭാറനിനകേര വനികലജട്ട് ഓഫതീസനില് പടയലാം പനിടനിചട്ട് കപഭാക്കട്ട് വരവട്ട് ലചേയട്ട്
നല്കേഭാത്തതനിനുള്ള  കേഭാരണലാം  എലന്തെനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  എങ്കനില്  ആയതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനുളള നടപടനി സത്വതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  ടനിയഭാന  ലനയഭാറനിനകേര  തഭാലൂക്കട്ട്
ഓഫതീസനില് G2/9759/16-ാം നമ്പര് ആയനി സമര്പനിച അകപക്ഷയനികന്മെല് നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ശതീ.  കഗഭാപഭാലന  നഭാടഭാരുലട  മക്കളഭായ  പ്രസഭാദട്ട്  ഷനിബു,  പ്രദതീപട്ട്
എനനിവര്ക്കട്ട് റതീസര്കവ  69/15-ല് ഉളലപട വസ്തു  448/2014, 447/2014, 446/2014
എനതീ  ധനനനിശ്ചയഭാധഭാരങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  സനിദനിചതട്ട്  കപഭാക്കുവരവട്ട്  ലചേയ്തു
ലഭനിക്കുനതനികലക്കഭായനി ലനയഭാറനിനകേര വനികലജഭാഫതീസനില് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.
എനഭാല്  കപഭാക്കുവരവട്ട്  നടപടനികേളലക്കതനിലര  തര്ക്കലാം  ഉനയനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  ശതീ.
കയഭാഹനഭാന നഭാടഭാര് എന കേക്ഷനി വനികലജഭാഫതീസര്ക്കട്ട് അകപക്ഷ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇഗൗ
വനിഷയത്തനില്  അവകേഭാശത്തര്ക്കലാം  നനിലനനില്ക്കുന  സഭാഹചേരലത്തനില്  കപഭാക്കുവരവട്ട്
അകപക്ഷയനികന്മെല്  തുടര്  നടപടനികേള  ലനയഭാറനിനകേര  വനികലജഭാഫതീസനില്
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ലനയഭാറനിനകേര തഭാലൂക്കട്ട് ഒഭാഫതീസനില്  ജനി2/9759/16-ാം  നമ്പര് ആയനി
ശതീ.  കഗഭാപഭാലന  നഭാടഭാര്  സമര്പനിച  അകപക്ഷയനില്  കകേരള  ലഹകക്കഭാടതനിയലട
ഡബബ.പനി.(സനി)4936/2013  നമ്പര്  കകേസനികന്മെലള്ള  25-2-2016-ലല  ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില് നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ടനി  നടപടനികേളക്കുകശഷലാം ടനി  കേക്ഷനി
മക്കളക്കട്ട്  ആധഭാരലാം  ലചേയ്തുനല്കേനിയ  വസ്തു  കപഭാക്കുവരവട്ട്  ലചേയ്തുനല്കുവഭാനുമഭാണട്ട്
അകപക്ഷനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  കകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  തഭാലൂക്കട്ട്
സര്കവയര്  11-7-2016-നട്ട്  അതനിര്ത്തനി  കപഭായനിനകേള  നനിര്ണയനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാടതനി
ഉത്തരവനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  കപഭാക്കുവരവട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  നനിയകമഭാപകദശലാം
ലഭലമഭാക്കനി  ടനിയഭാലന്റെ  അകപക്ഷയനില്  അഡതീഷണല്  തഹസതീല്ദഭാര്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

റനിവര് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗലാം

 167  (2202)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റനിവര്  മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  വനിനനികയഭാഗലാം  സലാംബനനിചട്ട്  എലന്തെങ്കനിലലാം
മഭാര്ഗ്ഗകരഖകേള നനിലവനിലള്ളതഭായനി വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈയനിനത്തനില് ജനില തനിരനിചട്ട്  ഓകരഭാ വര്ഷവലാം കശഖരനിച ഫണനിലന്റെയലാം
വനിനനികയഭാഗത്തനിലന്റെയലാം വനിവരങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) റനിവര് മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട് ഫണനിൽനനിനലാം ചേഭാലനിയഭാര് പുഴെയനില് ഇതുവലര എത്ര
രൂപ  ലചേലവഭാക്കനിലയനലാം  എലന്തെഭാലക്ക  പ്രവൃത്തനി  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്  എനലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ - സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.
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 റവനഡ്യൂ ലഭാന്റെട്ട് ഇനഫര്കമഷന സനിസ്റ്റലാം

 168 (2203)    ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് റവനഡ്യൂ ലഭാന്റെട്ട് ഇനഫര്കമഷന സനിസ്റ്റലാം രൂപതീകേരനിക്കഭാന
എലന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ആസൂത്രണലാം  ലചേയ്തു  നടപനിലഭാക്കനിയലതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിക്കുണഭായനിരുനതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം;

(സനി) പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില് എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലലകേലക്കഭാണതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാഷണല്  ഇനഫര്മഭാറനികട്ട്  ലസന്റെറനിലന്റെ  (NIC)  സഹഭായകത്തഭാലട

വനികേസനിപനിലചടുത്തനിട്ടുള്ള  റവനഡ്യൂ  ലഭാന്റെട്ട്  ഇനഫര്കമഷന  സനിസ്റ്റലാം  (ReLIS)  എന

കസഭാഫട്ട് ലവയര്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവരവട്ട്

നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.   പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല

ആലത്തൂര്,  വടക്കഭാകഞ്ചരനി  എനതീ  സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളുലട  പരനിധനിയനില്

വരുന 17 വനികലജുകേളനില് ലറലനിസട്ട്  Ver.1  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണട്ട് 15-9-2011  മുതല്

ഓണ്ലലന   കപഭാക്കുവരവട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.  റവനഡ്യൂ,  രജനികസ്ട്രേഷന  വകുപ്പുകേലള

ഇന്റെര്ലനറട്ട്  മുകഖന  പരസരലാം  ബനനിപനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.

ഇത്തരത്തനില്  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില്  നടപനിലഭാക്കനിയതനില്നനിനലാം  ലഭനിച

വനിവരങ്ങളുലട  അടനിസഭാനത്തനില്  ലറലനിസട്ട്  Ver.1  ആവശലമഭായ  കഭദഗതനികേള

വരുത്തനി  ലറലനിസട്ട്  Ver.2  ആയനി  പരനിഷ്കരനിക്കുകേയലാം  ആയതുപകയഭാഗനിചട്ട്  റവനഡ്യൂ,

രജനികസ്ട്രേഷന,  സര്ലവ  വകുപ്പുകേലള  തമ്മേനില്  ബനനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  സലാംകയഭാജനിത

ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവരവട്ട്  (Integrated  Online  Pokkuvaravu)  17-8-2015  മുതല്

ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട  വനികലജുകേളനില്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   രജനികസ്ട്രേഷന  വകുപനില്
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ആധഭാരങ്ങള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുനതനിനഭായനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  ഓപണ്  കപള  (Open

PEARL- Open Package for Effective Administration of Registration Laws) എന

കസഭാഫട്ട് ലവയറുലാം  ലറലനിസട്ട്  Ver.2  -ഉലാം  തമ്മേനില്  ലവബ്സര്വതീസട്ട്  മുകഖന

ബനലപടുത്തനിയഭാണട്ട് ഓണ്ലലന കപഭാക്കുവരവട്ട് സഭാദലമഭാക്കുനതട്ട്.  ആയതട്ട് പ്രകേഭാരലാം

ഓപണ്  കപള  വഴെനി  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയലപടുന  ആധഭാരങ്ങള  ഉടനതലന  ആവശലമഭായ

വനിശദഭാലാംശങ്ങള  സഹനിതലാം  കപഭാക്കുവരവനിനഭായനി  ബനലപട  വനികലജഭാഫതീസര്ക്കട്ട്

ഓണ്ലലനഭായനി  ലഭലമഭാകുകേയലാം  ലചേയ്യുലാം.  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്  ആവശലമഭായ

കരഖകേള/പ്രമഭാണങ്ങള പരനികശഭാധനിചട്ട് കപഭാക്കുവരവട്ട് അനുവദനിക്കുകേകയഭാ സബ്ഡനിവനിഷനു

കവണനി  ബനലപട  തഹസനില്ദഭാര്ക്കട്ട്  ഓണ്ലലനഭായനിത്തലന  അയച്ചുലകേഭാടുക്കുകേകയഭാ

ലചേയ്യുലാം.  കപഭാക്കുവരവട്ട്  അനുവദനിച  വനിവരവലാം  അധനികേമഭായ  പ്രമഭാണങ്ങള

ആവശലമുലണങ്കനില്  അക്കഭാരലവലാം  അകപക്ഷകേലന  എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  വഴെനി

അറനിയനിക്കുനതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനവലാം കസഭാഫട്ട് ലവയറനില് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആധുനനികേ  വനിവര  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദലയലട  സഹഭായകത്തഭാലട  വസ്തുവനിലന്റെ

കപഭാക്കുവരവട്ട്/  ജമമഭാറലാം  നടപടനികേള  കവഗത്തനിലലാം  സുതഭാരലമഭായലാം  കുറമറ  രതീതനിയനിലലാം

നടപനിലഭാക്കുകേയലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുകേ എന ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്

പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  നനിലവനിലല  സലാംവനിധഭാനമനുസരനിചട്ട്  കപഭാക്കുവരവട്ട്

ലചേയ്യുനതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസവലാം യഥഭാവനിധനി കപഭാക്കുവരവട്ട് നടക്കഭാലതയലാം നടത്തഭാലതയലാം

ഉണഭാകുന  ബുദനിമുട്ടുകേളുലാം  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവരവട്ട്  മുകഖന  പരനിഹരനിച്ചു

കേനിട്ടുകേയലാം വനികലജട്ട് റനിക്കഭാര്ഡുകേളനില് കൃതലമഭായ കരഖലപടുത്തലകേളുണഭാവകേയലാം ലചേയ്യുന.

മഭാത്രമല,  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  യഭാലതഭാരു  കേഭാരണവശഭാലലാം  ലകേമഭാറലാം  ലചേയലപടുനനിലലനട്ട്

ഉറപഭാക്കുനതനിനുലാം കപഭാക്കുവരവകേളുലാം രജനിസ്റ്റര് ലചേയ ആധഭാരങ്ങളുലട സമയബനനിതമഭായ

ജമമഭാറവലാം ബനലപട ഉകദലഭാഗസരുലട ശദയനില് നനികനഭാ നനിരതീക്ഷണത്തനില് നനികനഭാ

മഭാറനികപഭാകേഭാതനിരനിക്കുനതനിനുലാം ഈ സലാംവനിധഭാനലാം ഉതകുനതഭാണട്ട്.  ഭൂമനി ലകേമഭാറങ്ങളുമഭായനി

ബനലപട  സുതഭാരലതയഭാണട്ട്  മലറഭാരു  പ്രധഭാന  ലക്ഷലലാം.   കൂടഭാലത  ഓണ്ലലന

കപഭാക്കുവരവട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന  വനികലജുകേളനില്  ഭൂനനികുതനി  ഓണ്ലലനഭായനി

അടയ്ക്കുനതനിനുള്ള ഓണ്ലലന കപമന്റെട്ട് സഗൗകേരലവലാം നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്. 

(സനി)  സലാംകയഭാജനിത  ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവരവട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം

സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (ലകേ)
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നമ്പര് 575/2015/റവനഡ്യൂ തതീയതനി 17-10-2015 പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത 21-

1-2015-ലല  സ.ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  550/2015/ലപഭാ.ഭ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  റവനഡ്യൂ  വകുപനില്

ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവരവട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനികനഭാടനുബനനിച്ചുള്ള  വനിവരസഭാകങ്കതനികേ

വനിദലയമഭായനി ബനലപട പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട ചുമതല കകേരള കസ്റ്ററട്ട് ഐ.ടനി. മനിഷന

ഡയറകര്ക്കട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  G.O. (Ms) No.  117/2016/RD തതീയതനി 16-

2-2016 പ്രകേഭാരലാം ഓണ്ലലന കപഭാക്കുവരവട്ട് നടപനിലഭാക്കുന എലഭാ വനികലജുകേളനിലലാം

ഓണ്ലലന ടഭാകട്ട് കപമന്റെട്ട് സനിസ്റ്റലാം മുകഖന ഭൂനനികുതനി സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് അനുമതനി

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

റവനഡ്യൂ വകുപനിലല പുരഭാതന കരഖകേള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനി

169 (2204) ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  റവനഡ്യൂ  വകുപനിലല  പുരഭാതന  കരഖകേള  കകേടുകൂടഭാലത
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തെലഭാലാം കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ലചേയലതനട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയലട ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങലളലന്തെലഭാലമനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില്  ലകേലക്കഭാണ
നടപടനികേലളലന്തെലഭാലമനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  റവനഡ്യൂ വകുപനിലല സുപ്രധഭാന കരഖകേള ദതീര്ഘകേഭാലലാം സൂക്ഷനിക്കഭാന
കേഴെനിയന  വനിധത്തനില്  ഡനിജനിലറസട്ട്  ലചേയട്ട്  സൂക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ഡനിജനിറല്
ആര്ലക്കവ്സട്ട്  എന  പദതനിക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കുകേയണഭായനി.   ചേരനിത്രമൂലലവലാം
പ്രഭാധഭാനലമുള്ളവയമഭായ  റവനഡ്യൂ  കരഖകേള  ഡനിജനിറല്  രൂപത്തനില്  സൂക്ഷനിക്കുകേ,
ആയതട്ട്  ലവബ്ലസറനിലൂലട  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കുലാം  ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ
എനനിവയഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങള.  ഇതനികലക്കഭായനി  സ്കഭാനര്,  ഡനിജനിറല് കേലഭാമറ,
കേമ്പഡ്യൂടറുകേള എനനിവ സഭാപനിക്കുകേയണഭായനി.
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റവനഡ്യൂ വകുപനിലല കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം

  170 (2205)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  റവനഡ്യൂ  വകുപനില്  കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരണ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏതു ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എത്ര  വനികലകജഭാഫതീസുകേള
ഡനിജനിറലലസട്ട്  ലചേയ്തുലവനലാം  ഇനനി  എത്ര  വനികലകജഭാഫതീസുകേള  ഡനിജനിറലലസട്ട്
ലചേയ്യുവഭാനുലണനലാം ഇവ എനട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

(ബനി) വസ്തു കേരലാം ഒടുക്കുനതനിനട്ട് കേമ്പഡ്യൂടര് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുതകമഭാ; ഇതു
സലാംബനനിച്ചുണഭായനിട്ടുള്ള പ്രഭാകയഭാഗനികേ ബുദനിമുട്ടുകേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നഭാഷണല്  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  (NeGP)  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  പദതനി  വഴെനി  റവനഡ്യൂ  വകുപനില്നനിനലാം
അനുവദനിക്കുന 24  ഇനലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസറുലട/  തഹസനില്ദഭാരുലട
ഡനിജനിറല്  ഒകപഭാടുകൂടനി  ഓണ്ലലന  ആയനി  നല്കേനി  വരുന.   സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ
വനികലജട്ട്,  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസുകേളനിലലാം  ഈ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത
സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ജനിലഭാ  കേളകകററ്റുകേളനിലലാം റവനഡ്യൂ ഡനിവനിഷണല് ഓഫതീസുകേളനിലലാം
തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസുകേളനിലലാം  ഇലകകഭാണനികേട്ട്  ഫയല്  കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട്&മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്
സനിസ്റ്റമഭായ 'ഇ-ഓഫതീസട്ട് ' നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

നഭാഷണല്  ഇനഫര്മഭാറനികട്ട്  ലസന്റെറനിലന്റെ  (NIC)  സഹഭായകത്തഭാലട
വനികേസനിപനിലചടുത്തനിട്ടുള്ള റവനഡ്യൂ ലഭാന്റെട്ട്  ഇനഫര്കമഷന സനിസ്റ്റലാം  (ലറലനിസട്ട്)  എന
കസഭാഫട്ട് ലവയര്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  വനികലജട്ട്  ലറകക്കഭാര്ഡുകേളുലട  കേമ്പഡ്യൂടര്വല്ക്കരണലാം
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  പ്രസ്തുത  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്   സലാംസഭാനത്തട്ട്
ആലകേയള്ള  1664  വനികലജുകേളനില്  724  എണത്തനില്  അടനിസഭാന  ഭൂനനികുതനി
രജനിസ്റ്റര് (BTR)  ഡനിജനിലറസട്ട് ലചേയ്തു കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്.  ഇവയനില് 531  എണത്തനില്
ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവരവട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കനികേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്.  ഫണട്ട്
ലഭലതയനുസരനിചട്ട്  ബഭാക്കനിയള്ള  940  വനികലജുകേളനികലയലാം  ഭൂകരഖകേള  ഘടലാം
ഘടമഭായനി ഡനിജനിലറസട്ട് ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവരവട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന
വനികലജുകേളനില്  ഭൂനനികുതനി  ഓണ്ലലനഭായനി  അടയ്ക്കുനതനിനുള്ള  സഗൗകേരലലാം  കൂടനി
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ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിലലതനകതഭാലട
ലപഭാതുജനങ്ങളനില്നനിനലാം  സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  പനിരനിഞകേനികടണ  ഭൂനനികുതനി  ഒരു
വലക്തനിക്കട്ട്  സത്വന്തെലാം  കേമ്പഡ്യൂടറനിലന്റെ/ലമഭാലബല്  കഫഭാണനിലന്റെ  സഹഭായത്തഭാല്
വതീടനിലനിരുനതലന  ഒടുക്കഭാന  കേഴെനിയലാം.   വനികലജനിലല  ഭൂകരഖകേള  ഡനിജനിലറസട്ട്
ലചേയതനിനുകശഷകമ  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കഭാന  കേഴെനിയകേയള  എനതട്ട്
മഭാത്രമഭാണട്ട് ഇക്കഭാരലത്തനില് പ്രഭാകയഭാഗനികേതലത്തനിലണഭാകുന തടസലാം.

 റവനഡ്യൂ സലാംബനമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനട്ട് 

 171  (2206) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അനനില് അക്കര :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  റവനഡ്യൂ  സലാംബനമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം,  ആധുനനികേവത്ക്കരനിക്കുനതനിനുലാം  എലന്തെലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പദതനികേളഭാണട്ട് ആസൂത്രണലാം ലചേയട്ട് നടപഭാക്കനിയതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശല  ലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലലകേവരനിക്കഭാന
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
ലലകേലക്കഭാണതട്ട്; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  റവനഡ്യൂ  സലാംബനമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനുലാം  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുനതനിനുലാംകവണനി  നവതീന  വനിവര
സഭാകങ്കതനികേ വനിദലയലട സഹഭായകത്തഭാലട വനിവനിധ ഇ-ഗകവണനസട്ട് പദതനികേളഭായ
ഇ-ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  പദതനി,  ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവരവട്ട്  (ReLIS)  സലാംവനിധഭാനലാം,  
ഇ-കപമന്റെട്ട്  സനിസ്റ്റലാം,  ഇ-ഓഫതീസട്ട്,  ആര്.ആര്.  ഓണ്ലലന,  ലവര്ചേത്വല്  ഐ.ടനി.
കകേഡര്,  ഓണ്ലലന  ലഭാന്റെട്ട്  ടഭാകട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം,  നഭാഷണല് ലഭാന്റെട്ട്  റനികക്കഭാര്ഡട്ട്
കമഭാഡലണകസഷന  പദതനി,  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസുകേളുലട  പരനിഷ്കരണലാം  (SMART
വനികലജട്ട്  പദതനി),  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസട്ട്-തഭാലൂക്കട്ട്-രൂപതീകേരണലാം,  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത
കകേരളലാം പദതനി, പുഴെ മുതല് പുഴെ വലര എനതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)   (1)  ഇ  -  ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  പദതനി:-  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്  വനിരല്തുമ്പനില്
കസവനലാം എത്തനിക്കുകേലയന ആശയലാം ലക്ഷലമഭാക്കനി റവനഡ്യൂ വകുപട്ട്
നല്കുന ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് തുടങ്ങനിയ
24-ഓളലാം  ഇനലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(2) ഓണ്ലലന കപഭാക്കട്ട്  വരവട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം:-  കകേരളത്തനിലല റവനഡ്യൂ,
സര്കവ,  രജനികസ്ട്രേഷന വകുപ്പുകേളനിലല സലാംവനിധഭാനങ്ങലള സലാംകയഭാജനിപനിച്ചു
ലകേഭാണട്ട്  കപഭാക്കുവരവട്ട്  നടപടനികേള  സുതഭാരലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ലക്ഷലമനിടട്ട്
സര്ക്കഭാര് തുടങ്ങനിയ ഓണ്ലലന കപഭാക്കുവരവട്ട് പദതനി തനിരുവനന്തെപുരലാം
ജനിലയനിലല 17 വനികലജുകേളനിലലാം പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല 17 വനികലജുകേളനിലലാം
നടപനില്  വനകേഴെനിഞ.  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം
നടപഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനവരുന.

(3) ഇ  -  കപയ്ലമന്റെട്ട്  സനിസ്റ്റലാം:-  ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവരവട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുന  വനികലജുകേളനില്  ഭൂ  നനികുതനി  ഓണ്
ലലനഭായനി അടയ്ക്കുനതനിനുള്ള സഗൗകേരലലാം കൂടനി ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഈ  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിലലതനകതഭാലട  ലപഭാതുജനങ്ങളനില്
നനിനലാം സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് പനിരനിഞകേനികടണ ഭൂനനികുതനി ഒരു വലക്തനിക്കട്ട്
സത്വന്തെലാം  കേമ്പഡ്യൂടറനിലന്റെ/ലമഭാലബല്  കഫഭാണനിലന്റെ  സഹഭായത്തഭാല്
വതീടനിലനിരുനതലന  ഒടുക്കഭാന  കേഴെനിയനതഭാണട്ട്.   തുടക്കത്തനില്
ഭൂനനികുതനി  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഈ  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴെനി  അടയ്ക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേ  എങ്കനിലലാം  സമതീപഭഭാവനിയനില്  തലന  വനികലജട്ട്
ഓഫതീസനികലയട്ട്  പനിരനിഞകേനികടണ  മറട്ട്  നനികുതനികേളുലാം  ഈ
സലാംവനിധഭാനലാം വഴെനി അടയ്ക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(4) ഇ  -  ഓഫതീസട്ട്:-  റവനഡ്യൂ  വകുപ്പുനിനട്ട്  കേതീഴെനിലള്ള  പ്രധഭാന
ഓഫതീസുകേള  തമ്മേനിലള്ള  കേത്തനിടപഭാടുകേള  പൂര്ണമഭായലാം
ഇലകകഭാണനികേട്ട്  രതീതനിയനികലയട്ട്  മഭാറനിലയടുക്കുകേ എന ഉകദ്ദേശലകത്തഭാടു
കൂടനി  നഭാഷണല്  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായ
ഇ-ഓഫതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം  ലഭാന്റെട്ട് റവനഡ്യൂ കേമ്മേതീഷണകററനിലലാം  14  ജനിലഭാ
കേളകകററ്റുകേളനിലലാം  21  റവനഡ്യൂ  ഡനിവനിഷണല്  ഓഫതീസുകേളനിലലാം
75  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസുകേളനിലലാം  ഘടലാം  ഘടമഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇ-ഓഫതീസ്  സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കുനകതഭാടുകൂടനി
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ടനി ഓഫതീസുകേളനിലല ഫയല് കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട് പൂര്ണമഭായലാം ഇലകകഭാണനികേട്ട്
രതീതനിയനികലയട്ട് മഭാറുനതഭാണട്ട്.   ഇതട്ട്  കൂടുതല്  കേഭാരലക്ഷമതയലാം
സുതഭാരലതയലാം ഉറപ്പുവരുതലാം.

(5) ആര്  .    ആര്  .    ഓണ്ലലന:-  റവനഡ്യൂ  റനിക്കവറനി  കൂടുതല്
കേഭാരലക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭായനി നനിലവനിലള്ള ഓഫട്ട് ലലന,  ഓണ്ലലന
സലാംവനിധഭാനങ്ങള  സലാംകയഭാജനിപനിചട്ട്  റനികേത്വനിസനിഷന  ഓഫതീസട്ട്  മുതല്
വനികലജട്ട് തലലാംവലര ബനനിപനിക്കുന പുതനിയ ഓണ്ലലന സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവസഭാന ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനകതഭാടുകൂടനി  അര്തനഭാധനികേഭാരനികേളക്കട്ട്  റവനഡ്യൂ
റനിക്കവറനി  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  കനരനിടട്ട്  കരഖലപടുതവഭാനുലാം
ജനിലഭാ-തഭാലൂക്കട്ട്  അധനികേഭാരനികേളക്കട്ട്  ഓണ്ലലനഭായനി  റവനഡ്യൂ
റനിക്കവറനി  സലാംബനനിച  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  കേഴെനിയലാം.
അകതഭാലടഭാപലാം  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  കേളക്ഷന  സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങള  കനരനിടട്ട്  ഈ  സലാംവനിധഭാനത്തനില്  ഉളലപടുതനതനിനുലാം
കേഴെനിയനതഭാണട്ട്.

(6) ലവര്ചേത്വല്  ഐ  .  ടനി  .    കകേഡര്:-  റവനഡ്യൂ  വകുപനില്  ആസൂത്രണലാം
ലചേയ്യുന  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  പദതനികേള  ജനിലഭാതലത്തനില്
വനിജയകേരമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ജതീവനക്കഭാലര
ലതരലഞ്ഞെടുത്തട്ട്  പരനിശതീലനലാം  നല്കേനി  നനികയഭാഗനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട്
ഇതുലകേഭാണ്ടുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഓകരഭാ ജനിലയനിലലാം രണട്ട് ഉകദലഭാഗസലര
വതീതലാം  ലവര്ചേത്വല്  ഐ.ടനി.  കകേഡറനില്  ഉളലപടുത്തനി  ആവശലമഭായ
പരനിശതീലനലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(7) നഭാഷണല് ലഭാന്റെട്ട്  റനികക്കഭാര്ഡട്ട്  കമഭാഡലണകസഷന പദതനി:-
ഭൂമനി  സലാംബനമഭായ കരഖകേളുലട  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം ലക്ഷലമനിടട്ട്
ആരലാംഭനിച  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയഭായ  NLRMP  (DILRMP)
സലാംസഭാനത്തട്ട്  കസ്റ്ററട്ട്  ലഭാന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന  ഫണട്ട്  വനിതരണലാം
ലചേയട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  റവനഡ്യൂ,  സര്കവ,  രജനികസ്ട്രേഷന
വകുപ്പുകേളുലട  സലാംകയഭാജനിച  പ്രവര്ത്തനത്തനിലൂലട  ഭൂകരഖകേളുലട
സമഗ്രവലാം സുതഭാരലവമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം വനികേസനിപനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട്
നഭാഷണല്  ലഭാന്റെട്ട്  റനിക്കഭാര്ഡ്സട്ട്  കമഭാഡലണകസഷന  എന
പദതനിയലട പ്രധഭാന ലക്ഷലലാം.
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(8) വനികലജട്ട്  ഓഫതീസുകേളുലട  പരനിഷ്കരണലാം:-  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസുകേളുലട
സമഗ്ര  പരനിഷ്കരണലാം  ലക്ഷലമഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്  വനിഭഭാവന  ലചേയ  SMART
പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  രണട്ട്  ഘടങ്ങളനിലഭായനി  സലാംസഭാനതടനതീളലാം
ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട 25 വനികലജുകേള നവതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ.

(9) വനികലജട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  ,    തഭാലൂക്കട്ട് രൂപതീകേരണലാം:-  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഒരു
പഞ്ചഭായത്തനിനട്ട്  ഒരു  വനികലജട്ട്  എന  നയലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസുകേളനിലഭാത്ത  31  പഞ്ചഭായതകേളനില്  31
വനികലജുകേള  രൂപതീകേരനിച്ചു.   ആയതുകപഭാലല  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഭരണ
സഗൗകേരലഭാര്തലാം പുതുതഭായനി 12 തഭാലൂക്കുകേളുലാം രൂപതീകേരനിച്ചു.

(10) ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി:-  ഭൂരഹനിതരഭായ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
വതീടട്ട്  വയ്ക്കുനതനിനുകവണനി  മൂനട്ട്  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  വതീതലാം  പതനിച്ചുലകേഭാടുക്കുന
പദതനിയഭാണനിതട്ട്.

(11) പുഴെ  മുതല്  പുഴെവലര  പദതനി:  നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന
പുഴെകേലളയലാം  കേഭായലകേലളയലാം  സലാംരക്ഷനിചട്ട്  അവയലട
പുനരുജ്ജതീവനത്തനിനഭായനി  ലക്ഷലമനിടഭാണട്ട്  ഈ  പദതനി  രൂപകേല്പന
ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി) G.O. (P) No. 24/2010/ITD തതീയതനി 4-8-2010 പ്രകേഭാരലാം ഓണ്ലലന
വഴെനി നല്കുന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കട്ട് ആധനികേഭാരനികേത നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  17-10-2015-
ലല  G.O.  (Ms) No. 575/2015/RD.,  പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ സലാംകയഭാജനിത
ഓണ്ലലന കപഭാക്കുവരവട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  G.O.
(Ms) No. 117/2016/RD  തതീയതനി  16-2-2016  പ്രകേഭാരലാം ഓണ്ലലന കപഭാക്കുവരവട്ട്
എലഭാ  വനികലജുകേളനിലലാം  ഓണ്ലലന  ടഭാകട്ട്  കപയ്ലമന്റെട്ട്  സനിസ്റ്റലാം  മുകഖന  ഭൂനനികുതനി
സത്വതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  G.O.  (Ms)  No.  22/2015/ITD
തതീയതനി 16-7-2015 പ്രകേഭാരലാം 20 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില് ലഭാന്റെട്ട് റവനഡ്യൂ വകുപനില് ഇ-
ഓഫതീസട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം കകേരള കസ്റ്ററട്ട് ഐ.ടനി. മനിഷന മുകഖന നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള
ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇ-ഗകവണനസട്ട്  പദതനികേളുലട  കേഭാരലക്ഷമമഭായ
നടത്തനിപനിനഭായനി  2-6-2015-ലല G.O. (Ms) No. 220/2015/RD പ്രകേഭാരലാം ലവര്ചേത്വല്
ഐ.ടനി. കകേ ഡറുലാം വകുപനില് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഇ  -  ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്:-   പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നഭാളനിതുവലര  16959074  അകപക്ഷകേള
തതീര്പഭാക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്.
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ഓണ്ലലന  കപഭാക്കുവരവട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം :-  പദതനിയലട  പ്രഭാരലാംഭ
പ്രവര്ത്തനലാം  എന  നനിലയനില്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനിലല  17  വനികലജുകേളനില്
വനിജയകേരമഭായനി ഈ പദതനി നടപനില്വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനില്
വനികലജട്ട്  ഓഫതീസുകേളനിലഭാത്ത  31  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായതകേളനില്  29-5-2013-ലല  സ.ഉ.
(എലാം  എസട്ട്)  നമ്പര്  230/13/റവനഡ്യൂ,  20-10-2012-ലല  സ.ഉ.  (എലാം.എസട്ട്.)
392/12/റവനഡ്യൂ എനതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം  31  വനികലജുകേളുലടയലാം വനിജഭാപനലാം
ഗസറനില്  പ്രസനിദലപടുത്തനി.  ഇവയനില്  29  വനികലജുകേളനില്  പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിച്ചുകേഴെനിഞ.   ബഭാക്കനിയള്ള  രണട്ട്  വനികലജുകേളക്കട്ട്  ലകേടനിടലാം  കേലണത്തനി
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള നടനവരുന.

SMART    വനികലജട്ട് :-  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  രണട്ട്  ഘടങ്ങളനിലഭായനി
25  വനികലജുകേള  നവതീകേരനിച്ചുകേഴെനിഞ.   മൂനഭാലാം  ഘടത്തനില്  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപട
9 വനികലജുകേളുലട പദതനി നര്വഹണലാം അന്തെനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം:-   പദതനിയലട  ഒനഭാലാം  ഘടത്തനില്  243928
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേലണതകേയലാം  രണഭാലാം  ഘടത്തനിലല  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
എണലാം കേണക്കഭാക്കനിയലാം വരുന.  ഒനഭാലാം ഘടത്തനില്  36491  പടയങ്ങളുലാം രണഭാലാം
ഘടത്തനില് 6946 പടയങ്ങളുലാം ഉളലപലട 43437 കപര്ക്കട്ട് പടയലാം അനുവദനിക്കുകേയലാം
ലചേയ്തു.   കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  ഇടുക്കനി  എനതീ  ജനിലകേളനിലല  അര്ഹരഭായനി
കേലണത്തനിയ മുഴുവന കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം ഭൂമനി  വനിതരണലാം ലചേയ്തുലകേഭാണട്ട്  ഈ മൂനട്ട്
ജനിലകേലളയലാം  രഭാജലത്തനിലല  ആദലലത്ത  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  ജനിലകേളഭായനി
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

പുഴെ മുതല് പുഴെ വലര പദതനി:-  റനിവര് മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട് ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്
നടപനില്  വരുതവഭാനുള്ള  പദതനികേള  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുള്ള  സലാംസഭാന
ഉനതതല  സമനിതനിയലട  29-11-2013-ലല  കയഭാഗലാം  സലാംസഭാനലത്ത
നഭാകശഭാന്മുഖമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന നദനികേളുലട  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  "പുഴെ മുതല്
പുഴെ വലര”പദതനിക്കട്ട് രൂപലാം നല്കേനി. പ്രഭാഥമനികേമഭായനി ഭഭാരതപ്പുഴെ, അചനകകേഭാവനില്
എനതീ  നദനികേളുലട  തതീരലാം  ഫലവൃക്ഷങ്ങള,  പൂമരങ്ങള,  വള്ളനിലചടനികേള  എനനിവ
നട്ടുവളര്ത്തനി  പരനിപഭാലനിക്കുനതനിനഭായനി  15-11-2014-ലല  സ.ഉ.  (എലാം.എസട്ട്)
475/14/റവനഡ്യൂ പ്രകേഭാരലാം 10 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
സര്കവ വകുപനിലല  പുരഭാതന റനിക്കഭാര്ഡുകേള ഭഗൗതനികേമഭായനി  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
ഡനിജനിലറസട്ട്  ലചേയ്യുനതനിനുലാം  അവ  ഓണ്ലലനഭായനി  ലപഭാതുജനങ്ങളക്കട്ട്
നല്കുനതനിനുമഭായനി ഇ-കരഖ എന പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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കേനഭാല് പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ലകേവശക്കഭാര്ക്കട്ട് പടയലാം നല്കേഭാന നടപടനി

 172   (2207)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട്  കുമഭാര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേനഭാല്  പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില്  തഭാമസനിക്കുനവരുലട
കൃതലമഭായ എണലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കനില് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവരുലട ലലകേവശലാം എത്ര ഭൂമനിയലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ലലകേവശക്കഭാര്ക്കട്ട് പടയലാം നല്കേഭാനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങ്കനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനട്ട്  എലന്തെങ്കനിലലാം  മഭാനദണ്ഡലാം  നനിലവനിലകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) അതതട്ട് പ്രകദശങ്ങളനിലല ഭൂരഹനിതരഭായവര്ക്കുകൂടനി ഭൂമനി ലഭലമഭാക്കഭാന ഇഗൗ
നടപടനിയനിലൂലട കേഴെനിയകമഭാ; കേഴെനിയലമങ്കനില് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - ഇ)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

 റവനഡ്യൂ വകുപനില്നനിനള്ള ചേനികേനിതഭാ ധനസഹഭായ ഉത്തരവകേള

  173 (2208)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുഖലമനനിയലട ദുരനിതഭാശത്വഭാസ നനിധനിയനില് നനിനട്ട് കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  അനുവദനിച  ചേനികേനില്സഭാ  ധനസഹഭായങ്ങളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള
റവനബ  വകുപട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇനനി  എത്ര  ഉത്തരവകേളഭാണട്ട്
പുറലപടുവനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  റവനഡ്യൂ  വകുപനില്  എത്ര  അകപക്ഷകേളനിനകമല്  ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിക്കഭാലതയണട്ട്  എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇഗൗ  വലക്തനികേളക്കട്ട്  തുകേ
ലലകേമഭാറുനതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; അകപക്ഷയനില് കപഭാരഭായ്മയളളവര്ക്കട്ട്
അവ പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് അവസരലാം നല്കേഭാകമഭാ;
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(സനി)  കുടുതരുത്തനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്  നനിനലാം  ചേനികേനില്സഭാ
ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്  എലാം.എൽ.എ.  മുകഖന  നല്കേനിയ  അകപക്ഷകേളനില്
മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ നനിധനിയനില് നനിനലാം അനുവദനിച സഹഭായധനത്തനിനട്ട്
2015 ഒകകഭാബര് മുതല് 2016 ഏപ്രനില് വലര എത്ര സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള റവനബ
വകുപട്ട് പുറലപടുവനിച്ചു; ആയതനിലനറ പകേര്പ്പുകേള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ലതരലഞ്ഞെടുപട്ട് ലപരുമഭാറചടലാം നനിലവനില് വന തതീയതനി വലര ഈ
വകുപനില്  ലഭനിച  ബഹു.  മുനമുഖലമനനി  തുകേ  അനുവദനിച  അകപക്ഷകേളനികന്മെല്
ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. ആയതനിനുകശഷലാം ലഭനിച തുകേ അനുവദനിച ഏകേകദശലാം
എണഭായനിരകത്തഭാളലാം  അകപക്ഷകേളനികന്മെല്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിടനില.
ഇക്കഭാരലത്തനില് അനന്തെര നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  മുഖലമനനിയലട  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  നനിധനിയനില്നനിനലാം  അനുവദനിച
സഹഭായധനത്തനിലന്റെ കേണക്കട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം തനിരനിചട്ട് സൂക്ഷനിചനിടനില.

 മലബഭാര് കമഖലയനിലല കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് പടയലാം

  174 (T2209)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  1977  ജനുവരനി  ഒനനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  വനഭൂമനി  ലലകേവശലാം വചനിട്ടുള്ള മലബഭാര്
കമഖലയനിലല  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പടയലാം  നല്കേഭാന  കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുനതട്ട്
എന്തുലകേഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേന്ദ്ര  വനസലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  പ്രഭാബലലത്തനില്  വന  25-10-1980

വലരയള്ള  കുടനികയറക്കഭാര്ക്കട്ട്  കൂടനി  പടയലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  എന്തു  നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1993-ലല  ഭൂമനി  പതനിവട്ട്  പ്രകതലകേ  ചേടപ്രകേഭാരലാം  1-1-1977-നട്ട്  മുമ്പുള്ള
വനഭൂമനി  കേകയറലാം  ക്രമതീകേരനിചട്ട്  പടയലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  വനലാം  സലാംരക്ഷണ
നനിയമലാം  1980-ലല വലവസകേളനുസരനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ മുനകൂര് അനുമതനി

T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 247

ലഭനികക്കണതുണട്ട്.   റവനഡ്യൂ-വനലാം  വകുപ്പുകേളുലട  സലാംയക്ത  പരനികശഭാധന  കേഴെനിഞ്ഞെട്ട്
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  സമര്പനിച  ലപ്രഭാകപഭാസലനില് നനിനലാം
അഞ്ചട്ട്  ജനിലകേളനിലഭായനി  (ലകേഭാലലാം,  പത്തനലാംതനിട,  ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം,  ത വൃശ്ശൂര്)
28588  ലഹകര് വനഭൂമനി പതനിവനിനട്ട് വനികധയമഭാക്കഭാനുള്ള അനുമതനി മഭാത്രകമ കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനില്നനിനലാം ലഭനിചനിട്ടുള.  മലബഭാര് കമഖലയനിലല മറട്ട് ജനിലകേളനില് സലാംയക്ത
പരനികശഭാധന  കേഴെനിഞ്ഞെ  ജനിലകേളനില്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിചഭാല്
മഭാത്രകമ പതനിവട്ട് നടപടനികേള തുടരഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.

(ബനി)  നനിലവനിലല ചേടലാം  (1993-ലല ഭൂമനി  പതനിവട്ട്  പ്രകതലകേ ചേടലാം)  പ്രകേഭാരലാം  
1-1-1977  വലരയള്ള വനഭൂമനി  കേകയറലാം മഭാത്രകമ പതനിവനിനട്ട്  കയഭാഗലത കനടുനള.
25-10-1980  വലരയള്ള  കുടനികയറക്കഭാര്ക്കട്ട്  പടയലാം  നല്കുന  കേഭാരലലാം  ഇകപഭാള
പരനിഗണനയനിലനില.

  കേഭായലാംകുളലാം തഭാലൂക്കട്ട് രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനി

 175 (T 2210)   ശതീമതനി യ  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായകുളലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ  എനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പുതനിയ തഭാലൂക്കുകേളുലട രൂപതീകേരണലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

  ലഭാന്റെട്ട് ബഭാങ്കനില് നനിനള്ള ഭൂമനി വനിതരണലാം

 176 (2211)  ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ലഭാനഡട്ട് ബഭാങ്കനില് ഇകപഭാഴുള്ള റവനഡ്യൂ ഭൂമനി സലാംബനനിച ജനില തനിരനിച്ചുള്ള
വനിവരങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില് നനിനലാം എസട്ട് സനി/എസ്  ടനി വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള ഭൂമനി വനിതരണലാം
സഭാദലമഭാക്കുനതനിനട്ട് അടനിയന്തെര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; ഇതനിലന്റെ പ്രഭാകയഭാഗനികേത
പരനികശഭാധനിക്കുകമഭാ?

T മഭാറനി വച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലഭാന്റെട്ട് ബഭാങ്കനില് ഇകപഭാഴുള്ള റവനഡ്യൂ ഭൂമനി സലാംബനനിചട്ട് ജനില തനിരനിച്ചുള്ള
വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ജനില വനിസ്തതീര്ണലാം   (  ലഹകര്  )

തനിരുവനന്തെപുരലാം 1518.5085

ലകേഭാലലാം 4088.382

പത്തനലാംതനിട 1687.431

ആലപ്പുഴെ 1422.012

കകേഭാടയലാം 4045.774

ഇടുക്കനി 52182.26

എറണഭാകുളലാം 2528.816

തൃശ്ശൂര് 1165.368

പഭാലക്കഭാടട്ട് 823.7355

മലപ്പുറലാം 2478.502

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 471.8363

വയനഭാടട്ട് 367.8508

കേണ്ണൂര് 298.3224

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 304.5047

ആലകേ 73383.31

(ബനി) എസട്ട് സനി/എസട്ട് ടനി  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി
പ്രകേഭാരലാം പതനിവനിനട്ട് വനികധയമഭായ ഭൂമനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.

 മണലൂര് മണ്ഡലത്തനില് ഫണട്ട് അനുവദനിച കറഭാ ഡുകേള

 177  (2212)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  കേഭാലവര്ഷലക്കടുതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  തകേര്ന  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്

കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള

എലന്തെഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനില്  ഈ  കേഭാലവര്ഷലക്കടുതനിയനില്  തകേര്ന

കറഭാഡുകേളനില് ഫണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള കറഭാഡുകേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേന്ദ്ര  മഭാനദണ്ഡത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്

പുറലപടുവനിച  20-5-2015-ലല സ.ഉ.  (ലകേ)  നലാം.  194/2015/ഡനി.എലാം.ഡനി.  നമ്പര്

ഉത്തരവനിലന്റെയലാം  10-10-2012-ലല  സ.ഉ.  (ലകേ)  നമ്പര്  384/2012/ഡനി.എലാം.ഡനി.

നമ്പര്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലല  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലടയലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്

സലാംസഭാന ദുരന്തെ പ്രതനികേരണ നനിധനിയനില്നനിനലാം കേഭാലവര്ഷലക്കടുതനിയനില് തകേര്ന

കറഭാഡുകേളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനിയലാം ഫണ്ടുലാം അനുവദനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  കേഭാലവര്ഷലക്കടുതനിയനില് തകേര്ന കറഭാ ഡുകേളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട്

നനികയഭാജകേ മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനില് ഫണട്ട് അനുവദനിക്കഭാറനില.

  പരവൂര് പുറനിങ്ങല് കക്ഷത്ര ലവടനിലക്കടട്ട് അപകേടലാം

  178   (2213) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരവൂര്  പുറനിങ്ങല്  കക്ഷത്ര  ലവടനിലക്കടട്ട്  അപകേടവമഭായനി  ബനലപടട്ട്

ഉണഭായനിട്ടുള്ള  മരണങ്ങള,  നഷ്ടപരനിഹഭാര  സഹഭായ  വനിതരണലാം,  കേഷ്ടനഷ്ടങ്ങള

വനിലയനിരുത്തല്, പുനരധനിവഭാസലാം എനനിങ്ങലനയള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുവഭാന

ഏതട്ട്  ഉകദലഭാഗസലനയഭാണട്ട്  നനികയഭാഗനിചതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി  കകേന്ദ്രതീകൃത  സലാംവനിധഭാനലാം

നനിലവനിലകണഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വനിവനിധ ജനിലകേളനില്ലപടവര്ക്കട്ട് മരണലാം സലാംഭവനിക്കുകേയലാം പരനികക്കല്ക്കുകുയലാം

ലചേയ സഭാഹചേരലലാം  പരനിഗണനിചട്ട്  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുതനതനിനുലാം,

പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനതനിനുലാം  കകേന്ദ്രതീകൃത സത്വഭഭാവത്തനില്  ഒരു  ഓഫതീസനികനകയഭാ,

ഉകദലഭാഗസകനകയഭാ ചുമതലലപടുതവഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

979/2017
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ഉത്തരലാം

(എ)  പരവൂര്  പുറനിങ്ങല്  കക്ഷത്ര  ലവടനിലക്കടട്ട്  അപകേടവമഭായനി  ബനലപടട്ട്
ഉണഭായനിട്ടുള്ള  മരണങ്ങള,  നഷ്ടപരനിഹഭാര  സഹഭായ  വനിതരണലാം,  കേഷ്ടനഷ്ടങ്ങള
വനിലയനിരുത്തല്,  പുനരധനിവഭാസലാം  എനനിങ്ങലനയള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ലപഭാതുവഭായനി ഒരു ഉകദലഭാഗസലന നനിയമനിചനിടനില.  പ്രസ്തുത
അപകേടവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  മരണലപടവരുലട
ആശനിതര്ക്കുള്ള  ധനസഹഭായ  വനിതരണത്തനിനുലാം  പരനികക്കറവര്ക്കുള്ള
ധനസഹഭായത്തനിനുലാം  ബനലപട  തഹസതീല്ദഭാര്മഭാലരയലാം  പരനിക്കനിലന്റെ  തതീവ്രത,
ആശുപത്രനി  സലാംബനമഭായ  കേഭാരലങ്ങള  എനനിവ  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ജനിലഭാ
ലമഡനിക്കല് ഓഫതീസലറയലാം ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് പ്രസ്തുത
അപകേട സമയത്തട്ട് അതുമഭായനി ബനലപട പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുവഭാന
ലഡപഡ്യൂടനി  കേളകര് (എല്.എ. -എന.എചട്ട്.)-ലന ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.  ഇടുക്കനി
ജനിലയനില് ഈ അപകേടവമഭായനി  ബനലപട മരണങ്ങള,  നഷ്ടപരനിഹഭാര സഹഭായ
വനിതരണലാം  എനനിങ്ങലനയള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുവഭാന  ജനിലഭാ
കേളകലറയഭാണട്ട്  നനികയഭാഗനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   പത്തനലാംതനിട,  കേണ്ണൂര്  എനതീ  ജനിലകേളനില്
ഇതനിനഭായനി പ്രകതലകേലാം ഉകദലഭാഗസലര നനികയഭാഗനിചനിടനില.  ഇതനിനഭായനി കകേന്ദ്രതീകൃത
സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലനില.

(ബനി) നനിലവനില് ഇക്കഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലനില.

പരവൂര് പുറനിങ്ങല് കക്ഷത്ര ലവടനിലക്കടട്ട് അപകേടത്തനില് മരണമടഞ്ഞെവരുലട
ആശനിതര്ക്കട്ട് ആശത്വഭാസ ധനസഹഭായലാം

179  (2214)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പരവൂര് പുറനിങ്ങല് കക്ഷത്ര ലവടനിലക്കടട്ട് അപകേടത്തനില് മരണമടഞ്ഞെവരുലട
ആശനിതര്ക്കട്ട്  ആശത്വഭാസധനസഹഭായമഭായനി  കകേന്ദ്ര/സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാരുകേള
പ്രഖലഭാപനിച  തുകേ  പൂര്ണമഭായലാം  നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇലഭാലയങ്കനില്  നല്കേനിയ  തുകേയലട
പൂര്ണ വനിവരലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ബഭാക്കനി തുകേ എനകത്തക്കട്ട് നല്കേഭാന കേഴെനിയലമനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പരനികക്കറവര്  ആലകേ  എത്ര  കപരഭാലണനലാം  ഇവര്ക്കട്ട്  ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള
ചേനികേനിതഭാധനസഹഭായലാം പൂര്ണമഭായലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  തുടര്  ചേനികേനിത  ആവശലമുള്ളവര്ക്കട്ട്  എന്തെട്ട്  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്

ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഗുരുതരമഭായനി  പരനികക്കറട്ട്  സത്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്  ചേനികേനിത

കതടനിയനിരുനവര്ക്കട്ട്  തുടര്നലാം  പ്രസ്തുത  ആശുപത്രനികേളനില്  സഗൗജനല  ചേനികേനിത

ഉറപഭാക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പരവൂര്  പുറനിങ്ങല്  അപകേടത്തനില്  മരണമടഞ്ഞെവരുലട  ആശനിതര്ക്കട്ട്

സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  ആശത്വഭാസ  ധനസഹഭായലാം  പൂര്ണമഭായലാം  ജനിലഭാ

കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല് തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് അവകേഭാശ

തര്ക്കമുള്ള മൂനകപരുലടയലാം ലവടനിലക്കടട്ട് ലലസനസനിയഭായ ഒരഭാളുലടയലാം കപരനിലള്ള

തുകേ  വനിതരണലാം  ലചേയനിടനിലഭാത്തതഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്  തര്ക്കലാം  പരനിഹരനിക്കുന  മുറയട്ട്

നല്കുനതഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത അപകേടത്തനില് മരണമടഞ്ഞെ 109 കപരനില് കമല്പറഞ്ഞെ

നഭാലകപര്ലക്കഭാഴെനിലകേ 105 കപരുലട ആശനിതര്ക്കട്ട് 10 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം 10 കകേഭാടനി

50  ലക്ഷലാം രൂപ വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് പ്രഖലഭാപനിച ആശത്വഭാസ

ധനസഹഭായലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  ദുരന്തെ  ബഭാധനിതരുലട  ലഭലമഭായ  വനിവരങ്ങള

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനില്  നനിനലാം  ധനസഹഭായലാം

ലഭലമഭാകുന മുറയട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അപകേടത്തനില്  501  കപര്ക്കട്ട്  പരനികക്കറനിട്ടുണട്ട്.   ടനി

അപകേടവമഭായനി ബനലപടട്ട് 10-4-2016 മുതല് 13-4-2016 വലര വനിവനിധ സര്ക്കഭാര്/

സത്വകേഭാരല  ആശുപത്രനികേളനില്  ചേനികേനിത  കനടനിയ  ദുരന്തെബഭാധനിതര്ക്കട്ട്  ചേനികേനിതഭാ

ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  13-4-2016-നുകശഷലാം സര്ക്കഭാര് ആശുപത്രനികേളനില്

സഗൗജനല ചേനികേനിത ഉറപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി  &  ഡനി)  അപകേടത്തനില്  പരനികക്കറട്ട്  ജനിലഭാ  ആശുപത്രനികേളനിലലാം

ലമഡനിക്കല് കകേഭാകളജട്ട്  ആശുപത്രനിയനിലലാം ചേനികേനിതയഭാകയഭാ തുടര് ചേനികേനിതയഭാകയഭാ

പ്രകവശനിക്കലപടവര്ക്കട്ട്  സഗൗജനല  ചേനികേനിത ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   സഗൗജനല  തുടര്

ചേനികേനിതഭാ  സഗൗകേരലലാം  കമല്  സര്ക്കഭാര്  ആശുപത്രനികേളനില്  മഭാത്രമഭായനി

പരനിമനിതലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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കകേഭാതമലാംഗലലാം മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റഷന

 180  (2215)  ശതീ  .    ആന്റെണനി കജഭാണ് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റഷന  ഉദ്ഘഭാടനലാം  കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുലാം

നഭാളനിതുവലരയഭായനി  ഒലരഭാറ  സര്ക്കഭാര്  ഒഭാഫതീസട്ട്  കപഭാലലാം  സനിവനില്  കസ്റ്റഷനനില്

പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില എനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എത്ര  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേളഭാണട്ട്  മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റഷനനികലക്കട്ട്

മഭാറ്റുവഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത ഓഫതീസുകേള  എനകത്തക്കട്ട്  മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റഷനനികലക്കട്ട്

മഭാറനി സഭാപനിക്കുവഭാന കേഴെനിയലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ഓഫതീസുകേള  മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റഷനനികലക്കട്ട്  മഭാറനി

പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള സതത്വര നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) 19 ഓഫതീസുകേള.

(സനി)  നനിലവനില് ഓഫതീസുകേളക്കട്ട് അനുവദനിച സലങ്ങള പഭാര്ടനിഷന ലചേയട്ട്

തനിരനിചതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഓഫതീസുകേള  മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റഷനനികലയട്ട്  മഭാറനി

സഭാപനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയള.

(ഡനി)  ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് ലകേടനിട വനിഭഭാഗവമഭായനി ബനലപടട്ട്  അടനിയന്തെരമഭായനി

നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

  കേഭായലാംകുളലാം നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനിലല ഭൂരഹനിതരുലടയലാം

ഭവനരഹനിതരുലടയലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള

 181 (2216)  ശതീമതനി യ  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) കേഭായലാംകുളലാം നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനില് ഭൂരഹനിതരുലാം ഭവനരഹനിതരുമഭായ

എത്ര കുടുലാംബങ്ങള ഉണട്ട് എനതട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതനിലന്റെ  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  വനികലജട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില്
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവരുലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനു  ആവശലമഭായ  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
(എ) കേഭായലാംകുളലാം  നനിയമസഭഭാമണ്ഡലത്തനിലല  ഭൂരഹനിതരുലാം  ഭവന

രഹനിതരുമഭായവരുലട  എണലാം  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില.

(ബനി)  ലതരലഞ്ഞെടുത്തനിട്ടുള്ള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  എണവലാം  പദതനിയലട
ആനുകൂലലലാം ഇതനിനകേലാം ലഭലമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള കകേസ്സുകേളുലട എണവലാം വനികലജട്ട് തനിരനിചട്ട്
ചുവലട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ 
നമ്പര്

വനികലജട്ട് ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
എണലാം

ആനുകൂലലലാം നല്കേനിയ
കകേസുകേളുലട എണലാം

1 പത്തനിയര് 281 8

2 കൃഷ്ണപുരലാം 189 3

3 കേഭായലാംകുളലാം 373 -

4 പുതുപള്ളനി 62 -

5 കേതീരനിക്കഭാടട്ട് 204 -

6 കേണല്ലൂര് 87 -

7 ഭരണനിക്കഭാവട്ട് 74 -

8 കേറഭാനലാം 39 -

9 കേണമലാംഗലലാം 117 -

10 ലപരനിങ്ങഭാല 21 -

ആലകേ 1447 11

ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  പുനരധനിവഭാസലാം  സലാംബനനിചട്ട്  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
പരനികശഭാധനിചട്ട് തതീരുമഭാനനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് റനിവര് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള
പ്രവൃത്തനികേള

182 (2217)    ശതീ  .   ലകേ  .    രഭാജന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  റനിവര് മഭാകനജ് ലമന്റെട്ട് ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട ഓകരഭാനനിലന്റെയലാം പുകരഭാഗതനി ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2015-2016 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്
ഒരു പ്രവൃത്തനിക്കുലാം ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിടനില.

(ബനി) ബഭാധകേമല.

  വനികലജട്ട് ഓഫതീസുകേളനില് രസതീതട്ട് പുസ്തകേത്തനിലന്റെ ക്ഷഭാമലാം

  183 (2218)  ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുള്ള :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസുകേളനില്  രസതീതട്ട്  പുസ്തകേത്തനിലന്റെ  ക്ഷഭാമലാം  കേഭാരണലാം
നനികുതനി സത്വതീകേരനിക്കഭാനഭാവഭാത്ത സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  നനികുതനി  രസതീതട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്തതുകേഭാരണലാം  സ്കൂള  കകേഭാകളജട്ട്
പ്രകവശനത്തനിനട്ട് വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ഹഭാജരഭാക്കഭാന കേഴെനിയഭാലത വനിദലഭാര്തനികേള
ബുദനിമുട്ടുന സഭാഹചേരലലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ബഭാങ്കട്ട്  വഭായ്പ  എടുക്കുന  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  നനികുതനി  രസതീതട്ട്
ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലമുള്ള പ്രയഭാസലാം പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) നനികുതനി പനിരനിക്കുനതനില് വരുന തഭാമസലാം റവനഡ്യൂ വരുമഭാനത്തനില് കുറവ
വരുതകമഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  നനികുതനി  രസതീതട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്തതുകേഭാരണലാം  സ്കൂള-കകേഭാകളജട്ട്
പ്രകവശനത്തനിനട്ട്  വരുമഭാന  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ഹഭാജരഭാക്കഭാന  കേഴെനിയഭാലത
വനിദലഭാര്തനികേള ബുദനിമുട്ടുന സഭാഹചേരലലാം ശദയനില്ലപടനിടനില.
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(സനി)  ബഭാങ്കട്ട്  വഭായ്പലയടുക്കുന  സഭാധഭാരണക്കഭാര്ക്കട്ട്  നനികുതനി  രസതീതട്ട്

ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം  പ്രയഭാസമനുഭവലപടതഭായനി  ശദയനില്ലപടനിടനില.   എല്.ആര്.-

316   രസതീതട്ട്  ബുക്കുകേളുലട  അചടനി  സലാംബനനിചട്ട്  അടനിയന്തെരമഭായനി  തുടര്നടപടനി

സത്വതീകേരനിക്കഭാന അചടനി വകുപട്ട് ഡയറകര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത,

പ്രസ്തുത  രസതീതട്ട്  ബുക്കുകേളുലട  ലഭലതക്കുറവട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ  കേണ്ണൂര്,  മലപ്പുറലാം

ജനിലകേളനിലല പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) നനികുതനി പനിരനിക്കുനതനില് വരുന തഭാമസലാം ഒരു നനിശ്ചനിത കേഭാലയളവനിലല

റവനഡ്യൂ  വരുമഭാനത്തനില്  ഏറക്കുറചനിലകേള  വരുത്തനികയക്കഭാലാം.   എനഭാല്  ഈ

കേഭാരലത്തനില്  എല്.ആര്.-316  രസതീതട്ട്  ബുക്കുകേളുലട  ലഭലതക്കുറവട്ട്  യഥഭാസമയലാം

പരനിഹരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

  കപരഭാമ്പ്ര മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റഷന പ്രവര്ത്തനലാം

   184 (2219)  ശതീ  .    പുരുഷന കേടലണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കപരഭാമ്പ്ര  മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റഷന  ഉദ്ഘഭാടനലാം  നടലനങ്കനിലലാം

പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിടനില എന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് തടസങ്ങള ഉകണഭാ; ഉലണങ്കനില്

അതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  കപരഭാമ്പ്ര  കകേന്ദ്രതീകേരനിച  സര്ക്കഭാര്  ഓഫതീസുകേള  മനിനനി

സനിവനില് കസ്റ്റഷനനികലക്കട്ട് മഭാറഭാനുലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  ഓഫതീസുകേളഭാണട്ട്  ഇവനിലട  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുവഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ജലലാം  ലഭലമഭാകേഭാത്തതു  കേഭാരണമഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന

കേഴെനിയഭാലത വനതട്ട്.   ആയതട്ട്  ഉടന ലഭലമഭാക്കനി പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാനുള്ള

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
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(സനി)  തഭാലഴെപറയന  സബട്ട്  ആഫതീസുകേളഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

1. ലകേഭാകമഴലല് ടഭാകട്ട് ആഫതീസട്ട്

2. കസഭായനില് കേണ്സര്കവഷന ആഫതീസട്ട്

3. എലകസട്ട് ലറയ്ഞ്ചട്ട് ആഫതീസട്ട്

4. ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് കറഭാഡട്ട് വനികേസന ആഫതീസട്ട്

5. ഐ.സനി.ഡനി.എസട്ട്.-എനതീ  ആഫതീസുകേളഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന  

ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

   ലകേവശഭാവകേഭാശ ഭൂമനിയള്ളവരുലട എണലാം

185  (2220)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഇടുക്കനി ജനിലയനില് ലകേവശഭാവകേഭാശ കരഖ പ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി ലകേവശലാം വചട്ട്

അനുഭവനിക്കുനവരുലട എണലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭൂമനി  കേകയറനി  ലകേവശലാം  വച്ചു  അനുഭവനിച്ചു  വരുനവരുലട  എണലാം

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇടുക്കനി ജനിലയനില്  7245  കപര് ലകേവശഭാവകേഭാശ കരഖ പ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി

ലകേവശലാം വയ്ക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  പടയലാം,  ലകേവശകരഖ  മുതലഭായ  യഭാലതഭാരു  കരഖകേളുമനിലഭാലത  ഭൂമനി

കേകയറനി അനുഭവനിച്ചുവരുന 84 കകേസുകേള ഇടുക്കനി ജനിലയനില് ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാലത  നനിരവധനി  കപര്  വലഭാജകരഖകേളുലടയലാം  അനധനികൃത  പടയങ്ങളുലടയലാം

അടനിസഭാനത്തനില്  ഭൂമനി  ലകേവശലാം  വച്ചുവരുനതഭായലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

ഇത്തരത്തനിലള്ള കേകയറങ്ങള തനിടലപടുതനതനിനുലാം ലഭാന്റെട്ട് കേണ്സര്വനസനി ആകട്ട്

പ്രകേഭാരലാം ഒഴെനിപനിക്കുനതനിനുമുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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  ലമത്രഭാന കേഭായലനിലല കൃഷനികയതര പദതനി 

186 (2221) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന   :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട്   :
കഡഭാ  .    എന  .   ജയരഭാജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിലല  ലമത്രഭാന  കേഭായല്  പ്രകദശലത്ത  കൃഷനി  ഭൂമനി
ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  ഏലതങ്കനിലലാം  കേഭാര്ഷനികകേതര  പദതനിക്കട്ട്  തതത്വത്തനില്  അനുമതനി
നല്കേനിയനിരുകനഭാ;  എങ്കനില് എനഭാണട്ട്  ഇതുസലാംബനനിച ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുസലാംബനനിച  ഏലതങ്കനിലലാം  ഉത്തരവട്ട്  സമതീപകേഭാലത്തട്ട്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കനില്  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനില്  ഉപഭാധനികേള
ഉണഭായനിരുകനഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത ഉത്തരവട്ട് ഇകപഭാള നനിലവനിലകണഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) കുമരകേലാം ലമത്രഭാന കേഭായല് പ്രകദശത്തട്ട് "കുമരകേലാം ഇകക്കഭാ ടൂറനിസലാം വനികലജട്ട്”
എന  പദതനി,  കകേരള  ലനല്വയല്  തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  2008,
പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  എനനിവയട്ട്  വനികധയമഭായനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്  തതത്വത്തനില്
അനുമതനി  നല്കേനിലക്കഭാണട്ട്  1-3-2016-ല്  സ.ഉ.  (ലകേ)  നമ്പര്  198/2016/റവനഡ്യൂ
നമ്പരഭായനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിരുന.  എനഭാല് ടനി ഉത്തരവട്ട്  15-3-2016-
ലല  സ.ഉ.  (ലകേ)  നമ്പര്  279/16/റവനഡ്യൂ  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്
റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(ബനി & സനി) ബഭാധകേമല.

  കേനഭാലകേളുലാം കതഭാടുകേളുലാം കേകയറലാംമൂലലാം അപ്രതലക്ഷമഭാകുനതട്ട്

187 (2222) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  പ്രകദശങ്ങളനില്  മുനകേഭാലങ്ങളനില്  കേഭാര്ഷനികേ
വൃത്തനിക്കുലാം  ഗതഭാഗതഭാവശലത്തനിനുമഭായനി  ഉപകയഭാഗനിചനിരുനതുലാം  പ്രകൃതനിദത്തവലാം
മനുഷലനനിര്മ്മേനിതവമഭായ  കേനഭാലകേളുലാം  കതഭാടുകേളുലാം  കേകയറലാംമൂലലാം  ലദനലാംദനിനലാം
അപ്രതലക്ഷമഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

979/2017
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(ബനി) എങ്കനില് ഇതുമൂലലാം നഗരങ്ങളനിലലാം ജനവഭാസകകേന്ദ്രങ്ങളനിലലാം ലവള്ളലക്കട്ടുകേള
രൂപലാം  ലകേഭാളകേയലാം  പഭാരനിസനിതനികേ  പ്രശ്നങ്ങള  സലാംജഭാതമഭാകുകേയലാം  ലചേയ്യുനതട്ട്
ഗഗൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രകദശങ്ങളനിലല  കേനഭാലകേളുലട  ലസ്കച്ചുലാം  മറ്റു  വനിവരങ്ങളുലാം
കശഖരനിക്കുനതനിനുലാം കേകയറലാം കരഖലപടുത്തനി ലവയ്ക്കുനതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേനഭാല് കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് ജനകേതീയമഭായ
വനിധത്തനില്  നനിയമനടപടനികേളുലാം  ഇടലപടലകേളുലാം  നടത്തനി  ലക്ഷലലാം  ലകേവരനിക്കുവഭാന
പ്രവര്ത്തനലാം ആസൂത്രണലാം ലചേയ്യുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഈ വനിഷയലാം ഗഗൗരവമഭായനി കേഭാണുന.

(സനി)  റതീ-സര്കവ  കേഴെനിഞ്ഞെ  വനികലജുകേളുലട  ലസ്കചനില്  കേനഭാലകേള  കരഖലപടുത്തനി
സൂക്ഷനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി) കേനഭാല് കേകയറങ്ങള ഒഴെനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.

  കേകയറലാം ഒഴെനിവഭാക്കനി സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി സലാംരക്ഷനിക്കുവഭാന നടപടനി

188  (2223)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലവഞ്ഞെഭാറമൂടട്ട്  ലതക്കഭാടട്ട്  മുതല്  ലചേങ്ങന്നൂര്  വലര  എലാം.സനി.
കറഭാഡനിനനിരുവശവലാം സത്വകേഭാരല  വലക്തനികേള വനിവനിധ ആവശലങ്ങളക്കഭായനി സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി
കേകയറനിയനിരനിക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  പ്രസ്തഡുത  കേകയറലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം എലന്തെലഭാലാം നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇതുമഭായനി ബനലപടട്ട് നനിരവധനി വഭാര്ത്തകേള റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുലാം ബനലപട
ഉകദലഭാഗസര് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാത്തതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് MC കറഭാഡനില് KSTP വകേ പുറകമ്പഭാക്കട്ട് സലത്തട്ട്
അനധനികൃത  കേകയറലാം  ശദയനില്ലപടതനിലനതടര്നട്ട്  കേകയറക്കഭാലര  ഒഴെനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.
ശദയനില്ലപടുന  കേകയറങ്ങള  ഒഴെനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.
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കപരഭാമ്പ്ര റഗുകലറഡട്ട് മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് ലസഭാലസറനിയലട ഭൂമനി

 189 (2224)  ശതീ  .    പുരുഷന കേടലണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കപരഭാമ്പ്ര റഗുകലറഡട്ട് മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് ലസഭാലസറനിയലട ലകേവശമുണഭായനിരുന
ഭൂമനി പഞ്ചഭായത്തനിനട്ട് വനിട്ടുകേനിടണലമന ആവശലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരലത്തനില്  എലന്തെങ്കനിലലാം  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഭൂമനിയലട  ഉടമസഭാവകേഭാശലാം  സലാംബനനിച  വനിഷയലാം
ബഹു.  ലഹകക്കഭാടതനിയലട  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  കകേഭാടതനിവനിധനി  വരുനതുവലര
ഇക്കഭാരലത്തനില് മറട്ട് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയകേയനില.

ചേഭാലക്കുടനി മണ്ഡലത്തനിലല പുഴെ സലാംരക്ഷണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

190 (2225)     ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  പുഴെ  സലാംരക്ഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുള്ള വനിവനിധ പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കനില് ഏലതലഭാലാം  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട്  അനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്
എനറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനില്  നനിനലാം  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  മുഴുവന  റനിവര്
ലപ്രഭാടക്ഷന  വര്ക്കുകേളക്കുലാം  അനുമതനി  നല്കുനതനിനഭാവശലമഭായ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.  1-10-2015-ലല ജനി.ഒ. (എലാം എസട്ട് ) നമ്പര് 532/2015/RD
ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം ചേഭാലക്കുടനി പുഴെയലട മൂനട്ട് സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് അനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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1. കമലൂര് പഞ്ചഭായത്തനിലല വട്ടുകേയത്തനിനടുത്തഭായള്ള ചേഭാലക്കുടനി പുഴെയലട ഇടതട്ട്
കേര സലാംരക്ഷണ പ്രവൃത്തനി.

2. കുനമ്പുഴെ ഭഗവതനി കക്ഷത്രത്തനിനടുത്തഭായനി എന.എചട്ട്. പഭാലത്തനിനട്ട് തഭാലഴെയള്ള
ചേഭാലക്കുടനി  പുഴെയലട  ഇടതട്ട്  കേരയലട  സലാംരക്ഷണവലാം  ചേഭാലക്കുടനി
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് കേടവട്ട് നനിര്മ്മേഭാണവലാം ഉളലപടുന പ്രവൃത്തനി.

3. കേകപള  കേടവനിലന്റെ  അടുത്തഭായള്ള  ചേഭാലക്കുടനി  പുഴെയലട  വലതട്ട്  കേരയലട
സലാംരക്ഷണവലാം പരനിയഭാരലാം പഞ്ചഭായത്തനില് കേടവലാം ഓവട്ട് ചേഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണവലാം
ഉളലപടുന പ്രവൃത്തനി.

(സനി)  അതഭാതട്ട്  ജനിലകേളനിലല  റനിവര്  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  ഫണനില്  ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള
തുകേയലടയലാം പ്രസ്തഡുത പ്രവൃത്തനിയലട ആവശലകേതയലാം മറ്റുലാം സലാംബനനിചട്ട് ജനിലഭാതല വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനി  നല്കുന  ശനിപഭാര്ശയലടയലാം  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  പുഴെകേളനിലല
നവതീകേരണ/സലാംരക്ഷണ/നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃ ത്തനികേളക്കട്ട്  സലാംസഭാന  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുനതട്ട്.  ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  പ്രവ വൃത്തനികേളുലാം  കമല്പറഞ്ഞെതട്ട്
പ്രകേഭാരലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് അന്തെനിമ തതീരുമഭാനലാം ലകേലക്കഭാളനതഭാണട്ട്.

മനിചഭൂമനി ഏലറടുക്കല് നടപടനികേള

191  (2226)   ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട്  മുഹസനിന പനി.  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് മനിചഭൂമനി ഏലറടുക്കല് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കനില് ജനില തനിരനിചട്ട് മനിചഭൂമനി സലാംബനനിച ഡഭാറഭാ (വനിവരകശഖരലാം) ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലറടുത്ത  മനിചഭൂമനി  ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയഭാന  എലന്തെലഭാലാം
നടപടനികേള ഇകപഭാള എടുത വരുന;

(സനി)  മനിചഭൂമനി  ഏലറടുക്കല്  സലാംബനനിചട്ട്  ഭൂവടമകേളുമഭായനി  എത്ര  കകേസുകേള
നനിലവനിലലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തഭാലൂക്കട്ട് ലഭാന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡുകേള മനിചഭൂമനിയഭായനി പ്രഖലഭാപനിക്കുന ഭൂമനി മുഴുവനുലാം
ഏലറടുക്കുവഭാന  കകേഭാടതനി  കകേസുകേള,  വനലാം  വകുപ്പുമഭായള്ള  തര്ക്കലാം,  അനലലകേവശലാം
എനതീ കേഭാരണങ്ങളഭാല് തടസലാം കനരനിടഭാറുണട്ട്.  മനിചഭൂമനി ഏലറടുക്കല് സലാംബനനിച ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 261

(ബനി)  കകേരള ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമലാം  1963-ലല ലസക്ഷന  85,  86  പ്രകേഭാരലാം

സര്ക്കഭാരനില് നനിക്ഷനിപമഭാകുന മനിചഭൂമനി  ടനി  നനിയമത്തനിലല ലസക്ഷന  96  പ്രകേഭാരലാം

അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട് പതനിചട്ട് നല്കേനിവരുന.  സര്ക്കഭാര് ഏലറടുക്കുന മനിചഭൂമനിയനില്

കുടനികേനിടപ്പുകേഭാരുലണങ്കനില്  അര്ഹതയലട  അടനിസഭാനത്തനില്  അവര്ക്കട്ട്  മനിചഭൂമനി

പതനിചട്ട്  നല്കേനിയതനിനുകശഷലാം  പതനിച്ചുലകേഭാടുക്കുവഭാന  അവകശഷനിക്കുന  മനിചഭൂമനി

(എ)  ഭൂരഹനിതരഭായ  കേര്ഷകേലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  (ബനി)  യഭാലതഭാരു  ഭൂമനിയലാം

വതീലണടുക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  ലചേറുകേനിട  ലകേവശക്കഭാര്ക്കുലാം  മറട്ട്  ഭൂ  ഉടമകേളക്കുലാം

പതനിച്ചുലകേഭാടുക്കണലമനട്ട്  ടനി  നനിയമത്തനിലല  ലസക്ഷന  96  (1)  (i)-ല്  വലവസ

ലചേയ്യുന.  മനിചഭൂമനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുനതനിനഭായനി കകേരള ഭൂപരനിഷ്കരണ (സതീലനിലാംഗട്ട്)

ചേടലാം  27  പ്രകേഭാരലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്  വനിജഭാപനലാം  പുറലപടുവനിചട്ട്  അകപക്ഷകേള

സത്വതീകേരനിക്കുകേയലാം  ആയതട്ട്  പരനികശഭാധനിചട്ട്  അര്ഹരഭായവര്ക്കട്ട്  പതനിചട്ട്  നല്കുകേയലാം

ലചേയ്യുന.

(സനി)  സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  വനിവനിധ  തഭാലൂക്കട്ട്  ലഭാന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡുകേളനിലഭായനി

1306 സതീലനിലാംഗട്ട് കകേസുകേള നനിലവനിലണട്ട്.

 ചേഭാവക്കഭാടട്ട് - മുലകശരനിയനില് മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റഷന

 192 (2227)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  പുതനിയതഭായനി  മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റഷന  അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള

മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തെലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി) മണലൂര് മണ്ഡലത്തനില് ചേഭാവക്കഭാടട്ട് തഭാലൂക്കനില് മുലകശരനിയനില് ഒരു മനിനനി

സനിവനില് കസ്റ്റഷന സഭാപനിക്കുവഭാന നടപടനി എടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  വകുപ്പുകേളുലട  ഓഫതീസുകേള  കശഭാചേലഭാവസയനിലള്ള

ലകേടനിടത്തനികലഭാ  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനികലഭാ  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഭാഹചേരലത്തനിലഭാണട്ട്

പ്രസ്തഡുത ഓഫതീസുകേലള ഒരു കുടക്കതീഴെനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  മനിനനി  സനിവനില് കസ്റ്റഷന

അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുനതട്ട്.
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(ബനി) മണലൂര് മണ്ഡലത്തനില് ചേഭാവക്കഭാടട്ട് തഭാലൂക്കനില് മുലകശരനിയനില് സര്ക്കഭാര്

വകുപ്പുകേളുലട  ഓഫതീസുകേള  വളലര  കുറച്ചുമഭാത്രകമയള.   അവയനില്  ഭൂരനിഭഭാഗവലാം

സത്വന്തെലാം  ലകേടനിടത്തനിലഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനതട്ട്.   പ്രസ്തുത  സഭാഹചേരലത്തനില്

മുലകശരനിയനില്  മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റഷന  സഭാപനിക്കുന  വനിഷയലാം  ഇകപഭാള

പരനിഗണനയനിലനില.

 സത്വന്തെമഭായനി വതീകടഭാ ഭൂമനികയഭാ ഇലഭാത്തവര്

 193  (2228)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സത്വന്തെമഭായനി  വതീകടഭാ  ഭൂമനികയഭാ  ഇലഭാത്ത  ആളുകേള

എത്രലയനട്ട് ജനിലതനിരനിചട്ട് കേണക്കട്ട് നല്കേഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഇത്തരലാം  ആളുകേളക്കഭായനി

പ്രഖലഭാപനിച  സതീകറഭാ  ലഭാന്റെട്ട് ലലസട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എത്രയഭാളുകേളക്കട്ട്  ഭൂമനി

നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട് എനതനിലന്റെ കേണക്കട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  അനുവദനിക്കലപടവര്ക്കട്ട്  ആയതട്ട്  ഇതുവലര

ലകേവശത്തനിലഭായനില  എന  പരഭാതനി  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  എത്ര

ആളുകേളക്കഭാണട്ട്  ഇപ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിക്കലപട  ഭൂമനി  ലഭനിക്കഭാതനിരുനനിട്ടുള്ളലതനട്ട്

ജനില തനിരനിചട്ട് കേണക്കട്ട് ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതു  സലാംബനനിചട്ട്  എന്തു  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതനട്ട്

വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സത്വന്തെമഭായനി  വതീകടഭാ  ഭൂമനികയഭാ  ഇലഭാത്ത  ആളുകേളുലട

എണലാം ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം തനിടലപടുത്തനിയനിടനില.

(ബനി)  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം  പദതനിയലട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില്  58398

കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭൂമനി അനുവദനിലചങ്കനിലലാം 29875 കുടുലാംബങ്ങളക്കുമഭാത്രലാം നഭാളനിതുവലര

ഭൂമനി ലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജനിലതനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:
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ജനില ഭൂമനി ലകേമഭാറനിയ കകേസുകേളുലട എണലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം 792

ലകേഭാലലാം 328

പത്തനലാംതനിട 661

ആലപ്പുഴെ 183

കകേഭാടയലാം 244

ഇടുക്കനി 2609

എറണഭാകുളലാം 885

തൃശ്ശൂര് 412

പഭാലക്കഭാടട്ട് 2085

മലപ്പുറലാം 800

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 993

വയനഭാടട്ട് 534

കേണ്ണൂര് 10297

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 9052

ആലകേ 29875

പടയലാം  നല്കേനിയതനില്  ഭൂമനി  ലകേമഭാറുന  പ്രവര്ത്തനലാം  ജനിലകേളനില്

പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.

(സനി)  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  അനുവദനിലചങ്കനിലലാം

ആയതട്ട് നല്കേനിയനിലഭാലയന പരഭാതനി ശദയനില്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാടതനി കകേസുകേളുലാം

തര്ക്കങ്ങളുലാം ഒഴെനിലകേയള്ള കകേസുകേളനില് ഭൂമനി ലകേമഭാറുന പ്രവര്ത്തനലാം ജനിലകേളനില്

നടനവരുനണട്ട്.  അനുവദനിക്കലപട  ഭൂമനി  നഭാളനിതുവലര  നല്കേഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത

കകേസുകേളുലട എണലാം ജനിലതനിരനിചട്ട് തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:
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ജനില ഭൂമനി അനുവദനിച കകേസുകേളുലട
എണലാം

ഭൂമനിലകേമഭാറഭാന
അവകശഷനിക്കുന

കകേസുകേളുലട എണലാം

തനിരുവനന്തെപുരലാം 3181 2389

ലകേഭാലലാം 1553 1225

പത്തനലാംതനിട 883 222

ആലപ്പുഴെ 256 73

കകേഭാടയലാം 1309 1065

ഇടുക്കനി 8561 5952

എറണഭാകുളലാം 1449 564

തൃശ്ശൂര് 1043 631

പഭാലക്കഭാടട്ട് 4329 2244

മലപ്പുറലാം 1320 520

കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് 1550 557

വയനഭാടട്ട് 858 324

കേണ്ണൂര് 15962 5665

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 16144 7092

ആലകേ 58398 28523

(ഡനി)  ഭൂമനി  അനുവദനിചനിരുലനങ്കനിലലാം  വനിവനിധ  കേഭാരണങ്ങളഭാല്  ഭൂമനിയലട
ലകേവശലാം  വനിട്ടുലകേഭാടുക്കഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  കകേസുകേളനില്  ആവശലമഭായ  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ബഭാലകശരനി മനിനനി സനിവനില് കസ്റ്റഷന

 194 (2229) ശതീ  .    പുരുഷന കേടലണനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ബഭാലകശരനി  മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റഷന  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാന  ഭൂമനി
ലഭലമഭാക്കനിയ വനിവരലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  യഭാഥഭാര്തലമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
എലന്തെങ്കനിലലാം തടസങ്ങളുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 265

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ബഭാലകശരനി  വനികലജനില്  കകേഭാക്കല്ലൂര്  കദശത്തട്ട്  റതീ.സ.29/8-ല്ലപട
30  ലസന്റെട്ട്  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഭൂമനിയണട്ട്.   ബഭാലകശരനിയനിലലാം  സമതീപ  പ്രകദശങ്ങളനിലലാം
സനിതനിലചേയ്യുന  സര്ക്കഭാര്ആഫതീസുകേള  വഭാടകേ  ലകേടനിടത്തനിലഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.   ആയതനിനഭാല്  ഈ  ഭൂമനി  റവനഡ്യൂ  വകുപനില്ത്തലന നനിലനനിര്ത്തനി
മനിനനി  സനിവനില്  കസ്റ്റഷന  മഭാതൃകേയനില്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  വനിവനിധ  ഓഫതീസുകേള  ഈ
ലകേടനിടത്തനികലക്കട്ട്  മഭാറ്റുനതഭായനിരനിക്കുലാം  അഭനികേഭാമലലമനട്ട്  കേഭാണുന.  എനഭാല്
ഇതനിനനുസരനിച്ചുള്ള ഭൂമനിലകേമഭാറ ലപ്രഭാകപഭാസല് ഇതുവലര ലഭനിചനിടനില.  

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല ഗ്രൂപട്ട് വനികലജുകേള

195  (2230)ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞെനിരഭാമന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില്  നനിലവനില് എത്ര ഗ്രൂപട്ട്  വനികലജുകേള ഉണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഗ്രൂപട്ട്  വനികലജുകേളനില്  അകപക്ഷകേരുലട  ബഭാഹുലലലാംമൂലലാം
കസവനലാം  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസവലാം  ബുദനിമുട്ടുലാം  ഉണഭാകുന  വനിവരലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) പ്രസ്തഡുത ഗ്രൂപട്ട് വനികലജുകേള വനിഭജനിക്കുന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ഡനി) എങ്കനില് ഇതുസലാംബനനിചട്ട് എലന്തെങ്കനിലലാം തുടര് നടപടനി സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് നനിലവനില് 29 ഗ്രൂപട്ട് വനികലജുകേളുണട്ട്.  രകണഭാ
മൂകനഭാ  വനികലജുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഒരു  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  ലകേടനിടത്തനില്
ഒരു  വനികലജഭാഫതീസട്ട്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  ജതീവനക്കഭാലരലക്കഭാണട്ട്
നനിര്വഹനിക്കലപടുന സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് ഗ്രൂപട്ട് വനികലജട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല ഗ്രൂപട്ട്
വനികലജുകേള  കേരനിന്തെളലാം,  പനിലനികക്കഭാടട്ട്,  കഭായനികക്കഭാടട്ട്,  പള്ളനിക്കര,  കുഞ്ചത്തൂര്,
ലഹഭാസകബട്ടു,  ലപവളനിലഗ,  കേടലാംമ്പഭാര്,  മതീഞ്ച,  ലവഭാര്ക്കഭാടനി,  ലകേഭാടലലമഭാഗറു, ഉപള,
ഇചനിലലാംകങ്കഭാടട്ട്,  കേയഭാര്,  ലബഭാലാംബഭാണ,  കകേഭായനിപഭാടനി,  എടനഭാടട്ട്,  ബഭാടൂര്,  പഭാലട,
ലനടണനിലഗ,  കേലാംബടഭാലജ,  മധൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  കേടട്ട് ല,  ലചേങ്കള,  ലതക്കനില്,
കേളനഭാടട്ട്, പഭാടനി, ആദൂര് എനനിവയഭാണട്ട്.

979/2017
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(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി  &  ഡനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഗ്രൂപട്ട്  വനികലജുകേള  വനിഭജനിക്കുന  കേഭാരലലാം

സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ഇകപഭാഴെലത്ത സഭാമ്പത്തനികേ

സനിതനി  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിലല  ബുദനിമുടട്ട്മൂലലാം

റവനഡ്യൂ വകുപനില് ഒരു Manpower Assessment  നടത്തനി പുനര്വനിനലഭാസ സഭാദലത

പരനികശഭാധനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ലഭാന്റെട്ട്  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട്

നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

മഭാകവലനിക്കര തഭാലൂക്കനിലല ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കനില് ഉളലപട ഭൂമനിയലട

വനിശദഭാലാംശങ്ങള

 196  (2231)   ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  തഭാലൂക്കനില്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കനില്  ഉളലപട  ഭൂമനിയലട

വനിശദഭാലാംശങ്ങള വനികലജട്ട് തനിരനിചട്ട് ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കനില് ഉളലപടുതനതനിനട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കുന മഭാനദണ്ഡങ്ങള

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   മഭാകവലനിക്കര തഭാലൂക്കനിലന്റെ പരനിധനിയനിലള്ള വനികലജുകേളനില് അന്തെനിമ ഡഭാറഭാ

ബഭാങ്കട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില. നനിലവനില്  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിചനിടനിലഭാത്ത

കമഖലകേളനില് ആയതട്ട്  2016  ആഗസ്റ്റട്ട്  31-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കണലമനട്ട്  ബഹു.

കൃഷനിവകുപട്ട്  മനനിയലട  അദലക്ഷതയനില്  14-6-2016-നട്ട്  കൂടനിയ  ഉനതതല

കയഭാഗത്തനില് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയലാം ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില് ബനലപട എലഭാ

ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുകേയലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലനല്വയല് തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം  2008 പ്രഭാബലലത്തനില്

വരുനതനിനുമുമ്പട്ട് നനികേത്തലപട നനിലങ്ങള ഒഴെനിച്ചുള്ളവ നനിലവനില് സലപരനികശഭാധന

നടത്തനി  പ്രഭാകദശനികേ  നനിരതീക്ഷണ  സമനിതനിയലട  തതീരുമഭാനത്തനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കനില് ഉളലപടുത്തനിവരുനതട്ട്.
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 അമ്പലപ്പുഴെ, അരൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനില് ലനല്വയല്
നനികേത്തനിയതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്

 197  (2232)  ശതീ  .    അനവര് സഭാദത്തട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അമ്പലപ്പുഴെ,  അരൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനില്  2006-2011, 2011-16
കേഭാലഘടങ്ങളനില്  നടത്തനിയ  ഏലതങ്കനിലലാം  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
ലനല്വയല് നനികേകത്തണനി വനനിട്ടുകണഭാ എന കേഭാരലലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അപ്രകേഭാരലാം  ഉലണങ്കനില്  ലനല്വയല്  നനികേതനതനിനട്ട്  അനുവഭാദലാം
നല്കേനിലകേഭാണ്ടുള്ള ബനലപട സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം പകേര്പ്പുലാം
ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  മണ്ഡലങ്ങളനില്  കമല്പറഞ്ഞെ  കേഭാലയളവനില്  സത്വകേഭാരല
ആവശലങ്ങളക്കുലാം ലപഭാതു ആവശലങ്ങളക്കുമഭായനി നനികേത്തലപട ലനല്വയലകേളുലട
വനിസ്തൃതനി സലാംബനനിച വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

  അമ്പലപ്പുഴെ, അരൂര് മണ്ഡലങ്ങളനില് നനികേത്തലപട ലനല്വയല്
പ്രകദശങ്ങള

198  (2233)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) റവനഡ്യൂ വകുപനിലന്റെ ഒഗൗകദലഭാഗനികേ കരഖകേള പ്രകേഭാരലാം അമ്പലപ്പുഴെ, അരൂര്
നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലങ്ങളനില്  2006  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസലാം  വലര  നനിലവനിലണഭായനിരുന
ലനല്വയല് പ്രകദശങ്ങളുലട ആലകേ വനിസ്തൃതനി എത്രയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) റവനഡ്യൂ വകുപനിലന്റെ കരഖകേള പ്രകേഭാരലാം 2006-2016 കേഭാലഘടങ്ങളനിലഭായനി
അമ്പലപ്പുഴെ, അരൂര് മണ്ഡലങ്ങളനില് വനിവനിധ സത്വകേഭാരല ആവശലങ്ങളക്കഭായനി നനികേത്തലപട
ലനല്വയല്,  തണതീര്ത്തട  പ്രകദശങ്ങളുലട  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിസ്തൃതനി
എത്രയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഏലതഭാലക്ക  സത്വകേഭാരല  ആവശലത്തനിനഭാണട്ട്  ലനല്വയലകേള
നനികേത്തനിയലതനലാം,  ഇതനിനഭായനി  റവനഡ്യൂ  വകുപനില്നനിനലാം  നല്കേനിയനിട്ടുള്ള
ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പ്പുകേളുലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ - സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.
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 കകേഭാടക്കല് മണ്ഡലത്തനിലല വടപഭാറയനിലല അപകേട മരണങ്ങള

 199  (2234)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുലസന  തങ്ങള :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടക്കല്  മണ്ഡലത്തനിലല  വടപഭാറ  എന  സലത്തട്ട്  അപകേട
മരണങ്ങൾ  ലപരുകുന  സഭാഹചേരലത്തനില്  സലലത്ത  അപകേടലാം  ഒഴെനിവഭാക്കുവഭാന
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയ  ലപ്രഭാകപഭാസല്  റവനഡ്യൂ  വകുപനില്
നനിലവനിലകണഭാലയന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലത്തനിലന്റെ  മഭാര്ക്കറട്ട്  വനില  നനിശ്ചയനിക്കുവഭാനുള്ള  ഫയല്  റവനഡ്യൂ
വകുപനില് വളലരക്കഭാലമഭായനി  തതീരുമഭാനമഭാകേഭാലത കേനിടക്കുനതനിനഭാല് കകേന്ദ്ര ഫണട്ട്
നഷ്ടമഭാകുന  കേഭാരലലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  എന  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ  ;എങ്കനിൽ
മഭാര്ക്കറട്ട്  വനില  അടനിയന്തെരമഭായനി  നനിശ്ചയനിചട്ട്  നല്കുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേകമഭാ
എന വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാടക്കല് മണ്ഡലത്തനിലല വടപഭാറ എന സലത്തട്ട് അപകേട മരണങ്ങള
ലപരുകുന സഭാഹചേരലത്തനില് സലലത്ത അപകേടലാം ഒഴെനിവഭാക്കുനതനിനഭായനി കേഞ്ഞെനിപ്പുര-
മൂടഭാല് ലബപഭാസട്ട് പദതനിയഭാണട്ട് നനിലവനിലള്ളതട്ട്.

(ബനി) കേഞ്ഞെനിപ്പുര -മൂടഭാല് ലബപഭാസട്ട് കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപടട്ട്
സലത്തനിലന്റെ മഭാര്ക്കറട്ട് വനില നനിശ്ചയനിച്ചുലകേഭാണട്ട് 20-2-2016-ലല ജനി.ഒ. (ആര്.റനി.)
1405/16/റവ. നമ്പര് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

 ദുരനിതഭാശത്വഭാസ കേലഭാമ്പുകേളനിലല അടനിസഭാന സഗൗകേരലങ്ങള

  200 (2235) ശതീ  .    മഞ്ഞെളഭാലാംകുഴെനി അലനി :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനിനനിരയഭായവലര  മഭാറനിപഭാര്പനിക്കുന
ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  കേലഭാമ്പുകേള  യഭാലതഭാരുവനിധ  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങളുലാം
ഇലഭാത്തതഭാലണന പരഭാതനികേള ലഭനിക്കഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  കേലഭാമ്പുകേളനിലല  കമഭാശലാം  സഭാഹചേരലലാം  കേഭാരണലാം  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനിനട്ട്
ഇരയഭായവര് കേലഭാമ്പുകേളനികലക്കട്ട് മഭാറഭാന വനിമുഖത കേഭാണനിക്കുനതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  എങ്കനില്  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങലള  ഇതട്ട്  പ്രതനികൂലമഭായനി

ബഭാധനിക്കുനതനിനട്ട് ഇടയഭാക്കഭാറുലണന കേഭാരലലാം ഗഗൗരവമഭായനി കേണക്കഭാക്കഭാറുകണഭാ;

(ഡനി)  ഏലതലഭാലാം ലകേടനിടങ്ങളഭാണട്ട് സഭാധഭാരണയഭായനി ഇത്തരലാം കേലഭാമ്പുകേളഭായനി

ലതരലഞ്ഞെടുക്കഭാറുള്ളതട്ട്;  ഇത്തരലാം  ലകേടനിടങ്ങളനില്  ആവശലത്തനിനട്ട്  അടനിസഭാന

സഗൗകേരലങ്ങള ലഭലമഭാകണഭാലയന കേഭാരലലാം ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുകണഭാ;

(ഇ) സലാംസഭാനലത്ത  സനിരലാം  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ  കേലഭാമ്പുകേളഭായനി

പ്രവര്ത്തനികക്കണനി  വരുന  ലകേടനിടങ്ങളക്കട്ട്  ഇഗൗ  കേഭാരലലാം  കൂടനി  പരനിഗണനിചട്ട്

അടനിസഭാന  സഗൗകേരലവനികേസനത്തനിനട്ട്  കൂടുതല്  തുകേ  വകേയനിരുതന  കേഭാരലലാം

സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലഭനിചനിടനില.

(ബനി) ശദയനില്ലപടനിടനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി) സ്കൂളുകേള, കേമ്മേഡ്യൂണനിറനി ഹഭാളുകേള, ആശത്വഭാസ കകേന്ദ്രങ്ങള, സഭാലാംസ്കഭാരനികേ

നനിലയങ്ങള,  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസനികനഭാടട്ട്  കചേര്നള്ള  ലകേടനിടങ്ങള,

ആഡനികറഭാറനിയങ്ങള,  അലാംഗനവഭാടനികേള,  സുനഭാമനി  ലഷല്ററുകേള  എനനിവയഭാണട്ട്

സഭാധഭാരണയഭായനി ദുരനിതഭാശത്വഭാസ കേലഭാമ്പുകേളഭായനി ലതരലഞ്ഞെടുക്കഭാറുള്ളതട്ട്.  ഇത്തരലാം

ലകേടനിടങ്ങളനില് ആവശലത്തനിനട്ട് അടനിസഭാന സഗൗകേരലങ്ങള ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുണട്ട്.

(ഇ)  പ്രകൃ തനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുനവലര  തഭാലഭാലനികേമഭായനി

പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ദുരനിതഭാശത്വഭാസ

കേലഭാമ്പുകേളഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനതട്ട്.  കേടല്കക്ഷഭാഭത്തനില് ദുരനിതമനുഭവനിക്കുനവലര

തഭാലഭാലനികേമഭായനി മഭാറനിപഭാര്പനിക്കുനതനിനട്ട് കദശതീയ ചുഴെനിലനിക്കഭാറട്ട് പ്രതനികരഭാധ പദതനി

(NCRMP – National Cyclone Risk Mitigation Project) പ്രകേഭാരലാം 9 തതീരകദശ

ജനിലകേളനില്  എലഭാ  അടനിസഭാന  സഗൗകേരലങ്ങകളഭാടുലാം  കൂടനിയ  27  സനിരലാം  കേലഭാമ്പട്ട്

സലാംവനിധഭാനങ്ങള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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  സഭാര്ടട്ട് വനികലജഭാഫതീസുകേള

201  (2236)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  വനികലജട്ട്  ആഫതീസുകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  സത്വതീകേരനിക്കുന
പദതനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ യ.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് എത്ര സഭാര്ടട്ട്  വനികലജഭാഫതീസുകേള
നനിര്മ്മേനിച്ചു എനലാം അവയലട വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(സനി)  ലകേഭാടഭാരക്കര  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില്ലപടുന  ലവളനിയലാം  വനികലജട്ട്
ആഫതീസനിനട്ട്  പുതനിയ  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുനതുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  റവനഡ്യൂ  വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനില്  ഉണഭായനിരുന
ഫയലനില്  (18049/F2/Revenue)  സത്വതീകേരനിച  തുടര്നടപടനികേള  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാന നടപടനി എടുക്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭഗൗതനികേസഭാഹചേരലലാം  ലമചലപടുതനതനിനട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ  പരനിഗണന
നല്കേനി സലാംസഭാനലത്ത വനികലജട്ട് ഓഫതീസുകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനുലാം ജനങ്ങളക്കട്ട്
മനികേച  കസവനലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനുമഭായനി  സഭാര്ടട്ട്  (SMART)  റവനഡ്യൂ  ഓഫതീസട്ട്
പദതനി നടപഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) 2013-14 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ആരലാംഭനിച സഭാര്ടട്ട് റവനഡ്യൂ ഓഫതീസട്ട്
പദതനി ഒനഭാലാം ഘടത്തനില്  1.60  കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവനില്  14  ജനിലകേളനിലല ഓകരഭാ
വനികലജഭാഫതീസുകേളുലാം  രണഭാലാം  ഘടത്തനില്  3.29  കകേഭാടനി  രൂപ  ലചേലവനില്
8   ജനിലകേളനിലഭായനി  11 വനികലജഭാഫതീസുകേളുലാം  മൂനഭാലാം  ഘടത്തനില്  3.91  കകേഭാടനി  രൂപ
ലചേലവനില്  5  ജനിലകേളനിലഭായനി  9  വനികലജഭാഫതീസുകേളുലാം  സഭാര്ടട്ട്  റവനഡ്യൂ  ഓഫതീസട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനിലയടുത.  ഓകരഭാ  ഘടത്തനിലമുള്ള  വനികലജഭാഫതീസുകേളുലാം
അവയലട നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനിയലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  ലവളനിയലാം വനികലജട്ട് ആഫതീസനിനട്ട് പുതനിയ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
ലപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം  തയഭാറഭാക്കനി  ലഭാന്റെട്ട്  റവനഡ്യൂ  കേമ്മേതീഷണര്  വഴെനി

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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എസ്റ്റനികമറട്ട്  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  അയചനിരുലനങ്കനിലലാം  കേഴെനിഞ്ഞെ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്  ബനലപട ബഡ്ജറട്ട് ശതീര്ഷകേത്തനില് തുകേയനിലഭാതനിരുന
സഭാഹചേരലത്തനില്  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  ഈ  വനിഷയത്തനില്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുന കേഭാരലലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

കേടല്കക്ഷഭാഭലാം പ്രകൃതനിദുരന്തെമഭായനി പരനിഗണനിക്കഭാന

202 (2237)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേടല്കക്ഷഭാഭലാം പ്രകൃതനിദുരന്തെമഭായനി പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേടല്കക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  മതലബനന  യഭാനങ്ങളുലാം  അനുബന
ഉപകേരണങ്ങളുലാം നഷ്ടലപടുനവര്ക്കു സര്ക്കഭാര് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കേഭാറുകണഭാ;

(സനി)  കേടുത്ത  കേടലഭാക്രമണത്തനില്  വസ്തുവകേകേള  നഷ്ടലപടുനവര്ക്കട്ട്
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കുനതനിനട്ട് നനിലവനില് പദതനികേളുകണഭാ;  ആയതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്
നനിലവനിലള്ള പദതനികേലളലന്തെലഭാലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേടല്കക്ഷഭാഭലാം  പ്രകൃതനി  ദുരന്തെമഭായനി  പരനിഗണനിചട്ട്  ഇരകേളഭാകുന
തതീരനനിവഭാസനികേളക്കട്ട് ആനുകൂലലലാം നല്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേടല്കക്ഷഭാഭലാംമൂലമുള്ള  തതീരകശഭാഷണലാം  സലാംസഭാനതല  പ്രകൃതനി
ദുരന്തെമഭായനി പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേടല്കക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  മതലബനന  യഭാനങ്ങളുലാം  അനുബന
ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നഷ്ടലപടുനവര്ക്കട്ട്  റവനഡ്യൂ  വകുപനില്നനിനട്ട്  ആശത്വഭാസ
ധനസഹഭായലാം  നല്കേനിവരുന.  ഇതട്ട്  23-7-2015-ലല  സ.ഉ.(ലകേ)  നമ്പര്
343/2015/ഡനി.എലാം.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  പൂര്ണമഭായലാം  തകേര്ന  മതലബനന
വള്ളങ്ങള ക്കട്ട്  9600  രൂപയലാം ഭഭാഗനികേമഭായനി തകേര്ന മതലബനന വള്ളങ്ങളക്കട്ട്
4100  രൂപയലാം  പൂര്ണമഭായനി  നഭാശനഷ്ടലാം  കനരനിട  വലകേളക്കട്ട്  2600  രൂപയലാം
ഭഭാഗനികേമഭായനി  നഭാശനഷ്ടലാം  കനരനിട  വലകേളക്കട്ട്  2100  രൂപയലാം  നല്കേനിവരുന.
മതലലഫഡട്ട് നല്കുന വഭായ്പ  പദതനികേള പ്രകേഭാരലാം നല്കേനിവരുന മതലബനന
ഉപകേരണങ്ങള കേടല്കക്ഷഭാഭത്തനില് നഷ്ടലപടഭാല് 'മതലലഫഡട്ട് ഉപകേരണ സുരക്ഷ
പദതനി' പ്രകേഭാരലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം നല്കേനിവരുനണട്ട്.  
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(സനി)  കേടലഭാക്രമണത്തനില് വസ്തുവകേകേള നഷ്ടലപടുനവര്ക്കട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നല്കുനതനിനട്ട്  സലാംസഭാന  ദുരന്തെ  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനില്  വലവസയനില.
23-7-2015-ലല  സ.ഉ.  (ലകേ)  നമ്പര്  343/2015/ഡനി.എലാം.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം
തതീരകശഭാഷണത്തനില്  വസ്തുവകേകേള  നഷ്ടലപടുനവര്ക്കട്ട്  ആശത്വഭാസ  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിച്ചുവരുനണട്ട്.  കൂടഭാലത കേടലഭാക്രമണലാംമൂലലാം ഭൂമനിയലാം വതീടുലാം നഷ്ടലപടവലര
പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  25  കകേഭാടനി രൂപ 2016-17-ലല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  കേടല്കക്ഷഭാഭത്തനിലണഭാകുന  തതീരകശഭാഷണലാം  സലാംസഭാനതല
ദുരന്തെമഭായനി  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  23-7-2015-ലല   സ.ഉ.(ലകേ)നമ്പര്  343/2015/ഡനി.എലാം.ഡനി.
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  1-4-2015  മുതല്  മുനകേഭാല  പ്രഭാബലലലാം  വചട്ട്  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിച്ചുവരുനണട്ട്.

 ലവപനിനനില് സനിരതഭാമസക്കഭാര്ക്കട്ട് പടയലാം നല്കേഭാന നടപടനി

203 (2238) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) തതീരകദശ മണ്ഡലമഭായ ലവപനിനനില് വര്ഷങ്ങളഭായനി  സനിരതഭാമസക്കഭാരഭായ
എത്ര  കപരഭാണട്ട്  പടയലാം  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  അകപക്ഷ  സമര്പനിചനിട്ടുളളലതനട്ട്
ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേളനിനകമല്  സത്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന  തുടര്നടപടനി
എലന്തെലഭാലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വര്ഷങ്ങളഭായനി തഭാമസനിച്ചുവരുനവലരന കേഭാരലലാം പരനിഗണനിച്ചുലാം പടയലാം
ലഭനിക്കഭാത്തതുമൂലലാം അനുഭവനിക്കുന ബുദനിമുട്ടുകേള കേണക്കനിലലടുതലാം പടയത്തനിനഭായനി
അകപക്ഷ  സമര്പനിചവരുലട  കേഭാരലത്തനില്  തുടര്നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന
നടപടനിലയടുക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1669

(ബനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേരനില്  224  കപര്ക്കട്ട്  പടയലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
മറ്റുള്ളവരുലട അകപക്ഷ പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  അകപക്ഷകേരനില്  കയഭാഗലരഭായവര്ക്കട്ട്  പടയലാം  നല്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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 കുഴുപനിള്ളനി വനികലജനിലന്റെ പരനിധനിയനിലളലപട പ്രകദശങ്ങലള പള്ളനിപ്പുറലാം
വനികലജനിലന്റെ പരനിധനിയനില് ഉളലപടുതവഭാന നടപടനി

204 (2239) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി  തഭാലൂക്കനില്  പള്ളനിപ്പുറലാം  പഞ്ചഭായത്തനിലല  ചേനില  പ്രകദശങ്ങള
കുഴുപനിള്ളനി  വനികലജനിലന്റെ  പരനിധനിയനിലലാം  ബഭാക്കനി  ഭഭാഗലാം  പള്ളനിപ്പുറലാം  വനികലജനിലന്റെ
പരനിധനിയനിലമഭാലണനതട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  വളകരകയലറ  ബുദനിമുട്ടുണഭാക്കുന  കേഭാരലലാം
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് പള്ളനിപ്പുറലാം പ ഞ്ചഭായത്തനിലല കുഴുപനിള്ളനി
വനികലജനിലന്റെ  പരനിധനിയനിലളലപട  പ്രകദശങ്ങലള  പള്ളനിപ്പുറലാം  വനികലജനിലന്റെ
പരനിധനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  പുനക്രമതീകേരണലാം  നടതവഭാന  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഇക്കഭാരലലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ലപഭാതുകമഖലയനില് പഭാറഖനനലാം

 205 (2240)  ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) പഭാറ ഖനനലാം ലപഭാതുകമഖലയനില് നടതന കേഭാരലലാം പരനിഗണനയനിലകണഭാ;

(ബനി)  കകേഭാടനികേളുലട നനികുതനി ലവടനിപഭാണട്ട് ഈ കമഖലയനില് നടക്കുനലതനട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പഭാറയലട  വനില  നനിയനണവനികധയമഭാക്കുനതനിനുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
കമഖലയനില് ഇടലപടല് നടതനതനിനുലാം കേഴെനിയകമഭാ എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇക്കഭാരലലാം നനിലവനില് സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) ഇല.

979/2017
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(സനി)  ലമനനിലാംഗട്ട്  &  ജനികയഭാളജനി  വകുപട്ട്  നനിശ്ചയനിക്കുന കറഭായല്റനി,  റവനഡ്യൂ
വകുപട്ട്  ഈടഭാക്കുന  സതീനനിയകറജട്ട്  എനനിവയട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായഭാണട്ട്  പഭാറയലട
വനില  നനിശ്ചയനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനില്നനിനലാം  വലതലസ്തമഭായനി  അതനിഭതീമമഭായനി  വനില
വര്ദനിപനിക്കുനതട്ട്  ശദയനില്ലപടഭാല്  ആയതട്ട്  തടയവഭാനഭായനി  നനിയമപരമഭായ
നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.   നനിലവനില് നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയനില്
ഏറവമധനികേലാം  ദഗൗര്ലഭലലാം  കനരനിടുന  മണല്  സര്ക്കഭാര്  ഏജനസനിയഭായ  കേലവറ
മുകഖന വനിതരണലാം നടത്തനിവരുനണട്ട്.  മറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗ്രനികേള ഇത്തരത്തനില്
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതട്ട്  സലാംബനനിച  വനിഷയലാം  നനിലവനില്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലനില.

തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനിലല കേത്വഭാറനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള

 206  (2241)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തെപുരലാം  ജനിലയനില്  എത്ര  കേത്വഭാറനികേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്,
എവനിലടലയഭാലക്ക, തഭാലൂക്കട്ട് തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇവയനില് എത്ര കേത്വഭാറനികേളക്കട്ട്  പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്  ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ) തനിരുവനന്തെപുരലാം ജനിലയനില് 92 കേത്വഭാറനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  വനിശദ
വനിവരങ്ങള തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:
    നമ്പര് തഭാലൂക്കട്ട് ലതീസട്ട് പ്രകേഭാരലാം

നല്കേനിയതട്ട്
ലപര്മനിറട്ട് നല്കേനിയതട്ട്

1 തനിരുവനന്തെപുരലാം 9 -

2 ലനടുമങ്ങഭാടട്ട് 32 15

3 ചേനിറയനിനകേതീഴെട്ട് 4 -

4 വര്ക്കല 1 6

5 ലനയഭാറനിനകേര 18 3

6 കേഭാടഭാക്കട 1 3

ആലകേ 65 27
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(ബനി)  നഭാലട്ട് കേമ്പനനികേളക്കഭായനി ആലകേ 10  കേത്വഭാറനികേളക്കട്ട് പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി

ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അവയലട കപരട്ട് വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

നമ്പര് കേമ്പനനിയലട കപരട്ട് എണലാം

1 കപഭാബ്സട്ട് ഗ്രഭാലനറട്ട്സട്ട് 3

2 ലഡല്റഭാ എലാം സഭാനഡട്ട് 3

3 കേവനന്റെട്ട് കസ്റ്റഭാണ്സട്ട് 2

4 ലമറഭാകറഭാക്കട്ട് 2

 പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം വതീടട്ട് നഷ്ടലപടുനവര്ക്കട്ട് സഹഭായലാം

207  (2242)   ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം  മൂലലാം  വതീടട്ട്  നഷ്ടലപടുനവര്ക്കട്ട്  എലന്തെഭാലക്ക  അടനിയന്തെര
സഹഭായമഭാണട്ട് ലഭലമഭാക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  വതീടട്ട്  വഭാസകയഭാഗലമലഭാത്തവനിധലാം  നശനിച്ചുകപഭായഭാല്
അവലര ദുരനിതഭാശത്വഭാസ കേലഭാമ്പുകേളനികലക്കട്ട് മഭാറനി പഭാര്പനിക്കുകേയലാം അവര്ക്കട്ട് ലവള്ളലാം,
ഭക്ഷണലാം  എനനിവ  ഉളലപലടയള്ള  അവശല  സഗൗകേരലങ്ങള  ഏര്ലപടുതകേയലാം
ചേനികേനിത ആവശലമഭായനി വരുനവര്ക്കട്ട് അതട്ട് ലഭലമഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.  കൂടഭാലത
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം വതീടട്ട് നഷ്ടലപടവര്ക്കട്ട് നഭാശനഷ്ടത്തനിലന്റെ കതഭാതട്ട് കേണക്കഭാക്കനി
പരമഭാവധനി രണട്ട് ലക്ഷലാം രൂപ വലര ആശത്വഭാസ ധനസഹഭായലാം നല്കേനിവരുന.

 കേകയറ ഭൂമനിയനിലല പടയലാം

208  (2243)  ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേകയറഭൂമനികേള  സലാംബനനിചട്ട്  ഉകദലഭാഗസര്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതുലാം
വലഭാഖലഭാനനിക്കുനതുലാം  എങ്ങലനയഭാലണനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  അതനിലന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കേഭാകമഭാ;
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(ബനി) പടയലാം പതനിച്ചു ലകേഭാടുക്കുനതട്ട്, ലകേവശലാം വചട്ട് അനുഭവത്തനിലനിരനിക്കുന
ഭൂമനിക്കഭാകണഭാ  അകതഭാ  യകഥഷ്ടലാം  നല്കുകേയഭാകണഭാലയനട്ട്  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
അലലങ്കനില് ഏലതങ്കനിലലാം പദതനിയലട ഭഭാഗമഭായനിടഭാകണഭാ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേഭാലങ്ങളഭായനി ഒകര സലത്തട്ട് തഭാമസനിച്ചു വരുനവര്ക്കട്ട് ഭൂമനിയനികന്മെലള്ള
അവകേഭാശലാം  നല്കുനതനിനുള്ള  നയരൂപതീകേരണലാം  ഏതു  വനിധത്തനിലഭാലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  1-1-1977  എന  തതീയതനി  കരഖലപടുത്തനി  തനിടലപടുത്തനിയതനിലന്റെ
കേഭാരലലാം എന്തെഭാലണനലാം അതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശലക്ഷലലാം എന്തെഭാലണനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1957-ലല കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമലാം, 1958-ലല കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ
ചേടലാം  എനനിവയലട  അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  കേകയറ  ഭൂമനികേള  സലാംബനനിചട്ട്
ഉകദലഭാഗസര്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.   1958-ലല  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ  ചേടങ്ങളനിലല
ചേടലാം  4(ii)-ലല  വലഭാഖലഭാനമനുസരനിചട്ട്  അനുമതനി  കൂടഭാലത  പുറകമ്പഭാക്കനികലഭാ
പുറകമ്പഭാക്കുകേളലഭാത്ത  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനികലഭാ  അതനിനുമുകേളനികലഭാ  നടതന
ഏലതങ്കനിലലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  അതട്ട്  ഏലതങ്കനിലലാം  ചുമരനിലന്റെകയഭാ
കവലനിയലടകയഭാ ലകേടനിടത്തനിലന്റെകയഭാ സഭാപനകമഭാ അലലങ്കനില് പുറകത്തക്കട്ട് തള്ളനി
നനില്ക്കുന  എടുപ്പുകേളുലടകയഭാ  തള്ളനിനനില്പ്പുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണകമഭാ  അതട്ട്
തഭാത്കേഭാലനികേകമഭാ  സനിരകമഭാ  ആയഭാലലാം  ആയതട്ട്  കേകയറമഭായനി
കേണക്കഭാക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ലകേവശലാം  വചനുഭവനിക്കുന  ഭൂമനി  അകപക്ഷകേലന്റെ  അര്ഹത
കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് നനിലവനിലള്ള ഭൂമനി പതനിവട്ട് നനിയമത്തനിനുലാം ചേടങ്ങളക്കുലാം വനികധയമഭായനി
പടയലാം  പതനിച്ചുലകേഭാടുക്കുനതഭാണട്ട്.   കൂടഭാലത  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനിയലട
ഭഭാഗമഭായനി അര്ഹരഭായ ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട് മൂനട്ട് ലസന്റെട്ട് വതീതലാം ഭൂമനി അനുവദനിച്ചുവരുന.

(സനി)  നനിലവനിലള്ള  ഭൂമനി  പതനിവട്ട്  നനിയമത്തനിനുലാം  ചേടങ്ങളക്കുലാം
വനികധയമഭായനിടഭാണട്ട്  കേഭാലങ്ങളഭായനി  ഒകര  സലത്തട്ട്  തഭാമസനിച്ചുവരുനവര്ക്കട്ട്
ഭൂമനിയനില് അവകേഭാശലാം നല്കുനതനില് തതീരുമഭാനലാം ലകേലക്കഭാളനതട്ട്.  The Kerala
Land Assignment (Regulation of  Occupations of  Forest  Lands Prior to  
1-1-1977)  Special  Rules  1993  പ്രകേഭാരലാം  വനഭൂമനി  കേകയറലാം  ക്രമവല്ക്കരനിക്കുന
ചേടങ്ങളനിലഭാണട്ട് 1-1-1977 എന തതീയതനി പരനിധനിയഭായനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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റതീ സര്കവ നടപടനികേള

209 (2244)  ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .   എല്കദഭാ എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില് കുമഭാര് :
ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ലടസണ്  മഭാസ്റ്റര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന

കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  റവനഡ്യൂവലാം  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  റതീ-സര്കവ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചലതനഭാണട്ട്;
റതീ-സര്കവ നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനിട്ടുകണഭാ ; ഇലലങ്കനില് എനകത്തക്കട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴെനിയലമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  റതീ-സര്കവയനിലല അപഭാകേതകേള യഥഭാസമയലാം പരനിഹരനിച്ചു നല്കേഭാന
കേഴെനിയനനിലലനള്ള വനിവരലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങ്കനില് ഇതട്ട് സലാംബനനിച
പരഭാതനികേളനികന്മെല്  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പ്പുകേല്പനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള
ലവളനിലപടുതകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) 6-10-1965-ലല ജനി.ഒ. (എലാം എസട്ട്) 781/65/ആര്.ഡനി. ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട്  റതീസര്കവ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിച്ചു.   റതീസര്കവ  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  സ.ഉ.  (എലാം  എസട്ട്)  409/12/റവനഡ്യൂ,  തതീയതനി
31-10-2012  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  റതീസര്കവ  പ്രവര്ത്തനലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനിലലാം
അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന മുറയ്ക്കുമഭാത്രലാം സത്വകേഭാരല ഭൂമനിയനിലമഭാക്കനി നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.   ജനി.ഒ.  (എലാം എസട്ട്)   200/2010/റവനഡ്യൂ തതീയതനി  31-5-2010
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം റതീസര്കവ സലാംബനമഭായ പരഭാതനികേളനികന്മെല് അതഭാതട്ട്
തഭാലൂക്കട്ട് ആഫതീസുകേള മുഖഭാന്തെരലാം നനിലവനില് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

 ചേടവനിരുദമഭായനി സര്കവ അഡതീഷണല് ഡയറകറഭായനി സഭാനക്കയറലാം
നല്കേനിയതട്ട്

210  (2245)   ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) റവനബ റതീസര്കവയനില് തനിരനിമറനി നടത്തനി സര്ക്കഭാര് / കദവസത്വലാം ഭൂമനികേള
വലക്തനികേളക്കട്ട് അനധനികൃതമഭായനി പതനിചട്ട് നല്കേനിയ വനിജനിലനസട്ട് കകേസനില് ഉളലപട
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വനനിതഭാ  സൂപ്രണനിലന  ചേടവനിരുദമഭായനി  സര്കവ  അഡതീഷണല്  ഡയറകറഭായനി
സഭാനക്കയറലാം  നല്കേനിയതുലാം  ഇവര്ലക്കതനിലരയള്ള  പരഭാതനി  തടയഭാന  സര്കവ
വകുപനിലല വനിജനിലനസട്ട് ഓഫതീസറുലട ചുമതല ഇവര് ലഡപഡ്യൂടനി കേളകറനില് നനിനലാം
ഏലറടുത്തതുലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇവലര നനിയമനിച ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പട്ട്
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തൃശൂര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലകേളനില്  ലഹകര്  കേണക്കനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്/
കദവസത്വലാം  ഭൂമനി  വലക്തനികേളക്കുലാം  മറ്റുലാം  പടയലാം  നല്കേനിയ  ഉനത  സര്കവ/റവനബ
ഉകദലഭാഗസര്  ആലരഭാലക്കലയനട്ട്  കപരു  സഹനിതലാം  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവര്ലക്കതനിലര
എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുലവനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനനിതഭാസൂപ്രണട്ട്  തലനയഭാണട്ട്  പഭാട  ഭൂമനി  തടനിപനിലൂലട
പുറകമ്പഭാക്കു  ഭൂമനി  വലക്തനിയട്ട്  ലലകേമഭാറനിയ  റതീസര്കവ  നടപടനികേളുലട  പ്രധഭാന
കമല്കനഭാടലാം വഹനിചലതനട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  അനധനികൃതമഭായനി  പതനിചട്ട്  നല്കേനിയ  ഭൂമനിയലട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലവളനിലപടുതകമഭാ;  ഈ ഭൂമനിലയലഭാലാം  തനിരനിചട്ട്  പനിടനിയഭാന  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിയ്ക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കുറക്കഭാരഭായ  ഉകദലഭാഗസര്ലക്കതനിലര  നനിയമപരമഭായ  അടനിയന്തെര
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ഉത്തരവകേളുലട പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കലാം ലചേയ്യുന**

(ബനി)  ടനി  വനിഷയലാം  വനിജനിലനസട്ട്  അകനത്വഷണത്തനിലഭാണട്ട്.   വനിജനിലനസട്ട്
അകനത്വഷണത്തനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  കുറക്കഭാലര  കേലണത്തനി  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുകേയള.

(സനി  -  ഇ)  വനിജനിലനസട്ട്  പരനികശഭാധനയനിലൂലട  മഭാത്രകമ  പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം
സലാംബനനിച നനിജസനിതനി കേലണതവഭാന കേഴെനിയകേയള.

   ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി  

211  (2246)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  റവനഡ്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(എ)  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഒല്ലൂര്  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില് നനിനട്ട് എത്ര അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) പ്രസ്തുത അകപക്ഷ അനുസരനിചട്ട് എത്ര കപര്ക്കട്ട് ഭൂമനി നല്കേനിയനിട്ടുലണനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 5050 അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 45 ഭൂരഹനിത കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭൂമനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഹഗൗസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നല്കേനിയ തുകേ

212  (2247)  ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ സര് ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  (2011  -  2016)  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
കബഭാര്ഡട്ട് കകേരളത്തനില് ഏലതഭാലക്ക സലങ്ങളനില് വനിവനിധ സലാംരലാംഭത്തനിനഭായനി ഭൂമനി
ഏലറടുത്തനിട്ടുണട്ട്;  ജനില  തനിരനിചട്ട്,  ഏക്കര്  സഹനിതലാം,  വഭാങ്ങനിയ  തുകേയലട  വനിവരലാം
സഹനിതലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള മുഴുവന ലവളനിലപടുതകമഭാ;

(ബനി) 2011 - 2016 കേഭാലയളവനില് ഹഗൗസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഓകരഭാ
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷവലാം എത്ര തുകേ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില്  കകേരളത്തനില്  ഹഗൗസനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  എത്ര  ഫ്ലെെഭാറട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുനണട്ട്;  ഇതട്ട്  എവനിലടലയഭാലക്ക  എനലാം  ഇതനിലന്റെ  സനിതനി  എലന്തെനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  (2011-2016)  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ
കബഭാര്ഡട്ട് ഭൂമനിലയഭാനലാം ഏലറടുത്തനിടനില.

(ബനി)  2011-2016  കേഭാലയളവനില്  ഹഗൗസനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  ഓകരഭാ
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷവലാം  അനുവദനിച  തുകേയലട  വനിവരലാം  ചുവലട  കചേര്ക്കുന:
(വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനലാം I ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*)

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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രൂപ ലക്ഷത്തനില്

വര്ഷലാം പഭാന കനഭാണ് പഭാന

2011-12 900 28382.28

2012-13 1006.99 24839.32

2013-14 2506.66 29119.90

2014-15        – 96.10

2015-16 2,920.03 102.91

(സനി)  നനിലവനില്  കകേരളത്തനില്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന
ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലട  വനിവരവലാം  അവയലട  സനിതനിയലാം  അനുബനലാം  II  ആയനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

    ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

213 (2248) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട് റവനഡ്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സഭാര്വത്രനികേമഭായ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂലട  ഭവനരഹനിതര്ക്കട്ട്
സമയബനനിതമഭായനി വതീടട്ട് വചട്ട് നല്കുനതനിനുള്ള പദതനിയട്ട് തുടക്കലാം കുറനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിയഭാന
ഉകദ്ദേശനിയ്ക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സര്ക്കഭാര്  പദതനിയനില്  ഉളലപടതുലാം  എനഭാല്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതുമഭായ വതീടുകേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം സബ്സനിഡനി കുടനിശനികേ
വനിതരണലാം  ലചേയ്യുനതനിനുലാം  പ്രകതലകേ  പദതനി  തയഭാറഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങ്കനില് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി  &  സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലഭാവര്ക്കുലാം  വതീടട്ട്  എന  ലക്ഷലലാം
സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുനതനിനഭായനി ഭൂരഹനിതരഭായ ബനി.പനി.എല്. വനിഭഭാഗത്തനിലള്ള 75000
കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി  ബഹുനനില  അപഭാര്ട്ടുലമനകേളുലാം  ഭൂമനി  സത്വന്തെമഭായള്ള
ബനി.പനി.എല്./തഭാഴ്ന്ന വരുമഭാന വനിഭഭാഗത്തനിലള്ള  75000  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി പലനിശ
സബ്സനിഡനി  നല്കുന ഭവന വഭായ്പകേളുലാം  തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല
ദരനിദ്രരനില് ദരനിദ്രരഭായവര്ക്കഭായനി ഒരു വഭാര്ഡനില് ഒരു വതീടട്ട്  എന പദതനി പ്രകേഭാരലാം
22,000  വതീടുകേളുലാം അനുവദനിക്കുന  "എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട്"  പദതനിയലട ഒനഭാലാംഘടലാം
സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപഭാക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  സത്വന്തെമഭായള്ള
ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിലള്ളവര്ക്കട്ട്  7000  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നല്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശനിക്കുന.  ഇതനിനട്ട്  ആവശലമഭായ റവനഡ്യൂ  സമഭാഹരണലാം  2015-16  ബഡ്ജറനില്
പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുള്ള ലപകടഭാള, ഡതീസല് എനനിവയട്ട് ചുമത്തനിയനിട്ടുള്ള ഒരു രൂപ അധനികേ
വനില്പന  നനികുതനിയലട  50%-ല്  നനിനമഭായനിരനിക്കുലാം.  ഈ  പദതനിയനില്
ഉളലപടുതന  വതീടുകേളുലട  യണനിറട്ട്  കകേഭാസ്റ്റട്ട്  3.25  ലക്ഷലാം  രൂപ  സര്ക്കഭാര്
സഹഭായവലാം 35,000 രൂപ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനി വനിഹനിതവലാം കചേര്ത്തട്ട് 3.60 ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണട്ട്.  എലാം.എന.  ലക്ഷലാംവതീടട്ട്  പദതനിയനില്  മുനപട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതുലാം
നഭാകശഭാന്മുഖമഭായതനിനഭാല്  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം  അതലഭാവശലമഭായതുമഭായ  വതീടുകേളക്കട്ട്
മുനഗണന നല്കേനിയലാം ബഭാക്കനിയള്ള വതീടുകേള ജനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനിയനില് ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  അകപക്ഷനിചവര്ക്കുലാം,  'ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി'
പ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  ലഭനിചവര്ക്കുലാം,  അവര്  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടതുലാം  രണട്ട്
ലസന്റെട്ട് ഭൂമനിലയങ്കനിലലാം ഉലണങ്കനില്  'എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട്'  എന പദതനിയലട ഒനഭാലാം
ഘടത്തനില്  ഉളലപടുത്തനി  50:50  എന  അനുപഭാതത്തനില്  നനിര്മ്മേഭാണ  സഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുനതനിനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വതീടട്ട്
ലഭലമഭാകക്കണ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  കയഭാഗലതഭാലനിസ്റ്റട്ട്  തയഭാറഭാക്കുവഭാന  ജനിലഭാ
കേളകര്മഭാലര  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഹഡ്കകേഭാ/കദശസഭാല്കൃത  ബഭാങ്കുകേളനില്
നനിനലാം  വഭായ്പ  സമഭാഹരനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള

214  (2249)  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  സഭാഫലലലാം,  സഭാന്തെത്വനലാം,  സഗൗഭഭാഗലലാം,  ഗൃഹശതീ എനതീ പദതനികേളനിലൂലട
സലാംസഭാനത്തട്ട് നല്കേനിയ വതീടുകേളുലട എണലമത്രയഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പുതനിയ  കപ്രഭാജക്ടുകേള
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട് എവനിലടലയഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സഭാഫലലലാം ഭവന പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് ചേഭാത്തന്നൂരനില് 48
ഫ്ലെെഭാറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ലലകേമഭാറനിക്കഴെനിഞ.  എറണഭാകുളത്തട്ട്
കചേഭാറഭാനനിക്കരയനില് 24 ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്
കചേളന്നൂരനില്  66  ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരണ  ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
സഭാന്തെത്വനലാം  പദതനിയലാം  സഗൗഭഭാഗല  ഭവനപദതനിയലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.  ഗൃഹശതീ
ഭവനപദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2013-14,  2014-15,  2015-16  എനതീ  വര്ഷങ്ങളനില്
യഥഭാക്രമലാം 525, 709, 1500 വതീടുകേളക്കഭാണട്ട് അനുവഭാദലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഇതനില്
2013-14 വര്ഷത്തനില് 508 വതീടുകേളക്കുലാം 2014-15 വര്ഷത്തനില് 520 വതീടുകേളക്കുലാം
2015-16 വര്ഷത്തനില് 407 വതീടുകേളക്കുലാം 8-7-2016-ലല കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനി  നല്കേനി  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കശഷനിക്കുന  വതീടുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  പുതനിയ
പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

സര്ക്കഭാര്  /    അര്ദ  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ
വഭായ്പഭാപദതനി   :

പരമഭാവധനി വഭായ്പ 12 ലക്ഷലാം രൂപ. തനിരനിചടവട്ട് കേഭാലഭാവധനി 12 വര്ഷലാം. പദതനി
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

1. പഭാരസരലലാം പദതനി   :

കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലള്ള  ഭൂമനികേളനില്  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനില്നനിനലാം

വനില്പനവനില മുനകൂറഭായനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ വനിവനിധ ഘടങ്ങളനില് സമഭാഹരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്

നടപനിലഭാക്കുന  പദതനിയഭാണനിതട്ട്.  ടനി  പദതനിയനിലൂലട  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേഭാരലാം

ലഭനിചനിട്ടുള്ള  തഭാലഴെപറയന  പദതനികേള  കബഭാര്ഡട്ട്  പുതുതഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന

ഉകദ്ദേശനിക്കുന.
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1. എറണഭാകുളത്തട്ട്  പനമ്പനിള്ളനി  നഗര്  ഫ്ലെെഭാറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി
(29 ഫ്ലെെഭാറ്റുകേള)

2. തനിരുവനന്തെപുരലാം അമ്പലനഗര് ഫ്ലെെഭാറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി (60 ഫ്ലെെഭാറ്റുകേള)

3. എറണഭാകുളത്തട്ട്  കുമഭാരനഭാശഭാന  നഗര്  കേകമഴലല്  കേലാം  റസനിഡനഷലല്
കകേഭാലാംപകട്ട് പദതനി (33 ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലാം കേകമഴലല് ഏരനിയഭായലാം)

4. എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  തൃക്കഭാക്കര  കേകമഴലല്  കേലാം  റസനിഡനഷലല്
കകേഭാലാംപകട്ട് പദതനി (16 ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലാം കേകമഴലല് ഏരനിയഭായലാം)

5. എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  ഇരുമ്പനലാം  കേകമഴലല്  കേലാം  റസനിഡനഷലല്
കകേഭാലാംപകട്ട് ഘടലാം 1 പദതനി (43 ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലാം കേകമഴലല് ഏരനിയഭായലാം)

6. കകേഭാടയലാം  ജനിലയനില്  ചേങ്ങനഭാകശരനി  (ലലസറട്ട് II)  റസനിഡനഷലല്
അപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്സട്ട് പദതനി (72 ഫ്ലെെഭാറ്റുകേള)

7. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനട്ട്  സമതീപലാം  എകനികേഡ്യൂടതീവട്ട്
ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി (72 ഫ്ലെെഭാറ്റുകേള)

8. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനട്ട്  സമതീപലാം  ഗ്രതീന  ലലസ്ക  വനിലഭാ
പദതനി (45 ഫ്ലെെഭാറ്റുകേള)

തഭാലഴെപറയന  5  ഭവന പദതനികേളക്കുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസലകേള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

1. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്  ലമഡനിക്കല്  കകേഭാകളജനിനട്ട്  സമതീപലാം  റസനിഡനഷലല്
അപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്സട്ട് പദതനി (36 ഫ്ലെെഭാറ്റുകേള)

2. തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനില്  ഇരനിഞ്ഞെഭാലക്കുട  കേകമഴലല്  കേലാം  റസനിഡനഷലല്
കകേഭാലാംപകട്ട് പദതനി (10 ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലാം കേകമഴലല് ഏരനിയയലാം)

3. എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  തൃക്കഭാക്കര  റസനിഡനഷലല്  അപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്സട്ട്
പദതനി (84 ഫ്ലെെഭാറ്റുകേള)

4. എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്  ഇരുമ്പനലാം  കേകമഴലല്  കേലാം  റസനിഡനഷലല്
കകേഭാലാംപകട്ട് പദതനി ഘടലാം II (32 ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലാം കേകമഴലല് ഏരനിയഭായലാം)

5. തനിരുവനന്തെപുരത്തട്ട് ആക്കുളത്തട്ട് 22 വനിലകേള.
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2. വര്ക്കനിലാംഗട്ട് വനിമനസട്ട് കഹഭാസ്റ്റല് പദതനി   :

വനനിതഭാ  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  വഭാടകേയട്ട്  തഭാമസ  സഗൗകേരലലാം  ഒരുക്കുനതനിനഭായനി
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ഗ്രഭാനലാം  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  വനിഹനിതവലാം  കബഭാര്ഡട്ട്  ഫണ്ടുലാം
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുന പദതനിയഭാണനിതട്ട്.

1. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് മഭാഥൂറനില് (109 കേനിടക്കകേളുള്ള) WWH പദതനി

നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

2. കൂടഭാലത  കകേഭാടയത്തട്ട്  ഗഭാനനിനഗറനിലലാം  (139  കേനിടക്കകേള),  വയനഭാടട്ട്

ജനിലയനില്  മഭാനന്തെവഭാടനിയനിലലാം  (169  കേനിടക്കകേള)  WWH  പദതനികേള

നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ലചേലവട്ട് കുറഞ്ഞെ വതീടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് പ്രതീ ഫഭാബട്ട് സഭാകങ്കതനികേവനിദല

 215 (2250) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന  :
ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി  :

 ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന  :
ശതീ  .    യ  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ലചേലവട്ട് കുറഞ്ഞെ വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകേ എന ലക്ഷലലാം
സഭാക്ഷഭാത്ക്കരനിക്കുനതനിനട്ട്  പ്രതീ  ഫഭാബട്ട്  സഭാകങ്കതനികേവനിദല  (Pre  fab  technology)
ജനകേതീയമഭാക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിയ്ക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  കഡഭാ.  ലഭാറനി  കബക്കറുലട  ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണ  സഭാകങ്കതനികേ  വനിദല
അവലലാംബനിക്കുനതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിയ്ക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) പ്രശസ്ത വഭാസ്തുശനില്പനി പത്മശതീ ലഭാറനി കബക്കര് അവലലാംബനിച ലചേലവട്ട്
കുറഞ്ഞെതുലാം പ്രകൃതനിക്കട്ട്  ഇണങ്ങനിയതുമഭായ ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ സഭാകങ്കതനികേ വനിദല
സലാംസഭാന  നനിര്മ്മേനിതനി  കകേന്ദ്രലാം  മുകഖന  1989  മുതല്  പ്രചേരനിപനിക്കുകേയലാം
പ്രവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.  ഇതട്ട്  കൂടഭാലത  അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ  സരണഭാര്തലാം
ലചേലവട്ട് കുറഞ്ഞെ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ നൂതന സഭാകങ്കതനികേ വനിദലകേള വനികേസനിപനിചട്ട്
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എടുക്കുനതനിനുലാം,  ഗകവഷണലാം  നടതനതനിനുമഭായനി  സലാംസഭാന  നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രത്തനിലന്റെ കേതീഴെനില് ലഭാറനി  കബക്കര് ഇന്റെര്നഭാഷണല് സ്കൂള ഓഫട്ട്  ഹഭാബനിറഭാറട്ട്
സ്റ്റഡതീസട്ട്  (ലഭാബനിഷഭാസട്ട്) എന സഭാപനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി തനിരുവലലാം
വഭാഴെമുടത്തട്ട് 6.94 ഏക്കര് സലലാം സര്ക്കഭാര് അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്. ഈ
സഭാപനത്തനിലന്റെ കേതീഴെനില് സഭാകങ്കതനികേ വനിദലഭാര്തനികേളക്കുലാം മറട്ട് ഉകദലഭാഗസര്ക്കുലാം
വനിവനിധ പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള നടനവരുന.

ഗൃഹശതീ പദതനി

216  (2251) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഗൃഹശതീ പദതനി ഇകപഭാള നനിലവനിലകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പദതനിവഴെനി  ആനുകൂലലലാം  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സത്വന്തെമഭായനി  2  ലസന്റെട്ട്/3  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനിലയങ്കനിലലാം  ലലകേവശമുള്ള
ദുര്ബല   (EWS)/  തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന  വനിഭഭാഗ  (LIG)ത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട്   സനദ
സലാംഘടന/എന.ജനി.ഒ./കേഭാരുണലവഭാനമഭാരഭായ  വലക്തനികേള  എനനിവരുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനി നല്കുന പദതനിയഭായ ഗൃഹശതീ ഭവന പദതനി ഹഗൗസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്
മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  അര്ഹതഭാ
മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസരനിചട്ട്  ലതരലഞ്ഞെടുക്കലപടുന  ദുര്ബല/തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന
വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള  1  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  അവലര  കസഭാണ്സര്
ലചേയ്യുന  സനദ  സലാംഘടന/  എന.ജനി.ഒ./കേഭാരുണലവഭാന്മെഭാരഭായ  വലക്തനികേള
എനനിവര് 1 ലക്ഷലാം രൂപയലാം ഈ പദതനിയനില് നനികക്ഷപനികക്കണതഭാണട്ട്. നനിര്മ്മേഭാണ
പുകരഭാഗതനി  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ഈ  4  ലക്ഷലാം  രൂപ  4  ഗഡുക്കളനിലഭായനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കസഭാണ്സര്  മുകഖനയഭാണട്ട്
ഗുണകഭഭാക്തഭാവട്ട്  കബഭാര്ഡനില്  അകപക്ഷ  സമര്പനികക്കണതട്ട്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട
ഭഭാഗതനനിനലാം  തനിരനിചടവനിലഭാത്ത  പദതനിയഭായതനിനഭാല്  നടപടനിക്രമങ്ങള
പരമഭാവധനി  ലഘൂകേരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന ടനി  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  കേഴെനിഞ്ഞെ  3  വര്ഷലാം
ലകേഭാണട്ട് ഏകേകദശലാം 2,700 ഓളലാം ഭവനരഹനിതര്ക്കട്ട് പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) 1. കുറഞ്ഞെതട്ട് രണ്ടു ലസന്റെട്ട് ഭൂമനിലയങ്കനിലലാം സത്വന്തെമഭായനി ഉള്ളവകരഭാ, റവനഡ്യൂ

വകുപനില്നനികനഭാ  പഞ്ചഭായത്തനില്നനികനഭാ,  സത്വന്തെലാം  കപരനില്  ഭൂമനി

ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളവകരഭാ  ആയ  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗത്തനിലല  (EWS)  ദഭാരനിദ്രല

കരഖയട്ട് തഭാലഴെയള്ള (ബനി.പനി.എല്.) ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള അര്ഹരഭാണട്ട്.

2. കുറഞ്ഞെതട്ട് രണട്ട് ലസന്റെട്ട് ഭൂമനിലയങ്കനിലലാം സത്വന്തെമഭായനി ഉള്ളവകരഭാ റവനഡ്യൂ

വകുപനില്നനികനഭാ  പഞ്ചഭായത്തനില്നനികനഭാ  സത്വന്തെലാം  കപരനില്  ഭൂമനി

ലഭലമഭായനിട്ടുള്ളവകരഭാ  ആയ  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗത്തനിലല  (EWS)

ദഭാരനിദ്രലകരഖയട്ട് തഭാലഴെയലഭാത്തവരുലാം (എ.പനി.എല്.) അര്ഹരഭാണട്ട്.

3.  കുറഞ്ഞെതട്ട്  മൂനട്ട്  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനിലയങ്കനിലലാം  സത്വന്തെമഭായനി  ഉള്ള  തഭാഴ്ന്ന

വരുമഭാനക്കഭാര്ക്കുലാം  (LIG)  അര്ഹതയണട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി

കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  നഭാല  തവണകേളഭായനി  ഗഡുക്കള  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്

കബഭാര്ഡട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള കരഖകേള കൂടനി സമര്പനികക്കണതുണട്ട്.

 ഭവനരഹനിതര്ക്കട്ട് വതീടുനനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി പദതനികേള

217  (2252)  ശതീ  .    ഡനി  .    ലകേ  .    മുരളനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഭവനരഹനിതര്ക്കട്ട്  വതീടുനനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണവകുപട്ട്  മുഖഭാന്തെരലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന  വനിവനിധ  പദതനികേള

ഏലതലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  വഭായ്പകേള  നല്കുനതനിനട്ട്  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള

സഭാപനങ്ങള ഏലതലഭാലാം;  ഈ വഭായ്പകേളക്കഭായനി  ഈടു നല്കകേണ സലാംഗതനികേള

എലന്തെഭാലക്ക;  പരമഭാവധനി  ലഭലമഭാകുന  തുകേ;  തനിരനിചടവനിനുള്ള  പരമഭാവധനി

കേഭാലഭാവധനി;  ഈടഭാക്കുന  പലനിശ  തുടങ്ങനിയവലയ  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള

ലഭലമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പുതനിയ  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനു  പുറകമ  തഭാമസകയഭാഗലമഭായ  വതീടട്ട്

വഭാങ്ങുനതനിനുലാം  എലന്തെങ്കനിലലാം  പദതനി  നനിലവനിലകണഭാ;  എങ്കനില്  ആയതട്ട്

ലഭലമഭാകുനതനിനുള്ള വലവസകേള വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 287

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  വകുപട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത  ഭവന  രഹനിതര്ക്കട്ട്  വതീടു
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കനി വരുന പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

1. ഗൃഹശതീ ഭവന പദതനി  :

സത്വന്തെമഭായനി  2  ലസന്റെട്ട്/ 3  ലസന്റെട്ട് ഭൂമനിയള്ള/  റവനഡ്യൂ വകുപനില്നനിനലാം സത്വന്തെലാം
കപരനില് ഭൂമനി ലഭലമഭായനിട്ടുള്ള ദുര്ബല വനിഭഭാഗലാം/ തഭാഴ്ന്ന വരുമഭാന വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട്
സനദ  സലാംഘടന/  NGO/കേഭാരുണലവഭാന്മെഭാരഭായ  വലക്തനികേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
പരമഭാവധനി  66  ചേ.മതീ.  വനിസ്തതീര്ണമുള്ള വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി
ലഭലമഭാക്കുന  പദതനിയഭാണട്ട്  ഗൃഹശതീ ഭവന  പദതനി.  ടനി  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
കസഭാണ്സറുലട  വനിഹനിതലാം  1  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  വനിഹനിതലാം
കുറഞ്ഞെതട്ട്  1  ലക്ഷലാം രൂപയലാം സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി തുകേ  2  ലക്ഷലാം രൂപയമഭാണട്ട്.
ഇതനിനഭായനി ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന കസഭാണ്സര് ലചേയ്യുന സനദ സലാംഘടന/ NGO/
വലക്തനിയഭാണട്ട് കബഭാര്ഡനില് അകപക്ഷ സമര്പനികക്കണതട്ട്.

2. സഭാഫലലലാം ഭവന പദതനി   :

ദുര്ബല  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ദഭാരനിദ്രല  കരഖയട്ട്  തഭാലഴെയള്ള  ഭൂ-ഭവന  രഹനിതര്ക്കട്ട്
പഭാര്പനിടലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  2  ലക്ഷലാം രൂപ സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനിയലാം
പഞ്ചഭായതകേളുലടയലാം  സനദസലാംഘടന/  കേഭാരുണലവഭാനമഭാരഭായ  വലക്തനികേളുലടയലാം
സഹകേരണകത്തഭാലടയലാം ഫ്ലെെഭാറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുന പദതനിയഭാണട്ട്  'സഭാഫലലലാം ഭവന
പദതനി'.  പഞ്ചഭായതകേളുലട സഹകേരണലാം ഉറപഭാക്കനിയഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.
സഭാഫലലലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നല്കുന  ഫ്ലെെഭാറനിലന്റെ  3.50  ലക്ഷലാം  രൂപ
നനിര്മ്മേഭാണലചലവനില്  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനിയലാം  1  ലക്ഷലാം  രൂപ
ഹഡ്കകേഭാ വഭായ്പയലാം 25,000 രൂപ സനദ സലാംഘടന/ കസഭാണ്സര് വനിഹനിതവലാം 25,000
രൂപ ഗുണകഭഭാക്തൃ വനിഹനിതവമഭാണട്ട്.

ഇലനഭാകവറതീവട്ട്   (  അത്തഭാണനി  )   ഭവന പദതനി   :

നഗരപ്രകദശങ്ങളനില് കജഭാലനി ലചേയ്യുകേയലാം എനഭാല് നഗരത്തനിനു പുറത്തട്ട് കജഭാലനി
സലങ്ങളനില്നനിനലാം  വളലര  ദൂരത്തഭായനി  തഭാമസനിക്കുവഭാന  നനിര്ബനനിതരഭാകുകേയലാം
ലചേയ്യുന  പഭാവലപട  ദഭാരനിദ്രല  കരഖയട്ട്  തഭാലഴെയള്ള ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  നഗരത്തനില്
തഭാമസസഗൗകേരലലാം  ലഭലമഭാക്കുകേ  എന  ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനില്
ഫ്ലെെഭാറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  കുറഞ്ഞെ  നനിരക്കനില്  വഭാടകേയട്ട്  നല്കുന  പദതനിയഭാണട്ട്
ഇലനഭാകവറതീവട്ട് ഭവന പദതനി.
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(ബനി)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  വകുപ്പു  മുകഖന  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  വഭായ്പഭാ

പദതനികേലളഭാനലാം തലന നനിലവനില് നടപനിലഭാക്കനിവരുനനില.

(സനി)  പുതനിയ  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനികനഭാ/  തഭാമസ  കയഭാഗലമഭായ  വതീടട്ട്

വഭാങ്ങുനതനികനഭാ ഉള്ള ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ വഭായ്പഭാ പദതനികേലളഭാനലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ

വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുനനില.

  ഭവനരഹനിതര്ക്കുകവണനി പുതനിയ പഭാര്പനിട പദതനി

218  (2253)  ശതീ  .    മുലക്കര രതഭാകേരന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭവനരഹനിതരുലട ആലകേ കേണക്കട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭവനരഹനിതര്ക്കുകവണനി  പുതനിയ  പഭാര്പനിട  പദതനിയട്ട്  രൂപലാം

നല്കുകമഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ വകുപനില് ലഭലമഭായ വനിവരങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനില്

സലാംസഭാനത്തട്ട് 4,72,000 ഭവനരഹനിതരുലണനട്ട് കേണക്കഭാക്കലപടുന.

(ബനി) എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട് പദതനി   :

സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലഭാവര്ക്കുലാം  വതീടട്ട്  എന  ലക്ഷലലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുനതനിനഭായനി

ഭൂരഹനിതരഭായ  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിലള്ള  75,000  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി

ബഹുനനില  അപഭാര്ട്ടുലമനകേളുലാം  ഭൂമനി  സത്വന്തെമഭായള്ള  ബനി.പനി.എല്./തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന

വനിഭഭാഗത്തനിലള്ള 75,000 കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി പലനിശ സബ്സനിഡനി നല്കുന ഭവന

വഭായ്പകേളുലാം തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല ദരനിദ്രരനില് ദരനിദ്രരഭായവര്ക്കഭായനി

ഒരു വഭാര്ഡനില് ഒരു വതീടട്ട് എന പദതനി പ്രകേഭാരലാം 22,000 വതീടുകേളുലാം അനുവദനിക്കുന

"എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട്"  പദതനിയലട ഒനഭാലാംഘടലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപഭാക്കുനതനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായനി  2  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനി  സത്വന്തെമഭായള്ള  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിലള്ളവര്ക്കട്ട്

7,000  വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത പദതനി ഭവന

നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡു മുകഖനയഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.
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  പഭാവലപടവര്ക്കഭായള്ള ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

219 (2254)  ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി : 
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : 
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു : 
ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

റവനഡ്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാര്  പ്രഖലഭാപനിച  ,പഭാവലപടവര്ക്കഭായള്ള  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  അറനിയനിക്കുകമഭാ;  ഈ  പദതനിയലട  പുകരഭാഗതനി
അവകലഭാകേനലാം ലചേയനിട്ടുലണങ്കനില് അതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  പദതനികേളക്കഭായനി  2015-2016  ബജറ്റു  നനിര്കദ്ദേശത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില്  ഏര്ലപടുത്തനിയ  ലപകടഭാള,  ഡതീസല്  എനനിവയലട  അധനികേ
വനില്പന നനികുതനിയനിനത്തനില് എത്ര തുകേ സമഭാഹരനിച്ചു എനലാം പദതനികേളക്കഭായനി
എത്ര തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചു  എനലാം പഭാവലപടവര്ക്കഭായള്ള  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനലഭാലത
മകറലതലഭാലാം ആവശലത്തനിനഭായനി ഇങ്ങലന സമഭാഹരനിച തുകേ ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുകണഭാ എനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

   ഉത്തരലാം

(എ)  ഭവന രഹനിതര്ക്കഭായനി സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട്
മുകഖന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ വകുപട്ട് തഭാലഴെപറയന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

ഗൃഹശതീ ഭവന പദതനി  :-

സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭവന രഹനിതരഭായ സത്വന്തെമഭായനി 2 ലസന്റെട്ട് / 3 ലസന്റെട്ട് ഭൂമനിയള്ള
ദുര്ബല  വനിഭഭാഗലാം/തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപടവര്ക്കട്ട്  സനദസലാംഘടന/
കേഭാരുണലവഭാന്മെഭാരഭായ  വലക്തനികേളുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട  വതീടട്ട്  ലഭലമഭാക്കുകേ എന
ഉകദ്ദേശലകത്തഭാലട  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനി  ലഭലമഭാക്കുനതഭാണട്ട്
ഗൃഹശതീ  ഭവന  പദതനി.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ഭഭാഗതനനിനലാം  തനിരനിചടവനിലഭാത്ത
പദതനിയഭായതനിനഭാല്  നടപടനിക്രമങ്ങള  പരമഭാവധനി  ലഘൂകേരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന
പദതനിയനില്  കേഴെനിഞ്ഞെ  3  വര്ഷലാംലകേഭാണട്ട്  ഏകേകദശലാം  2700 ഓളലാം  ഭവന രഹനിതര്ക്കട്ട്
പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
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സഭാഫലലലാം ഭവന പദതനി   :

ദുര്ബല  വനിഭഭാഗത്തനില്ലപട  ദഭാരനിദ്രല  കരഖയട്ട്  തഭാലഴെയള്ള  ഭൂ-ഭവന  രഹനിതര്ക്കട്ട്
പഭാര്പനിടലാം  ലഭലമഭാക്കുനതനിനഭായനി  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  സര്ക്കഭാര്  സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനിയലാം
പഞ്ചഭായതകേളുലടയലാം സനദ സലാംഘടന/  കേഭാരുണലവഭാനമഭാരഭായ വലക്തനികേളുലടയലാം
സഹകേരണകത്തഭാലടയലാം ഫ്ലെെഭാറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുകേ എനതഭാണട്ട് സഭാഫലലലാം ഭവന
പദതനിയലട  ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലലാം.  ഹഡ്കകേഭാ വഭായ്പ  സമഭാഹരനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട്  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിരുനതട്ട്. എനഭാല് ഹഡ്കകേഭാ വഭായ്പ സമഭാഹരനിക്കഭാന
കേഴെനിയഭാലത  വന  സഭാഹചേരലത്തനില്  ടനി  തുകേ  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  വനിഹനിതമഭായനി
ലഭലമഭാക്കുന പഞ്ചഭായതകേളനില് മഭാത്രമഭാണട്ട് നനിലവനില് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.
പദതനിയനിലൂലട  312  ഫ്ലെെഭാറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചു
വരുനലവങ്കനിലലാം  പഞ്ചഭായതകേളുലട  നനിസഹകേരണലാംമൂലലാം  പല  പദതനികേളുലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്ത  അവസയഭാണുള്ളതട്ട്.  അതനില്  ലകേഭാലത്തട്ട്
ചേഭാത്തന്നൂരനില്  48  ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലടയലാം  എറണഭാകുളത്തട്ട്  കചേഭാറഭാനനിക്കരയനില്  24
ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലടയലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട് കചേളന്നൂരനില് 66
ഫ്ലെെഭാറ്റുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരണ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട് പദതനി   :

സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലഭാവര്ക്കുലാം  വതീടട്ട്  എന  ലക്ഷലലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുനതനിനഭായനി
ഭൂരഹനിതരഭായ  ബനി.പനി.എല്.  വനിഭഭാഗത്തനിലള്ള  75000  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി  ബഹുനനില
അപഭാര്ട്ടുലമനകേളുലാം ഭൂമനി സത്വന്തെമഭായള്ള ബനി.പനി.എല്./തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന വനിഭഭാഗത്തനിലള്ള
75,000  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി  പലനിശ  സബ്സനിഡനി  നല്കുന  ഭവന  വഭായ്പകേളുലാം
തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  ദരനിദ്രരനില്  ദരനിദ്രരഭായവര്ക്കഭായനി  ഒരു
വഭാര്ഡനില്  ഒരു  വതീടട്ട്  എന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  22000  വതീടുകേളുലാം  അനുവദനിക്കുന
"എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട്"  പദതനിയലട ഒനഭാലാംഘടലാം സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപഭാക്കുനതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി 2 ലസന്റെട്ട് ഭൂമനി സത്വന്തെമഭായള്ള ബനി.പനി.എല്. വനിഭഭാഗത്തനിലള്ളവര്ക്കട്ട് 7000
വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു നല്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  അധനികേ  വനില്പന  നനികുതനിയഭായനി
408.33  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില്  ജൂണ്  30  വലര
120.93  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലപകടഭാള,  ഡതീസല്  എനനിവയട്ട്
ചുമത്തനിയനിട്ടുള്ള ഒരു രൂപ അധനികേ വനില്പന നനികുതനിയലട 50% തുകേ എലഭാവര്ക്കുലാം
വതീടട്ട്  പദതനിയലട  ഒനഭാലാംഘടത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ  റവനഡ്യൂ  സമഭാഹരണത്തനിനട്ട്
മഭാറനിവയഭാനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  എനഭാല്  പദതനിയലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള തുടങ്ങനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല് തുകേലയഭാനലാം പനിനവലനിചനിടനില.
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കദശതീയ മതലനയലാം

220 (2255) ശതീ  .   എന   .  എ  .   ലനലനിക്കുനട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ  മതലനയലാം  കകേരളത്തനിലല  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേലള  ഏതട്ട്
വനിധത്തനിലഭാണട്ട് ബഭാധനിക്കുകേ എനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കദശതീയ  മതലനയലാം  തയഭാറഭാക്കുന  സമനിതനിയനില്  കകേരളത്തനിനട്ട്
പ്രഭാതനിനനിധലലാം  ഉകണഭാ;  ഇലലങ്കനില്  പ്രഭാതനിനനിധലലാം  കവണലമനട്ട്  കകേന്ദ്രകത്തഭാടട്ട്
ആവശലലപടനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  കദശതീയ  സമുദ്രനയത്തനിലന്റെ  കേരടട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കഭാനുലാം  ആശങ്കകേളുലാം
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  സമര്പനിക്കഭാനുലാം  കകേരളകത്തഭാടട്ട്  ആവശലലപടനിരുകനഭാ  ;  എങ്കനില്
2016  ജൂണ് ഒനനിനു ഡല്ഹനിയനില് ഇതട്ട് സലാംബനനിച കയഭാഗത്തനില് കകേരളത്തനില്
നനിനട്ട് മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട പ്രതനിനനിധനികേലള പലങ്കടുപനിചനിരുകനഭാ;  ഇലലങ്കനില്
അതനിനുള്ള കേഭാരണലമന്തെഭാണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനിലല കദശതീയ മതലനയലാം കകേരളത്തനിലല മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേലള
കദഭാഷകേരമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനണട്ട്.  നനിലവനിലല  മതലനയപ്രകേഭാരലാം  12  കനഭാടനിക്കല്
ലലമലനിനപ്പുറലാം  മതലബനനലാം  നടതനതനിനട്ട്  കകേരളത്തനിലല  മതല
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കേഴെനിയഭാലത  വരുലാം.  മതലബനനലാം  നടതനതനിനട്ട്
12  കനഭാടനിക്കല് ലലമലനിനപ്പുറലാം  LOP  കവണനിവരുലാം.  ആഴെക്കടല്  മതലബനനത്തനിനട്ട്
വനികദശ കേപലകേളക്കുലാം സലാംയക്ത സലാംരലാംഭങ്ങളക്കുലാം നനിലവനിലള്ള കദശതീയ മതലനയ
പ്രകേഭാരലാം  അനുമതനി  നല്കേനി  വരുനതട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
തഭാല്പരലങ്ങളക്കട്ട് വനിരുദമഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഇല.  പ്രഭാതനിനനിധലലാം  കവണലമനട്ട്  കകേന്ദ്രകത്തഭാടട്ട്  കകേരളലാം
ആവശലലപടനിരുന.  അവസഭാനലത്ത  സനിറനിലാംഗനില്  ഒരു  പ്രതനിനനിധനിലയ
ക്ഷണനിതഭാവഭായനി പലങ്കടുപനിക്കഭാന അറനിയനിക്കുകേയണഭായനി.

(സനി)  കദശതീയ സമുദ്ര നയത്തനില്കമലള്ള നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ആശങ്കകേളുലാം കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  മതീറനിലാംഗനില്  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട
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പ്രതനിനനിധനികേലള പലങ്കടുപനിചനിരുനനില.  മുന സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  17-2-2016-ല് കകേന്ദ്ര
കൃഷനി,  മൃഗസലാംരക്ഷണലാം,  ഡയറനി,  ഫനിഷറതീസട്ട്  മനഭാലയലാം കഡഭാ.  എസട്ട്.  അയപന
കേമ്മേനിറനിയനികലക്കട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  സലാംഘടനകേളുലട  ഒരു
പ്രതനിനനിധനിലയ  തര്ക്കരഹനിതമഭായനി  കേലണത്തനി  പ്രകതലകേ  ക്ഷണനിതഭാവഭായനി
നഭാമനനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കേഭാന  അഭലര്തനിചനിരുലനങ്കനിലലാം  യഥഭാസമയലാം  മുന  സര്ക്കഭാര്
ഇക്കഭാരലത്തനില് നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കഭാതനിരുനതുലകേഭാണട്ട്  കകേരളത്തനിലന്റെ പ്രതനിനനിധനിലയ
അയയ്ക്കുവഭാന അവസരലാം ഇലഭാതഭായനി. എങ്കനിലലാം മതലലഫഡട്ട് ലഡപഡ്യൂടനി ജനറല് മഭാകനജര്
ശതീമതനി  പനി.  കരഖ  കകേരള  സര്ക്കഭാരനിലന  പ്രതനിനനിധതീകേരനിചട്ട്  കസ്റ്റക്കട്ട്  കഹഭാളകഡഴട്ട്
മതീറനിലാംഗനില് പലങ്കടുത്തനിരുന.

 വനികദശ ജയനിലകേളനിലള്ള കകേരള മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള

 221 (2256)    ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    റനി  .    ബല്റഭാലാം :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷഡ്യൂ  വലവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സമുദ്രഭാതനിര്ത്തനി  ലലാംഘനിചതു  കേഭാരണലാം  മറട്ട്  രഭാജലങ്ങളനിലല  ജയനിലകേളനില്
കേഴെനിയന  കകേരളത്തനിലല  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  എണലാം  എത്രലയനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവലര  ജയനില്കമഭാചേനിതരഭാക്കുനതനിനട്ട്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
എലന്തെലഭാലമനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇങ്ങലന  സമുദ്രഭാതനിര്ത്തനി  ലലാംഘനിചഭാല്  ഉണഭാകുന  സഭാഹചേരലലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി) കകേരളത്തനിലല  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  സമുദ്രഭാതനിര്ത്തനി  ലലാംഘനിക്കുനതട്ട്
ഒഴെനിവഭാക്കഭാന എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുലമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമുദ്രഭാതനിര്ത്തനി  ലലാംഘനിചതു  കേഭാരണലാം  മറട്ട്  രഭാജലങ്ങളനിലല  ജയനിലകേളനില്
ഇകപഭാള കകേരളത്തനിലല മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള ഒനലാം ഉള്ളതഭായനി വനിവരലാം ലഭനിചനിടനില.
ബനിടതീഷട്ട്  ഇന്തെലന  ഓഷലന  ലടറനിടറനി  (BIOT)യനില്  മതലബനനലാം  നടത്തനിയതനിനട്ട്
ഡതീകഗഭാ ഗഭാര്ഷല ദത്വതീപനില് തടവനിലഭായ 5 കകേരള മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള കമഭാചേനിതരഭായനി
സത്വന്തെലാം കദശത്തനില് തനിരനിലകേ എത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  പ്രസ്തുത രഭാജലലത്ത നനിയമപ്രകേഭാരലാം ചുമത്തനിയ പനിഴെ അടചതനിനഭാലഭാണട്ട്
ടനി  5  കകേരള മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള ഉളലപലട  19  ഇന്തെലന മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേലള
കമഭാചേനിപനിചതട്ട്. സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  കചേര്നട്ട്  നയതന
തലത്തനില് നടത്തനിയ ഇടലപടലകേളുലാം ഇവരുലട കമഭാചേനത്തനിനട്ട് സഹഭായകേമഭായനി.

(സനി)  12  കനഭാടനിക്കല്  ലലമല്  വലര  മതലബനനലാം  നടതനതനിനഭാണട്ട്
KMFR  Act  പ്രകേഭാരലാം  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ലലലസനസട്ട്  നല്കുനതട്ട്.  മതല  ലഭലത
കുറയകമ്പഭാള  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  മതലലാം  ലഭലമഭാകുന  സലലാം  കതടനി
കപഭാകുകേയലാം  അതനിര്ത്തനി  ലലാംഘനിചട്ട്  മറട്ട്  രഭാജലങ്ങളുലട  സമുദ്രഭാതനിര്ത്തനിയനില്
മതലബനനലാം നടതകേയലാം സുരക്ഷഭാകേഭാരണങ്ങളഭാല് പനിടനിയനിലഭാവകേയലാം ലചേയ്യുന.
അതഭാതട്ട്  രഭാജലങ്ങളനിലല  നനിയമ  വലവസയട്ട്  അനുസരനിചഭായനിരനിക്കുലാം  തുടര്
ശനിക്ഷഭാനടപടനികേള ഉണഭാകുനതട്ട്.

(ഡനി)  മറട്ട്  രഭാജലങ്ങളുലട  സമുദ്രഭാതനിര്ത്തനി  ലലാംഘനിചനിട്ടുള്ള  അനധനികൃത
മതലബനനലാം  രഭാജലങ്ങള  തമ്മേനിലള്ള  ഉഭയകേക്ഷനി  ബനങ്ങലള  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുലമനതനിനഭാലലാം  നനിയമലലാംഘനലാം  നടതന  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
അതഭാതട്ട്  രഭാജലലത്ത  തതീരസലാംരക്ഷണ  കസനയലട  നടപടനി  ഉണഭാകുലമനതുലാം
കേഭാരണലാം  ഇത്തരത്തനിലള്ള  അനധനികൃത  മതലബനനലാം  തടയനതനിനട്ട്
തതീരസലാംരക്ഷണകസന,  നഭാവനികേകസന,  തതീരകദശ കപഭാലതീസട്ട്,  ഫനിഷറതീസട്ട്  മലലറന
എനകഫഭാഴട്ട്ലമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  എനനിവയലട  പ്രവര്ത്തനലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  കൂടഭാലത  അപ്രകേഭാരലാം  പനിടനിയനിലഭാകുന
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  അതതട്ട്  രഭാജലലത്ത  നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള  ശനിക്ഷയ്ക്കുലാം
വനികധയമഭാകുലാം  എനകേഭാരലലാം  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ശദയനില്ലപടുതനണട്ട്.
ഇപ്രകേഭാരലാം സമുദ്രഭാതനിര്ത്തനി ലലാംഘനിച്ചുള്ള മതലബനനലാം നടതന മതലബനന
യഭാനങ്ങള പനിടനിലചടുത്തട്ട് പനിഴെ ചുമതകേ,  രജനികസ്ട്രേഷന/  ലലലസനസട്ട് എനനിവ റദ്ദു
ലചേയ്യുകേ,  നനിയമലലാംഘനലാം  നടതന  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  കക്ഷമനനിധനി
അലാംഗതത്വലാം,  ബകയഭാലമടനികേട്ട്  ലഎഡന്റെനിറനി  കേഭാര്ഡട്ട്  എനനിവ  റദ്ദുലചേയ്യുകേ  എനതീ
നടപടനികേള നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.  ഈ വനിഷയത്തനില്
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേലള  കബഭാധവല്ക്കരനിക്കഭാനുലാം  നടപടനി  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത,  ഇത്തരലാം  നടപടനികേള  ശക്തനിലപടുതനതനിനട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  കകേഭാസ്റ്റല്
കപഭാലതീസട്ട്,  ഇന്തെലന  കനവനി,  കകേഭാസ്റ്റട്ട്  ഗഭാര്ഡട്ട്  എനതീ  വനിവനിധ  തതീരസുരക്ഷഭാ
ഏജനസനികേളുലട  സലാംസഭാനതല  ചുമതലക്കഭാരുലട  ഒരു  കയഭാഗലാം  7-7-2016-നട്ട്
ലകേഭാചനിയനില് വനിളനിചട്ട് കചേര്ത്തട്ട് തുടര് നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

* ലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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 തതീരകദശ വനികേസന ഏജനസനിയലട പ്രവര്ത്തന ലക്ഷലങ്ങള

222 (2257) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശ  വനികേസന  ഏജനസനിയലട  പ്രവര്ത്തന  ലക്ഷലങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  വനികേസന  ഏജനസനിയലട  കേതീഴെനില്  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്
ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേള ഇകപഭാള നടനവരുനലണനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ലചേലഭാനലാം  പഞ്ചഭായത്തനില്  മതല

ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളഭായ  തതീരകദശ  ജനതക്കട്ട്  സഹഭായകേരമഭായ  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതഭാ

സഗൗകേരലകത്തഭാലടയള്ള ആശുപത്രനി സഭാപനിക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശമുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത തതീരകദശ  കമഖലയലട  സമഗ്രമഭായ  അടനിസഭാന സഗൗകേരല

വനികേസനലാം,  മതലവനിതരണ  വനിപണന  രലാംഗലത്ത  ആധുനനികേവല്ക്കരണലാം,

മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ഉനമനലാം  എനനിവയഭാണട്ട്  പ്രധഭാന  ലക്ഷലങ്ങള.  സമഗ്ര

തതീരകദശ  വനികേസന  പദതനി,  സലാംകയഭാജനിത  മതലഗ്രഭാമ  വനികേസന  പദതനി,

നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഗ്രഭാമതീണ  അടനിസഭാനസഗൗകേരല  വനികേസന  പദതനി,  മഭാതൃകേഭാ

മതലഗ്രഭാമലാം പദതനി,  ആധുനനികേ മതല മഭാര്ക്കറ്റുകേള നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേടല്സുരക്ഷഭാ

പദതനി,  ആഴെക്കടല് മതലബനന പദതനി,  കൃത്രനിമപഭാരട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കകേഭാളഡട്ട്

ലചേയനിന സലാംവനിധഭാനലാം,  മൂലലവര്ദനിത മതലഉല്പന നനിര്മ്മേഭാണലാം തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട്

ഈ  ലക്ഷലലാം  മുനനനിര്ത്തനി  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  നടപനിലഭാക്കുന

പ്രധഭാന പദതനികേള.

(ബനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന

എറണഭാകുളലാം ജനിലയനില് നടപനിലഭാക്കനി വരുന വനിവനിധ പദതനികേളുലട വനിശദവനിവരലാം

അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 295

(സനി)  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനിലല  ലചേലഭാനലാം  പഞ്ചഭായത്തനിലല  ലലപ്രമറനി
ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെറനില് കേനിടത്തനി ചേനികേനിതഭാ സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുനതനിനഭാവശലമഭായ
നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കണലമനട്ട്  ലചേലഭാനലാം  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  അധനികൃതര്  തതീരകദശ
വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷകനഭാടട്ട്  ആവശലലപടതനുസരനിചട്ട്  തതീരകദശ  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന  ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  ലമഡനിക്കല്  ഓഫതീസുമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയതനില്  പ്രസ്തുത
ലലപ്രമറനി ലഹല്ത്തട്ട് ലസന്റെറനില് ആവശലത്തനിനുള്ള സ്റ്റഭാഫട്ട് ഇലഭാലയനലാം സഭാധഭാരണ
ലലപ്രമറനി  ലഹല്ത്തട്ട്  ലസന്റെറനില്  കേനിടത്തനി  ചേനികേനിതഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുതകേയനിലഭാലയനലാം അറനിയനിചതനിനഭാല് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില.

  തതീരകദശ കറഭാഡുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

 223 (2258) ശതീ  .   ലഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില് കുമഭാര് : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് തതീരകദശ കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് കേര്മ്മേപദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയലട ഉകദ്ദേശല ലക്ഷലങ്ങലളലന്തെലഭാലമനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഭരണതലത്തനില് ലകേലക്കഭാണതട്ട്;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വകുപനില് 2009-10 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല്
'തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുലട  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തല്  പദതനി'യനില്  ഉളലപടുത്തനി
തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  പുനരുദഭാരണവലാം  ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
വകുപട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)  തതീരകദശ  പഞ്ചഭായതകേള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള,
തതീരകദശ  വഭാര്ഡുകേള,  ഉളനഭാടന  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  പഭാര്ക്കുന  സലങ്ങള,
ഉളനഭാടന മതലഗ്രഭാമങ്ങള,  കേഭായല്/റനിസര്കവഭായര് തതീരങ്ങള,  സര്ക്കഭാര് വകേ മതലലാം
വളര്ത്തല് കകേന്ദ്രങ്ങള എനനിവനിടങ്ങളനിലൂലട കേടനകപഭാകുന കറഭാഡുകേളഭാണട്ട്  'തതീരകദശ
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കറഭാഡുകേളുലട നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തല് പദതനി'യനില് ഉളലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനതട്ട്.
ടനി  തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം/പുനരുദഭാരണത്തനിലൂലട  ചുരുങ്ങനിയ
സമയത്തനിനുള്ളനില്  മതല  വനിപണനലാം  സഭാധലമഭാക്കുകേയലാം  അവനിടലത്ത
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  യഭാത്രഭാസഗൗകേരലലാം  സുഗമമഭാക്കുകേയലാം  തദത്വഭാരഭാ  ജതീവനിത
നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുതവഭാനുമഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  എലാം.എല്.എ./എലാം.പനി./മറട്ട്  ജനപ്രതനിനനിധനികേള  എനനിവര്  ശനിപഭാര്ശ
ലചേയ്യുന കറഭാഡുകേള സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് പരനികശഭാധനിചട്ട് അലാംഗതീകേരനിച്ചു നല്കുന
ലനിസ്റ്റട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  ഹഭാര്ബര്
എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  സമര്പനിക്കുകേയലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുന
മുറയട്ട് പ്രവൃത്തനി ഏര്പഭാടഭാക്കുകേയലാം ലചേയ്തുവരുന.

മഭാതൃകേഭാ മതലഗ്രഭാമലാം പദതനി

224  (2259)  ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ലകേഭാചനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഉളലപടുന ലചേലഭാനലാം,  മറവക്കഭാടട്ട്,
കേണക്കടവട്ട്,  കേണമഭാലനി  എനനിവനിടങ്ങളനില്  നടപനിലഭാക്കുന  മഭാതൃകേഭാ  മതലഗ്രഭാമലാം
പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഇതുവലര  ലചേലവഭാക്കനിയ  തുകേയകടയലാം
നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലടയലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലചേലഭാനലാം,  മറവക്കഭാടട്ട്,  കേണക്കടവട്ട്,
കേണമഭാലനി എനനിവനിടങ്ങളനില് പുതനിയ ഭവനങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി 2.5 ലക്ഷലാം
രൂപയലട  ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്  അര്ഹരഭായവരുലട  പടനികേയനിലള്ള  മുഴുവന
ആളുകേളക്കുലാം ധനസഹഭായ വനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കമല്പടനികേയനില്നനിനലാം  ഇനനിയലാം  ധനസഹഭായലാം  വനിതരണലാം
ലചേയനിടനിലഭാത്തവരുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മഭാതൃകേഭാ  മതലഗ്രഭാമലാം  പദതനികേളക്കഭായനി  ഇതുവലര  684  ലക്ഷലാം  രൂപ
ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  13-ാം ധനകേഭാരല  കേമ്മേതീഷലന്റെ ഭഭാഗമഭായ ഭവന-  പുനരുദഭാരണ
പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട് പ്രസ്തുത മതലഗ്രഭാമങ്ങളനിലഭായനി ആലകേ 18,50,000 രൂപയലാം സഭാനനികടഷന
പദതനികേളുലട പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ആലകേ 76,35,000 രൂപയലാം ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  ഈ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച  284  യണനിറ്റുകേളനില്  274
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കഭാണട്ട് ആനുകൂലലലാം നല്കേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ഈ  പദതനിയനില്  ഉളലപട  10  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  സലലാം  ലചേലഭാനലാം
ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബറനിനട്ട്  കവണനി ഏലറടുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേളനില്ലപടതനിനഭാല് ഇവര്ക്കട്ട്
ധനസഹഭായലാം നല്കേനിയനില. ഇവരുലട വനിവരങ്ങള തഭാലഴെപറയന:
ക്രമ നമ്പര് കമല് വനിലഭാസലാം കക്ഷമനനിധനി

നമ്പര്

1 ലസബഭാസ്റ്റലന S/o ഔകസപ്പുകൂടനി,
പള്ളനിക്കത്തയനില്, ഹഗൗസട്ട് നമ്പര് 17/116, ലചേലഭാനലാം

ഇ 14/368

2 ചേഭാളസട്ട് S/o ആന്റെണനി,
പുത്രയനില് വതീടട്ട്, നമ്പര് 17/137, ലചേലഭാനലാം

ഇ 14/1744

3 കതഭാമസട്ട്. വനി.ജനി. S/o കജഭാര്ജ്ജട്ട്,
വഭാഴെക്കൂടത്തനില് വതീടട്ട്, ഹഗൗസട്ട് നമ്പര് 17/135, ലചേലഭാനലാം

ഇ 14/1784

4 കജഭാസഫട്ട് S/o കസവലര്,
അറക്കല് വതീടട്ട്, ഹഗൗസട്ട് നമ്പര് 17/134, ലചേലഭാനലാം

ഇ 14/1027

5 അകലഭാഷലസട്ട് S/o ലഹര്ബളടട്ട്,
പറയകേഭാടനില്, ഹഗൗസട്ട് നമ്പര് 17/133

ഇ 14/355

6 കസവലര് (മഭാര്ടനിന) S/o കസവലര് ലലകേതവളപനില്,
ഹഗൗസട്ട് നമ്പര് 17/132, ലചേലഭാനലാം

ഇ 14/1467

7 എ.ലജ.കജഭാണ്,അറക്കല്വതീടട്ട്,  
ഹഗൗസട്ട് നമ്പര് 17/138, ലചേലഭാനലാം (ലപനഷണര്)

-

8 സനില്വസ്റ്റര്  S/o  ആഞ്ചകലഭാസട്ട്  ആലലാംപറമ്പനില്,  
ഹഗൗസട്ട് നമ്പര് 17/131, ലചേലഭാനലാം

ഇ 14/352

9 അല്കഫഭാണ്സട്ട്  (ആല്ബനി)  S/o  കജഭാസഫട്ട്,  
ലലതവതീടനില്, ഹഗൗസട്ട് നമ്പര് 17/130, ലചേലഭാനലാം

ഇ 14/1389

10 ഗകണഷന, ശതീധരതീയലാം, സഗൗത്തട്ട് ലചേലഭാനലാം -

കകേഭാസ്റ്റല് ഏരനിയ ഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

225 (2260)  ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

979/2017
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(എ)  കകേഭാസ്റ്റല്  ഏരനിയ  ഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  ചുമതലയനില്

ഏലതഭാലക്ക  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഏലറടുത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്;

പ്രസ്തുത  ആവശലത്തനികലക്കുള്ള  പണലാം  ഏലതഭാലക്ക  മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളനിലൂലടയഭാണട്ട്

കകേഭാര്പകറഷന കേലണതനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലകേഭാലലാം ജനിലയനില് കകേഭാര്പകറഷന ഏലറടുത്തട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള

പ്രധഭാനലപട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലന്തെഭാലക്കയഭാലണനലാം  നനിലവനില്

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം

ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(സനി)  പുതുതഭായനി  ഏലതങ്കനിലലാം  പദതനികേള  ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്

വനിശദഭാലാംശലാം വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  തതീരകദശ  കമഖലയലട  സമഗ്രമഭായ  അടനിസഭാന

സഗൗകേരല വനികേസനലാം,  മതലവനിതരണ വനിപണനരലാംഗലത്ത ആധുനനികേവല്കേരണലാം,

മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ഉനമനലാം  എനനിവ  പ്രധഭാന  ലക്ഷലമഭാക്കനിയള്ള  വനിവനിധ

പദതനികേള  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.

സലാംസഭാന ബഡ്ജറട്ട് വനിഹനിതത്തനിനട്ട് പുറലമ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്, എന.എഫട്ട്.ഡനി.ബനി.,

നബഭാര്ഡട്ട് തുടങ്ങനി മറ്റു കദശതീയ ധനസഹഭായ സഭാപനങ്ങള വഴെനിയള്ള സഭാമ്പത്തനികേ

കസഭാതസ്സുകേളനില്നനിനലാം ഫണട്ട് സത്വരൂപനിചട്ട് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  കകേരള  സലാംസഭാന  തതീരകദശ  വനികേസന

കകേഭാര്പകറഷന ഏലറടുത്തട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതുമഭായ

നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  അനുബനമഭായനി

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

(സനി) 2015-16  കേഭാലയളവനില് സലാംസഭാനലത്തഭാടഭാലകേ  18  കകേഭാടനി  രൂപയലട

ആകരഭാഗല  വനിദലഭാഭലഭാസ  അടനിസഭാന  സഗൗകേരല  വനികേസനലാം,  സഭാനനികറഷന

പദതനികേള,  അലാംഗനവഭാടനികേള  എനനിവ  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനികേള

ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  29.18  കകേഭാടനി

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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രൂപയലട വനിദലഭാഭലഭാസ അടനിസഭാന സഗൗകേരല വനികേസന പദതനികേളുലാം, 1.73 കകേഭാടനി

രൂപയലട  ആകരഭാഗല  അടനിസഭാന  സഗൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേളുലാം,  55  ലക്ഷലാം

രൂപയലട  സഭാനനികടഷന  പദതനികേളുലാം  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ഗ്രഭാമതീണ  അടനിസഭാന

സഗൗകേരല  വനികേസന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  21.80   കകേഭാടനി  രൂപയലട

10 വനിദലഭാഭലഭാസ  അടനിസഭാനസഗൗകേരല  വനികേസന  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള

നടപടനികേള സര്ക്കഭാര് തലത്തനില് സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

 ഉളനഭാടന മതലസമ്പത്തനിലണഭായ കുറവട്ട്

 226  (2261)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കകേരളത്തനിലല ഉളനഭാടന മതലസമ്പത്തനിലണഭായ കുറവട്ട് ശദയനില്

ലപടനിട്ടുകണഭാ;എങ്കനില്  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെങ്കനിലലാം  നടപടനി

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഉ ളനഭാടന  മതലസമ്പത്തനിലളലപടനിരുന  പരമ്പരഭാഗത  മതല

ഇനങ്ങളനില്  ചേനിലതനിലന്റെ  വലാംശനഭാശലാം  ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കനില്  ഇനനിയലാം

അവകശഷനിക്കുനതുലാം വലാംശനഭാശലാം സലാംഭവനിക്കഭാത്തതുമഭായ മതല ഇനങ്ങളുലട വലാംശലാം

നനിലനനിര്തനതനിനുകവണനി നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഉളനഭാടന മതലസമ്പത്തനിലല പരമ്പരഭാഗത ഇനങ്ങളുലട കുഞങ്ങലള

ജലഭാശയങ്ങളനില്  നനികക്ഷപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അത്തരലാം

നടപടനികേള സത്വതീകേരനിചനിട്ടുലണങ്കനില് വനിശദവനിവരലാം നല്കേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല. ഉളനഭാടന മതലഉല്പഭാദനത്തനിലന്റെ അധനികേ വര്ദനവട്ട് ലക്ഷലമനിടട്ട്

സലാംസഭാന  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന  മതലസമൃദനി  പദതനി  മുഖഭാന്തെരലാം

ഉളനഭാടന  മതലസമ്പത്തനിലന്റെ  അളവട്ട്  വര്ദനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്  എനട്ട്  കേണക്കുകേള

സൂചേനിപനിക്കുന.  ഉളനഭാടന  മതല  ഉല്പഭാദനത്തനിലന്റെ  കേഴെനിഞ്ഞെ  ആറു  വര്ഷലത്ത

കേണക്കട്ട് തഭാലഴെ പറയലാം പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.
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വര്ഷലാം ഉളനഭാടനമതലഉല്പഭാദനലാം  (  ലമടനികേട്ട് ടണ്  )

2010-11 1.21

2011-12 1.40

2012-13 1.49

2013-14 1.86

2014-15 2.02

2015-16 2.11

(ബനി)  ഉളനഭാടന  മതലകമഖലയനിലല  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  ഗകവഷണ
സഭാപനങ്ങളുലട പഠന റനികപഭാര്ടനികന്മെല് പരമ്പരഭാഗത മതല ഇനങ്ങളനില് ചേനിലതനിനട്ട്
വലാംശനഭാശ  ഭതീഷണനി  കനരനിടുനതഭായനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഉളനഭാടന
മതലസമ്പത്തനില്  ഉളലപടനിട്ടുള്ളതുലാം  പരമ്പരഭാഗത  മതല  ഇനങ്ങളനില്  വലാംശനഭാശ
ഭതീഷണനി  കനരനിടുനതുലാം  സലാംസഭാന  മതലവമഭായ  കേരനിമതീനനിലന്റെ  ഉല്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം സലാംരക്ഷണത്തനിനുലാം ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കുന മതല
സമൃദനി  II  പദതനി  മുകഖന  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിച്ചു  വരുന.  കൂടഭാലത  കകേഭാടയലാം
ജനിലയനിലല  കുമരകേലാം,  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിലല  നതീലലാംകപരൂര്,  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല
പയന്നൂര്,  ലകേഭാളകചരനി,  പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിലല പമ്പ,  എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല
മൂവഭാറ്റുപുഴെ,  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  കചേലൂര്  കേഭായല്  എനനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി
7 മതലസകങ്കതങ്ങള സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  മതലസമൃദനി  പദതനിയലട  ഭഭാഗമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന  ലപഭാതു
ജലഭാശയങ്ങളനിലല  മതലവനിത്തട്ട്  നനികക്ഷപലാം  പദതനിയനില്  പരമ്പരഭാഗത  മതല
ഇനങ്ങളഭായ  കേരനിമതീന,  പൂമതീന  തുടങ്ങനിയവയലട  കുഞങ്ങലള  സലാംസഭാനലത്ത
വനിവനിധ ലപഭാതു ജലഭാശയങ്ങളനിലഭായനി നനികക്ഷപനിച്ചു വരുന.  ഈ പദതനിക്കുകവണനി
ഓകരഭാ  ജനിലയ്ക്കുലാം  5  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  3  വര്ഷകത്തക്കട്ട്  210  ലക്ഷലാം  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത പരമ്പരഭാഗത മതലക്കുഞങ്ങലള ലപഭാതു ജലഭാശയങ്ങളനില്
കസഭാഷലല്  ഫനിഷറതീസട്ട്,  സതീ  റഭാഞ്ചനിലാംഗട്ട്  എനതീ  പദതനികേളനില്  ഉളലപടുത്തനി  വനിവനിധ
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ജനിലകേളനിലല  വനിവനിധ  ഉളനഭാടന  ജലഭാശയങ്ങളനില്  നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാന
ബഡ്ജറനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഉളനഭാടന  ജലഭാശയങ്ങളനില്  മതലക്കുഞങ്ങലള
നനികക്ഷപനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 2015-16 വര്ഷലാം 6 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം ആലകേ 30 ലക്ഷലാം
രൂപ  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്  എനതീ  ജനിലകേളക്കട്ട്
അനുവദനിച്ചു  നല്കേനിയനിരുന.  ടനി  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  729000  പൂമതീന  കുഞങ്ങലള
കമല്പറഞ്ഞെ  ജനിലകേളനിലല  ലപഭാതു  ജലഭാശയങ്ങളനില്  നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണട്ട്.
2016-17  വര്ഷത്തനില്  ലപഭാതു  ജലഭാശയത്തനില്  മതല/ലകേഭാഞ്ചു  കുഞങ്ങലള
നനികക്ഷപനിക്കുനതനിനഭായനി  5  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം 9  ജനിലകേളക്കട്ട് ലമഭാത്തലാം 45  ലക്ഷലാം രൂപ
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കകേഭാടയലാം  ജനിലയനിലല  കുമരകേലാം,  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനിലല  നതീലലാംകപരൂര്,  കേണ്ണൂര്
ജനിലയനിലല  പയന്നൂര്,  ലകേഭാളകചരനി,  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനിലല  പമ്പ,  എറണഭാകുളലാം
ജനിലയനിലല കചേലൂര് കേഭായല് എനനിവനിടങ്ങളനിലഭായനി  7  മതലസകങ്കതങ്ങള സഭാപനിക്കുകേയലാം
കുമരകേലാം  മതലസകങ്കതത്തനില്  കേരനിമതീന  കുഞങ്ങകളയലാം  നതീലലാംകപരൂര്
മതലസകങ്കതത്തനില്  2460795  ആറ്റുലകേഭാഞ്ചട്ട്  കുഞങ്ങകളയലാം,  പമ്പഭാ  നദനിയനില്  31815
കേരനിമതീന, 8600 പൂമതീന, 339008 ആറ്റുലകുഞ്ചട്ട് കുഞങ്ങകളയലാം എറണഭാകുളലാം പനിറവലാം ഗ്രഭാമ
പഞ്ചഭായത്തനിലല  മുവഭാറ്റുപുഴെ  ആറനില്  602308  ആറ്റുലകേഭാഞ്ചുലാം  4736  കേരനിമതീന,  ലകേഭാലലാം
ജനിലയനിലല കചേലൂര്  കേഭായലനില് 24400 പൂമതീന, 626441 ആറ്റുലകേഭാഞ്ചട്ട്, കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല
പയന്നൂര്  മതലസകങ്കതത്തനില്  24022  കേരനിമതീന  കുഞങ്ങള,  കുളകചരനി
മതലസകങ്കതത്തനില് 10550 കേരനിമതീന, 108878 ആറ്റുലകേഭാഞ്ചട്ട്, 6500 പൂമതീന എനനിവയലട
നനികക്ഷപങ്ങള നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

 ഉളനഭാടന മതലകൃഷനി വനിപുലലപടുതനതനിനട്ട്

227  (2262)  ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഉളനഭാടന  മതലകൃഷനി  വനിപുലലപടുതനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ കമഖലയനിലല മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കൂടുതല് വരുമഭാനലാം ലഭനിക്കുന
തരത്തനില് മതലകേ വൃഷനി വനിപുലലപടുത്തഭാന പുതനിയ പദതനികേള തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എങ്കനില് ഇതനിലന്റെ വനിശദഭാലാംശങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ?



302 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 18, 2016

ഉത്തരലാം

(എ) ഉളനഭാടന മതലകൃഷനി വനിപുലലപടുതനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട്
കനരനിടട്ട് നടത്തനിവരുന പദതനിയഭാണട്ട് മതലസമൃദനി-II.  ടനി പദതനിയനിലൂലട കകേരളത്തനിലല
14  ജനിലകേളനിലഭായനി  അനുകയഭാജലമഭായ  ശുദജല,  ഓരുജല  പ്രകദശങ്ങള  ഉപയക്തമഭാക്കനി
മതലകൃഷനി  നടത്തനിവരുന.  സലാംസഭാനലത്ത  ഉളനഭാടന  മകതലഭാല്പഭാദനലാം  2015-18
വര്ഷകേഭാലയളവനില് 1.5 ലക്ഷലാം ടണ് അധനികേമഭായനി ഉയര്തകേ എനഭാണട്ട് ഈ പദതനിയലട
ലക്ഷലലാം.  കൂടഭാലത  മതലകൃഷനി  വനികേസനത്തനിനഭായനി  50%  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനിയനില്
മതലകേര്ഷകേ  വനികേസന  ഏജനസനി  (എഫട്ട്.എഫട്ട്.ഡനി.)  മുകഖന  പുതനിയ  കുളങ്ങളുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം,  കുളങ്ങളുലട  നവതീകേരണലാം,  ഇനപുടട്ട്  സബ്സനിഡനി,
റനിസര്കവഭായര്  ഫനിഷറതീസട്ട്,  നൂതന  മതലകൃഷനി  രതീതനികേളക്കുള്ള  ധനസഹഭായലാം,
മതലകേര്ഷകേര്ക്കുള്ള  പരനിശതീലനലാം  എനനിവ  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന.  സലാംസഭാനലത്ത
ഉളനഭാടന  മതലസമ്പത്തട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം  നൂതന  മതലകൃഷനിരതീതനികേള
വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  സലാംസഭാനതടനതീളലാം  നൂതന  മതലകൃഷനിയലട
ലഡകമഭാണ്കസ്ട്രേഷന  ഫഭാമുകേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  5.50  കകേഭാടനി  രൂപയലട  പദതനി
2016-17  വര്ഷലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില്  ഓരുജല  മതലങ്ങളുലട  സമ്മേനിശ
മതലകൃഷനി,  കൂടുകൃഷനി,  റനിസര്കവഭായറുകേളനിലല കൂടുകൃഷനി, SPF (Specific Pathogen Free)
കേഭാരലചേമ്മേതീന  കൃഷനി,  കുളങ്ങളനിലല  ആറ്റുലകേഭാഞ്ചുകൃഷനി,  റതീസര്ക്കുകലററനി  അകേത്വഭാകേളചര്
സനിസ്റ്റലാം, സമുദ്രങ്ങളനില് മുതചനിപനി, കേലകമ്മേക്കഭായട്ട് എനനിവയലട കൃഷനി എനതീ ഘടകേങ്ങള
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  അനുബന  ഏജനസനിയഭായ  അഡഭാക്കട്ട്
മുകഖന കകേന്ദ്ര വനലാം പരനിസനിതനി  മനഭാലയത്തനിനു കേതീഴെനില് നഭാഷണല് അഡഭാപ്കറഷന
ഫണട്ട്  കഫഭാര്  ലലകമഭാറനിക്കട്ട്  കചേഞ്ചട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  നബഭാര്ഡനിലന്റെ
ധനസഹഭായകത്തഭാലട ലലകേപഭാടട്ട് ലപഭാക്കഭാളനി നനിലങ്ങളനിലല സലാംകയഭാജനിത മതല ലനല്കൃഷനി
പദതനി നടപഭാക്കനി വരുന. മതലലഫഡനിലന്റെ കേതീഴെനില് ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല തനിരുമുലവഭാരലാം,
തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല കേയ്പമലാംഗലലാം,  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല ലവളനിയലാംകകേഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല
മഭാപനിളകബ എനതീ സലങ്ങളനില് ഓകരഭാ ലചേമ്മേതീന വനിതല്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങള പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന.  ടനി  ഹഭാചറനികേളനില്  കേഭാര,  നഭാരന,  ആറ്റുലകേഭാഞ്ചട്ട്  എനനിവ  ഉല്പഭാദനിപനിചട്ട്
മതലകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  വനിതരണലാം ലചേയ്യുകേയലാം മതലകൃഷനിക്കുകവണനി സഭാകങ്കതനികേ സഹഭായലാം
നല്കുകേയലാം ലചേയ്തുവരുന.

(ബനി)  ഉളനഭാടന  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കൂടുതല്  വരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുന
തരത്തനില്  കനരനിട്ടുലാം  മതലസമൃദനി  പദതനിയനിലൂലടയലാം  ഏജനസനികേള  മുകഖനയലാം
ലപഭാതു  ജലഭാശയങ്ങളനില്  മതല-ലകേഭാഞ്ചു  നനികക്ഷപലാം  നടത്തനി  (ഓപണ്  വഭാടര്
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റഭാഞ്ചനിലാംഗട്ട്)  മകതലഭാല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനി
വരുന.  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കൂടുതല്  വരുമഭാനലാം  ലഭനിക്കുന  തരത്തനില്
മതലകൃഷനി  വനിപുലലപടുതനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  മതലലഫഡനില്  അഫനിലനികയറട്ട്
ലചേയട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഉളനഭാടന  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  വനികേസന  കക്ഷമ
സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  വഴെനി  മതലകൃഷനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  സലാംസഭാന  ബഡ്ജറനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഉളനഭാടന  ജലഭാശയങ്ങളനില്
മതലകുഞങ്ങലള നനികക്ഷപനിക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2015-16  വര്ഷലാം  6  ലക്ഷലാം
രൂപ  വതീതലാം  ആലകേ  30  ലക്ഷലാം  രൂപ  ആലപ്പുഴെ,  എറണഭാകുളലാം,  മലപ്പുറലാം,
കകേഭാഴെനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  ജനിലകേളക്കട്ട്  അനുവദനിച്ചു  നല്കേനിയനിരുന.  ടനി  തുകേ
വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് 7,29,000 പൂമതീന കുഞങ്ങലള കമല് പറഞ്ഞെ ജനിലകേളനിലല ലപഭാതു
ജലഭാശയങ്ങളനില്  നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണട്ട്.  2016-17  വര്ഷത്തനില്  ലപഭാതു
ജലഭാശയങ്ങളനില് മതല/ലകേഭാഞ്ചട്ട് കുഞങ്ങലള നനികക്ഷപനിക്കുനതനിനഭായനി  5  ലക്ഷലാം
രൂപ  വതീതലാം 9 ജനിലകേളക്കട്ട് ലമഭാത്തലാം 45 ലക്ഷലാം രൂപ അനുവദനിചട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
മതല  സമൃദനി  -  II  പദതനിയനിലൂലട  ലപഭാതു  ജലഭാശയങ്ങളനിലല  (കസഭാഷലല്
ഫനിഷറതീസട്ട്) മതലസമ്പത്തട്ട് വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി ഓകരഭാ ജനിലയ്ക്കുലാം 5 ലക്ഷലാം രൂപ
വതീതലാം  മൂനട്ട്  വര്ഷ  കേഭാലയളവനികലക്കട്ട്  210  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്  പദതനിയനില്
വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ലപഭാതു  ജലഭാശയങ്ങളനിലല  മതലവനിത്തട്ട്
നനികക്ഷപനിക്കുന  പദതനി  വലഭാപകേമഭാക്കനിയതനിലൂലട  ഉളനഭാടന  മതലസമ്പത്തട്ട്
വര്ദനിക്കുകേയലാം  പരമ്പരഭാഗത  അനുബന  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ലതഭാഴെനിലലാം
വരുമഭാന മഭാര്ഗ്ഗവലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം കേഴെനിയന.

 മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് മതലബനന-തുറമുഖ വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ
പ്രവൃത്തനികേള

228  (2263)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മുന സര്ക്കഭാറനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനില് മതലബനന-
തുറമുഖ വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലലാം  ചുനക്കര  പഞ്ചഭായത്തനിലലാം
ആധുനനികേ  സഗൗകേരലങ്ങളുള്ള  മതലമഭാര്ക്കറട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?



304 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 18, 2016

ഉത്തരലാം

(എ) തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല പഭാലകമലനില്  174.61  ലക്ഷലാം രൂപയലട
ആധുനനികേ  മതലമഭാര്ക്കറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ആലപ്പുഴെ  ജനിലയനില്
ഉളനഭാടന  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  തഭാലഴെപറയന  കക്ഷമപദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

1. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

2. ഭവന അറകുറപണനി

3. കടഭായ് ലറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

4. മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട കുടനികേളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ ആനുകൂലലലാം

5. സമ്പഭാദലസമഭാശത്വഭാസ പദതനി

6. ലപഭാതു ജലഭാശയങ്ങളനില് മതലവനിത്തട്ട് നനികക്ഷപലാം

മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനില്  ഹഭാര്ബര്
എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപട്ട്  തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുലട  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്തന
പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  75.30  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  4  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്. പദതനികേളുലട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

നമ്പര് കറഭാഡനിലന്റെ കപരട്ട് ഭരണഭാനുമതനിതുകേ
ലക്ഷത്തനില്

പ്രവൃത്തനിയലട
ഇകപഭാഴെലത്ത
അവസ

1 തനിരുഹൃദയക്കുനട്ട്  മുതല്
വനിശത്വഭവനലാം
മുക്കട്ട് വലരയള്ള കറഭാഡട്ട്

8.8 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്

2 ലലകേപളളനിക്കടവട്ട്  മുതല്
കമകലഭാടനില്മുക്കട്ട്
വലരയള്ള കറഭാഡട്ട്

18.00 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്

3 പുലനികമല്
കേലരനിക്കുകനല്  മുതല്
വള്ളക്കടവട്ട്  വലരയള്ള
കറഭാഡട്ട്

20.5 പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്

4 പ്രഭായനിക്കര
തറയനില്മുക്കട്ട്
കേടതകേടവട്ട് കറഭാഡട്ട്

28.00 സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി
ക്കുള്ള  എസ്റ്റനികമറട്ട്
തയഭാറഭാക്കനി വരുന
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(ബനി)  മഭാകവലനിക്കര  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലലാം  ചുനക്കര  പഞ്ചഭായത്തനിലലാം  ആധുനനികേ
സഗൗകേരലങ്ങളുള്ള  മതലമഭാര്ക്കറട്ട്  സഭാപനിക്കുനതനിനട്ട്  ബനലപട  തകദ്ദേശ  സത്വയലാംഭരണ
സഭാപനത്തനില്നനിനട്ട്  ആവശലലാം  ഉനയനിക്കുനപക്ഷലാം  ആധുനനികേ  മതലമഭാര്ക്കറട്ട്
സഭാപനിക്കുന കേഭാരലലാം പഠന വനികധയമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

 ഉളനഭാടന ജലഭാശയങ്ങളനില് മതലലാം വളര്തനതനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം

229  (2264)  ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) ഉളനഭാടന ജലഭാശയങ്ങളനില് മതലലാം വളര്തനതനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം
കതടനിയള്ള എത്ര അകപക്ഷകേള ചേങ്ങനഭാകശരനി തഭാലൂക്കനില് നനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട് ;

(ബനി)  എത്ര അകപക്ഷകേളക്കട്ട് അനുവഭാദലാം നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്:

(സനി)  ഈ  പദതനിയനില്  അകപക്ഷ  സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്   സമയപരനിധനി
യകണഭാലയനട്ട് വലക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉളനഭാടന  ജലഭാശയങ്ങളനില്  മതലലാം  വളര്തനതനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം കതടനി  ചേങ്ങനഭാകശരനി  തഭാലൂക്കനില് നനിനട്ട്  മതലസമൃദനി പദതനി  മുകഖന
281 അകപക്ഷകേളുലാം അഡഭാക്കട്ട് മുകഖന 2 അകപക്ഷകേളുലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  മതലകേര്ഷകേ  വനികേസന  ഏജനസനി  മുകഖന  ലഭലമഭായ  281
അകപക്ഷകേളനില്  158  അകപക്ഷകേളക്കട്ട്  അനുവഭാദലാം  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അഡഭാക്കട്ട്
മുകഖന  2  അകപക്ഷകേളക്കുലാം  അനുവഭാദലാം  നല്കേനി  എങ്കനിലലാം  ഒരു  അകപക്ഷകേന
മഭാത്രമഭാണട്ട് മതലകൃഷനി നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്. 2016 ഒകകഭാബര് 15 വലരയഭാണട്ട് സമയ പരനിധനി.

   അഡഭാക്കനിലന്റെ ലഭാഭ നഷ്ടക്കണക്കുകേള

230  (2265)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഡഭാക്കനിലന്റെ കേതീഴെനിലള്ള ഫഭാമുകേള,  ഹഭാചറനികേള മറട്ട്  സഭാപനങ്ങള
എനനിവയലട കേഴെനിഞ്ഞെ 5 വര്ഷലത്ത ലഭാഭ നഷ്ടക്കണക്കുകേള പ്രകതലകേലാം പ്രകതലകേലാം
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അടനിസഭാനത്തനില് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നഷ്ടത്തനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുനവലയ ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള
സത്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

979/17
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ഉത്തരലാം

(എ)  അഡഭാക്കനിലന്റെ കേതീഴെനിലള്ള ഫഭാമുകേള,  ഹഭാചറനികേള മറട്ട്  സഭാപനങ്ങള
എനനിവയലട  കേഴെനിഞ്ഞെ  5  വര്ഷലത്ത  ലഭാഭനഷ്ടക്കണക്കുകേള  അനുബനമഭായനി
ഉളലപടുതന*.

(ബനി)  അഡഭാക്കനിലന്റെ  നനിയനണത്തനിലള്ള  നഷ്ടത്തനില്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന
ഫഭാമുകേളുലാം  മറട്ട്  സഭാപനങ്ങളുലാം  ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചട്ട്
വരനികേയഭാണട്ട്.  എരകഞ്ഞെഭാളനി  ഫനിഷട്ട്  ഫഭാമനില്  പൂമതീന  ഉളലപലട  വനിവനിധയനിനലാം
മതലങ്ങള കൃഷനി ലചേയട്ട് ഫഭാലാം ലഭാഭത്തനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള ശമങ്ങള നടനവരുന.
ലപഭായഭാ ഫഭാമനില്  RKVY  പദതനി പ്രകേഭാരലാം പുതുക്കനി പണനിത കുളങ്ങളനില് നൂതന
മതലകൃഷനി  രതീതനികേളനിലൂലട  മതലലാം,  ലചേമ്മേതീന,  ഞണട്ട്  എനനിവ  കൃഷനി
ലചേയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സത്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയനിരലാംലതങ്ങട്ട്  ഫനിഷട്ട്  ഫഭാമനില്
2014-15  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മുതല് നൂതന മതലകൃഷനി സലാംരലാംഭങ്ങളഭായ സമൂദ്ര/
ഓരുജല  മതലങ്ങളുലട  കൂടുകൃഷനി,  വലവളപ്പുകേളനിലല  കൃഷനി,  കുളങ്ങളനിലല
മതലകൃഷനി,  കേരനിമതീന വനിതല്പഭാദനലാം തുടങ്ങനിയ പദതനികേള നടപഭാക്കനിയതനിലൂലട
2015-16 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് ലഭാഭലാം ലലകേവരനിക്കഭാന കേഴെനിഞ.

 ചേങ്ങനഭാകശരനി കുമരകങ്കരനി പഭാലലാം - ലതകക്കടലാം ബണ്ടുകറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

231  (2266)   ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷഡ്യൂ  വലവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശരനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്ലപട കുമരകങ്കരനി പഭാലലാം-ലതകക്കടലാം
(ഓകടത്തനി  പടനിഞ്ഞെഭാറട്ട്)  ബണ്ടു  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  കജഭാലനികേള  ഇകപഭാള
ഏതുഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ബനി) ഇതനിനട്ട് ആവശലമഭായ തുകേ അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  അനുവദനിചനിടനിലലങ്കനില്  തുകേ  അനുവദനിചട്ട്  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
നടതനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശരനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില്ലപട  കുമരങ്കരനിപഭാലലാം-  ലതകക്കടലാം
(ഓകടത്തനി  പടനിഞ്ഞെഭാറട്ട്)  ബണട്ട്  കറഭാഡട്ട്  2015-16-ലല  സര്ക്കഭാര്  അലാംഗതീകേരനിച  ലനിസ്റ്റട്ട്
നമ്പര് 2-ല് സതീരനിയല് നമ്പര് 7-ല് ഉളലപടനിട്ടുണട്ട്. അതനിനപ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത കറഭാഡനിലന്റെ
ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ള എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി) ഇല.

(സനി) സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച ലനിസ്റ്റനില് ഉളലപടതനുസരനിചട്ട് ടനി പ്രവൃത്തനിയലട
ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ള  എസ്റ്റനികമറട്ട്  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപട്ട്  ചേതീഫട്ട്
എഞ്ചനിനതീയര് തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

 മതലബനനലാം നടതനവര്ക്കട്ട് കപഭാളപഭായല്, ആഫനിക്കന പഭായല്
എനനിവമൂലമുണഭാകുന പ്രയഭാസങ്ങള

232  (2267)  ശതീ  .    എലാം  .    സത്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  ഊനനിവല,  നതീട്ടുവല  എനനിവ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  മതലബനനലാം
നടതനവര്ക്കട്ട്  കപഭാളപഭായല്,  ആഫനിക്കല്  പഭായല്  എനനിവ  മൂലമുണഭാകുന
പ്രയഭാസങ്ങള ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുകേഭാരണലാം  8  മഭാസകത്തഭാളലാം  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ലതഭാഴെനില്  നഷ്ടലാം
വരുന എന കേഭാരലലാം ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനികലക്കഭായനി ഉത്ഭവസഭാനത്തട്ട് വചട്ട് തലന ഈ
പഭായലകേള നശനിപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;വനിശദഭാലാംശലാം ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  ആലപ്പുഴെ,  കകേഭാടയലാം,  എറണഭാകുളലാം  ജനിലകേളനിലല  കുടനഭാടട്ട്,  ലലവക്കലാം,
അമ്പലപ്പുഴെ,  കേണയന്നൂര്,  കചേര്ത്തല  തഭാലൂക്കനില്ലപട  കേഭായലകേളനില്  നനിനലാം
കുളവഭാഴെയലാം  മറട്ട്  ജകലഭാപരനിതല  സസലങ്ങളുലാം  കപഭാളവഭാരല്  യനലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
നതീക്കലാം  ലചേയ്യുനതനിനുലാം  സലാംസ്ക്കരണലാം  നടതനതനിനുലാം  കുടനഭാടട്ട്  പഭാകക്കജനില്
ഉളലപടുത്തനി  ഫനിര്മ  മുകഖന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുന.  പദതനി  കേഭാലഭാവധനി
അവസഭാനനിക്കുകേയലാം  ഈ  ആവശലത്തനിനട്ട്  മറട്ട്  ഫണ്ടുകേള  ലഭലമഭാകേഭാതനിരനിക്കുകേയലാം
ലചേയ  സഭാഹചേരലത്തനില്  പദതനി  അവസഭാനനിപനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  കപഭാളശലലലാം
ശഭാശത്വതമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കഭാന  കേഴെനിയനില.  കപഭാളനനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം  ലചേയ്യുനതനിനട്ട്  തകദ്ദേശ
സത്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട കനതൃതത്വത്തനില് വനികകേന്ദ്രതീകൃതമഭായനി മറട്ട് വകുപ്പുകേളുലട
സഹകേരണകത്തഭാലട നടപടനി സത്വതീകേരനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം ഉചേനിതലമനട്ട് കേരുതുന.
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മൂലലവര്ദനിത മതല ഉല്പനങ്ങള

 233 (2268)    ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന : 
 ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട്: 
 ശതീ  .    എല്കദഭാസട്ട്   .   പനി  .   കുനപനിള്ളനില്: 
 ശതീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതതീശന :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മൂലല  വര്ദനിത  മതല  ഉല്പനങ്ങള
വനിപണനിയനിലലത്തനിക്കഭാന കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലന്തെലഭാലാം ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട് ഈ പദതനി വഴെനി ലകേവരനിക്കുവഭാന
ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള എലന്തെലഭാലാം;

(സനി) ഇതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഭരണതലത്തനില്
ലകേലക്കഭാണതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട്  മൂലലവര്ദനിത  മതല  ഉത്പനങ്ങള  വനിപണനിയനിലലത്തനി
ക്കുനതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന ശുചേനിയഭായ
അന്തെരതീക്ഷത്തനില്  കസഭാളഭാര്ഡ്രെെയറനില്  ഉണക്കനിലയടുത്തട്ട്  ആധുനനികേ പഭാകക്കജനിലാംഗട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പഭായട്ട്  ലചേയ  ഉണക്കമതല  ഉല്പനങ്ങള  'ഡ്രെെനിഷട്ട്
കകേരള'  എന  ബഭാനഡനില്  വനിപണനിയനിലലത്തനിക്കുന.  ഇകതഭാലടഭാപലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായകത്തഭാലട 'ഫനിഷട്ട് ലമയ്ഡട്ട്'  എന ബഭാനഡനില് മുലലവര്ദനിത
മതല  ഉല്പനങ്ങളുലട  വനിപണനത്തനിനഭായനി  സലാംസഭാനതടനതീളലാം  ഫനിഷട്ട്  ഒഗൗറട്ട്
ലലറ്റുകേള സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കൂടഭാലത  ലസഭാലലസറനി  കഫഭാര്  അസനിസ്റ്റനസട്ട്  ടു  ഫനിഷര്വനിമണ്  (സഭാഫട്ട്)
മുകഖന  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  സതീകേള  ഉളലപടുന  നഭാലകപരടങ്ങുന  ആകനിവനിറനി
ഗ്രൂപ്പുകേലള  ലതരലഞ്ഞെടുക്കുകേയലാം  ഇവര്  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന  മൂലലവര്ദനിത
ഉല്പനങ്ങള  കമളകേള,  അലപകട്ട്  ലഫഡകറഷന  എനനിവ  വഴെനി  വനിപണനിയനില്
എത്തനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കൂടുതല്  വരുമഭാനലാം,  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
കൂടുതല്  ഗുണകമന്മെയള്ള  ഉല്പനങ്ങള  എനതഭാണട്ട്  ഈ  പദതനികേളുലട  പ്രധഭാന
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം. ലലവവനിധലകമറനിയതുലാം ഗുണകമന്മെയള്ളതുമഭായ ഉല്പനങ്ങള ഏറവലാം
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മുന്തെനിയ  സലാംവനിധഭാനവലാം  സഭാകങ്കതനികേ  സഹഭായവലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്
വനിപണനിയനിലലത്തനിക്കുന.  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളനിലല  സതീകേലള
ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സത്വയലാം  സഹഭായ  സലാംഘങ്ങള  വഴെനി  മൂലല  വര്ദനിത
ഉല്പനങ്ങള  ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതു  വഴെനി  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  കുടുലാംബത്തനില്ലന്റെ
വരുമഭാനത്തനില്  ഗണലമഭായ  വര്ദനവലാം  ഉണഭാകുന.  എറണഭാകുളലാം  ജനിലയനില്
എടവനക്കഭാടട്ട്  ആരലാംഭനിചനിട്ടുള്ള  തതീരലലമത്രനി  ഫനിഷട്ട്  കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട്  ആകനിവനിറനി
ഗ്രൂപട്ട്സട്ട്  ലഫഡകറഷന  വഴെനി  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങള  കശഖരനിക്കുകേയലാം
വനിപണനലാം  നടതകേയലാം  ഇതനിലൂലട  ലഭനിക്കുന  ലഭാഭലാം  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട്  വതീതനിചട്ട്
നല്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.

(സനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന
മതലഭാധനിഷനിത  മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുലാം  വനിപണനലാം
ലചേയ്യുവഭാനുലാം  100  ഫനിഷട്ട്  കേനികയഭാസകേള  സഭാപനിക്കുനതനിനഭായനി  2012-13
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിരുന. പ്രസ്തുത
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച  ഒരു  കേനികയഭാസ്കനിനട്ട്  3.50  ലക്ഷലാം  രൂപ
അപരലഭാപമഭായതനിനഭാല്  പുതുക്കനിയ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിരുന.  ആയതനുസരനിചട്ട്
ഫനിഷട്ട്  ലമയ്ഡട്ട്  പ്രതീമനിയലാം  ഔടട്ട്  ലലറ്റുകേള  മൂലലവര്ദനിത  ഉത്പനങ്ങളുലട
വലഭാപനത്തനിനഭായനി സഭാപനിച്ചു വരുന. ഇതുകൂടഭാലത മൂലലവര്ദനിത മതലഉല്പനങ്ങള
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറുകേള,  അലങ്കഭാര മതലങ്ങള,  ഉണക്ക
മതലഉല്പനങ്ങള,  മതല ഉല്പന വനിപണന ശഭാലകേള,  ഭക്ഷണശഭാല എനനിവ
ഉളലപടുന  ഫനിഷട്ട്  മഭാളുകേള  എനനിവ  സഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനിയലാം
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാലത  സഭാഫട്ട്  മുകഖന  മതലവമഭായനി  ബനലപട  കജഭാലനിയനില്
ഏര്ലപടനിരനിക്കുന  ഗ്രൂപ്പുകേലള  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണട്ട്  തതീരലലമത്രനി  ഫനിഷട്ട്
കപ്രഭാസസനിലാംഗട്ട്  ആകനിവനിറനി  ഗ്രൂപട്ട്സട്ട്  ലഫഡകറഷന  എന  കപരനില്  ഒരു
ലഫഡകറഷന രൂപതീകേരനിക്കുകേയലാം അതുവഴെനി തതീരകദശ ജനിലകേളനില് പ്രവര്ത്തനിക്കുന
ഗ്രൂപ്പുകേളനില് നനിനലാം  മതലഉല്പനങ്ങളുലാം മൂലലവര്ദനിത  ഉല്പനങ്ങളുലാം  കശഖരനിചട്ട്
പഭായറട്ട്  ലചേയട്ട്  "തതീരലലമത്രനി"  എന കപരനില് സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേള വഴെനിയലാം കേടകേള
വഴെനിയലാം വനിപണനലാം നടത്തനി വരുന. ഇതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭാവശലമഭായ ഫണട്ട്
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതുലാം മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം നല്കുനതനിനട്ട്  എറണഭാകുളലാം ജനില കനഭാഡല്
ഓഫതീസര് കമല്കനഭാടലാം വഹനിക്കുകേയലാം ലചേയ്യുന.
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മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട നവതീകേരണലാം

234  (2269)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മഭാര്ക്കറ്റുകേള  നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  എലന്തെലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്
മതലബനന വകുപട്ട് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുനലതനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നവതീകേരണത്തനിനട്ട് മഭാര്ക്കറ്റുകേള ലതരലഞ്ഞെടുക്കുനതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ആറനിങ്ങല്  മണ്ഡലത്തനിലല  മഭാര്ക്കറ്റുകേളനിലല  കശഭാചേനതീയഭാവസ
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇവയലട  നവതീകേരണത്തനിനുള്ള  ഫണട്ട്  ലഭലമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ മതല വനികേസന കബഭാര്ഡനിലന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാലട കകേരള
സലാംസഭാന  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  സലാംസഭാനതടനതീളലാം
ആധുനനികേ ശുചേനിതത്വ മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

(ബനി)  നനിലവനിലല മതല മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട കശഭാചേനതീയഭാവസ, ലകേടനിടമനിലഭാത്ത
അവസ,  മറ്റു അനുബന കേഭാരണങ്ങള കേഭാണനിചട്ട് ബനലപട തകദ്ദേശ സത്വയഭരണ
സഭാപനങ്ങളനില്നനികനഭാ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളനില്നനികനഭാ  ലഭനിക്കുന  നനികവദനലാം
പരനിഗണനിചട്ട്  പ്രസ്തുത  സലലാം  സനര്ശനിചട്ട്  സഭാധലതഭാ  പഠനലാം  നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്
തയഭാറഭാക്കനി  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുലാം  ഫണനിനുമഭായനി  കദശതീയ  മതല  വനികേസന
കബഭാര്ഡനില് സമര്പനിക്കുകേയഭാണട്ട് ലചേയ്യുനതട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  ആറനിങ്ങല്  മണ്ഡലത്തനിലല  ആറനിങ്ങല്  മതലമഭാര്ക്കറനിലന്റെ
കശഭാചേനതീയഭാവസ  പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി  248.52  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനി  കദശതീയ  മതല  വനികേസന  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിലചങ്കനിലലാം നഭാളനിതുവലര അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിടനില.

(ഡനി)  എന.എഫട്ട്.ഡനി.ബനി.  വഴെനിയള്ള  ധനസഹഭായലാം  90%-ല്  നനിനലാം
40%  ആയനി  കുറച  സഭാഹചേരലത്തനില്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  പുതനിയ
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മതലമഭാര്ക്കറട്ട്  നവതീകേരണത്തനിനുള്ള  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിരുനനില.  കദശതീയ
മതലവനികേസന കബഭാര്ഡനില് നനിനലാം അനുമതനി  ലഭലമഭാക്കുന മുറയട്ട്  ആറനിങ്ങല് മതല
മഭാര്ക്കറനിലന്റെ  കശഭാചേനതീയഭാവസ  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  മുനഗണനഭാ
ക്രമത്തനില് സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനിലല ഫനിഷറതീസുമഭായനി ബനലപട പ്രവര്ത്തനങ്ങള

235(2270) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന : തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട് മതലബനനവലാം
ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷഡ്യൂ  വലവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നല്കുകമഭാ:

സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതുജലഭാശയങ്ങളനിലല  ഫനിഷറതീസുമഭായനി  ബനലപട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുള്ള അധനികേഭാരലാം ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപനില് നനിക്ഷനിപമഭാക്കുന നനിലയനിലള്ള
ലതീസനിങ്ങട്ട്  കപഭാളനിസനിയലാം  അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണവലാം  നടത്തഭാന
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

സലാംസഭാനത്തട്ട് ഫനിഷറതീസട്ട് ലതീസനിലാംഗട്ട് കപഭാളനിസനി രൂപതീകേരനിക്കുനതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കേരടട്ട്  നയലാം തയഭാറഭാക്കുനതനിനഭായനി  ലപ്രഭാഫ.  എലാം.  എന.  കുടനി  അദലക്ഷനഭായ വനിദഗ്ദ്ധ
സമനിതനിലയ  നനികയഭാഗനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത  വനിദഗ്ദ്ധ  സമനിതനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  റനികപഭാര്ട്ടുലാം
അതനികന്മെലള്ള വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

 മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട മക്കളക്കട്ട് വനിദലഭാഭലഭാസ ധനസഹഭായലാം നല്കുന
പദതനി

 236 (2271) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന :
ശതീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില് കുമഭാര് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷഡ്യൂ  വലവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  മക്കളക്കട്ട്  വനിദലഭാഭലഭാസ  ധനസഹഭായലാം
നല്കുനതനിനട്ട് കേര്മ്മേ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഈ  പദതനി  വഴെനി  ലകേവരനിക്കുവഭാന
ലക്ഷലമനിടനിരനിക്കുനലതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി എലന്തെലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ഭരണതലത്തനില് ലകേലക്കഭാണതട്ട്?
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില് രജനിസ്റ്റര് ലചേയനിട്ടുള്ള

മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  മക്കളക്കട്ട്  പ്രതീലമടനികേട്ട്  പഠനലാം  മുതല്  ലപ്രഭാഫഷണല്

കകേഭാഴട്ട്  വലരയള്ള  (സത്വഭാശയ കകേഭാകളജുകേള ഉളലപലട)  പഠനത്തനിനട്ട് പടനികേജഭാതനി

വനികേസന വകുപനില് നനിനട്ട് മറര്ഹ വനിഭഭാഗത്തനില് ലപടുന വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് നല്കേനി

വരുന  അകത  നനിരക്കനിലള്ള  ആനുകൂലലങ്ങള  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനില്നനിനലാം  നല്കേനി

വരുന.  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ലലാംപലാം  ഗ്രഭാന്റെട്ട്,  ലലസ്റ്റപന്റെട്ട്  എനതീ

ആനുകൂലലങ്ങളക്കട്ട്  പുറകമ സര്ക്കഭാര്  നനിശ്ചയനിച  നനിരക്കനിലള്ള  ടഡ്യൂഷന  ഫതീസട്ട്,

പരതീക്ഷ ഫതീസട്ട്,  ലസഷലല്  ഫതീസട്ട്  എനനിവയലാം,  സഭാപനലാം  വകേ കഹഭാസ്റ്റലനികലഭാ

അലാംഗതീകൃത  കഹഭാസ്റ്റലനികലഭാ  തഭാമസനിച്ചു  പഠനിക്കുന  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  കഹഭാസ്റ്റല്

ഫതീസുലാം  ലമസട്ട്  അലവനസട്ട്,  കപഭാക്കറട്ട്  മണനി  എനനിവയലാം  വനിദലഭാഭലഭാസ

സഭാപനകത്തഭാടനുബനനിചട്ട്  കഹഭാസ്റ്റല് സഗൗകേരലലാം ലഭലമലഭാത്ത സഭാഹചേരലത്തനില്

സത്വകേഭാരല  കഹഭാസ്റ്റലകേളനില്  തഭാമസനിച്ചു  പഠനിക്കുന  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി

വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട് പടനികേജഭാതനി വനികേസന വകുപനില് നനിനട്ട് നല്കേനി വരുന അകത

നനിരക്കനില് കഹഭാസ്റ്റല് ഫതീസുലാം നല്കേനി വരുന.

ഫനിഷറതീസട്ട്  സ്ക്കുളുകേളനില്  തഭാമസനിചട്ട്  പഠനിക്കുന  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട

മക്കളഭായ  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ലമസട്ട്  ഇനത്തനിലലാം  കപഭാക്കറട്ട്  മണനിയഭായലാം

ആവശലമഭായനി വരുന തുകേ സര്ക്കഭാര് വഹനിക്കുന.  കൂടഭാലത മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട

മക്കളുലട  പഠനനനിലവഭാരലാം  ഉയര്തനതനിനട്ട്  എഡഡ്യൂലഫസ്റ്റട്ട്,  50  വനിദലഭാര്തനികേളക്കട്ട്

പഭാലഭായനിലല ബനിലലന്റെട്ട് സ്റ്റഡനി ലസന്റെര് മുകഖന സഗൗജനലമഭായനി ലമഡനിക്കല് എനടനസട്ട്

പരനിശതീലനലാം നല്കുന പദതനിയലട നടത്തനിപനിനഭായലാം തുകേ സര്ക്കഭാര് ലചേലവനിടുന.

(ബനി)  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  സമൂഹലത്ത  വനിദലഭാഭലഭാസത്തനിലൂലട

ഉനതനിയനിലലത്തനിക്കുകേ എനതഭാണട്ട് ലക്ഷലമനിടുനതട്ട്.

(സനി)  ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപനിലന്റെ വനിദലഭാഭലഭാസ പദതനികേളക്കട്ട് ബഡ്ജറനില് തുകേ

വകേയനിരുതകേയലാം  ഫണട്ട്  ജനിലഭാ  ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  അനുവദനിക്കുകേയലാം  പദതനി

അവകലഭാകേനലാം നടതകേയലാം ലചേയ്യുന.
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 മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട വതീടുപുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട് ധനസഹഭായലാം

237 (2272) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .    അനനില്  അക്കര  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)സലാംസഭാനത്തട്ട്  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  വതീടുകേള
പുനദുഃരുദരനിക്കുനതനിനഭായനി  ധനസഹഭായലാം  നല്കുനതനിനട്ട്  കേര്മ്മേപദതനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തെലഭാലാം  ഉകദ്ദേശലലക്ഷലങ്ങളഭാണട്ട്  ഇതുവഴെനി  ലകേവരനിക്കഭാന
ലക്ഷലമനിടനിരുനതട്ട്;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ഭരണതലത്തനില്
ലകേലക്കഭാണതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ഭവന
അറകുറപണനികേളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനഭായനി 13-ാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന
ഗ്രഭാന്റെട്ട്,  സലാംകയഭാജനിത മതലഗ്രഭാമ വനികേസന പദതനി  (2013-14),  മതലകമഖലയലട
അടനിസഭാന  സഗൗകേരല  വനികേസനവലാം  മഭാനവകശഷനി  വനികേസനവലാം  (2015-16)
എനനിവയനില് ഉളലപടുത്തനി പദതനികേള ആസൂത്രണലാം ലചേയട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
13-ാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന ഗ്രഭാന്റെട്ട് മുകഖന  1,000  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി ഭവനങ്ങളുലാം
സലാംകയഭാജനിത മതലഗ്രഭാമ  വനികേസന പദതനി പ്രകേഭാരലാം  1,000  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി
ഭവനങ്ങളുലടയലാം  "മതലകമഖലയലട  അടനിസഭാന  സഗൗകേരല  വനികേസനവലാം
മഭാനവകശഷനി വനികേസന പദതനി"  പ്രകേഭാരലാം  3,800  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി ഭവനങ്ങളുലാം
അറകുറപണനി  നടത്തനി  നവതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  ധനസഹഭായമഭാണട്ട്  നല്കുനതട്ട്.
കമല് പറഞ്ഞെതട്ട് കൂടഭാലത 13-ാം ധനകേഭാരല കേമ്മേതീഷന ഗ്രഭാന്റെട്ട് മുകഖനയള്ള കകേഭാളനനി
നവതീകേരണ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ലതരലഞ്ഞെടുത്ത  ഫനിഷര്ലമന
കകേഭാളനനികേളനിലല  948  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  ഭവനങ്ങള  അറകുറപണനി
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നടതനതനിനുലാം  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷത്തനില് 400 മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി ഭവനങ്ങള നവതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി 50,000
രൂപ വതീതലാം ധനസഹഭായലാം നല്കുനതനിനഭായനി ഒരു പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ഭവനങ്ങളുലട  കേഭാലപഴെക്കത്തഭാലള്ള
ജതീര്ണത  പരനിഹരനിചട്ട്  സുരക്ഷനിത  ജതീവനിത  സഭാഹചേരലലാം  ഒരുക്കുകേ  എനതഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശലലക്ഷലലാം.

(സനി)  കമല് പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് ആവശലമഭായ തുകേ ബനലപട
ജനിലഭാ  ഫനിഷറതീസട്ട്  ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  അനുവദനിക്കുകേയലാം
നനിര്വഹണത്തനിനട്ട്  ആവശലമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നല്കുകേയലാം പദതനി പ്രവര്ത്തന
പുകരഭാഗതനികേള  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്/സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില്  എലഭാ  മഭാസത്തനിലലാം
വനിലയനിരുതകേയലാം ലചേയ്യുന.

 മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട നവതീകേരണലാം

238  (2273)  ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷഡ്യൂ
വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനില്
എലന്തെലഭാലാം പദതനികേള നനിലവനിലലണനട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഴെനിഞ്ഞെ സര്ക്കഭാര് മതല മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട നവതീകേരണത്തനിനഭായനി എത്ര
തുകേ ലചേലവഴെനിച്ചുലവനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  രതീതനിയനില്  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനില്  എത്ര  മതല  മഭാര്ക്കറ്റുകേള
നവതീകേരനിച്ചുലവനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കദശതീയ മതല വനികേസന കബഭാര്ഡനിലന്റെ ധനസഹഭായകത്തഭാലട കകേരള
സലാംസഭാന  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  സലാംസഭാനതടനതീളലാം
ആധുനനികേ ശുചേനിതത്വ മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള സഭാപനിക്കുന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന.

(ബനി)  കേഴെനിഞ്ഞെ  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലയളവനില്  41  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 49.51 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  ആധുനനികേ  ശുചേനിതത്വ  മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേള  സഭാപനിക്കുന
പദതനിയനിലളലപടുത്തനി തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന ലകേഭാലലാം ജനിലയനില്
മതലമഭാര്ക്കറ്റുകേലളഭാനലാം തലന നവതീകേരനിചനിടനില.

   മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം

239 (2274)     ശതീ  .    പഭാറക്കല് അബ്ദുല :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനിലല  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം
ക്ഷഭാമകേഭാലസഹഭായത്തനിനുലാം തുകേ വര്ദനിപനിക്കഭാലമനട്ട് കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്
ഉറപട്ട് നല്കുകേയണഭാകയഭാ; വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില്  ഈ  രണട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിലലാം  എത്ര  രൂപ  വതീതമഭാണട്ട്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിലന്റെ സഹഭായലാം ലഭലമഭാകുനതട്ട്;

(സനി)  ഇതട്ട്  എത്ര രൂപ വതീതമഭാക്കനി വര്ദനിപനിക്കഭാലമനഭാണട്ട്  സമ്മേതനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരുമഭായള്ള  കൂടനിക്കഭാഴ്ചയനില്  മതലകമഖലയമഭായനി
ബനലപട  മലറലന്തെലഭാലാം  സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  കകേന്ദ്രലാം  വഭാഗഭാനലാം
ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിലല  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം
ക്ഷഭാമകേഭാല  സഹഭായത്തനിനുലാം  നനിലവനില്  കകേന്ദ്രലാം  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന  തുകേ
ഉയര്ത്തണലമനട്ട് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  ആവശലലപടുകേയലാം തുകേ വര്ദനിപനിക്കഭാലമനട്ട്
ഉറപട്ട് ലഭനിക്കുകേയലാം  ലചേയ്തു.

(ബനി)  50%  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായകത്തഭാലട  നടപനിലഭാക്കുന  കദശതീയ
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനിക്കട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് യണനിറട്ട്  കകേഭാസ്റ്റഭായനി
നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുനതട്ട്  75,000  രൂപയഭാണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  50%  ആയ  37,500  രൂപയഭാണട്ട്
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായലാം. സമ്പഭാദല സമഭാശത്വഭാസ പദതനിക്കഭായനി 2015-16 ല് 2,700
രൂപയഭാണട്ട് നല്കേനി വരുനതട്ട്. ഇതനില് 900 രൂപയഭാണട്ട് കകേന്ദ്രധനസഹഭായലാം. 



316 കകേരള നനിയമസഭ                  ജൂലല 18, 2016

(സനി)  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  യണനിറട്ട്  കകേഭാസ്റ്റട്ട്  1.2  ലക്ഷലാം  രൂപയലാം  കകേന്ദ്ര

ധനസഹഭായലാം  യണനിലറഭാനനിനട്ട്  60,000  രൂപയലാം,  സമ്പഭാദല  സമഭാശത്വഭാസ  പദതനിയലട

സഹഭായലാം  900  രൂപയനില്നനിനലാം  1,500  രൂപയലാം  ആക്കനി  ഉയര്ത്തഭാലമനഭാണട്ട്

സമ്മേതനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ഡനി)  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനി  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം  37,500

രൂപയനില്നനിനലാം 60,000 രൂപയഭായലാം സമ്പഭാദല സമഭാശത്വഭാസ പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള കകേന്ദ്ര

ധനസഹഭായലാം  900  രൂപയനില്നനിനലാം  1,500  രൂപയഭായലാം  പുതനിയ  കുളങ്ങളുലട

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ലഹകറനിനട്ട്  60,000  രൂപയനില്നനിനലാം  3.5  ലക്ഷലാം  രൂപയഭായലാം

കുളങ്ങളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനട്ട്  ലഹകറനിനട്ട്  15,000  രൂപയനില്നനിനലാം  1.75  ലക്ഷലാം

രൂപയഭായലാം വര്ദനിപനിക്കഭാലമനലാം കൂടഭാലത എലഭാ കകേന്ദ്ര പദതനികേളനിലലാം കകേന്ദ്രസഹഭായലാം

ഉയര്തനതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാലമനലാം ഉറപട്ട് ലഭനിക്കുകേയണഭായനി.

CRZ 111 കവലനികയറ കമഖലയനില്നനിനലാം 200 മതീറര് വലരയള്ള കമഖല വനികേസന

രഹനിത പ്രകദശമഭാണട്ട് എനനിരുനഭാലലാം 100 മതീറര് മുതല് 200 മതീറര് വലരയള്ള പ്രകദശത്തട്ട്

മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  അനുമതനിയണട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ

പ്രകതലകേ  സഭാഹചേരലലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  ആയതട്ട്  50  മതീറര്  മുതല്  200  മതീറര്  വലര

ആക്കുനതട്ട്  പരനിഗണനിക്കഭാലമനട്ട്  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിലവനിലള്ള  ഫനിഷറതീസട്ട്

കസ്റ്റഷനുകേളക്കട്ട്  പുറകമ  അഴെതീകക്കഭാടട്ട്,  ലപഭാനഭാനനി,  കതഭാടപള്ളനി,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്

എനനിവനിടങ്ങളനില്  ഫനിഷറതീസട്ട്  കസ്റ്റഷനുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം

അനുവദനിക്കുനതട്ട് പരനികശഭാധനിക്കഭാലമനലാം ഉറപട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

   ടനി. എലാം. ചേനിറ പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി

240 (2275)     ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളലപടതുലാം  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  സഹഭായകത്തഭാലട

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനതുമഭായ നനിര്ദനിഷ്ട ടനി.എലാം ചേനിറ പഭാലലാം

പണനിയലട പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില്  ഉളലപട  ടനി.  എലാം.  ചേനിറ  ആയനിരലാം  ലതങ്ങട്ട്
പഭാലനനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  13-9-2013-ല്  260  ലക്ഷലാം രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി
നല്കുകേയണഭായനി.  ടനി  പഭാലത്തനികലയ്ക്കുള്ള  അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡനിനുള്ള  സലലാം
പഞ്ചഭായത്തട്ട്  ഏലറടുത്തട്ട്  നല്കുലമനട്ട്  അറനിയനിചനിരുനലവങ്കനിലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനി
നഭാവശലമഭായ  സലലാം  കേണല്ക്കഭാടട്ട്  ഉളലപടുന  ഭഭാഗമഭായതനിനഭാല്  പരനിസനിതനി
പ്രവര്ത്തകേരനില്നനിനലാം  എതനിര്പ്പുണഭായതനിലന  തുടര്നട്ട്  പഞ്ചഭായത്തനിനട്ട്  സലലാം
ഏലറടുത  നല്കുനതനിനട്ട്  സഭാധനിക്കഭാലത  വന.  കേണല്ക്കഭാടട്ട്  ഒഴെനിവഭാക്കനി
പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  സലലാം  ലഭലമഭാകണഭാലയനട്ട്  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  ലകേഭാലലാം
ഫനിഷറതീസട്ട്  ലഡപഡ്യൂടനി  ഡയറകറുലാം  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിലല ഉനത ഉകദലഭാഗസരുലാം
സലാംയക്തമഭായനി  പ്രസ്തുത  സലലാം  സനര്ശനിക്കുകേയലാം  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില്
കദവനികുളങ്ങര പഞ്ചഭായത്തനിലല ടനി.  എലാം.  ചേനിറ നനിവഭാസനികേലള പുറലാം കലഭാകേവമഭായനി
ബനനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  കേണല്  വനത്തനിലന്റെ  സത്വഭാഭഭാവനികേത  നഷ്ടലപടഭാലത,  ഫനിഷട്ട്
ഫഭാമനിലന്റെ കേനിഴെക്കുഭഭാഗത്തട്ട്  7  മതീറര്  വതീതനിയനില് ഫനിഷട്ട്  ഫഭാമനിലന്റെ  ഭൂമനി  അകപ്രഭാചട്ട്
കറഭാഡനിനഭായനി വനിട്ടുനല്കേനിലക്കഭാണട്ട് ഫനിഷറതീസട്ട് ഡയറകര് ഉത്തരവഭാകുകേയലാം ലചേയ്തു.
ഇതനുസരനിചട്ട്  അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെ നതീളലാം  427m  ആയനി വര്ദനിപനിച്ചു.  എനഭാല്
പഭാലത്തനിലന്റെയലാം  427m  നതീളമുള്ള അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെയലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
എസ്റ്റനികമറട്ട്  തുകേ  നബഭാര്ഡട്ട്  അനുവദനിച  തുകേകയക്കഭാള  അധനികേരനിചതനിനഭാല്
ലചേയനികനജട്ട് 0m മുതല് 190m വലരയള്ള കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിക്കട്ട് തതീരകദശ
കറഭാഡുകേളുലട  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്തന  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  തുടര്നട്ട്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  250  ലക്ഷലാം  രൂപയലട
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി  നല്കേനി  3  തവണ  ഇ-ദര്ഘഭാസട്ട്  ക്ഷണനിലചങ്കനിലലാം  ആരുലാം
പലങ്കടുത്തനില.  ആയതനിനഭാല് ടനി പ്രവൃത്തനിയലട എസ്റ്റനികമറട്ട്  പുതുക്കനി പുനദുഃദര്ഘഭാസട്ട്
ക്ഷണനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപട്ട്
സത്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലകേഭാചനി മണ്ഡലത്തനിലല ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് പദതനികേള

241  (2276)  ശതീ.  ലകേ.  ലജ.  മഭാകനി  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ)  ലകേഭാചനി  മണ്ഡലത്തനില് ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്
നനിലവനില് നടനവരുന പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭലമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുലാം  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ എലന്തെങ്കനിലലാം പ്രവൃത്തനികേള ലകേഭാചനി മണ്ഡലത്തനില് ഹഭാര്ബര്
എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴെനില്  നനിലവനിലകണഭാ;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭലമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാചനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില് ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വകുപട്ട്
മുകഖന  നബഭാര്ഡട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭലമഭായ  ലചേലഭാനലാം
മതലബനന  തുറമുഖത്തനിലന്റെ  രണഭാലാംഘട  വനികേസനലാം,  നമ്പലഭാപുരകേഭാടനിപറമ്പട്ട്
പഭാലലാം,  കേകക്കടവട്ട്  വടക്കട്ട്  വനിജയലാം  കേനഭാല്പഭാലലാം  എനനിവയലട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേളുലാം  തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുലട  നനിലവഭാരമുയര്ത്തല്  പദതനിയനില്
ഉളലപടുത്തനിയ  കറഭാഡുപ്രവൃത്തനികേളുമഭാണട്ട്  നനിലവനില്  നടനവരുനതട്ട്.  ടനി
പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശദഭാലാംശലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

നമ്പര് പ്രവൃത്തനിയലട കപരട്ട് ഭരണഭാനുമതനി തുകേ

(ലക്ഷത്തനില്)

ഇകപഭാഴെലത്ത അവസ

(1)         (2)                         (3)                                                      (4)

I നബഭാര്ഡട്ട് പദതനികേള
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1. ലചേലഭാനലാം

മതലബനന

തുറമുഖലാം രണഭാലാംഘട

വനികേസനലാം

2990 ടനി  പദതനിയനിലല  പുലനിമുട്ടുകേളുലട

നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

സലലാം  ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല്

ബഭാക്കനി  ഘടകേങ്ങളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന

കേഴെനിഞ്ഞെനിടനില.  ലനകഗഭാസനികയഷന

പര്കചസട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  10  കകേഭാടനി  രൂപ

ലചേലവനില്  130.23  ആര്.  ഭൂമനി

ഏലറടുക്കഭാന  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയതുപ്രകേഭാരലാം  ആയതനിനുള്ള

നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

       (1)  (2)    (3)     (4)

          2. നമ്പലഭാപുര 

കേഭാടനിപറമ്പട്ട് പഭാലലാം

140 ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്.-XVII-ല്

ഉളലപടുത്തനി  ടനി  പഭാലത്തനിലന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനിക്രമതീകേരനിച്ചു

ലവങ്കനിലലാം പ്രവൃത്തനിയലട  പുകരഭാഗതനി

മനഗതനിയനിലഭായതനിനഭാല്  കേരഭാര്  റദ്ദു

ലചേയട്ട്  പുനദുഃദര്ഘഭാസട്ട്  ക്ഷണനിചട്ട്  

17-12-2015-ല്  കേരഭാറനില്

ഏര്ലപടനിട്ടുണട്ട്.10 മഭാസലാം

പൂര്ത്തതീകേരണ കേഭാലഭാവധനിയള്ള ടനി

പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

3 കേകക്കല്ക്കടവട്ട്

വനിജയലാം

കേനഭാല്പഭാലലാം

172 ആര്.ലഎ.ഡനി.എഫട്ട്.  XIX-ല്

ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയതനുസരനിചട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി

നല്കേനി പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിച്ചു.
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II. തതീരകദശ കറഭാഡുകേളുലട നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തല് പദതനി

1 ലചേലഭാനലാം

ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്

വഭാര്ഡ് നമ്പര്  18-

ലല  കേമ്പനനിപടനി

ലക്ഷലാംവതീടട്ട്

കകേഭാളനനി കറഭാഡട്ട്

29 ടനി  കറഭാഡനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി

നല്കേനിയതനുസരനിചട്ട്

കകേഭാണ്ക്രതീറനിലാംഗട്ട്  പ്രവൃത്തനി  നടന

വരുന.

2 ലചേലഭാനലാം

ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്

വഭാര്ഡട്ട്  നമ്പര്  

13 -  ലല പലഭാലമുടട്ട്

മുതല്  പുളനിക്കല്

പഭാലലാം  വലരയള്ള

കറഭാഡട്ട്

96 ടനി  കറഭാഡനിനട്ട്  

ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതനുസരനിചട്ട്

കകേഭാണ്ക്രതീറനിലാംഗട്ട്  പ്രവൃത്തനി  നടന

വരുന.

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയനിട്ടുലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത പദതനികേള   :-
1. ലകേഭാചനി  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില്  ഫനിഷറതീസട്ട്  കമഖലയനില്  നബഭാര്ഡട്ട്

RIDF-XV ല് ഉളലപടുത്തനി ലചേലഭാനലാം മതലബനന തുറമുഖത്തനിലന്റെ രണഭാലാംഘട
വനികേസന പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  2,990  ലക്ഷലാം രൂപയട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയതനുസരനിചട്ട്
പുലനിമുട്ടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. സലലാം ലഭലമഭാകേഭാത്തതനിനഭാല് മറട്ട്
ഘടകേങ്ങള ക്രമതീകേരനിക്കുഭാന സഭാധനിചനിടനില. ലനകഗഭാസനികയഷന പര്കചസട്ട് പ്രകേഭാരലാം
10  കകേഭാടനി  രൂപ ലചേലവനില്  130.23  ആര് സലലാം ഏലറടുക്കുവഭാന ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയതുപ്രകേഭാരലാം ആയതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചു വരുന.  നബഭാര്ഡട്ട്  XV-ല്
ഉളലപട പദതനികേളുലട പൂര്ത്തതീകേരണ കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിചതനിനഭാല് ആയതട്ട്
ദതീര്ഘനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല്  നല്കേനിലയങ്കനിലലാം  പൂര്ത്തതീകേരണ
കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിക്കുകേയനില  എനട്ട്  നബഭാര്ഡട്ട്  അധനികൃതര്  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിനഭാല്  സലലാം  ഏലറടുക്കല്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയട്ട്  കശഷനിക്കുന
ഘടകേങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിക്കുള്ള എസ്റ്റനികമറട്ട്  price  software ല് പുതുക്കനി
തയഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചു വരുന.
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2. RIDF-XVII-ല്  ഉളലപടുത്തനി  140  ലക്ഷലാം  രൂപയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നല്കേനിയതനുസരനിചട്ട്  നമ്പലഭാപുര  കേഭാടനിപറമ്പട്ട്  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി
ക്രമതീകേരനിച്ചുലവങ്കനിലലാം  പ്രവൃത്തനിയലട  പുകരഭാഗതനി  വളലര  മനഗതനിയനിലഭായതനിലന
തുടര്നട്ട്  കേരഭാര്  റദ്ദേട്ട്  ലചേയട്ട്  പുനദുഃദര്ഘഭാസട്ട്  ക്ഷണനിചട്ട്  17-12-2015 ല്  കേരഭാറനില്
ഏര്ലപടനിട്ടുണട്ട്.  10  മഭാസലാം  പൂര്ത്തതീകേരണ  കേഭാലഭാവധനിയള്ള  ടനി  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

3. RIDF-XIX ല് ഉളലപടുത്തനി കേകക്കടവട്ട്  വടക്കട്ട് വനിജയലാം കേനഭാല് പഭാലലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  172  ലക്ഷലാം രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയതനുസരനിചട്ട്
സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനി നല്കേനി പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിച്ചു.

ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴെനിയഭാത്ത പദതനികേള   :-

തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുലട  നനിലവഭാരമുയര്ത്തല്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  കേഴെനിയഭാത്ത  കറഭാഡു  പ്രവൃത്തനികേളുലട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള തഭാലഴെ കചേര്ക്കുന:

1. സലലഭലതയമഭായനി ബനലപട തര്ക്കലാം നനിമനിത്തലാം 34 ലക്ഷലാം രൂപയലട
ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  ലസന്റെട്ട്  ലസബഭാസ്റ്റലന  ചേര്ചട്ട്  കറഭാഡട്ട്  കകേഭാണ്ക്രതീറനിലാംഗട്ട്
(ലചേലഭാനലാം ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട് വഭാര്ഡട്ട്-19) ആരലാംഭനിചനിടനില.

2. 10 ലക്ഷലാം രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ കേണമഭാലനി പഴെയ വലരയള്ള
കറഭാഡട്ട്  പ്രവൃത്തനി  തകദ്ദേശസത്വയലാംഭരണ  വകുപനില്നനിനലാം  സലലാം  ലഭലമഭാകേഭാത്തതു
നനിമനിത്തലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന കേഴെനിഞ്ഞെനില.

3. 60  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  മഭാവനിനചുവടനില്  നനിനലാം
പടനിഞ്ഞെഭാറു ഭഭാഗകത്തക്കുള്ള കറഭാഡനിലന്റെയലാം പഭാലത്തനിലന്റെയലാം  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി
(ലചേലഭാനലാം  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്  വഭാര്ഡട്ട്  നമ്പര്  16)  8-7-2016 ല് നടന ദര്ഘഭാസട്ട്
കേമ്മേനിറനി ടനി ദര്ഘഭാസട്ട് പരനിഗണനിചനിട്ടുണട്ട്.

4. 38  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  കേണമഭാലനി  വഭാടര്  ടഭാങ്കട്ട്
കറഭാഡട്ട്  (കേണമഭാലനി  ലകേ.  ലകേ.  കേമ്പനനി  കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  കറഭാഡട്ട്  8  ഫനിഷട്ട്  ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട്
ലസന്റെര്)  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  പല  പ്രഭാവശലലാം  ലടനഡര്  ലചേയനിട്ടുലാം  ആരുലാം
പലങ്കടുക്കഭാത്തതനിനഭാല് എസ്റ്റനികമറട്ട് റനിലലവസട്ട് ലചേയട്ട് റതീ-ലടണര് നടപടനി സത്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

5. 55  ലക്ഷലാം രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ കുമ്പളങ്ങനി ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല
തടഭാലനിത്തറ കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനിയലട ലടണര് നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.

979/2017
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 കേഭായലാംകുളലാം മണ്ഡലത്തനില് ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വകുപനിലന്റെ
കമല്കനഭാടത്തനില് നടത്തനിയ പ്രവൃത്തനികേള

242  (2277)  ശതീമതനി  യ  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന കചേഭാദലത്തനിനട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില്  2011  -  2016  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസലാം  വലര  ഹഭാര്ബര്
എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  എലറടുത്തനിട്ടുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള
ഏലതഭാലക്കലയനലാം,ഇതനിലന്റെ നനിലവനിലള്ള പുകരഭാഗതനി എലന്തെനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം  മണ്ഡലത്തനില്  2011-2016  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസലാം  വലര  ഫനിഷറതീസട്ട്
വകുപനിലന്റെ  കമല്കനഭാടത്തനില്  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള  സലാംബനനിച
വനിശദഭാലാംശലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

 ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്, കകേഭാസ്റ്റല് ഏരനിയ ഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന എനനിവ മുകഖനയള്ള പദതനികേള

243  (2278)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട്  :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല കേലലഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനില് ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
വകുപട്ട്  മുകഖനയലാം  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  കകേഭാസ്റ്റല്  ഏരനിയ  ഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന
മുകഖനയലാം നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന പദതനികേള ഏലതഭാലക്കയഭാണട്ട്;  വനിശദഭാലാംശലാം
നല്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല കേലലഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനില് ഹഭാര്ബര് എനഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
വകുപട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന പ്രവൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന:

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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I. തതീരകദശ കറഭാഡുകേളുലട പുനരുദഭാരണ പ്രവൃത്തനികേള

1. 30.20  ലക്ഷലാം രൂപയലട  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ മഭാട്ടൂല് ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല
പത്തഭാലാംകതഭാടട്ട്- മൂസഹഭാജനികതഭാടട്ട് കറഭാഡട്ട്

2. 25.00  ലക്ഷലാം രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ ഏകഴെഭാലാം ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല
ലവടനിലവപനിന ചേഭാലനില് കകേഭാളനനി അരുലാംഭഭാഗലാം- കുറുവഭാടട്ട് കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. 50.00  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കേനിയ  പട്ടുവലാം  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല
പരന്നൂര് തതീരകദശ കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

4. 50.00 ലക്ഷലാം രൂപ ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ മഭാട്ടൂല് ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല മടക്കര-
അകയഭാത്തട്ട് കറഭാഡനിലന്റെ നവതീകേരണലാം.

II. മറ്റൂ പ്രവൃത്തനികേള 

65 ലക്ഷലാം രൂപയലട ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ പുതനിയങ്ങഭാടനി ഫനിഷനിലാംഗട്ട് ഹഭാര്ബറനിലന്റെ
ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന പ്രവൃത്തനികേള.

കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല കേലലഭാകശരനി മണ്ഡലത്തനില് തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന
മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന  പദതനികേളുലട  വനിശദഭാലാംശലാം  അനുബനമഭായനി
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന*.

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനി നല്കേനിയ തതീരകദശ കറഭാഡുകേളുലട ഇകപഭാഴെലത്ത അവസ ചുവലട
കചേര്ക്കുന:

ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വകുപട്ട്   :

1. മഭാട്ടൂല്  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല  പത്തഭാലാംകതഭാടട്ട്-  മൂസഹഭാജനി  കതഭാടട്ട്  
കറഭാഡട്ട്- 80% പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

2. ഏകഴെഭാലാം ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല ലവടനിലവപനിന ചേഭാലനില് കകേഭാളനനി  -  അരുലാംഭഭാഗലാം-
കുറുവഭാടട്ട് കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം- 60% പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

3. പട്ടുവലാം ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല പരന്നൂര് തതീരകദശ കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം  40%
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

4. മഭാട്ടൂല്  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല  മടക്കര  അകയഭാത്തട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെ  നവതീകേരണലാം-
പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിച്ചു.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്
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5. പട്ടുവലാം  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തനിലല  മുളല്  എലാം.എല്.എ.-  ഇടുപ-  എടമൂടട്ട്
ഹരനിജന ലവല്ലഫയര് സ്കൂള കറഭാഡനിലന്റെ നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനി ഇ-ലടണര്
ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മതലബനന തുറമുഖത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

244  (T*2279)  ശതീ  .    എന  .    എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന
കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്  മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷഡ്യൂ
വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മല്സലബനന  തുറമുഖത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
തുടങ്ങനിയലതകപഭാഴെഭാലണനലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  കേഭാലഭാവധനി  എത്രയഭാലണനലാം
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  തുറമുഖത്തനിലന്റെ  കേരഭാറുകേഭാരന  ആരഭാലണനലാം  കേരഭാര്  തുകേ
എത്രയഭാലണനലാം  വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില്  പ്രവൃത്തനി  തതീര്നനിടനിലലങ്കനില്
കേഭാലവനിളലാംബത്തനിനുള്ള  കേഭാരണലമന്തെഭാലണനലാം,  നനിഷനിയതത്വമഭാണട്ട്  കേഭാരണലമങ്കനില്
അതനിനു ഉത്തരവഭാദനികേളഭായവര്ലക്കതനിലര നടപടനി എടുക്കുകമഭാലയനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  തുറമുഖത്തനിലന്റെ  എത്ര  ശതമഭാനലാം  പണനി  ഇകപഭാള
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുലണനലാം എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമനലാം എനട്ട് നഭാടനിനു സമര്പനിക്കഭാന
കേഴെനിയലമനലാം വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  തുറമുഖത്തനിലന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാകുകമ്പഭാള  മല്സല
ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  അനുബന  ലതഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ലഭലമഭാകുന  സഗൗകേരലങ്ങള
എലന്തെലഭാമഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മതലബനന  തുറമുഖത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  
30-10-2009 -ല് ആരലാംഭനിച്ചു. നനിര്മ്മേഭാണ കേഭാലഭാവധനി 3 വര്ഷമഭാണട്ട്.

(ബനി)  കമല്  മതലബനന  തുറമുഖത്തനിലന്റെ  വനിവനിധ  ഘടകേങ്ങളുലാം   നനിര്മ്മേഭാണലാം
ഏലറടുത്ത കേരഭാറുകേഭാരുലടയലാം വനിവരങ്ങളുലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന:

* T മറനിവച കചേഭാദലലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന



കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള 325

ക്രമ
നമ്പര്

ഘടകേ ഇനലാം കേരഭാറുകേഭാരന കേരഭാര് തുകേ

1 പുലനിമുട്ടുകേളുലടയലാം  തതീരകദശ
സലാംരക്ഷണഭനിത്തനിയലടയലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം

ചേന്ദ്രഗനിരനി
കേണ്സ്ട്രേക്ഷന
സട്ട്

19,62,91,889

2 വഭാര്ഫട്ട്,  കലലപ്പുര,   
റനികകമഷനബണട്ട്  
മുതലഭായവ

പനി.ലകേ.ലകേ.
കേണ്സ്ട്രേക്ഷന
സട്ട്

6,68,49,198

കമല്  ഘടകേങ്ങളുലാം  മറട്ട്  അനുബന  ഘടകേങ്ങളഭായ  ഇകന്റെര്ണല്  കറഭാഡട്ട്,
പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഏരനിയ,  ലനറട്ട്ലമന്റെനിലാംഗട്ട്  ലഷഡട്ട്,  വഭാടര് സലലപ,  കടഭായനിലറട്ട്  കബഭാക്കട്ട്
മുതലഭായവയലാം പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി  തുകേയനില്  പരനിമനിതലപടുത്തനി  മതലബനന
തുറമുഖത്തനിലന്റെ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  2016  മഭാര്ചട്ട്  മഭാസകത്തഭാലട നഭാടനിനട്ട്
സമര്പനിക്കഭാന  സജ്ജമഭാക്കനിയനിരുന.   എനഭാല്  പുലനിമുട്ടുകേളക്കനിടയനിലല  വതീതനി
കുറവഭാലണനട്ട്  മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേള  പരഭാതനിലപടതനിനഭാല്  ടനി  വനിവരലാം
പദതനിയലട മഭാതൃകേഭാപഠനലാം നടത്തനിയ പൂനയനിലല  CWPRS  എന സഭാപനലത്ത
അറനിയനിക്കുകേയണഭായനി.  പുലനിമുട്ടുകേളക്കനിടയനിലല നനിലവനിലല വതീതനി  3  കബഭാട്ടുകേളക്കട്ട്
ഒകര  സമയലാം  പ്രകവശനിക്കുനതനിനട്ട്  പരലഭാപമഭാലണനഭാണട്ട്  CWPRS
അറനിയനിചനിരുനതട്ട്. എനഭാല് രണട്ട് പുലനിമുട്ടുകേളുലാം ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്, അതനിലന്റെ അറലത്ത ഗലഭാപട്ട്
വര്ദനിപനിചഭാല് മഭാത്രകമ പദതനി കേമ്മേതീഷന ലചേയഭാന  അനുവദനിക്കുകേയള എനട്ട്
പ്രകദശലത്ത മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളുലട  തടസവഭാദങ്ങള നനില നനില്ക്കുനതനിനഭാല്
അവരുമഭായനി ചേര്ചകേള നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത മതലബനന തുറമുഖത്തനില് കബഭാട്ടുകേള അടുക്കഭാന പഭാകേത്തനില്
വഭാര്ഫട്ട്,  കലലപ്പുര,  ലനറട്ട്ലമന്റെനിലാംഗട്ട്  ലഷഡട്ട്,  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഏരനിയ,  ഇകന്റെര്ണല് കറഭാഡട്ട്
മുതലഭായ  സഗൗകേരലങ്ങള  ഉണട്ട്.  പ്രസ്തുത  തുറമുഖലാം  വഴെനി  ഏകേകദശലാം  4000 കത്തഭാളലാം
മതലലത്തഭാഴെനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  പ്രതലക്ഷമഭായലാം  പകരഭാക്ഷമഭായലാം  ഇതനിലന്റെ  പ്രകയഭാജനലാം
ലഭനിക്കുകേയലാം  ഏകേകദശലാം  350 ഓളലാം  മതലബനനയഭാനങ്ങളക്കട്ട്  ദനിനലാംപ്രതനി
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാനുള്ള പൂര്ണ സജ്ജതീകേരണങ്ങളുലാം കൂടഭാലത പ്രതനിവര്ഷലാം  300-നട്ട്  കമല്
പ്രവര്ത്തനി ദനിവസലാം മതലബനനത്തനിനട്ട് സഭാദലമഭാകുനതഭാണട്ട്.
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 പ്രഭായനിക്കര - ഉളുന്തെനി കറഭാഡട്ട്

245  (2280)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷഡ്യൂ  വലവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ) മഭാകവലനിക്കര മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില് പ്രഭായനിക്കര-ഉളുന്തെനി കറഭാഡനിനട്ട് ഹഭാര്ബര്
എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വകുപട്ട് ഫണട്ട് അനുവദനിചതട്ട് ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കറഭാഡനിലന്റെ  പണനി  നഭാളനിതുവലരയലാം  ആരലാംഭനിചനിടനില  എനതട്ട്
ശദയനില്ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  സത്വതീകേരനിച  നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  -  സനി)  ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപനിനട്ട്  പ്രഭായനിക്കര-  ഉളുന്തെനി  എന
കപരനില്  കറഭാഡനിനട്ട്  ഫണട്ട്  നല്കേനിയനിടനില.  തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുലട  നനിലവഭാരലാം
ഉയര്തന പദതനിയനില് ഉളലപടുത്തനി പ്രഭായനിക്കര തറയനില്മുക്കട്ട് - കേടതകേടവട്ട് എന
കപരനിലള്ള  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുതനതനിനട്ട്  28.00  ലക്ഷലാം  രൂപയലട
ഭരണഭാനുമതനി  26-2-2016-ല്  നല്കുകേയലാം  തദനുസരണലാം  സഭാകങ്കതനികേഭാനുമതനിക്കുള്ള
എസ്റ്റനികമറട്ട്  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്  തയഭാറഭാക്കനി
വരനികേയമഭാണട്ട്.

 കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗനിലന്റെ കേതീഴെനില് ലചേയ
കറഭാഡുകേള

 246 (2281) ശതീ  .    എന    .  എ  .    ലനലനിക്കുനട്ട് :  തഭാലഴെ കേഭാണുന കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷഡ്യൂ  വലവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗനിലന്റെ കേതീഴെനില് കേഴെനിഞ്ഞെ
അഞ്ചു  വര്ഷലാം  ലചേയ  കറഭാഡട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  വനിശദവനിവരലാം  (കറഭാഡുകേളുലട  കപരുലാം
എസ്റ്റനികമറട്ട് തുകേയലാം ) മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചു നല്കേഭാകമഭാ ;

(ബനി)  എത്ര  കറഭാഡുകേളഭാണട്ട്  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിങട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്
ജനിലയനില്  ലചേയഭാന  ബഭാക്കനിയള്ളതട്ട്;  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  കറഭാഡുകേളുലട
കപരു വനിവരവലാം എസ്റ്റനികമറട്ട് തുകേയലാം മണ്ഡലലാം തനിരനിച്ചു നല്കേഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത കറഭാഡുകേളക്കു
എകപഭാള ഭരണഭാനുമതനി ലഭലമഭാക്കുലമനട്ട് വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില് ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗനിലന്റെ കേതീഴെനില് കേഴെനിഞ്ഞെ
അഞ്ചുവര്ഷലാം നടപഭാക്കനിയ  കറഭാഡട്ട്  പ്രവര്ത്തനികേളുലട  മണ്ഡലലാം  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിശദവനിവരലാം
അനുബനലാം (എ) ആയനി ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന*.

(ബനി)  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴെനില്  തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുലട
നനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തല്  പദതനിയനിലല   ലനിസ്റ്റനില്  ഉളലപടുത്തനിയ കറഭാഡുകേളനില്  83
കറഭാഡുകേളക്കട്ട്  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  ചേതീഫട്ട്  എഞ്ചനിനതീയര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കേനിയതട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ടനി  കറഭാഡട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളനില്  78  കറഭാഡുകേളുലട  എസ്റ്റനികമറട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിലന്റെ കപരട്ട്  വനിവരവലാം  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തുകേയലാം മണ്ഡലലാം തനിരനിചട്ട്
അനുബനലാം  (ബനി)*  ആയനി ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.  പ്രസ്തുത കറഭാഡുകേളക്കട്ട്  ഫണനിലന്റെ
ലഭലതക്കനുസരനിചട്ട് മഭാത്രകമ ഭരണഭാനുമതനി നല്കുന കേഭാരലലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാനഭാവകേയള.

  കേഭായനിക്കരപഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

247  (2282)  ശതീ  .    ബനി  .    സതലന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്
മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  അഞ്ചുലതങ്ങട്ട്,  വക്കലാം  ഗ്രഭാമ  പഞ്ചഭായതകേലള  തമ്മേനില്  ബനനിപനിക്കുന
കേഭായനിക്കരപഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനനിയറനിലാംഗട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  പദതനി
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില് ഇതട്ട് ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനികലക്കഭാവശലമഭായ  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കലനിനട്ട്  ഫണട്ട്
ലഭലമഭാകക്കണതഭാരഭാലണനലാം  ഇതനിനട്ട്  സത്വതീകേരനികക്കണ  നടപടനി  ക്രമങ്ങളുലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  അഞ്ചുലതങ്ങട്ട്,  വക്കലാം  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായതകേലള  ബനനിപനിക്കുന
കേഭായനിക്കരപഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്   1,925  ലക്ഷലാം  രൂപയലട  എസ്റ്റനികമറട്ട്  (2012
ലഷഡഡ്യൂള  ഓഫട്ട്  കററട്ട്  പ്രകേഭാരലാം)  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണഭായനിരുന.  എനഭാല്  നബഭാര്ഡട്ട്
ധനസഹഭായ  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി  എസ്റ്റനികമറട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിലയങ്കനിലലാം  പദതനിക്കട്ട്  ആവശലമഭായ  സലലാം  ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാല്  തുടര്
നടപടനികേള സത്വതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിചനിടനില.

* ലലലബറനിയനില് വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) ലഭാന്റെട്ട് അകേത്വനിസനിഷന പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയകതഭാ സലലാം ഉള്ള പ്രവൃത്തനികയഭാ മഭാത്രലാം

നബഭാര്ഡട്ട്  പദതനിയനില്  ഉളലപടുത്തനി  സമര്പനിചഭാല്മതനിലയനട്ട്  ഇക്കഴെനിഞ്ഞെ

എസട്ട്.എല്.ഇ.സനി.  മതീറനിലാംഗനില്  തതീരുമഭാനനിചനിരുന.  ബനലപട  പഞ്ചഭായത്തട്ട്

അധനികേഭാരനികേളഭാണട്ട്  കമല്  പദതനിക്കഭാവശലമഭായ  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തട്ട്  ലഭലമഭാകക്കണതട്ട്.

സലകമലറടുക്കലനിനട്ട് ആവശലമഭായ ഫണട്ട് പഞ്ചഭായത്തനിനട്ട് ലഭലമലഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട് സലലാം

ഏലറടുക്കഭാന  സഭാധനിക്കഭാത്തലതനഭാണട്ട്  ബനലപട  പഞ്ചഭായത്തട്ട്  അധനികേഭാരനികേള

അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.

പൂന്തുരുത്തനി - കമഭാളനിപടവട്ട് കറഭാഡട്ട് അപ്ഗ്രകഡഷന

248  (2283) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലത്തനിനട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം

മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

കുടനഭാടട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല തലവടനി ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട് ഒനഭാലാം വഭാര്ഡനില്

പൂന്തുരുത്തനി-കമഭാളനിപടവട്ട് കറഭാഡട്ട്, അപ്ഗ്രകഡഷന ഓഫട്ട് കകേഭാസ്റ്റല് കറഭാഡട്ട് പദതനിയനില്

ഉളലപടുത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷയനികന്മെല്  ഇതുവലര

സത്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള ഫയല് നമ്പര് സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കുടനഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  തലവടനി  ഗ്രഭാമപഞ്ചഭായത്തട്ട്  ഒനഭാലാം

വഭാര്ഡനില്  പൂന്തുരുത്തനി  -  കമഭാളനിക്കടവട്ട്  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  തതീരകദശ

കറഭാഡുകേളുലട   നനിലവഭാരമുയര്ത്തല്  പദതനിയനിലല  2014-15 ലല  സര്ക്കഭാര്

അലാംഗതീകൃത ലനിസ്റ്റട്ട് നമ്പര് 2-ല് ഉളലപടുത്തനി നല്കേനിയനിരുന. തുടര്നട്ട് 46.00 ലക്ഷലാം

രൂപ അടങ്കല് തുകേ വരുന എസ്റ്റനികമറട്ട് ഉള്ള 96/സനി2/2016 മതുവ ഫയല് സര്ക്കഭാര്

പരനികശഭാധനിചനിരുനലവങ്കനിലലാം   ഫണനിലന്റെ  ലഭലതക്കുറവമൂലലാം  ടനി  കറഭാഡനിനട്ട്

2015-16 -ല് ഭരണഭാനുമതനി നല്കേഭാന സഭാധനിചനില.

 നഭാടന കേശുവണനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്

249  (2284)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷഡ്യൂ വലവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:
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(എ) കകേരളത്തനില് നഭാടന കേശുവണനി ഉത്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് എലന്തെലഭാലാം

പദതനികേളഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്;  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി  പ്രചേരനിപനിക്കുനതനിനുലാം

വലഭാപനിപനിക്കുനതനിനുമഭായനി  ഏലതലഭാലാം  ജനിലകേളനിലഭാണട്ട്  പദതനിയനിടുനതട്ട്  എനട്ട്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കതഭാടണനിയലട ഇറക്കുമതനി  2015  ഏപ്രനില് മുതല്  2016  മഭാര്ചട്ട്  31  വലര

എത്രയഭായനിരുനലവനലാം  ഇതനില്  എത്ര  ലമടനികേട്ട്  ടണ്  കതഭാടണനി  കേശുവണനി

വനികേസനകകേഭാര്പകറഷനുലാം  കേഭാപകനിനുലാം  കൂടനി  സലാംഭരനിക്കഭാന  കേഴെനിഞലവനലാം

വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന,  കേഭാപകട്ട്  എനനിവയലട

2015-16-ലല  വഭാര്ഷനികേ  വനിറ്റുവരവട്ട്  എത്രയഭായനിരുനലവനട്ട്  വലക്തമഭാക്കുകമഭാ;  എത്ര

ഉത്പനങ്ങള കേയറനി അയയ്ക്കുനതനിനട്ട് കേഴെനിഞ എനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കതഭാടണനിയലട  ആഭലന്തെര  ഉല്പഭാദനത്തനിലണഭായ  കുറവട്ട്  കേശുവണനി

വലവസഭായലാം  കനരനിടുന  പ്രധഭാന  പ്രതനിസനനികേളനില്  ഒനഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തട്ട്

പ്രതനിവര്ഷലാം ഏകേകദശലാം  6  ലക്ഷലാം ലമടനികേട്ട്  ടണ് കതഭാടണനി ആവശലമഭാലണങ്കനിലലാം

ഉല്പഭാദനലാം   ½ ലക്ഷലാം  ടണ്  മഭാത്രമഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത  ആഭലന്തെര  കതഭാടണനി

ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേ  എന  ലക്ഷലകത്തഭാലട  2007-ല്  സര്ക്കഭാര്  കകേരള

സലാംസഭാന  കേശുമഭാവകൃഷനി  വനികേസന  ഏജനസനിക്കട്ട്  രൂപലാം  നല്കേനി.  ഇതനിലന്റെ

പ്രവര്ത്തന  ഫലമഭായനി  ആഭലന്തെര  ഉല്പഭാദനലാം  80,000  ടണനിലലത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ

ഏജനസനി  മുഖഭാന്തെരലാം  സലാംസഭാന  വലഭാപകേമഭായനി  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  സഗൗജനലമഭായനി

കമല്ത്തരലാം  ഗ്രഭാഫട്ട്  കേശുമഭാവനിന  ലലതകേളുലാം  ലഹകറനിനട്ട്  12,000  രൂപ  വലര

സബ്സനിഡനിയലാം  നല്കേനി  വരുന.  കൂടഭാലത  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആവശലമഭായ

കബഭാധവല്ക്കരണവലാം  വനിദഗ്ദ്ധലര  പലങ്കടുപനിചട്ട്  കഭാസുകേളുലാം  നല്കേഭാറുണട്ട്.

ഇതുകൂടഭാലത കേര്ഷകേരുലട ഉല്പനങ്ങളക്കട്ട് നലഭായമഭായ വനില ലഭനിക്കുനതനിനുലാം അവര്

കനരനിടുന  പ്രധഭാന  പ്രശ്നങ്ങള  ചേര്ച  ലചേയ്യുനതനിനുമഭായനി  കേര്ഷകേക്കൂടഭായ്മകേളുലാം

(Cashew Farmers Group)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉടനതീളലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു വരുന.  സ്കൂള

കുടനികേളക്കുലാം കുടുലാംബശതീ യണനിറ്റുകേളക്കുലാം മറ്റുലാം നല്കേഭാനഭായനി മുറലത്തഭാരു കേശുമഭാവട്ട്

979/2017
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എന പദതനിയലാം നനിലവനിലണട്ട്.  ആനുകേഭാലനികേ പ്രസനിദതീകേരണങ്ങളനിലൂലടയലാം  മറ്റുലാം

ഈ കൃഷനിയലട വലഭാപനത്തനിനഭായനി പ്രചേരണലാം നല്കേനി വരുനണട്ട്.

കകേരളത്തനിലല  എലഭാ  ജനിലകേളനിലലാം  ഈ  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനി
വരുനലണങ്കനിലലാം  കേണ്ണൂര്,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലകേളനിലല  കേര്ഷകേരഭാണട്ട്  ഇതനില്
കൂടുതല് തഭാല്പരലലാം കേഭാണനിക്കുനതട്ട്. ഈ ജനിലകേളനിലല ലചേങ്കല് പ്രകദശങ്ങള മറ്റു പല
കൃഷനിക്കുലാം  അനുകയഭാജലമലലങ്കനിലലാം  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനിക്കട്ട്  കയഭാജനിചതഭാണട്ട്.
അകതഭാലടഭാപലാം  തലന  ലപഭാതുകമഖലയനിലലാം  സത്വകേഭാരല  കമഖലയനിലലാം  തരനിശഭായനി
കേനിടക്കുന  ഭൂമനി  കേലണത്തഭാനുലാം  അതബല്പഭാദന  കശഷനിയള്ളതുലാം  കകേരളത്തനിലന്റെ
ഭൂപ്രകൃതനിക്കുലാം  കേഭാലഭാവസയ്ക്കുലാം  കയഭാജനിച  വനിത ലലതകേള  ഏജനസനി  മുഖഭാന്തെരലാം
വനിതരണലാം ലചേയഭാന പദതനി തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

സലാംസഭാനത്തഭാലകേ  വലവസഭായ  അവശലങ്ങളക്കുകവണനി  നതീക്കനിവച
വനഭൂമനിയനില്ലപട  സലങ്ങള  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനിക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന  കേഭാരലവലാം
ഓയനില്പഭാലാം  ഇന്തെല  ലനിമനിറഡനിലന്റെ  കേതീഴെനിലലാം  റതീഹഭാബനിലനികറഷന  പഭാകന്റെഷന
ലനിമനിറഡനിലന്റെ  ഉടമസതയനിലള്ള  തരനിശുഭൂമനി  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനിക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന
കേഭാരലവലാം ചേര്ച ലചേയ്തുവരുന. കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനി ലചേയ്യുനതനിനഭായനി ഭൂമനി കേലണതനതനിനട്ട്
വനലാം, കൃഷനി, തകദ്ദേശ സത്വയലാംഭരണ വകുപ്പുമനനിമഭാരുമഭായനി കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട് ഒരു പദതനി
തയഭാറഭാക്കുവഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) 2015 ഏപ്രനില് 1 മുതല് 2016 മഭാര്ചട്ട് 31 വലര ഇന്തെലയനില് 958339 ലമടനികേട്ട്
ടണ്  കതഭാടണനി  ഇറക്കുമതനി  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള  സലാംസഭാന  കേശുവണനി  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന  ഈ  കേഭാലയളവനില്  കതഭാടണനി  ഇറക്കുമതനി  ലചേയനിടനില.  പ്രസ്തുത
കേഭാലയളവനില് കേഭാലപകട്ട് 6175 ലമടനികേട്ട് ടണ് കതഭാടണനി ഇറക്കുമതനി ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കകേരള  സലാംസഭാന  കേശുവണനി  വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  2015-16 ലല
വഭാര്ഷനികേ വനിറ്റുവരവട്ട്  38.67  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത വര്ഷലാം കേശുവണനി വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന  ഉല്പനങ്ങള  കേയറ്റുമതനി  ലചേയനിടനില.  സലാംസ്കരനിച  കേശുവണനിപരനിപട്ട്
ഫഭാഞ്ചസനി  വഴെനിയലാം  ഡനിസ്ട്രേനിബഡ്യൂടര്മഭാര്  വഴെനിയലാം  ലടണര്  മുകഖനയലാം  വനില്പന
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭാലപകനിലന്റെ  2015-16 ലല  വഭാര്ഷനികേ  വനിറ്റുവരവട്ട്  73.72  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്.  ഈ കേഭാലയളവനില് കേഭാലപകട്ട്  14.66  കകേഭാടനി  രൂപയലട കേശുവണനിപരനിപട്ട്
കേയറനി അയചനിട്ടുണട്ട്.
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കേലപകനിലന ആധുനനികേവത്കേരനിക്കഭാന നടപടനി

250 (2285) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   അച്ചുതഭാനനന :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .    എലാം  .    നഗൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴെ  കേഭാണുന  കചേഭാദലങ്ങളക്കട്ട്

മതലബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞ്ചനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷഡ്യൂ  വലവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നല്കുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസഭാന  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലനയലാം
കേഭാലപകനികനയലാം ആധുനനികേവല്ക്കരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കനില്  ഇതനിനഭായനി  എലന്തെലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സത്വതീകേരനിക്കുനലതനട്ട്
വലക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കേശുവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  2016-17  വര്ഷത്തനിലല
പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  നനിലവനിലല  ബഡ്ജറട്ട്  വനിഹനിതമഭായ  30  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്
പുറകമ  75  കകേഭാടനി  രൂപയലാം  ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിനഭായനി  100  കകേഭാടനി  രൂപയലാം
പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജറനില്  പ്രഖലഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിനഭായനി
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള 100 കകേഭാടനി തുകേയനില്നനിനട്ട് നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില്
ഫഭാകറനികേളുലട  നവതീകേരണത്തനിനുലാം  ഭഭാഗനികേമഭായ  യനവത്കേരണത്തനിനുമഭായനി
നടപ്പുവര്ഷലാം 25 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവഴെനിക്കഭാന കേഴെനിയലമനഭാണ്പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്. 

കേഭാലപകനിലന്റെ  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  8  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്  പുറകമ  പുതുക്കനിയ
ബഡ്ജറനില്  25  കകേഭാടനി  രൂപ  പ്രവര്ത്തന  മൂലധനമഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ബഡ്ജറനില്  ആധുനനികേവത്കേരണത്തനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയ  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ഫഭാകറനികേള ഫലപ്രദമഭായനി ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സര്ക്കഭാര്
സത്വതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(നക്ഷത്ര  ചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  2115,  2135,  2155,  2163,  2193  എനതീ  നമ്പര്
കചേഭാദലങ്ങളക്കുള്ള ഉത്തരങ്ങള എ ഡനിറനിലാംഗട്ട് ബഭാഞ്ചനില് ലഭലമല) 

(കചേഭാകദലഭാത്തരങ്ങള കേഴെനിഞ.)
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9.30 AM]

II  അടനിയന്തരപ്രകമയയ 

നസസീറുദസീനന്റെ നകേകൊലൈപകൊതകേയ

മനി  .    സസീക്കര  : നസസീറുദസീനന്റെ  നകേകൊലൈപകൊതകേവുമകൊയനി  ബന്ധനപ്പെടട്ട്  സരവ്വശസീ
പകൊറക്കല്  അബ്ദുള,  നകേ.  സനി.  കജകൊസഫട്ട്,  കമകൊന്സട്ട്  കജകൊസഫട്ട്  എനസീ
ബഹുമകൊനനപ്പെട അയഗങ്ങള് റൂള് 50 പ്രകേകൊരയ ഒരു കനകൊടസീസട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  നചെയര
അതട്ട്  അനുവദനിക്കുകേയകൊണട്ട്.   പകക,  അനുബന്ധമകൊയനി  ഒരു  കേകൊരരയ  കൂടനി
ഓരമ്മനപ്പെടുത്തുകേയകൊണട്ട്.  ചെടയ 52(4) പ്രകേകൊരയ ഒകര സകമ്മളനതനില് ചെരച്ച നചെയ
കേകൊരരങ്ങള്   വസീണയ  നകേകൊണവരുനതട്ട്  പുനരകൊരയഭനിക്കകൊന്  പകൊടനിനല്ലെന്നുണട്ട്.   ചെടയ
52(2)  പ്രകേകൊരയ  ഒനനിലൈധനികേയ  സയഗതനികേള്  ഒരു  അടനിയന്തരപ്രകമയതനില്
നകേകൊണവരുനതട്ട്   ശരനിയനല്ലെനന്നുളതയ  ചെടതനില്   പറയുന്നുണട്ട്.    ഇതട്ട്  രണയ
ഓരമ്മയനില് വച്ചുനകേകൊണട്ട് അവതരനിപ്പെനിക്കകൊവുനതകൊണട്ട്.  

15-7-2016  നവളനിയകൊഴ്ച്ച  രകൊതനി  8.00   മണനിക്കട്ട്  കുറരകൊടനി  നനികയകൊജകേ
മണ്ഡലൈതനിനലൈ  കവളയ  പഞകൊയതനില്നപ്പെട  പുതലൈതട്ട്  അനകന്തകൊതട്ട്  മുക്കനില്
മുസസീയ  യൂതട്ട്  ലൈസീഗട്ട്  പ്രവരതകേനകൊയ  നസസീറുദസീന്  ഒരു  സയഘയ  അക്രമനികേളുനട
കുകതറട്ട്  ദകൊരുണമകൊയനി  മരണനപ്പെടുകേയുയ  തടരന്നുണകൊയ  അക്രമസയഭവങ്ങള്
നനിയനനിക്കകൊന് കപകൊലൈസീസനിനട്ട് കേഴനിയകൊതതമൂലൈയ ആ പ്രകദശതട്ട് ഉളവകൊയനിട്ടുളതകൊയനി
പറയനപ്പെടുന  ഗുരുതരമകൊയ  സനിതനിവനികശഷയ  സയബന്ധനിച്ചട്ട്  ഇനനത
സഭകൊനടപടനികേള്  നനിരതനിവച്ചട്ട്  ചെരച്ച  നചെയ്യണനമനട്ട്  ആവശരനപ്പെടട്ട്  സരവ്വശസീ
പകൊറക്കല്  അബ്ദുള,  നകേ.  സനി.  കജകൊസഫട്ട്,  കമകൊന്സട്ട്  കജകൊസഫട്ട്  എനസീ
ബഹുമകൊനനപ്പെട  അയഗങ്ങള്  റൂള്  50  പ്രകേകൊരയ  കനകൊടസീസട്ട്  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   

മുഖരമനനി (  ശസീ  .   പനിണറകൊയനി വനിജയന്  ): സര, 15-7-2016-നട്ട്  തസീയതനി രകൊതനി
8.00   മണനികയകൊടുകൂടനി  കുറരകൊടനി  കപകൊലൈസീസട്ട്  കസ്റ്റേഷന്  അതനിരതനിയനിലുള  കവളയ
പുതലൈതട്ട്  അനകന്തകൊതട്ട്  എന  സലൈതട്ട്  ശസീ.  നമകൊയ്ദു  എനയകൊളുനട  കേടയട്ട്
മുനനിലുള  കറകൊഡനില്  വച്ചട്ട്  കമകൊകടകൊര  ലസക്കനിളനില്  വരനികേയകൊയനിരുന
ഐ.യു.എയ.എല്. പ്രവരതകേരകൊയ നസസീറുദസീന്, അബ്ദുള് ററൗഫട്ട് എനനിവനര മനറകൊരു

ലബക്കനില്  വന  എസട്ട്.ഡനി.പനി.ഐ. പ്രവരതകേരകൊയ  കേപ്പെകച്ചരനി  ബഷസീര,
നകേകൊളനിയനില് അന്ത്രു എനനിവര കചെരനട്ട് തടഞ്ഞുനനിരത്തുകേയുയ കേപ്പെകച്ചരനി ബഷസീര 
നസസീറുദസീനന  കുതനിപ്പെരനികക്കല്പ്പെനിക്കുകേയുയ  നചെയ.  ഗുരുതരമകൊയനി  പരനികക്കറ
നസസീറുദസീനന  കപരകൊമ്പ്ര  ഇ.എയ.എസട്ട്.  ആശുപതനിയനിലുയ  തടരനട്ട്  കകേകൊഴനികക്കകൊടട്ട്



അടനിയന്തരപ്രകമയയ 333

MIMS  ആശുപതനിയനിലുയ  എതനിച്ചു.  MIMS  ആശുപതനിയനിനലൈ  കഡകൊക്ടര
പരനികശകൊധനിച്ച  സമയയ  നസസീറുദസീന്  മരണനപ്പെടതകൊയനി  സനിരസീകേരനിച്ചു.
ഇക്കകൊരരതനില്  കുറരകൊടനി  കപകൊലൈസീസട്ട്  IPC  302,  34  എനസീ  വകുപ്പുകേള്  പ്രകേകൊരയ
കകേസട്ട്  രജനിസ്റ്റേര  നചെയട്ട്  അകനന്വേഷനിച്ചുവരുന്നു.   സയഭവതനിനലൈ  രണട്ട്  പ്രതനികേനളയുയ
അറസ്റ്റേട്ട്  നചെയനിട്ടുണട്ട്.   രകൊഷസീയ  വനികരകൊധമകൊണട്ട്  കേകൊരണയ.  2015-ല്  പഞകൊയതട്ട്
നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനികനകൊടനുബന്ധനിച്ചട്ട് കവളതട്ട് ഇന്തരന് യൂണനിയന് മുസസീയ ലൈസീഗനിനന്റെ ഒരു
കയകൊഗയ  കചെരനനിരുന്നു.   ആ  കയകൊഗതനിലുണകൊയ  എകന്തകൊ  തരക്കയ   ശസീ.  കേപ്പെകച്ചരനി
ബഷസീര  തനന്റെ  നമകൊലബല്  കഫകൊണനില്  പകേരതനിയനിരുന്നു.  ആ  കഫകൊണ്  നകേകൊല്ലെനപ്പെട
നസസീറുദസീന് എറനിഞ്ഞുതകേരത ഒരു സയഭവവുമുണകൊയനിരുന്നു.  അതനില്  കുറരകൊടനി കപകൊലൈസീസട്ട്
കസ്റ്റേഷനനില്  നസസീറുദസീനട്ട്  എതനിനര  ഒരു  കകേസുണകൊയനിരുന്നു.   ആ  കകേസനില്  നസസീറുദസീന്
കകേകൊടതനിയനില്  ഹകൊജരകൊയനിരുനനില്ലെ.   അതനകേകൊണട്ട്  വകൊറണകൊയനി.   15-7-2016-നട്ട്
നസസീറുദസീനന കപകൊലൈസീസട്ട് അറസ്റ്റേട്ട് നചെയട്ട് കകേകൊടതനിയനില് ഹകൊജരകൊക്കുകേയുയ  കകേകൊടതനി ജകൊമരയ
നല്കേനി  വനിടയയകേയുയ  നചെയ.   അനട്ട്  ലവകുകനരയ  8.00  മണനിക്കകൊണട്ട്  ഈ
അക്രമസയഭവമുണകൊകുനതട്ട്.   ഈ  നകേകൊലൈപകൊതകേനത  തടരനട്ട്  16-ാം  തസീയതനി  രകൊതനി
12.45-നട്ട്  കകേസനിനലൈ രണകൊയപ്രതനിയകൊയ നകേകൊളനിയനില് അന്ത്രുവനിനന്റെ വസീടനിനലൈ കപകൊരച്ചനില്
ഇടനിരുന കേകൊറുയ ഓകടകൊറനികയുയ ഭകൊഗനികേമകൊയുയ കമകൊകടകൊര ലസക്കനിള് പൂരണ്ണമകൊയുയ തസീവച്ചട്ട്
നശനിപ്പെനിച്ച  ഒരു  സയഭവമുണകൊയനിട്ടുണട്ട്.   പനക  ഈ  സയഭവനതക്കുറനിച്ചട്ട്   ആരുയ
കപകൊലൈസീസനില് പരകൊതനിനപ്പെടനിടനില്ലെ.   അകതകൊനടകൊപ്പെയ   എസട്ട്.ഡനി.പനി.ഐ.  പ്രവരതകേനകൊയ
അബ്ദുള് സലൈകൊമനിനന്റെ കേടയുയ വലൈനക്കടങ്ങകൊടനിക്കട്ട് സമസീപയ കറകൊഡനില് പകൊരക്കട്ട് നചെയനിരുന
എസട്ട്.ഡനി.പനി.ഐ.  പ്രവരതകേന്  മുഹമ്മദട്ട്  മുഹസനിനന്റെ  കമകൊകടകൊര  ലസക്കനിളുയ  തസീവച്ചു
നശനിപ്പെനിച്ച  സയഭവവുമുണകൊയനിട്ടുണട്ട്.    ഇതനില്  രണട്ട്  കകേസുകേള്   രജനിസ്റ്റേര  നചെയനിട്ടുണട്ട്.
എ.ഡനി.ജനി.പനി.  കനകൊരതട്ട്  കസകൊണ്,  കകേകൊഴനികക്കകൊടട്ട്  റൂറല്  ജനില്ലെകൊ  കപകൊലൈസീസട്ട്  സൂപ്രണട്ട്
തടങ്ങനിയ ഉനത ഉകദരകൊഗസര സലൈയ സന്ദരശനിക്കുകേയുയ  പ്രസ്തുത സലൈതട്ട് കപകൊലൈസീസട്ട്
പനിക്കറനിയഗട്ട്, നമകൊലബല് ലസ്ട്രൈക്കര എനനിവ ഏരനപ്പെടുത്തുകേയുയ നചെയനിട്ടുണട്ട്.  ഇകപ്പെകൊള്
സനിതനിഗതനികേള്  ശകൊന്തമകൊണട്ട്.   ഇതരയ  സയഭവങ്ങള്  നനിയനനിക്കുനതനിനട്ട്
സരക്കകൊര കേരശന  നടപടനി  സന്വേസീകേരനിക്കുകേയുയ  ഇതരതനിലുള  സയഭവങ്ങള്
ആവരതനിക്കകൊതനിരനിക്കകൊനുള  ജകൊഗ്രതകൊ  നനിരകദശയ  ബന്ധനപ്പെട  ഉകദരകൊഗസരക്കട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുമുണട്ട്.   അതനകേകൊണട്ട്  ഈ   വനിഷയയ  സഭ  നനിരതനിവച്ചട്ട്  ചെരച്ച  നചെകയ്യണ
ആവശരമനില്ലെ.   

ശസീ  .    പകൊറക്കല്  അബ്ദുല്ലെ  : സര,  എനന്റെ  നനികയകൊജകേമണ്ഡലൈതനിനലൈ  കവളയ
പഞകൊയതനില്നപ്പെട  പുതലൈതട്ട്  അനകന്തകൊതട്ട്  മുക്കനില്  നസസീറുദസീന്  എന
22  വയസ്സുള  യൂതട്ട്  ലൈസീഗട്ട്  പ്രവരതകേന്  കേഴനിഞ്ഞെ  നവളനിയകൊഴ്ച  രകൊതനി  8.00
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മണനികയകൊനട  എസട്ട്.ഡനി.പനി.ഐ.  പ്രവരതകേരുനട  കുകതറട്ട്  അതനിദകൊരുണമകൊയനി
മരണനപ്പെടനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്. ഈ വനിഷയയ ബഹുമകൊനനപ്പെട മുഖരമനനിയുനടയുയ  സഭയുനടയുയ
ശദ്ധയനില്  നകേകൊണവരുനതനിനകൊണട്ട്  ഞകൊന്  ഈ  അടനിയന്തരപ്രകമയയ
അവതരനിപ്പെനിക്കുനതട്ട്.   പളനിയനില്നനിന്നുയ  പ്രകൊരത്ഥന  കേഴനിഞ്ഞെനിറങ്ങനി  ലബക്കനില്
നതകൊടടുത്തുള  കേടയനികലൈക്കട്ട്  കപകൊകുന  സമയതകൊണട്ട്  നസസീറുദസീനനയുയ  അബ്ദുള്
ററൗഫനിനനയുയ   ഒരു  സയഘമകൊളുകേള്  ആക്രമനിച്ചതട്ട്.   ഏകേകദശയ  150  മസീറര
അകേനലൈവച്ചകൊണട്ട്   അക്രമനിസയഘയ  മനറകൊരു  ലബക്കനില്  പനിനകൊനലൈനയതനി  ഇവനര
തടഞ്ഞുനനിരത്തുകേയുയ ഒരു കേകൊരണവുമനില്ലെകൊനത നസസീറുദസീനന്റെ   വയറനില് കേതനിനകേകൊണട്ട്
കുത്തുകേയുമകൊണട്ട്  നചെയതട്ട്.   മുഖയമൂടനി  ധരനിക്കകൊനത,  ആളുകേള്  കേകൊണ്നകേ,  വളനര
പരസരമകൊയനിടകൊണട്ട് ഈ ക്രൂരത നടതനിയതട്ട്.  അകപ്പെകൊള് അടുത്തുണകൊയനിരുന  ബകൊലൈന്,
സജനികലൈഷട്ട്  എനനിവര ഓടനി വനട്ട് അവരുനട ഉടുമുണട്ട് അഴനിച്ചട്ട് നസസീറുദസീനന്റെ വയറനില്
നകേട്ടുകേയുയ  അബ്ദുറഹനിമകൊനുയ ബഷസീറുയ  അടങ്ങുന എസട്ട്.ഡനി.പനി.ഐ.-ക്കകൊരകൊണട്ട്  ഇതട്ട്
നചെയനതന്നുയ  പറയുകേയുണകൊയനി.  അവനിനട  എന്തകൊണട്ട്  നടനനതനട്ട്
അകനന്വേഷനിച്ചുവനവകരകൊടട്ട്  രണട്ട്  ലബക്കുകേള്  തമ്മനില്  കൂടനിയനിടനിച്ചതകൊനണനകൊണട്ട്
എസട്ട്.ഡനി.പനി.ഐ.-ക്കകൊര  പറഞ്ഞെതട്ട്.  അപകേടതനിലൂനടയുള  ഒരു  മരണമകൊനണനട്ട്
വരുതനിതസീരക്കകൊനുള ശമമകൊണട്ട്  എസട്ട്.ഡനി.പനി.ഐ.  നടതനിയതട്ട്.   ഇവര അവനിനട
വനട്ട് കൃതരയ നടതനിയതനിനുകശഷയ  വന ലബക്കനില് തനന സയഭവസലൈത്തുനനിനട്ട്
തനിരനിച്ചുകപകൊകുകേയുയ  നചെയ.  വളനര  ആസൂതനിതമകൊയനിടകൊണട്ട്  ഈ  നകേകൊലൈപകൊതകേയ
നടതനിയനിരനിക്കുനതട്ട്. ഇനതകൊരു ഒറനപ്പെട സയഭവമല്ലെ. വടകേര തകൊലൂക്കനില്  നനിരന്തരമകൊയനി
എസട്ട്.ഡനി.പനി.ഐ.  പ്രവരതകേര  ഇതരതനിലുള  അക്രമസയഭവങ്ങള്
നടതനിനക്കകൊണനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  യൂതട്ട്  ലൈസീഗട്ട്  കനതകൊവനിനന  വരഷങ്ങള്ക്കട്ട്  മുമട്ട്
തലൈയ്ക്കടനിച്ചട്ട് മകൊരകേമകൊയനി പരനികക്കല്പ്പെനിക്കുകേയുയ  പനി. പനി.  ജകൊഫര എന മുസസീയ ലൈസീഗട്ട്
പ്രവരതകേനന്റെ പലൈട്ട്ല്ല്  അടനിച്ചുവസീഴ്ത്തുകേയുയ നചെയ.    അകദഹതനിനട്ട്  ഏകേകദശയ രണട്ട്
മകൊസക്കകൊലൈയ മണനിപ്പെകൊല് കഹകൊസനിറലൈനില് ചെനികേനിത്സയനില് കേഴനികയണതകൊയനി വനനിട്ടുണട്ട്.
അതകൂടകൊനത  അഴനിയൂര  പഞകൊയതനില്  പൂഴനിതലൈയനിനലൈ  സനി.  പനി.  ഫനികറകൊസട്ട്  എന
മുസസീയലൈസീഗട്ട്  പ്രവരതകേനന  തലൈകശ്ശേരനിമകൊക്കൂടയ  നറയനില്കവ  ടകൊക്കനില്വച്ചട്ട്
നകേകൊലൈനപ്പെടുത്തുകേയുയ അറുപതട്ട് വയസനിനുകമല് പ്രകൊയമുള  നനകല്ലെകൊളനി കേകൊസനിയ ഹകൊജനിയുനട
കേകൊല് അടനിനച്ചകൊടനിക്കുകേയുയ നചെയനിട്ടുണട്ട്.  ഇങ്ങനനയുള  നനിരവധനി സയഭവങ്ങള് വടകേര
തകൊലൂക്കനിനന്റെ  പലൈ ഭകൊഗങ്ങളനിലുയ  നടന്നുനകേകൊണനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  SDPI  എന തസീവ്രവകൊദ
സയഘടന   മതങ്ങള്ക്കനിടയനില്   ഭനിനനിപ്പുണകൊക്കകൊനുള  ശമമകൊണട്ട്  നടതനി
നക്കകൊണനിരനിക്കുനതട്ട്.  മുസസീയ ലൈസീഗു കസീണനിപ്പെനിക്കകൊന്കവണനി  ചെനിലൈ രകൊഷസീയ പകൊരടനികേള്
ഇവനര സകപ്പെകൊരടട്ട് നചെയ്യുന ഒരു സകൊഹചെരരവുയ നനിലൈനനില്ക്കുന്നുണട്ട്.  വടകേര തകൊലൂക്കനില്
കപകൊലൈസീസനിനന്റെ പ്രവരതനയ വളനര കമകൊശമകൊണട്ട്. ഞകൊന് കനരനത സൂചെനിപ്പെനിച്ച ജകൊഫറനിനന
അടനിച്ചട്ട്  അകദഹതനിനന്റെ  അഞട്ട്  പലൈട്ട്ല്ല്  കപകൊയകകേസനില്  മുസസീയലൈസീഗനിനന്റെ  പ്രവരതകേര
ശനികനിക്കനപ്പെടുകേയുയ എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.-ക്കകൊരന് രകനപ്പെടുകേയുയ നചെയ്യുകേയകൊണുണകൊയതട്ട്.
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വടകേര  തകൊലൂക്കനിനലൈ  കപകൊലൈസീസുകേകൊരനില്  ചെനിലൈ  കേള  നകൊണയങ്ങളുനണന്നുളതട്ട്
വസ്തുതയകൊണട്ട്.  ഇതരയ കകേസുകേളുണകൊകുകമകൊള് കുറവകൊളനികേള് രകനപ്പെടുന രസീതനിയനില്
കപകൊലൈസീസുമകൊയനി   ഒത്തുകേളനിക്കുകേയകൊണട്ട്.   ഇതരയ  ഭസീകേരവകൊദ  പ്രവരതനയ  നടത്തുന
ആളുകേളുയ കപകൊലൈസീസുയ തമ്മനില് എകന്തകൊ ഒരവനിഹനിത ബന്ധമുനണന്നുളതട്ട് പകേല്കപകൊനലൈ
വരക്തമകൊണട്ട്.  കുറരകൊടനിയനില്  നവളനിയകൊഴ്ചയുയ  അക്രമയ  നടന്നു.  പ്രതനികേനള  കപകൊലൈസീസട്ട്
പനിടനിച്ചതല്ലെ.  കപകൊലൈസീസുയ  എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.  പ്രവരതകേരുയ  തമ്മനിലുള
അഡ്ജസ്റ്റേട്ട്നമന്റെനിനന്റെ  ഭകൊഗമകൊയനി  പ്രതനികേള്   കേസീഴടങ്ങുകേയകൊണട്ട്  നചെയതട്ട്.  എനകൊല്
ജനകൊധനിപതരപരമകൊയ  രസീതനിയനില്  ഒരു  പ്രതനികഷധയ  നടതനിയതനിനട്ട്  ഞങ്ങളുനട
പ്രവരതകേനര  കപകൊലൈസീസട്ട്  പനിടനിച്ചുനകേകൊണകപകൊയനി.  അതകപകൊനലൈ  ബഷസീറനിനന്റെ
വസീടനിനുകനനര  നചെറനിനയകൊരു  കേകല്ലെറു  നടനതനിനനത്തുടരനട്ട്  ഞങ്ങളുനട  നകൊകലൈകൊളയ
പ്രവരതകേനര  കസ്റ്റേഷനനില്  പനിടനിച്ചുനകേകൊണകപകൊയനി.  കസ്റ്റേഷനനില്  നചെനകപ്പെകൊള്
എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.-യുനട ഈ ക്രനിമനിനലുകേനള, നകേകൊലൈപകൊതകേയ നടതനിയ ബഷസീറനിനനയുയ
അബ്ദുറഹനിമകൊനനയുയ   കുറരകൊടനി  കപകൊലൈസീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനനില്  ബനിരനിയകൊണനി  വനിളമനി
സല്ക്കരനിക്കുന  കേകൊഴ്ചയകൊണട്ട്   ഞങ്ങള്  കേണതട്ട്.  ഇതട്ട്  ഞകൊന്  നവറുനത  പറയുനതല്ലെ.
മകൊതവുമല്ലെ എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ. പ്രവരതകേരുനട മുനനില്വച്ചട്ട്,  കേനല്ലെറനിനഞ്ഞെന്നുയ പറഞ്ഞെട്ട്
പനിടനിച്ചുനകേകൊണകപകൊയ  ഞങ്ങളുനട  നകൊലൈട്ട്  പ്രവരതകേനര  കപകൊലൈസീസട്ട്  ക്രൂരമകൊയനി  മരദനിച്ചു.
കപകൊലൈസീസുയ  എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.-യുയ  തമ്മനിലുള  അവനിഹനിത  ബന്ധനതക്കുറനിച്ചട്ട്
അകനന്വേഷനിക്കണയ.  ഈ  കകേസട്ട്  ഒരു  നസഷരല്  ഇന്നവസ്റ്റേനികഗഷന്  ടസീമനിനന  നവച്ചട്ട്
അകനന്വേഷനിപ്പെനിക്കണനമനകൊണട്ട്  ഞങ്ങള്ക്കട്ട്  പറയുവകൊനുളതട്ട്.  വളനര  ഗറൗരവകമറനിയ
പ്രശ്നമകൊയതനിനകൊല് സഭ നനിരതനിവച്ചട്ട് ചെരച്ച നചെയ്യണയ.

ഞകൊന്  ഒരുകേകൊരരയകൂടനി  സൂചെനിപ്പെനിക്കനട,  നഎ.എസനിനനതനിരകൊയനി  നകൊടുമുഴുവന്
ഓടുകമകൊള്  നഎ.എസട്ട്.കലൈക്കട്ട്  റനിക്രൂടട്ട്  നചെയ്യുന,  തസീവ്രവകൊദ  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കട്ട്
കനതൃതന്വേയ  നകേകൊടുക്കുന  എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.  പ്രവരതകേനര  കപകൊലൈസീസനിനട്ട്
പനിടനിക്കകൊകനകൊ  ഇവരനക്കതനിനര  അകനന്വേഷണയ  നടതകൊകനകൊ  കേഴനിയകൊത  ഒരു
സകൊഹചെരരമകൊണട്ട്  കകേരളതനിലുളതട്ട്.   ഈ  സനിതനി  തടരനകൊല്  കകേരളതനില്
അതനിഗുരുതരമകൊയ പ്രശ്നനങ്ങളുണകൊകുയ.  ഇവര  വരഗസീയ കചെരനിതനിരനിവുണകൊക്കകൊനുള
ശമയ നടത്തുകമകൊള് മുസസീയ ലൈസീഗട്ട് പ്രവരതകേര  അതട്ട് തടയുകേയകൊണട്ട് നചെയ്യുനതട്ട്.
അതനകേകൊണട്ട്  ഒരു  നസഷരല്  ഇന്നവസ്റ്റേനികഗഷന്  ടസീമനിനന  വച്ചട്ട്  ഈ  കകേസട്ട്
അകനന്വേഷനിപ്പെനിക്കണനമനകൊണട്ട് എനനിക്കട്ട് സൂചെനിപ്പെനിക്കകൊനുളതട്ട്. 

മുഖരമനനി (ശസീ  .   പനിണറകൊയനി വനിജയന്): സര, ബഹുമകൊനനപ്പെട എയ.എല്.എ.
പ്രകേടനിപ്പെനിച്ച  വനികേകൊരകതകൊടട്ട്  കയകൊജനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  നമ്മുനട  നകൊടനില്  എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.
എന്തകൊനണനട്ട് എല്ലെകൊവരക്കുമറനിയകൊയ. ആരക്കകൊണട്ട് കൂടുതല് അറനിയകൊവുനനതന്നുയ ആരകൊണട്ട്
എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.-നയ  നചെറനിയ  കതകൊതനില്  കപ്രകൊത്സകൊഹനിപ്പെനിച്ചനതന്നുമുള
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കേകൊരരതനികലൈനക്കകൊന്നുയ  ഞകൊനനികപ്പെകൊള്  കേടക്കുനനില്ലെ.  പകക,  ഇവനിനട  ബഹുമകൊനനപ്പെട
എയ.എല്.എ.  പ്രകേടനിപ്പെനിച്ചതകപകൊനലൈ  ഇതരയ  ശക്തനികേള്  നമ്മുനട  നകൊടനിനട്ട്
ആപതകൊനണനട്ട് നമ്മനളല്ലെകൊവരുയ തനിരനിച്ചറനിയണയ. അവരുമകൊയനി ഒരുതരതനിലുമുള
ലൈകൊഘവതന്വേവുയ ഉണകൊകേകൊന് പകൊടനില്ലെ.   ഈ സയഭവയ നടനയുടനന ആളുകേള് ഓടനി
വരുന്നുനണനനകൊനക്ക  അകദഹയ  പറഞ്ഞു,  കപരുമകൊതകമ  അകങ്ങക്കട്ട്  പറയുവകൊന്
സകൊധനിക്കുകേയുള്ളുനവനട്ട് എനനിക്കറനിയകൊയ. കേകൊരണയ ആ ഓടനി വനവരക്കുയ രകൊഷസീയയ
കേകൊണുയ.  അവര  ഏതട്ട്  രകൊഷസീയക്കകൊരകൊയനിരുന്നുനവനട്ട്  അങ്ങയുനട  രകൊഷസീയയവച്ചട്ട്
ഇകപ്പെകൊഴനിവനിനട  പറയകൊതനിരുനതകൊയനിരനിക്കുയ  എനകൊണട്ട്  ഞകൊന്  മനസനിലൈകൊക്കുനതട്ട്.
എനനിക്കട്ട്  അവരുനട  രകൊഷസീയയ  പറകയണ ബകൊധരതയനില്ലെകൊതതനകേകൊണട്ട്  ഇകപ്പെകൊള്
പറയുനനില്ലെ.

ശസീ  .    പകൊറക്കല്  അബ്ദുല്ലെ:  സര,  അവനിനട  വനവരനില്  ഇടതപകതനിനലൈ
ആളുകേളുയ ഉണകൊയനിരുന്നു.

ശസീ  .    നകേ  .    എയ  .    ഷകൊജനി:  സര,  ഇവനിനട  ഒരു  പകൊരടനിനയ സയബന്ധനിച്ചുയ
പറഞ്ഞെനിടനില്ലെ.

ശസീ  .    പനിണറകൊയനി  വനിജയന്:  സര,  ശരനി,  ഞകൊന്  പറഞ്ഞെതനിനട്ട്  പ്രകതരകേ
കേകൊരണമുണട്ട്.  ശസീ.  നകേ.  എയ.  ഷകൊജനി  ഒന്നുയ  പറയണ.  ഞകൊന്  പറഞ്ഞെതട്ട്
എന്തുനകേകൊണകൊനണനട്ട്  അകദഹതനിനറനിയകൊയ.  അകദഹയതനന  വനിളനിച്ചുകൂടനിയ  ഒരു
സയഭകൊഷണനമകൊനക്ക  നടനനിട്ടുണകല്ലെ,  ആ  സയഭകൊഷണതനില്   സമ്മതനികക്കണനി
വന്നുനവനട്ട്  കകേടനിട്ടുണട്ട്.  അതവച്ചുനകേകൊണതനനയകൊണട്ട്  ഞകൊന്  പറഞ്ഞെതട്ട്.  അതട്ട്
അകദഹതനിനറനിയകൊയ.  അതനകേകൊണകൊണട്ട്  ഞകൊന്  പ്രകതരകേനിച്ചട്ട്  ആരകൊനണനട്ട്
പറയകൊതനിരുനതട്ട്.  ഇതരയ  കേകൊരരങ്ങളനില്  സരക്കകൊരനിനന  സയബന്ധനിച്ചനിടകതകൊളയ
തറന  സമസീപനമകൊണുളതട്ട്.  ആസൂതനിതമകൊയനിടകൊണട്ട്  ഈ  നകേകൊലൈപകൊതകേയ
നടതനിയനതനട്ട്  അകദഹയ  പറയുകേയുണകൊയനി.  ആസൂതനിതമകൊകണകൊനയനട്ട്
അകനന്വേഷനികക്കണതകൊയനിട്ടുണട്ട്.  നകേകൊലൈ  നടതകൊന്  പരനിശസീലൈനയ  കനടുന  ചെനിലൈ
സയഘങ്ങള് നമ്മുനട നകൊടനിലുണട്ട്.  അതനിനലൈകൊനകൊണട്ട് എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.  എങ്ങനന
രകൊഷസീയ  പ്രവരതനയ  നടതണനമന്നുള  കേകൊരരതനിലൈല്ലെ  അവര  പരനിശസീലൈനയ
കനടുനതട്ട്.  ഇതരതനിലുള ആക്രമണങ്ങള് എങ്ങനന നടതകൊനമന്നുയ ആളുകേനള
എങ്ങനന  എളുപ്പെതനില്  നകേകൊല്ലെകൊന്  സകൊധനിക്കുനമന്നുമുള  കേകൊരരങ്ങളകൊണട്ട്
പരനിശസീലൈനിക്കുനതട്ട്. അതനിനന്റെ പ്രതരകതനിലുള രൂപമകൊണനിവനിനട ഉണകൊയനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഈ നകേകൊലൈയ്ക്കട്ട് പനിനനില് ആനരകൊനക്ക പ്രവരതനിച്ചനിട്ടുനണന്നുയ ആസൂതണമുകണകൊനയന്നുയ
അകദഹയ  സയശയനിച്ചനിട്ടുണട്ട്.  അതരയ  കേകൊരരങ്ങള്  ഗറൗരവമകൊയനിതനന
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പരനികശകൊധനിക്കകൊവുനതകൊണട്ട്.  ഇക്കകൊരരതനില്  ഒരു  നസഷരല്   ടനിമനിനനവച്ചട്ട്
അകനന്വേഷനികക്കണതകൊയനിട്ടുനണനട്ട് അകദഹയ പറഞ്ഞെ കേകൊരരവുയ പരനികശകൊധനിക്കകൊവുനതകൊണട്ട്.
നകേകൊലൈ  നടതനിയ  ആളുകേനള  കേനണത്തുനതനില്  ഏനതങനിലുയ  തരതനിലുള
വസീഴ്ചയുണകൊകുന്നുനവങനില് നസഷരല് ടസീമനിനന വച്ചുതനന  അകനന്വേഷനിക്കകൊനുള ഏരപ്പെകൊടട്ട്
നചെയ്യകൊന് സകൊധനിക്കുയ. അകദഹയ പറഞ്ഞെ മനറകൊരു കേകൊരരയ പ്രതനികേനള കപകൊലൈസീസട്ട് കസ്റ്റേഷനനില്
സല്ക്കരനിക്കുന നനിലൈയനിലൈകൊണട്ട് സന്വേസീകേരനിച്ചനതനകൊണട്ട്.  അങ്ങനനയുണകൊയനിട്ടുനണങനില് അതട്ട്
ഗറൗരവമകൊയനി അകനന്വേഷനിക്കുയ.  കേകൊരണയ എസട്ട്.ഡനി.പനി.ഐ-ക്കകൊരക്കട്ട് സല്ക്കകൊരനമകൊരുക്കുന
കപകൊലൈസീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനന്റെ  കേകൊലൈയ  കേഴനിഞ്ഞു.  അങ്ങനനനയകൊരകൊവസ  ഇവനിനടയുണകൊയനിരുന്നു.
അതനികന്റെതകൊയ തടരച്ച ഏനതങനിലുയ  കേകൊരണവശകൊല് ഏനതങനിലുയ  കപകൊലൈസീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനനില്
ഉണകൊയനിട്ടുനണങനില്  നനിശ്ചയമകൊയുയ  അതനിനനതനിനര  നടപടനിയുണകൊകുയ.  അതനിനനകൊരു
സയശയവുയ  കവണ  ഇതരയ  കേകൊരരങ്ങളനില്  ഒരു  വനിട്ടുവസീഴ്ചയുയ  നചെയ്യുന  സമകൊപനയ  ഈ
സരക്കകൊര  സന്വേസീകേരനിക്കനിനല്ലെനട്ട്  വരക്തമകൊക്കുനതകൊണട്ട്.അതനകേകൊണട്ട്  ഇക്കകൊരരയ  സരക്കകൊര
ഗറൗരവമകൊയനി  പരനികശകൊധനിക്കുയ.  കൂടുതല്  കേകൊരരങ്ങളനികലൈക്കട്ട്   ഇടനപകടണതനണങനില്
അക്കകൊരരങ്ങളനില് ഇടനപട്ടുനകേകൊണട്ട് പരനികശകൊധനിക്കകൊനുള സയവനിധകൊനനമകൊരുക്കുയ.  ഈ പ്രശ്നയ
സഭ നനിരതനിവച്ചട്ട് ചെരച്ച നചെകയ്യണതനിനല്ലെനകൊണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയുവകൊനുളതട്ട്.

മനി  .    സസീക്കര:  ബഹുമകൊനനപ്പെട  മുഖരമനനിയുനട  വനിശദസീകേരണതനിനന്റെ
അടനിസകൊനതനില് അടനിയന്തരപ്രകമയ അവതരണതനിനട്ട് അനുമതനി നനികഷധനിക്കുന്നു.

(അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനട്ട് അവതരണകൊനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപക  കനതകൊവട്ട്  (ശസീ  .    രകമശട്ട്  നചെനനിതലൈ)  :  സര,  കുറരകൊടനി   കവളതട്ട്
പുതലൈതട്ട്  നസസീറുദസീനന്റെ  നകേകൊലൈപകൊതകേയ  അതരന്തയ  നനപശകൊചെനികേവുയ  ക്രൂരവുമകൊയ
ഒനകൊയനിരുന്നു.  ഏനതങനിലുനമകൊരു  സയഘരഷയ  നടക്കുനതനിനനിടയനിലൈകൊണട്ട്  ഒരു
നകേകൊലൈപകൊതകേയ  നടനകൊല്  നമുക്കതട്ട്  മനസനിലൈകൊക്കകൊയ.  യകൊനതകൊരു  സയഘരഷവു
മനില്ലെകൊതയവസരതനില്,  വളനര  ആസൂതനിതമകൊയ  നനിലൈയനില്,  നകേകൊല്ലെണനമന്നുള
ലൈകരകതകൊടുകൂടനിയകൊണട്ട്  ഇറൗ  സയഭവയ  മുഴുവന്  പകൊന്  നചെയനതനകൊണട്ട്  ഇതനില്നനിന്നുയ
വരക്തമകൊകുനതട്ട്.  ആര.എസട്ട്.എസ്സുയ എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.-യുയ കകേരളതനില് വരകൊപകേമകൊയ
അക്രമങ്ങള്ക്കട്ട്  കനതൃതന്വേയ  നകേകൊടുത്തു  നകേകൊണനിരനിക്കുകേയകൊനണനതകൊണട്ട്  യകൊഥകൊരത്ഥരയ.
ആര.എസട്ട്.എസ്സുയ  എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ-യുയ  ഒരു  നകൊണയതനിനന്റെ  രണട്ട്  വശങ്ങളകൊണട്ട്.
രണട്ട് സയഘടനകേളുയ തസീവ്രവകൊദ പ്രവരതനങ്ങള്ക്കട്ട് കനതൃതന്വേയ  നകേകൊടുക്കുന്നുനവന്നുളതട്ട്
എല്ലെകൊകപരക്കുയ  കബകൊധരമുള  കേകൊരരമകൊണട്ട്.   ഇതരയ  തസീവ്രവകൊദ  പ്രസകൊനങ്ങനള
ഒറനക്കടകൊയനി കകേരള സമൂഹയ എതനിരക്കണനമന്നുള ആവശരകേതയകൊണട്ട് ഇതനിലൂനട
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ചൂണനിക്കകൊണനിക്കുനതട്ട്.  ബഹുമകൊനരനകൊയ  മുഖരമനനിയുനട  മറുപടനിയനില്നനിന്നുയ
എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.-കയകൊടട്ട്  അകദഹതനിനുള  മൃദുസമസീപനയ  വളനര  വരക്തമകൊണട്ട്.
ഇതനിനുമുമയ  അവരുനട  ഭകൊഗത്തുനനിന്നുയ  ഇതരയ   സയഭവങ്ങളുണകൊയനിട്ടുണട്ട്.  മുമട്ട്
എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.-ക്കകൊരുനട  വകൊഹനങ്ങളുയ  വസീടുകേളുയ  എറനിഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്.  ഇറൗ
സയഭവങ്ങനളകൊനക്ക  അകദഹയ  വനിശദസീകേരനിക്കുനതനിനന്റെ  യുക്തനി  എല്ലെകൊകപരക്കുയ
മനസനിലൈകൊകുയ.  അകദഹമനിവനിനട പറഞ്ഞെതട്ട് എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.-ക്കകൊരക്കട്ട് ബനിരനിയകൊണനി
വനിളമന  സയഭവയ  അവസകൊനനിച്ചുനവനകൊണട്ട്.   മനി.  പനിണറകൊയനി  വനിജയന്  ഇകപ്പെകൊള്
അതനിവനിനട  ആരയഭനിച്ചനിരനിക്കുകേയകൊനണന്നുളതകൊണട്ട്  യകൊഥകൊരത്ഥരയ.  ഇതനിനുമുമ
കകേരളതനിനലൈ  ഏനതങനിലുയ ഒരു സലൈതട്ട് എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.-ക്കകൊരക്കട്ട് ബനിരനിയകൊണനി
വനിളമനിയ ഏനതങനിലുയ ഒരു സയഭവയ ചൂണനിക്കകൊണനിക്കുവകൊന്  കേഴനിയുകമകൊ? വടകേരയനിലുയ
കുറരകൊടനിയനിലുയ  കേഴനിഞ്ഞെ  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില്  എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.  കപകൊലുള  തസീവ്രവകൊദ
സയഘടനകേളുനട  സഹകൊയവകൊഗകൊനയ വകൊങ്ങനിയതട്ട് ആരകൊനണനട്ട് എല്ലെകൊകപരക്കുമറനിയകൊയ.
കകേരളതനില്  അകങ്ങകൊളമനികങ്ങകൊളയ  എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.  കപകൊലുള  തസീവ്രവകൊദ
സയഘടനകേളുനട  സഹകൊയയ  ആരക്കട്ട്  ലൈഭനിനച്ചനട്ട്  കേണക്കുകേള്  പരനികശകൊധനിച്ചകൊല്
മനസനിലൈകൊകുയ.  അതനകേകൊണട്ട്  ഇതരയ  തസീവ്രവകൊദ  പ്രവരതനങ്ങനളയുയ   അക്രമ
പ്രവരതനങ്ങനളയുയ  തടയുന  കേകൊരരതനില് ഇവനിനട..     (ബഹളയ)

മനി  .   സസീക്കര : അങ്ങട്ട് ശസീ. സനി. നകേ .നകൊണുവനിനട്ട്  വഴങ്ങുന്നുകണകൊ ?

ശസീ  .    രകമശട്ട് നചെനനിതലൈ :  സര,  ഞകൊന് വഴങ്ങുനനില്ലെ.  തസീവ്രവകൊദതനിനനതനിരകൊയ
ശക്തമകൊയ നനിലൈപകൊടട്ട്  സന്വേസീകേരനിക്കുന പ്രസകൊനമകൊണട്ട്  ഇന്തരന് യൂണനിയന് മുസസീയ  ലൈസീഗട്ട്
എന വസ്തുത എല്ലെകൊകപരക്കുയ കബകൊധരമുളതകൊണട്ട്.  അതനിനട്ട് മുസസീയ ലൈസീഗനിനട്ട് വലൈനിയ വനിലൈ
നകേകൊടുകക്കണതകൊയനി വനനിട്ടുണട്ട്.  തസീവ്രവകൊദതനിനനതനിരകൊയനി മുസസീയ ലൈസീഗട്ട് സന്വേസീകേരനിക്കുന
സമസീപനതനിനന്റെ  അവസകൊനനത  രക്തസകൊകനിയകൊണട്ട്  ഈ  നചെറുപ്പെക്കകൊരനനനട്ട്
പറയുവകൊന്  ഞകൊന്  ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.  നമ്മുനട  നകൊടനില്  തസീവ്രവകൊദനത
കപ്രകൊത്സകൊഹനിപ്പെനിക്കകൊനുയ  അതവഴനി  രകൊഷസീയകനടമുണകൊക്കകൊനുയ  ശമനിക്കുന  ദുഷ
ശക്തനികേള്നക്കതനിനര  ഒറനക്കടകൊയനി  ഒരുമനിച്ചട്ട്  മുകനകൊടട്ട്  കപകൊകകേണ  സന്ദരഭമകൊണനിവനിനട
സയജകൊതമകൊയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഒരു  നകേകൊലൈപകൊതകേമുണകൊയതനില് പ്രകകേകൊപനിതരകൊയ നകൊട്ടുകേകൊര
ഒരു വസീടനിനട്ട് കേനല്ലെറനിയുകേയുയ ആ കേനല്ലെറനിഞ്ഞെ ലൈസീഗട്ട് പ്രവരതകേനര കപകൊലൈസീസട്ട് പനിടനിച്ചട്ട്
കസ്റ്റേഷനനില്  നകേകൊണകപകൊയനി  അതനിക്രൂരമകൊയകൊണട്ട്  മരദനിച്ചതട്ട്.  അതനിനനപ്പെറനി
അകനന്വേഷനിക്കകണ?  കപകൊലൈസീസുകദരകൊഗസര  ലൈസീഗനിനന്റെ പ്രവരതകേനകൊനര കബകൊധപൂരവ്വയ
ഭസീകേരമകൊയനി  മരദനിക്കുകേയുയ അസഭരവരഷങ്ങള്നകേകൊണട്ട്  നചെകൊരനിയുകേയുമകൊണുണകൊയതട്ട്.
അകതസമയയ  കുറക്കകൊരകൊയ  എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.-ക്കകൊരക്കട്ട് കപകൊലൈസീസട്ട്  കസ്റ്റേഷനനില്
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വലൈനിയ  പരനിഗണനയകൊണട്ട്  കേനിടനിയതട്ട്.  അതമകൊതമല്ലെ  ഇനനലൈ  നനവകുകനരയ
വടകേരയനില്  ലൈസീഗുകേകൊരുനട  പ്രതനികഷധ  പ്രകേടനമുണകൊയനിരുന്നു.   സന്വേകൊഭകൊവനികേമകൊയുയ
കുറരകൊടനിയനില്  ഒരു  സയഭവമുണകൊയകൊല്  സമസീപപ്രകദശങ്ങളനില്  പ്രതനികഷധങ്ങളുയ
ജകൊഥയുമുണകൊകുയ.  വടകേര  കകേകൊടപ്പെളനിയനില്  ലൈസീഗട്ട്  പ്രവരതകേനര  മരദനിക്കുകേയുയ
ലൈസീഗുകേകൊരുനട  കേടകേള്  അടനിച്ചുതകേരക്കുകേയുയ  നചെയത്  സനി.പനി.നഎ.-(എയ)-നന്റെ
പ്രകൊകദശനികേ  പ്രവരതകേനകൊരകൊണട്ട്.  അവരനക്കതനിനര  ഒരു  നടപടനിയുമുണകൊയനില്ലെ.  ഇറൗ
സയഭവങ്ങള്ക്കുകശഷവുയ  കുറരകൊടനി,  വടകേര,  നകൊദകൊപുരയ  കമഖലൈകേളനില്  ലൈസീഗനിനന്റെ
പ്രവരതകേനകൊരക്കുകനനര  വരകൊപകേമകൊയ  അക്രമ  പ്രവരതനങ്ങളകൊണട്ട്   സനി.പനി.നഎ.
(എയ)-നന്റെ  കനതൃതന്വേതനില്  ആരയഭനിച്ചനിട്ടുളതട്ട്.    ഇതരയ  അക്രമപ്രവരതനങ്ങനള
ശക്തമകൊയനി  കനരനിടുനമനട്ട്  അറനിയനിക്കുവകൊന്  ഞകൊന്  ഈ  അവസരയ
വനിനനികയകൊഗനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  കപകൊലൈസീസട്ട്  നനിഷട്ട് ക്രനിയമകൊയനി  കനകൊക്കനിനനില്ക്കുന്നു.
ബഹുമകൊനരനകൊയ നമമര ശസീ. പകൊറക്കല് അബ്ദുളയുയ ചൂണനിക്കകൊണനിച്ചത് കപകൊലൈസീസനിനന്റെ
ഭകൊഗത്തുനനിന്നുയ  ഒരു  നടപടനിയുയ  ഉണകൊകുനനിനല്ലെനകൊണട്ട്.  കപകൊലൈസീസട്ട്  ഇറൗ
സയഭവങ്ങളുണകൊയകപ്പെകൊനഴല്ലെകൊയ  നനിഷട്ട് ക്രനിയമകൊയനി  കനകൊക്കനി നനില്ക്കുകേയകൊയനിരുന്നു.  ഇറൗ
ഗവണ്നമന്റെട്ട്  അധനികേകൊരതനില്  വനനിടട്ട്  അന്പതനിരണട്ട്  ദനിവസമകൊണകൊയനിട്ടുളതട്ട്.
ഇതനിനനിടയനില്  നകൊല്പ്പെതട്ട്  നകേകൊലൈപകൊതകേങ്ങളുയ  നകൊല്പ്പെതനിനയടട്ട്  നകേകൊലൈപകൊതകേ
ശമങ്ങളുയ  സസീകേള്നക്കതനിനരയുള  440  അക്രമങ്ങളുമകൊണട്ട്  സയസകൊനത്തുണകൊയനിട്ടുളതട്ട്.
സയസകൊനത്തുടനസീളയ  വരദ്ധനിച്ചുവരുന  അക്രങ്ങളുയ  സയഘരഷങ്ങളുയ   തടയകൊന്
കേഴനിയകൊതതട്ട്  കപകൊലൈസീസനിനന്റെ  നനിഷട്ട് ക്രനിയമകൊയ  നനിലൈപകൊടട്ട്  മൂലൈമകൊണട്ട്.   അക്രമങ്ങനള
ശക്തമകൊയനി അടനിച്ചമരതകൊന് കപകൊലൈസീസനിനുയ ഗവണ്നമന്റെനിനുയ ഇചകൊശക്തനിയനിനല്ലെന്നുളതകൊണട്ട്
ഇറൗ സയഭവങ്ങള് നതളനിയനിക്കുനതട്ട്. ഇവനിനട ഗൂഢകൊകലൈകൊചെന നടതനിയതട്ട് രണട്ട് പ്രതനികേള്
മകൊതമല്ലെ  ഇതനിനന്റെ  പനിനനില്  ആനരല്ലെകൊമുനണന്നുളതട്ട്  കേണപനിടനിക്കണയ.
അതനകേകൊണകൊണട്ട് ബഹുമകൊനരനകൊയ നമമര ശസീ. പകൊറക്കല് അബ്ദുള ഇതനിനട്ട് പനിനനിനലൈ
ഗൂഢകൊകലൈകൊചെന  പുറത്തുനകേകൊണവരനികേയുയ  ശരനിയകൊയ  അകനന്വേഷണയ  നടത്തുകേയുയ
കവണനമനട്ട്  പറഞ്ഞെതട്ട്.  ഇറൗ  കകേസട്ട്  കലൈകൊക്കല്  കപകൊലൈസീസനിനന്റെ  അകനന്വേഷണതനില്
നനിന്നുയ  മകൊറനി  ഒരു  നസഷരല്  ഇന്നവസ്റ്റേനികഗഷന്  ടസീമനിനന  നനിയമനിച്ചട്ട്  ശക്തമകൊയ
അകനന്വേഷണയ നടതനി ഇതനിനട്ട് പനിനനിലുള മുഴുവന് കുറവകൊളനികേനളയുയ നനിയമതനിനന്റെ
മുനനില്  നകേകൊണവരുനതനിനുള  നടപടനി  സന്വേസീകേരനിക്കണയ.  കപകൊലൈസീസനിനന
നരകൊയസീകേരനിക്കുവകൊനുയ  അക്രമനികേനള  പൂരണ്ണമകൊയനി  സയരകനിക്കകൊനുമുള  നനിലൈപകൊടട്ട്
സരക്കകൊര  ഉകപകനിക്കണയ.  സഭകൊനടപടനികേള്  നനിരതനിവച്ചട്ട്  ഇറൗ  വനിഷയയ  ചെരച്ച
നചെയ്യകൊന് തയ്യകൊറകൊകേകൊതതനില് പ്രതനികഷധനിച്ചട്ട്  ഞകൊനുയ  എനന്റെ പകൊരടനിയുയ   വകൊക്കറൗടട്ട്
നടത്തുന്നു.  
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(ഗവണ്നമന്റെട്ട്  നനിലൈപകൊടനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചട്ട്  ശസീ  രകമശട്ട്  നചെനനിതലൈയുയ

അകദഹതനിനന്റെ പകൊരടനിയനില്നപ്പെട അയഗങ്ങളുയ സഭവനിടട്ട് പുറത്തുകപകൊയനി)

ശസീ  .    പനി  .    നകേ  .    കുഞ്ഞെകൊലൈനിക്കുടനി :  സര,   നകൊദകൊപുരയ,  കുറരകൊടനി,  വടകേര

കമഖലൈകേളനില്   മുമട്ട്  രകൊഷസീയ സയഘരഷങ്ങള് നടനനിട്ടുണട്ട്,  ഇകപ്പെകൊഴുയ  രകൊഷസീയ

നകേകൊലൈപകൊതകേങ്ങളുള്പ്പെനടയുള  പലൈ  സയഭവങ്ങളുയ  നടക്കുന്നുണട്ട്.   എനകൊല്

വരഗസീയത  കപകൊലുള,   ജകൊതസീയകചെരനിതനിരനിവുള   സയഭവ  വനികേകൊസങ്ങള്   ആ

കമഖലൈയനില് അധനികേമുണകൊകേകൊറനില്ലെകൊയനിരുന്നു.  എനകൊല്  ഇതകപകൊലുള തസീവ്രവകൊദ

പകൊരടനികേള്  കകേരളതനില്  പ്രവരതനിക്കകൊന്  തടങ്ങനിയതനിനുകശഷയ  സമകൊധകൊനമുണകൊക്കകൊന്

കവണനി  രകൊഷസീയ  പകൊരടനികേള്  ശമനിക്കുകമകൊള്  സമകൊധകൊനമനില്ലെകൊതകൊക്കകൊന്  ശമനിക്കുന  ഒരു

കഫകൊഴട്ട്  ഇവനിനടയുമുണട്ട്.   അതനിനന  ഞങ്ങള്  വളനര  ശക്തമകൊയനി  എതനിരത്തുവരനികേയകൊണട്ട്.

കേഴനിഞ്ഞെകേകൊലൈങ്ങളനില്  ആ  കമഖലൈകേളനില്  രകൊഷസീയ  സയഭവങ്ങളുണകൊയനിട്ടുനണനതട്ട്

വസ്തുതയകൊണട്ട്.  ഇ.  നകേ.  നകൊയനകൊര  മുഖരമനനി  ആയനിരുന  സമയതട്ട്  രകൊഷസീയ

സയഘടനതനില്നപ്പെടട്ട്   ഒന്പതട്ട്  ആളുകേള്  മരനിക്കകൊനനിടയകൊയ  സയഭവനതത്തുടരനട്ട്

അവനിടനത കേമ്മമ്മ്യൂണനിറനി  ഹകൊളനില് നപകൊളനിറനിക്കല്പകൊരടനികേനളല്ലെകൊയകൂടനി    സമകൊധകൊനതനിനു

കവണനി  സകമ്മളനയ  കചെരന  സലൈമകൊണട്ട്  നകൊദകൊപുരനമനട്ട്  എല്ലെകൊ  രകൊഷസീയ

പകൊരടനികേള്ക്കുമറനിയകൊയ.  അകപ്പെകൊള്  ഇനതകൊന്നുമയഗസീകേരനിക്കകൊനത,  പ്രകതരകേനിച്ചട്ട്  മുസസീയ

ലൈസീഗനികനകൊടട്ട്  തസീവ്രവകൊദ  സയഘടനകേള്   നനിങ്ങളുനട  സമകൊധകൊനശമങ്ങനളകൊന്നുയ

ശരനിയല്ലെകൊനയന  നനിലൈപകൊനടടുക്കുന  ഒരു  കഫകൊഴട്ട്  അവനിനടയുണട്ട്.   അങ്ങനനയകൊണട്ട്

എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.-കപകൊലുള  പകൊരടനികേളുയ  സയഘടനകേളുയ  അവനിനട  ഉണകൊയനിട്ടുളതട്ട്.

ഇകപ്പെകൊള്  നഎ.എസനി-നനപ്പെറനി  പറഞ്ഞു.  നഎ.എസട്ട്.   എന  ഭസീകേര  സയഘടന  ഇവനിനട

ഉണകൊയകപ്പെകൊള്  ഞങ്ങള്  അതനിനന  വളനര  ശക്തമകൊയനി  എതനിരതനിട്ടുണട്ട്.   ഞകൊന്

രകൊഷസീയമകൊയനി  പറയുനതല്ലെ,  അകപ്പെകൊനഴല്ലെകൊയ  അതനിനന  സകൊരമനില്ലെകൊനതകേണട്ട്  തല്ക്കകൊലൈ

രകൊഷസീയ കനടതനിനകൊയനി ഇതനിനനനയല്ലെകൊയ പരനികപകൊഷനിപ്പെനിച്ച സന്ദരഭങ്ങളുണകൊയനിട്ടുണട്ട്. ഞകൊന്

അഭനിമകൊനകതകൊടുകൂടനി  പറയനട  ഒരുഘടതനിലുയ  ഞങ്ങള്  തസീവ്രവകൊദ  സയഘടനകേകളകൊകടകൊ

അവരുനട  നനിലൈപകൊടുകേകളകൊകടകൊ  കയകൊജനിച്ചനിടനില്ലെ.   മതവനിശന്വേകൊസയ  ഒരു  വസ്തുതയകൊണട്ട്.  എല്ലെകൊ

വനിഭകൊഗങ്ങളനിലുയ മത വനിശന്വേകൊസമുണട്ട്.  മതങ്ങളനില്തനന നല്ലെ കേകൊരരങ്ങളുണട്ട്.  മതവനിശന്വേകൊസയ

വരഗസീയതയല്ലെ,  വനിഭകൊഗസീയതയല്ലെ.  ഞങ്ങളുനട  പകൊരടനി  മതവനിശന്വേകൊസതനില്  അടനിയുറച്ചു

നനിന്നുനകേകൊണട്ട്  ലൈനിററസനിയുയ  വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങളുയ   നടപ്പെകൊക്കുനതനിനുള

നടപടനികേള്   സന്വേസീകേരനിച്ചട്ട്  കകേരളനത  മുകനകൊടട്ട്  നകേകൊണകപകൊകുന  ഒകൊകരകൊ  ഘടതനിലുയ
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വഴനിനതറനിക്കകൊന് കവണനി ശമനിക്കുന ഒരു നപകൊളനിറനിക്കല് കഫകൊഴകൊയനി ഉയരന്നുവനവരകൊണട്ട്

എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ-ക്കകൊര. ഇതനിനന്റെ വകേകഭദങ്ങള് കേഴനിഞ്ഞെ കേകൊലൈങ്ങളനിലുമുണകൊയനിരുന്നു. ആ

സന്ദരഭങ്ങളനിനലൈല്ലെകൊയ നപകൊളനിറനിക്കലൈകൊയനി നചെറനിയ നചെറനിയ സഹകൊയങ്ങള് നചെയനകേകൊടുതതട്ട്

നതറകൊയനികപ്പെകൊനയനതട്ട് നമ്മള് സന്വേയയ വനിമരശനയ നടകതണ കേകൊരരമകൊണട്ട്.  അക്രമതനിലുയ

നകേകൊലൈപകൊതകേതനിലുയ  വനിശന്വേസനിക്കുന  അങ്ങനനയുള  കഫകൊഴ്സുകേള്  അതനിക്രൂരമകൊയനി

നപരുമകൊറുനവരകൊണട്ട്.  നകേകൊല്ലെനപ്പെട നസസീറുദസീന് സനി.എ.യ്ക്കട്ട് പഠനിക്കുന ഗ്രകൊകഡന്വേറട്ട് ആയനിട്ടുള

ഒരു നചെറുപ്പെക്കകൊരനകൊണട്ട്. പ്രകൊരത്ഥന കേഴനിഞ്ഞെട്ട് ഇറങ്ങനിയ സമയതകൊണട്ട് നകേകൊലൈനചെയ്യനപ്പെടതട്ട്.

തസീവ്രവകൊദനതക്കുറനിച്ചട്ട്  സയസകൊനതലൈതനിലുയ  കദശസീയതലൈതനിലുയ  അന്തരകദശസീയ

തലൈതനിലുനമകൊനക്ക ചെരച്ച  നടത്തുകമകൊള്  അവരുനട  കവരറുക്കണനമന്നുനണങനില്

തസീവ്രവകൊദതനിനനതനിരകൊയ സമസീപനനമടുക്കുന രകൊഷസീയ പകൊരടനികേള് ഉറച്ച നനിലൈപകൊനടടുക്കണയ.

ഉറച്ച നനിലൈപകൊനടടുക്കുന കേകൊരരതനില് നമ്മള് വനിജയനിച്ചനിട്ടുകണകൊ എന്നുളള കേകൊരരനതക്കുറനിച്ചട്ട്

നമ്മള്  ചെനിന്തനിക്കണയ.  ചെരനിതയ കനകൊക്കുകേയകൊനണങനില്,  രകൊഷസീയമകൊയനി  ഞങ്ങള്നക്കകൊനക്ക

വലൈനിയ   കകേകൊടയ  സയഭവനിച്ച  സന്ദരഭതനില്കപകൊലുയ  നമ്മള്  ഇതനികനകൊടട്ട്  കകേകൊയപ്രനനമസട്ട്

നചെയനിടനില്ലെ.   ഇക്കഴനിഞ്ഞെ  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിലുയ  അതതനനയകൊണട്ട്  സയഭവനിച്ചതട്ട്.   ഇതട്ട്

അവനിനടമകൊതയ ഒറനപ്പെടട്ട് നനില്ക്കുന  സയഭവനമകൊന്നുമല്ലെ.   ശസീ.  പകൊറക്കല് അബ്ദുല്ലെ പറഞ്ഞെ

ഒരു  കേകൊരരയ  ശരനിയകൊണട്ട്.   nexus  എന്നുപറഞ്ഞെതട്ട്  ബഹുമകൊനരനകൊയ  മുഖരമനനി  വളനര

ഗറൗരവമകൊയനി  പരനികശകൊധനിക്കണയ.  അതട്ട്  കുറവകൊളനികേളുയ  കപകൊലൈസീസുയ  തമ്മനില്  വരുന  ഒരു

nexus  ആണട്ട്.   ശസീ.  പകൊറക്കല്  അബ്ദുല്ലെ  കപകൊലൈസീസ്  കസ്റ്റേഷനനില്  ബനിരനിയകൊണനി

നകേകൊടുതതനിനനക്കുറനിച്ചട്ട്  പറഞ്ഞെതട്ട്  നവറുനത  പറഞ്ഞെതല്ലെ.  സരവ്വകേകനികയകൊഗതനില്  ഈ

ആകരകൊപണയ  വനനിട്ടുളതകൊണട്ട്.  എന്തകൊണട്ട്  കപകൊലൈസീസട്ട്  ഇങ്ങനന  നപരുമകൊറുനതട്ട്;

കുറവകൊളനികേനള  സന്വേസീകേരനിച്ചനിരുതകൊന് പകൊടുകണകൊ;  ഇവനര  സകപ്പെകൊരടട്ട്  നചെയ്യകൊകമകൊ?  ഞകൊന്

കപകൊലൈസീസനിനന  നപകൊളനിറനിക്കലൈകൊയനി  കുറനപ്പെടുത്തുനതല്ലെ.  കുറവകൊളനികേനള

കപ്രകൊത്സകൊഹനിപ്പെനിക്കുനനകൊരു  നനിലൈപകൊടട്ട്  പലൈ  സലൈത്തുയ  നടക്കുനതകൊയനി  കകേള്ക്കുന്നുണട്ട്.

കപടനിച്ചനിടകൊകണകൊ കപകൊലൈസീസട്ട് ഇതട്ട് നചെയ്യുനനതനട്ട് അറനിയനില്ലെ.  ഏതകൊയകൊലുയ ഇങ്ങനനനയകൊരു

സയഭവമുണട്ട്.  ബഹുമകൊനനപ്പെട  മുഖരമനനി  ഇക്കകൊരരയ   വളനര  ഗറൗരവതനില്

എടുക്കണനമനകൊണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  പറയുവകൊനുളളതട്ട്.  ഈ  വനിഷയയ  സഭകൊനടപടനികേള്

നനിരതനിവച്ചട്ട്  ചെരച്ച   നചെയ്യകൊന്  തയ്യകൊറകൊകേകൊതതനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചട്ട്  ഞകൊനുയ  എനന്റെ

പകൊരടനിയനില്നപ്പെട അയഗങ്ങളുയ  വകൊക്കറൗടട്ട് നടത്തുന്നു. 
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(ഗവണ്നമന്റെട്ട് നനിലൈപകൊടനില് പ്രതനികഷധനിച്ചട്ട് ശസീ. പനി. നകേ. കുഞ്ഞെകൊലൈനിക്കുടനിയുയ
അകദഹതനിനന്റെ പകൊരടനിയനില്നപ്പെട അയഗങ്ങളുയ  സഭവനിടട്ട് പുറത്തുകപകൊയനി)

[10.00 AM]

ശസീ  .    നകേ  .    എയ  .    മകൊണനി :  സര,  പളനിയനിനലൈ പ്രകൊരത്ഥന കേഴനിഞ്ഞെട്ട്  കപകൊകുന
ആളനിനനയകൊണട്ട് നനബക്കനില് വന സയഘയ ആക്രമനിച്ചതട്ട്.  പളനിയനില് പ്രകൊരത്ഥനിക്കുന
ആളുകേള്ക്കുകപകൊലുയ  സുരകനിതതന്വേമനില്ലെകൊത  ഒരവസയനികലൈക്കട്ട്  നമ്മുനടനകൊടട്ട്
വഴുതനികപ്പെകൊകുന്നുനവന്നുളളതട്ട്  വളനര  ദുദുഃഖകേരവുയ  ഉത്കേണകൊജനകേവുമകൊയനിട്ടുളള
കേകൊരരമകൊണട്ട്.  ഇക്കകൊരരതനില് ശക്തമകൊയ നടപടനികേനളടുകക്കണതകൊയനിട്ടുണട്ട്.  ബനിരനിയകൊണനി
നകേകൊടുക്കുന കേകൊലൈയ കേഴനിഞ്ഞുകപകൊയനി എനട്ട് ബഹുമകൊനനപ്പെട മുഖരമനനി പറഞ്ഞു.  അതട്ട്
ശരനിയകൊണട്ട്.   ഇകപ്പെകൊള്  നപകൊകറകൊടയുയ   ചെനില്ലെനിചെനിക്കനുമകൊണട്ട്  നകേകൊടുക്കുനനതന
വരതരകൊസകമയുളള.  അക്രമനികേനള   കപകൊലൈസീസട്ട് സയരകനിക്കുന്നു. കപകൊലൈസീസുയ അക്രമനികേളുയ
തമ്മനിലുളള   ഒത്തുകേളനിയുയ  ഗൂഢകൊകലൈകൊചെനയുനമകൊനക്ക  നടക്കുന്നുനണന്നുളളതട്ട്
സുവരക്തമകൊയകേകൊരരമകൊണട്ട്.  ഏതകൊയകൊലുയ  ഭസീകേരസയഘടനകേള്  നമ്മുനട  നകൊടനില്
വളരന്നുവരുന്നു.  മലൈയകൊളനി  യുവകൊക്കനള  നഎ.എസട്ട്.-കലൈക്കുയമറയ   റനിക്രൂടട്ട്നചെയട്ട്
നകേകൊണകപകൊകുന്നു.  കകേരളയ  ഒരു  റനിക്രൂടട്ട്നമന്റെട്ട്  ഏരനിയയകൊയനി  മകൊറുന്നുനവന്നുളള
റനികപ്പെകൊരട്ടുകേനളകൊനക്ക  ഭയകൊനകേമകൊയനിട്ടുളള  കേകൊരരമകൊയതനിനകൊല്  ഇക്കകൊരരതനില്
ഗവണ്നമന്റെട്ട് ജകൊഗ്രത പുലൈരതണയ. ഇതരയ കേകൊരരങ്ങനള സയബന്ധനിച്ചട്ട്  അകനന്വേഷണയ
നടതനി  ഭസീകേരസയഘടനകൊ പ്രവരതനയ  എവനിനടനയങനിലുയ നടത്തുന്നുനണങനില് അതട്ട്
അമരച്ച  നചെയ്യകൊന്  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  മുകനകൊട്ടുവരണയ.  നതകൊടുപുഴ  കകേകൊകളജനിനലൈ
അദ്ധരകൊപകേനന്റെ   നനകേനവടനിയ  ചെരനിതനമകൊനക്ക   നമുക്കറനിയകൊയ.  അതനകേകൊണട്ട്
ഇങ്ങനനയുളള  സയഘടനകേനള   അമരച്ച  നചെയ്യുന  കേകൊരരതനില്   ഗവണ്നമന്റെട്ട്
കേകൊണനിക്കുന ഉദകൊസസീനത  വളനര പ്രതനികഷധകൊരഹമകൊയ  കേകൊരരമകൊണട്ട്.  ഈ വനിഷയയ
സഭകൊനടപടനികേള്  നനിരതനിവച്ചട്ട്  ചെരച്ച  നചെയ്യകൊന്  തയ്യകൊറകൊകേകൊതതനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചട്ട്
ഞകൊനുയ എനന്റെ പകൊരടനിയനില്നപ്പെട അയഗങ്ങളുയ  വകൊക്കറൗടട്ട് നടത്തുന്നു. 

(ഗവണ്നമന്റെട്ട്  നനിലൈപകൊടനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചട്ട്  ശസീ.  നകേ.  എയ.  മകൊണനിയുയ
അകദഹതനിനന്റെ പകൊരടനിയനില്നപ്പെട അയഗങ്ങളുയ  സഭവനിടട്ട് പുറത്തുകപകൊയനി)

ശസീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട്  : സര,  നസസീറുദസീനന്റെ  നകേകൊലൈപകൊതകേയ
ആസൂതനിതമകൊനണനതട്ട്  വളനര  വരക്തമകൊണട്ട്.  ബഹുമകൊനനപ്പെട  മുഖരമനനി
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കവരഷന് പറയുകേയുയ   ബഹുമകൊനനപ്പെട  എയ.എല്.എ.  അകദഹയ
കനരനിടട്ട്  മനസനിലൈകൊക്കനിയ  അനുഭവങ്ങള്  സഭകയകൊടട്ട്  പങ്കുവയകേയുയ  നചെയ.
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നകേകൊലൈപകൊതകേതനിനട്ട്  നതരനഞ്ഞെടുത  സമയയ,  സലൈയ  ഇതനില്നനിനനകൊനക്ക
മനസനിലൈകൊക്കകൊന്  സകൊധനിക്കുനതട്ട്  നകേകൊലൈപകൊതകേയ  നടതനിയതട്ട്  വളനര
ആസൂതനിതമകൊയനിടകൊനണനകൊണട്ട്.  മകൊതവുമല്ലെ  മുഖയമൂടനികപകൊലുയ  ധരനിക്കകൊനത
നകേകൊലൈപകൊതകേയ  നടത്തുകമകൊള്  അതരക്കകൊരക്കുള  ഒരു  മകൊനസനികേനനധരരയ
ക്രമസമകൊധകൊനതകേരച്ചനയയകൊണട്ട്   കേകൊണനിക്കുനതട്ട്.   എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.   എന
സയഘടനയ്ക്കട്ട് കസ്റ്റേഷനനില് ലൈഭനിനച്ചന്നുപറയുന  പ്രകതരകേ പരനിഗണന  ബഹുമകൊനനപ്പെട
മുഖരമനനി  വളനര  ഗറൗരവമകൊയനി   ശദ്ധനികക്കണ  കേകൊരരയതനനയകൊണട്ട്.   കപകൊലൈസീസുയ
ക്രനിമനിനല്സുയ  തമ്മനിലുള  ആവശരമനില്ലെകൊത  ഇടനപടലുകേള്  ഇകപ്പെകൊള്  മകൊതമല്ലെ  പലൈ
കേകൊലൈഘടങ്ങളനിലുയ   കേകൊണകൊന്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്.  എല്ലെകൊ  വനിഭകൊഗയ  കപകൊലൈസീസുകേകൊനരയുയ
നമുക്കട്ട്  അടച്ചട്ട്  ആകകപനിക്കകൊന്  കേഴനിയുകേയനില്ലെ.  സതരസന്ധരകൊയ  ഉകദരകൊഗസരുള
വലൈനിനയകൊരു കസനയകൊണട്ട് കകേരളകൊകപകൊലൈസീസനിലുളതട്ട്.  അതനിനന കമകൊശമകൊയനി കേകൊണകൊന്
ഞങ്ങള് ആഗ്രഹനിക്കുനനില്ലെ. പകക ചെനിലൈ സന്ദരഭങ്ങളനിനലൈങനിലുയ ചെനിലൈ കപകൊലൈസീസുകേകൊരുയ
ക്രനിമനിനല്സുയ തമ്മനിലുള  ബന്ധങ്ങള് ഉണകൊകുന്നുനണന്നുളതട്ട്  വസ്തുതയകൊണട്ട്.  അതട്ട്
ഒരനിക്കലുയ  നനികഷധനിക്കകൊന്  കേഴനിയുന  കേകൊരരമല്ലെ.  അതരതനിലുളള
കപകൊലൈസീസുകേകൊരനക്കതനിനര ശക്തമകൊയ നടപടനിനയടുക്കണയ.   ബഹുമകൊനനപ്പെട മുഖരമനനി
പറഞ്ഞെ  കേകൊരരങ്ങളനില്   അകദഹയ  ആതകൊരത്ഥമകൊയനി  ഉറച്ചട്ട്  നനില്ക്കുന്നുനവങനില്
കുറവകൊളനികേള്ക്കട്ട് ആവശരതനിലൈധനികേയ  പരനിഗണന ലൈഭനിച്ചനിട്ടുനണങനില്,  അതരതനില്
പരനിഗണന നല്കേനിയ കപകൊലൈസീസുകേകൊരനക്കതനിനര നടപടനി സന്വേസീകേരനിക്കുവകൊന് ഗവണ്നമന്റെട്ട്
തയ്യകൊറകൊകേണനമനട്ട്  ഞകൊന്  ആവശരനപ്പെടുകേയകൊണട്ട്.   മകതതരതന്വേയ  സയരകനിക്കുവകൊന്
എന്നുയ മുനനിടട്ട്  നനിനനിട്ടുള ഒരു  രകൊഷസീയ പ്രസകൊനയ തനനയകൊണട്ട്  ഇവനിനടയുളതട്ട്.
ഇറൗനയകൊരു വനിഷയനത ലൈഘുവകൊയനി കേകൊണകൊനത,  അതനിനനതനിനര ശക്തമകൊയ  നടപടനി
സന്വേസീകേരനിക്കകൊന് ഗവണ്നമന്റെട്ട്  തയ്യകൊറകൊകേണയ.  ഇറൗ വനിഷയതനിനന്റെ ഗറൗരവമുള്നക്കകൊണ
നകേകൊണട്ട്  സഭകൊ  നടപടനികേള്  നനിരതനിവച്ചട്ട്  ചെരച്ച  നചെയ്യകൊന്   തയ്യകൊറകൊകേകൊതതനില്
പ്രതനികഷധനിച്ചട്ട് ഞകൊനുയ  വകൊക്കറൗടട്ട് നടത്തുന്നു.  

(ഗവണ്നമന്റെട്ട് നനിലൈപകൊടനില് പ്രതനികഷധനിച്ചട്ട് ശസീ.  അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട് സഭവനിടട്ട്
പുറത്തുകപകൊയനി. 

സഭവനിടട്ട് പുറത്തുകപകൊയ പ്രതനിപകകൊയഗങ്ങള് അല്പസമയതനിനുളനില് വസീണയ
സഭയനില് ഹകൊജരകൊയനി)

(അദ്ധരകകവദനിയനില് മനി. നഡപമ്മ്യൂടനി സസീക്കര)
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III   ശദ്ധ കണനിക്കല്

1. ശുചെസീകേരണനതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുനട കവതന പരനിഷ്കരണയ 

ശസീ  .    ഇ  .    നകേ  .    വനിജയന്:  സര,   ബഹുമകൊനരനകൊയ  തകദശസന്വേയയഭരണവുയ
നമ്മ്യൂനപകകകമവുയ വഖഫട്ട് ഹജട്ട് തസീരത്ഥകൊടനവുയ വകുപ്പുമനനിയുനട  ശദ്ധയനികലൈക്കകൊണട്ട്
ഞകൊന്  ഇറൗ  വനിഷയയ  നകേകൊണവരുനതട്ട്.  കകേരളതനിനലൈ   മുനനിസനിപ്പെല്/കകേകൊരപ്പെകറഷന്
ശുചെസീകേരണ  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുനട   കവതന  കേരകൊര   കേകൊലൈകൊവധനി  അവസകൊനനിച്ചനിടട്ട്   രണട്ട്
വരഷമകൊയനി.   2014  ജൂനനലൈ  1  മുതല്  പുതനിയ  ശമള  പരനിഷ്കരണവുയ   നപന്ഷനുയ
നടപ്പെനില്വരുകതണതകൊയനിരുന്നു.  സരക്കകൊര  ജസീവനക്കകൊരുകടയുയ  അദ്ധരകൊപകേരുകടയുയ
ശമളപരനിഷ്കരണ  ഉതരവട്ട്  ഇറങ്ങനിയകൊല്  കേകൊലൈതകൊമസയവരകൊനത  നഗരശുചെസീകേരണ
നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുനട ശമളപരനിഷ്ക്കരണ ഉതരവുയ ഇറങ്ങകൊറുണട്ട്. നതകൊഴനിലൈകൊളനി യൂണനിയനുകേളുനട
സയഘടനകേള്    മനനിതലൈതനിലുയ   ഉകദരകൊഗസ  തലൈതനിലുയ  പലൈവടയ  ചെരച്ച  നടതനി.
അനനത  നഗരവനികേസന  വകുപ്പുമനനി   സരക്കകൊര  ജസീവനക്കകൊരുനട  ശമളപരനിഷ്കരണയ
നടപ്പെകൊക്കുന  ദനിവസയതനന  നഗരശുചെസീകേരണ  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുനട  ശമള  പരനിഷ്കരണവുയ
നടപ്പെനിലൈകൊക്കുനമനട്ട് നതകൊഴനിലൈകൊളനി സയഘടനകേള്ക്കട്ട് ഉറപ്പെട്ട്  നല്കേനിയതകൊണട്ട്.  ആ കേരകൊറനിനന്റെ
കേരടട്ട്  യൂണനിയനുകേള്ക്കട്ട്  നല്കുകേയുയ  യൂണനിയന്  നല്കേനിയ  കഭദഗതനികേള്
അയഗസീകേരനിക്കകൊനമനട്ട് ഉറപ്പു നല്കുകേയുയ അതനിനന്റെയടനിസകൊനതനില് നല്കേനിയ കഭദഗതനികേള്
അയഗസീകേരനിച്ചുനവനട്ട്   മനനി പറയുകേയുയ നചെയ.  പനിനസീടട്ട്  രണട്ട്  മകൊസകതകൊളയ  വകുപ്പെനില്
കേമ്മസീഷണര  ഉണകൊയനിരുനനില്ലെ.  അതനിനുകശഷയ  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെട്ട്  പ്രഖരകൊപനിച്ചു.
അതനിനനത്തുടരനട്ട്  കനരനത നടപ്പെനിലൈകൊക്കകൊനമനട്ട്   ഉറപ്പെട്ട്  നല്കേനിയ  ശമള പരനിഷ്കരണ
നടപടനി നടപ്പെനിലൈകൊയനില്ലെ.  കേകൊലൈതകൊമസയ കൂടകൊനത  നടപ്പെനിലൈകൊക്കകൊന് ഗവണ്നമന്റെട്ട് ആകലൈകൊചെനിച്ചു
നകേകൊണനിരനിക്കുന്നുനവനകൊണട്ട് ഞകൊന് മനസനിലൈകൊക്കുനതട്ട്. നഗരശുചെസീകേരണ നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുനട
ശമളപരനിഷ്കരണ  ഉതരവട്ട്   എതയുയകവഗയ   നടപ്പെനിലൈകൊക്കകൊന്  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
ഭകൊഗത്തുനനിന്നുയ  സതന്വേര  നടപടനികേള്  ഉണകൊകേണനമനകൊണട്ട്  ഞകൊന്  ഈ
ശദ്ധകണനിക്കലൈനിലൂനട ആവശരനപ്പെടുനതട്ട്. 

തകദശസന്വേയയഭരണവുയ  നമ്മ്യൂനപകകകമവുയ  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തസീരത്ഥകൊടനവുയ
വകുപ്പുമനനി (കഡകൊ  .    നകേ  .    ടനി  .    ജലൈസീല്) :  സര,  വളനര പ്രധകൊനനപ്പെട ഒരു വനിഷയമകൊണട്ട്
ബഹുമകൊനനപ്പെട അയഗയ  ഇവനിനട  ഉനയനിച്ചനിരനിക്കുനതട്ട്.  നമുനക്കല്ലെകൊയ  നഗരങ്ങളനിലൂനട
മൂക്കുനപകൊതകൊനത  നടക്കകൊന്   കേഴനിയുനതട്ട്   ഇറൗ  ശുചെസീകേരണ  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുനട
അശകൊന്തമകൊയ  പരനിശമതനിനന്റെകൂടനി   ഫലൈമകൊയനിടകൊനണന്നുളളതട്ട്   മറക്കകൊന്
കേഴനിയുകേയനില്ലെ.  കേഴനിഞ്ഞെ സരക്കകൊരനിനന്റെ കേകൊലൈതട്ട് നഗരപ്രകദശങ്ങളനില്  ശുചെസീകേരണ
കമഖലൈയനില്  നതകൊഴനില്നചെയ്യുന  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുനട  ശമള  പരനിഷ്കരണവുമകൊയനി
ബന്ധനപ്പെടട്ട്  അനനത  നഗരകേകൊരര വകുപ്പുമനനിയുനട അദ്ധരകതയനില് ഒരു മസീറനിയഗട്ട്
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കൂടനിയനിരുന്നു.   ആ മസീറനിയഗട്ട്   പ്രധകൊനനപ്പെട   സയഘടനകേളുമകൊയനി   (കടഡട്ട്  യൂണനിയന്

എയകപകൊയസീസനിനന്റെ  സയഘടനകേളുമകൊയനി)  ചെരച്ച  നടത്തുകേയുയ  വനിശദമകൊയനിട്ടുളള  ഒരു

റനികപ്പെകൊരടട്ട്  തയ്യകൊറകൊക്കകൊന്  നഗരകേകൊരര  ഡയറക്ടനറ  ചുമതലൈനപ്പെടുത്തുകേയുയ  നചെയനിരുന്നു.

അതനിനന്റെയടനിസകൊനതനില്  നഗരകേകൊരര  ഡയറക്ടര   ഒരു  റനികപ്പെകൊരടട്ട്  തയ്യകൊറകൊക്കനി

സരക്കകൊരനിനട്ട്  സമരപ്പെനിക്കുകേയുയ  സരക്കകൊര  ചെനിലൈ  കഭദഗതനികേകളകൊനട  അതട്ട്

ധനകേകൊരരവകുപ്പെനിനട്ട്  നനകേമകൊറുകേയുയ  നചെയനിരുന്നു.  ധനകേകൊരരവകുപ്പെനില്നനിനട്ട്

അതമകൊയനിബന്ധനപ്പെട തസീരുമകൊനയ ലൈഭനിക്കുന മുറയതനന അവരുനട ശമളപരനിഷ്കരണയ

നടപ്പെനിലൈകൊക്കുനതകൊണട്ട്.   അതകപകൊനലൈ  പ്രധകൊനമകൊണട്ട്  ആ കമഖലൈയനില്  ദനിവസക്കൂലൈനിക്കട്ട്

കജകൊലൈനി നചെയ്യുന  ശുചെസീകേരണ നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുനട കേകൊരരവുയ.  അവരക്കട്ട് സയസകൊനതട്ട്

ഇനട്ട് നല്കുനതട്ട് 377 രൂപയകൊണട്ട്.  മനിനനിമയ കവജസനിനന സയബന്ധനിച്ചട്ട് നമ്മുനട നകൊടനില്

ഒരു നനിയമയ  നനിലൈവനിലുണട്ട്.  6-8  മണനിക്കൂര  കജകൊലൈനി  നചെയ്യുനവരക്കട്ട്  600  രൂപയകൊണട്ട്

മനിനനിമയ   കൂലൈനിയകൊയനി  നല്കകേണതട്ട്.   ആ  അവകേകൊശയ   തകൊലകൊലൈനികേകൊടനിസകൊനതനില്

കജകൊലൈനി നചെയ്യുന ശുചെസീകേരണ നതകൊഴനിലൈകൊളനികേള്ക്കട്ട് ലൈഭനിക്കുനനില്ലെ. നമ്മുനട സയസകൊനതട്ട്

നനിലൈവനിലുളള  മനിനനിമയ  കൂലൈനി  അവരക്കുകൂടനി  ലൈഭരമകൊക്കുനതനിനട്ട്   ഗവണ്നമന്റെട്ട്

മുന്കേനയ്യടുക്കുനമനട്ട് ഇറൗ സന്ദരഭതനില് അറനിയനിക്കുന്നു. 

ശസീ  .    ഇ  .    നകേ  .    വനിജയന്  : സര,  ശമള  പരനിഷ്കരണയ  നടപ്പെനിലൈകൊക്കുന

കേകൊരരതനില്,  ഏറവുയ അടനിതടനില് നനില്ക്കുന  ഇതരയ വനിഭകൊഗങ്ങള്ക്കട്ട്  മുന്തനിയ

പരനിഗണന നല്കേണനമന നനിരകദശയ മനനിയുനട  ഭകൊഗത്തുനനിന്നുതനന വനനിട്ടുണട്ട്.

അനതകൊരു തസീരുമകൊനമകൊയനി ഇനനിയകങ്ങകൊട്ടുള കേകൊലൈയളവനിലുയ  ഉണകൊകുനമനട്ട്  ഉറപ്പെട്ട്

നല്കേകൊന് സകൊധനിക്കുകമകൊ?  

കഡകൊ  .   നകേ  .   ടനി  .   ജലൈസീല് : സര, കേഴനിഞ്ഞെ കകേകൊ-ഓരഡനികനഷന് കേമ്മനിറനി മസീറനിയഗനില്

ഇതസയബന്ധനിച്ചട്ട്  വളനര ഗറൗരവതരമകൊയ  ചെരച്ചകേള് നടനനിരുന്നു.  ശമള പരനിഷ്കരണയ

ഉള്നപ്പെനട തകൊലകൊലൈനികേകൊടനിസകൊനതനില് ശുചെസീകേരണ നതകൊഴനിലൈനിനട്ട് നനികയകൊഗനിക്കനപ്പെടുനവരക്കട്ട്

നനിലൈവനില് നമ്മുനട സയസകൊനതട്ട് മനറല്ലെകൊ കമഖലൈയനിലുയ നല്കുനതകപകൊനലൈ  മനിനനിമയ കവതനയ

ഉറപ്പെകൊക്കുനതനിനുയ  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  പ്രതനിജകൊ  ബദ്ധമകൊയനിരനിക്കുയ.  അതട്ട്  എതയുയ  കവഗയ

നടപ്പെനിലൈകൊക്കുനതനിനട്ട്  സരക്കകൊര   മുന്കേനയ്യടുക്കുനമനട്ട്   ബഹുമകൊനനപ്പെട  അയഗനത

അറനിയനിക്കുന്നു. 
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2. ഇതരസയസകൊനനതകൊഴനിലൈകൊളനികേള് ഉള്നപ്പെടുന കുറകൃതരങ്ങള്
വരകൊപകേമകൊകുനതമൂലൈമുള പ്രശ്നങ്ങള്

ശസീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസീന്ദ്രന്: സര,  ജനസയഖരയുനട നനല്ലെകൊരു ശതമകൊനകതകൊളയ,
അതകൊയതട്ട്  ഏകേകദശയ കേകൊല് ലൈകതനിലൈധനികേയ ഇതര സയസകൊന നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുള
സയസകൊനമകൊണട്ട്  കകേരളയ.  ഇതര  സയസകൊനനതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുനട  കസവനയ
ഇവനിടനത  നനിരമ്മകൊണകമഖലൈയനിലുയ  മറട്ട്  നചെറുകേനിട  വരവസകൊയ  കമഖലൈകേളനിലുയ
ഒഴനിവകൊക്കകൊന്  സകൊധനിക്കകൊത  ഒനകൊയനി  മകൊറനിക്കഴനിഞ്ഞു.   നതകൊഴനില്  കമഖലൈ
വരകൊപനിക്കുനതനിനട്ട്  ആനുപകൊതനികേമകൊയനി  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേനള  പ്രകൊകദശനികേമകൊയനി
ലൈഭനിക്കകൊത  സകൊഹചെരരതനിലൈകൊണട്ട്  ഇതരതനില്  അനരസയസകൊന
നതകൊഴനിലൈകൊളനികേനള  ആശയനികക്കണനിവരുനതട്ട്.  ഇതര  സയസകൊനനതകൊഴനിലൈകൊളനികേകളകൊടട്ട്
കേകൊണനികക്കണ  സകൊമകൊനര  രസീതനി,  ഇതര  സയസകൊനനതകൊഴനിലൈകൊളനികേള്ക്കനിടയനിനലൈ
തനിരനിമറനികേളുയ  തസീവ്രവകൊദ  പശ്ചകൊതലൈമുളവനര  കേനണത്തുനതനിനുമുള  നനിയമ
സയവനിധകൊനയ,  നകൊട്ടുകേകൊര കനരനികടണനിവരുന സകൊമൂഹര പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള
സയവനിധകൊനയ  എനസീ  മൂനട്ട്  കേകൊരരങ്ങളകൊണട്ട്   ഇതര  സയസകൊനനതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുമകൊയനി
ബന്ധനപ്പെടട്ട് ഭരണസയവനിധകൊനതനില് നനിയനനിക്കനപ്പെകടണതകൊയനിട്ടുളതട്ട്. മനറവനിനടനച്ചനട്ട്
കനകൊക്കനിയകൊലുയ  ഏറവുയ കൂടുതല് ഇതര സയസകൊനനതകൊഴനിലൈകൊളനികേള് മലൈയകൊളനികേളകൊണട്ട്.
ഉദകൊഹരണതനിനട്ട്  ഡല്ഹനിയനിലുയ മുയലബയനിലുയ പതട്ട് ലൈകതനില് കൂടുതലുയ ഗള്ഫനില്
അറബനികേള്  കേഴനിഞ്ഞെകൊല്  ഏറവുയ  കൂടുതലുയ  മലൈയകൊളനികേളകൊണുളതട്ട്.  ആ  നകൊടനില്
നചെന്നുകേഴനിയുകമകൊള്  അവര   നമുക്കട്ട്  നല്കുന ദയകൊദകൊകനിണരവുയ  കേരുതലുയ
ഇവനിനടനയത്തുന  അനരസയസകൊന  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേള്ക്കുയ  നല്കുവകൊന്  നമ്മള്
ബകൊധരസരകൊണട്ട്. ആയതനിനകൊല് നമച്ചനപ്പെട ശമളവുയ ജസീവനിത സകൊഹചെരരവുയ പ്രതസീകനിച്ചട്ട്
ഇവനിനട  എത്തുനവകരകൊടട്ട്  നമ്മള്  നസീതനികേകൊണനികച്ച  മതനിയകൊകൂ.  നതകൊഴനിലുടമകേളകൊലുയ
കേരകൊറുകേകൊരകൊലുയ  ചൂഷണയ  നചെയ്യനപ്പെടകൊനത  അവനര  സയരകനിക്കുനതനിനുള  ബകൊധരത
നതകൊഴനില്  വകുപ്പെനിനുണട്ട്.   ബസീഹകൊറനികേളുയ  ഒറസീസക്കകൊരുയ  ബയഗകൊളനികേളുമടക്കമുളവര
ഉതകരന്തരന്  ഉള്പ്രകദശങ്ങളനിനലൈ  ഒരു  സയസകൊരയ  തനനയകൊണട്ട്  ഇവനികടയ്ക്കട്ട്
നകേകൊണവരുനതട്ട്.  അവരുനട  കമകൊശനപ്പെട  സയസകൊരയ  മകൊറനിനയടുക്കുനതനിനുള
കബകൊധവല്ക്കരണയ  ഇവനിനട  ആവശരമകൊയനി  വരുന്നു.  ഇക്കകൊരരതനില്  സകൊമൂഹര
പ്രവരതകേരുനടയുയ സനദ്ധ സയഘടനകേളുനടയുയ കസവനയ ഉപകയകൊഗനപ്പെടുതനിനക്കകൊണട്ട്
തകദശസന്വേയയഭരണ  സകൊപനങ്ങള്വഴനി   നമുക്കട്ട്  ക്രനിയകൊതകേമകൊയനി  പ്രവരതനിക്കകൊന്
സകൊധനിക്കുയ.   ഇവനിനട  വന്നുകപകൊകുന  ആളുകേനളക്കുറനിച്ചട്ട്  യകൊനതകൊരു  രൂപവുയ
കപകൊലൈസീസനികനകൊ അനല്ലെങനില് ബന്ധനപ്പെട   തകദശസന്വേയയഭരണ സകൊപനങ്ങള്കക്കകൊ
ഇല്ലെ.   ഓകരകൊ  നടയനിന്  വരുകമകൊഴുയ  നൂറുകേണക്കനിനട്ട്  ആളുകേള്  വനനിറങ്ങുകേയുയ  ഓകരകൊ
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കേമനനികേളനില്  കചെരുകേയുയ  നചെയ്യുന്നു.  ഇവര  ആരകൊനണകനകൊ  എന്തകൊനണകനകൊ  ഏതട്ട്
സലൈങ്ങളനില്  നനിനട്ട്   വരുനവരകൊനണകനകൊനമുക്കട്ട്  കേണപനിടനിക്കകൊന്  സകൊധനിക്കുനനില്ലെ.
ഇടനനിലൈക്കകൊര  അവനര  ഏനതങനിലുയ  കേമനനികേളനില്  എതനിക്കുകേയുയ  പ്രകൊകദശനികേമകൊയനി
ഏനതങനിലുയ  തകൊമസസലൈങ്ങളനില്   തകൊമസനിപ്പെനിക്കുകേയുയ  നചെയ്യുന്നു.  അതനില്  പലൈ
സന്വേഭകൊവമുള വരക്തനികേളുണട്ട്.  നകൊടനില് നനില്ക്കകൊന് സകൊധനിക്കകൊനത കുറകൃതരങ്ങളനികലൈരനപ്പെടട്ട്
രകനപ്പെടകൊന്  കവണനി  ഇവനിനട  വരുനവരുമുണട്ട്.  ഏറവുയ  കൂടുതല്  അനരസയസകൊന
നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുള  ഒരു  ജനില്ലെ  എറണകൊകുളയ  ജനില്ലെയകൊണട്ട്.   അവനിനട  നപരുമകൊവൂരനിലുയ
കുനത്തുനകൊടട്ട്  തകൊലൂക്കനിലുമകൊയനി ലൈകക്കണക്കനിനകൊളുകേളുണട്ട്.  നപകൊതകമഖലൈകൊ സകൊപനമകൊയ
നകേകൊച്ചനിന് റനിലഫനറനിയനില് പതനിനകൊറകൊയനിരയ കപരകൊണട്ട്  കജകൊലൈനി നചെയനകേകൊണനിരനിക്കുനതട്ട്.
പതനിനകൊറകൊയനിരയ  കപരനില്  പതനിനകൊയനിരകതകൊളയ  കപര  ഇതര  സയസകൊന
നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളകൊണട്ട്.  ഇവര  എവനിനടനനിനട്ട്  വരുന്നു,  എങ്ങനന  വരുന്നു
എനതനിനനക്കുറനിച്ചട്ട്  യകൊനതകൊരു  വനിവരവുമനില്ലെ.  കൂടകൊനത  ഇവനര  കേരകൊറുകേകൊര  നകേകൊണവനട്ട്
ചെനിലൈ  നഷഡ്ഡുകേളനില്   തകൊമസനിപ്പെനിക്കുകമകൊള്   അവരക്കട്ട്   അടനിസകൊന  സറൗകേരരങ്ങള്
നല്കുനനിനല്ലെന  ആകകപങ്ങളുമുണട്ട്.   പകക ഇവര ഉണകൊക്കുന സകൊമൂഹര പ്രശ്നങ്ങള്
ഒടനവധനിയകൊണട്ട്.  അതകൊണട്ട് ഞകൊന് കൂടുതലൈകൊയനി സഭയുനട ശദ്ധയനില്നപ്പെടുത്തുനതട്ട്.ഇതനില്
നതകൊണ്ണൂറട്ട് ശതമകൊനയ ആളുകേളുയ ജസീവനിക്കകൊന്കവണനി പകൊടുനപടട്ട് വരുനവരകൊനണങനില്  പതട്ട്
ശതമകൊനകതകൊളയ  ആളുകേള്  ക്രനിമനിനല്  പശ്ചകൊതലൈമുളവരുയ  ക്രനിമനിനല്  കകേസുകേളുമകൊയനി
ബന്ധനപ്പെടട്ട്  നകൊടുവനിടട്ട്  വനവരുമകൊണട്ട്.   ഈ  പതട്ട്  ശതമകൊനമകൊളുകേളകൊണട്ട്  നകൊടനില്
പ്രശ്നങ്ങളുണകൊക്കുനതട്ട്.  നപരുമകൊവൂരനില്  അടുത  കേകൊലൈതട്ട്  നടന  ജനിഷയുനട
നകേകൊലൈപകൊതകേതനില് പ്രതനിനയ പനിടനികൂടകൊന് നമുക്കട്ട് കേകൊലൈതകൊമസയ കനരനിടുകേയുണകൊയനി. പ്രതനി
എവനിനടനനിനട്ട് വന്നു, എങ്ങനന വന്നു എനനിങ്ങനനയുള വനിവരങ്ങള് ഒരു സകൊപനയുടമയുയ
നവളനിനപ്പെടുതകൊന് തയ്യകൊറകൊയനിരുനനില്ലെ.  അകദഹനത വകൊടകേയ്ക്കട്ട് തകൊമസനിപ്പെനിച്ചനിരുന നകേടനിട
ഉടമസന്കപകൊലുയ  അകദഹയ  അവനിനട  തകൊമസനിച്ചനിരുന്നുനവനട്ട്  നവളനിനപ്പെടുതകൊന്
തയ്യകൊറകൊയനില്ലെ.  ഇങ്ങനനയുള  ക്രനിമനിനല്  സയഭവങ്ങളുയ  നകേകൊലൈപകൊതകേങ്ങളുയ
ഉണകൊകുകമകൊഴകൊണട്ട് ഇതനിനനക്കുറനിച്ചട്ട്  ചെനിന്തനികക്കണതകൊയനി വരുനതട്ട്.   നമുക്കട്ട് ഇതനിനലൈകൊരു
നനിയനണമുണകൊകേണയ.  നനിയനണനമനട്ട്  പറയുകമകൊള്  അവനര  ഇവനിനട
നകേകൊണവരനണകനകൊ  കജകൊലൈനി  നല്കേണകനകൊ  അല്ലെ.  കപകൊലൈസീസനിനന്റെയുയ  കലൈബര
ഡനിപ്പെകൊരട്ടുനമന്റെനിനന്റെയുയ  തകദശസന്വേയയഭരണ  സകൊപങ്ങളുനടയുനമല്ലെകൊയ  കയകൊജനിച്ച
ശമകതകൊനട  കുഴപ്പെക്കകൊരകൊയ  ആളുകേനള  കേനണതനി  അവനര  ഒഴനിവകൊക്കകൊനുള
സയവനിധകൊനമുണകൊക്കനിയനിനല്ലെങനില് പലൈ സലൈങ്ങളനിലുയ ഇതകപകൊലുള ദുരന്തങ്ങളുണകൊകുയ.
അതനകേകൊണട്ട്  ബഹുമകൊനനപ്പെട  മുഖരമനനിതനന  ഇടനപടട്ട്  ഇതനിനുള
സയവനിധകൊനകമരനപ്പെടുതണയ. നപരുമകൊവൂരനിലുയ കുനത്തുനകൊടട്ട്  നനികയകൊജകേ മണ്ഡലൈതനിലുയ
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അനരസയസകൊന  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളകൊണട്ട്  എല്ലെകൊ  കമഖലൈകേളനിലുയ   കജകൊലൈനിനയടുത്തു
നകേകൊണനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഇവരനിനല്ലെങനില്  അവനിനട  ഒരു  കജകൊലൈനിയുയ  നടക്കകൊന്
കപകൊകുനനിനല്ലെനതട്ട്  വകൊസ്തവയ  തനനയകൊണട്ട്.    ഇകപ്പെകൊള്  നകേകൊച്ചനിന്  റനിലഫനറനി
കപകൊലുള  24,500  കകേകൊടനി  രൂപയുനട  കപ്രകൊജക്ടട്ട്  സമയബന്ധനിതമകൊയനി
നടപ്പെനിലൈകൊക്കുനതതനന ഇവരുനട കസവനമുളതനകേകൊണകൊണട്ട്.  ഇവരുനട കസവനയ
ഉപകയകൊഗനിക്കുനതനികനകൊനടകൊപ്പെയ  കുഴപ്പെക്കകൊരകൊയ  ആളുകേനള  കേനണതനി  അവനര
നനിയമതനിനന്റെ  മുനനില്  നകേകൊണവരണയ.  ജനിഷകൊ  വധകക്കസട്ട്  കപകൊലുള
നകേകൊലൈപകൊതകേങ്ങള് വസീണയ ആവരതനിക്കകൊതനിരനിക്കകൊന് അടനിയന്തരമകൊയനി സഭയുനട
ശദ്ധയുണകൊകേണനമനകൊണട്ട് ഞകൊന്  ആവശരനപ്പെടുനതട്ട്.  

മുഖരമനനി (  ശസീ  .   പനിണറകൊയനി വനിജയന്  ): സര, നമ്മുനട സയസകൊനയ കനരനിടുന
ഒരു  ഗറൗരവമകൊയ  പ്രശ്നമകൊണട്ട്  ബഹുമകൊനരനകൊയ  വനി.പനി.  സജസീന്ദ്രന്  എയ.എല്.എ.
ഇവനിനട ഉനയനിച്ചതട്ട്.  നമ്മുനട സയസകൊനതട്ട് ഇതര സയസകൊനനതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുനട
എണ്ണയ ദനിനയപ്രതനി വരദ്ധനിച്ചുവരനികേയകൊണട്ട്.    ഇതനിനനക്കുറനിച്ചട്ട് 2013-ല്   ഗുലൈകൊതനി
ഇന്സ്റ്റേനിറമ്മ്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫനിനകൊന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ടകൊകക്സേഷന്  ഒരു  പഠനയ  നടതനിയനിരുന്നു.
അവര  നടതനിയ  പഠനതനില്  ഇരുപതനിയഞട്ട്  ലൈകതനില്  കൂടുതല്  ഇതര
സയസകൊനനതകൊഴനിലൈകൊളനികേള് നമ്മുനട സയസകൊനതട്ട് കജകൊലൈനി നചെയ്യുന്നുനണനകൊണട്ട്
കേനണതനിയതട്ട്.  അതട്ട് ഇകപ്പെകൊള് വസീണയ വരദ്ധനിച്ചനിട്ടുണകൊകുയ.   കൂടുതല് കവതനയ
ലൈഭനിക്കുനതയ  സമകൊധകൊനപരമകൊയനി  കജകൊലൈനി  നചെയ്യകൊന്  സകൊധനിക്കുനതനമല്ലെകൊയ  മറട്ട്
സയസകൊനങ്ങളനിലുള  ആളുകേള്ക്കട്ട്  ഇകങ്ങകൊടട്ട്  വരുനതനിനട്ട്  തകൊല്പ്പെരരയ
വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുന്നു എനതകൊണട്ട്  വസ്തുത.ഇവരുനട  എണ്ണയ വരദ്ധനിക്കുനതനികനകൊനടകൊപ്പെയ
തനന  അവര  ഉള്നപ്പെട  കുറകൃതരങ്ങളുനട  എണ്ണവുയ  വരദ്ധനിക്കുനതകൊയനിടകൊണട്ട്
കേകൊണുനതട്ട്.   ഇവനിനട  ബഹുമകൊനനപ്പെട  അയഗയ  ജനിഷകൊ  വധകക്കസനിനന്റെ  കേകൊരരയ
ചൂണനിക്കകൊണനിക്കുകേയുണകൊയനി.  അരുയനകേകൊലൈകേള്  കപകൊനലൈ  തനന  വന്  കേവരച്ച,
കമകൊഷണയ  തടങ്ങനിയ  കേകൊരരങ്ങളനിലുയ  ഇതര  സയസകൊനനതകൊഴനിലൈകൊളനികേള്
ഉള്നപ്പെടതകൊയനിട്ടുള  കകേസുകേള്  ഉയരന്നുവനനിട്ടുണട്ട്.   ഇവനിനട  ഒരു  കേകൊരരയ  നകൊയ
പ്രകതരകേമകൊയനി  കേകൊണണയ.  ഇതര  സയസകൊന  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേള്ക്കട്ട്  കകേരളതനില്
വനട്ട്  കജകൊലൈനി  നചെയ്യുനതനിനട്ട്  നനിബന്ധനകേള്  ഏരനപ്പെടുതകൊന്  നമുക്കട്ട്  ഒകടനറ
പരനിമനിതനികേളുണട്ട്.   ഇവര സനിരമകൊയനി  ഒരു സലൈതട്ട് തകൊമസനിക്കകൊറനില്ലെ,  ഇടയ്ക്കനിനട
മകൊറനികപ്പെകൊകുന്നു.  ആയതനിനകൊല് ഇവരുനട കൃതരമകൊയ വനിവരകശഖരണയ എളുപ്പെമുള
കേകൊരരമല്ലെ.  എങനിലുയ കപകൊലൈസീസട്ട് കസ്റ്റേഷന് അതനിരതനിയനില് കജകൊലൈനി നചെയ്യുന ഇതര
സയസകൊനനതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുനട  കഫകൊകടകൊ,  തനിരനിച്ചറനിയല്  കേകൊരഡനിനന്റെ  കകേകൊപ്പെനി,
ബകയകൊകഡറകൊ,  വനിരലൈടയകൊളയ ഇനതല്ലെകൊയ അതതട്ട് കസ്റ്റേഷനനില് കശഖരനിച്ചട്ട് ലമനഗ്രന്റെട്ട്
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കലൈബര രജനിസ്റ്റേറുയ  ഇവനര തകൊമസനിപ്പെനിക്കുന നകേടനിട ഉടമകേനളക്കുറനിച്ചുയ അവരുനട
നതകൊഴനിലൈനിനനക്കുറനിച്ചുമുള  വനിവരങ്ങളുയ  സൂകനിക്കുന്നുണട്ട്.  ഇതര  സയസകൊന
നതകൊഴനിലൈകൊളനികേനളനക്കകൊണട്ട്  നതകൊഴനിനലൈടുപ്പെനിക്കുന  കകേകൊണ്ടകൊക്ടരമകൊരുയ  ഫകൊക്ടറനി
ഉടമകേളുയ  മറട്ട്  നതകൊഴനിലുടമകേളുമുണട്ട്.  അവര  അവരവരുനട  കേസീഴനിലുള  ഇതര
സയസകൊന നതകൊഴനിലൈകൊളനികേനള അതതട്ട് കപകൊലൈസീസട്ട് കസ്റ്റേഷനനിനലൈതനിച്ചട്ട് വനിവരങ്ങള്
നല്കകേണതകൊയനിട്ടുണട്ട്.   ഇവനിനട  സയശയകൊസദമകൊയനി  കേകൊണനപ്പെടുന  ഇതര
സയസകൊനനതകൊഴനിലൈകൊളനികേനള  സകൊധകൊരണനനിലൈയനില് കപകൊലൈസീസട്ട്  കചെകൊദരയ  നചെയ്യുന
രസീതനി  സന്വേസീകേരനിക്കുന്നുണട്ട്.  ഇവര തകൊമസനിക്കുന സലൈങ്ങളനിലുയ നതകൊഴനിലൈനിടങ്ങളനിലുയ
റസനിഡന്റെട്ട്സട്ട്  മകൊപ്പെനിയഗട്ട്  നടതനി  വനിവരങ്ങള്  ഡനിജനിറലലൈസട്ട്  നചെയ്യുനതനിനുള
പ്രകൊരയഭ  നടപടനികേളുയ  സന്വേസീകേരനിച്ചുവരുന്നുണട്ട്.   ഇവനിനട  ബഹുമകൊനനപ്പെട  അയഗയ
ചൂണനിക്കകൊണനിച്ചതകപകൊനലൈ  ഇവരനില് ചെനിലൈര  ക്രനിമനിനല് സന്വേഭകൊവമുളവരകൊയതനിനകൊല്
അവരുനട  ക്രനിമനിനല്  പശ്ചകൊതലൈവുയ  പരനികശകൊധനിച്ചുവരുന്നുണട്ട്.   ഈ  വനിഭകൊഗയ
നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുനട  ഇടയനില്  തസീവ്രവകൊദനികേകളകൊ  സകൊമൂഹരവനിരുദ്ധകരകൊ  കേടന്നു
വനനിട്ടുകണകൊനയനട്ട്  നനിരസീകനിക്കുനതനിനട്ട്  നസഷരല്  ബകൊ ഞനിനട്ട്  പ്രകതരകേ
നനിരകദശവുയ നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനകൊല് നകൊയ മനസനിലൈകൊകക്കണ ഒരു കേകൊരരയ ഇവരനില്
മഹകൊഭൂരനിപകയകപരുയ  ജസീവനിക്കകൊന്കവണനി  നതകൊഴനില്കതടനി  നമ്മുനട  നകൊടനില്
വരുനവരകൊണട്ട്.  അവരുനട  ജസീവനിതസകൊഹചെരരയ  നമച്ചനപ്പെടുതകൊനുയ   നതകൊഴനില്
അന്തരസീകമുറപ്പുവരുത്തുനതനിനുയ  ഗവണ്നമന്റെനിനട്ട്   ബകൊദ്ധരതയുമുണട്ട്.  അതനില്
ഏറവുയ  പ്രധകൊനമകൊയനിട്ടുളതട്ട്  കബകൊധവല്ക്കരണമകൊണട്ട്.  അതനിനകൊവശരമകൊയ
പ്രവരതനങ്ങള്  സയഘടനികപ്പെക്കണതകൊയനിട്ടുണട്ട്.   അങ്ങട്ട്  നഷഡ്ഡുകേളുനട  കേകൊരരയ
ഇവനിനട ചൂണനിക്കകൊണനിക്കുകേയുണകൊയനി.  അവരുനട തകൊമസ സലൈതനിനന്റെ ശുചെനിതന്വേയ,
സുരക,   ആകരകൊഗര  സനിതനി  തടങ്ങനിയവ  ഉറപ്പുവരുതകൊന്  കേഴനിയണയ.
പലൈയനിടങ്ങളനിലൈകൊയനി  ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളകൊണട്ട്  കകേരളതനില്  വനട്ട്
തകൊമസനിക്കുനതട്ട്. അവരക്കട്ട് സുരകതകയകൊടുകൂടനി ജസീവനിക്കകൊനുയ അവരുനട ആകരകൊഗരയ
സയരകനിക്കകൊനുയ  പറന  രസീതനിയനിലുള   ഇടങ്ങള്  നനിരമ്മനിച്ചട്ട്  നല്കേകൊന്
തകദശസന്വേയയഭരണ സകൊപനങ്ങള്  പ്രധകൊനപങട്ട് വഹനിച്ചുനകേകൊണട്ട്, സരക്കകൊരുയ ഇടനപടട്ട്
നചെകയ്യണതകൊയനിട്ടുണട്ട്. നവറുനത ഇവരുനട വനിവരങ്ങള്  കശഖരനിക്കുനതനികനക്കകൊള് നല്ലെതട്ട്
ഒരു  ഇന്ഷന്വേറന്സട്ട്  പദ്ധതനി  നടപ്പെകൊക്കകൊന്  നകൊയ  തയ്യകൊറകൊയകൊല്  ഇതരസയസകൊന
നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുനട  രജനികസ്ട്രൈഷന്  ഉറപ്പെകൊക്കകൊന്  സകൊധനിക്കുയ.  ആകരകൊഗരസയരകണയ
ലൈകരമനിട്ടുനകേകൊണള  ഇന്ഷന്വേറന്സട്ട്  പദ്ധതനി   'ആവകൊസട്ട്'  നടപ്പെകൊക്കുന  കേകൊരരയ
നതകൊഴനില്വകുപ്പെട്ട്  പരനികശകൊധനിച്ചട്ട്  വരുന്നുണട്ട്.  അകതകൊനട  അവരുനട  രജനികസ്ട്രൈഷന്
കൃതരമകൊയനി പൂരതനിയകൊക്കകൊന് കേഴനിയുനമനട്ട് വനിശന്വേസനിക്കുന്നു. 
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ശസീ  .    വനി  .    പനി  .    സജസീന്ദ്രന്:  സര,  നമ്മുനട  സയസകൊനത്തുനനിന്നുയ
തടച്ചുമകൊറനപ്പെട്ടുനവന്നുകേരുതനിയ പലൈ കരകൊഗങ്ങളുയ  ഇനട്ട്  കകേരളതനില് അനരസയസകൊന
നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുനട  കലൈബര  കേരകൊമകേളനിലൂനട  വന്നുനകേകൊണനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  എനന്റെ
നനികയകൊജകേ  മണ്ഡലൈതനിനലൈ  കകേകൊലൈകഞരനിക്കടുതട്ട്  കേടയനിരനിപ്പെനില് ആറുമകൊസയമുമട്ട്
അനരസയസകൊന  നതകൊഴനിലൈകൊളനിയകൊയ  ഒരു  സസീ  മരണനപ്പെട്ടു.  അവര  അവരുനട
ഭരതകൊവനികനകൊനടകൊപ്പെയ ജസീവനിക്കകൊന്കവണനി ഇവനിനട  വനതകൊണട്ട്.  അവരക്കട്ട് എയ്ഡ്സട്ട്
കരകൊഗമകൊനണനട്ട്  ആദരകമ  കേണപനിടനിക്കുകേയുണകൊയനി.  ഇറൗ  സസീ  മരണനപ്പെടതനിനുകശഷയ
അവരുനട ഭരതകൊവട്ട് അവനിനടനനിന്നുയ എവനിനടനയകൊ കപകൊയനി.  ഇതകപകൊലുള സയഭവങ്ങള്
കകേരളതനില്  പലൈകപ്പെകൊഴുയ  ഉണകൊകുന്നുണട്ട്.  ക്രനിമനിനല്  പശ്ചകൊതലൈമുളവനര
കേനണതകൊനുള  സയവനിധകൊനയ  ഒരുക്കുനകതകൊനടകൊപ്പെയ  ഇതകപകൊലുള  കരകൊഗങ്ങള്
കകേരളതനില് വസീണ മുണകൊകേകൊതനിരനിക്കകൊന് കപകൊലൈസീസട്ട്,  കലൈബര,  കലൈകൊക്കല് കബകൊഡസീസട്ട്
എനസീ വകുപ്പുകേളുനടനയല്ലെകൊയ കൂടനിയുള ഒരു കകേകൊ-ഓരഡനികനഷന് ഉണകൊക്കനിനക്കകൊണള
ഒരു സയവനിധകൊനതനിനട്ട് സരക്കകൊര നടപടനി സന്വേസീകേരനിക്കുകമകൊ? 

ശസീ  .    പനിണറകൊയനി  വനിജയന്:  സര,  കകേരള  സമൂഹനതയകൊണട്ട്  ഇറൗ  കരകൊഗയ
ബകൊധനിക്കുന്നുനവനതട്ട്  നകൊയ  കേകൊകണണതകൊയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനട്ട്   പരനികശകൊധനയകൊണട്ട്
ആവശരയ.  ഇവനിനട  എല്ലെകൊ  സലൈത്തുയ  കേമ്മമ്മ്യൂണനിറനി  നഹല്തട്ട്  നസന്റെറുകേളുയ
കഡകൊക്ടരമകൊരുമുണട്ട്.   ഇവരുനട  കേരകൊമകേളുമകൊയനി  ബന്ധനപ്പെടട്ട്  നമഡനിക്കല്  കേരകൊമട്ട്
സയഘടനിപ്പെനിച്ചട്ട്,  അവനര  പരനികശകൊധനിച്ചട്ട്  കൃതരമകൊയ  കരകൊഗവനിവരങ്ങള്
കേണപനിടനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള  നടപടനി  സന്വേസീകേരനിക്കകൊന്  നകൊയ  മുകനകൊടട്ട്
വകരണതകൊയനിട്ടുനണനകൊണട്ട് കതകൊന്നുനതട്ട്.

IV സബ്മനിഷന്

(1) കേകൊയയകുളയ തകൊപലവദദ്യുത നനിലൈയയ 

പ്രതനിപക  കനതകൊവട്ട്  (ശസീ  .    രകമശട്ട്  നചെനനിതലൈ):  സര,  സയസകൊനനത
സയബന്ധനിച്ചനിടകതകൊളയ  ഏറവുയ പ്രധകൊനനപ്പെട ഒരു വനിഷയമകൊണട്ട്  ഞകൊന് സഭയുനട
ശദ്ധയനില്നകേകൊണവരുനതട്ട്.  കേകൊയയകുളയ  തകൊപനനിലൈയതനിനട്ട്  കേകൊയയകുളയ  എന
കപരുനണങനിലുയ  അതട്ട്  എനന്റെ  നനികയകൊജകേ  മണ്ഡലൈതനിനലൈ  ചൂളനതരുവനിലൈകൊണട്ട്
സനിതനി നചെയ്യുനതട്ട്. നകേ. കേരുണകൊകേരന് മുഖരമനനിയകൊയനിരുന കേകൊലൈതകൊണട്ട് പ്രസ്തുത
നനിലൈയതനിനട്ട്  നതകൊളകൊയനിരയ  ഏക്കര  സലൈയ  ഏനറടുതട്ട്  എന്.റനി.പനി.സനി.-ക്കട്ട്
നകേകൊടുതതട്ട്. 1200  കകേകൊടനിരൂപയുനട നനികകപമകൊണട്ട് കേകൊയയകുളയ  എന്.റനി.പനി.സനി.-യനില്
അന്നുണകൊയതട്ട്. കകേകൊള് കബസ്ഡട്ട് എനരജനി നപ്രകൊഡകനുകവണനിയകൊയനിരുന്നു ആദരയ
പദ്ധതനി  ലൈകരമനിടനിരുനതട്ട്.  എനകൊല്  അതനിനകൊവശരമകൊയ  സലൈനമടുനതങനിലുയ
പകൊരനിസനിതനികേ പ്രശ്നങ്ങള് കേണക്കനിനലൈടുതട്ട് കകേകൊള് കബസ്ഡട്ട് എന്നുളതട്ട് നകൊഫ
കബസ്ഡട്ട് ആയനി മകൊറുകേയുണകൊയനി. അന്തകൊരകൊഷവനിപണനിയനില് നകൊഫയുനട വനിലൈ



സബ്മനിഷന് 351

ഇടയ്ക്കനിടക്കട്ട്  വരദ്ധനിക്കുകേയുയ  ഫ്ലക്കചെന്വേറട്ട് നചെയ്യുകേയുയ  നചെയനകേകൊണനിരനിക്കുനതട്ട്
സകൊധകൊരണമകൊണട്ട്.  അവനിനട  ഉല്പ്പെകൊദനിപ്പെനിക്കുന  ഒരു  യൂണനിറട്ട്  ലവ ദദ്യുതനിക്കട്ട്
13-14  രൂപവനര  നകേകൊടുകക്കണനി  വരുന്നു.  സയസകൊന  ഗവണ്നമന്റുമകൊയനി  ഒപ്പുവച്ച
നടപ്പെകൊക്കനിയ എഗ്രനിനമന്റെനുസരനിച്ചട്ട് സരക്കകൊര 18  കകേകൊടനിരൂപ എല്ലെകൊമകൊസവുയ പ്രസ്തുത
സകൊപനതനിനന്റെ പ്രവരതനതനിനകൊയനി നല്കുന്നുണട്ട്.  എന്.റനി.പനി.സനി.-യുനട ഇറൗ
പകൊന്റെട്ട് പ്രവരതനരഹനിതമകൊയനിടട്ട് വളനര വരഷങ്ങളകൊയനി.  എല്ലെകൊമകൊസവുയ സയസകൊന
ഗവണ് നമന്റെട്ട്  18  കകേകൊടനിരൂപ  നകേകൊടുക്കുകേയുയ  കവണയ  ഇതട്ട്  പ്രവരതനിക്കുന്നുമനില്ലെ.
വളനര  അടനിയന്തരഘടതനില്  മകൊതകമ  കേകൊയയകുളയ  എന്.റനി.പനി.സനി.-യനില്നനിനട്ട്
ലവ ദദ്യുതനി  ഉല്പ്പെകൊദനിപ്പെനിച്ചട്ട്  സയസകൊനതനിനട്ട്  കേനിട്ടുകേയുള്ളു.  രകൊമഗുണത്തുനനിന്നുയ
മറസലൈങ്ങളനില്  നനിന്നുനമകൊനക്ക  നകൊലൈട്ട്  രൂപയ്ക്കട്ട്  ഒരു  യൂണനിറട്ട്  ലവദദ്യുതനി
ലൈഭനിക്കുനതനിനകൊല്   പ്രസ്തന്നുത  സകൊപനതനില്നനിന്നുയ  ലവദദ്യുതനി  എടുക്കകൊനുള
പ്രയകൊസവുമുണട്ട്.  ഫലൈതനില് കേകൊയയകുളനത എന്.റനി.പനി.സനി.-യുനട തകൊപനനിലൈയയ
പ്രവരതനരഹനിതമകൊണട്ട്.  ഇക്കകൊരരതനില്  കകേന്ദ്രസരക്കകൊര  ദയകൊവധമകൊണട്ട്
വനിധനിക്കുനതട്ട്.   ഇതസയബന്ധനിച്ചട്ട്  കകേന്ദ്രമനനിയുനട  പ്രസ്തകൊവന കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസയ
വരനികേയുണകൊയനി.  ഇതട്ട്  സയസകൊന  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ഉതരവകൊദനിതന്വേമകൊനണനകൊണട്ട്
കകേന്ദ്രമനനി  പറയുനതട്ട്.  ഇതനിനനിടയനില്  ഒരു  നപ്രകൊകപ്പെകൊസല്  വരുകേയുണകൊയനി,
പ്രസ്തുത  തകൊപനനിലൈയയ  എല്.എന്.ജനി.-യനിലൂനട  മകൊതകമ  ലൈകൊഭകേരമകൊക്കകൊന്
കേഴനിയുനവനട്ട്.  എല്.എന്.ജനി.  നടരമനിനല് പുതലവപ്പെനിനനില്നനിനട്ട് കേകൊയയകുളയ വനര
വനകൊല് ഇറൗ തകൊപനനിലൈയയ നല്ലെനനിലൈയനില് പ്രവരതനിപ്പെനിക്കകൊന് കേഴനിയുകേയുയ നകൊലൈട്ട്
രൂപയ്ക്കട്ട്  ഒരു യൂണനിറട്ട്  ലവ ദദ്യുതനി  നകേകൊടുക്കകൊനുയ സകൊധനിക്കുയ.  പകൊചെകേവകൊതകേലപപ്പെട്ട്
ലലൈന്  ഇടകൊതതമൂലൈമകൊണട്ട്  ഇറൗ  പ്രശ്നമുണകൊയനിട്ടുളതട്ട്.   ലവദദ്യുതനി  നനിലൈയനത
കേകൊയയകുളത്തുനനിനട്ട്  നകേകൊച്ചനിയനികലൈക്കട്ട്  മകൊറകൊനുള   ഒരു  നപ്രകൊകപ്പെകൊസല്  ഇടയ്ക്കട്ട്
ഉണകൊയനി.  അതട്ട്  ഒരനിക്കലുയ  ഫസീസനിബനിളകൊയ  കേകൊരരമല്ലെ.  അതട്ട്  അനുവദനിക്കകൊനുയ
കേഴനിയനില്ലെ. ഇകപ്പെകൊള് നചെകയ്യണതട്ട്, പകൊചെകേവകൊതകേ ലപപ്പെട്ട് ലലൈന് സകൊപനിച്ചുനകേകൊണട്ട്
ഇവനികടക്കകൊവശരമകൊയ ലവ ദദ്യുതനി ഉല്പ്പെകൊദനയ വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുവകൊനുയ നകൊലൈട്ട് രൂപയ്ക്കട്ട് ഒരു
യൂണനിറട്ട്  ലവദദ്യുതനി  നകേകൊടുക്കകൊനുയ  കേഴനിഞ്ഞെകൊല്,  ഇതട്ട്  കകേരളതനിനട്ട്
വകൊങ്ങനിനയടുക്കകൊന്  സകൊധനിക്കുയ  എന്നുളതകൊണട്ട്.  1200  കകേകൊടനി  രൂപയുനട
നനികകപമുള,  കകേരളതനിനന്റെ  ഏറവുയ  വലൈനിയ  നപകൊതകമഖലൈകൊ  സകൊപനമകൊയ
എന്.റനി.പനി.സനി.-യുനട തകൊപനനിലൈയയ  സയരകനിക്കകൊനുള നടപടനി സന്വേസീകേരനിക്കുകേയുയ
പകൊചെകേവകൊതകേ  ലപപ്പെട്ട്  ലലൈന്  ഇടുന  കേകൊരരതനില്  ഒരു  സമനന്വേയമുണകൊക്കനി
കകേരളതനിനകൊവശരമകൊയ പകൊചെകേവകൊതകേയ ലൈഭനിക്കുകേയുയ നചെയകൊല് മകൊതകമ ഇറൗ പകൊന്റെട്ട്
ലൈകൊഭകേരമകൊയനി  പ്രവരതനിപ്പെനിക്കകൊന്  കേഴനിയുകേയുള്ളു.  അനല്ലെങനില്  ഇതട്ട്
അടച്ചുപൂട്ടുനനകൊരു  സനിതനിയുണകൊകുയ.  ഇലൈകനിസനിറനി  കബകൊരഡട്ട്  എല്ലെകൊമകൊസവുയ
18  കകേകൊടനിരൂപ  വസീതയ  നകേകൊടുത്തുനകേകൊണനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  ഇക്കകൊരരതനില്
അടനിയന്തരമകൊയ  നടപടനി  സന്വേസീകേരനിക്കണയ.   ഇതട്ട്  സയസകൊന  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
കുഴപ്പെമകൊനണനകൊണട്ട് ഇകപ്പെകൊള് കകേന്ദ്രമനനി ശസീ. പസീയുഷട്ട് കഗകൊയല് പറയുനതട്ട്. ഇതട്ട്
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സരക്കകൊരനിനന്റെ  കുഴപ്പെമല്ലെ,  പ്രകൊകയകൊഗനികേമകൊയ  പ്രശ്നങ്ങളകൊണനിതനിനട്ട്  തടസയ
നനില്ക്കുനതട്ട്.  പകൊചെകേവകൊതകേമുപകയകൊഗനിച്ചട്ട്  ലവദദ്യുതനി  ഉല്പ്പെകൊദനതനിനുള
എല്ലെകൊനടപടനികേളുയ  എന്.റനി.പനി.സനി.  പൂരതനിയകൊക്കനിയതനിനകൊലൈകൊണട്ട്  കകേന്ദ്രമനനി
ഇങ്ങനനപറയകൊന്  കേകൊരണമകൊയതട്ട്.   ഞകൊന്  കകേന്ദ്രമനനിനയ  കുറനപ്പെടുത്തുകേയല്ലെ.
കേകൊയയകുളയ എന്.റനി.പനി.സനി.നയ ദയവകൊധതനിനുവനിട്ടുനകേകൊടുക്കകൊനത അടനിയന്തരമകൊയനി
ഏനറടുക്കണനമനട്ട്  അഭരരത്ഥനിക്കുകേയകൊണട്ട്.   

ലവദദ്യുതനിയുയ കദവസന്വേവുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസീ  .    കേടകേയപളനി സുകരന്ദ്രന്):  സര,
കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസയ  കകേന്ദ്രമനനിയുനട  പ്രസ്തകൊവന  വന  സകൊഹചെരരതനില്
സയസകൊനനത  ചെനിലൈ  പതപ്രവരതകേര  അകദഹനത  കേണട്ട്  കചെകൊദനിച്ചകപ്പെകൊള്
അകദഹയ നടതനിയ ഒരു കസ്റ്റേറട്ട്നമന്റെകൊണട്ട് ബഹുമകൊനനപ്പെട പ്രതനിപക കനതകൊവനിനന്റെ
ഇറൗ സബ്മനിഷനട്ട് ആധകൊരയ എനകൊണട്ട് ഞകൊന് കേരുതനതട്ട്. 

കകേന്ദ്രസരക്കകൊര  സകൊപനമകൊയ  എന്.റനി.പനി.സനി.-യുനട  ഉടമസതയനിലുള
359.58  നമഗകൊവകൊടട്ട് കശഷനിയുള കേകൊയയകുളയ തകൊപ ലവദദ്യുത നനിലൈയതനില് നകൊഫ
എന ദ്രവ ഇന്ധനമകൊണട്ട് ഉപകയകൊഗനിക്കുനതട്ട്. ഇറൗ നനിലൈയതനില്നനിന്നുള ലവ ദദ്യുതനി
വകൊങ്ങുനതനിനകൊയനി  കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്  ഇലൈകനിസനിറനി  കബകൊരഡട്ട്  ലൈനിമനിറഡയ
എന്.റനി.പനി.സനി.-യുയ  തമ്മനിലുള  പവര  പരകച്ചസട്ട്  എഗ്രനിനമന്റെട്ട്  28 -2-2025  വനര
ചെനിലൈ വരവസകേള്ക്കട്ട് വനികധയമകൊയനി 2013-ല് ദസീരഘനിപ്പെനിക്കുകേയുണകൊയനി.

നകൊഫയുനട  വനിലൈ  വളനര  ഉയരനതകൊയതനിനകൊല്  ഇറൗ  നനിലൈയതനില്
ഉല്പ്പെകൊദനിപ്പെനിക്കുന  ലവദദ്യുതനിയുനട  വനിലൈ  മറട്ട്  നനിലൈയങ്ങളനികലൈതനിനനക്കകൊള്  വളനര
ഉയരനതകൊണട്ട്.  ആയതനിനകൊല്  ഇറൗ  നനിലൈയതനില്നനിന്നുയ  അടനിയന്തരഘടങ്ങളനില്
മകൊതമകൊണട്ട്  ലവദദ്യുതനി  വകൊങ്ങുനതട്ട്.  2013-ല്  പവര  പരകച്ചസട്ട്  എഗ്രനിനമന്റെട്ട്
ദസീരഘനിപ്പെനിച്ചകപ്പെകൊള് ഉള്നപ്പെടുതനിയ വരവസകേള് ഇപ്രകേകൊരമകൊണട്ട്. 

1. 1-3-2013  മുതല്  5  വരഷതനിനുകശഷയ  കേകൊയയകുളയ
തകൊപനനിലൈയതനില്  നനിന്നുയ  ഉല്പ്പെകൊദനിപ്പെനിക്കുന  ലവദദ്യുതനിയുനട
ലൈകൊഭനഷങ്ങള്  കേണക്കനിനലൈടുതട്ട്  ഇറൗ  നനിലൈയയ
ഉപകയകൊഗനിക്കകൊതനിരനിക്കുനതനിനുള  അവകേകൊശയ  നകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-ക്കട്ട്
ആയനിരനിക്കുയ.

2. നകൊഫക്കുപകേരയ  മറട്ട്  ലൈകൊഭകേരമകൊയ  ഇന്ധനങ്ങള്
കൂടനി  ഉപകയകൊഗനിക്കകൊവുനവനിധയ  യനസകൊമഗ്രനികേളനില്
എന്.റനി.പനി.സനി.-യനില് മകൊറയ വരുതണയ.

3. നകേകൊച്ചനിയനില്നനിന്നുയ  കേകൊയയകുളകതക്കട്ട്  പ്രകൃതനിവകൊതകേയ  നകേകൊണ
വരുനതനിനുള ലപപ്പെട്ട് ലലൈ ന് സകൊപനിക്കുനതനിന്കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെട്ട്
സകൊപനമകൊയ  ഗരകൊസട്ട്  അകതകൊറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇന്തരയുമകൊയുള  കേരകൊര
അമനിതഭകൊരയ സൃഷനിക്കകൊനതയകൊവണയ.
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4. നനിലൈയതനിനന്റെ  പ്രവരതനതനിനകൊയനി  ആഭരന്തര
പ്രകൃതനിവകൊതകേയ ലൈഭനിക്കുനതനിനുകവണനി  കകേന്ദ്രസരക്കകൊരനിനന
സമസീപനികക്കണതകൊണട്ട്. ഇതട്ട് ലൈഭരമകൊകുനതവനര  ഇറക്കുമതനി
നചെയ്യുന ദ്രവസീകൃത പ്രകൃതനിവകൊതകേയ സന്വേകൊയതമകൊകക്കണതകൊണട്ട്.

നകൊഫകയകൊനടകൊപ്പെയപ്രകൃതനിവകൊതകേയ കൂടനി ഇന്ധനമകൊയനി ഉപകയകൊഗനപ്പെടുതകൊന്
ഇകപ്പെകൊള് നനിലൈയയ സജമകൊയനിട്ടുണട്ട്.  എനകൊല് പ്രകൃതനിവകൊതകേയ ലൈഭനിക്കുനതനിനുള
തൃപനികേരമകൊയ  നടപടനികേനളകൊന്നുയ  എന്.റനി.പനി.സനി.-യുനട  ഭകൊഗത്തുനനിന്നുയ
ഉണകൊയനിടനില്ലെ.  നകേകൊച്ചനിയനിലുളള  'ഗരകൊസട്ട്  നടരമനിനലൈനില്'നനിന്നുയ  കേകൊയയകുളകതക്കട്ട്
വകൊതകേയ  നകേകൊണവരുനതനിനട്ട്  പ്രകൊകയകൊഗനികേമകൊയ  ബദല്  സയവനിധകൊനങ്ങള്
ഒരുക്കകൊനുയ എന്.റനി.പനി.സനി.-ക്കട്ട് സകൊധനിച്ചനിടനില്ലെ.   'വകൊതകേകേണകന്'  ലൈഭരമകൊയ കകേരള
കസ്റ്റേറട്ട്  ഇലൈകനിസനിറനി  കബകൊരഡട്ട്  ലൈനിമനിറഡനിനന്റെ  അധസീനതയനിലുള  ബഹ് മപുരത്തുള
സലൈകതക്കട്ട് പ്രസ്തുത നനിലൈയയ മകൊറനി സകൊപനിക്കുനതനിനട്ട് 2015-ല് കകേരളയ മുകനകൊട്ടുവച്ച
നനിരകദശതനികനലുയ എന്.റനി.പനി.സനി. അന്തനിമ തസീരുമകൊനനമടുതതകൊയനി അറനിവനില്ലെ.  

ഇറൗ  നനിലൈയതനില്നനിന്നുള  ലവ ദദ്യുതനിയുനട  വനിലൈ  'ഫനിക്സേട്ട്ഡട്ട്  ചെകൊരജട്ട്',
'കവരനിയബനിള്  ചെകൊരജട്ട്  '  എനസീ  രണട്ട്  ഘടകേങ്ങള്  കചെരനതകൊണട്ട്.  നനിലൈയതനിനട്ട്
കവണനിവരുന  സനിരയ  നചെലൈവുകേളുയ  എന്.റനി.പനി.സനി.-യുനട  ലൈകൊഭവനിഹനിതവുയ
കചെരനതകൊണട്ട്  ഫനിക്സേഡട്ട്  ചെകൊരജട്ട്.  കവരനിയബനിള്  ചെകൊരജട്ട്,  ഒരു  യൂണനിറട്ട്  ലവദദ്യുതനി
ഉല്പ്പെകൊദനിപ്പെനിക്കകൊനുള  ഇന്ധനതനിനന്റെ  വനിലൈയുമകൊണട്ട്.  ഇതനില്  ഫനിക്സേഡട്ട്  ചെകൊരജട്ട്
2015-16-ല്  വകൊരഷനികേകൊടനിസകൊനതനില്  207.13  കകേകൊടനി  രൂപയകൊയനിരുന്നു.
കവരനിയബനിള് ചെകൊരജട്ട് യൂണനിറനിനട്ട് 7.312 രൂപയുമകൊയനിരുന്നു. 

ഇറൗ  നനിലൈയതനില്  നനിന്നുയ  നനവദദ്യുതനി  വകൊങ്ങനിയനിനല്ലെങനില്കപ്പെകൊലുയ  പ്രസ്തുത
ഫനിക്സേഡട്ട് ചെകൊരജട്ട് നല്കേകൊന് കകേരള കസ്റ്റേറട്ട് ഇലൈകനിസനിറനി കബകൊരഡട്ട് ബകൊധരസരകൊണട്ട്.
ഇങ്ങനനനയകൊരു  ഭസീമമകൊയ  തകേ  എന്.റനി.പനി.സനി.-ക്കട്ട്  നല്കുനതട്ട്  കകേരള  കസ്റ്റേറട്ട്
ഇലൈകനിസനിറനി  കബകൊരഡട്ട്  ലൈനിമനിറഡനിനന്റെ സകൊമതനികേ അടനിതറനയ പ്രതനികൂലൈമകൊയനി
ബകൊധനിക്കുനതകൊണട്ട്.  ഇറൗ  തകേ   നനവദദ്യുതനി  നനിരക്കനില്  ഉള്നപ്പെടുത്തുനതനിനകൊല്
കകേരളതനിനലൈ  ഉപകഭകൊക്തകൊക്കളുയ  ഇറൗ  ഭകൊരയ  ഏനറടുകക്കണനി  വരുന്നുണട്ട്.  ഇറൗ
സകൊഹചെരരതനിലുയ  2014-19  കേകൊലൈയളവനിനലൈ   'ഫനിക്സേഡട്ട്  ചെകൊരജട്ട്'  പ്രതനിവരഷയ
ശരകൊശരനി  299  കകേകൊടനി  രൂപയകൊയനി  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കകൊന്  എന്.റനി.പനി.സനി.  കകേന്ദ്ര
നറഗുകലൈററനി കേമ്മസീഷനനസമസീപനിച്ചനിട്ടുണട്ട്. അപൂരവ്വമകൊയനി മകൊതയ പ്രവരതനിപ്പെനികക്കണനി
വരുന  ഇറൗ  നനിലൈയയമൂലൈയ  സയസകൊനതനിനുണകൊകുന  ഭസീമമകൊയ  നഷയ
കേണക്കനിനലൈടുതട്ട്  ഫനിക്സേഡട്ട്  ചെകൊരജനില്  ഗണരമകൊയ  കുറവട്ട്  വരുതനിതരണനമനട്ട്
കകേരളയ  കകേന്ദ്ര  നറഗുകലൈററനി  കേമ്മസീഷന്  മുമകൊനകേ  അകപകനിച്ചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത
വനിഷയയ  സയബന്ധനിച്ചട്ട്  എന്.റനി.പനി.സനി.-യുമകൊയനി  നകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.  ലൈനിമനിറഡട്ട്
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നനിരവധനി കേതനിടപകൊടുകേള് നടത്തുകേയുയ വനിവനിധ തലൈങ്ങളനില് ചെരച്ചകേള് നടത്തുകേയുയ
നചെയനിട്ടുണട്ട്. എനകൊല് എന്.റനി.പനി.സനി.-യുനട ഭകൊഗത്തുനനിന്നുയ കപ്രകൊത്സകൊഹജനകേമകൊയ
ഒരു  പ്രതനികേരണവുയ  നകൊളനിതവനര  ലൈഭരമകൊയനിടനില്ലെ.  ഇക്കകൊരരങ്ങളനില്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെഭകൊഗത്തുനനിന്നുയ അനുഭകൊവപൂരണ്ണമകൊയ സമസീപനമുണകൊകേണനമനകൊണട്ട്
കകേരള ഗവണ്നമന്റെട്ട്  തകൊല്പരരനപ്പെടുനതട്ട്.  കകേരള സരക്കകൊര അധനികേകൊരകമറയുടനന
തനന  കകേരളതനിനലൈ  നനവദദ്യുതനി  കമഖലൈയനിനലൈ  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങള്  ചെരച്ച
നചെയ്യുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെനിനന  സമസീപനിച്ചനിരുനനങനിലുയ  കകേന്ദ്ര  ഉറൗരജ
സഹമനനിയുനട അസറൗകേരരയമൂലൈയ കൂടനിക്കകൊഴ്ച നടനനില്ലെ.    തടരനട്ട്  ജൂണ്  16,  17
തസീയതനികേളനില് കഗകൊവയനില് വച്ചുനടന നനവദദ്യുതനി മനനിമകൊരുനട സകമ്മളനതനിനനിടയനില്
കകേന്ദ്ര ഉറൗരജ സഹമനനിയുമകൊയനി  പ്രകതരകേയ  ചെരച്ച നടതനിയനിരുന്നു.  കകേരളതനിനന്റെ
നനവദദ്യുത  കമഖലൈയനിനലൈ  പ്രശ്നങ്ങള്  സകമ്മളനതനില്  ചൂണനിക്കകൊട്ടുകേയുയ
കേകൊയയകുളമടക്കമുള  വകൊതകേ  നനിലൈയങ്ങള്  പ്രവരതനരഹനിതമകൊയനി  തടരുന
സകൊഹചെരരനമകൊഴനിവകൊക്കകൊന് കുറഞ്ഞെ നനിരക്കനില് പ്രകൃതനി വകൊതകേയ ലൈഭരമകൊക്കണനമന്നുള
അഭരരത്ഥന  സയസകൊനയ  മുകനകൊട്ടുവയകേയുയ  നചെയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളതനിനന്റെ  നനവദദ്യുതനി
പ്രശ്നങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റുമകൊയനി  സഹകേരനിച്ചട്ട്  മുകനകൊട്ടു
കപകൊകേകൊനകൊണട്ട് ഗവണ്നമന്റെട്ട് തകൊല്പരരനപ്പെടുനതട്ട്. 

കകേന്ദ്രമനനിയുമകൊയനി  കൂടനിക്കകൊഴ്ചയ്ക്കട്ട്  വസീണയ  സമയമകൊവശരനപ്പെടനിട്ടുണട്ട്.
സബ്മനിഷനനില് പ്രതനിപകൊദനിച്ചനിരനിക്കുന കകേന്ദ്ര ഊരജ സഹമനനിയുനട പ്രസ്തകൊവന
ഏതട്ട്  സകൊഹചെരരതനിലുളവകൊയനിട്ടുളതകൊനണനട്ട്  വരക്തമല്ലെ.  അകദഹവുമകൊയുള
കൂടനിക്കകൊഴ്ചയനില് ഇക്കകൊരരങ്ങളനില്  വരക്തത  വരുതകൊന്  കേഴനിയുനമനകൊണട്ട്
പ്രതസീകനിക്കുനതട്ട്.

മുഖരമനനി  (ശസീ  .    പനിണറകൊയനി  വനിജയന്):  സര,  ഒരു  കേകൊലൈതട്ട്  കേകൊയയകുളയ
തകൊപനനിലൈയനത സയബന്ധനിച്ചകൊണട്ട് നമ്മനളല്ലെകൊവരുയ ആവശരനപ്പെട്ടുനകേകൊണനിരുനതട്ട്.
അതട്ട്  നടക്കകൊതനിരുനതട്ട്   എല്.എന്.ജനി.  ഇവനികടക്കട്ട്  എത്തുനനില്ലെ  എനതകൊണട്ട്.
അതനിനട്ട്   നമുനക്കന്തട്ട്  നചെയ്യകൊന്  കേഴനിയുനമനതട്ട്  ഗറൗരവമകൊയനി  ആകലൈകൊചെനികക്കണ
കേകൊരരമകൊണട്ട്.  എന്.റനി.പനി.സനി.  അവനിനട  നനവദദ്യുതനി  ഉല്പകൊദനിപ്പെനിക്കണയ  എന്നുപറയുനത
നകേകൊണമകൊതയ ഉല്പ്പെകൊദനിപ്പെനിക്കകൊന് കേഴനിയുനമനട്ട് കതകൊന്നുനനില്ലെ. ഇകപ്പെകൊള് മയഗലൈകൊപുരയ
നനലൈനനിനനക്കുറനിച്ചട്ട്  നമ്മള്  ഗറൗരവമകൊയനി  പറയുന്നുണട്ട്. എനകൊല്  എല്.എന്.ജനി.
നടരമനിനല്  നകേകൊച്ചനിയനില്നനിനട്ട്  കേകൊയയകുളകതക്കട്ട്  എതനിക്കകൊനുള   ശമയ  നകൊയ
നടതനിയനിടനില്ലെ. തടസങ്ങളുനണനതട്ട് ശരനിയകൊണട്ട്. അതനിനനക്കുറനിച്ചട്ട് നകൊയ ഗറൗരവമകൊയനി
പരനികശകൊധനികക്കണതകൊണട്ട്.  മകൊറകേ  എന്നുപറഞ്ഞെകൊല്  ഒരു  നചെറനിയ  സകൊധനനമടുതട്ട്
അപ്പുറകതക്കട്ട്  മകൊറനതകപകൊനലൈയകൊകണകൊ?    കേകൊയയകുളയ  നനിലൈയയ  മകൊറകേ  എനതട്ട്
എളുപ്പെമകൊകണകൊ?  ബഹ്മപുരകതക്കട്ട്  മകൊറണനമനട്ട്  കനരത  ഒരു  നനിരകദശയ  വച്ചു
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എന്നുപറയുന്നുണട്ട്.  ഇനതകൊന്നുയ  പ്രകൊകയകൊഗനികേമകൊയനി  നടക്കുന  കേകൊരരമല്ലെ.
പ്രകൊകയകൊഗനികേമകൊയനി നടക്കുന കേകൊരരയ എല്.എന്.ജനി. ഇവനിനട എതനിക്കുനതനിനകൊവശരമകൊയ
സഹകൊയയ  നചെയ  നകേകൊടുക്കുകേനയനതകൊണട്ട്.  നകൊട്ടുകേകൊര  അതനിനട്ട്  സഹകേരനികക്കണ
തകൊയനിട്ടുനണനകൊണട്ട് എനനിക്കട്ട് കതകൊന്നുനതട്ട്. 

ശസീ  .    രകമശട്ട്  നചെനനിതലൈ:  സര,  എല്.എന്.ജനി.-യുനട  കേകൊരരതനില്
പ്രതനിപകവുയ ഭരണകേകനിയുയ തമ്മനില് കൂടകൊയനി ചെരച്ച നടതനി നടപടനികേളനികലൈക്കട്ട്
നസീങ്ങകൊയ.  ഇതസയബന്ധനിച്ചട്ട്  ധകൊരകൊളയ  ആശങകേള്  ജനങ്ങള്ക്കനിടയനില്
പ്രചെരനിപ്പെനിക്കുന്നുണട്ട്.  നപപ്പെട്ട്  നനലൈന്  നപകൊടനികപ്പെകൊകുയ,  കേടലൈനിലൂനടകപ്പെകൊയകൊല്  മത്സരയ
നശനിച്ചുകപകൊകുയ എനനകൊനക്കയുള ധകൊരണകൊപ്പെനിശകുകേളകൊണട്ട് കൂടുതലൈകൊയനിട്ടുളതട്ട്. ഏതട്ട്
പരനിഷ്കൃത  രകൊജരത്തുയ  എല്.എന്.ജനി.യനിലൂനടയകൊണട്ട്  എല്ലെകൊ  കേകൊരരങ്ങളുയ
നനിരവഹനിക്കനപ്പെടുനതട്ട്.  കകേരളതനിലുയ  അതകൊവശരമകൊണട്ട്. അതട്ട്  നകേകൊണവരകൊനുള
സകൊഹചെരരയ   നമുക്കുണകൊക്കനിനയടുക്കണനമന  മുഖരമനനിയുനട  അഭനിപ്രകൊയകതകൊടട്ട്
ഞകൊന് കയകൊജനിക്കുകേയകൊണട്ട്. 

(2)  നസസീറനിനന്റെ മരണയ

ശസീ  .    ബനി  .    സതരന്:  സര,  അതരന്തയ  ഗറൗരവമുളതയ  വളനര  ദയനസീയവുയ
നകൊടനിനന  നഞടനിച്ചതമകൊയ  ഒരു  സയഭവമകൊണട്ട്  കകേരളതനിനന്റെ  പ്രനിയങരനകൊയ
മുഖരമനനിയുനടയുയ   സഭയുനടയുയ  ശദ്ധയനില്നപ്പെടുതകൊനകൊഗ്രഹനിക്കുനതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞെ
ജൂനനലൈ  മകൊസയ  14-ാം  തസീയതനി  വരകൊഴകൊഴ്ച  എനന്റെ  നനികയകൊജകേ  മണ്ഡലൈതനിനലൈ
ആറനിങ്ങല്  ആലൈയകകേകൊടട്ട്  നകേകൊച്ചുവനിള  നചെകഞരനികക്കകൊണയ  മകൊജനിദ  മന്സനിലൈനില്
പകരതനകൊയ മസീരകൊന് സകൊഹനിബനിനന്റെയുയ ആമനിന ബസീവനിയുനടയുയ മകേന് 40 വയസ്സുള
നസസീര  സറൗദനി  അകറബരയനിനലൈ  റനിയകൊദനില്നനിനട്ട്  ഏകേകദശയ  500  കേനികലൈകൊമസീറര
അകേനലൈയുള  നനലൈലൈ  അഫനിലൈകൊജട്ട്  എന  സലൈതട്ട്  അകദഹയ  നടതനിവരുന
കഹകൊടലൈനില്വച്ചട്ട്  സറൗദനി  വയശജരകൊയ  ആളുകേളുനട  നവടനികയറട്ട്  മരനിക്കുകേയുണകൊയനി.
അകദഹതനിനന്റെ  മരണനത  സയബന്ധനിച്ചട്ട്  ഒറൗകദരകൊഗനികേമകൊയ  വനിവരങ്ങള്
ലൈഭനിക്കുനതനിനുമുമതനന അകദഹയ നവടനികയറ വസീഴുനതനിനന്റെ വസീഡനികയകൊ ദൃശരങ്ങള്
ഇവനിനട  ലൈഭരമകൊയനി.   അകദഹതനിന്റെ  മരണയ  സയബന്ധനിച്ച  വനിഷയതനില്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ഇടനപടകലൈകൊ അതമകൊയനി ബന്ധനപ്പെട്ടുള നടപടനികേകളകൊ ഇറൗ സമയയ
വനരയുണകൊയനിടനിനല്ലെന  കേകൊരരവുയ  ബഹുമകൊനനപ്പെട  മുഖരമനനിയുനട  ശദ്ധയനില്
നപ്പെടുത്തുകേയകൊണട്ട്.  സകൊമതനികേ ബകൊധരതമൂലൈയ  അകദഹതനിനന്റെ മൃതശരസീരയ  നകൊടനികലൈയ്ക്കട്ട്
നകേകൊണവരകൊന്  കേഴനിയകൊതതനിനകൊല്  അവനിനടതനന  കേബറടക്കകൊന്  ബന്ധുക്കള്
തസീരുമകൊനനിക്കുകേയുണകൊയനി.  പറക്കമുറകൊത മൂനട്ട് കുടനികേളുയ ഉമ്മയുയ അഞട്ട് സകഹകൊദരങ്ങളുയ
ഉള്നപ്പെടുന വളനര പകൊവനപ്പെട കുടുയബമകൊണുളതട്ട്.   ഒരുപകൊടട്ട്  ആളുകേളനില്നനിന്നുയ പണയ
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കേടയവകൊങ്ങനിയുയ  വകൊയ്പനയടുത്തുയ  എല്ലെകൊയ  വനിറനപറുക്കനിയു  നമകൊനക്കയകൊണട്ട്  അകദഹനത
സറൗദനിയനികലൈയ്ക്കട്ട്  അയച്ചതട്ട്.   അകദഹയ   സറൗദനിയനില്  ഒരു  കസകൊണ്സറുനട  കേസീഴനിലൈകൊണട്ട്
റകസ്റ്റേകൊറന്റെട്ട്  നടതനിയനിരുനതട്ട്.  നസസീര  റകസ്റ്റേകൊറന്റെട്ട്  തടങ്ങനിയ  സമയയ  മുതല്  സറൗദനി
സന്വേകദശനികേളുനട  നനിരന്തരമകൊയ  ആക്രമണയ  റകസ്റ്റേകൊറന്റെനിനുകമല്  ഉണകൊയനിരുന്നു.  നനിരവധനി
പ്രകൊവശരയ അകദഹയ പരകൊതനി നല്കേനിയനിരുന്നു. പരകൊതനി നകേകൊടുതകപ്പെകൊള് സറൗദനി ഭരണകൂടയ
ആവശരനപ്പെടതട്ട്  നതളനിവകൊണട്ട്.   നതളനിവട്ട്  കശഖരനിക്കുനതനിനുകവണനി  നസസീറനിനന്റെ
സകഹകൊദരനകൊര അകദഹയ  നവടനികയറട്ട്  വസീഴുനതനിനന്റെ  വസീഡനികയകൊ  ദൃശരങ്ങള്
പകേരതനിയതട്ട് മുഖര മകൊധരമങ്ങളനിലൈടക്കയ വനനിട്ടുണട്ട്. നസസീര നകേകൊല്ലെനപ്പെടകതകൊനട നസസീറനിനന്റെ
ഭകൊരരയുയ  മൂനട്ട്  കുടനികേളുയ  ഉമ്മയുയ  സകഹകൊദരന്മകൊരുമുള്നപ്പെനട  മുപ്പെകതകൊളയ  കുടുയബങ്ങള്
അനകൊഥതന്വേതനികലൈക്കട്ട്  നസീങ്ങനിയനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  ഗറൗരവകമറനിയ  ഇറൗ  വനിഷയതനില്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെട്ട്  എന്തട്ട്  നടപടനിയകൊണട്ട്  സന്വേസീകേരനിച്ചനിട്ടുളനതനറനിയനില്ലെ.  ഒരകൊള്  നകേകൊല്ലെനപ്പെടനിട്ടു
കപകൊലുയ  കകേന്ദ്രസരക്കകൊരനിനന്റെ  വനികദശകേകൊരര  വകുപ്പെട്ട്  ഇക്കകൊരരതനികനല്  എന്തകൊണട്ട്
നടനനതന്നുകപകൊലുയ  ഇറൗ  സമയയ  വനര  അറനിയനിച്ചനിടനില്ലെ.  അകദഹതനിനന്റെ  മൃതശരസീരയ
നകേകൊണവരകൊന്  കപകൊലുയ  കേഴനിയുനനില്ലെ.  അവനിനട  കേബറടക്കയ  നടത്തുനതനിനകൊയനി
അഫനിഡവനിറട്ട്  തയ്യകൊറകൊക്കനി  അയച്ചുനകേകൊടുത്തു.  ഇനനലൈ  അവധനിയകൊയതനിനകൊല്  ഇനട്ട്
കേബറടക്കയ  നടത്തുനമനകൊണട്ട്  അറനിയുനതട്ട്.  ഇറൗ  കുടുയബതനിനന്റെ  അവസ  വളനര
ദയനസീയമകൊണട്ട്,  ഒരു  തണട്ട്  ഭൂമനികപകൊലുയ  അവരക്കട്ട്  സന്വേന്തമകൊയനിടനില്ലെ. ഈ സയഭവയ
സയബന്ധനിച്ചട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റുമകൊയനി  ബന്ധനപ്പെടട്ട്  സമഗ്രമകൊയ  ഒരകനന്വേഷണയ
നടതണനമന്നുയ  നനിരകൊലൈയബരകൊയനിട്ടുള  ഇറൗ  കുടുയബനത  ഗവണ്നമന്റെട്ട്
സഹകൊയനിക്കണനമന്നുയ വളനര വനിനയപൂരവയ അഭരരത്ഥനിക്കുകേയകൊണട്ട്. 

മുഖരമനനി  (ശസീ  .    പനിണറകൊയനി  വനിജയന്):  സര,  ബഹുമകൊനനപ്പെട  ബനി.  സതരന്
എയ.എല്.എ.  ഇവനിനട  ഉനയനിച്ചതകപകൊനലൈ സറൗദനി  അകറബരയനിനലൈ റനിയകൊദനില്നനിനട്ട്  400
കേനികലൈകൊമസീറര  അകേനലൈയുള  നനലൈലൈ  അഫനിലൈകൊജട്ട്  എന  സലൈതട്ട്  കഹകൊടല്
നടത്തുകേയകൊയനിരുന്നു  നസസീര.  കേഴനിഞ്ഞെ  15-ാം  തസീയതനി  സറൗദനി  സന്വേകദശനികേളുനട
നവടനികയറകൊണട്ട്  നസസീര  മരണനപ്പെടതട്ട്.  നവളനിയകൊഴ്ച  പുലൈരനച്ച  സറൗദനി  സമയയ  12.30
മണനികയകൊനടയകൊണട്ട്  സയഭവയ.  നസസീര  നടതനിവരുന  കഹകൊടലൈനില്  ഭകണയ  കേഴനിക്കകൊന്
എതനിയതകൊയനിരുന്നു  സറൗദനി  സന്വേകദശനികേള്.  അവര  ആഹകൊരയ  കേഴനിച്ചതനിനുകശഷയ  പണയ
നല്കുനതനിനനനച്ചകൊല്ലെനി  തരക്കമുണകൊകുകേയുയ  ഇറൗ  നകൊലൈയഗസയഘയ  നസസീറനിനുകനനര
നവടനിയുതനിരക്കുകേയുയ നചെയ എനകൊണട്ട് ബന്ധുക്കള്ക്കട്ട് ലൈഭനിച്ച വനിവരയ. സയഭവയ സയബന്ധനിച്ചട്ട്
കകേന്ദ്ര  വനികദശകേകൊരര  മനകൊലൈയതനിനന്റെ  സഹകൊയകതകൊനട  വനിശദമകൊയനി  അകനന്വേഷണയ
നടതണനമന്നുയ  നസസീറനിനന്റെ  കുടുയബതനിനട്ട്  പരമകൊവധനി  സഹകൊയയ  നല്കേണനമന്നുയ
ബഹുമകൊനനപ്പെട  എയ.എല്.എ.  സരക്കകൊരനികനകൊടട്ട്  കനരനതതനന  ആവശരനപ്പെടനിരുന്നു.
സറൗദനിയനിനലൈ ഇന്തരന് എയബസനിയുയ കകേന്ദ്ര വനികദശകേകൊരര മനകൊലൈയവുമകൊയനി ബന്ധനപ്പെടട്ട്
സഹകൊയയ കതടുനതനിനട്ട്  മരനിച്ചയകൊളുനട  വനിശദകൊയശങ്ങള്  ഇതനിനുമുമട്ട്തനന
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മനസനിലൈകൊക്കുകേയുയ  അതനിനന്റെ  അടനിസകൊനതനില്  ബഹുമകൊനനപ്പെട  എയ.എല്.എ
പ്രസ്തകൊവനിച്ചതകപകൊനലൈ  മരണമടഞ്ഞെ  നസസീറനിനന്റെ  ശവസയസകൊരയ  സറൗദനിയനില്വച്ചട്ട്
നടത്തുനതനിനട്ട്  സമ്മതമറനിയനിച്ചതനിനന്റെ  ഭകൊഗമകൊയനി  അവനിനട  സയസരനിക്കുനതനിനകൊണട്ട്
തസീരുമകൊനനിച്ചനിട്ടുളതട്ട്.  അതനിനകൊവശരമകൊയ  നടപടനികേള്  സന്വേസീകേരനിച്ചുവരനികേയകൊണട്ട്.  അക്രമ
സയഭവയ  സയബന്ധനിച്ചട്ട്  അകനന്വേഷണയ  നടത്തുനതനിനകൊവശരമകൊയ  നടപടനി
സന്വേസീകേരനിക്കുനതനിനകൊയനി  റനിയകൊദനിനലൈ  ഇന്തരന്  അയബകൊസനിഡര  മുമകൊനകേ
അഭരരത്ഥനിച്ചനിട്ടുണട്ട്.  ആവശരമകൊയ സഹകൊയങ്ങള് ലൈഭരമകൊക്കുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര വനികദശകേകൊരര
മനകൊലൈയകതകൊടട്ട്  ആവശരനപ്പെടുകേയുയ  നചെയനിട്ടുണട്ട്.  അകതകൊനടകൊപ്പെയ  മരണനപ്പെട
പ്രവകൊസനിയുനട  മരണകൊനന്തര  നഷപരനിഹകൊരയ  ലൈഭരമകൊക്കുനതനിനകൊയനി  സറൗദനിയനിനലൈ
ഇന്തരന്  കേറൗണ്സനില്  (കലൈബര  ആന്റെട്ട്  നവല്നഫയര)  മുമകൊനകേ  കനകൊരക്ക  റൂടട്ട്സട്ട്
മുഖകൊന്തനിരയ  അഭരരത്ഥനയുയ  നടതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഹുമകൊനനപ്പെട  അയഗയ
സൂചെനിപ്പെനിച്ചതകപകൊനലൈ  അകദഹതനിനന്റെ  കുടുയബതനിനട്ട്  ലൈഭനികക്കണ  സരക്കകൊര
ധനസഹകൊയയ  സകൊന്തന്വേന  പദ്ധതനി  പ്രകേകൊരയ   നല്കുനതകൊണട്ട്.   ആശനിതരകൊയനിട്ടുളവര
അകപക  നല്കുന  മുറയ്ക്കട്ട്  അരഹത  പരനികശകൊധനിച്ചട്ട്  ആവശരമകൊയ  ധനസഹകൊയയ
നല്കുനതകൊണട്ട്. 

(3) സരക്കകൊര പ്രസട്ട് ആരയഭനിക്കല്

ശസീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില്  കുമകൊര:  സര,   മലൈപ്പുറയ  ജനില്ലെയനിനലൈ  എനന്റെ
നനികയകൊജകേമണ്ഡലൈമകൊയ  വണ്ടൂരനില്  ഒരു  സരക്കകൊര  പ്രസട്ട്  ആരയഭനിക്കനതനിനട്ട്
29-1-2016-ല് തകൊതന്വേനികേ ഉതരവട്ട് ഇറക്കനിയനിരുന്നു. ആവശരമകൊയ  രണട്ട്  ഏക്കര സലൈയ
ലൈഭരമകൊനണനട്ട്  ജനില്ലെകൊ  കേളക്ടര   അറനിയനിക്കുകേയുയ  നചെയനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയ  സകൊമതനികേ
വരഷയ ആരയഭനിക്കുന രസീതനിയനിലൈകൊണട്ട് ഉതരവട്ട് ഇറക്കനിയനിരുനതട്ട്.  മലൈപ്പുറയ ജനില്ലെയനില്
ഒരു പ്രസട്ട് നനിലൈവനിലൈനില്ലെ.  ഇനട്ട് വയനകൊടട്ട്, കകേകൊഴനികക്കകൊടട്ട്, പകൊലൈക്കകൊടട്ട്, തൃശ്ശൂര ജനില്ലെകേളനില്
പ്രസ്സുകേളുണട്ട്.  മലൈപ്പുറയ ജനില്ലെയനില് കഫകൊറങ്ങള് അച്ചടനിക്കുനതനിനട്ട്  അടുത ജനില്ലെകേളനിനലൈ
പ്രസ്സുകേനളയകൊണട്ട്  ഇകപ്പെകൊള്  ആശയനിക്കുനതട്ട്.  അതനകേകൊണട്ട്  മലൈപ്പുറയ  ജനില്ലെയനില്
അനുവദനിച്ച പ്രസട്ട് സകൊമതനികേ ബകൊദ്ധരത അധനികേയ വരകൊത  രസീതനിയനില്, നനിലൈവനിലുള
ജസീവനക്കകൊനര  വനിനരസനിപ്പെനിച്ചുനകേകൊണയ  പുതനിയ  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കകൊനതയുയ
ആരയഭനിക്കുനതനിനട്ട് അനുകൂലൈമകൊയ നടപടനി അങ്ങയുനട ഭകൊഗത്തുനനിന്നുയ ഉണകൊകേണനമനട്ട്
അഭരരത്ഥനിക്കുന്നു. 

മുഖരമനനി  (ശസീ  .    പനിണറകൊയനി വനിജയന്):  സര,  ശസീ.  എ.  പനി.  അനനില് കുമകൊര
ഉനയനിച്ച  പ്രസനിനട്ട് 2016 ജനുവരനി  19-നകൊണട്ട് സരക്കകൊര ഉതരവട്ട് പുറനപ്പെടുവനിക്കുനതട്ട്.
പ്രസ്തുത പ്രസട്ട്  ആരയഭനിക്കുനതനിനുള  നചെലൈവട്ട് അടുത  സകൊമതനികേ വരഷയ മകൊതകമ
അനുവദനിക്കുകേയുള്ളുനവന വരവസയനിലൈകൊണട്ട് തകൊതന്വേനികേ ഭരണകൊനുമതനി നല്കേനി ഉതരവട്ട്
പുറനപ്പെടുവനിച്ചതട്ട്.  അതനിനന്റെ  അടനിസകൊനതനില്   ഇറൗ  സകൊമതനികേ  വരഷതനില്
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പ്രകതരകേ  നനിരകദശനമകൊന്നുയ  അച്ചടനി  വകുപ്പെട്ട്   ലൈഭരമകൊക്കനിയനിടനില്ലെ.   ആ  നനിരകദശയ
സരക്കകൊരനികലൈയ്ക്കട്ട്  സമരപ്പെനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി  സന്വേസീകേരനിച്ചുവരുനതകൊയനി  അച്ചടനി  വകുപ്പെട്ട്
ഡയറക്ടര അറനിയനിച്ചനിട്ടുണട്ട്. 

(4)  മള്ടനി കസകൊരട്സട്ട് കകേകൊയപക്സേട്ട്

ശസീ  .    മുല്ലെക്കര രതകൊകേരന്:  സര,  എനന്റെ നനികയകൊജകേമണ്ഡലൈതനിനലൈ  2005
മുതലുള ഒരു പ്രശ്നമകൊണനിതട്ട്.   കകേകൊട്ടുക്കലൈനില്  വനനിതകൊ  കസകൊരട്സട്ട്  അക്കകൊഡമനിക്കട്ട്
സലൈയ കേനണതനിയകൊല് SAI (Sports Authority of India)  അതനിനുകവണനിയുള
ധനസഹകൊയവുയ   കകേരളതനിനലൈ  കസകൊരട്സട്ട്  വകുപ്പെട്ട്   അതനിനന്റെ  ഇയപനിനമന്റെനിയഗട്ട്
ഏജന്സനിയകൊയനിട്ടുള  സയവനിധകൊനവുയ ഒരുക്കനിതരകൊനമനതനിനന്റെ അടനിസകൊനതനില്
കേഴനിഞ്ഞെ എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേകൊലൈതട്ട്  2008-ല്, 20  ഏക്കര ഭൂമനി
കകേരളതനിനലൈ   കസകൊരട്സട്ട്  വകുപ്പെനിനട്ട്  ലകേമകൊറനിയനിട്ടുണട്ട്.   എനകൊല്   കേഴനിഞ്ഞെ
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേകൊലൈതട്ട്  അതമകൊയനി  ബന്ധനപ്പെട  ഇയപനിനമകന്റെഷനുകവണനി  മൂനട്ട്
കയകൊഗങ്ങള് വനിളനിനച്ചങനിലുയ  പനിനസീടതട്ട് മുകനകൊടട്ട് കപകൊയനിടനില്ലെ.  ആ 20 ഏക്കര ഭൂമനി
കവലൈനിനകേടനിതനിരനിച്ചട്ട്  കസകൊരട്സട്ട്  വകുപ്പെനിനന്റെ  ലകേവശമകൊണട്ട്.  ബഹുമകൊനനപ്പെട
കസകൊരട്സട്ട്  വകുപ്പുമനനിയുനട  സകൊനനിദ്ധരതനില്  SAI  -നലൈ  ഉകദരകൊഗസനരയുയ
അവനിടനത  പഞകൊയതട്ട്  അധനികൃതനരയുയകൂടനി  പനങടുപ്പെനിച്ചുനകേകൊണട്ട്  ഒരു  കയകൊഗയ
വനിളനിക്കണനമനകൊണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  പറയകൊനുളതട്ട്.  മള്ടനി  പരപ്പെസട്ട്  കസകൊരട്സട്ട്
കകേകൊയപക്സേട്ട്  സകൊപനിക്കകൊന്  കേഴനിയുനതരതനില്  കറകൊഡട്ട്  ലസഡനിലുള  വളനര
വനിലൈനപ്പെട  സലൈമകൊണട്ട് പ്രസ്തുത 20 ഏക്കര ഭൂമനി.   കസകൊരട്സട്ട് വകുപ്പെനിനന്റെ കേസീഴനില്,
ഗകവഷണതനികനകൊ  പരനിശസീലൈനതനികനകൊ  ഉപകയകൊഗനിക്കകൊവുന  രസീതനിയനില്  മള്ടനി
പരപ്പെസട്ട്  കകേകൊയപക്സേട്ട്   നനിരമ്മനിച്ചട്ട്  ആ  ഭൂമനി  ഉപകയകൊഗനപ്പെടുത്തുനതനിനുള  നടപടനി
സന്വേസീകേരനിക്കകൊന്   അടനിയന്തരമകൊയനി   അങ്ങട്ട്  ഇടനപടണനമനകൊണട്ട്  ഞകൊന്  ഇറൗ
സബ്മനിഷനനിലൂനട ആവശരനപ്പെടുനതട്ട്.

വരവസകൊയവുയ  കസകൊരട്സുയ  വകുപ്പുമനനി (ശസീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരകൊജന്  ):  സര,
നകേകൊല്ലെയ  ജനില്ലെയനിനലൈ ചെടയമയഗലൈതട്ട്  Sports  Authority  of  India  (SAI)  -യുനട
കേസീഴനില്  വനനിതകൊ  കസകൊരട്സട്ട്  അക്കകൊഡമനി  സകൊപനിക്കുനതനിനട്ട്   നകേകൊല്ലെയ  ജനില്ലെകൊ
കൃഷനിഫകൊമനിനന്റെ കകേകൊട്ടുക്കല് കൃഷനിഫകൊമനില് നനിനട്ട്  20  ഏക്കര ഭൂമനി  2009-ല് ഇടനിവ
ഗ്രകൊമപഞകൊയതട്ട്, കേകൊയനികേ യുവജനകേകൊരര ഡയറക്ടരക്കട്ട് 30 വരഷനത പകൊടതനിനട്ട്
അനുവദനിച്ചട്ട്  നല്കേനിയനിരുന്നു.   എനകൊല്  വനനിതകേള്ക്കട്ട്  മകൊതമകൊയനി  ഒരു  കസകൊരടസട്ട്
അക്കകൊഡമനി  തടങ്ങുനതട്ട്  പ്രകൊകയകൊഗനികേമനല്ലെനട്ട്  SAI,  സരക്കകൊരനിനന   അറനിയനിക്കുകേയുണകൊയനി.
തടരനട്ട്  ഇറൗ  വനിഷയയ  സയബന്ധനിച്ചട്ട്  കേകൊയനികേ  വകുപ്പുമനനിയുനട  അദ്ധരകതയനില്  കചെരന
കയകൊഗതസീരുമകൊനതനിനന്റെ  അടനിസകൊനതനില്  പുതനിയ  ഒരു  തസീരുമകൊനനമടുത്തു.   വനനിത



സബ്മനിഷന് 359

കസകൊരട്സട്ട്  അക്കകൊഡമനി സകൊപനിക്കകൊന് സകൊധനിക്കനിനല്ലെങനില് ആ സലൈതട്ട് ഒരു മള്ടനി
കസകൊരട്സട്ട്  അക്കകൊഡമനി  സകൊപനിക്കണനമന  ആവശരമകൊണട്ട്  ഉനയനിച്ചതട്ട്.
ഇതസയബന്ധനിച്ചട്ട് ഇടനിവ ഗ്രകൊമപഞകൊയതനിനന്റെ അയഗസീകേകൊരവുയ ലൈഭനിച്ചു.    വസീണയ  SAI-
കയകൊടട്ട്  മള്ടനി കസകൊരട്സട്ട്   അക്കകൊഡമനി  സകൊപനിക്കകൊന്  ശനിപകൊരശ  നചെയട്ട്  സയസകൊന
ഗവണ്നമന്റെട്ട്  കകേന്ദ്ര  യുവജനകേകൊരര  മനകൊലൈയതനിനട്ട്  കേതട്ട്  നല്കേനി.   ആ  കേതനിനട്ട്
നല്കേനിയനിട്ടുള  മറുപടനി,  വനനിതകൊ   കസകൊരട്സട്ട്  കകേകൊയപക്സേട്ട്  ചെടയമയഗലൈതട്ട്
സകൊപനിക്കുകേനയനതട്ട്  SAI  -യുനട  നയമല്ലെ,   അതനകേകൊണട്ട്  പ്രസ്തുത  ആവശരതനിനട്ട്
അയഗസീകേകൊരയ  നല്കേകൊന്  നനിരവ്വകൊഹമനിനല്ലെനകൊണട്ട്.  ഇതട്ട്  SAI-യുനട  ശദ്ധയനില്
നപടുതനിയകപ്പെകൊള്  അവര  നല്കേനിയ  മറുപടനി  അടനിസകൊനസറൗകേരരമുള  സലൈതട്ട്
മകൊതനമ കസകൊരട്സട്ട് കകേകൊയപക്സേട്ട് സകൊപനിക്കകൊന്  കേഴനിയുകേയുള്ളുനവനകൊണട്ട്.   ഇക്കകൊരരയ
കേകൊയനികേ  വകുപ്പെട്ട്  ഡയറക്ടനറ  SAI  അറനിയനിച്ചനിട്ടുണട്ട്.   കസകൊരട്സട്ട്  കകേകൊയപക്സേട്ട്
സകൊപനിക്കുനതനിനട്ട്   അനുകൂലൈമനല്ലെനകൊണട്ട്  SAI  -  യുനട  നനിലൈപകൊടട്ട്.  അതനിനന്റെ
അടനിസകൊനതനില് കകേകൊട്ടുക്കലൈനില് പരനിശസീലൈന കകേന്ദ്രയ അനുവദനിക്കുനതനിനുള പദ്ധതനി
ഇകപ്പെകൊള് പരനിഗണനയനിലൈനില്ലെ. 

(5)  ലടല് ഫകൊക്ടറനിയുനട പ്രവരതനയ 

ശസീ  .   വനി  .   നകേ  .   സനി  .   മമ്മതട്ട് കകേകൊയ: സര, കേഴനിഞ്ഞെ ഇടതപക ജനകൊധനിപതര
മുനണനി  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേകൊലൈതട്ട്  നപകൊതകമഖലൈകൊ   വരവസകൊയതനിനന്റെ
ലൈകൊഭമുപകയകൊഗനിച്ചുണകൊക്കനിയ  10  വരവസകൊയങ്ങളനില്നപ്പെടതകൊണട്ട്  എനന്റെ  മണ്ഡലൈതനിനലൈ
ലഹനടകേട്ട് ബകൊയബു  കഫ്ലകൊറനിയഗട്ട്  ലടല് ഫകൊക്ടറനി.  അവനിനട തടക്കതനില്  76  കപര
കജകൊലൈനി  നചെയനിരുന്നു.  പകൊലൈക്കകൊടട്ട്,  നകൊദകൊപുരയ,  മകൊനന്തവകൊടനി  എനനിവനിടങ്ങളനിനലൈ
ഫസീഡര  യൂണനിറകേളനില്  കവനറയുയ  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുണകൊയനിരുന്നു.  നമയനിന്
ഫകൊക്ടറനിയനില് ഒരുവരഷമകൊയനി  റകൊ നമറസീരനിയലൈകൊയ മുള ലൈഭനിക്കകൊതതനിനകൊല് ലൈഭരമകൊയ
ഓരഡറുകേള്ക്കട്ട്  ഉല് പ്പെനയ  നകേകൊടുക്കകൊന്  കേഴനിഞ്ഞെനിടനില്ലെ.  ഇറൗ  ഫകൊക്ടറനിയുനടയുയ
അവനിടനത നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുനടയുയ കേകൊരരതനില് കേഴനിഞ്ഞെ യു.ഡനി.എഫട്ട് ഗവണ്നമന്റെട്ട്
തനികേഞ്ഞെ  അലൈയഭകൊവമകൊണട്ട്  കേകൊണനിച്ചനിരുനതട്ട്.  ഇറൗ  ഫകൊക്ടറനി  പ്രവരതന
സജമകൊക്കുനതനിനട്ട്  ആവശരമകൊയ മുളയുനട ലൈഭരതയുയ  അവനിനട കജകൊലൈനി നചെയ്യുന
നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുനട  കജകൊലൈനിയുയ   ഉറപ്പെകൊക്കകൊന്  സരക്കകൊര  അടനിയന്തര  നടപടനി
സന്വേസീകേരനിക്കണനമനഭരരത്ഥനിക്കുന്നു; ഫകൊക്ടറനി  പൂരണ്ണകതകൊതനില് പ്രവരതനകമമകൊയകൊല്
200-ലൈധനികേയ ആളുകേള്ക്കട്ട് കജകൊലൈനി നചെയ്യകൊനുള സറൗകേരരമുനണന്നുകൂടനി ബഹുമകൊനനപ്പെട
മനനിയുനട  ശദ്ധയനില്നപ്പെടുത്തുകേയകൊണട്ട്.  അടനിയന്തരമകൊയനി  ഇറൗ  പ്രശ്നതനിനട്ട്
പരനിഹകൊരയ കേകൊണണനമനഭരരത്ഥനിക്കുന്നു. 
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വരവസകൊയവുയ കസകൊരട്സുയ വകുപ്പുമനനി (ശസീ  .   ഇ  .   പനി  .   ജയരകൊജന്  ): സര, ശസീ.
വനി.  നകേ.  സനി.  മമ്മതട്ട്  കകേകൊയ   ഇവനിനടപ്പെറഞ്ഞെ  കേകൊരരങ്ങനളകൊനക്ക  ശരനിയകൊണട്ട്.
വരവസകൊയ  വകുപ്പെനിനന്റെ  കേസീഴനിലുള   നപകൊതകമഖലൈകൊ  സകൊപനമകൊണട്ട്  ബകൊയബു
കകേകൊരപ്പെകറഷന്.  2011 നഫബ്രുവരനിയനിലൈകൊണട്ട്  ലവവനിധരവല്ക്കരണതനിനന്റെ
ഭകൊഗമകൊയനി  കകേകൊഴനികക്കകൊടട്ട്  നല്ലെളതട്ട്  ബകൊയബു  കഫ്ലകൊറനിയഗട്ട്  ലടല്  ഫകൊക്ടറനി
പ്രവരതനമകൊരയഭനിച്ചതട്ട്. സയസരനിച്ച  മുളനകേകൊണട്ട് തറയനില് പതനിക്കുന തറകയകൊടുകേള്
നനിരമ്മനിക്കുകേയകൊണട്ട്  നചെയ്യുനതട്ട്.   അതനിനന്റെ  അനുബന്ധമകൊയനി  ഫരണനിച്ചറുകേള്,
കേരടനുകേള്,  ടൂതട്ട്പനിക്കട്ട്, ബനിക്കറട്ട്സട്ട് തടങ്ങനിയ ഉല്പ്പെനങ്ങളുയ നനിരമ്മനിക്കുനതനിനട്ട്
ലൈകരമനിട ബഹുമുഖ പദ്ധതനിയകൊയനിരുന്നു അതട്ട്. ഏതകൊണട്ട് 12 കകേകൊടനി രൂപയകൊയനിരുന്നു
നമകൊതയ അടങല് തകേ. ആവശരമുള റകൊ നമറസീരനിയലൈകൊയ മുള വനയവകുപ്പെനില് നനിന്നുയ
കശഖരനിച്ചട്ട്,  സയസരനിച്ചട്ട്  ഒരു കകേന്ദ്രതനിനലൈതനിച്ചട്ട്  ഉല്പ്പെനമുണകൊക്കുകേയകൊയനിരുന്നു.
അതനിനകൊയനി നകൊദകൊപുരയ,  മകൊനന്തവകൊടനി,  പകൊലൈക്കകൊടട്ട്,  കേകൊടമഴ എനസീ സലൈങ്ങളനില്
ഫസീഡര യൂണനിറകേള് സകൊപനിച്ചു.ഇവനിനടനനിന്നുയ പ്രകൊഥമനികേമകൊയനി രൂപനപ്പെടുതനിവരുന
വസ്തുക്കളുപകയകൊഗനിച്ചട്ട്  നല്ലെളയ  ഫകൊക്ടറനിയനില്  ഉല്പ്പെനയ  നനിരമ്മനിക്കകൊനകൊണട്ട്
ലൈകരമനിടനിരുനതട്ട്.   കേമനനി  ആദരയ  അതനിനന്റെ നടകകകൊളജനി  ലകേമകൊറനിയനിരുനനില്ലെ.
അതനിനന്റെ ഫലൈമകൊയനി ഉല്പ്പെകൊദനവുമകൊയനി ബന്ധനപ്പെടട്ട് തടക്കതനില്  മകൊസങ്ങകളകൊളയ
പ്രശ്നങ്ങള്  നനിലൈനനിനനിരുന്നു.  കേകമകൊളതനില്  ഒടനവധനി  മത്സരങ്ങളുനണങനിലുയ
കേഴനിയകൊവുനത  പരസരയ  നല്കേനിയകൊല്  പ്രകൃതനിദതമകൊയ  മുള  നകേകൊണട്ട്
ഉല്പ്പെകൊദനിപ്പെനിക്കുന ഉല്പ്പെനനമന നനിലൈയനില്   ബകൊയബു ലടല് വനിപണന  രയഗതട്ട്
കേടന്നുകേയറകൊനുള  സകൊദ്ധരതയുണട്ട്.  ഫസീഡര  യൂണനിറകേള്  നമച്ചനപ്പെടുത്തുനതനിനു
കവണനിയുള നടപടനികേളുയഇതനിനന്റെ ഭകൊഗമകൊയനി സന്വേസീകേരനിച്ചനിട്ടുണട്ട്. മകൊനന്തവകൊടനിയനിലുള
യൂണനിറനില്  ഇന്ഡസ്ട്രൈനിയല് കബകൊയനിലൈര ഉള്നപ്പെനടയുള ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങള്
സകൊപനിച്ചനിട്ടുണട്ട്. പനക മുള ലൈഭരമനല്ലെന്നുളതകൊണട്ട്  പ്രധകൊനനപ്പെട പ്രശ്നയ.  കേഴനിഞ്ഞെ
ഒരു  വരഷക്കകൊലൈമകൊയനി  വനയവകുപ്പെട്ട്  മുള  നല്കേകൊതത  കേകൊരണയ  നപ്രകൊഡകന്
നടക്കകൊത അവസയകൊണുളതട്ട്. പ്രകതരകേനിച്ചട്ട് കകകൊഷര പനിരസീഡകൊയ ജൂണ്, ജൂലലൈ,
ആഗസ്റ്റേട്ട്  മകൊസങ്ങളനില് മുള നവടകൊന് പകൊടനില്ലെകൊതതനകേകൊണട്ട്  ഈ മകൊസങ്ങളനില് മുള
തസീനര  കേനിട്ടുനനില്ലെ.  വനയ  വകുപ്പെട്ട്  നനിയമമനുസരനിച്ചട്ട്    മുള  നവടകൊന്  അനുവകൊദയ
തരകൊതതനിനന്റെ  ഫലൈമകൊയനി  തസീരത്തുയ  മുള  ലൈഭരമല്ലെകൊതകൊയനിതസീരനതനിനന  തടരനട്ട്
നല്ലെളയ ഫകൊക്ടറനിയുനട  അനുബന്ധ പ്രവരതനങ്ങള് നനിശ്ചലൈമകൊയനി. നനിലൈവനില് നല്ലെളയ
ഫകൊക്ടറനിയനില് 19  സനിരയ  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുയ,  ഫസീഡര യൂണനിറകേളനിനലൈല്ലെകൊയകൂടനി  23
ജസീവനക്കകൊരുമുണട്ട്.  കുടുയബശസീക്കകൊരക്കുയ  ഇതമകൊയനി  ബന്ധനപ്പെടട്ട്  കജകൊലൈനി
നകേകൊടുക്കുന്നുണട്ട്.   നല്ലെ സകൊധരത  ഉണകൊക്കനിനയടുക്കകൊന് കേഴനിയുയ.  പനക അസയസ്കൃത
വസ്തുവകൊയ മുള  ലൈഭരമനല്ലെന്നുളതകൊണട്ട് ഇകപ്പെകൊള് കനരനിടുന  പ്രശ്നയ.  അതനിനട്ട് പരനിഹകൊരയ
കേകൊണകൊന്  വനയവകുപ്പുമകൊയനി  ആവശരമകൊയ  ഇടനപടല്   നടതനി  പരമകൊവധനി  ഇതനിനന്റെ
അസയസ്കൃത വസ്തുക്കള് ലൈഭരമകൊക്കകൊന് കേഴനിയുകമകൊ എനട്ട് പരനികശകൊധനിക്കകൊയ.  കേകൊടനില്നനിനട്ട്
വനിഭവങ്ങള്  കശഖരനിച്ചുനകേകൊണണകൊക്കുന  ഉത്പനങ്ങള്  കൂടുതല്  കമകൊകഡലണസട്ട്
നചെയ്യകൊനകൊവശരമകൊയ  നടപടനികേളുയ  ഇതനിനന്റെ  ഭകൊഗമകൊയനി  പരനികശകൊധനിച്ചട്ട്
നചെയ്യകൊവുനതകൊണട്ട്. 
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(6)  ധനസഹകൊയയ

ശസീ  .   എയ  .   എയ  .   മണനി: സര, പ്രകൃതനികകകൊഭനതത്തുടരനട്ട് വസീടുകേള്ക്കുണകൊകുന
നകൊശനഷതനിനട്ട്  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  നല്കുന  ധനസഹകൊയയ  സയബന്ധനിച്ചകൊണട്ട്  എനന്റെ
സബ്മനിഷന്. വസീടുകേള്ക്കട്ട് 15 ശതമകൊനയ നകൊശനഷയ സയഭവനിച്ചകൊലുയ   90 ശതമകൊനയ
നകൊശനഷയ  സയഭവനിച്ചകൊലുയ  5200  രൂപയകൊണട്ട്  ധനസഹകൊയയ  നല്കുനതട്ട്.
100  ശതമകൊനയ നകൊശനഷയ സയഭവനിക്കുന വസീടുകേള്ക്കട്ട് നല്കുനതട്ട്  1,01,900  രൂപ
മകൊതമകൊണട്ട്.  ധനസഹകൊയതനിനന്റെ  അളവട്ട്  കേകൊലൈകൊനുസൃതമകൊയനി  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുകമകൊ
എനതകൊണട്ട് എനന്റെ കചെകൊദരയ. 

റവനമ്മ്യൂവുയ  ഭവനനനിരമ്മകൊണവുയ  വകുപ്പുമനനി  (  ശസീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന്  ):  സര,
ബഹുമകൊനനപ്പെട  എയ.എല്.എ.  ശസീ.  എയ.  എയ.  മണനി  ഇവനിനട  ഉനയനിച്ച  സബ്മനിഷനട്ട്
കനരനത  ഒരു  കചെകൊദരതനിനട്ട്  പറഞ്ഞെ  മറുപടനി  ആവരതനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  പ്രകൃതനികകകൊഭ
തനിലുണകൊകുന  നകൊശനഷങ്ങള്ക്കട്ട്  ആശന്വേകൊസ  ധനസഹകൊയയ  അനുവദനിക്കുനതട്ട്
കകേന്ദ്ര സരക്കകൊര പുറനപ്പെടുവനിച്ച  മകൊരഗനനിരകദശമനുസരനിച്ചട്ട് സയസകൊന ദുരന്ത പ്രതനികേരണ
നനിധനിമകൊനദണ്ഡങ്ങള്ക്കനുസൃതമകൊയകൊണട്ട്.  സയസകൊന  ദുരന്ത  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനില്
നനിന്നുള ആശന്വേകൊസ ധനസഹകൊയതനിനട്ട് കഭദഗതനി അനുവദനിക്കുന കേകൊരരതനില് സയസകൊന
സരക്കകൊരനിനട്ട്  സന്വേന്തയ  നനിലൈയനില്  തസീരുമകൊനനമടുക്കകൊന്  കേഴനിയകൊതതനിനകൊല്  നനിലൈവനിലുള
മകൊനദണ്ഡതനിനന്റെ  അടനിസകൊനതനില്  മകൊതനമ  അശന്വേകൊസ  ധനസഹകൊയമനുവദനിക്കകൊന്
സകൊധനിക്കുകേയുള.  നനിലൈവനില്  20-5-2015-നലൈ സരക്കകൊര ഉതരവട്ട് നയ. 194, 23-7-2015-
നലൈ  സരക്കകൊര  ഉതരവട്ട്  നമര  343  എനനിവ  പ്രകേകൊരയ  സയസകൊന  ദുരന്ത പ്രതനികേരണ
നനിധനിയനില്നനിനട്ട്  ആശന്വേകൊസ  ധനസഹകൊയയ  അനുവദനിക്കുനതനിനുള  പുതക്കനിയ
മകൊനദണ്ഡങ്ങള്  സയസകൊന  സരക്കകൊര  പുറനപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറനമ  ഭകൊഗനികേമകൊയനി
കകേടുപകൊടുകേള്  സയഭവനിച്ച  വസീടുകേള്ക്കട്ട്  7-8-2013-നലൈ  സരക്കകൊര  ഉതരവട്ട്  നമര  334
പ്രകേകൊരയ നകൊശനഷതനിനന്റെ കതകൊതനുസരനിച്ചട്ട് ആശന്വേകൊസ ധനസഹകൊയയ പരമകൊവധനി 50,000
രൂപയകൊയുയ  പൂരണ്ണമകൊയുയ  നകൊശനഷയ  സയഭവനിച്ചനിട്ടുള  വസീടുകേള്ക്കട്ട്   30-10-2013-നലൈ
സരക്കകൊര  ഉതരവട്ട്  നയ.478/2013  പ്രകേകൊരയ   പരമകൊവധനി  രണട്ട്  ലൈകയ  രൂപയകൊയുയ
വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രകൃതനികകകൊഭതനില്  വസീടുകേള്ക്കുണകൊകുന  നകൊശനഷതനിനട്ട്
സയസകൊന  ദുരന്ത  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനില്നനിനട്ട്  നഷപരനിഹകൊരയ  നല്കേകൊന്  നനിലൈവനില്
വരവസയനില്ലെ. ആശന്വേകൊസ ധനസഹകൊയമകൊണട്ട് നല്കേനിവരുനതട്ട്. നകൊശനഷതനിനന്റെ കതകൊതട്ട്
വനിലൈയനിരുതനിയുയ  നനിലൈവനിലുള  മകൊനദണ്ഡതനിനന്റെ  അടനിസകൊനതനിലുമകൊണട്ട്  ആശന്വേകൊസ
ധനസഹകൊയമനുവദനിക്കുനതട്ട്.  സയസകൊന  ദുരന്ത  പ്രതനികേരണ  നനിധനി
മകൊനദണ്ഡങ്ങള്ക്കുപരനിയകൊയനി  അനുവദനികക്കണ  തകേ  മുഖരമനനിയുനട  ദുരനിതകൊശന്വേകൊസ
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നനിധനിയനില്നനിന്നുമകൊണട്ട് അനുവദനിച്ചുവരുനതട്ട്. അതനകേകൊണകൊണട്ട് ഈ വരദ്ധനവട്ട് വരുതകൊന്
കേഴനിഞ്ഞെതട്ട്.  പൂരണ്ണമകൊയുയ  തകേരുകേകയകൊ  തകൊമസകയകൊഗരമല്ലെകൊനയനട്ട്  ബന്ധനപ്പെട
എന്ജനിനസീയറനിയഗട്ട്  അധനികേകൊരനിസകൊകരനപ്പെടുത്തുകേകയകൊ  നചെയനിട്ടുള  വസീടുകേള്ക്കട്ട്  കമല്
സൂചെനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുള  ഉതരവുകേള്  പ്രകേകൊരയ  നകൊശനഷതനിനന്റെ  കതകൊതനുസരനിച്ചട്ട്  പരമകൊവധനി
രണലൈകയ  രൂപവനര  ആശന്വേകൊസ  ധനസഹകൊയമകൊയനി  നല്കുന്നു.  15  ശതമകൊനനമങനിലുയ
ഭകൊഗനികേമകൊയനി  തകേരനവസീടുകേള്ക്കകൊണട്ട്  ഇതരതനില്  ആശന്വേകൊസ  ധനസഹകൊയയ
അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  തകേരച്ചയുനട  കതകൊതട്ട്  സകൊകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധര  നനിരണ്ണയനിക്കുനതനിനട്ട്
അനുസൃതമകൊയനി ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  3200  രൂപ മുതല് പരമകൊവധനി രണലൈകയ രൂപവനരയകൊണട്ട്
അനുവദനിച്ചുവരുനതട്ട്. 

(7)  ഭവനനനിരമ്മകൊണകൊനുമതനി

ശസീ  .    എ  .    എയ  .    ആരനിഫട്ട്: സര, കകേരളതനിനലൈ  ഒട്ടുമനിക്ക  പഞകൊയത്തുകേളനിലുയ
തകദശസന്വേയയഭരണ സകൊപനങ്ങളനിലുനമകൊനക്ക ഗൃഹനനിരമ്മകൊണയ കേഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന
പലൈ വസീടുകേള്ക്കുയ പഞകൊയത്തുകേളുയ മുനനിസനിപ്പെകൊലൈനിറനികേളുയ നമരനിട്ടുനകേകൊടുക്കകൊത ഒരു
പ്രശ്നവുമകൊയനി  ബന്ധനപ്പെടതകൊണട്ട്  എനന്റെ  സബ്മനിഷന്.  റവനദ്യു  കരഖകേളനില്  നനിലൈയ
എനട്ട്  കരഖനപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുനതയ  ഡകൊറകൊബകൊങനില്  ഉള്നപ്പെടുതകൊതതമകൊയ
സലൈതട്ട്  നനിരമ്മണയ  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുള  നകേടനിടങ്ങള്ക്കട്ട്  നമരനിടകൊന്  അനുവകൊദയ
നല്കുനനില്ലെ.  2016  ഏപ്രനില്  മകൊസതനില്  എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി  ഒരു  ഉതരവട്ട്
ഇറക്കനിയതമൂലൈമകൊണട്ട്  പഞകൊയതട്ട്  നസക്രടറനിമകൊരക്കട്ട്  അനുവകൊദയ  നകേകൊടുക്കകൊന്
കേഴനിയകൊത  ഒരു  സകൊഹചെരരമുണകൊയനിട്ടുളതട്ട്.   റവനദ്യു  കരഖകേളനില്  നനിലൈനമകനകൊ
തണ്ണസീരതടനമകനകൊ  കരഖനപ്പെടുതനിയനിട്ടുള ഭൂമനികേള് അമതയ നൂറുയ വരഷങ്ങളകൊയനി
ഓകരകൊരുതരുനടയുയ  ലകേവശമനിരനിക്കുനതയ  നനികേതനപ്പെട്ടുകപകൊയതയ  വലൈനിയ
ഫലൈവൃകങ്ങളുനമല്ലെകൊമുള  കേരഭൂമനിയകൊയനി  മകൊറനിയനിട്ടുളതമകൊണട്ട്.  പനക  ആ
ഭൂമനികേളനില്  നചെറുകേനിടക്കകൊരകൊയനിട്ടുള  അഞയ പത്തുയ നസന്റെട്ട് വനരയുള ഭൂ ഉടമകേള്
ഐ.എ.ലവ  പദ്ധതനി  പ്രകേകൊരകമകൊ  ഇ.എയ.എസട്ട്.  ഭവന  നനിരമ്മകൊണ  പദ്ധതനി
പ്രകേകൊരകമകൊ  നകേടനിട നനിരമ്മകൊണയ നടതനിയകൊല് ആ  വസീടുകേള്നക്കകൊന്നുയ  ഇകപ്പെകൊള്
പഞകൊയത്തുകേളനില്നനിന്നുയ  മുനനിസനിപ്പെകൊലൈനിറനിയനില്നനിന്നുയ  നമരനിടട്ട്  നകേകൊടുക്കുനനില്ലെ.
പഞകൊയതട്ട്  നസക്രടറനി,  കൃഷനി  ആഫസീസര,  വനികല്ലെജട്ട്  ആഫസീസര,  എ.ഇ.,
എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.  എനനിവര  അടങ്ങുന  ഒരു  കേമ്മനിറനി  സലൈത്തുകപകൊയനി
പരനികശകൊധനിച്ചട്ട്  ഈ  ഭൂമനി  എതകേകൊലൈയമുമകൊണട്ട്  നനികേതനപ്പെട്ടുകപകൊയനതനട്ട്
കബകൊധരനപ്പെടതനിനന്റെ  അടനിസകൊനതനില്  പഞകൊയതട്ട്  നസക്രടറനിമകൊരക്കട്ട്  നമരനിടട്ട്
നകേകൊടുക്കകൊനുള  അനുവകൊദമുണകൊയനിരുന്നു.  ആ  ഉതരവകൊണട്ട്  2016  ഏപ്രനില്
മകൊസതനില്  എടുത്തുകേളഞ്ഞെതട്ട്.  അതകേകൊരണയ  പതനിനകൊയനിരക്കണക്കനിനട്ട്
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അകപകകേള്  പഞകൊയത്തുകേളനില്  നകേടനികേനിടക്കുകേയകൊണട്ട്. ലൈകൊന്റെട്ട് യൂടനിലലൈകസഷന്
ആക്ടട്ട്  പ്രകേകൊരവുയ  തണ്ണസീരതട  സയരകണ  നനിയമപ്രകേകൊരവുയ   ഇങ്ങനനവരുന
അകപകകേളനിന്കമല് തസീരുമകൊനനമടുക്കുനതനിനുള പ്രകതരകേ അധനികേകൊരയ കനരനത
ജനില്ലെകൊ കേളക്ടരമകൊരക്കട്ട്  ഉണകൊയനിരുന്നു. എനകൊല് ബഹുമകൊനനപ്പെട ലഹകക്കകൊടതനിയുനട
ഉതരവനിനനത്തുടരനട്ട്  ജനില്ലെകൊ  കേളക്ടരമകൊരുയ  ഇതട്ട്  നചെയ്യുനനില്ലെ.  ഫലൈതനില്  ലൈകൊന്റെട്ട്
യൂടനിലലൈകസഷന്  ആക്ടട്ട്പ്രകേകൊരയ  ജനില്ലെകൊകേളക്ടരമകൊരുനട  അധനികേകൊരയ
വനിനനികയകൊഗനിക്കുനനില്ലെ.  കനരനത  എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.യുനട  ഉതരവട്ട്  പ്രകേകൊരയ
അധനികേകൊരമുണകൊയനിരുന  കേമ്മനിറനിയുയ  അതട്ട്  നചെയ്യുനനില്ലെ.  അതപകൊടനിനല്ലെന
കകേകൊടതനിയുനട  ഉതരവനിനനത്തുടരനകൊണട്ട്  എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി  ആ  ഉതരവട്ട്
ഇറക്കനിയനിട്ടുളതട്ട്.   ലൈകൊന്റെട്ട്  വകൊലൈമ്മ്യൂവനിനന്റെ  പത്തുശതമകൊനയ  തകേ  അടച്ചകൊല്  ഇതട്ട്
നറഗുലൈലറസട്ട്  നചെയനകേകൊടുക്കകൊനമനനകൊരു  ഉതരവട്ട്  കനരനത  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
ഗവണ്നമന്റെട്ട്  ഇറക്കനിയനിരുന്നു.   കേഴനിഞ്ഞെ  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസയഗതനില്  ആ  നനിയമയ
പനിന്വലൈനിക്കുന്നുനവനട്ട്  ബഹുമകൊനനപ്പെട  ധനകേകൊരര  വകുപ്പുമനനി  പറയുകേയുയ  നചെയ.
ഇതകേകൊരണയ  ഭൂമനി  നനികേതനപ്പെട്ടുകപകൊയനിട്ടുള,  വരഷങ്ങളകൊയനി  ലകേവശമനിരനിക്കുന
ഭൂമനിയനില് യകൊനതകൊരു നനിരമ്മകൊണ പ്രവരതനവുയ നടതകൊന് കേഴനിയകൊത,   നനിരമ്മനിച്ച
വസീടുകേള്ക്കട്ട്  നമര  കേനിടകൊന്  ബുദ്ധനിമുടനുഭവനിക്കുന  ഈ  പ്രശ്നങ്ങള്   വളനര
ഗറൗരവകതകൊടുകൂടനി  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  കേകൊണണയ.  പഞകൊയതട്ട്  വകുപ്പുമനനിയുയ  റവനദ്യു
വകുപ്പുമനനിയുയ  നനിയമ  വകുപ്പുമനനിയുയ   കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിയുയ  കൂടനികച്ചരനട്ട്
അടനിയന്തരമകൊയനി  വകുപ്പുതലൈ  നസക്രടറനിമകൊരുനട  ഒരു  കയകൊഗയ  വനിളനിച്ചുകൂടനി
ഇക്കകൊരരതനികനല്  അടനിയന്തര  നടപടനി  സന്വേസീകേരനിക്കണനമനകൊണട്ട്  എനനിക്കട്ട്
പറയകൊനുളതട്ട്.   നമര  കേനിടകൊതതനിനന്റെ  കപരനില്  അവരക്കട്ട്  ഇലൈകനിസനിറനി
കേണകനനടുക്കകൊനുയ  വകൊടര  കേണകനനടുക്കകൊനുയ  സകൊധനിക്കുനനില്ലെ,  കറഷന്  കേകൊരഡട്ട്
കേനിട്ടുനനില്ലെ തടങ്ങനിയ നനിരവധനി  പ്രശ്നങ്ങള് നനിലൈനനില്ക്കുകേയകൊണട്ട്.  

[11.00 AM ]

റവനമ്മ്യൂവുയ  ഭവനനനിരമ്മകൊണവുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന്  ):   സര,
ബഹുമകൊനരനകൊയ എ. എയ. ആരനിഫട്ട് ഉനയനിച്ചനിട്ടുള സബ്മനിഷനനില് അകദഹയ തനന ചെനിലൈ
കേകൊരരങ്ങള് ചൂണനിക്കകൊണനിച്ചനിട്ടുണട്ട്.   1967-നലൈ കകേരള  ഭൂവനിനനികയകൊഗ  ഉതരവട്ട്  പ്രകേകൊരയ
അകപകകേനട്ട്  ഗൃഹനനിരമ്മകൊണതനിനട്ട്  മറ  ഭൂമനി  ലൈഭരമല്ലെ  എനട്ട്  കബകൊദ്ധരനപ്പെടുനപകയ
റവനമ്മ്യൂ  കരഖകേളനില്  നനിലൈയ  എനട്ട്  കരഖനപ്പെടുതനിയനിട്ടുള  ഭൂമനിയനില്  വളനര  ചുരുങ്ങനിയ
വനിസ്തസീരണ്ണമുളതട്ട്  നനികേത്തുനതനിനട്ട്  കേളക്ടരമകൊര  അനുവകൊദയ  നല്കേനിയനിരുന്നു.  എനകൊല്
2008-നലൈ  കകേരള  നനല്വയല്  തണ്ണസീരതട  സയരകണ  നനിയമയ  നനിലൈവനില്
വനതനിനുകശഷയ  ഡകൊറകൊ  ബകൊങനില്  ഉള്നപ്പെട  നനല്വയലൈനിനന്റെ  ഉടമസരക്കട്ട്
വസീടുവയനതനിനുകവണനി  നനിലൈമകൊയനി  രൂപകൊന്തരനപ്പെടുത്തുനതനിനട്ട്  പഞകൊയതനില്  പതട്ട്
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നസന്റുയ മുനനിസനിപ്പെകൊലൈനിറനി/  കകേകൊരപ്പെകറഷനുകേളനില് അഞ  നസന്റുയ  പ്രകൊകദശനികേ നനിരസീകണ
സമനിതനിയുനട  ശനിപകൊരശയുനട  അടനിസകൊനതനില്  അനുമതനി  നല്കുവകൊന്  ജനില്ലെകൊതലൈ
അയഗസീകൃത  സമനിതനിക്കട്ട്  അധനികേകൊരമുണകൊയനിരുനതകൊണട്ട്.  എനകൊല്  ഇതരയ  അനുവകൊദയ
നല്കുനതട്ട് ആക്ടനിനലൈ വരവസകേള്ക്കനുസൃതമകൊയനി തയ്യകൊറകൊക്കനിയനിട്ടുള ഡകൊറകൊ ബകൊങനിനന്റെ
അടനിസകൊനതനില്  മകൊതമകൊയനിരുന്നു.   ഇകപ്പെകൊള്  റവനമ്മ്യൂ  കരഖകേളനില്  നനിലൈയ  എനട്ട്
കരഖനപ്പെടുതനിയതയ ഡകൊറകൊ ബകൊങനില് ഉള്നപ്പെടകൊതതമകൊയ ഭൂമനി  സയബന്ധനിച്ചട്ട്  1967-നലൈ
കകേരള ഭൂവനിനനികയകൊഗ ഉതരവുപ്രകേകൊരയ തടരനടപടനികേള് സന്വേസീകേരനിച്ചുവനനിരുന്നു.  എനകൊല്
2008-നലൈ കകേരള നനല്വയല് തണ്ണസീരതട സയരകണ നനിയമതനിനലൈ 3 (എ) കഭദഗതനി
പ്രകേകൊരയ 2008-നട്ട് മുമട്ട് നല്കുനകതകൊ നനികേതനപ്പെടുനകതകൊ ആയ നനിലൈങ്ങള് റഗുലൈനനറസട്ട്
നചെയ്യുനതനിനുള  വരവസകേള്  നനിലൈവനില്  വന്നു.    ഇക്കകൊരണതകൊല്  കകേരള  ലൈകൊന്റെട്ട്
യൂടനിനനലൈകസഷന്  ഉതരവട്ട്  പ്രകേകൊരയ  നനിലൈയ  രൂപകൊന്തരനപ്പെടുത്തുനതനിനുണകൊയനിരുന
അധനികേകൊരങ്ങളനില്  തടസയ  കനരനിടുകേയുയ   വലൈനിയ  അളവനിലുള  ഭൂമനി  രൂപനപ്പെടുതനിയതട്ട്
ക്രമസീകേരനിക്കുനതനിനകൊയനി അകപകകേള് സമരപ്പെനിക്കുകേയുയ നചെയകതകൊടുകൂടനി ഇക്കകൊരരതനില്
ചെനിലൈ  അവരക്തതകേളുണകൊയനിട്ടുണട്ട്.   അതനികപ്പെകൊള്  പനിന്വലൈനിച്ചനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.ഇവനിനട
ബഹുമകൊനരനകൊയ നമമര ചൂണനിക്കകൊണനിച്ചതകപകൊനലൈ  ബന്ധനപ്പെട വകുപ്പു മനനി  മകൊരുകടയുയ
വകുപ്പുതലൈ നസക്രടറനിമകൊരുകടയുയ കയകൊഗയ വനിളനിച്ചുകചെരതട്ട് നനിലൈവനില് ഇന്നുണകൊയനിരനിക്കുന
പ്രകതരകേമകൊയ സകൊഹചെരരനതക്കുറനിച്ചട്ട്  പരനികശകൊധനിക്കകൊവുനതകൊണട്ട്.   നനിലൈവനില്  3  (എ)
കഭദഗതനി പനിന്വലൈനിക്കുനകതകൊടുകൂടനി റവനമ്മ്യൂ കരഖകേളനില് നനിലൈയ എനട്ട് കരഖനപ്പെടുതനിയതയ
ഡകൊറകൊ ബകൊങനില് ഉള്നപ്പെടകൊതതമകൊയ ഭൂമനി സയബന്ധനിച്ചട്ട് കകേരള ഭൂവനിനനികയകൊഗ ഉതരവട്ട്
പ്രകേകൊരയ  തടരനടപടനി  സന്വേസീകേരനിക്കകൊന്  സകൊധനിക്കുനമനകൊണട്ട്  കേരുതനതട്ട്.  ഏതകൊയകൊലുയ
ബന്ധനപ്പെട  വകുപ്പുമനനിമകൊരുകടയുയ  നസക്രടറനിമകൊരുകടയുയ  കനത തൃതന്വേതനില്  ചെരച്ച
നടതനിയതനിനുകശഷയ തസീരുമകൊനനമടുക്കുനതകൊണട്ട്.   

(അദ്ധരകകവദനിയനില് മനി. സസീക്കര)

(8)   ശുദ്ധജലൈവനിതരണ പദ്ധതനി

ശസീ  .    നകേ  .    നകേ  .    രകൊമചെന്ദ്രന് നകൊയര:   സര,  എനന്റെ നനികയകൊജകേമണ്ഡലൈതനിനലൈ
അതനിരൂകമകൊയ  കുടനിനവള  പ്രശ്നയ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെയുയ  സഭയുനടയുയ  ശദ്ധയനില്
നകേകൊണവരുനതനിനുകവണനിയകൊണട്ട്  ഞകൊന്  ഇറൗ  സബ്മനിഷന്  അവതരനിപ്പെനിക്കുനതട്ട്.
നചെങ്ങന്നൂര  തകൊലൂക്കനിനലൈ  ഒരു  സവനികശഷതനയന്നു  പറയുനതട്ട്,  പ്രസനിദ്ധമകൊയ
പമയകൊറുയ അച്ചന്കകേകൊവനിലൈകൊറുയ ചുറനപ്പെട്ടുകേനിടക്കുന ഒരു നനികയകൊജകേമണ്ഡലൈമകൊണനിതട്ട്.
'നവളയ  നവളയ  സരവ്വത,  പകക  കുടനിക്കകൊന്  ഒരു  തളനി  കപകൊലുമനില്ലെ'  എന
അവസയകൊണട്ട്  നചെങ്ങന്നൂര  നനികയകൊജകേമണ്ഡലൈതനിനലൈ  ജനങ്ങള്  ഇനട്ട്
അനുഭവനിച്ചുനകേകൊണനിരനിക്കുനതട്ട്.  പമയകൊറനില് നനിന്നുയ അച്ചന്കകേകൊവനിലൈകൊറനില് നനിന്നുയ
മറ  പ്രകദശങ്ങളനികലൈയ്ക്കട്ട്  കുടനിനവളയ  നകേകൊണകപകൊകുകമകൊഴുയ  മലൈകയകൊര  പ്രകദശവുയ
അപ്പെര  കുടനകൊടുമടങ്ങുന  നചെങ്ങന്നൂരനിനലൈ  നനിവകൊസനികേള്ക്കട്ട്  കുടനിനവളയ  കേനിടകൊത
ഒരവസ  നനിലൈനനില്ക്കുകേയകൊണട്ട്.  25 വരഷതനിനുമുമട്ട് കുനത്തുമലൈ, കകേകൊലൈകൊമുക്കയ
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എനസീ  രണട്ട്  കുടനിനവള  പദ്ധതനികേള്  നകേകൊണവനതല്ലെകൊനത  അതനിനുകശഷയ  ഒരു
കുടനിനവള  പദ്ധതനികപകൊലുയ  ആരയഭനിക്കകൊന്  കേഴനിയകൊതതനിനന്റെ  ഫലൈമകൊയനി
പകൊണ്ഡവന്പകൊറയുള്നപ്പെട  പകൊവനപ്പെട  പടനികേജകൊതനി  വനിഭകൊഗങ്ങള്  തകൊമസനിക്കുന
പ്രകദശങ്ങളനില്  കുടനിനവളയ  കേനിടകൊത  ഒരവസയകൊണുളതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞെ
വരള്ച്ചകൊക്കകൊലൈതട്ട്  അതനിരൂകമകൊയ  സമരങ്ങളകൊണട്ട്  ഈ  വനിഷയതനികനല്
അവനിനടയുണകൊയനിട്ടുളതട്ട്.  ബഹുമകൊനനപ്പെട  പ്രതനിപകകനതകൊവനിനന്റെ  കുടുയബ
വസീടനിനടുത്തുള  നചെനനിതലൈയനില്  പത്തുവരഷമകൊയനി  ഒരു  ടകൊങട്ട്
നകേടനിയനിടനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  ഒരു  നനപപ്പെട്ട്   നനലൈന്  വലൈനിച്ചകൊല്  അവനിനട  നവളയ
നകേകൊടുക്കകൊന് സകൊധനിക്കുയ. പകക അതകപകൊലുയ നചെയ്യകൊത ഒരവസയകൊണുളതട്ട്. ഈ
പ്രകദശനത  രൂകമകൊയ  കുടനിനവളകകൊമയ  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുയ  പ്രകതരകേനിച്ചട്ട്
പകൊണ്ഡവന്പകൊറ  പ്രകദശതട്ട്  പകൊവനപ്പെട  ആളുകേള്ക്കട്ട്  കുടനിനവളയ  ലൈഭനിക്കുനതനിനട്ട്
അടനിയന്തര നടപടനി സന്വേസീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സന്വേസീകേരനിക്കണയ. 

ജലൈവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശസീ  .   മകൊതദ്യു ടനി  .   കതകൊമസട്ട്  ):  സര, 1989-ലുയ 2004-ലുയ
കേമ്മനിഷന്  നചെയ  രണട്ട്  പദ്ധതനികേള്  വഴനി  4  mld  ശുദ്ധജലൈമകൊണട്ട്  ദനിവസവുയ
നചെങ്ങന്നൂര  പ്രകദശതട്ട്  വനിതരണയ  നചെയവരുനതട്ട്.   നചെങ്ങന്നൂര  ഠറൗണ്
കേനിഴകക്കനട  ഭകൊഗങ്ങളനില്  ഒനനിടവനിട  ദനിവസങ്ങളനില്  വനിതരണയ  നചെയ്യതക്ക
വനിധതനില്  ക്രമസീകേരണയ  നചെയ്യകൊന്  മകൊതകമ  ഇകപ്പെകൊള്  കേഴനിയുന്നുള.
മുനനിസനിപ്പെകൊലൈനിറനിയുനട മുഴുവന് സലൈത്തുയ മതനിയകൊയ കതകൊതനില് നവളനമതനിക്കകൊന്
കേഴനിയകൊത അവസ നനിലൈനനില്ക്കുനതനിനകൊല് കൂടുതല് കശഷനിയുള ഒരു ടസീറട്ട്നമന്റെട്ട്
പകൊന്റെനിനുയ  അനുബന്ധ  ഘടകേങ്ങളുയ  സഹനിതയ  ഒരു  പുതനിയ  സമഗ്ര  പദ്ധതനി
ആവനിഷ്കരനിക്കുന കേകൊരരയ പരനിഗണനിച്ചുവരനികേയകൊണട്ട്.  നൂറവന്പകൊറ പ്രകദശനത ഒരു
ഓപ്പെണ്  നവല്ലെനില്  നനിനകൊണട്ട്  നവളയ  പമട്ട്  നചെയ്യുനതട്ട്.   അവനിനട
വനിതരണതനിനകൊയുള  ജനി.നഎ.  നനപപ്പുകേള്  ദ്രവനിച്ചട്ട്  കൂനടക്കൂനട  ലൈസീക്കട്ട്
ഉണകൊകുനതകേകൊരണയ  നനപപ്പുകേളുനട  അറകുറപ്പെണനികേള്  സമയബന്ധനിതമകൊയനി
നടത്തുനതനിനട്ട് നടപടനികേള് സന്വേസീകേരനിച്ചനിട്ടുണട്ട്.  പകൊണനകൊടട്ട് പഞകൊയതനികലൈതട്ട് ഒരു
കുഴല്ക്കനിണര  അടനിസകൊനമകൊക്കനിയനിട്ടുള  നചെറുകേനിട  പദ്ധതനിയകൊണട്ട്.  പരനിമനിതമകൊയ
പ്രകദശങ്ങളനില്  മകൊതകമ  നവളയ  നല്കേകൊന്  കേഴനിയുന്നുള.   എനകൊല്  ഒന്നുമുതല്
നകൊലുവനരയുള  വകൊരഡകേളനില്  കേല്ലെനികശ്ശേരനി  പകൊന്റെനില്നനിനട്ട്  ജലൈവനിതരണയ
നടതനിവരനികേയകൊണട്ട്.  നചെറനിയനകൊടട്ട്  പഞകൊയതനില്  2015-ല് നടപ്പെനിലൈകൊക്കനിയ ഒരു
പദ്ധതനിക്കട്ട്  2.5  mld  സകൊപനിത  കശഷനി  മകൊതകമയുള.  സകൊപനിതകശഷനിയുനട
കുറവകൊണട്ട്  അവനിനടയുള  പ്രശ്നയ.  ആലൈ,  പുലൈനിയൂര,  പകൊണനകൊടട്ട്,  ബുധനൂര
പഞകൊയത്തുകേള്ക്കുകവണനി  15  കകേകൊടനി  രൂപയുനട  ബൃഹതകൊയ  ഒരു  കുടനിനവള
പദ്ധതനിക്കട്ട്  NRDWP-ല് ഉള്നപ്പെടുതനി ഭരണകൊനുമതനി  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.   അതനിനന്റെ
സലൈയ  ഏനറടുക്കുന  നടപടനി   പുകരകൊഗമനിച്ചുവരനികേയകൊണട്ട്.  മുളക്കുഴ,  നവണ്മണനി
പഞകൊയത്തുകേള്ക്കുകവണനി ഒനകൊയഘടമകൊയനി  9.5  കകേകൊടനി രൂപയുയ രണകൊയഘടമകൊയനി
10.5  കകേകൊടനി  രൂപയുയ  NRDWP-ല്  ഉള്നപ്പെടുതനി  ഭരണകൊനുമതനി
നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്.  ശുദ്ധസീകേരണശകൊലൈയുനട പണനി നടണര നചെയട്ട് എഗ്രനിനമന്റെട്ട് വച്ചു.
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എനകൊല്  പഞകൊയതട്ട്   ആവശരമകൊയ  സലൈയ  ലൈഭരമകൊക്കനി  തനനിടനില്ലെകൊതതനിനകൊല്
ശുദ്ധസീകേരണശകൊലൈയുനട  പണനിയകൊരയഭനിച്ചനിടനില്ലെ.  മറട്ട്  ഘടകേങ്ങളുനട  എസ്റ്റേനികമറട്ട്
എടുക്കുനതനിനുള  നടപടനികേള്  പുകരകൊഗമനിച്ചുവരുന്നുണട്ട്.  നചെങ്ങന്നൂര  നനികയകൊജകേ
മണ്ഡലൈതനിലുള കുടനിനവള പ്രശ്നങ്ങള് പരനിഹരനിക്കകൊനുള നടപടനികേള് ഘടയഘടമകൊയനി
നടപ്പെകൊക്കകൊന് ശമനിക്കുനതകൊണട്ട്.

പ്രതനിപക കനതകൊവട്ട്  (ശസീ  .    രകമശട്ട്  നചെനനിതലൈ) :  സര,   ശസീ.  നകേ.  നകേ.
രകൊമചെന്ദ്രന്  നകൊയര  പറഞ്ഞെതകപകൊനലൈ  നചെനനിതലൈയനില്  ഓവരനഹഡട്ട്  ടകൊങട്ട്
പണനിതനിടനിടട്ട്  വരഷങ്ങളകൊയനി.  ഇതവനരയുയ  നനപപ്പെട്ട്  നനലൈന്  സകൊപനിച്ചനിടനില്ലെ.
അക്കകൊരരയ ശദ്ധനിക്കണയ,  അനല്ലെങനില് അതട്ട് കവസ്റ്റേകൊണട്ട്.  

ശസീ  .   മകൊതദ്യു ടനി  .   കതകൊമസട്ട്:  സര, ഓവരനഹഡട്ട് പണനിതകശഷയ അവനിനട ബള്കേട്ട്
വകൊടര  എതനിക്കകൊനുയ  നവളയ  ശുദ്ധസീകേരനിനച്ചടുക്കകൊനുയ  സകൊധനിക്കുന
അവസയുകണകൊനയനട്ട്  പരനികശകൊധനിച്ചനിടട്ട്  ഉനണങനില്  തസീരച്ചയകൊയുയ  അവനിനട
നനപപ്പെനിടട്ട് നവളനമതനിക്കകൊനുള നടപടനി സന്വേസീകേരനിക്കുനതകൊണട്ട്. 

(9)  തസ്തനികേ സൃഷനിക്കല്

ശസീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി:  സര,  തസീരകദശകമഖലൈയനിനലൈ  തനിരൂര  ആസകൊനമകൊയുള
തനിരൂര  ജനില്ലെകൊശുപതനി  തനിരൂര,  നപകൊനകൊനനി,  തനിരൂരങ്ങകൊടനി  തകൊലൂക്കുകേളനിനലൈ
സകൊധകൊരണക്കകൊരകൊയ  ജനങ്ങള്  ആശയനിക്കുന  ഒരു  ആശുപതനിയകൊണട്ട്.
പകൊവനപ്പെടയകൊളുകേള്  ആശയനിക്കുന  ഒരകൊശുപതനിനയന്നുള  നനിലൈയ്ക്കട്ട്
അതനിനകൊവശരമകൊയ  സറൗകേരരകമരനപ്പെടുത്തുനതനിനുകവണനി  നകൊട്ടുകേകൊര  തനന
പനിരനിനവടുതട്ട്  8  കകേകൊടനികയകൊളയ  രൂപ  നചെലൈവഴനിച്ചട്ട്  ആറുനനിലൈനക്കടനിടയ  പണനിത.
കേഴനിഞ്ഞെ  ഇടതപക ഗവണ്നമന്റെട്ട്  ഇറൗ  ആശുപതനിനയ ജനില്ലെകൊ  ആശുപതനിയകൊയുയ
കേഴനിഞ്ഞെ ബഡ്ജറനില് ജനറല് ആശുപതനിയകൊയുയ പ്രഖരകൊപനിക്കുകേയുണകൊയനി. അവനിനട
ഇകപ്പെകൊള്  ഏഴകൊയനിരകതകൊളയ  കേരകൊന്സര  കരകൊഗനികേള്  ചെനികേനിത്സയ്ക്കകൊയനി  വരുന്നുണട്ട്.
എയ.പനി./എയ.എല്.എ. ഫണനിനന്റെ സഹകൊയകതകൊനട സറൗജനര ഡയകൊലൈനിസനിസുയ നല്ലെ
രസീതനിയനില് നടക്കുന്നുണട്ട്. ജനറല് ആശുപതനിയകൊയനി ഉയരതനിയ സകൊഹചെരരതനിലുണകൊയ ഒരു
പ്രധകൊന പ്രശ്നനമനട്ട് പറയുനതട്ട്,    നനഗനകക്കകൊളജനിസ്റ്റേനിനന്റെ മൂനട്ട് തസ്തനികേകേളുളളതനില്  ഒരു
കഡകൊക്ടര നനിലൈവനിലുണട്ട്,  ഒരു കഡകൊക്ടര unauthorised absent ആണട്ട്, ഒരു കഡകൊക്ടര ലൈസീവനില്
കപകൊയനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.   ഇകപ്പെകൊള്  ഒരു  പ്രസവതനിനട്ട്  ഒരു  ലൈകയ  രൂപ  വനര  സന്വേകേകൊരര
ആശുപതനികേള്  വകൊങ്ങുന  സകൊഹചെരരതനില്,  കേടകലൈകൊരകമഖലൈയനിനലൈ  പകൊവനപ്പെടവരക്കട്ട്
അതനിനകൊവശരമകൊയ  സറൗകേരരയ  കവണയ.  ആയതനിനകൊല്  നനിലൈവനിലുള  കവക്കന്സനി
അടനിയന്തരമകൊയനി  നനികേത്തുനതനിനുയ  ജനറല്  ആശുപതനിക്കകൊവശരമകൊയ  പകൊകറണ്
അനുസരനിച്ചുള നനിയമനയ നടതകൊനുയ നടപടനി സന്വേസീകേരനിക്കണയ.  ഇകപ്പെകൊള് ഏഴകൊയനിരകതകൊളയ
വരുന കേരകൊന്സര കരകൊഗനികേള്ക്കട്ട്  ഒരു ജൂനനിയര കേണ്സള്ടന്റെട്ട് മകൊതമകൊണുളതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞെ
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ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേകൊലൈതട്ട് മുഖരമനനിയുയ വകുപ്പുമനനിയുയ ഈ ആശുപതനി സന്ദരശനിച്ചകപ്പെകൊള്
ഒരു  ജൂനനിയര  കേണ്സള്ടന്റെനിനനക്കൂടനി  ഉടന്  നനിയമനിക്കകൊനമനട്ട്  പറഞ്ഞെനിരുന്നു.   അതനിനന്റെ
നടപടനിക്രമങ്ങള്  നടക്കുകേയകൊണട്ട്.  തനിരുവനന്തപുരതട്ട്  വന്നുനപകൊയ്നക്കകൊണനിരുന
ഏഴകൊയനിരകതകൊളയ  കേരകൊന്സര  കരകൊഗനികേള്ക്കട്ട്  ഇകപ്പെകൊള്  ഇവനിനട  ചെനികേനിത്സയള  സറൗകേരരയ
കേനിടനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കകൊരരങ്ങള്   ഗറൗരവമകൊയനി    കേണക്കനിനലൈടുത്തുനകേകൊണട്ട്  ഒരു  കയകൊഗയ
വനിളനിച്ചുകൂടനി ഒഴനിവുള തസ്തനികേകേള് നനികേത്തുനതനിനുയ പുതനിയ തസ്തനികേകേള് സൃഷനിക്കുനതനിനുയ
നടപടനി സന്വേസീകേരനിക്കണനമന്നുമകൊണട്ട് ആവശരനപ്പെടുനതട്ട്.

ആകരകൊഗരവുയ   സകൊമൂഹരനസീതനിയുയ വകുപ്പുമനനി (ശസീമതനി നകേ  .   നകേ  .   നനശലൈജ
ടസീച്ചര):  സര,  24-01 -2011-നലൈ  ഉതരവട്ട്  പ്രകേകൊരമകൊണട്ട്  തനിരൂര  തകൊലൂക്കട്ട്
ആശുപതനിനയ ജനില്ലെകൊ ആശുപതനിയകൊയനി ഉയരതനിയതട്ട്. 164  കേനിടക്കകേകളകൊടുകൂടനിയ
പ്രസ്തുത ആശുപതനിയനില്  1600-ഓളയ കപര ഒ.പനി.  വനിഭകൊഗതനിലുയ  118-ഒകൊളയ കപര
നഎ.പനി.  വനിഭകൊഗതനിലുയ  ചെനികേനിത്സ  കതടനിനയത്തുന്നുണട്ട്.  ജനറല്  നമഡനിസനിന്,
സരജറനി,  നനഗനകക്കകൊളജനി,  പസീഡനിയകൊടനിക്സേട്ട്,  ഒഫകൊല്കമകൊളജനി,  ഇ.എന്.ടനി.,
ഓരകതകൊ,  നനസകേരകൊടനി,  പനി.എയ.ആര., ഓകങകൊളജനി,  അനകസ്തഷര  എനസീ
വനിഭകൊഗങ്ങള്  പ്രസ്തുത  ആശുപതനിയനില്  പ്രവരതനിച്ചുവരുന്നു.  നസഷരകൊലൈനിറനി
വനിഭകൊഗതനിലുള്നപ്പെനട  31  കഡകൊക്ടരമകൊരുനട  കസവനവുയ  ഇവനിനട  ലൈഭരമകൊണട്ട്.  ഇറൗ
ആശുപതനിയനില്  നമഡനിക്കല്  വകൊരഡട്ട്,  സരജനിക്കല്  വകൊരഡട്ട്,  കലൈബര  വകൊരഡട്ട്,
പസീഡനിയകൊടനികേട്ട്  വകൊരഡട്ട്  എനനിവയുയ  പ്രവരതനിക്കുന്നു.  ഡയകൊലൈനിസനിസട്ട്  യൂണനിറട്ട്,
24  മണനിക്കൂറുയ  പ്രവരതനിക്കുന ബ്ലഡട്ട്  ബകൊങട്ട്,  സനി.ടനി.  സകൊന്,  ആധുനനികേ ലൈകൊബട്ട്
എനസീ സറൗകേരരങ്ങളുയ നനിലൈവനിലുണട്ട്. ഇറൗ ആശുപതനിയനില് ഒകൊകങകൊളജനി നസന്റെറനിനന്റെ
നനിരമ്മകൊണതനിനട്ട്  3370  ലൈകയ  രൂപയുനട  കപ്രകൊജക്ടട്ട്  നബകൊരഡനിനന്റെ
ആര.നഎ.ഡനി.എഫട്ട്.  സസീമനില്   ഉള്നപ്പെടുതനി  നടപ്പെനിലൈകൊക്കുനതനിനട്ട്  ഭരണകൊനുമതനി
ലൈഭനിച്ചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃതനിയുനട  നടണര  നടപടനി  പൂരതനിയകൊക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇവനിനട ബഹുമകൊനനപ്പെട അയഗയ തനിരൂര ആശുപതനിനയക്കുറനിച്ചട്ട് ചൂണനിക്കകൊണനിച്ചനിട്ടുളള
കേകൊരരങ്ങള് ശദ്ധയനിലുണട്ട്. ഇതട്ട് കേടകലൈകൊരകമഖലൈയനിനലൈ പകൊവനപ്പെട ജനവനിഭകൊഗങ്ങള്
ആശയനിക്കുന  നല്ലെ  തനിരക്കനുഭവനപ്പെടുന  ഒരകൊശുപതനിയകൊയതനകേകൊണട്ട്  ഇതനിനന
നമച്ചനപ്പെടുകതണതകൊവശരമകൊണട്ട്.  ചെനിലൈ  കേകൊരരങ്ങള്  ശദ്ധയനില്നപ്പെടുതകൊനുളളതട്ട്,
നമ്മുനട  സയസകൊനതട്ട്  പലൈ  ആശുപതനികേളുയ  അപ്കഗ്രഡട്ട്  നചെയതകൊയനി
പ്രഖരകൊപനിച്ചനിട്ടുയ അതനിനകൊവശരമകൊയ സ്റ്റേകൊഫട്ട് ക്രനികയഷന് നടക്കകൊതതനിനന്റെ ഭകൊഗമകൊയനി
അപ്ഗ്രകഡഷന്  ഫലൈതനില്  വനനിടനില്ലെ.  തനിരൂര  ആശുപതനിനയക്കുറനിച്ചട്ട്
അതനിശയകേരമകൊയ  ഒരു  കേകൊരരയ,  24-1 -2011-നലൈ  ഉതരവട്ട്  പ്രകേകൊരയ  ഇതട്ട്  ജനില്ലെകൊ
ആശുപതനിയകൊയനി  അനനത  ഇടതപക  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  ഉയരതനിയതകൊണട്ട്.
എനകൊല്  തനിരൂര  തകൊലൂക്കകൊശുപതനിനയ  ജനറല്  ആശുപതനിയകൊക്കനി  ഉയരതനി
തസ്തനികേ സൃഷനിക്കണനമന ഒരു നപ്രകൊകപ്പെകൊസല്  6-10-2015-ല് ഗവണ്നമന്റെനികലൈക്കട്ട്
വനനിരുന്നു.  ആ  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കനപ്പെടനിട്ടുമനില്ലെ.  പകക,  ഇനതകൊന്നുയ
കേണക്കനിനലൈടുക്കുനനില്ലെ. തനിരൂര ആശുപതനിയുനട  ആവശരകേത പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
ഇറൗ ഗവണ്നമന്റെട്ട്  പ്രതനിജകൊബദ്ധമകൊണട്ട്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  നയതനില്  പറഞ്ഞെനിട്ടുളളത
കപകൊനലൈ  തകൊലൂക്കട്ട്,  ജനില്ലെകൊ  ആശുപതനികേനള  നസഷരകൊലൈനിറനി സറൗകേരരമുളള
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ആശുപതനികേളകൊക്കനി മകൊറനമന പ്രഖരകൊപനയ തനിരൂര ആശുപതനിക്കുയ ബകൊധകേമകൊണട്ട്.
ബഹുമകൊനനപ്പെട അയഗയ പറഞ്ഞെതകപകൊനലൈ നസപ്റയബര മകൊസതനില് ഒരു കേമ്മനിറനി
വനിളനിച്ചുകചെരതട്ട്  കേകൊരരങ്ങള്  പരനികശകൊധനിക്കുയ.  അതനിനുമുമതനന  തനിരൂര
ആശുപതനിയനില് മറട്ട്  ചെനിലൈ  സറൗകേരരങ്ങള് ഏരനപ്പെടുതകൊന്  പരനിശമനിക്കുയ.  എല്ലെകൊ
ജനില്ലെകൊ ആശുപതനികേളനിലുയ കേകൊതട്ട് ലൈകൊബട്ട് സകൊപനിക്കണനമനട്ട് തടക്കതനില് തനന
തസീരുമകൊനനിച്ചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങളുമകൊയനി  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  മുകനകൊടട്ട്
കപകൊകുകേയകൊണട്ട്.  ഘടയ ഘടമകൊയനി തനിരൂര ആശുപതനിയനില് അടനിസകൊന  സറൗകേരരങ്ങള്
ലൈഭരമകൊക്കുനതനിനുയ  ആശുപതനിയുനട  നനിലൈവകൊരയ  നമച്ചനപ്പെടുത്തുനതനിനുയ  പുതനിയ
തസ്തനികേകേള് സൃഷനിക്കുനതനിനുമുള  നടപടനികേള് സന്വേസീകേരനിക്കുയ. 

(10) എയ.സനി. കറകൊഡനിനന്റെ കശകൊചെനസീയകൊവസ

ശസീ  .    നകേ  .    സുകരഷട്ട്  കുറുപ്പെട്ട്:  സര,  ഏറമകൊനൂര  ക്രനിസ്തുരകൊജ  പളളനിയുനട
കുരനിശുപളനി  സനിതനി  നചെയനിരുന  ഒനര  നസന്റെട്ട്  സലൈയ  നകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.
പദ്ധതനിക്കുകവണനി  ഏനറടുക്കുകേയുയ  സലൈതനിനന്റെ  വനിലൈ  നനിശ്ചയനിക്കുകേയുയ  നചെയ.
നകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  നയപ്രകേകൊരയ  കുരനിശുപളനി  മകൊറനി  പണനിയുനതനിനുകവണനി
16  ലൈകയ  രൂപയുയ  നനിശ്ചയനിക്കുകേയുണകൊയനി.  എനകൊല്  പളനി  അധനികൃതരക്കട്ട്
കേനിടനിയതട്ട്  ഏഴട്ട്  ലൈകയ  രൂപ  മകൊതമകൊണട്ട്.  അഞവരഷമകൊയനി  പളനി  അധനികൃതര
ബകൊക്കനി  തകേയകവണനി  സരക്കകൊര  ഓഫസീസനിനന്റെ  പടനിവകൊതനിലൈനില്  കേയറനി
ഇറങ്ങുകേയകൊണട്ട്.  നകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  കപ്രകൊജക്ടട്ട്  ഡയറക്ടര  ഇതസയബന്ധനിച്ചട്ട്
സരക്കകൊരനിനട്ട്  എഴുതനിയനിട്ടുമുണട്ട്.  ഇതമൂലൈയ  ഏറമകൊനൂര  നഗരഹൃദയതനിനലൈ
നകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  പണനി  തടസനപ്പെടനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  ഇതസയബന്ധനിച്ചട്ട്  ഇവരക്കട്ട്
കേനിടകൊനരഹമകൊയ  തകേ  അടനിയന്തരമകൊയനി  വനിതരണയ  നചെയ്യണനമനകൊണട്ട്
അഭരരത്ഥനിക്കുനതട്ട്.

നപകൊതമരകൊമത്തുയ രജനികസ്ട്രൈഷനുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസീ  .    ജനി  .    സുധകൊകേരന്):  സര,
കലൈകൊകേ  ബകൊങട്ട്  സഹകൊയകതകൊനടയകൊണട്ട്  പണനി  നടപ്പെനിലൈകൊക്കനിവരുനതട്ട്.  ഇതട്ട്
നകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി. പദ്ധതനിയുനട രണകൊയ ഭകൊഗമകൊണട്ട്. നചെങ്ങന്നൂര-ഏറമകൊനൂര എയ.സനി.
കറകൊഡനിലൈകൊണട്ട്  ഏറമകൊനൂര  ടറൗണനിനലൈ  പ്രവരതനങ്ങള്  പുകരകൊഗമനിക്കുനതട്ട്.
ടറൗണനില്നനിന്നുയ  അതനിരമഴയ്ക്കട്ട്  കപകൊകുന  ജയഗ്ഷന്  വനികേസനിപ്പെനിക്കുനതനിനകൊണട്ട്
ക്രനിസ്തുരകൊജ  പളനിവകേ  സലൈവുയ  കുരനിശ്ശേടനിയുയ  നകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  ഏനറടുതതട്ട്.
അതനിനട്ട് ജനില്ലെകൊതലൈ ഭൂമനി വകൊങ്ങല് കേമ്മനിറനി നസനന്റെകൊനനിനട്ട്  2,20,000  രൂപ വസീതയ
സലൈ  വനിലൈയുയ  പുനരധനിവകൊസ  പുനദുഃസകൊപന  വനിലൈയകൊയനി  അതനിനന്റെ  കേമ്മനിറനി,
കുരനിശ്ശേടനിക്കട്ട്  പഴക്കയ  കേണക്കകൊക്കകൊനത  കേനണതനിയ  വനിലൈയുയ  മറട്ട്
സഹകൊയങ്ങളുമടക്കയ 5,31,748 രൂപ നനിശ്ചയനിച്ചു.  കൂടകൊനത അധനികേ തകേ വച്ചുനകേകൊണട്ട്
7,72,343  രൂപ  പളളനി  അധനികേകൊരനികേള്ക്കട്ട്  നഷപരനിഹകൊരമകൊയനി  നല്കേനിക്കഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്.
പഴയ കുരനിശ്ശേടനി നപകൊളനിച്ചട്ട് പളളനി അധനികേകൊരനികേള് പുതനിയ കുരനിശ്ശേടനി സകൊപനിച്ചനിട്ടുണട്ട്.
എനകൊല്  നഷപരനിഹകൊരയ  പളനി  അധനികേകൊരനികേള്ക്കട്ട്  സന്വേസീകേകൊരരമല്ലെകൊതതനിനകൊല്
കേളക്ടറുനട  അദ്ധരകതയനില്  കചെരന  പരകൊതനി  പരനിഹകൊര  കേമ്മനിറനി  മുമകൊനകേ,
നകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  ഏനറടുത 46 സന്വേയര മസീറര ഭൂമനി കൂടകൊനത ഇതനിനടുത്തുകേനിടക്കുന
ഒമതട്ട്  സന്വേയര  മസീറര  സലൈവുയകൂടനി  ഏനറടുക്കണനമന്നുയ  സലൈതനിനട്ട്
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നസനന്റെകൊനനിനട്ട്  പത്തുലൈകയ  രൂപവച്ചട്ട്  ഒനര  നസന്റെനിനട്ട്  15  ലൈകയ  രൂപയുയ
കുരനിശുപളളനി പുതതകൊയനി പണനിയുനതനിനട്ട്  20  ലൈകയ രൂപയുയ കചെരതട്ട്  35  ലൈകയ
രൂപ ലൈഭരമകൊക്കണനമന്നുയ പളളനിക്കുകവണനി ടസ്റ്റേട്ട്  ആവശരമുനയനിച്ചനിരുന്നു.  ഇറൗ ആവശരയ
കേമ്മനിറനി വനിശദമകൊയനി ചെരച്ച നചെയ്യുകേയുയ 55 സന്വേയര മസീറര സലൈതനിനട്ട് നസന്റെനിനട്ട് ആറട്ട് ലൈകയ
രൂപ  വച്ചുയ  കുരനിശുപളളനിക്കട്ട്  14,95,159  രൂപ  പുനദുഃസയവനിധകൊനതനിനകൊയനി  നല്കുവകൊന്
തസീരുമകൊനനിക്കുകേയുയ  നമകൊതയ  തകേയനില്  നനിനട്ട്  അവകൊരഡട്ട്  പകൊസകൊയ  46  സന്വേയര  മസീറര
സലൈവുയ  പുതതകൊയനി  അകേന്വേയര  നചെയ്യുന  ഒമതട്ട്  സന്വേയര  മസീറര  സലൈതനിനന്റെയുയ
ചെമയങ്ങളുനടയുയ  അവകൊരഡട്ട്  തകേ  കുറവട്ട്  നചെയട്ട്  ബകൊക്കനി  തകേ  നല്കുവകൊന്  പരകൊതനി
പരനിഹകൊര  കേമ്മനിറനി  നനിശ്ചയനിച്ചു.  ഭൂമനി  ഏനറടുക്കുകമകൊള് നനിലൈവനിലുള നയപ്രകേകൊരയ
ജനില്ലെകൊതലൈ കേമ്മനിറനി നനിശ്ചയനിച്ച വനിലൈയുയ ഏനറടുക്കുന ചെമയങ്ങള്ക്കട്ട് പഴക്കമനില്ലെകൊത
വനിലൈയുയ നല്കുവകൊകന അധനികേകൊരമുളള.  അതനിനകൊല് നനിലൈവനിലുളള ഭൂമനി ഏനറടുക്കല്
ചെടങ്ങള്  ഉതരവുകേള്  പ്രകേകൊരയ  നടപടനി  സന്വേസീകേരനിക്കുവകൊന്  നകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.-ക്കട്ട്
നനിരകദശയ  നല്കേനിയനിരുന്നു.  ആവശരനപ്പെട  നഷപരനിഹകൊരയ  ലൈഭനിക്കകൊതതനിനന
തടരനട്ട്  പളളനി  അധനികേകൊരനികേള്  കകേകൊടയയ  സബട്ട്  കകേകൊടതനിയനില്  നഷപരനിഹകൊരയ
പലൈനിശ  സഹനിതയ  ലൈഭനിക്കുവകൊന്  കകേസട്ട്  നല്കേനിയനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  കകേസനിനന്റെ
വനിചെകൊരണ  നടന്നുവരുന്നു.  പളളനി  അധനികേകൊരനികേള്  ആവശരനപ്പെട  അധനികേ
നഷപരനിഹകൊരത്തുകേ   നല്കേകൊതതമൂലൈയ  കറകൊഡട്ട്  നനിരമ്മകൊണ  പ്രവൃതനി  ഇകപ്പെകൊള്
തടസനപ്പെടനിരനിക്കുന്നു.

(11) ബസട്ട് സ്റ്റേകൊന്റെനിനന്റെ കശകൊചെനസീയകൊവസ

ശസീമതനി  വസീണകൊ  കജകൊരജട്ട്:  സര,  പതനയതനിട  ജനില്ലെകൊ  ആസകൊനതട്ട്
പതനയതനിടയ്ക്കട്ട്  തനന  നകൊണകക്കടകൊയനി  നനില്ക്കുന  ഒനകൊണട്ട്  പതനയതനിട
മുനനിസനിപ്പെല് ബസട്ട് സ്റ്റേകൊന്റെട്ട്.  ഇതട്ട്  കേമ്മസീഷന് നചെയനിടട്ട് എട്ടുവരഷയ കപകൊലുമകൊയനിടനില്ലെ.
ഓകരകൊ  മഴ  കേഴനിയുകമകൊഴുയ  യകൊരഡനില്  വലൈനിയ  കുളങ്ങളുയ  ഗരതങ്ങളുയ
രൂപനപ്പെടുകേയകൊണട്ട് നചെയ്യുനതട്ട്. ലൈകങ്ങള് നചെലൈവനിടട്ട് ഇറൗ കുഴനികേള് നനികേത്തുയ.  ഇതട്ട്
കേടലൈനില്  കേകൊയയ  കേലൈക്കുനതകപകൊനലൈയകൊണട്ട്.  ബസട്ട്  സ്റ്റേകൊന്റെട്ട്  സമുച്ചയയ
അശകൊസസീയമകൊയ നനിരമ്മകൊണതനിനന്റെയുയ നകേടുകേകൊരരസതയുനടയുയ അഴനിമതനിയുനടയുയ
സകൊരകേമകൊണട്ട്.  നകേടനിടയ മുഴുവന് കചെകൊരനനകൊലൈനിക്കുകേയുയ  സനിമന്റെട്ട് കകേകൊണ്ക്രസീറട്ട് ഭകൊഗയ
അടരന്നു  വസീണട്ട്   പടനികേള്  തകേരനനിരനിക്കുകേയുമകൊണട്ട്.  മുകേള്നനിലൈയനിനലൈ  കേടകേള്
ഭൂരനിഭകൊഗവുയ  അടച്ചനിടനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  ഏതകൊണട്ട്  നകൊലൈര  കകേകൊടനി  രൂപയകൊണട്ട്
നകേ.യു.ആര.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.  (കകേരള   അരബന്  ആന്റെട്ട്   റൂറല്  നഡവലൈപ്നമന്റെട്ട്
ഫനിനകൊന്സട്ട്  കകേകൊരപ്പെകറഷന്)-യനില്നനിനട്ട്  കലൈകൊനണടുതതട്ട്.  ഏഴുകകേകൊടനിയനിലൈധനികേയ
രൂപ  ഇതനികനകൊടകേയ  മുനനിസനിപ്പെകൊലൈനിറനി  അടയകേയുയ  നചെയ.   ഇനനിയുയ  നകൊലൈര
കകേകൊടനികയകൊളയ  രൂപ  പലൈനിശയുയ  മുതലുമകൊയനി  അടയ്ക്കകൊനുണട്ട്.  നനിരമ്മകൊണതനിനലൈ
അപകൊകേതയുയ അശകൊസസീയതയുയ നകേടുകേകൊരരസതയുയ സയബന്ധനിച്ചട്ട് ഒരു വകുപ്പുതലൈ
അകനന്വേഷണയ  നടതനി  ഉതരവകൊദനികേളകൊയവനര  കേനണതകൊനുയ  അകതകൊനടകൊപ്പെയ
നകേ.യു.ആര.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-യനില്  നനിനനടുത  കലൈകൊണനിനട്ട്  വണ്  നനടയ  നസറനില്നമന്റെട്ട്
ഏരനപ്പെടുതകൊനുയബസട്ട് സ്റ്റേകൊന്റെനിനന്റെയുയ യകൊരഡനിനന്റെയുയ കശകൊചെരകൊവസ പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
ധനസഹകൊയമനുവദനിക്കകൊനുയ അടനിയന്തനിര നടപടനി സന്വേകേരനിക്കുകമകൊ?
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തകദശസന്വേയയഭരണവുയ  നമ്മ്യൂനപകകകമവുയ  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്  തസീരത്ഥകൊടനവുയ
വകുപ്പുമനനി (കഡകൊ  .   നകേ  .   ടനി  .   ജലൈസീല്   ): സര, പതനയതനിട നഗരസഭകൊ ബസട്ട് സ്റ്റേകൊന്റുയ
കഷകൊപ്പെനിയഗട്ട് കകേകൊയപകയ യകൊരഡയ നനിരമ്മനിക്കകൊന് ഹഡ്കകേകൊയനില്നനിനട്ട്  4.35  കകേകൊടനി
രൂപ വകൊയ്പ  എടുതനിരുന്നു.  പനിനസീടട്ട്  പ്രസ്തുത വകൊയ്പ  നകേ.യു.ആര.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.യനികലൈക്കട്ട്
മകൊറനി.  നഗരസഭ  ഒനരകകേകൊടനി  രൂപയുയകൂടനി  നചെലൈവനിടട്ട്  നനിരമ്മകൊണയ  പൂരതനിയകൊക്കനി
കേമ്മസീഷന്  നചെയ.   ബഹുമകൊനരയകൊയ നമമര ഇവനിനട  പറഞ്ഞെതകപകൊനലൈ,  ഓകരകൊ
മഴക്കകൊലൈയ വരുകമകൊഴുയ നനിരമ്മകൊണതനിനലൈ അപകൊകേതമൂലൈയ പതനയതനിടയ്ക്കട്ട്  തനന
അപമകൊനമകൊകുയവനിധയ ആ ബസട്ട് സ്റ്റേകൊന്റുയ അനുബന്ധ നനിരമ്മകൊണ പ്രവരതനങ്ങളുയ
മകൊറനിനക്കകൊണനിരനിക്കുന  കേകൊഴ്ചയകൊണട്ട്  കേകൊണകൊന്  സകൊധനിക്കുനതട്ട്.  ഭസീമമകൊയനിട്ടുളള  തകേ
ഇനനിയുയ  നകേ.യു.ആര.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-യനികലൈക്കട്ട്  അടകക്കണതകൊയനിട്ടുണട്ട്.  നമമര
സൂചെനിപ്പെനിച്ചതകപകൊനലൈ  പ്രസ്തുത  സയഖര  പനിഴപ്പെലൈനിശ  ഒഴനിവകൊക്കനി  വണ്  നനടയ
നസറനില്നമന്റെനില്  പരനിഹരനിക്കകൊന്  സകൊധനിക്കുകമകൊനയനട്ട്  പരനികശകൊധനിക്കുയ.
അതനിനുകവണനി എയ.എല്.എ.യുനട സകൊനനിദ്ധരതനില് നഗരസഭകൊ അധനികൃതനരയുയ
നകേ.യു.ആര.ഡനി.എഫട്ട്.സനി.-യുനട  മകൊകനജട്ട് നമന്റെനിനലൈ  ബന്ധനപ്പെടവകരയുയ  അധനികേയ
നനവകേകൊനത തനന വനിളനിച്ചുവരുതനി ചെരച്ച  നടത്തുയ.  അകതകൊനടകൊപ്പെയതനന നമമര
സൂചെനിപ്പെനിച്ചതകപകൊനലൈ,  പ്രസ്തന്നുത നനിരമ്മകൊണതനിനലൈ അശകൊസസീയതനയ സയബന്ധനിച്ചട്ട്
പഠനിച്ചട്ട്  ഒരു  റനികപ്പെകൊരടട്ട്  സമരപ്പെനിക്കുനതനിനട്ട്  എല്.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.  ചെസീഫട്ട്
എഞനിനസീയനറ ചുമതലൈനപ്പെടുത്തുകേയുയ ആ റനികപ്പെകൊരടട്ട്  എതയുയ കവഗയ വകൊങ്ങുകേയുയ
നചെയ്യുനമന്നുളള കേകൊരരയ കൂടനി സഭനയ അറനിയനിക്കുന്നു.

V  കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലൈകൊസ്സുകേള്

(1) ലൈനിസ്റ്റേട്ട്   I   പ്രകേകൊരയ

I മുഖരമനനി (ശസീ  .   പനിണറകൊയനി വനിജയന്  ):  സര, തകൊനഴപ്പെറയുന കേടലൈകൊസുകേള്
ഞകൊന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

1. ജനി.ഒ. (പനി) നമര 9/2016/ജനി.എ.ഡനി. തസീയതനി 8-2-2016 (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 126/2016) ഡനികലൈ കസ്റ്റേറട്ട്നമന്റെട്ട് സഹനിതയ

2. നമര  3639/സനി3/2016-I/വനിജട്ട്.   തസീയതനി  27-5-2016  (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 404/2016) 

3. നമര 3639/സനി3/2016-II/വനിജട്ട്.  തസീയതനി  27-5-2016  (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 405/2016) 



കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലൈകൊസ്സുകേള് 371

4. നമര  3639/സനി3/2016-III/വനിജട്ട്.  തസീയതനി  27-5-2016 (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 406/2016) 

5. നമര 3639/സനി3/2016-IV/വനിജട്ട്.  തസീയതനി  27-5-2016 (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 407/2016) 

6. ജനി.ഒ.  (ആര.റനി.)  നമര  1997/2016/കഹകൊയ   തസീയതനി  22-6-
2016(എസട്ട്.ആര.ഒ. നമര 440/2016) 

7. ജനി.ഒ.  (എയ.എസട്ട്.)  നമര  186/2016/കഹകൊയ   തസീയതനി  29-6-2016
(എസട്ട്.ആര.ഒ. നമര 450/2016)

8. ജനി.ഒ.  (എയ.എസട്ട്.)  നമര  187/2016/കഹകൊയ  തസീയതനി  29-6-2016
(എസട്ട്.ആര.ഒ. നമര 451/2016) 

9. ജനി.ഒ.  (എയ.എസട്ട്.)  നമര  188/2016/കഹകൊയ  തസീയതനി  29-6-2016
(എസട്ട്.ആര.ഒ. നമര 452/2016) 

10. ജനി.ഒ.  (എയ.എസട്ട്.)  നമര  189/2016/കഹകൊയ   തസീയതനി  1-7-2016
(എസട്ട്.ആര.ഒ. നമര 454/2016) 

II സഹകേരണവുയ  വനികനകൊദസഞകൊരവുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസീ  .    എ  .    സനി  .
നമകൊയസീന്):  സര, തകൊനഴപ്പെറയുന കേടലൈകൊസുകേള് ഞകൊന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

1. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര 54/2016/കകേകൊ-ഓപട്ട്.  തസീയതനി  8-6-2016 (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 423/2016) 

2.  ജനി.ഒ. (പനി) നമര 61/2016/കകേകൊ-ഓപട്ട്. തസീയതനി 17-6-2016 (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 424/2016) 

3.  ജനി.ഒ. (പനി) നമര 48/2016/കകേകൊ-ഓപട്ട്.  തസീയതനി 3-6-2016 (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 429/2016) 

4.  ജനി.ഒ. (പനി) നമര 52/2016/കകേകൊ-ഓപട്ട്. തസീയതനി 6-6-2016 (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 431/2016) 

5. ജനി.ഒ.(പനി)നമര57/2016/കകേകൊ-ഓപട്ട്.തസീയതനി  15-6-2016(എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 436/2016) 
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6.  ജനി.ഒ. (പനി) നമര 60/2016/കകേകൊ-ഓപട്ട്.തസീയതനി 16-6-2016 (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 437/2016) 

7. ജനി.ഒ. (പനി) നമര 62/2016/കകേകൊ-ഓപട്ട്. തസീയതനി 18-6-2016 (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 438/2016) 

8.  ജനി.ഒ.(പനി) നമര 63/2016/കകേകൊ-ഓപട്ട്. തസീയതനി 22-6-2016 (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 439/2016) 

9. ജനി.ഒ.(പനി)നമര56/2016/കകേകൊ-ഓപട്ട്.തസീയതനി  15-6-2016  (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 441/2016) 

10. ജനി.ഒ. (പനി) നമര 58/2016/കകേകൊ-ഓപട്ട്. തസീയതനി 16-6-2016 (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 442/2016) 

11.  ജനി.ഒ. (പനി) നമര 59/2016/കകേകൊ-ഓപട്ട്. തസീയതനി 16-6-2016 (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 443/2016) 

12. ജനി.ഒ. (പനി) നമര 66/2016/കകേകൊ-ഓപട്ട്. തസീയതനി 29-6-2016 (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 458/2016)

13. ജനി.ഒ. (പനി) നമര 67/2016/കകേകൊ-ഓപട്ട്. തസീയതനി 29-6-2016 (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 459/2016 

14.  ജനി.ഒ.(പനി) നമര 68/2016/കകേകൊ-ഓപട്ട്. തസീയതനി 29-6-2016 (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 460/2016)

III  നതകൊഴനിലുയ  എനനക്സേസുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസീ  .    റനി  .    പനി  .    രകൊമകൃഷ്ണന്):  സര,
തകൊനഴപ്പെറയുന കേടലൈകൊസുകേള് ഞകൊന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

1. ജനി.ഒ.(പനി)നമര 15/2016/എല്.ബനി.ആര. തസീയതനി 27-1-2016 (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 117/2016) ഡനികലൈ കസ്റ്റേറട്ട്നമന്റെട്ട് സഹനിതയ

2. ജനി.ഒ.(പനി)  നമര  32/2016/എല്.ബനി.ആര.  തസീയതനി  6-2-2016
(എസട്ട്.ആര.ഒ. നമര 119/2016) ഡനികലൈ കസ്റ്റേറട്ട്നമന്റെട്ട് സഹനിതയ

3. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര  13/2016/എല്.ബനി.ആര.  തസീയതനി  22-1-2016
(എസട്ട്.ആര.ഒ. നമര 123/2016) ഡനികലൈ കസ്റ്റേറട്ട്നമന്റെട്ട് സഹനിതയ    
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4. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര  40/2016/എല്.ബനി.ആര.  തസീയതനി  18-2-2016
(എസട്ട്.ആര.ഒ. നമര 149/2016) ഡനികലൈ കസ്റ്റേറട്ട്നമന്റെട്ട് സഹനിതയ

5. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര  85/2016/എല്.ബനി.ആര.  തസീയതനി  3-6-2016
(എസട്ട്.ആര.ഒ. നമര 413/2016) 

6. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര  86/2016/എല്.ബനി.ആര.  തസീയതനി  9-6-2016
(എസട്ട്.ആര.ഒ. നമര 428/2016) 

7. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര  94/2016/എല്.ബനി.ആര  .  തസീയതനി  20-6-2016
(എസട്ട്.ആര.ഒ. നമര 444/2016) 

8. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര  96/2016/എല്.ബനി.ആര  തസീയതനി  21-6-2016
(എസട്ട്.ആര.ഒ. നമര 445/2016) 

9. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര  103/2016/എല്.ബനി.ആര.  തസീയതനി  2-7-2016
(എസട്ട്.ആര.ഒ. നമര 465/2016) 

10. കകേരള നനകേ നതകൊഴനിലൈകൊളനി വനിദഗ്ദ്ധ നതകൊഴനിലൈകൊളനി കകമ പദ്ധതനിയുനട 2011-12 -നലൈ
ഭരണ ഓഡനിറട്ട് റനികപ്പെകൊരട്ടുകേള് ഡനികലൈ കസ്റ്റേറട്ട്നമന്റെട്ട് സഹനിതയ

11. കകേരള നകേടനിട നനിരമ്മകൊണ നതകൊഴനിലൈകൊളനി കകമ കബകൊരഡനിനന്റെ 2013-14 -  നലൈ
ഓഡനിറട്ട്   റനികപ്പെകൊരടട്ട് ഡനികലൈ കസ്റ്റേറട്ട്നമന്റെട്ട് സഹനിതയ

IV.  ആകരകൊഗരവുയ  സകൊമൂഹരനസീതനിയുയ വകുപ്പുമനനി (ശസീമതനി  നകേ  .    നകേ  .
നനശലൈജ ടസീച്ചര  ): സര, തകൊനഴപ്പെറയുന കേടലൈകൊസുകേള് ഞകൊന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

കകേരള സയസകൊന വനനിതകൊ വനികേസന കകേകൊരപ്പെകറഷന് ലൈനിമനിറഡനിനന്റെ 2012-13 -നലൈ
വകൊരഷനികേ റനികപ്പെകൊരടട്ട് ഡനികലൈ കസ്റ്റേറട്ട്നമന്റെട്ട് സഹനിതയ.

V. കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശസീ  .   വനി  .  എസട്ട്  .   സുനനില്കുമകൊര):  സര, തകൊനഴപ്പെറയുന
കേടലൈകൊസുകേള് ഞകൊന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

ജനി.  ഒ.  (പനി)  നമര  8/2016/എ.ഡനി  തസീയതനി  20-5-2016 (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 422/2016) 

VI.  പടനികേജകൊതനി  പടനികേവരഗ  പനികനകൊക്ക  സമുദകൊയകകമവുയ  നനിയമവുയ
സകൊയസകൊരനികേവുയ  പകൊരലൈനമന്റെറനികേകൊരരവുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസീ  .    എ  .    നകേ  .    ബകൊലൈന്):
സര, തകൊനഴപ്പെറയുന കേടലൈകൊസുകേള് ഞകൊന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

979/2017
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1. ജനി.ഒ.(പനി)നമര127/2012/എസട്ട്.സനി.എസട്ട്.റനി.ഡനി.ഡനി.  തസീയതനി
20-9-2012  (എസട്ട്.ആര.ഒ.നമര671/2012)  ഡനികലൈകസ്റ്റേറട്ട്നമന്റെട്ട്
സഹനിതയ

2. ജനി.ഒ.(പനി)നമര5/2016/സനി.എ.ഡനി.തസീയതനി  24-6-2016
(എസട്ട്.ആര.ഒ. നമര 455/2016)

3. തൃശ്ശൂര  ജനില്ലെകൊ  ലൈസീഗല്  സരവ്വസീസസട്ട്  അകതകൊറനിറനിയുനട  2012-13
വരഷനത  പ്രകതരകേ   ഓഡനിറട്ട്  റനികപ്പെകൊരടട്ട്  ഡനികലൈ  കസ്റ്റേറട്ട്നമന്റെട്ട്
സഹനിതയ.

4. ആറന്മുള  വകൊസ്തുവനിദരകൊ  ഗുരുകുലൈതനിനന്റെ   2014-15-നലൈ  ഭരണ
റനികപ്പെകൊരട്ടുയ ഓഡനിറട്ട്   റനികപ്പെകൊരട്ടുയ  ഡനികലൈ കസ്റ്റേറട്ട്നമന്റെട്ട് സഹനിതയ.

VII.    റവനമ്മ്യൂവുയ ഭവനനനിരമ്മകൊണവുയ  വകുപ്പുമനനി (ശസീ  .   ഇ  .   ചെന്ദ്രകശഖരന്) :
സര, തകൊനഴപ്പെറയുന കേടലൈകൊസുകേള് ഞകൊന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:      

ജനി.ഒ. (പനി) നമര 333/2016/ആര.ഡനി.  തസീയതനി 6-6-2016 (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 419/2016) 

VIII.  തകദശസന്വേയയഭരണവുയ  നമ്മ്യൂനപകകകമവുയ  വഖഫട്ട്  ഹജട്ട്
തസീരത്ഥകൊടനവുയ വകുപ്പുമനനി  (     കഡകൊ  .  നകേ  .   ടനി  .   ജലൈസീല്) :  സര, തകൊനഴപ്പെറയുന
കേടലൈകൊസുകേള് ഞകൊന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

ജനി.ഒ. (പനി)  നമര 2/2016/ത.സന്വേ.ഭ.വ.   തസീയതനി 11-1-2016(എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 44/2016) ഡനികലൈ കസ്റ്റേറട്ട്നമന്റെട്ട് സഹനിതയ

IX.   ഗതകൊഗത  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണനി  തറമുഖവുയ  മമ്മ്യൂസനിയവുയ  പുരകൊവസ്തു
സയരകണവുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസീ  .  രകൊമചെന്ദ്രന് കേടനപ്പെളനി) :  സര,  തകൊനഴപ്പെറയുന
കേടലൈകൊസുകേള് ഞകൊന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു. 

ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര  48/2016/ടകൊന്.   തസീയതനി  29-6-2016  (എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 453/2016)

X.നപകൊതമരകൊമത്തുയ  രജനികസ്ട്രൈഷനുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസീ  .    ജനി  .    സുധകൊകേരന്)  :
സര, തകൊനഴപ്പെറയുന കേടലൈകൊസുകേള് ഞകൊന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു. 

1.    ജനി.ഒ. (പനി) നമര 65/2016/റനി.ഡനി.  തസീയതനി 16-6-2016(എസട്ട്.ആര.ഒ.
നമര 425/2016) 
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2.  ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര  66/2016/റനി.ഡനി.  തസീയതനി  17-6-2016  
(എസട്ട്.ആര.ഒ. നമര 426/2016) 

XI.    ധനകേകൊരരവുയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി  (കഡകൊ  .   ടനി  .  എയ  .   കതകൊമസട്ട് നഎസകേട്ട്):
സര, തകൊനഴപ്പെറയുന കേടലൈകൊസുകേള് ഞകൊന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു.  

1.  ജനി.ഒ. (പനി) നമര 63/2016/റനി.ഡനി.  തസീയതനി 7-6-2016 (എസട്ട്.ആര.ഒ. 
നമര 432/2016) 

2.  ജനി.ഒ. (പനി)  നമര  67/2016/റനി.ഡനി.  തസീയതനി  2-7-2016(എസട്ട്.ആര.ഒ.  
നമര 461/2016) 

3.   ജനി.ഒ. (പനി)  നമര 68/2016/റനി.ഡനി.തസീയതനി  2-7-2016(എസട്ട്.ആര.ഒ.  
നമര 462/2016) 

(2) ചെടയ   236 (6)   അനുസരനിച്ചുള ലൈനിസ്റ്റേട്ട്   2   പ്രകേകൊരയ

വനവുയ മൃഗസയരകണവുയ മൃഗശകൊലൈകേളുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസീ  .  നകേ  .  രകൊജ):  സര,
തകൊനഴപ്പെറയുന കേടലൈകൊസുകേള് ഞകൊന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

ധനകൊഭരരത്ഥന നമര
വകൊരഷനികേ പ്രവരതന റനികപ്പെകൊരടനിനന്റെ

വനിശദകൊയശയ

സകൊമതനികേ വരഷയ വകുപ്പെട്ട്/സകൊപനയ

   XXXII-കസീര വനികേസനയ 2014-15 കസീര വനികേസനയ

(3)   ചെടയ   47 (2)   അനുസരനിച്ചുള ലൈനിസ്റ്റേട്ട്   3   പ്രകേകൊരയ

1.  വനിദരകൊഭരകൊസ  വകുപ്പുമനനി  (നപ്രകൊഫ  .    സനി  .    രവസീന്ദ്രനകൊഥട്ട്):  സര,
തകൊനഴപ്പെറയുന കേടലൈകൊസുകേള് ഞകൊന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു:

പതനിമൂനകൊയ  കകേരള  നനിയമസഭയുനട  പതനിനകൊലൈകൊയ  സകമ്മളനതനിനലൈ  1072,
2477,  2484,  2513,  5163,  പതനിനകൊറകൊയ  സകമ്മളനതനിനലൈ  2608,  2655,  2891
എനസീ നമരുകേളനിലുള നകത ചെനിഹ്നമനിടകൊത കചെകൊദരങ്ങളുനട മറുപടനിയുയ അവയ്ക്കട്ട്
യഥകൊസമയയ മറുപടനി നല്കുവകൊന് സകൊധനിക്കകൊതനിരുനതനിനുള കേകൊരണയ കേകൊണനിക്കല്
കസ്റ്റേറട്ട്നമന്റുകേളുയ.
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2. റവനമ്മ്യൂവുയ ഭവനനനിരമ്മകൊണവുയ വകുപ്പുമനനി (ശസീ  .   ഇ  .   ചെന്ദ്രകശഖരന്): സര,
തകൊനഴപ്പെറയുന കേടലൈകൊസുകേള് ഞകൊന് കമശപ്പുറത്തുവയന്നു: 

പതനിമൂനകൊയ  കകേരള  നനിയമസഭയുനട  പതനിനകൊറകൊയ  സകമ്മളനതനിനലൈ  2699,
2708  എനസീ നമരുകേളനിലുള നകത ചെനിഹ്നമനിടകൊത കചെകൊദരങ്ങളുനട  മറുപടനിയുയ
അവയ്ക്കട്ട്  യഥകൊസമയയ  മറുപടനി  നല്കുവകൊന്  സകൊധനിക്കകൊതനിരുനതനിനുള  കേകൊരണയ
കേകൊണനിക്കല് കസ്റ്റേറട്ട്നമന്റുകേളുയ.

മനി  .    സസീക്കര:  ലവദദ്യുതനിയുയ  കദവസന്വേവുയ  വകുപ്പുമനനി  ശസീ.  കേടകേയപളനി
സുകരന്ദ്രന്,  അകങ്ങയ്ക്കട്ട്  ചെടയ  300  അനുസരനിച്ചുള  പ്രസ്തകൊവന  നടതകൊവുനതകൊണട്ട്.

VI  ചെടയ 300 അനുസരനിച്ചുള പ്രസ്തകൊവന സമ്പൂരണ്ണ
ലവദദ്യുതസീകേരണ പദ്ധതനി 

ലവദദ്യുതനിയുയ കദവസന്വേവുയ വകുപ്പുമനനി (ശസീ  .   കേടകേയപളനി സുകരന്ദ്രന്  ): സര, കകേരളയ
സമ്പൂരണ്ണ ലവദദ്യുതസീകേരണതനികലൈക്കട്ട് എന്നുളതകൊണട്ട് ഈ പ്രസ്തകൊവനയ്ക്കട്ട് ആധകൊരമകൊയനിട്ടുള
വനിഷയയ.   സയസകൊനനത  എല്ലെകൊ  വസീടുകേളനിലുയ  ലവദദ്യുതനി  എതനിക്കുകേ  എന  ലൈകരയ
ലകേവരനിക്കകൊന് ഈ ഗവണ്നമന്റെട്ട് പ്രതനിജകൊബദ്ധമകൊണട്ട്.

2011-നലൈ  കേകൊകനഷുമകൊരനി  കേണക്കുകേളനുസരനിച്ചട്ട്  രകൊജരനത  32  ശതമകൊനയ
(8  കകേകൊടനി)  വസീടുകേളനില്  ലവദദ്യുതനി  എതനിയനിടനിനല്ലെനകൊണട്ട്  കേനണതനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ഇകത
കേണക്കുകേള് പ്രകേകൊരയ സയസകൊനതട്ട് ആനകേയുളള 77,16,370 വസീടുകേളനില് 94.4 ശതമകൊനയ
വസീടുകേളനിലുയ  2011-ല്  തനന ലവദദ്യുതനി എതനിക്കഴനിഞ്ഞു.  മറട്ട്  പലൈ കമഖലൈയനിലുയ എന
കപകൊനലൈ  ഗകൊരഹനികേ  ലവദദ്യുതസീകേരണതനിലുയ  കദശസീയ  ശരകൊശരനികയക്കകൊള്
മുകനറമുണകൊക്കകൊന്  നമ്മുനട   സയസകൊനതനിനട്ട്   സകൊധനിച്ചതട്ട് 2006-2011 -നലൈ ഇടതപക
ജനകൊധനിപതര  മുനണനി  സരക്കകൊര  നടപ്പെകൊക്കനിയ  സമ്പൂരണ്ണ  ലവദദ്യുതസീകേരണ
പ്രവരതനങ്ങളകൊലൈകൊണട്ട്. 

സയസകൊനനത  അസയബ്ലനി  മണ്ഡലൈങ്ങള്  അടനിസകൊനമകൊക്കനിയകൊണട്ട്  സമ്പൂരണ്ണ
ലവദദ്യുതസീകേരണ  പ്രവരതനങ്ങള്  അനട്ട്  നടപ്പെകൊക്കനിയതട്ട്.  സമ്പൂരണ്ണ  ലവദദ്യുതസീ
കേരണവുമകൊയനി ബന്ധനപ്പെടട്ട് നടത്തുന പ്രവരതനങ്ങളനില്  എയ.എല്.എ.-മകൊര അകേമഴനിഞ്ഞെ
സഹകൊയവുയ  സഹകേരണവുമകൊണട്ട്  നല്കേനിയനിരുനതട്ട്.  കൂടകൊനത,  പകൊരലൈനമന്റെട്ട്  അയഗങ്ങളുയ
വനിവനിധ  തകദശ  സന്വേയയഭരണ  സകൊപനങ്ങളനിനലൈ  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുയ  ഈ  പദ്ധതനി
പൂരതസീകേരണതനിനകൊയനി  സഹകൊയയ  നല്കേനിയനിരുന്നു.   ഇകതകൊനടകൊപ്പെയ  സകൊമൂഹര  സനദ്ധ
പ്രവരതകേരുയ  സയസകൊന  ലവദദ്യുതനി  കബകൊരഡട്ട്  ജസീവനക്കകൊരുയ  ഒനതകൊരുമനിച്ചട്ട്
പ്രവരതനിച്ചകതകൊനട  ഗകൊരഹനികേ  ലവദദ്യുതസീകേരണതനില്  വലൈനിയ  കുതനിച്ചുചെകൊടമുണകൊക്കകൊന്
നമുക്കട്ട് കേഴനിഞ്ഞു.



 ചെടയ 300 അനുസരനിച്ചുള പ്രസ്തകൊവന 377

കൂടകൊയുയ  ചെനിടയകൊയുമുള  പ്രവരതനതനിനന്റെ  ഫലൈമകൊയനി  ഇന്തരയനിനലൈ  ആദര

സമ്പൂരണ്ണ  ലവദദ്യുതസീകൃത  ജനില്ലെയകൊയനി  പകൊലൈക്കകൊടനിനന  പ്രഖരകൊപനിക്കകൊന്  2009

നഫബ്രുവരനി മകൊസയ നമ്മുനട സയസകൊനതനിനകൊയനി.തടരനട്ട് രണട്ട് വരഷതനിനനിടയനില്

തൃശ്ശൂര,  എറണകൊകുളയ,  ആലൈപ്പുഴ  എനസീ  ജനില്ലെകേള്  സമ്പൂരണ്ണ  ലവദദ്യുതസീകേരണ

ജനില്ലെയകൊയനി  പ്രഖരകൊപനിച്ചു.  2011  കമയട്ട്  മകൊസയ  ആയകതകൊനട  സയസകൊനനത  140

അസയബ്ലനി  നനികയകൊജകേ  മണ്ഡലൈങ്ങളനില്  89  എണ്ണവുയ  സമ്പൂരണ്ണ  ലവദദ്യുതസീകൃത

മണ്ഡലൈങ്ങളകൊയനി നമുക്കട്ട് പ്രഖരകൊപനിക്കകൊന് കേഴനിഞ്ഞെനിരുന്നു.

തടരനട്ട്  അധനികേകൊരതനില്  വന  സരക്കകൊര,  രകൊജസീവട്ട്  ഗകൊന്ധനി  ഗ്രകൊമസീണ്

ലവദദ്യുതസീകേരണ്  കയകൊജന  (ആര.ജനി.ജനി.വനി.ലവ.),  ദസീന്  ദയകൊല്  ഉപകൊദ്ധരകൊയ

ഗ്രകൊമസീണ്  കജരകൊതനി  കയകൊജന  (ഡനി.ജനി.യു.ജനി.നജ.ലവ.)  എനസീ  കകേന്ദ്രകൊവനിഷ്കൃത

പദ്ധതനികേള് വഴനിമകൊതയ ലവദദ്യുതസീകേരണ പദ്ധതനികേള് നടപ്പെകൊക്കകൊനകൊണട്ട് ശമനിച്ചതട്ട്.

എനകൊല് ഈ പദ്ധതനികേള് നടപ്പെകൊക്കുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര സരക്കകൊര വനിവനിധ ഉപകൊധനികേള്

മുകനകൊട്ടുവച്ചതകേകൊരണയ  സമൂഹതനിനലൈ  എല്ലെകൊ  വനിഭകൊഗയ  ജനങ്ങള്ക്കുയ  ലവദദ്യുതനി

എതനിക്കകൊനുള ഭറൗതനികേ സകൊഹചെരരനമകൊരുക്കകൊന് കേഴനിഞ്ഞെനില്ലെ.

നനിലൈവനിനലൈ  നനിയമ  പ്രകേകൊരയ  ലവദദ്യുതനി  കേണകന്  ലൈഭനികക്കണ

ഗുണകഭകൊക്തകൊവട്ട്  തനന  അവരുനട  വസീടുകേളനില്  ലവദദ്യുതനി  എതനിക്കുനതനിനുള

എല്ലെകൊ  നചെലൈവുയ  വഹനികക്കണതകൊയനിട്ടുണട്ട്.   ഈ  നചെലൈവട്ട്  സന്വേയയ  തകൊങ്ങകൊന്

സകൊധനിക്കകൊതവര  പലൈകപ്പെകൊഴുയ  ലവദദ്യുതനി  കേണകനകൊയുള  അകപക  തനന

സമരപ്പെനിക്കകൊറനില്ലെ.  വസീടനിനടുത്തുവനര  ലവദദ്യുതനി  ലലൈനുയ  ടകൊന്കസകൊരമറുകേളുയ

സകൊപനിച്ചട്ട്  ലവദദ്യുതനി  എതനിക്കുനതനിനുള പണയ നചെലൈവഴനിക്കകൊന് സകൊമതനികേ

പ്രയകൊസമനുഭവനിക്കുനവരക്കുയ  ഉള്നപ്പെനട  നമ്മുനട  സയസകൊനനത  എല്ലെകൊ

വസീടുകേളനിലുയ  സമയബന്ധനിതമകൊയനി  ലവദദ്യുതനി  നവളനിച്ചയ  എതനിക്കുകേ  എന

മഹതകൊയ ദറൗതരയ ഏനറടുക്കകൊന് സരക്കകൊര തസീരുമകൊനനമടുക്കുകേയകൊണട്ട്.

കകേരളതനില്  ഇനനിയുയ  ലവദദ്യുതനി  ലൈഭനിക്കകൊത  2.5  ലൈകയ  വസീടുകേനളങനിലുയ

ഉണകൊകുനമനകൊണട്ട്  പ്രകൊഥമനികേമകൊയനി  കേണക്കകൊക്കുനതട്ട്.   ഈ വസീടുകേള് കേനണതനി

അവനിടങ്ങളനികലൈക്കട്ട്  ലവദദ്യുതനി  ലലൈന്  വലൈനിച്ചട്ട്  ലവദദ്യുതനി  കേണകന്  നല്കുകേ

എനതകൊണട്ട് ഈ പദ്ധതനിയനിലൂനട ലൈകരമനിടുനതട്ട്.
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എല്ലെകൊയനിടങ്ങളനിലുയ സമയബന്ധനിമകൊയനി ലലൈന് നനിരമ്മനിച്ചട്ട് ടകൊന്കസകൊരമറുകേള്
സകൊപനിച്ചട്ട്  ലവദദ്യുതനി എതനിക്കകൊനുള നചെലൈവട്ട് പൂരണ്ണമകൊയുയ വഹനിക്കകൊന് സകൊമതനികേ
നഞരുക്കയ കേകൊരണയ ലവദദ്യുതനി കബകൊരഡനിനട്ട് സകൊധനിക്കകൊത നനിലൈയുണട്ട്.   ഈ പദ്ധതനി
നടതനിപ്പെനിനകൊയനി  നകേ.എസട്ട്.ഇ.ബനി.-യുനട  തനതട്ട്  ഫണട്ട്,  കകേന്ദ്രകൊവനിഷ്കൃത
പദ്ധതനികേളനില്നനിന്നുയ ലൈഭനിക്കുന ഫണട്ട് എനനിവ ഉപകയകൊഗനിക്കുനകതകൊനടകൊപ്പെയ സയസകൊന
സരക്കകൊരനിനന്റെ  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേളനില്നപ്പെടുതനി  ഈ  പദ്ധതനിക്കകൊവശരമകൊയ  തകേ
കേനണതകൊന് ശമനിക്കുയ.

നനിയമസഭകൊയഗങ്ങളുനട  പ്രകതരകേ  വനികേസന  ഫണനിനന്റെ  ഒരു  ഭകൊഗനമങനിലുയ
അവരവരുനട മണ്ഡലൈങ്ങളനില് സമ്പൂരണ്ണ ലവദദ്യുതസീകേരണ പദ്ധതനിയുനട ഭകൊഗമകൊയനി
നചെലൈവഴനിക്കണനമനട്ട് സരക്കകൊരനിനുകവണനി അഭരരത്ഥനിക്കുകേയകൊണട്ട്. എയ.എല്.എ. മകൊരുനട
ആസ്തനി വനികേസന ഫണയ ഇകത ആവശരതനിനകൊയനി ഉപകയകൊഗനിക്കകൊവുനതകൊനണനട്ട്
സരക്കകൊര  നനിരകദശയ  നല്കുനതയ  പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.  മുമട്ട്  സമ്പൂരണ്ണ
ലവദദ്യുതസീകേരണയ പ്രഖരകൊപനിച്ച മണ്ഡലൈങ്ങളനില് മണ്ഡലൈ പുനരനനിരണ്ണയയ അടക്കമുള
കേകൊരണങ്ങളകൊല്  തടരനട്ട്  ലവദദ്യുതനിയനില്ലെകൊത  വസീടുകേള്  കേനണത്തുന്നുനണങനില്
അവയുയ പദ്ധതനിയുനട ഭകൊഗമകൊയനി ലവദദ്യുതസീകേരനിക്കകൊയ. 

പദ്ധതനിയുനട  കുറമറ  നടതനിപ്പെനിനകൊയനി  നനികയകൊജകേ  മണ്ഡലൈകൊടനിസകൊനതനില്
എയ.എല്.എ.-മകൊരുനട  കനതൃതന്വേതനില്  കമല്കനകൊട  സമനിതനികേള്  രൂപസീകേരനിക്കകൊന്
സരക്കകൊര ഉകദശനിക്കുന്നു.  കമല്കനകൊട സമനിതനിയനില് ഉകദരകൊഗസ പ്രതനിനനിധനികേള്ക്കട്ട്
പുറനമ  കബ്ലകൊക്കട്ട്  പഞകൊയതട്ട്  പ്രസനിഡന്റുയ  ഗ്രകൊമപഞകൊയതട്ട്  പ്രസനിഡന്റുമകൊരുയ
അയഗങ്ങളകൊയനിരനിക്കുയ.   കൂടകൊനത  പ്രകദശനത  പ്രതനിനനിധസീകേരനിക്കുന  എയ.പനി.-യുയ
ജനില്ലെകൊ പഞകൊയതട്ട് പ്രസനിഡന്റുയ പ്രകതരകേ കണനിതകൊക്കളകൊയനിരനിക്കുയ.

2017  മകൊരച്ചട്ട്  മകൊസകതകൊനട  സമ്പൂരണ്ണ  ലവദദ്യുതസീകേരണ  പ്രക്രനിയ
പൂരതനിയകൊക്കനി നമ്മുനട സയസകൊനനത സമ്പൂരണ്ണ ലവദദ്യുതസീകൃത സയസകൊനമകൊയനി
പ്രഖരകൊപനിക്കകൊനകൊണട്ട്  സരക്കകൊര ലൈകരമനിടുനതട്ട്.   ഈ പദ്ധതനി പൂരതനിയകൊകേണനമങനില്
സമയബന്ധനിതമകൊയനി  നനിരവധനി  നടപടനികേള്  ഏനറടുതട്ട്  നടപ്പെകൊക്കുനതനികനകൊനടകൊപ്പെയ
സമൂഹതനിനലൈ എല്ലെകൊ ജനവനിഭകൊഗങ്ങളനില്നനിന്നുയ വനിവനിധ സര ക്കകൊര വകുപ്പുകേളനില്നനിന്നുയ
സരക്കകൊകരതര  സയഘടനകേളനില്നനിന്നുയ  സഹകേരണയ  ആവശരമകൊയനിട്ടുണട്ട്.   ഈ
പ്രവരതനങ്ങളനില് കേകനി രകൊഷസീയ കഭദനമനനര എല്ലെകൊ അയഗങ്ങളുനടയുയ നനിരകലൈകൊഭമകൊയ
സഹകൊയ സഹകേരണങ്ങള് പ്രതസീകനിക്കുന്നു.

മനി  .    സസീക്കര:   ശസീ.  വനി.  ടനി.  ബല്റകൊയ,  അകങ്ങയ്ക്കട്ട്  ചെടയ  258  പ്രകേകൊരയ
വരക്തനിപരമകൊയ വനിശദസീകേരണയ നല്കേകൊവുനതകൊണട്ട്. 
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ധനകേകൊരര വകുപ്പുമനനിയുനട മറുപടനി പ്രസയഗതനിനലൈ പരകൊമരശയ

 ശസീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റകൊയ:  സര,  കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസയ ബഡ്ജറട്ട് ചെരച്ചയ്ക്കട്ട് മറുപടനി
പറയുന  കവളയനില്  ബഹുമകൊനരനകൊയ  ധനകേകൊരര  വകുപ്പുമനനി  പറഞ്ഞെ  ഒരു
കേകൊരരനതക്കുറനിച്ചകൊണട്ട്  ഞകൊന്  ഈ  ക്രമപ്രശ്നമുനയനിക്കുനതട്ട്.  അകദഹയ
നതറനിദ്ധകൊരണമൂലൈയ  പറഞ്ഞെതകൊനണനട്ട്  ഞകൊന്  വനിശന്വേസനിക്കുകേയകൊണട്ട്.   പകക
അനതനനിക്കട്ട്  അല്പയ  അപകേസീരതനികേരമകൊയ  തരതനില്  വനനിട്ടുണട്ട്.   അകദഹയ
ബ ഡ്ജറട്ട്  പ്രസയഗതനില്  പറയുന്നു,  'ഇവനിനട  ഇരനിക്കുന  ബഹുഭൂരനിപകയ
എയ.എല്.എ.മകൊരുനട  മണ്ഡലൈങ്ങളനില്  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  നൂറട്ട്  കകേകൊടനി  രൂപയുനട
നനിരമ്മകൊണ പ്രവൃതനികേള് ഈ ബഡ്ജറനിലുണട്ട്.  ഏതകൊനുയ കപരുനട മണ്ഡലൈങ്ങളനില്
അതയ്ക്കട്ട് പ്രവൃതനികേള് വനനിടനില്ലെ.   ശസീ.  വനി.  റനി.  ബല്റകൊയ  കവണകൊനയന്നുപറഞ്ഞെ
കറകൊഡനിനുകപകൊലുയ   ഞകൊന്  തകേ  വകേയനിരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   ബഹുമകൊനനപ്പെട  നമമര
കവനണനട്ട്  പറഞ്ഞെതനകേകൊണല്ലെ  ആ  കറകൊഡട്ട്  ആവശരമകൊനണന്നുളതനകേകൊണകൊണട്ട്
തകേ  വകേയനിരുതനിയതട്ട്.  ശസീ.  വനി.  റനി.  ബല്റകൊമനിനട്ട്  ആ  കറകൊഡട്ട്  കവനണങനിലുയ
ഞങ്ങള്ക്കട്ട്  ആ  കറകൊഡ ട്ട്  കവണയ.'   ബഹുമകൊനരനകൊയ  ധനകേകൊരര  വകുപ്പുമനനി
നതറനിദ്ധകൊരണമൂലൈയ  പറഞ്ഞെതകൊനണനകൊണട്ട്  ഞകൊന്  വനിശന്വേസനിക്കുനതട്ട്.   ഞകൊന്
അതനിനന്റെ തകലൈദനിവസയ ഈ സഭയനില് ഒരു സബ്മനിഷന് അവതരനിപ്പെനിച്ചനിരുന്നു. ആ
സബ്മനിഷനനില് ഞകൊന്  പ്രസ്തുത കറകൊഡട്ട് കവണനമനട്ട് വളനര അക്കമനിടട്ട് പറയുകേയുയ
അതനിനുകവണനി  മകൊതമകൊണട്ട്  ആ  സബ്മനിഷന്  ഉനയനിച്ചതയ.   ഞകൊന്  അനതകൊനട്ട്
ഓടനിച്ചട്ട് വകൊയനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  

മനി  .    സസീക്കര:  സബ്മനിഷന്  വസീണയ  വകൊയനികക്കണ  ആവശരമനില്ലെ.   അങ്ങട്ട്
പറഞ്ഞെകൊല് മതനി.  

ശസീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബല്റകൊയ:  സര,  എനന്റെ  നനികയകൊജകേമണ്ഡലൈതനിനലൈ   പലൈ
പ്രധകൊനനപ്പെട  കറകൊഡകേളുയ  തസീരത്തുയ  ഗതകൊഗതകയകൊഗരമല്ലെകൊതകൊയനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.
അതരതനിലുള  പ്രധകൊനനപ്പെട  കറകൊഡനിനട്ട്  ഇടക്കകൊലൈ  ബഡ്ജറനില്  ഒരു  പദ്ധതനി
പ്രഖരകൊപനിച്ചനിരുന്നു.  കുറനിപ്പുറയ  എഞനിനസീയ റനിയഗട്ട്  കകേകൊകളജട്ട്  മുതല്  എനന്റെ
മണ്ഡലൈതനിനലൈ  കുമനിടനി,  തൃതകൊലൈ,  വനി.നകേ.  കേടവട്ട്,  പടകൊമനി  വഴനി  പടകൊമനിയനില്
പുതനിയ പകൊലൈമടക്കയ നഷകൊരണ്ണൂരനികലൈയള കറകൊഡനിനന്റെ നപ്രകൊകപ്പെകൊസല് ഉണകൊയനിരുന്നു.

മനി  .   സസീക്കര:  വരക്തനിപരമകൊയനി വനിശദസീകേരനിച്ചകൊല് മതനി. പസീസട്ട് കേണ്ക്ലൂഡട്ട്.

ശസീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബല്റകൊയ: സര,  അതനിനന്റെ പ്രവരതനങ്ങളുയ  പ      ഠനങ്ങളുയ ഡനി.പനി.ആര.
തയ്യകൊറകൊക്കുന  കജകൊലൈനിയുനമല്ലെകൊയ  പൂരതനിയകൊയ  സനിതനിക്കട്ട്  ഈ  ബഡ്ജറനിലുള്നപ്പെടുതനി
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ഫണട്ട്  അനുവദനിക്കണനമനകൊണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  അഭരരത്ഥനിക്കകൊനുളതട്ട്.  മകൊന്ദരവനിരുദ്ധ
പകൊകക്കജനില്നനിനട്ട് നസീക്കനിവയ്ക്കകൊനത,  ബഡ്ജറനില്  തകേ വകേയനിരുത്തുന പ്രവൃതനിയകൊയനി
ഈ  വരഷയതനന  ഏനറടുക്കണനമനട്ട്  അഭരരത്ഥനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  അടനിസകൊനപരമകൊയനി
നമ്മനളകൊനക്ക ഓകരകൊ നനികയകൊജകേ മണ്ഡലൈനത പ്രതനിനനിധസീകേരനിച്ചട്ട് വരുനവരകൊണകല്ലെകൊ.
സന്വേന്തയ നനികയകൊജകേ മണ്ഡലൈതനിനലൈ വനികേസന പദ്ധതനി കവണകൊനയന തരതനില്
ഞകൊന് പറഞ്ഞെതകൊയനി സഭയനിനലൈ  അയഗങ്ങള്ക്കുയ  സഭകൊകരഖ പരനികശകൊധനിക്കുന
പുറത്തുള ആളുകേള്ക്കുയ നതറനിദ്ധകൊരണയുണകൊകേരുനതന്നുളതനകേകൊണകൊണട്ട് ഞകൊനനിതട്ട്
വനിശദസീകേരനിച്ചനതനട്ട് അറനിയനിക്കുകേയകൊണട്ട്. 

VIII  ക്രമപ്രശ്നയ 

(1)ചെടങ്ങള് മലൈയകൊളതനില് പ്രസനിദ്ധസീകേരനിക്കുനതട്ട് സയബന്ധനിച്ചട്ട്

ശസീ  .   എയ  .   ഉമ്മര  : സര, നനിയമസഭയുനട നടപടനിക്രമവുയകേകൊരരനനിരവ്വഹണവുയ
സയബന്ധനിച്ച  ചെടങ്ങളനിനലൈ  166-ാം  ചെടപ്രകേകൊരയ   സഭയുനട  കമശപ്പുറത്തുവച്ച
എസട്ട്.ആര.ഒ. നയ.56/2016-നലൈ കകേരള കദവസന്വേയ റനിക്രൂടട്ട്നമന്റെട്ട് കബകൊരഡട്ട് ആക്ടുമകൊയനി
ബന്ധനപ്പെടതകൊണട്ട്.  പ്രസ്തുത  ആക്ടട്ട്  മലൈയകൊളഭകൊഷയനില്  പ്രസനിദ്ധസീകേരനിച്ചട്ട്
പകൊസകൊക്കനിയതകൊണട്ട്.  എനകൊല്  ചെടങ്ങള്  ഇയഗസീഷനിലൈകൊണട്ട്  പുറനപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുളതട്ട്.
കകേരള  നനിയമസഭ പകൊസകൊക്കനിയ  2015-നലൈ മലൈയകൊളഭകൊഷ വരകൊപനവുയ പരനികപകൊഷണവുയ
ആക്ടനിനലൈ  4,  1,  3  വകുപ്പു  പ്രകേകൊരവുയ  കകേരള  നനിയമസഭയുനട  സകബകൊരഡനികനറട്ട്
സമനിതനിയടക്കമുള സമനിതനികേളുനട റനികപ്പെകൊരട്ടുപ്രകേകൊരവുയ മലൈയകൊളഭകൊഷയനിലുള ആക്ടുകേള്ക്കട്ട്
ചെടങ്ങള്  രൂപസീകേരനിക്കുകമകൊള്  അവ  മലൈയകൊളഭകൊഷയനില്  തനനയകൊയനിരനിക്കണനമനട്ട്
കൃതരമകൊയനി  വരവസ  നചെയനിട്ടുണട്ട്.   കമല് സൂചെനിപ്പെനിച്ച  വരവസകേള്ക്കട്ട്  കവണത
പരനിഗണന  നലകൊനതയുയ  മലൈയകൊളതനിലുള  നനിയമങ്ങള്ക്കട്ട്  ഇയഗസീഷട്ട്  ഭകൊഷയനിലുള
ചെടങ്ങള്  പുറനപ്പെടുവനിച്ചതട്ട്  സഭകയകൊടുയ  നനിയമസഭകൊ  സമനിതനികയകൊടുമുള  അനകൊദരവകൊണട്ട്.
ഇറൗ  നനിയമയ  വളനര  കൃതരമകൊയനി  അനുശകൊസനിക്കുകേയുയ  പകൊസകൊക്കുകേയുയ  നചെയതനിനന
വയകലൈറട്ട്  നചെയനകേകൊണള  ചെടങ്ങള്  ഇടയ്ക്കനിടയ്ക്കട്ട്  പുറനപ്പെടുവനിച്ചുനകേകൊണനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.
ബഹുമകൊനനപ്പെട  സസീക്കരമകൊരുനട  ശക്തമകൊയ  റൂളനിയഗട്ട്  ഉണകൊയനിട്ടുകപകൊലുയ  ഇതട്ട്
ആവരതനിച്ചുനകേകൊണനിരനിക്കുനതട്ട് ഗുരുതരമകൊയ ഒരു വസീഴ്ചയകൊയനി കേകൊണുകേയകൊണട്ട്.  മലൈയകൊളഭകൊഷ
കശഷ്ഠഭകൊഷയകൊയനി  അയഗസീകേരനിക്കുകേയുയ  മലൈയകൊളഭകൊഷനയ പരനികപകൊഷനിപ്പെനിക്കുനതനിനുകവണനി
ഒകടനറ  കേകൊരരങ്ങള്  നചെയനകേകൊണനിരനിക്കുന  ഈയവസരതനില്  സഭയനില്തനന
ഇതരതനിലുള ലൈയഘനങ്ങള് നടത്തുകമകൊള് അതട്ട് ഗറൗരവമകൊയനി എടുക്കണനമന്നുയ ഇതട്ട്
ആവരതനിക്കകൊതനിരനിക്കകൊനുള  ശക്തമകൊയ  റൂളനിയഗുയ  കമല്നടപടനിയുയ  ഉണകൊകേണനമന്നുയ
ഞകൊന് അഭരരത്ഥനിക്കുന്നു.

ലവദദ്യുതനിയുയ  കദവസന്വേവുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസീ  .    കേടകേയപളനി  സുകരന്ദ്രന്):
സര,  2015-നലൈ  കകേരള  കദവസന്വേയ  റനിക്രൂടട്ട്നമന്റെട്ട്  കബകൊരഡട്ട്  ഓരഡനിനന്സനിനന്റെ
അടനിസകൊനതനില്  30-5-2015-നലൈ  എസട്ട്.ആര.ഒ.നമര  352/2015  പ്രകേകൊരയ
കകേരള കദവസന്വേയ റനിക്രൂടട്ട്നമന്റെട്ട് കബകൊരഡട്ട് റൂള്സട്ട് പുറനപ്പെടുവനിക്കുകേയുണകൊയനി.  ഇറൗ ചെടങ്ങള്
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ഇയഗസീഷട്ട് ഭകൊഷയനിലൈകൊണട്ട് അനട്ട് പ്രസനിദ്ധസീകേരനിച്ചതട്ട്. 2015-നലൈ ഓരഡനിനന്സനിനുപകേരമകൊയനി
17-8-2015-ല്  പുറനപ്പെടുവനിച്ച  2015-നലൈ  കകേരള  കദവസന്വേയ  റനിക്രൂടട്ട്നമന്റെട്ട്  കബകൊരഡട്ട്  ആക്ടട്ട്
മലൈയകൊള ഭകൊഷയനിലൈകൊണട്ട് പ്രസനിദ്ധസീകേരനിച്ചതട്ട്.  തടരനട്ട് മുന്പട്ട് ഇയഗസീഷനില്  പ്രസനിദ്ധസീകേരനിച്ച
റനിക്രൂടട്ട്നമന്റെട്ട് ചെടങ്ങള് കഭദഗതനി നചെയട്ട് 19-1-2016-നലൈ എസട്ട്.ആര.ഒ.നമര 56/2016 പ്രകേകൊരയ
പ്രസനിദ്ധസീകേരനിച്ചകപ്പെകൊഴുയ ഇയഗസീഷട്ട്  ഭകൊഷയനിലൈകൊണട്ട് പ്രസനിദ്ധസീകേരനിച്ചതട്ട്.  ഇകപ്പെകൊള് ഇറൗ ചെടങ്ങള്
മലൈയകൊളതനില്  പ്രസനിദ്ധസീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള്  ലകേനക്കകൊണനിട്ടുണട്ട്.   കദവസന്വേയ
കബകൊരഡട്ട്  നനിയമനങ്ങള്  പബ്ലനികേട്ട്  സരവ്വസീസട്ട്  കേമ്മസീഷന്  വഴനിയകൊക്കകൊന്  ഇറൗ  സരക്കകൊര
നയപരമകൊയ തസീരുമകൊനയ ലകേനക്കകൊണനിട്ടുളതനിനകൊല് ഭകൊവനിയനില്  2015-നലൈ കകേരള കദവസന്വേയ
റനിക്രൂടട്ട്നമന്റെട്ട്  കബകൊരഡട്ട്  ആക്ടനിനുയ  ചെടങ്ങള്ക്കുയ  പ്രസക്തനിയനില്ലെകൊതകൊയനി   മകൊറനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഭകൊവനിയനില് ഇതരയ പനിശകേകേളുണകൊകേകൊതനിരനിക്കകൊന് ശദ്ധനിക്കുനതകൊണട്ട്. 

(2) മുഖരമനനിയുനട സതരപ്രതനിജ സയബന്ധനിച്ചട്ട്

ശസീ  .    പനി  .    സനി  .    കജകൊരജട്ട്:  സര,  ബഹുമകൊനനപ്പെട പനിണറകൊയനി വനിജയന് മുഖരമനനിയകൊയനി
ചുമതലൈകയല്ക്കുനതനിനുമുന്പട്ട്  അകദഹയ  നടതനിയ  ദൃഢപ്രതനിജനയക്കുറനിച്ചകൊണട്ട്  എനന്റെ
ക്രമപ്രശ്നയ.ഭരണഘടനകൊവനിഷയനമന നനിലൈയനില് മകൊതമകൊണട്ട് ഞകൊന് ഇറൗ പ്രശ്നമുനയനിക്കുനതട്ട്.
2016  നമയട്ട്  മകൊസയ  25-ാം  തസീയതനിയകൊണട്ട്  ശസീ.  പനിണറകൊയനി  വനിജയന്  മുഖരമനനിയകൊയനി
ചുമതലൈകയറതട്ട്.   ചുമതലൈകയല്ക്കുനതനിനുമുന്പട്ട്  നടന  സതരപ്രതനിജകൊ  ചെടങ്ങനില്  ഒരു
മനനിയകൊയനി  മകൊതമകൊണട്ട്  അകദഹയ  ദൃഢപ്രതനിജ  നചെയനിട്ടുളതട്ട്.   മുഖരമനനിയകൊയനി
സതരപ്രതനിജ  നചെയനികടയനില്ലെ.  അകദഹതനിനന്റെ  സതരപ്രതനിജകൊവകൊചെകേയ
ഇപ്രകേകൊരമകൊയനിരുന്നു.  'പനിണറകൊയനി  വനിജയനകൊയ  ഞകൊന്  നനിയമയവഴനി  സകൊപനിതമകൊയ
ഭകൊരതതനിനന്റെ ഭരണഘടനകയകൊടുയ നനിരവരകൊജമകൊയ   വനിശന്വേസ്തതയുയ കൂറുയ പുലൈരത്തുനമന്നുയ
ഞകൊന് ഭകൊരതതനിനന്റെ പരമകൊധനികേകൊരവുയ അഖണ്ഡതയുയ നനിലൈനനിരത്തുനമന്നുയ ഞകൊന് കകേരള
സയസകൊനനത ഒരു മനനിനയന നനിലൈയനിലുള എനന്റെ കേരതവരങ്ങള് വനിശന്വേസ്തതകയകൊടുയ
മനദുഃസകൊകനിനയ  മുന്നനിരതനിയുയ  നനിരവ്വഹനിക്കുനമന്നുയ  ഭരണഘടനയുയ  നനിയമവുയ
അനുസരനിച്ചട്ട്  ഭസീതനികയകൊ  പകപകൊതകമകൊ  പ്രസീതനികയകൊ  വനികദന്വേഷകമകൊ  കൂടകൊനത
എല്ലെകൊതരതനിലുമുള ജനങ്ങള്ക്കുയ നസീതനിനചെയ്യുനമന്നുയ സഗറൗരവയ പ്രതനിജ നചെയ്യുന്നു'.
'പനിണറകൊയനി  വനിജയനകൊയ ഞകൊന് കകേരള സയസകൊനനത ഒരു മനനിനയന നനിലൈയനില്
എനന്റെ  പരനിഗണനയനില്  നകേകൊണവരുനകതകൊ  എനന്റെ  അറനിവനില്  വരുനകതകൊ  ആയ
ഏനതങനിലുയ വനിഷയയ അങ്ങനനയുള മനനിനയന നനിലൈയനിലുള എനന്റെ കേരതവരങ്ങള്
മുറപ്രകേകൊരയ  നനിറകവറനതനിനകൊവശരമകൊയതനിനനകൊഴനിനകേ  ഞകൊന്  ഏനതങനിലുയ  ആള്കക്കകൊ
ആളുകേള്കക്കകൊ  കനരനികടകൊ  അല്ലെകൊനതകയകൊ  അറനിയനിച്ചുനകേകൊടുക്കുകേകയകൊ  നവളനിനപ്പെടുതനി
നക്കകൊടുക്കുകേകയകൊ  നചെയ്യനില്ലെകൊനയനട്ട്  സഗറൗരവയ  പ്രതനിജ  നചെയ്യുന്നു'.  അകദഹയ
സതരപ്രതനിജ നചെയതട്ട് ഞകൊന് എന്നു തനനയകൊനണനട്ട് മനസനിലൈകൊക്കകൊയ.  ഇതട്ട്  വളനര
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വനിശദമകൊയനി  ചെരച്ച  നചെകയ്യണ  ഒരു  കേകൊരരയ  തനനയകൊണട്ട്.  അതകൊയതട്ട്....ഞകൊന്
ചുരുക്കുകേയകൊണട്ട്.   ഭരണഘടനയനില്  മുഖരമനനിനയയുയ  മറ  മനനിമകൊനരയുയ  കചെരതട്ട്
സയയുക്തമകൊയനി  മനനിമകൊര എനട്ട്  പ്രകയകൊഗനിച്ചനിട്ടുനണങനിലുയ  മുഖരമനനി മറ  മനനിമകൊരനില്
നനിനട്ട് വരതരസ്തമകൊയനി തനനയകൊണട്ട് വനിഭകൊവനയ നചെയനിട്ടുളതട്ട്. സയസകൊനനത മുഖരമനനി
എന പദവനി ഭരണഘടനയനില് തനന വരവസ നചെയനിട്ടുളതകൊണട്ട്.  മുഖരമനനിക്കട്ട് മറ
മനനിമകൊരക്കനില്ലെകൊത പലൈ കേടമകേളുയ നനിരവചെനിച്ചനിട്ടുണട്ട്.  'Duties of Chief Minister as
respects  the   furnishing  of  information  to  Governor'  എന  തലൈനക്കടനില്
മുഖരമനനിയുനട  പ്രകതരകേ  ചുമതലൈകേള്  ഭരണഘടനയുനട  167-ാം  അനുകചദമകൊയനി
ഉള്നപ്പെടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഭരണഘടനയനിനലൈ   164-ാം  വകുപ്പു  പ്രകേകൊരയ  മുഖരമനനിനയ
ഗവരണ്ണര നനിയമനികക്കണതയ  മുഖരമനനിയുനട  ഉപകദശപ്രകേകൊരയ  മകൊതയ  മറ  മനനിമകൊനര
നനിയമനികക്കണതമകൊണട്ട്.  ശസീ. എയ. പനി. നജയനിനനിനന്റെ  Indian Constitutional  Law-ല്
പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതട്ട്,  ....'If the Prime Minister has a power to make  his Ministers;
it has also the Constitutional right to unmake them;  The identity of Ministers
is not known without the Prime Minister'  എനകൊണട്ട്.   കമല്പ്പെറഞ്ഞെ പരകൊമരശയ
മുഖരമനനിക്കുയ  ബകൊധകേമകൊണട്ട്.   കകേവലൈയ  ഒരു  മനനിയകൊയനി  മകൊതയ  സതരപ്രതനിജ
നചെയനിട്ടുള ഒരകൊള് എങ്ങനന മറ മനനിമകൊരുനട കപരട്ട് നനിരകദശനിക്കുയ?  അതകപകൊനലൈതനന
മുഖരമനനിയുനട രകൊജനി മറ മനനിമകൊരുനട .....

മനി  .   സസീക്കര  :  പസീസട്ട്..... ചുരുക്കനി പറയൂ....ചുരുക്കനി പറയൂ....

ശസീ  .   പനി  .   സനി  .   കജകൊരജട്ട്: സര, ഇതട്ട് പറയകൊന് എനന അനുവദനിക്കണയ.  ഞകൊന്
ഒരു ശലൈരവുയ നചെയ്യുനനില്ലെകല്ലെകൊ. ഒരു രകൊജനി മനനിമകൊരുനട നമകൊതതനിലുള രകൊജനിയകൊയനി
പരനിഗണനികക്കണതകൊണട്ട്.മറ മനനിമകൊരുനട രകൊജനിക്കട്ട് ഇപ്രകേകൊരമുള പ്രതരകൊഘകൊതങ്ങള്
ഒന്നുമനില്ലെ.  ശസീ.  ഇ.  പനി.  ജയരകൊജന് രകൊജനി വച്ചകൊലുയ ഗവണ്നമന്റെട്ട് ഇവനിനട കേകൊണുയ.
കഡകൊ.  ടനി.  എയ.  കതകൊമസട്ട് നഎസകേട്ട് രകൊജനി വച്ചകൊലുയ  ഗവണ്നമന്റെട്ട് ഇവനിനട കേകൊണുയ.
ശസീ.  പനിണറകൊയനി  വനിജയന്  രകൊജനിവച്ചകൊല്  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  ഇവനിനട  കേകൊണനില്ലെ,
അനതങ്ങനന സകൊധനിക്കുയ?  മനനിയകൊയനി സതരപ്രതനിജ നചെയ  ശസീ.  പനിണറകൊയനി
വനിജയന്  മുഖരമനനി  എന  വകൊക്കട്ട്  ഉപകയകൊഗനിക്കകൊതനിടകതകൊളയകേകൊലൈയ  അകദഹയ
രകൊജനി  വച്ചകൊല്  എങ്ങനന  ഗവണ്നമന്റെട്ട്   കപകൊകുയ?   മുഖരമനനിയുനട  രകൊജനി
നമകൊതതനിലുള രകൊജനിയകൊയനി പരനിഗണനിക്കുനതകൊണട്ട്.  ഗവണ്നമന്റെട്ട് ബനിസനിനസട്ട് റൂള്
അനുസരനിച്ചട്ട് ........

മനി  .   സസീക്കര  :  സമയയ തസീരകൊറകൊയനി..

ശസീ  .   പനി  .   സനി  .   കജകൊരജട്ട്: സര, ഞകൊനനകൊനട്ട് പറകഞ്ഞെകൊനട,  വളനര പ്രധകൊനനപ്പെട
ഒന്നുരണ  കേകൊരരയ  പറയകൊനുണട്ട്.  മുഖരമനനിക്കട്ട്  മറ  മനനിമകൊനരക്കകൊള്  കൂടുതല്



ക്രമപ്രശ്നയ 383

അധനികേകൊരങ്ങളകൊണട്ട്  നലനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ബനിസനിനസട്ട്  റൂളനിലുണട്ട്.  ഞകൊന്
വകൊയനിക്കുനനില്ലെ;  അങ്ങട്ട് സമ്മതനിക്കനില്ലെ.  അകപ്പെകൊള് മറ മനനിമകൊരുനട തസീരുമകൊനയ റദ
നചെയ്യുനതനിനുയ  ഉചെനിതമകൊയ  തസീരുമകൊനയ  ലകേനക്കകൊള്ളുനതനിനുയ  മുഖരമനനിക്കട്ട്
അധനികേകൊരമുണട്ട്.  ശസീ.  ഇ.  പനി.  ജയരകൊജന്  ഒരു  തസീരുമകൊനനമടുതകൊല്  അതട്ട്
കേരകൊന്സല്  നചെയ്യകൊനുള  അധനികേകൊരയ  സഖകൊവട്ട്  പനിണറകൊയനി  വനിജയനുണട്ട്
എനകൊണരത്ഥയ.   കഡകൊ.  ടനി.  എയ.  കതകൊമസട്ട്  നഎസകേട്ട്    തസീരുമകൊനനിച്ചകൊല്  അതട്ട്
കേരകൊന്സല് നചെയ്യകൊനുള അധനികേകൊരയ ശസീ. പനിണറകൊയനി വനിജയനുണട്ട്.  അനതങ്ങനന
വരുയ?   മുഖരമനനിയകൊയനി  പനിണറകൊയനി  വനിജയന്  സതരപ്രതനിജ  നചെയതട്ട്  'as  a
Minister'  എനകൊണട്ട്.   അതകപകൊനലൈതനന   ശസീ.  ഇ.  പനി.  ജയരകൊജനുയ
കഡകൊ.  ടനി.  എയ.  കതകൊമസട്ട് നഎസക്കുയ നചെയനിട്ടുളതട്ട്.  അകപ്പെകൊള് ശസീ.  പനിണറകൊയനി
വനിജയനട്ട്  എങ്ങനന അധനികേകൊരയ കൂടുതല് വരുയ?  മറ സയസകൊനങ്ങനളപ്പെറനി ഒന്നു
പറയനട, മുഖരമനനി  നവറുനമകൊരു മനനിയല്ലെ.  ഭരണഘടനയനില് 163-ാം അനുകചദയ
അനുസരനിച്ചട്ട് മനനിസഭയുനട തലൈവനനന പദവനി വഹനിക്കുന............

മനി സസീക്കര  :  അങ്ങട്ട് കപകൊയനിന്റെട്ട് ചുരുക്കനി പറയു .....

ശസീ  .    പനി  .    സനി  .    കജകൊരജട്ട്:  സര,  ഒരു നസക്കന്റെട്ട്  .....ഇനതകൊരു കസകൊരട്സട്ട് മകൊന്
സനിരനികറകൊനട കേകൊണണയ. 163-ാം അനുകചദയ എന്തകൊണട്ട് പറയുനതട്ട്, 'There shall
be a Council of Ministers with the Chief Minister at the head  to aid and
advise the Governor in the exercise of his functions, except in so far as he
is by or under this Constitution required to exercise his functions or any of
them in his direction.'  ഇതട്ട് വളനര പ്രധകൊനനപ്പെടതകല്ലെ.  അകപ്പെകൊള് മുഖരമനനിയുനട
ഉപകദശപ്രകേകൊരമകൊണട്ട്  ഗവരണ്ണര മനനിമകൊനര  നനിശ്ചയനിച്ചനിട്ടുളതട്ട്.   ഇനതങ്ങനന വരുയ;  ഇതട്ട്
എങ്ങനന അയഗസീകേരനിക്കകൊന് പറയ?   ഇവനിനട   ശസീ.  പനിണറകൊയനി  വനിജയന് മുഖരമനനിയകൊയനി
സതരപ്രതനിജ  നചെയനികടയനില്ലെ.  അതകപകൊനലൈതനന  ഇറൗ  അവസരതനില്  അങ്ങയുനട
ശദ്ധയനില്നപ്പെടുതകൊന്  എനനിക്കട്ട്  ഒരു  പ്രധകൊനനപ്പെട  കേകൊരരമുണട്ട്.   ഇന്തരന്  പ്രധകൊനമനനി
സതരപ്രതനിജ  നചെയ്യുകമകൊള് പ്രധകൊനമനനി  എന പദയ  തനനയകൊണട്ട്  ഉപകയകൊഗനിക്കുനതട്ട്.
പകൊരലൈനമന്റെനില്  സതരപ്രതനിജ  നചെയ്യുനതയ  സയസകൊന  നനിയമസഭയനില്  സതരപ്രതനിജ
നചെയ്യുനതയ  ഒകര  ഭരണഘടന  പ്രകേകൊരയതനനയകൊണട്ട്  നടക്കുനതട്ട്.  അവനിനടയുയ  ഇറൗ
ഭരണഘടനയകൊണട്ട്.  പനക, അവനിനട ലപ്രയ മനിനനിസ്റ്റേര സതരപ്രതനിജ നചെയ്യുകമകൊള്..... 

മനി  .   സസീക്കര  : ഒരു ക്രമപ്രശ്നനത ഇത ദസീരഘമകൊയ പ്രഭകൊഷണമകൊക്കകൊന് പറനില്ലെ

ശസീ  .   പനി  .   സനി  .   കജകൊരജട്ട്: സര, ഒന്നു പറയനട......പ്രധകൊനനപ്പെട കേകൊരരയ പറയകണ,  1950-ല്
ഭരണഘടനയുണകൊക്കകൊന് കനതൃതന്വേയ നകേകൊടുത ജവഹരലൈകൊല് നനഹ്റു പ്രധകൊനമനനിയകൊയകപ്പെകൊള്
അകദഹയ സതരപ്രതനിജ നചെയതട്ട് 'as Prime Minister of India' എന്നുതനനയകൊണട്ട്.  

മനി  .   സസീക്കര  : മുഖരമനനിക്കട്ട് പ്രകതരകേ അധനികേകൊരങ്ങള് ഉളതനകേകൊണട്ട്  'മുഖരമനനി' എനട്ട്
സതരപ്രതനിജ നചെയനില്ലെ എനകല്ലെ അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞെതട്ട്.  കനിയറകൊയനി പസീസട്ട് ......കനിയറകൊയനി..... 



384 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലൈ 18, 2016

ശസീ  .    പനി  .    സനി  .    കജകൊരജട്ട്:  സര,   പറയനട,  അങ്ങട്ട്  ഇടയ്ക്കട്ട്  പറയുകമകൊള്  സയശയയ
വരദ്ധനിക്കുയ.  പ്രധകൊനമനനി  സതരപ്രതനിജ  നചെയകപ്പെകൊള്  'Minister  of  Union'
എനതനിനുപകേരയ  'പ്രധകൊനമനനി'  എന  പദമകൊണട്ട്  ഉപകയകൊഗനിച്ചതട്ട്  അതകൊണട്ട്  പ്രധകൊനനപ്പെട
കേകൊരരയ.  സതരപ്രതനിജ  നചെയ്യുനതനിനലൈ  ഇറൗ  മകൊറയ  ബഹുമകൊനനപ്പെട  സുപ്രസീയകകേകൊടതനി
അയഗസീകേരനിച്ചനിട്ടുണട്ട്;  അതകൊണട്ട് എനനിക്കട്ട് പ്രധകൊനമകൊയനി പറയകൊനുളതട്ട്.   K.  M. Sharma  Vs
Devi Lal   & Ors., 1990 AIR 528 എന കകേസനില് ബഹുമകൊനനപ്പെട സുപ്രസീയകകേകൊടതനി 9-1-
1990-ല്  പുറനപ്പെടുവനിച്ച  വനിധനിയനില്  ഇപ്രകേകൊരയ  പറയുന്നു.   The  Attorney  General
appearing  on  behalf  of  the  Union  of  India  has............  ഇനതകൊന്നു  വകൊയനിക്കനട
.......അയഗങ്ങള്  അറനിയനട....

മനി  .   സസീക്കര   : ഇത ദസീഘമകൊയനി ക്രമപ്രശ്നയ അനുവദനിക്കകൊന് പറനില്ലെ.    ഇകപ്പെകൊള്തനന 7
മനിനനിറകൊയനി.   അങ്ങട്ട് ഇനനിയുയ തടരനകൊല് മനനിനയ മറുപടനി  പറയകൊന് കണനികക്കണനിവരുയ.
അങ്ങട്ട്  കപകൊയനിന്റെട്ട്  കൃതരമകൊയനി  പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞു.   കകേകൊടതനിയനില്  വകൊയനിക്കുനതകപകൊനലൈ
പറകയണ ആവശരമനില്ലെ.  ബന്ധനപ്പെട മനനിനയ വനിളനികക്കണനി വരുയ.

ശസീ  .    പനി  .    സനി  .    കജകൊരജട്ട്:  സര,  ഞകൊന്  ഒരു  കേകൊരരയ  കൂടനി  പറയകൊയ,  ഇറൗ
ക്രമപ്രശ്നതനിനട്ട്  ഞകൊന്  കനകൊടസീസട്ട്  നലനിയകശഷയ  പലൈ  സയസകൊനങ്ങളനിലുയ
മുഖരമനനിയുനട സതരപ്രതനിജകൊ ചെടങ്ങനിനന്റെ വസീഡനികയകൊ ദൃശരങ്ങള് പരനികശകൊധനിച്ചു.
ഞകൊന്  കേണ  ദൃശരങ്ങളനിനലൈല്ലെകൊയ  'മുഖരമനനി'  എനട്ട്  തനനയകൊണട്ട്  പറഞ്ഞെട്ട്
സതരപ്രതനിജ  നചെയനിട്ടുളളതട്ട്.    മഹകൊരകൊഷ,  ഗുജറകൊതട്ട്,  പഞകൊബട്ട് ,  ഹരനിയകൊന,
രകൊജസകൊന്,  മധരപ്രകദശട്ട്,  ബസീഹകൊര,  ഒറസീസ,  കേരണ്ണകൊടകേ,  ആനകൊപ്രകദശട്ട്,
നതലുങകൊന,  ഡല്ഹനി  തടങ്ങനിയ  സയസകൊനങ്ങളനിനലൈ  മുഖരമനനിമകൊര  'മുഖരമനനി'
എനട്ട് പറഞ്ഞുതനനയകൊണട്ട് സതരപ്രതനിജ നചെയനിട്ടുളതട്ട്. 

മനി സസീക്കര   :  ...........പസീസട്ട് കേണ്ക്ലൂഡട്ട്...............പസീസട്ട് കേണ്ക്ലൂഡട്ട്...........

ശസീ  .   പനി  .    സനി  .    കജകൊരജട്ട്:  സര, അതനകേകൊണട്ട് കമല്പ്പെറഞ്ഞെ സകൊഹചെരരങ്ങളനില്
ശസീ.  പനിണറകൊയനി  വനിജയന്  'മുഖരമനനി'  എനട്ട്  വനികശഷനിപ്പെനിച്ചുനകേകൊണതനന
സതരപ്രതനിജകയകൊ  ദൃഢപ്രതനിജകയകൊ  നചെകയ്യണതകൊയനിരുന്നു.   അപ്രകേകൊരയ
നചെയ്യകൊതതട്ട്  കകേവലൈയ  ഒരു  നതകറകൊ  വസീഴ്ചകയകൊ  ആയനി  മകൊതയ  കേകൊണകൊവുനതല്ലെ.
ഭരണഘടനയുനട അന്തദുഃസതയ്ക്കട്ട് വനിരുദ്ധമകൊനണനട്ട്  പറയകൊതനിരനിക്കകൊന് കേഴനിയനില്ലെ.
അതനകേകൊണട്ട് ബഹുമകൊനനപ്പെട പനിണറകൊയനി വനിജയന് മുഖരമനനിയകൊയനി സതരപ്രതനിജ
നചെയ്യകൊത ഒരകൊള്,  മുഖരമനനി എന നനിലൈയനില്  സഭയുനട ചെരച്ചയനില് പനങടുക്കുനതയ
കചെകൊദരങ്ങള്ക്കട്ട്  മറുപടനി  നല്കുനതയ  സഭകൊകനതകൊവകൊയനി പ്രവരതനിക്കുനതയ
ക്രമകൊനുസൃതമകൊകണകൊനയനട്ട്  ബഹുമകൊനനപ്പെട  സസീക്കര  പരനികശകൊധനിച്ചട്ട്  റൂളനിയഗട്ട്
നലണനമനട്ട് ഞകൊന് അഭരരത്ഥനിക്കുന്നു.
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പടനികേജകൊതനി  പടനികേവരഗ  പനികനകൊക്കസമുദകൊയകകമവുയ  നനിയമവുയ
സകൊയസകൊരനികേവുയ  പകൊരലൈനമന്റെറനികേകൊരരവുയ  വകുപ്പുമനനി  (ശസീ  .    എ  .    നകേ  .    ബകൊലൈന്  ):
സര,  ഇതനില്  റൂള്  303  ബകൊധകേമകൊവുകേയനില്ലെ.  സഭയുനട  മുന്പകൊനകേയുള
ബനിസനിനസ്സുമകൊയനി  ബന്ധനപ്പെട്ടുനകേകൊണകൊണട്ട്  303-ല് ഒരു കപകൊയനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഓരഡര
വരുനതട്ട്.  A Point of order  may be raised in relation to the business before
the  Assembly  at  the  moment.  ബഹുമകൊനനപ്പെട  സസീക്കര  അകന  റനിജക്ടട്ട്
നചെകയ്യണതകൊണട്ട്.   കപകൊയനിന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഓരഡറനില്  നനില്ക്കുനതല്ലെ.   രണകൊമനത
പ്രശ്നയ,  ഭരണഘടനയനില് ഒനരകൊറ സലൈത്തുയ മുഖരമനനി എനട്ട്  പറഞ്ഞുനകേകൊകണകൊ
പ്രധകൊനമനനി എനട്ട് പറഞ്ഞുനകേകൊകണകൊ സതരപ്രതനിജ നചെയ്യണനമനട്ട് എവനിനടയുയ
പറയുനനില്ലെ.  പടനികേ  3-ല്  v,  vi  ഫകൊറങ്ങളനിലൈകൊണട്ട്  സതരപ്രതനിജയുമകൊയനി
ബന്ധനപ്പെട്ടുനകേകൊണള prescribed form ഉളതട്ട്.  അതട്ട്  oath of office, then oath
of secrecy ആണട്ട്. 'പനിണറകൊയനി വനിജയന് എന ഞകൊന് നനിയമയ വഴനി സകൊപനിതമകൊയ
ഭകൊരതതനിനന്റെ ഭരണഘടനകയകൊടട്ട് നനിരവരകൊജമകൊയ വനിശന്വേസ്തതയുയ കൂറുയ പുലൈരത്തുനമന്നുയ
ഞകൊന്  ഭകൊരതതനിനന്റെ  പരമകൊധനികേകൊരവുയ  അഖണ്ഡതയുയ  നനിലൈനനിരത്തുനമന്നുയ  ഞകൊന്
സയസകൊനനത ഒരു മനനി എന നനിലൈയനിലുള എനന്റെ കേരതവരയ വനിശന്വേസ്തതകയകൊടുയ
മനദുഃസകൊകനിനയ  മുന്നനിരതനിയുയ  നനിരവ്വഹനിക്കുനമന്നുയ  ഇതകൊണട്ട്  സതരപ്രതനിജ… .
ഇതനില്  ഒരു  മനനിനയനകൊണട്ട് പറയുനതട്ട്.  ഒനരകൊറ  സലൈതട്ട്  ഈ  കഫകൊറതനില്
മുഖരമനനി എനട്ട് പറയുനനില്ലെ.  ബഹുമകൊനനപ്പെട പനി.  സനി.  കജകൊരജട്ട്  പറഞ്ഞെതകൊണട്ട്
സതരനമങനില് retrospective effect നകേകൊടുതകൊല് ശസീ. വനി. എസട്ട്. അച്ചുതകൊനന്ദനുയ
ശസീ. ഉമ്മന് ചെകൊണനിയുയ രകൊജനി വയ്കക്കണനിവരുയ.  ഇവര രണകപരുയ മനനി എന്നുള
നനിലൈയനിലൈകൊണട്ട്  സതരപ്രതനിജ നചെയതട്ട്.നനിയമസഭനയ സയബന്ധനിച്ചട്ട്  നമമരമകൊനര
കബകൊദ്ധരനപ്പെടുതകൊന് അകദഹയ കുനറ കേകൊരരങ്ങള് പറഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്.  അതനകേകൊണട്ട് ചെനിലൈ
കേകൊരരങ്ങള് പറയകൊന് നനിരബന്ധനിക്കനപ്പെടുകേയകൊണട്ട്.  ബഹുമകൊനനപ്പെട മുഖരമനനി ഒരു
മനനി എന നനിലൈയനിലൈകൊണട്ട് സതരപ്രതനിജ നചെയനിരനിക്കുനനതന്നുയ മുഖരമനനി എന
നനിലൈയനില്  സതരപ്രതനിജ  നചെയനിടനിനല്ലെന്നുയ  അങ്ങനന  മുഖരമനനിയകൊയനി
സതരപ്രതനിജ  നചെയ്യകൊത  ഒരകൊള്  സഭകൊകനതകൊവകൊയുയ  പ്രവരതനിക്കുനതട്ട്
ക്രമകൊനുസൃതമകൊകണകൊ  എന  കേകൊരരയ  പരനികശകൊധനിച്ചട്ട്  റൂളനിയഗട്ട്  നല്കേണനമനകൊണട്ട്
ബഹുമകൊനനപ്പെട  അയഗയ  പനി.  സനി.  കജകൊരജട്ട്  ഉനയനിച്ചനിട്ടുളതട്ട്.   ഭരണഘടനയുനട
ആരടനിക്കനിള്  164  (1)  പ്രകേകൊരമകൊണട്ട്  ഗവരണര  മുഖരമനനിനയ  നനിയമനിക്കുനതട്ട്.
മുഖരമനനിയുനട  ഉപകദശപ്രകേകൊരമകൊണട്ട്  മറ  മനനിമകൊനര  ഗവരണര  നനിയമനിക്കുനതട്ട്.
ഈ  രസീതനിയനില്  മുഖരമനനിയകൊയുയ  മനനിമകൊരകൊയുയ  നനിയമനിക്കനപ്പെടുന  വരക്തനികേള്
തങ്ങളുനട  പദവനി  ഏനറടുക്കുനതനിനുമുന്പട്ട്  ആരടനിക്കനിള്  164  (3)  നനിരകദശനിക്കുയ
പ്രകേകൊരമുള  (ഭരണഘടന  3-ാം  പടനികേയനില്  കചെരതനിട്ടുള)  സതരപ്രതനിജ
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എടുതനിരനികക്കണതകൊണട്ട്.   ഇതപ്രകേകൊരയ  oath  of  office,  then oath  of  secrecy
എനനിങ്ങനന  രണട്ട്  സതരപ്രതനിജകേള്  ഗവരണര  മനനിനയനക്കകൊണട്ട്
നചെയ്യനിപ്പെനികക്കണതകൊകുന്നു.   ഇതല്ലെകൊനത  മുഖരമനനി  എന  നനിലൈയനില്  പ്രകതരകേയ
സതരപ്രതനിജ  നചെകയ്യണതകൊയനി  ഭരണഘടനയനില്  ഒരനിടത്തുയ   പറയുനനില്ലെ.
മുഖരമനനി എന നനിലൈയനില് ഗവരണര അയഗസീകേരനിച്ചതനിനന്റെ അടനിസകൊനതനിലൈകൊണട്ട്
സഭകൊകനതകൊവുയ  മുഖരമനനിയുമകൊയനിയ  ശസീ.  പനിണറകൊയനി  വനിജയന്  തടരുനതട്ട്.
ഇക്കകൊരരതനില്  യകൊനതകൊരുവനിധ  സയശയങ്ങകളകൊ  അവരക്തതകേകളകൊ
നനിയമപ്രശ്നങ്ങകളകൊ ഇല്ലെ.  കകേന്ദ്ര സരക്കകൊരനില് പ്രധകൊനമനനി പ്രതനിജ നചെയ്യുകമകൊള്
പ്രധകൊനമനനിനയനട്ട്  സന്വേയയ  വനികശഷനിപ്പെനിക്കുന  ഒരു  പദവനി  ഉനണങനിലുയ  നമ്മുനട
സയസകൊനതട്ട്   അതരതനിലുള ഒരു കേസീഴ്വഴക്കയ  ഇകനവനര  നനിലൈവനിലൈനില്ലെ.  മുന്
മുഖരമനനിമകൊരകൊയ  ബഹുമകൊനനപ്പെട  ശസീ.  വനി.  എസട്ട്.  അച്ചുതകൊനന്ദനുയ
ശസീ. ഉമ്മന്ചെകൊണനിയുയ ഭരണഘടന  3-ാം പടനികേയനില് പറയുന രണട്ട് പ്രതനിജയുയ
നചെയതട്ട്  മനനിനയന  നനിലൈയനിലൈകൊണട്ട്.   ഗവരണറുനട  ഓഫസീസനിലുള  രജനിസ്റ്റേറനില്
അവര അപ്രകേകൊരയ തനനയകൊണട്ട് ഒപ്പെനിടനിട്ടുളതട്ട്.  തന്മൂലൈയ നനിയമപരമകൊയ യകൊനതകൊരു
നമ്മ്യൂനതയുയ  മുഖരമനനി  പദവനി  വഹനിക്കുനതനില്  ഉണകൊയനിടനില്ലെ.   ബഹുമകൊനനപ്പെട
അയഗയ  ഉദ്ധരനിച്ചനിട്ടുള   നകേ.  എയ.  ശരമ്മ  Vs.   കദവനിലൈകൊല്  ആന്റെട്ട്  അകദഴട്ട്
എ.ഐ.ആര. 1990 –SC - 528  എന സുപ്രസീയകകേകൊടതനി  വനിധനിയനിലുയ  നനിധസീഷട്ട് 
കുമകൊര   ദസീകനിതട്ട്  ആന്റെട്ട്  അകദഴട്ട്  Vs.   കരണുകേ  ചെറൗധരനി  ആന്റെട്ട്  അകദഴട്ട്  എന
വനിധനിയനിലുയ സയസകൊനനത  ഒരു  മുഖരമനനി  മനനി  എന  നനിലൈയനില്
സതരപ്രതനിജ  നചെയട്ട്  അധനികേകൊരകമല്ക്കുനതട്ട്  നനിയമപരമകൊയനി  നതറളതകൊയനി
പറഞ്ഞെനികടയനില്ലെ.    നകേ.എയ. ശരമ്മ Vs.  കദവനിലൈകൊല് ആന്റെട്ട് അകദഴട്ട് എന കകേസനില്
ശസീ. കദവനിലൈകൊല് നഡപമ്മ്യൂടനി പ്രധകൊനമനനിനയന നനിലൈയനില് സതരപ്രതനിജ നചെയതട്ട്
കചെകൊദരയ നചെയ്യുകേയുണകൊയനി.  'ഉപപ്രധകൊനമനനി'  എന ഒരു പദവനി ഭരണഘടനയനില്
പരകൊമരശനിച്ചനിടനില്ലെകൊതതനിനകൊല് ആ നനിലൈയനിനലൈടുത പ്രതനിജ ഭരണഘടനകൊനുസൃത
മനല്ലെനതകൊയനിരുന്നു അതനിനലൈ തരക്ക വനിഷയയ. ഭരണഘടനയനിനലൈ 3-ാം പടനികേയനില്
പറയുന രണട്ട്  പ്രതനിജകേളുയ അതനിനന്റെ അന്ത:സത ഉള്നക്കകൊള്ളുന രസീതനിയനില്
എടുതനിട്ടുളതനിനകൊലുയ  ഉപപ്രധകൊനമനനി  എന  പദവനി  അകദഹയ  വഹനിക്കുന
പദവനിയുനട വനിവരണയ മകൊതമകൊയതനകേകൊണയ പ്രതനിജ  ഭരണഘടനകൊനുസൃതമകൊനണനട്ട്
ബഹുമകൊനനപ്പെട സുപ്രസീയകകേകൊടതനി വനിധനിക്കുകേയുണകൊയനി.   നനിധസീഷട്ട്  കുമകൊര  ദസീകനിതട്ട്
ആന്റെട്ട്  അകദഴട്ട്  Vs.   കരണുകേ  ചെറൗധരനി  ആന്റെട്ട്  അകദഴട്ട്  എന  കകേസനില്  കകേന്ദ്ര
സരക്കകൊര  നഡപമ്മ്യൂടനി  മനിനനിസ്റ്റേര,  കസ്റ്റേറട്ട്  മനിനനിസ്റ്റേര  എനസീ  പദവനികേള്  സൃഷനിച്ചതട്ട്
ഭരണഘടനകൊനുസൃതമനല്ലെന്നുയ  ഭരണഘടനയുനട  3-ാം  പടനികേയനില്  മനനി
എന്നുമകൊതകമ വനിവരനിക്കുന്നുളനവന്നുയ 75 ഓളയ മനനിമകൊര,  നഡപമ്മ്യൂടനി മനിനനിസ്റ്റേര,   കസ്റ്റേറട്ട്
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മനിനനിസ്റ്റേര  എനസീ  കപരുകേളനിനലൈടുത  പ്രതനിജകേനളല്ലെകൊയ  അസകൊധുവകൊനണനകൊയനിരുന്നു
ഉനയനിക്കനപ്പെട തരക്കയ.   ഈ വകൊദങ്ങനള  അലൈഹബകൊദട്ട്  ലഹകക്കകൊടതനി  തള്ളുകേയുയ
മനനിമകൊര,  കേരകൊബനിനറട്ട്  മനനിമകൊര,  കസ്റ്റേറട്ട്  മനിനനിസ്റ്റേര,   നഡപമ്മ്യൂടനി  മനിനനിസ്റ്റേര എനസീ
തലൈതനില് കവരതനിരനിക്കുനതട്ട് ഭരണയ സുഗമമകൊയനി നകേകൊണകപകൊകുനതനിനകൊനണന്നുയ
കകേന്ദ്ര-സയസകൊന  സരക്കകൊരുകേള്ക്കട്ട്  അതനിനട്ട്  അധനികേകൊരമുനണന്നുയ  അലൈഹബകൊദട്ട്
ലഹകക്കകൊടതനി വനിധനിക്കുകേയുണകൊയനി.

കമല്വനിവരനിച്ചതയ  ശസീ.  പനി.  സനി.  കജകൊര ജട്ട്  പരകൊമരശനിച്ചതമകൊയ  രണ
കകേസുകേളനിലുയ  ഭരണഘടന  3-ാം  പടനികേയനില്  മനനി  എന്നുമകൊതകമ
പരകൊമരശനിക്കുന്നുളനവങനിലുയ  ഉപപ്രധകൊനമനനി,  കസ്റ്റേറട്ട്  മനിനനിസ്റ്റേര,  നഡപമ്മ്യൂടനി
മനിനനിസ്റ്റേര  എനസീ  വനിവരണങ്ങള്  ഉള്നക്കകൊളനിച്ചട്ട്  പ്രതനിജനയടുക്കുനതകപകൊലുയ
നനിയമവനിരുദ്ധമകൊകുനനില്ലെകൊനയനകൊണട്ട്  ബഹുമകൊനനപ്പെട  സുപ്രസീയകകേകൊടതനിയുയ
അലൈഹബകൊദട്ട്  ലഹകക്കകൊടതനിയുയ  വനിധനിച്ചനിട്ടുളതട്ട്.  ഭരണഘടന  3-ാം  പടനികേയനില്
പറയുന  രണ  പ്രതനിജകേളുയ  യഥകൊവനിധനി  എടുതനിട്ടുകണകൊനയനട്ട്   മകൊതകമ
പ്രസക്തമകൊയനിട്ടുള  എനതകൊണട്ട് ഈ രണട്ട് വനിധനികേളുനട അന്ത:സത. അതനകേകൊണട്ട്
മനനിനയന  നനിലൈയനില്  സതരപ്രതനി ജ  നചെയതനിനുകശഷയ  ഭരണഘടന  166-ല്
പറയുയപ്രകേകൊരയ  ഗവരണര  അയഗസീകേരനിച്ചതനിനനുസരനിച്ചട്ട്  മുഖരമനനിയകൊയനി  ചുമതലൈ
വഹനിക്കുനതനില് യകൊനതകൊരുവനിധ നനിയമ തടസങ്ങളുമനില്ലെ.   ബഹുമകൊനനപ്പെട മുഖരമനനി
പനിണറകൊയനി  വനിജയന്  ഭരണഘടന  അനുശകൊസനിക്കുയ  പ്രകേകൊരയ  നനിയമപരമകൊയനി
സതരപ്രതനിജ നചെയനിട്ടുളതനിനകൊലുയ  ഭരണഘടനയുനട  3-ാം പടനികേയനില്പ്പെറയുന
പ്രതനിജയുനട അന്തദുഃസത പൂരണ്ണമകൊയുയ ഉള്നക്കകൊള്ളുന രസീതനിയനിലൈകൊണട്ട് പ്രതനിജ
നചെയനിട്ടുളതട്ട് എനതനിനകൊലുയ ഇതനില് യകൊനതകൊരുവനിധ നമ്മ്യൂനതകേളുമനില്ലെ.  ചെടയ  303(1)
സസീക്കറുനട  അധനികേകൊര  പരനിധനിയനില്നപ്പെടുന  ഒരു  പ്രശ്നമല്ലെ.   ഇതട്ട്  ഗവരണറുനട
മുന്പനിലുള,  ഗവരണര  സതരപ്രതനിജ   നചെയ്യനിപ്പെനിച്ചതമകൊയനി   ബന്ധനപ്പെട
വനിഷയമകൊയതനകേകൊണട്ട്  303-നന്റെ പരനിധനിയനില് വരുനതല്ലെ.  ഭരണഘടന പ്രകേകൊരയ
prescribed  സതരപ്രതനിജയനില് മനനി എന്നുമകൊതകമ  പറഞ്ഞെനിട്ടുള.  എവനിനടയുയ
മുഖരമനനിനയകനകൊ  പ്രധകൊനമനനിനയകനകൊ  പറഞ്ഞെനിടനില്ലെ.   അതനകേകൊണട്ട്  ഇതട്ട്
ക്രമവനിരുദ്ധമല്ലെ,  ക്രമപ്രകേകൊരയ മകൊതകമ നടനനിട്ടുള.

IX  റൂളനിയഗട്ട് 

(1)   ചെടങ്ങള് മലൈയകൊളതനില് പ്രസനിദ്ധസീകേരനിക്കുനതട്ട് സയബന്ധനിച്ച റൂളനിയഗട്ട് 

മനി  .    സസീക്കര  :  ചെടയ  303  പ്രകേകൊരയ ശസീ.  എയ.  ഉമ്മര എയ.എല്.എ.  ഇവനിനട
ഉനയനിച്ച ക്രമപ്രശ്നയ ചെടങ്ങള് മലൈയകൊളതനില് പുറനപ്പെടുവനികക്കണ ആവശരകേതനയ
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സയബന്ധനിച്ചുളതകൊണട്ട്.  2015-നലൈ കകേരള കദവസന്വേയ റനിക്രൂടട്ട്നമന്റെട്ട് കബകൊരഡട്ട് ആക്ടട്ട്
(2015  നലൈ  16-ാം ആക്ടട്ട്)  മലൈയകൊളതനിലൈകൊണട്ട് നനിയമസഭ പകൊസകൊക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.
എനകൊല്  പ്രസ്തന്നുത  നനിയമതനിന്  കേസീഴനിലുള  ചെടങ്ങള്  (SRO  No.352/15)
ഇയഗസീഷനിലൈകൊണട്ട് പുറനപ്പെടുവനിച്ചനിട്ടുളതട്ട്.  തടരനട്ട് പ്രസ്തുത ചെടങ്ങള് 2016-ല് കഭദഗതനി
നചെയതയ ഇയഗസീഷട്ട്  ഭകൊഷയനില് തനനയകൊണട്ട്.  (SRO  No.  56/2016).   ഇപ്രകേകൊരയ
മലൈയകൊളതനില്  നനിയമസഭ  പകൊസകൊക്കനിയ  നനിയമതനിനട്ട്  ഇയഗസീഷനില്  ചെടയ
പുറനപ്പെടുവനിക്കകൊനുണകൊയ  സകൊഹചെരരനതയകൊണട്ട്  ബഹുമകൊനനപ്പെട  അയഗയ  കചെകൊദരയ
നചെയനിരനിക്കുനതട്ട്.  നചെയര ഇക്കകൊരരയ വനിശദമകൊയനി പരനികശകൊധനിക്കുകേയുണകൊയനി.

ഭരണഘടനയുനട അനുകചദയ 213 പ്രകേകൊരയ ഗവരണര പുറനപ്പെടുവനിച്ച The Kerala
Devaswom  Recruitment  Board  Ordinance,  2015  മലൈയകൊള  ഭകൊഷയനിലൈകൊണട്ട്
പുറനപ്പെടുവനിക്കനപ്പെടതട്ട്.  അടനിയന്തര  സകൊഹചെരരതനില്  പുറനപ്പെടുവനിക്കനപ്പെട  പ്രസ്തുത
ഓരഡനിനന്സനിനലൈ വരവസകേള് അടനിയന്തരമകൊയനിതനന നടപ്പെകൊക്കുനതനിനന്റെ ഭകൊഗമകൊയനി
അതമകൊയനി  ബന്ധനപ്പെട  ചെടങ്ങളുയ  അടനിയന്തരമകൊയനി  പുറനപ്പെടുവനിക്കുകേ  യുണകൊയതകൊയനി
നചെയര മനസനിലൈകൊക്കുന്നു.   മലൈയകൊള ഭകൊഷയനില് ഓരഡനിനന്സട്ട് പുറനപ്പെടുവനിക്കനപ്പെടനിട്ടുയ
അതനിന്പ്രകേകൊരമുള ചെടങ്ങള് ഇയഗസീഷട്ട് ഭകൊഷയനില് പുറനപ്പെടുവനിക്കകൊനനിടയകൊയ സകൊഹചെരരയ
സയബന്ധനിച്ചട്ട്  നല്കേനിയ  വനിശദസീകേരണയ  തൃപനികേരമകൊനണനട്ട്  നചെയര  കേരുതനനില്ലെ.
ഇക്കകൊരരതനില്  ബന്ധനപ്പെട  വകുപ്പെനിനട്ട്  സയഭവനിച്ചതട്ട്  ഗുരുതരമകൊയ  ഒരു വസീഴ്ചയകൊനണനട്ട്
ചൂണനിക്കകൊണനിക്കകൊന് നചെയര ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.

നനിയമസഭയുനട നടപടനി ചെടങ്ങളനിനലൈ ചെടയ 238-ല് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന പ്രകേകൊരയ
സരക്കകൊര  പുറനപ്പെടുവനിക്കുന  ചെടങ്ങളുനട  കേരടട്ട്  ബന്ധനപ്പെട  സബ്ജക്ടട്ട്  കേമ്മനിറനിയുനട
മുന്കൂര പരനികശകൊധനയ്ക്കട്ട്  ലൈഭരമകൊകക്കണതണട്ട്.   പ്രസ്തന്നുത ചെടതനിനന്റെ ഒനകൊയ  കനിപ
നനിബന്ധന പ്രകേകൊരയ അടനിയന്തര സകൊഹചെരരങ്ങളനില് ചെടങ്ങള് സബ്ജക്ടട്ട് കേമ്മനിറനിയുനട
മുന്കൂര പരനികശകൊധന കൂടകൊനത പുറനപ്പെടുവനിക്കകൊവുനതകൊണട്ട്.   എനകൊല് അപ്രകേകൊരയ
മുന്കൂര പരനികശകൊധന കൂടകൊനത പുറനപ്പെടുവനിക്കുന ചെടങ്ങള്, രണകൊയ കനിപ നനിബന്ധനയനില്
പരകൊമരശനിക്കുയവനിധയ,  സമനിതനിയുനട  മുന്കൂടനിയുള  സൂക്ഷ്മപരനികശകൊധന  കൂടകൊനത
പുറനപ്പെടുവനിക്കകൊനുണകൊയ  കേകൊരണങ്ങളുനട  വനിശദസീകേരണകതകൊനട  ബന്ധനപ്പെട  സബ്ജക്ടട്ട്
കേമ്മനിറനിയുനട  സകൊധൂകേരണതനിനട്ട്  നല്കകേണതണട്ട്.   ഇവനിനട  ബഹുമകൊനനപ്പെട  അയഗയ
ഉനയനിച്ച  2015-നലൈ  The  Kerala Devaswom  Recruitment  Board  Rules-നന്റെ
കേകൊരരതനില്  ഈ  നനിബന്ധനകേള്  ഒന്നുയതനന  പകൊലൈനിച്ചനിട്ടുളതകൊയനി  കേകൊണുനനില്ലെ.
ചെടപ്രകേകൊരയ  ബന്ധനപ്പെട  നനിയമസഭകൊ  സമനിതനികേള്  നടകതണ  പരനികശകൊധനകേള്
യഥകൊവനിധനി  നടനനിരുന്നുനവങനില്  ഇതരയ  വസീഴ്ചകേള്  തസീരച്ചയകൊയുയ
ഒഴനിവകൊക്കനപ്പെടുമകൊയനിരുന്നുനവനട്ട്  നചെയര  കേരുതന്നു.  ഏതകൊയകൊലുയ  ഇക്കകൊരരയ
സരക്കകൊര  ഗറൗരവപൂരവ്വയ  വസീകനിക്കുകേയുയ  ആവശരമകൊയ  തനിരുതല്  നടപടനികേള്
സന്വേസീകേരനിക്കുകേയുയ നചെയ്യുനമനട്ട് നചെയര കേരുതന്നു.
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"സകബകൊരഡനികനറട്ട് നലൈജനികസഷന്”എന പ്രക്രനിയയുനട ഭകൊഗമകൊയനി സരക്കകൊര
പുറനപ്പെടുവനിക്കുന  ചെടങ്ങളുനട  സകൊധുത  പരനികശകൊധനിക്കകൊന്  നനിയമസഭകൊ  നടപടനി
ചെട  പ്രകേകൊരയ  ബന്ധനപ്പെട  സഭകൊ  സമനിതനികേള്ക്കട്ട്  ലൈഭരമകൊയ  അധനികേകൊരങ്ങള്
തമസ്ക്കരനിക്കുന തരതനിലുള ഇതരയ നടപടനികേള് ഒരു കേകൊരണവശകൊലുയ ഭകൊവനിയനില്
ഉണകൊകേരുനതനട്ട് നചെയര റൂള് നചെയ്യുന്നു.   അകതകൊനടകൊപ്പെയ നനിയമസഭ പകൊസകൊക്കുന
ഒറനിജനിനല്  നനിയമങ്ങളുനട  അടനിസകൊനതനില്  പുറനപ്പെടുവനിക്കുന  ചെടങ്ങള് 
നനിരബന്ധമകൊയുയ  മലൈയകൊളതനില്തനന  ആയനിരനികക്കണതകൊനണന്നുയ  നചെയര  റൂര
നചെയ്യുന്നു. 

(2) മുഖരമനനിയുനട സതരപ്രതനിജ സയബന്ധനിച്ച റൂളനിയഗട്ട്

മനി  .    സസീക്കര    : ഈ  ക്രമപ്രശ്നനത സയബന്ധനിച്ചുള മറുപടനി  ബഹുമകൊനനപ്പെട
മനനി  വനിശദസീകേരനിക്കുകേയുണകൊയനി.  ഇതരയ ഒരു ക്രമപ്രശ്നയ നചെയര അനുവദനിച്ചതട്ട്
കബകൊധപൂരവ്വമകൊണട്ട്.  ക്രമപ്രശ്നയ  ഉനയനിക്കുനതമകൊയനി   ബന്ധനപ്പെടട്ട്   പലൈതരയ
പ്രവണതകേളുയ  സഭയനില്  കേകൊണകൊവുനതകൊണട്ട്.  ഒരയഗതനിനന്റെ  പ്രസയഗയ
തടസനപ്പെടുത്തുനതനികനകൊ  തനനിക്കട്ട്  അവസരയ  ലൈഭനിക്കകൊനത  വരുകമകൊള്
ഇടനപടകൊന്കവണനികയകൊ സഭയുനട വനിലൈനപ്പെട സമയയ അപഹരനിക്കുന നനിലൈയനികലൈകൊ
ക്രമപ്രശ്നനത  ഉപകയകൊഗനപ്പെടുത്തുന  അസകൊധകൊരണമകൊയ  രസീതനി  സഭയനില്
വരദ്ധനിച്ചുനകേകൊണനിരനിക്കുന്നുനണനതട്ട് നചെയര ശദ്ധനിക്കുകേയുണകൊയനി. സഭയയ സഭയുനട
നടപടനിക്രമങ്ങള്ക്കുയ  ഒരു  പകൊഠയ  എന  നനിലൈയനില്കൂടനിയകൊണട്ട്  ഇറൗ  ക്രമപ്രശ്നയ
ഉനയനിക്കകൊന് അനുവകൊദയ നല്കേനിയതയ അതമകൊയനി ബന്ധപ്പെടട്ട് റൂളനിയഗട്ട് നല്കുനതയ.

മുഖരമനനിയുനടയുയ  മറട്ട്  മനനിമകൊരുനടയുയ  സതരപ്രതനിജകയയുയ  സകൊനകൊ
കരകൊഹണനതയുയ  സയബന്ധനിച്ചട്ട്  ചെടയ  303  പ്രകേകൊരയ  ബഹുമകൊനനപ്പെട  അയഗയ  ശസീ
പനി.  സനി.  കജകൊരജട്ട് ഇവനിനട ഉനയനിച്ച വനിഷയവുയ നചെയര സസൂക്ഷ്മയ പരനികശകൊധനിക്കുകേയുണകൊയനി.
ബഹുമകൊനനപ്പെട  നനിയമവുയ  പകൊരലൈനമന്റെറനികേകൊരരവുയ  വകുപ്പുമനനി  വനിശദസീകേരനിച്ചതകപകൊനലൈ,
സയസകൊന മനനിമകൊനര നനിയമനിക്കുനതസയബന്ധനിച്ചട്ട് ഭരണഘടനയനിനലൈ അനുകചദയ 164(1)-ല്
പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതട്ട്  "മുഖരമനനിനയ  ഗവരണ്ണര  നനിയമനികക്കണതയ,  മറമനനിമകൊനര
മുഖരമനനിയുനട ഉപകദശതനികനല് ഗവരണ്ണര നനിയമനികക്കണതയ, മനനിമകൊര ഗവരണ്ണരക്കട്ട്
ഇഷമുളനിടകതകൊളയ കേകൊലൈയ ഉകദരകൊഗയ വഹനികക്കണതമകൊകുന്നു"  എനകൊണട്ട്.  അതകപകൊനലൈ
അനുകചദയ 164(3)-ല് സതരപ്രതനിജനയക്കുറനിച്ചട്ട് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതട്ട്, "ഒരു മനനി തനന്റെ
ഉകദരകൊഗതനില്  പ്രകവശനിക്കുനതനിനുമുമട്ട്,  ഗവരണ്ണര  അകദഹനതനക്കകൊണട്ട്
ഉകദരകൊഗകതയുയ രഹസരപകൊലൈനകതയുയ സയബന്ധനിക്കുന ശപഥങ്ങള്,  അതനിനുകവണനി
മൂനകൊയ  പടനികേയനില്  നകേകൊടുതനിട്ടുള  ഫകൊറങ്ങള്  അനുസരനിച്ചട്ട്,  നചെയ്യനികക്കണതകൊകുന്നു"
എനകൊണട്ട്. 

979/2017
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1949  നവയബര  26-ാം  തസീയതനി  "നകൊയ  നമുക്കുതനന  സമരപ്പെനിക്കനപ്പെട"
ഇന്തരന് ഭരണഘടനയനില്  നകൊളനിതവനര  ഏനതങനിലുയ  തരതനിലുള കഭദഗതനികേള്കക്കകൊ
ദുരവരഖരകൊനങ്ങള്കക്കകൊ  അനനിശ്ചനിതമകൊയ  കകേകൊടതനി  വരവഹകൊരങ്ങള്കക്കകൊ
വനികധയമകൊകേകൊത ഒരു അനുകചദമകൊണട്ട്  164-ാം അനുകചദയ.  1956-ല് നനിലൈവനില് വന
കകേരള  സയസകൊനതട്ട്  164-ാം  അനുകചദതനിനലൈ  വരവസകേള്  പ്രകേകൊരയ  വരതരസ്ത
രകൊഷസീയമുനണനികേളുനട  22  സരക്കകൊരുകേള്  സതരപ്രതനിജ  നചെയട്ട്  അധനികേകൊരതനില്
വരുകേയുണകൊയനി.  അതനില്  ഏറവുയ  ഒടുവനിലൈനത  ഗവണ്നമന്റെകൊണട്ട്  ഇകപ്പെകൊള്
നനിലൈനനില്ക്കുനതട്ട്.  മുന്സരക്കകൊരുകേളുനട  രൂപസീകേരണതനിനനനകപകൊനലൈ  ഇറൗ
സരക്കകൊരനിനന്റെ  രൂപസീകേരണതനിലുയ  മറൗലൈനികേമകൊയ  എല്ലെകൊ  ഭരണഘടനകൊതതന്വേങ്ങളുയ
പകൊലൈനിച്ചനിരുന്നുനവന യകൊഥകൊരത്ഥരയ സുവരക്തമകൊയനിരനിനക്ക സകൊമകൊനരയുക്തനിക്കട്ട് നനിരക്കകൊത
നരകൊയവകൊദങ്ങളുനയനിച്ചട്ട്  സഭയുനട  വനിലൈകയറനിയ  സമയയ  പകൊഴകൊകക്കണതകണകൊനയന
കേകൊരരയ  സഭകൊയഗങ്ങള്  ഗറൗരവപൂരവ്വയ  ചെരച്ച  നചെയ്യണനമനകൊണട്ട്  ഇക്കകൊരരതനിലുള
നചെയറനിനന്റെ അഭനിപ്രകൊയയ. 

നപകൊതസമൂഹതനിനന്റെ  ജസീവല്പ്രധകൊനമകൊയ  പ്രശ്നങ്ങളുയ  വനികേകൊരങ്ങളുയ
സഭയനില്നകേകൊണവരകൊന്  സകൊമകൊജനികേര  ബകൊദ്ധരസരകൊണട്ട്.  അകതകൊനടകൊപ്പെയതനന
ഭരണഘടനയനികലൈയുയ  നടപടനിചെടങ്ങളനികലൈയുയ  കേസീഴട്ട് വഴക്കങ്ങളനികലൈയുയ  വരതനിയകൊനങ്ങളുയ
നല്ലെനല്ലെ മകൊതൃകേകേളുയ സഭയുനട ശദ്ധയനില് നകേകൊണവകരണതയ അനനിവകൊരരമകൊണട്ട്. എനകൊല്
തനികേച്ചുയ  സകൊകങതനികേവുയ  സകൊങല്പ്പെനികേവുമകൊയ  കേകൊരരങ്ങള്  യുക്തനിരഹനിതമകൊയനി
വരകൊഖരകൊനനിച്ചട്ട്  സഭയുനട  വനിലൈനപ്പെട  സമയയ  പകൊഴകൊക്കനിക്കളയുനതട്ട്  ഭൂഷണമകൊകണകൊനയനട്ട്
സഭകൊയഗങ്ങള് ചെനിന്തനികക്കണതകൊണട്ട്. കകേവലൈയ സകൊകങതനികേതയുനട നൂലൈകൊമകൊലൈകേളല്ലെ,  മറനിച്ചട്ട്
സകൊധകൊരണ  മനുഷരരുനട  ജസീവനിത  ദുരനിതങ്ങളകൊണട്ട്  ബഹുമകൊനനപ്പെട  അയഗങ്ങനള
പ്രകചെകൊദനിപ്പെനികക്കണതട്ട്.  അതരതനിലുള  ഒരു  യജതനിനട്ട്  മഹതകൊയ  ഇറൗ  സഭയുനട
സമയയ  നമുക്കട്ട്  വനിനനികയകൊഗനിക്കകൊയ.  ശസീ  പനി.സനി.കജകൊരജനിനന്റെ  ക്രമപ്രശ്നയ
നനിലൈനനില്ക്കുനതനല്ലെനട്ട്  നചെയര റൂള് നചെയ്യുന്നു.

X സ്റ്റേകൊറമ്മ്യൂടറനി പ്രകമയയ

1958-  നലൈ കകേരള വനിദരകൊഭരകൊസ ആക്ടട്ട്   (1959   നലൈ   6) 15-  ാംവകുപ്പെട്ട്   (1) -  ാം
ഉപവകുപ്പെനിനന്റെ കനിപനനിബന്ധന 

മനി  .    സസീക്കര:   ബഹുമകൊനനപ്പെട  വനിദരകൊഭരകൊസ  വകുപ്പുമനനിക്കട്ട്  1958-നലൈ  കകേരള
വനിദരകൊഭരകൊസ  ആക്ടട്ട്  (1959  നലൈ  6)  15-ാംവകുപ്പെട്ട്  (1)-ാം  ഉപവകുപ്പെനിന്  കേസീഴനില്
സയസകൊനനത  നകൊലൈട്ട്   സ്കൂളുകേനള  ഏനറടുക്കകൊന്  ഉകദശനിച്ചുനകേകൊണള   പ്രകമയയ
അവതരനിപ്പെനിക്കകൊവുനതകൊണട്ട്.

വനിദരകൊഭരകൊസ  വകുപ്പുമനനി  (നപ്രകൊഫ  .    സനി  .    രവസീന്ദ്രനകൊഥട്ട്):  സര,  തകൊനഴപ്പെറയുന
പ്രകമയയ ഞകൊന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു. 
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“WHEREAS the managers of  the following  schools  have closed  their
schools after  obtaining  favourable Judgments from  the Hon'ble High  Court of
Kerala confirmed by the Hon'ble Supreme Court; The closure of the schools are
against the interest of public and pupils studying in those  schools. 

1) AUP School, Malapparamba,

 Kozhikode city Educational Sub district...............

ശസീ  .    നകേ  .    സനി  .    കജകൊസഫട്ട്:   കദദഗതനികേള്  മലൈയകൊളതനില്  തനന
വകൊയനിക്കണയ. 

മനി  .    സസീക്കര:  ബഹുമകൊനനപ്പെട  മനനിക്കട്ട്  മലൈയകൊളതനില്  മറുപടനി  പറയകൊന്
ബുദ്ധനിമുട്ടുകണകൊ? 

നപ്രകൊഫ  .    സനി  .    രവസീന്ദ്രനകൊഥട്ട്:  ഇതനിനുമുമയ  ഇനതല്ലെകൊയ  അവതരനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുളതട്ട്
ഇയഗസീഷനിലൈകൊണട്ട്.  ഇറൗ ആക്ടുയ ഇയഗസീഷനിലൈകൊണട്ട്. 

മനി  .   സസീക്കര: മലൈയകൊളതനില് വനിതരണയ നചെയനിട്ടുനണങനിലുയ  മുന്കേകൊലൈങ്ങളനിലുയ
ഇതരയ പ്രകമയതനിനന്റെ അവതരണയ  ഇയഗസീഷനില്തനനയകൊയനിരുന്നു. 

ശസീ  .   നകേ  .  സനി  .   കജകൊസഫട്ട് : കേസീഴട്ട് വഴക്കങ്ങള്നക്കകൊരു മകൊറയ വരുകതകണ?  

മനി  .   സസീക്കര: പ്രകമയയ മലൈയകൊളതനിലുയ ഇയഗസീഷനിലുയ വനിതരണയ നചെയനിട്ടുണട്ട്.

നപ്രകൊഫ  .    സനി  .    രവസീന്ദ്രനകൊഥട്ട്:   ഇറൗ  പ്രകമയയ  മലൈയകൊളതനില്  സരക്കുകലൈറട്ട്
നചെയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുമുമള പ്രസീസസീഡന്റെട്ട്നസല്ലെകൊയ ഇയഗസീഷനില് അവതരനിപ്പെനിച്ചതകൊണട്ട്.
ആക്ടുയ ഇയഗസീഷനിലൈകൊണട്ട്. 

ശസീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര രകൊധകൊകൃഷ്ണന്: സര,  പ്രകമയയ സരക്കുകലൈറട്ട് നചെയ ഭകൊഷയനില്
തനന  അവതരനിപ്പെനിക്കണയ.  സരക്കുകലൈറട്ട്  നചെയതട്ട്  മലൈയകൊളതനിലൈകൊയതനിനകൊല്
മലൈയകൊളഭകൊഷ തനന ഉപകയകൊഗനിക്കണയ. 

മനി  .    സസീക്കര:  ശസീ.  തനിരുവഞ്ചൂര  രകൊധകൊകൃഷ്ണന്,  ഇനതകൊരു  തരക്ക
വനിഷയമകൊക്കകണകൊ?  മുന്കേകൊലൈങ്ങളനില്   ചെടയ   130  അനുസരനിച്ചുള  പ്രകമയയ
അവതരനിപ്പെനിച്ചതട്ട്  ഇയഗസീഷനിലൈകൊയനിരുന്നു. ഇതട്ട്  മലൈയകൊളതനില്  ലൈഭരമകൊകുന്നുണട്ട്.
ദയവകൊയനി  അനതകൊരു തരക്കവനിഷയമകൊക്കരുതട്ട്.   മലൈയകൊളതനില് അവതരനിപ്പെനിക്കകൊന്
കേഴനിയുനമങനില് അങ്ങട്ട് മലൈയകൊളതനില് അവതരനിപ്പെനിക്കൂ.

വനിദരകൊഭരകൊസ വകുപ്പുമനനി  (നപ്രകൊഫ  .    സനി  .    രവസീന്ദ്രനകൊഥട്ട്):  സര,  തകൊനഴപ്പെറയുന
പ്രകമയയ ഞകൊന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു. 
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"ബഹുമകൊനനപ്പെട നനഹകക്കകൊടതനിയുനട അനുകൂലൈ വനിധനി ബഹുമകൊനനപ്പെട സുപ്രസീയ
കകേകൊടതനി  സനിരസീകേരനിച്ചനിട്ടുളതനിനകൊല്  തകൊനഴപ്പെറയുന  സ്കൂളുകേളുനട  മകൊകനജരമകൊര
അവരുനട സ്കൂളുകേള് അടച്ചുപൂടനിയനിട്ടുളതയ അപ്രകേകൊരയ സ്കൂളുകേള് പൂടനിയനിട്ടുളതട്ട് നപകൊത
തകൊല്പ്പെരരതനിനുയ  ആ  സ്കൂളുകേളനില്  പഠനിക്കുന  കുടനികേളുനട  തകൊല്പ്പെരരതനിനുയ
എതനിരകൊയതനിനകൊലുയ;

1. എ.യു.പനി. സ്കൂള്, മലൈകൊപറമട്ട്, കകേകൊഴനികക്കകൊടട്ട് സനിറനി വനിദരകൊഭരകൊസ ഉപജനില്ലെ,

 കകേകൊഴനികക്കകൊടട്ട് റവനമ്മ്യൂ ജനില്ലെ. 

2. എ.യു.പനി. സ്കൂള്, പകൊലൈകൊടട്ട്,  കകേകൊഴനികക്കകൊടട്ട് സനിറനി വനിദരകൊഭരകൊസ ഉപജനില്ലെ, 

 കകേകൊഴനികക്കകൊടട്ട് റവനമ്മ്യൂ ജനില്ലെ. 

         3. എ.എയ.എല്.പനി. സ്കൂള്, മങ്ങകൊട്ടുമുറനി,നകേകൊകണകൊടനി വനിദരകൊഭരകൊസ ഉപജനില്ലെ,

                 മലൈപ്പുറയ റവനമ്മ്യൂ ജനില്ലെ. 

         4.   പനി.എയ.എല്.പനി. സ്കൂള്, കേനിരകൊലൂര, വടക്കകൊകഞരനി വനിദരകൊഭരകൊസ ഉപജനില്ലെ,
തൃശ്ശൂര റവനമ്മ്യൂ ജനില്ലെ. 

കൂടുതല്  കേകൊരരകമമകൊയനി  അവ  നടത്തുനതനിനുകവണനി  1958-നലൈ  കകേരള
വനിദരകൊഭരകൊസ  ആക്ടട്ട്  (1959-നലൈ  6) 15-ാം  വകുപ്പെട്ട്  (1)-ാംഉപവകുപ്പെനിന്  കേസീഴനില്
കമല്പ്രസ്തകൊവനിച്ച നകൊലൈട്ട് സ്കൂളുകേളുയ നപകൊതതകൊല്പ്പെരരകൊരത്ഥയ ഏനറടുക്കുവകൊന് സരക്കകൊര
ഉകദശനിക്കുനതനിനകൊലുയ;

1958-നലൈ  കകേരള  വനിദരകൊഭരകൊസ ആക്ടട്ട്  (1959-നലൈ  6)15-ാം വകുപ്പെട്ട്  (1)-ാം
ഉപവകുപ്പെനിനന്റെ  കനിപ  നനിബന്ധനപ്രകേകൊരയ,  ഏനറടുക്കുവകൊനുള  സരക്കകൊരനിനന്റെ
ഉകദശരതനിനട്ട്  നനിയമസഭ  പകൊസകൊക്കനിയ  ഒരു  പ്രകമയതനിനന്റെ  പനിന്ബലൈമനില്ലെകൊനത
കമല്പ്പെറഞ്ഞെ ഉപവകുപ്പെട്ട് പ്രകേകൊരയ വനിജകൊപനയ പുറനപ്പെടുവനിക്കകൊന് പകൊടനില്ലെകൊതതനിനകൊലുയ;

ഇകപ്പെകൊള്,  അതനിനകൊല്, 1958-നലൈ കകേരള വനിദരകൊഭരകൊസ ആക്ടനിനലൈ  (1959-നലൈ
6)  15-ാം  വകുപ്പെട്ട്  (1)- ാം  ഉപവകുപ്പുപ്രകേകൊരയ,  കമല്പ്രസ്തകൊവനിച്ച   നകൊലൈട്ട്  സ്കൂളുകേള്
ഏനറടുക്കുനതനിനുകവണനി നനിയമസഭയുനട ഒരു പ്രകമയയ പകൊസകൊക്കുനതനിനകൊയനി ഇറൗ
സഭ ഇതനിനകൊല് തസീരുമകൊനനിക്കുന്നു.” 

12.00 Noon]
പ്രതനിപക  കനതകൊവട്ട്  (ശസീ  .    രകമശട്ട്  നചെനനിതലൈ):  സര,  ഞകൊന്  പ്രകമയനത

പനിന്തകൊങ്ങുന്നു.  മലൈകൊപ്പെറമട്ട് സ്കൂള് ഏനറടുക്കുനതനിനട്ട്  6 കകേകൊടനി രൂപ നചെലൈവഴനിക്കുന്നുനവന
ഒരു  വകൊരത  മകൊധരമങ്ങളനില്  വന്നു.  അങ്ങനനയകൊനണങനില്   ഈ   നകൊലൈട്ട്  സ്കൂളുകേള്
ഏനറടുക്കുനതനിനട്ട്  എത സകൊമതനികേ ബകൊദ്ധരത സയസകൊന ഗവണ്നമന്റെനിനട്ട് വരുനമനട്ട്
ബഹുമകൊനനപ്പെട മനനി വനിശദസീകേരനിക്കകൊകമകൊ? 
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നപ്രകൊഫ  .   സനി  .   രവസീന്ദ്രനകൊഥട്ട്:  കൃതരമകൊയനി അതനിനന്റെ വനിലൈ നനിശ്ചയനിച്ചട്ട് നനിയമപ്രകേകൊരയ

ഇത ഇരടനി  നകേകൊടുക്കകൊനമന്നുള കേണക്കനുസരനിച്ചട്ട്  മകൊതകമ നചെയ്യകൊന് സകൊധനിക്കുകേയുള.

അതനുസരനിച്ചട്ട്   വനിലൈ  ഇകപ്പെകൊള്  കൃതരമകൊയനി  പറയകൊന്  കേഴനിയനില്ലെ.   ആ  സ്കൂളുകേള്

നനിയമപ്രകേകൊരയ ഏനറടുക്കുന സമയത്തുള വനിലൈ നനിശ്ചയനിച്ചട്ട്  പറയുനതകൊണട്ട്.  6  കകേകൊടനി

രൂപ എനതട്ട്  ഏകേകദശയ ഇത  രൂപനയനട്ട് പറഞ്ഞെകനയുള, തകേ കൃതരമല്ലെ. 

ശസീ  .    രകമശട്ട് നചെനനിതലൈ:  മകൊധരമങ്ങളനില് വനതട്ട് ആറട്ട് കകേകൊടനി രൂപനയനകൊണട്ട്.

ഇറൗ നകൊലൈട്ട് സ്കൂളുകേളുയ  ഒരുമനിച്ചകൊകണകൊ ഏനറടുക്കുനതട്ട്?

നപ്രകൊഫ  .   സനി  .   രവസീന്ദ്രനകൊഥട്ട്: അല്ലെ. 

ശസീ  .    രകമശട്ട് നചെനനിതലൈ: കകേരളതനിനലൈ ആയനിരകതകൊളയ സ്കൂളുകേള് അടച്ചുപൂടല്

ഭസീഷണനി കനരനിടുന്നുണട്ട്.  ( ...........… നനമക്കട്ട്  ഓഫട്ട്..........)  അങ്ങനന വരുകമകൊള് എത

കകേകൊടനി  രൂപ  നചെലൈവഴനികക്കണനി  വരുനമന്നുളതനിനട്ട്  ഒരു  ധകൊരണയുകണകൊനയനറനിയകൊന്

കവണനി കചെകൊദനിച്ചതകൊണട്ട്. 

നപ്രകൊഫ  .   സനി  .   രവസീന്ദ്രനകൊഥട്ട്: എല്ലെകൊ സ്കൂളുകേകളയുയ ഏനറടുക്കുനനില്ലെ. നകൊലൈട്ട് സ്കൂളുകേളുനട

കേകൊരരയ  മകൊതകമ  പറഞ്ഞെനിട്ടുള.  ബകൊക്കനിയുള  സ്കൂളുകേള്  നനിലൈനനിരതകൊനകൊണട്ട്

ഉകദശനിക്കുനതട്ട്;  സയശയനികക്കണ,  നപകൊതവനിദരകൊഭരകൊസ  സകൊപനങ്ങളകൊയനി

നനിലൈനനിരതകൊന് സകൊധനിക്കനിനല്ലെന സകൊഹചെരരതനിലൈകൊണട്ട് ഇറൗ നകൊലൈട്ട് സ്കൂളുകേളുയ ഗവണ്നമന്റെട്ട്

ഏനറടുക്കുനതട്ട്.  അടച്ചുപൂടല്  ഭസീഷണനി  കനരനിടുന   കകേരളതനിനലൈ  ബകൊക്കനി  എല്ലെകൊ

സരക്കകൊര  സ്കൂളുകേളുയ  ജനകേസീയമകൊയനി  ഇടനപ്പെടട്ട്  അവനയ  ജനകേസീയ  വനിദരകൊഭരകൊസ

സകൊപനങ്ങളകൊക്കുന പ്രക്രനിയ   നടത്തുകേകയയുള, ഏനറടുക്കുകേയനില്ലെ. 

മനി  .   സസീക്കര: പ്രകമയയ  സഭ പരനിഗണനയ്നക്കടുക്കുന്നു. 

വനിദരകൊഭരകൊസ വകുപ്പുമനനി അവതരനിപ്പെനിച്ച സ്റ്റേകൊറമ്മ്യൂടറനി  പ്രകമയയ പകൊസകൊക്കണനമന

പ്രശ്നനത 

അനുകൂലൈനിക്കുനവര............

പ്രതനികൂലൈനിക്കുനവര............

പ്രകമയയ സഭ നഎകേകേകണരന അയഗസീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. 

പ്രകമയയ പകൊസകൊയനിരനിക്കുന്നു.
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XI ചെടയ 130  അനുസരനിച്ചുള ചെരച്ച 

കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് ടകൊവന്കൂറനിനന കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്തരയനില്
ലൈയനിപ്പെനിക്കകൊനുള നസീക്കയ 

മുഖരമനനി (ശസീ  .   പനിണറകൊയനി വനിജയന്): സര, കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് ടകൊവന്കൂറനിനന
കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തരയനില്  ലൈയനിപ്പെനിക്കകൊനുള  നസീക്കനത  അതസീവ
ഉല്ക്കണകയകൊനടയകൊണട്ട്   കകേരള നനിയമസഭ വസീകനിക്കുനതട്ട്.   846-ല്പ്പെരയ ശകൊഖകേളുയ
എണ്ണകൊയനിരകതകൊളയ  കകേകൊടനിരൂപ നനികകപവുമുള എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യകൊണട്ട്  കകേരളതനിനലൈ
ഏറവുയ വലൈനിയ ബകൊങട്ട്.  കകേരള സരക്കകൊരനിനന്റെ സകൊമതനികേ ഇടപകൊടനില് സനിയഹഭകൊഗവുയ
എസട്ട്.ബനി.ടനി.  വഴനിയകൊണട്ട്  നടക്കുനതട്ട്.  നമ്മുനട  നകൊടനിനന്റെ  വനികേസനതനില്
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യനിനലൈ  കേകൊരഷനികേ  വനികേസന  വകൊയ്പകേള്  നനിരണ്ണകൊയകേമകൊയ  പങട്ട്
വഹനിക്കുന്നുമുണട്ട്.    20-ാം  നൂറകൊണനിനന്റെ  ആരയഭയ  മുതല്  പ്രവരതനിച്ചുവന  ഒരു
ഡസകനകൊളയ  ബകൊങ്കുകേള്  കചെരനട്ട്   1946-ല്   രൂപയ  നകേകൊടുത  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-കയകൊടട്ട്
പ്രകതരകേ നനവകേകൊരനികേബന്ധയതനന കകേരളതനിനുണട്ട്.   അങ്ങനന നമ്മുനട  നകൊടുമകൊയനി
നനജവബന്ധയ  പുലൈരത്തുന  ഒരു  ബകൊങട്ട്  ഇല്ലെകൊതകൊകുനതട്ട്  സയസകൊനനത
നനികകപനതയുയ  സകൊമതനികേ  വളരച്ചനയയുയ  പ്രതനികൂലൈമകൊയനി  ബകൊധനിക്കുയ.  മുതല്
മുടക്കനിനട്ട്  സകൊപനതനിനന്റെ  പ്രകൊകദശനികേ  കവരുകേളുമകൊയനിട്ടുള  ബന്ധയ  അക്കകൊദമനികേട്ട്
തലൈതനില്തനന  അയഗസീകേരനിക്ക  നപ്പെടനിട്ടുളതകൊണട്ട്.  ദറൗരഭകൊഗരകേരനമന്നു  പറയനട,
കകേരളതനികന്റെനതനട്ട്  അവകേകൊശനപ്പെടകൊവുന   ബകൊങ്കുകേള്  ഒനനകൊനകൊയനി  ഇല്ലെകൊതകൊയനി
നകേകൊണനിരനിക്കുന  കേകൊലൈഘടമകൊണനിതട്ട്.  ഈ  പശ്ചകൊതലൈതനില്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യുനട
തനികരകൊധകൊനയ കകേരളതനിനട്ട് അപരനിഹകൊരരമകൊയ നഷമകൊയനിരനിക്കുന്നു.  

പുതനിയ  നചെറുകേനിട  ബകൊങ്കുകേള്ക്കട്ട്  അനുവകൊദയ  നല്കുന  നയയ   സന്വേസീകേരനിച്ചു
നകേകൊണനിരനിക്കുകമകൊള്   എസട്ട്.ബനി.ടനി.-നയ   ഒരു  വലൈനിയ  ബകൊങനില് ലൈയനിപ്പെനിക്കകൊനുള
നസീക്കയ  കകേരളതനിനന്റെ  തകൊല്പ്പെരരതനിനട്ട്  വനിരുദ്ധമകൊണട്ട്.  ഈ  പശ്ചകൊതലൈതനില്
കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ടകൊവന്കൂറനിനന  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തരയനില്
ലൈയനിപ്പെനിക്കകൊനുള  നസീക്കതനില്  നനിന്നുയ  പനിനകൊറണനമനട്ട്  റനിസരവട്ട്  ബകൊങനികനകൊടുയ
കകേന്ദ്രസരക്കകൊരനികനകൊടുയ ഈ സഭ  അഭരരത്ഥനിക്കുന കേകൊരരയ  ചെരച്ച നചെയ്യണനമന
ഉപകകപയ ഞകൊന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു. സന്വേയയ വനിശദസീകൃതമകൊയത നകേകൊണട്ട് കൂടുതല്
വനിശദസീകേരനികക്കണതനിനല്ലെനകൊണട്ട് കതകൊന്നുനതട്ട്

ശസീ  .    നകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരസീനകൊഥന്:  സര,  കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് ടകൊവന്കൂറനിനന
കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തരയനില് ലൈയനിപ്പെനിക്കകൊനുള നസീക്കനത സയബന്ധനിച്ചട്ട്  സഭ
ചെരച്ച  നചെയ  ഉപകകപനത  ഞകൊന്  പനിന്തുണയകേയകൊണട്ട്.  വനിഷയതനികലൈക്കട്ട്
കേടക്കുനതനിനുമുമട്ട് ചെരനിതനതക്കുറനിച്ചട്ട് വനിഖരകൊതമകൊയ ബനിടസീഷട്ട് യുദ്ധ ചെരനിതകേകൊരന്
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ശസീ. കജകൊണ് നടറനിയഗ്ടണ് പറഞ്ഞെ കേകൊരരയ ഞകൊന് സഭനയ ഓരമ്മനിപ്പെനിക്കകൊയ. ആദരയ
ഇയഗസീഷനില്  പറയകൊയ.  പനിനസീടട്ട്  അതനിനന്റെ  മലൈയകൊളയ  കൂടനി  പറയകൊയ.  ഇയഗസീഷനില്
പറയുനതട്ട്, 'Delusion about a history is a serious matter or it can affect the
history  that  is  about  to  be  made.'  മലൈയകൊളതനില്  പറയുകേയകൊനണങനില്
'ചെരനിതനതക്കുറനിച്ചുള നതറകൊയ അറനിവുയ അവജയുയ ഏറവുയ ആശങനപ്പെടുത്തുന
ഒരു  കേകൊരരമകൊണട്ട്.  കേകൊരണയ  നനിങ്ങള്   അവജകയകൊനട  ചെരനിതയ  അറനിയകൊനത
നചെയ്യുന  ഇനനത  നതറകൊയ  തസീരുമകൊനങ്ങള്  നകൊനള  ചെരനിതമകൊകുകമകൊള്  അതട്ട്
നകൊടനിനന  പ്രതനികൂലൈമകൊയനി  ബകൊധനിക്കുയ.'  ഇനട്ട്  കകേന്ദ്രസരക്കകൊര  ചെരനിതനത
വളനച്ചകൊടനിക്കുന  ഒരു  നനിലൈപകൊടകൊനണടുതനിരനിക്കുനതട്ട്.  പുതനിയ  നലൈന്സനിലൂനട  ഒരു
ഏകേസീകൃത  സന്വേഭകൊവതനിലൂനടയകൊണട്ട് ചെരനിതനത കേകൊണുനതട്ട്. പണകേകൊലൈനത ആളുകേള്
നചെയ കേകൊരരങ്ങനളകൊനക്ക തനിരസരനിക്കുനതകൊണട്ട് പുതനിയ കകേന്ദ്രസരക്കകൊരനിനന്റെ നനിലൈപകൊടട്ട്.
അങ്ങനനയുള  ഒരു  സരക്കകൊരനിനന  കകേരളതനിനന്റെ  ചെരനിതവുയ  ഇന്തരയുനട  ബകൊങനിയഗട്ട്
ചെരനിതവുയ  പഠനിപ്പെനിക്കുകേനയനതട്ട്  അതരന്തകൊകപകനിതമകൊണട്ട്.   ഇന്തരയനില്  ബകൊങനിയഗട്ട്
കമഖലൈയുനട  തടക്കയ  കേല്ക്കതയനില് നനിന്നുമകൊണട്ട്.   1806  ജൂണ് 2-നട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട്
ബയഗകൊള്  ആയനി  മകൊറനിയ ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  കേല്ക്കടയകൊണട്ട്  ബയഗകൊള് പ്രസനിഡന്സനിയനില്
ആദരമകൊയനി   ആരയഭനിച്ചതട്ട്.  അതനിനുകശഷയ  മറട്ട്  പ്രസനിഡന്സനികേളകൊയ  കബകൊയനബ
പ്രസനിഡന്സനിയുയ മദ്രകൊസട്ട് പ്രസനിഡന്സനിയുയ  കൂടനി കചെരതകൊണട്ട്  1921-ല് ബനിടസീഷട്ട്
സരക്കകൊര ഇയപസീരനിയല് ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തര രൂപസീകേരനിച്ചതട്ട്.  ബനിടസീഷട്ട്  സരക്കകൊര
ഇയപസീരനിയല്  ബകൊങട്ട്  രൂപസീകേരനിക്കുന  സമയത്തുതനന  കകേരളതനില്  ധനകേകൊരര
കമഖലൈയനില്  നചെറനിയ  നചെറനിയ  മകൊറങ്ങള്  നടന്നുനകേകൊണനിരനിക്കുകേയകൊയനിരുന്നു.
കകേരളതനില് ആദരനത ഒരു പ്രധകൊനനപ്പെട ബകൊങട്ട് ആരയഭനിച്ചതട്ട് തനിരുവനിതകൊയകൂറനിനന്റെ
മണ്ണനില്  1945-ലൈകൊണട്ട്.  ഈ നനിയമസഭ പണട്ട് സനിതനി നചെയനിരുന,  നമ്മുനട എല്ലെകൊ
ഒകൊഫസീസുകേളുമുള  ഹജൂര  കേകച്ചരനിയനില്,  ഇനനത  നസക്രകടറനിയറനിലൈകൊണട്ട്
അനനത  തനിരുവനിതകൊയകൂര  മഹകൊരകൊജകൊവുയ  ദനിവകൊന്  സനി.പനി.-യുയ  ചുക്കകൊന്
പനിടനിച്ചുനകേകൊണട്ട് ടകൊവന്കൂര ബകൊങട്ട്  ലൈനിമനിറഡട്ട് എന സകൊപനമകൊരയഭനിച്ചതട്ട്.  1918-ല്
തടങ്ങനിയ   കകേകൊടയയ ഓറനിയന്റെട്ട് ബകൊങട്ട്, ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് നമ്മ്യൂ ഇന്തര ലൈനിമനിറഡട്ട്,  ലൈകൊറനിന്
കേകൊതലൈനികേട്ട് ബകൊങട്ട്, നകേകൊച്ചനിന് നകൊയര ബകൊങട്ട്, ചെമക്കുളയ കേകൊതലൈനികേട്ട് ബകൊങട്ട്, ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട്
ആലുവ,  ഇന്കഡകൊ  നമരക്കന്റെയനില്  ബകൊങട്ട്,  വകൊസുകദവവനിലൈകൊസയ  ബകൊങട്ട്  തടങ്ങനി  പലൈ
ബകൊങ്കുകേളുയ  കകേരളതനില്  സന്വേകൊതനരയകേനിട്ടുനതനിനുമുമട്ട്  പ്രവരതനിക്കുന്നു  ണകൊയനിരുന്നു.
1955-ലൈകൊണട്ട് ഒരു പ്രധകൊനനപ്പെട മകൊറയ വനതട്ട്.   സന്വേകൊതനരതനിനട്ട് കശഷയ 1955-ല് ഇന്തരന്
പകൊരലൈനമന്റെനില്  പണ്ഡനിറട്ട്  ജവഹരലൈകൊല്  നനഹ്റുവനിനന്റെ  സരക്കകൊര   കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്
ഇന്തരകൊ ആക്ടനിലൂനട  കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്തര എന്നുള പുതനിയ ഒരു പ്രസകൊനതനിനട്ട്
രൂപയ നകേകൊടുക്കുകേയകൊയനിരുന്നു.  അതനിനുകശഷയ  നമ്മള് ശദ്ധനികക്കണ പ്രധകൊനനപ്പെട
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ഒരു കേകൊരരയ ഈ ആക്ടട്ട് അനമന്ഡട്ട് നചെയ്യുനതട്ട് 1959-ലൈകൊണട്ട്. 1959-ല് കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട്
ഓഫട്ട് ഇന്തര  (സബ്സനിഡനിയറനി ബകൊങട്ട്സട്ട്)  ആക്ടട്ട് എനനകൊരു നനിയമയ പകൊരലൈനമന്റെട്ട്
പകൊസകൊക്കനി.  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ടകൊവന്കൂറുയ  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  നനഹദ്രകൊബകൊദുയ
കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട് നനമസൂറുയ കപകൊലുള  ബകൊങ്കുകേനളകൊനക്ക  1959-ലൈകൊണട്ട് വനതട്ട്.
ഇതനില്  നമ്മള്  ശദ്ധനികക്കണ  പ്രധകൊനനപ്പെട  ഒരു  വസ്തുതയുണട്ട്.   അനനത
പ്രധകൊനമനനി  ജവഹരലൈകൊല്  നനഹ്റുവനിനട്ട്  ഈ  ബകൊങ്കുകേനളനയകൊക്ക  അനട്ട്  തനന
ലൈയനിപ്പെനിക്കകൊമകൊയനിരുന്നു.  പകക  അനട്ട്  ലൈയനിപ്പെനിക്കകൊതനിരുനതനിനന്റെ  പ്രധകൊനനപ്പെട
കേകൊരണയ  ഓകരകൊ  പ്രകദശതനിനന്റെ  ആവശരങ്ങള്  മനസനിലൈകൊക്കനി,   അവനിടനത
കേകൊരഷനികേ  കമഖലൈയനിനലൈ  പകൊവനപ്പെട  ആളുകേളുനട  ആവശരങ്ങള്  മനസനിലൈകൊക്കനി
അതകൊതട്ട്  പ്രകദശങ്ങളനില്തനന  ആ  ബകൊങ്കുകേള്  നനിലൈനനില്ക്കണനമന്നുള
വലൈനിനയകൊരു  ചെനിന്ത  കേകൊരണമകൊണട്ട്  അനനത  കകേകൊണ്ഗ്രസട്ട്  സരക്കകൊര
അങ്ങനനനയകൊരു  തസീരുമകൊനനമടുതതട്ട്.  1959-ല്  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തര
(സബ്സനിഡനിയറനി  ബകൊങട്ട്സട്ട്)  ആക്ടട്ട്  പകൊസകൊയകപ്പെകൊള്  8  സബ്സനിഡനിയറനി
ബകൊങ്കുകേളകൊണട്ട്  നനിലൈവനില്  വനതട്ട്.  അതനിനുകശഷയ  ഏറവുമധനികേയ  വനിപവകേരമകൊയ
തസീരുമകൊനങ്ങള് ബകൊങനിയഗട്ട് കമഖലൈയനില് ഉണകൊയതട്ട് 1969-ലൈകൊണട്ട്. നമ്മുനട പ്രനിയനപ്പെട
പ്രധകൊനമനനി  ഇന്ദനിരകൊഗകൊന്ധനിയുനട  കദശസകൊല്ക്കരണ നടപടനികേനളക്കുറനിച്ചട്ട്  നമുക്കട്ട്
എല്ലെകൊവരക്കുമറനിയകൊയ.  ഇനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സരക്കകൊര   നമരജറനിനനക്കുറനിച്ചട്ട്
സയസകൊരനിക്കുകമകൊള്  അതനിനന  എതനിരത   ഒനരകൊറ  പകൊരടനി  മകൊതകമയുള.  അതട്ട്
ജനസയഘമകൊയനിരുന്നു.  അനതകേകൊലൈനതക്കുറനിച്ചട്ട്  നമ്മള്  ഓരക്കുകേയകൊനണങനില്
ഇന്തരയനില്  50  കകേകൊടനി  രൂപയുനട  നനികകപമുള  14  ബകൊങ്കുകേനളയകൊണട്ട്
ഇന്ദനിരകൊഗകൊന്ധനി  സരക്കകൊര  നകൊഷണനനലൈസട്ട്  നചെയതട്ട്.  അതനകേകൊണട്ട്  വലൈനിയ
ഗുണങ്ങള് നമ്മുനട നകൊടനിനുണകൊയനിട്ടുണട്ട്.  ഇന്നുയ ഗുണങ്ങളുണകൊകുന്നുണട്ട്.  ആദരമകൊയനി
നമ്മുനട  നകൊടനിനലൈ  പ്രധകൊനനപ്പെട  സലൈങ്ങളനില്  ബകൊങ്കുകേളുനട  ബകൊഞകേള്
വന്നുതടങ്ങനി.  ഗ്രകൊമങ്ങളനില്  സമകൊദരശസീലൈയ  വന്നുതടങ്ങനി.  അതനികനകൊനടകൊപ്പെയ
അവഗണനിക്കനപ്പെട  കമഖലൈകേളനില്,  നചെറുകേനിടക്കകൊരക്കുയ  സന്വേയയനതകൊഴനിലൈനിനുനമകൊനക്ക
ഫണട്ട്  വന്നുതടങ്ങനി.  നമുക്കറനിയകൊയ   നമ്മുനട  നകൊടനില്  ഇനട്ട്  ഒരുപകക  നഎ.ടനി.
വനിപവയ  വനതനിനുകശഷയ  ധകൊരകൊളയകപരക്കട്ട്   കജകൊലൈനി  ലൈഭനിച്ചതകപകൊനലൈ  ഒരുപകൊടട്ട്
കപരക്കട്ട്  നതകൊഴനില്  ലൈഭനിച്ചുതടങ്ങനിയതട്ട്,  ഒരു തലൈമുറ  പഠനിച്ചട്ട്  വളരനട്ട്  രകനപ്പെടതട്ട്
ബകൊങനിയഗട്ട് കമഖലൈ ഇന്ദനിരകൊഗകൊന്ധനിയുനട കേകൊലൈതട്ട് നകൊഷണനനലൈസട്ട് നചെയകപ്പെകൊഴകൊണട്ട്.
ഈ  ചെരനിതനമകൊനക്ക  വനിസരനിച്ചുനകേകൊണകൊണട്ട്   ഇനട്ട്  എന്.ഡനി.എ.  സരക്കകൊര
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-നയ  എസട്ട്.ബനി.നഎ.-യനില്  ലൈയനിപ്പെനിക്കുകേ   എന്നുളള  പ്രധകൊനനപ്പെട
വനിഷയവുമകൊനയതനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  നമ്മള്  പഠനികക്കണ  പ്രധകൊനനപ്പെട  ഒരു  കേകൊരരയ
എസട്ട്.ബനി.ടനി.  എന  ബകൊങട്ട്   ഇന്ഡനിനപന്ഡന്റെകൊയനിട്ടുളതനിനന്റെ  ഹനിസ്റ്റേറനിനയ
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കുറനിച്ചകൊണട്ട്.  ഏറവുയ  നല്ലെ  രസീതനിയനില്  വരക്കട്ട്  നചെയനിരുന  ബകൊങ്കുകേളനില്  ഒനട്ട്
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യകൊണട്ട്.   കകേരള  സരക്കകൊരനിനട്ട്  ഒരു  ശതമകൊനയ   നഷയറുള
കകേരളതനിനന്റെ  നനപതൃകേമകൊണട്ട്  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ടകൊവന്കൂര.  അതനിനന്റെ
കലൈകൊകഗകൊയനില്  പറയുനതകപകൊനലൈ  Long  Tradition  of  Trust  (നസീണകേകൊലൈനത
വനിശന്വേകൊസയ).  ഓകരകൊ മലൈയകൊളനിക്കുമുള ബകൊങകൊണട്ട്  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ടകൊവന്കൂര.
അതനില്  ചെനിലൈ  കേണക്കുകേള്  ഞകൊന്  പറയകൊയ.  1976  മുതല്   2016  വനരയുള
നനികകപങ്ങള് കനകൊക്കുകമകൊള്  155  കകേകൊടനി രൂപയനില് നനിനട്ട് ഒരു ലൈകയ കകേകൊടനി
രൂപയകൊയനി കേഴനിഞ്ഞെ  40  വരഷയ നകേകൊണട്ട് മകൊറനിയനിട്ടുണട്ട്. Priority Sector  Lending
(മുന്ഗണനകൊ  വകൊയ്പകേള്)  22  കകേകൊടനിരൂപയനില്  നനിനട്ട്  27000  കകേകൊടനിരൂപയകൊയനി
മകൊറനിയനിട്ടുണട്ട്.  നനറട്ട്  കപ്രകൊഫനിറട്ട്  അനല്ലെങനില്  അറകൊദകൊയയ  21  ലൈകതനില്  നനിനട്ട്
338  കകേകൊടനിരൂപയകൊയനി  കേഴനിഞ്ഞെ  40  വരഷയനകേകൊണട്ട്  മകൊറനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബകൊഞകേളുനട
എണ്ണയ  330-ല്  നനിനട്ട്  1777  ആയനി  മകൊറനിയനിട്ടുണട്ട്.   അകതകൊനടകൊപ്പെയ  നമ്മള്  മറട്ട്
ഫനിനകൊന്ഷരല്  ഡകൊറകൊ  കനകൊക്കുകേയകൊനണങനില്  എല്ലെകൊ  കേണക്കുകേളനിലുയ
എസട്ട്.ബനി.നഎ.-നയക്കകൊള്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.  മുനനിലൈകൊണട്ട്.  ബകൊങ്കുകേളുനട  പ്രധകൊനനപ്പെട
കേണക്കുകേള്  കനകൊക്കുനതട്ട്  എന്.പനി.എ.-യകൊണട്ട്,  മലൈയകൊള  ഭകൊഷയനില്  പറഞ്ഞെകൊല്
കേനിടകൊക്കടയ.  എന്.പനി.എ.  ശതമകൊനതനില്  ഏറവുയ  നല്ലെ  രസീതനിയനില്  നനില്ക്കുനതട്ട്
കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ടകൊവന്കൂറകൊണട്ട്.  4.78  ശതമകൊനമകൊണട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യുനട
കഗ്രകൊസട്ട് എന്.പനി.എ.  എസട്ട്.ബനി.ഐ.-യ്ക്കട്ട് അതട്ട്  6.5  ശതമകൊനമകൊണട്ട്.  കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട്
ഓഫട്ട് ലമസൂര 6.56 ശതമകൊനമകൊണട്ട്. കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് പകൊടരകൊലൈ 8 ശതമകൊനമകൊണട്ട്.
നല്ലെ  രസീതനിയനില്  പ്രവരതനിക്കുന,  നല്ലെ  ഫനിനകൊന്ഷരല്  നഹല്ത്തുള,  നല്ലെ
ഭകൊവനിയുള,  നനകൊയനി വരക്കട്ട് നചെയ്യുന ഒരു ബകൊങനിനട്ട്  എന്തനിനകൊണട്ട് ഈ ലൈയനയ.
ലൈയനതനിനുള  പ്രധകൊന  കേകൊരണമകൊയനി  സരക്കകൊര  പറഞ്ഞെനിരനിക്കുനതട്ട്  രകൊജരകൊന്തര
തലൈതനില് മത്സരനിക്കകൊന് വന്കേനിട ബകൊങട്ട് ആകുകേ എന ലൈകരകതകൊനടയകൊനണനകൊണട്ട്.
ഒരു കേകൊരരയ ഞകൊന് കചെകൊദനിക്കനട, നമുനക്കല്ലെകൊയ അറനിയകൊയ, 2008-ല് ആകഗകൊള മകൊന്ദരയ
ഉണകൊയകപ്പെകൊള്,  ഫനിനകൊന്ഷരല്  ലക്രസനിസട്ട്  ഉണകൊയകപ്പെകൊള്,  sub-prime  crisis
ഉണകൊയകപ്പെകൊള്  അകമരനിക്കയനിനലൈ  പ്രധകൊനനപ്പെട  ബകൊങ്കുകേനളകൊനക്ക  അനട്ട്
തകേരനതകൊണട്ട്.   ലൈസീവകൊന്  ബകദഴനിനനകപ്പെകൊലൈനത  ബകൊങ്കുയ  നജ.പനി.എയ.സനി.
കപകൊലുള  ബകൊങ്കുകേനളകൊനക്ക  തകേരനടനിഞ്ഞെതട്ട്  നമ്മള്  കേണതകൊണട്ട്.   അനട്ട്
അതനിനനക്കുറനിച്ചുള  ചെരച്ചകേള്  യു.എസട്ട്.-ല്  വനകപ്പെകൊള്  പലൈ  പ്രധകൊനനപ്പെട
ഇക്കകണകൊമനിസ്റ്റുകേളുയ  അലൈന്  ഗ്രസീന്സകൊനനിനനകപ്പെകൊലുള  നഫഡറല്  റനിസരവനിനന്റെ
പഴയ  നചെയരമകൊനുനമകൊനക്ക  പറഞ്ഞെ  കേകൊരരയ,  ഇതട്ട്  വലൈനിയ  ബകൊങ്കുകേളകൊയത
നകേകൊണകൊണട്ട്  തകേരന്നുനവനനകൊരു  വകൊഗന്വേകൊദയ  അനട്ട്  ഉണകൊയനിരുന്നു.  ഒബകൊമകൊ
അഡനിനനികസ്ട്രൈഷനന്റെ  സമയതട്ട്  വലൈനിനയകൊരു  ചെരച്ച  സഭയനിനലൈകൊനക്ക  നടനതകൊണട്ട്.
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Too big to fail  എനനകൊരു കേണ്നസപ്റട്ട്  ഉണട്ട്.  വലൈനിയ ബകൊങ്കുകേള് നഫയനിലുവര
ആകുകേയകൊനണങനില് തസീരച്ചയകൊയുയ അതനിനന സയരകനിക്കണനമന്നുള ഒരു നപകൊത
നയതനികലൈയ്ക്കട്ട്   യു.എസട്ട്.  പകൊരലൈനമന്റെട്ട്  കപകൊയനി.  അനട്ട്  ശസീ.  അലൈന് ഗ്രസീന്സകൊന്
പറനഞ്ഞെകൊരു കേകൊരരമുണട്ട്, “If they are too big to fail then they are too big.
ബകൊങ്കുകേള് വലുതകൊയനിനക്കകൊണട്ട് തകേരന്നു നകേകൊണനിരനിക്കുകേയകൊനണങനില് അവ അത
വലുതകൊകകേണ ആവശരമനില്ലെകൊനയനകൊണട്ട് അകദഹയ പറഞ്ഞെതട്ട്.   എടട്ട്  വരഷയ മുമട്ട്
നടനതകൊണട്ട്.  ഇനട്ട് എസട്ട്.ബനി.ഐ.-ക്കുള ഏറവുയ വലൈനിയ ഗുണമകൊയനി പറയുനതട്ട്
കലൈകൊകേ  ബകൊങനിങ്ങനില്  52-ല്  നനിന്നുയ  45-ാം  നപകൊസനിഷനനികലൈക്കട്ട്  എതകൊന്
കേഴനിയുനമനകൊണട്ട്.  പകക ഇനതകൊനക്ക നചെയ്യകൊനത തനന എസട്ട്.ബനി.ഐ.-ക്കട്ട്  ഈ
നപകൊസനിഷനനികലൈയ്ക്കട്ട്  എതകൊന്  സകൊധനിക്കകൊവുനകതയുള.  എസട്ട്.ബനി.ഐ.
ലൈയനനതക്കുറനിച്ചട്ട്  പറയുകമകൊള്  ഇതനില്  ഏറവുയ  കൂടുതല്  ആശങനപ്പെടുനതട്ട്
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യനിനലൈ  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളകൊണട്ട്.  14892  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളകൊണട്ട്
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-ക്കുളതട്ട്.  75  ശതമകൊനയ  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേള്  കകേരളതനിലുയ  മറളവര
പുറത്തുമകൊണട്ട്  വരക്കട്ട്  നചെയ്യുനതട്ട്.  അതനികനകൊനടകൊപ്പെയ  ഏകേകദശയ  ആയനിരകതകൊളയ
ദനിവസ  കവതനക്കകൊരുയ  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യനില്  വരക്കട്ട്  നചെയ്യുന്നുണട്ട്.  ദനിവസ
കവതനക്കകൊരനില് പലൈരുയ അ ഞയ ആറുയ വരഷമകൊയനി വരക്കട്ട് നചെയ്യുനവരകൊണട്ട്.  എല്ലെകൊ
വരഷവുയ  നചെറനിയ  രസീതനില്  കജകൊലൈനി  സനിരനപ്പെടുത്തുന  സയവനിധകൊനയകൂടനി
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യനില്  ഉനണനകൊണട്ട്  ഞകൊന്  മനസനിലൈകൊക്കുനതട്ട്.  ഇകപ്പെകൊള്
വരകൊന്കപകൊകുന  പ്രധകൊനനപ്പെട  പ്രശ്നയ,  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളനില്  ഫ്രണട്ട്  എന്ഡനില്
നനില്ക്കുനവരക്കട്ട്  പ്രശ്നയ  കേകൊണുകേയനില്ലെ.  പനക,  ഏനതകൊരു  നമരജറുയ
അകേന്വേനിസനിഷനുയ  നടക്കുകമകൊള്   എഫനിഷരന്സനി  കൂട്ടുനതട്ട്  ബകൊക്കട്ട്  എന്ഡട്ട്
ഒനനിക്കുകമകൊഴകൊണട്ട്, ബകൊക്കട്ട് എന്ഡട്ട് ഇന്റെകഗ്രഷന് നടക്കുകമകൊഴകൊണട്ട്. ഒരു ബകൊങനിനന്റെ
ബകൊഞനില്  50  ശതമകൊനയ  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുയ  ബകൊക്കട്ട്  എന്ഡനില്  വരക്കട്ട്
നചെയ്യുനവരകൊനണങനില്  മുകനകൊടട്ട്  കപകൊകുകമകൊള്  ഈ  നതകൊഴനിലൈവസരങ്ങള്
നഷനപ്പെടുകമകൊനയനനകൊരു  ഭസീതനി  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യനിനലൈ  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേള്ക്കുണട്ട്.
അതകപകൊനലൈ   പ്രധകൊനനപ്പെട  രണകൊമനത പ്രശ്നയ   1970-കേളനില്  ഏറവുയ  കൂടുതല്
നതകൊഴനില് അവസരങ്ങള് വനതട്ട് ബകൊങനിയഗട്ട് കമഖലൈയനിലൈകൊണട്ട്.  ഒരു ബകൊങനില് പനി.ഒ.
ആയനി കപകൊകുനകതകൊ നകറനിക്കല് കജകൊലൈനിക്കകൊയനി എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യനില് കചെരുനകതകൊ
ആണട്ട്  ഏറവുയ  വലൈനിയ  കജകൊലൈനിയകൊയനി  എല്ലെകൊവരുയ  കേകൊണുനനതനട്ട്  നമുക്കറനിയകൊയ.
അങ്ങനന  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള്  നമ്മുനട  നകൊടനില്  ക്രനികയറട്ട്  നചെയ്യകൊന്
കേഴനിയുകേയനിനല്ലെന  വലൈനിനയകൊരു ഭസീതനികൂടനിയുണട്ട്.   അതനികനകൊനടകൊപ്പെയ  പ്രധകൊനനപ്പെട
മനറകൊരു  പ്രശ്നയ കേഴനിഞ്ഞെ  50  വരഷമകൊയനി കകേരളതനിനന്റെ സന്വേഭകൊവയ മനസനിലൈകൊക്കനി,
കകേരളതനിനന്റെ  ബനിസനിനസട്ട്  ആവശരങ്ങള്  മനസനിലൈകൊക്കനി  എസട്ട്.ബനി.ടനി.
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പ്രവരതനിക്കുന്നുണട്ട്.   ഉദകൊഹരണമകൊയനി,  കകേരളതനില്  2015  ഡനിസയബറനിനലൈ
കേണക്കട്ട്  കനകൊക്കുകമകൊള്  വനനിതകൊ  വകൊയ്പ  ഇനതനില്  എസട്ട്.ബനി.ഐ.
നകേകൊടുതനിരനിക്കുനതട്ട് 5100 കകേകൊടനി രൂപയകൊണട്ട്. പനക എസട്ട്.ബനി.ടനി. വനനിതകൊ വകൊയ്പ
നകേകൊടുതനിരനിക്കുനതട്ട് ഇതനിനന്റെ രണനിരടനിയകൊണട്ട്. 11000 കകേകൊടനി രൂപകയകൊടട്ട് അടുപ്പെനിച്ചട്ട്
എസട്ട്.ബനി.ടനി.  നകേകൊടുതനിട്ടുണട്ട്.  അതനികനകൊനടകൊപ്പെയ  എസട്ട്.ടനി.  വകൊയ്പ  കനകൊക്കുകേയകൊനണങനില്
എസട്ട്.ബനി.ഐ. 112 കകേകൊടനി  രൂപയകൊണട്ട് നകേകൊടുതനിരനിക്കുനതട്ട്.  അതനിനന്റെ നകൊലൈനിരടനിയകൊയ
550  കകേകൊടനി  രൂപയകൊണട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.  നകേകൊടുതനിരനിക്കുനതട്ട്.   എസട്ട്.സനി.  രയഗത്തുള
വകൊയ്പകേള്  കനകൊക്കുകേയകൊനണങനില്  143  കകേകൊടനി  രൂപയകൊണട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ഐ.
നകേകൊടുതനിട്ടുളതട്ട്.   ഏകേകദശയ  3291  കകേകൊടനി  രൂപയകൊണട്ട്  എസട്ട്.സനി.  വകൊയ്പ  ഇനതനില്
എസട്ട്.ബനി.ടനി.  നകേകൊടുതനിരനിക്കുനതട്ട്.   അതകപകൊലൈതനന  സൂക്ഷ്മ  വരവസകൊയതനിനുയ
നചെറുകേനിട വരവസകൊയതനിനുനമകൊനക്ക എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യകൊണട്ട് എസട്ട്.ബനി.ഐ.-നയക്കകൊളുയ
കൂടുതല് കലൈകൊണുകേള് നകേകൊടുക്കുനതട്ട്.  കകേരളതനിനന്റെ സന്വേഭകൊവയ മനസനിലൈകൊക്കനിയകൊണട്ട്
എസട്ട്.ബനി.ടനി.  കകേരളതനില്  പ്രവരതനിച്ചനിട്ടുളതട്ട്.  നമുനക്കല്ലെകൊയ  ഭസീതനിയുളതട്ട്
ഒരുപനക  വലൈനിയ  രസീതനിയനിലുള  മകൊകക്രകൊ  പകൊനനിയഗട്ട്  ഒനക്ക  വരുകമകൊള്
കകേരളതനിനന്റെ തകൊല്പരരങ്ങള്, പകൊവനപ്പെടവരുനട തകൊല്പരരങ്ങള് സയരകനിക്കകൊനത
ഒരു  വലൈനിയ  ബകൊങകൊയനി  മകൊറനി  എന്റെരലപ്രസട്ട്  കലൈകൊണുകേകളകൊ  കകേകൊരപ്പെകററട്ട്
കലൈകൊണുകേകളകൊ  മകൊതയ  നകേകൊടുത്തുനകേകൊണട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ഐ.  മുകനകൊടട്ട്  കപകൊകുകമകൊ
എനനകൊരു  സയശയമുണട്ട്.  കേനിയഗട്ട്  ഫനിഷര  ഡനികഫകൊള്ടനിനന്റെ  കേകൊരരയ
നമുനക്കല്ലെകൊമറനിയകൊയ.  ഏഴകൊയനിരയ കകേകൊടനി രൂപയുനട ഡനികഫകൊള്ടട്ട് നടതനിയകൊണട്ട് മുന്
രകൊജരസഭകൊയഗമകൊയ ശസീ.  വനിജയ് മലൈര ഇയഗണനികലൈക്കട്ട് പറന്നുകപകൊയതട്ട്.  ആ കലൈകൊണ്
ഇകപ്പെകൊഴുയ  കേനിടകൊക്കടമകൊയനിതനന നനില്ക്കുകേയകൊണട്ട്.  ബഹുമകൊനനപ്പെട  പ്രധകൊനമനനി
കപകൊയകപ്പെകൊള്  അദകൊനനിക്കുകവണനി  ഒന്പതനിനകൊയനിരയ  കകേകൊടനി  രൂപയുനട  കലൈകൊണ്
എടുക്കകൊനകൊണട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ഐ.-നയ  കപ്രരനിപ്പെനിച്ചതട്ട്.  പനക  അതനിനുള  അനുമതനി
കബകൊരഡനില് നനിന്നുയ ലൈഭനിക്കകൊതതട്ട് നകേകൊണയ അതനിനുള ശക്തനി എസട്ട്.ബനി.ഐ.-
ക്കട്ട്  ബകൊങനിയഗട്ട്  റൂള്സട്ട്  നകേകൊണട്ട്  ഇല്ലെകൊതതനകേകൊണമകൊണട്ട്  ആ  കലൈകൊണ്
നകേകൊടുക്കകൊതനിരുനതട്ട്.  ഒരുപനക  മുകനകൊട്ടുകപകൊകുകമകൊള്  ഇതകപകൊലൈനത  ധകൊരകൊളയ
കലൈകൊണുകേള്  നകേകൊടുതട്ട്  ഒരു  നനഗറസീവട്ട്  ഇയപകൊക്ടട്ട്  നമ്മുനട  നകൊടനിനലൈ
സകൊധകൊരണക്കകൊരനക്കകൊനക്ക ഉണകൊകുനമന ഒരു ഭയയ നമുനക്കല്ലെകൊവരക്കുമുണട്ട്.   ഞകൊന്
ഒരു കപഴണല് എക്സേട്ട് പസീരനിയന്സട്ട്  കൂടനി  പറഞ്ഞുനകേകൊണട്ട്   നനിരതകൊയ.  ഞകൊന് ഒരു
എയ.എല്.എ.  ആകുനതനിനുമുമട്ട്  ആകറഴട്ട്  വരഷകതകൊളയ  സകൊമൂഹര  കസവന
രയഗതകൊണട്ട്  വരക്കട്ട്  നചെയതട്ട്.  അനട്ട്  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തരയുനട  ഏറവുയ
ഉനതരകൊയനിട്ടുള ഉകദരകൊഗസരുനട കൂനട ഞകൊന് വരക്കട്ട് നചെയനിരുന സകൊപനയ ഒരു
എയ.ഒ.യു.  ഡകൊഫട്ട്  നചെയനിട്ടുണകൊയനിരുന്നു.  ആ  സകൊപനയ  സകപ്പെകൊരടട്ട്  നചെയ്യുന
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എന്.ജനി.ഒ.കേനളകൊനക്ക  ഉനണങനില്  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തരയുനട  പ്രകയകൊറനിറനി
നസക്ടര  നലൈന്ഡനിയഗനില്  നനിനട്ട്  അവരക്കട്ട്,  ഫകൊരമര  കകേകൊ-ഓപ്പെകററസീവുകേനളകൊ
സഹകേരണ സയഘങ്ങനളകൊ ഒനക്കയകൊകേനട,  അവരനക്കല്ലെകൊയ നകേകൊളകൊററനില്ലെകൊനത നല്ലെ
രസീതനിയനില് കലൈകൊണ് നകേകൊടുക്കുയ എന്നുള ഒരു എയ.ഒ.യു.  ആണട്ട് ലസന് നചെയതട്ട്.
വലൈനിയ  രസീതനിയനില്  പടക്കനമകൊനക്ക  നപകൊടനിച്ചട്ട്  മുയലബയനിനലൈ  പ്രധകൊനനപ്പെട  എല്ലെകൊ
പതങ്ങളനിലുയ  വകൊരത  വനട്ട്  മുയലബയനിനലൈ  തകൊജട്ട് മഹല്  കഹകൊടലൈനില്  വച്ചകൊണട്ട്
എയ.ഒ.യു.  ലസന് നചെയതട്ട്.   ആ എയ.ഒ.യു.  ലസന് നചെയതനിനന്റെ ശക്തനികയകൊനട
ഞകൊന് കഭകൊപ്പെകൊലൈനിനലൈ ഒരു ബകൊഞനില് കപകൊയനി. ഞകൊന് വരക്കട്ട് നചെയനകേകൊണനിരുന ഒരു
എന്.ജനി.ഒ.-യുനട നചെറനിനയകൊരു ബകൊഞട്ട് കഭകൊപ്പെകൊലൈനിനന്റെ 50 കേനികലൈകൊമസീററനിനട്ട് അപ്പുറതട്ട്
പ്രവരതനിക്കുന്നുണകൊയനിരുന്നു.  25  ലൈകയ  രൂപയുനട  കലൈകൊണനിനുകവണനി  ആളുകേള്
എനന സമസീപനിച്ചകപ്പെകൊള് അതട്ട് നപനടനട്ട് കേനിട്ടുനമനട്ട് ഞകൊന് വനിശന്വേസനിച്ചു.  പനക
മുയനബയനിനലൈ  എടകൊയ  നനിലൈയനിലുള  എസട്ട്.ബനി.ഐ.-യുനട  ഡനി.ജനി.എയ.
വനിചെകൊരനിച്ചനിട്ടുകപകൊലുയ  തകൊഴനത  ബകൊഞനിലുള  മകൊകനജര  അനങ്ങനിയനില്ലെ.  കേകൊരണയ,
അതട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ഐ.  ആയതനകേകൊണകൊണട്ട്.   എസട്ട്.ബനി.ഐ.-യുനട നഹഡകൊഫസീസട്ട്
മുയനബയനില്  ആനണനട്ട്  അറനിയകൊയ.  എസട്ട്.ബനി.ഐ.-യുനട  മുയനബയനിനലൈ
നഹഡകൊഫസീസനില്  നനിന്നുയ  എത  സന്വേകൊധസീനയ  നചെലുതനിയകൊലുയ  കലൈകൊക്കല്  നഹഡട്ട്
കേന്വേകൊരകടഴട്ട്  തസീരുമകൊനനിക്കണയ.   ഇനട്ട്  കകേരളതനില്  നമുക്കട്ട്  നല്ലെ  രസീതനിയനില്
വകൊയ്പകേനളകൊനക്ക  കേനിട്ടുനതട്ട്  കലൈകൊക്കല്  നഹഡകൊഫസീസട്ട്  തനിരുവനന്തപുരതട്ട്  ഉളത
നകേകൊണകൊണട്ട്.  കകേരളതനിനന്റെ  ആവശരങ്ങള്  മനസനിലൈകൊക്കുന  ഒരു  ബകൊങകൊയനി
എസട്ട്.ബനി.ടനി.  പ്രവരതനിക്കുനത  നകേകൊണകൊണട്ട്  നമുക്കട്ട്  അതമകൊയനി  മുകനകൊട്ടുകപകൊകേകൊന്
കേഴനിയുനതട്ട്.  കകേരളതനിനലൈ  പ്രശ്നങ്ങനളകൊനക്ക  മനസനിലൈകൊക്കകൊനത  മുയനബയനില്  നനിന്നുയ
തസീരുമകൊനങ്ങള് വനകൊല് നമ്മുനട പകൊവനപ്പെടവരക്കട്ട്  കേനികടണ പണയ കേനിട്ടുകമകൊനയന്നുള
ഭയമുണട്ട്.  ഈ  ഭയപ്പെകൊകടകൊനട  കകേരളതനിനലൈ  നപകൊത  സമൂഹവുയ  കകേരളതനിനലൈ
പ്രധകൊനനപ്പെട  രകൊഷസീയ  കേകനികേളനില്നപ്പെട  എല്ലെകൊവരുയ  ഒത്തുകചെരന്നുനകേകൊണട്ട്  കകേന്ദ്ര
സരക്കകൊരനിനന ഈ നസീക്കതനില് നനിനട്ട് പനിന്തനിരനിപ്പെനിക്കണനമന്നുയ പറഞ്ഞുനകേകൊണട്ട് ഞകൊന്
എനന്റെ വകൊക്കുകേള് ഉപസയഹരനിക്കുന്നു.  

ശസീ  .    എസട്ട്  .    ശരമ്മ  : സര,  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ടകൊവന്കൂറനിനന കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്
ഓഫട്ട് ഇന്തരയനില് ലൈയനിപ്പെനിക്കകൊനുള നസീക്കതനില് നനിനട്ട് പനിന്മകൊറണനമനട്ട് റനിസരവട്ട്
ബകൊങനികനകൊടുയ കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെനികനകൊടുയ ഈ സഭ അഭരരത്ഥനിക്കുന്നുനവന മുഖരമനനി
ശസീ.  പനിണറകൊയനി  വനിജയന്  അവതരനിപ്പെനിച്ച  പ്രകമയനത  ഞകൊന്  പൂരണ്ണമകൊയുയ
പനിന്തുണയകേയകൊണട്ട്. എനനിക്കട്ട് മുമട്ട് സയസകൊരനിച്ച ബഹുമകൊനനപ്പെട നകേ. എസട്ട്.ശബരസീനകൊഥന്
ഈ  പ്രകമയനത  പനിന്തുണച്ചുനകേകൊണട്ട്  പറഞ്ഞെ  കേകൊരരങ്ങകളകൊനടല്ലെകൊയ  ഞകൊന്
പൂരണ്ണമകൊയുയ കയകൊജനിക്കുകേയകൊണട്ട്. 1945 നസപ്റയബര 12-നട്ട് തനിരുവനിതകൊയകൂര കേമനനി
നനിയമപ്രകേകൊരയ  രജനിസ്റ്റേര  നചെയതയ  1946  ജനുവരനി  17  മുതല്  പ്രവരതനയ
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ആരയഭനിക്കുകേയുയ  നചെയ  നമ്മുകടനതനട്ട്  നകൊയ  കേണക്കകൊക്കുന  ബകൊങകൊണട്ട്  ടകൊവന്കൂര
ബകൊങട്ട്.  ഇവനിനട  കനരനത  വനിശദസീകേരനിച്ചതകപകൊനലൈ  1959-ല്  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഒകൊഫട്ട്
ടകൊവന്കൂര  എന  നകൊമകധയതനില്  രൂപസീകേരനിച്ചട്ട്  പ്രവരതനയ  തടരന്നുവരനികേയുയ
നചെയ.  1960-കേളനില്  കകേരളതനിനന്റെ  ബകൊങനിയഗട്ട്  കമഖലൈകേളനില്  നനിരവധനി
പ്രതനിസന്ധനികേള്  വരതരസ്ത  രൂപങ്ങളനില്  വളരന്നുവനനിരുന്നു.  ആ  പ്രതനിസന്ധനി
പരനിഹരനിച്ചുനകേകൊണയ  ഒരു  ധനമകൊകനജട്ട് നമന്റെട്ട്  സകൊപനനമന്നുള  നനിലൈയ്ക്കട്ട്
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യനികലൈയ്ക്കട്ട്  ലൈയനിച്ച  ബകൊങ്കുകേളുനട  കേകൊരരയ  ഇവനിനട  പറയുകേയുണകൊയനി.
നകേകൊച്ചനിന് നകൊയര ബകൊങട്ട്,  പകൊലൈകൊ നസന്ടല് ബകൊങട്ട്,  ടകൊവന്കൂര കഫകൊരകവഡട്ട് ബകൊങട്ട്,
കകേകൊടയയ  ഓറനിയന്റെട്ട്  ബകൊങട്ട്,  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  നമ്മ്യൂ  ഇന്തര,  ലൈകൊറനിന്  ക്രനിസ്തരന്  ബകൊങട്ട്,
കേകൊതലൈനികേട്ട്  ബകൊങട്ട്,  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ആലുവ എനനിങ്ങനനയുള നനിരവധനി  ബകൊങ്കുകേള്
അനനത  ധനപ്രതനിസന്ധനിയുനട  പശ്ചകൊതലൈതനില്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-കയകൊടട്ട്
ലൈയനിക്കുകേയകൊണട്ട്  നചെയതട്ട്.  ഇകത  തടരനകൊണട്ട്  കകേരളയ  ആസകൊനമകൊയുള  ഏകേ
നപകൊതകമഖലൈകൊ  ബകൊങട്ട്  എന  രസീതനിയനില്  കകേരളതനിനന്റെ  പ്രസീമനിയയ  ബകൊങകൊയനി
എസട്ട്.ബനി.ടനി.  വളരന്നുവനതട്ട്.  1960-കേളനില്  28  ശകൊഖകേളുയ  8.27  കകേകൊടനി  രൂപ
നനികകപവുയ  4.10 കകേകൊടനി  രൂപ  വകൊയ്പയുയ ഉണകൊയനിരുന സകൊനതട്ട്  ഇനട്ട്  1,177
ശകൊഖകേളുയ 1,11,019 കകേകൊടനി രൂപ നനികകപവുയ 67,004 കകേകൊടനി രൂപ വകൊയ്പയുയ ഈ
ബകൊങനിനുണട്ട്.  സയസകൊനനത  നമകൊതയ  ബകൊങനിടപകൊടനില്  അതകൊയതട്ട്  കകേരള
സയസകൊനതട്ട്  പ്രവരതനിക്കുന 20  നപകൊതകമഖലൈകൊ  ബകൊങ്കുകേളുയ  16  സന്വേകേകൊരര
ബകൊങ്കുകേളുയ  3  സഹകേരണ  കമഖലൈകൊ  ബകൊങ്കുകേളുയ  ഗ്രകൊമസീണ  ബകൊങ്കുകേളുയ  ഉള്നപ്പെനട
നല്കേനിവരുന  നമകൊതയ  വകൊയ്പയുനട  25  ശതമകൊനയ  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യുനട
സയഭകൊവനയകൊനണന്നു  കേകൊണകൊയ.  നകൊലുകപര  ഇനട്ട്  കകേരളതനില്  ബകൊങനിനന
ആശയനിക്കുന്നുനവങനില് അതനിനലൈകൊനട്ട് എസട്ട്.ബനി.ടനി.നയയകൊണട്ട്. അതകൊണട്ട് എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യുനട
സവനികശഷമകൊയ പ്രകതരകേത. കകേരളതനിനന്റെ മദര ബകൊങട്ട് എന്നു വനികശഷനിപ്പെനിക്കകൊവുനതകൊണട്ട്
എസട്ട്.ബനി.ടനി.  അമ്മ  കവരനപട്ടുകപകൊകുകമകൊള്  കുടുയബകൊയഗങ്ങള്ക്കുള  അവസയകൊണട്ട്
ബകൊങനിയഗട്ട്  കമഖലൈയനിലുളതട്ട്.  എസട്ട്.ബനി.ടനി.  നഷമകൊകുകമകൊള്  ഉയരന്നുവരുന
നപകൊതകബകൊധയ.  ഇതട്ട്  എസട്ട്.ബനി.നഎ-യുമകൊയനി  ലൈയനിക്കുനതനിനന  സയബന്ധനിച്ചട്ട്
ഒരരത്ഥതനില് പറഞ്ഞെകൊല് ധൃതരകൊഷകൊലൈനിയഗനയ കപകൊനലൈയകൊണട്ട്.  ധൃതരകൊഷകൊലൈനിയഗനതനില്
ഭസീമകസനന്  നപകൊടനിഞ്ഞെട്ട്  ഇല്ലെകൊതകൊയതകപകൊനലൈ  എസട്ട്.ബനി.ടനി.  എല്ലെകൊ  അരത്ഥതനിലുയ
ഇല്ലെകൊതകൊകുന സനിതനിയകൊണട്ട് വരകൊന്കപകൊകുനതട്ട്.  നപകൊതകമഖലൈകൊ ബകൊങ്കുകേളനിനലൈ സന്വേകേകൊരര
ഓഹരനി പങകൊളനിതയ 49  ശതമകൊനമകൊക്കനി ഉയരത്തുനതട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെട്ട് നയപരമകൊയനി
അയഗസീകേരനിക്കുന്നു.  അതകപകൊനലൈ  നപകൊതകമഖലൈകൊ  ബകൊങ്കുകേളുനട  തലൈപ്പെതട്ട്  സന്വേകേകൊരര
സകൊപനങ്ങളുനട  കമധകൊവനികേനള  അവകരകൊധനിക്കുനതയ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  നയപരമകൊയനി
പ്രഖരകൊപനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്.  കദശസീയ  അടനിസകൊനതനിലുള  ബകൊങ്കുകേളുനട  എണ്ണയ  28 -ല്
നനിന്നുയ  6  ആക്കനി  ചുരുക്കകൊനുള  പദ്ധതനിയകൊണട്ട്  അവര  ഉകദശനിക്കുനതട്ട്.  ഇതനിനനതനിനര
ശക്തമകൊയ  നചെറുത്തു  നനില്പ്പു  രകൊജരത്തു  വളരതനിനക്കകൊണ  വനകൊല്  മകൊതകമ  ഇതനിനന
കനരനിടകൊനകൊകൂ.  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-നയ  കകേരളതനിനന്റെ  ബകൊങകൊയനി  നനിലൈനനിരത്തുനതനിനട്ട് വന്
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ജനകേസീയ സമരയ ഉയരന്നു വകരണതകൊയനിട്ടുണട്ട്. എസട്ട്.ബനി.ടനി. എനകൊല് കകേവലൈനമകൊരു
ബകൊങല്ലെ.  അതട്ട്  കകേരളതനിനന്റെ ബകൊങ്കുകേളുനട  മദര  ബകൊങകൊണട്ട്.  സയസകൊനതനിനന്റെ
ബകൊങനിയഗട്ട്  ചെരനിതകതകൊളയ  തനന  പഴക്കമുളതകൊണട്ട്.  ചെരനിതകതകൊളയ  വലൈനിപ്പെവുയ
പ്രകൊധകൊനരവുമുള ഒരു ജനകേസീയ ധനകേകൊരര  സകൊപനനത ഫലൈതനില് തകേരക്കുകേ
എനതകൊണട്ട് കകേന്ദ്ര നനിലൈപകൊടുനകേകൊണട്ട് സയഭവനിക്കകൊന് കപകൊകുനതട്ട്. 

വകൊയ്പകേള്  നല്കുനതനിനന്റെ  തകൊരതമര  പഠനയ  ഇവനിനട  ബഹുമകൊനനപ്പെട
ശസീ.  നകേ.  എസട്ട്.  ശബരസീനകൊഥന് കേണക്കുകേള് സഹനിതമുദ്ധരനിച്ചട്ട് പറഞ്ഞെതനകേകൊണട്ട്
ഞകൊനതനികലൈയ്ക്കട്ട്  കേടക്കുനനില്ലെ.   ഇവനിനട  എന്തുനകേകൊണകൊണട്ട്   ഇപ്രകേകൊരമുള  ഒരു
നടപടനി സന്വേസീകേരനിക്കുന്നുനവനതനിനന സയബന്ധനിച്ചട്ട് മലൈയകൊളയ പ്രസനിദ്ധസീകേരണതനില്
ഒരു വകൊരത കേകൊണുകേയുണകൊയനി.  അതട്ട് ശരനിയകൊകണകൊ എനനനനിക്കട്ട് അറനിഞ്ഞുകൂടകൊ.
നമ്മുനട  ബഹുമകൊനനപ്പെട  പ്രധകൊനമനനി  ആകസലൈനിയ  സന്ദരശനിച്ച  സന്ദരഭതനില്
അകദഹകതകൊനടകൊപ്പെയ  അദകൊനനിയുമുണകൊയനിരുന്നു.  ആകസലൈനിയന്  ഗവണ്നമന്റുമകൊയനി
അവനിടനത  കേല്ക്കരനി  നനമനനിയഗുമകൊയനി  ബന്ധനപ്പെട  കേരകൊറനില്  ഒപ്പുവയ്കക്കണനി
വന്നു.  പകക  അദകൊനനിയുനട  ബകൊങനിനന്റെ  ബകൊലൈന്സട്ട്  ഷസീനറല്ലെകൊയ  കനകൊക്കനിയകപ്പെകൊള്
ആകസലൈനിയന് ഗവണ്നമന്റെട്ട് അതട്ട് അയഗസീകേരനിച്ചനില്ലെ.  ഇതട്ട് വകൊരതയകൊണട്ട്.  ശരനികയകൊ
നതകറകൊ  എനനനനിക്കറനിയനില്ലെ.  പകക  പതതനില്  വനനിട്ടുള,  മലൈയകൊളയ
പ്രസനിദ്ധസീകേരണതനിനലൈല്ലെകൊയ  വനനിട്ടുള ഒരു വകൊരതയകൊണട്ട്.  എസട്ട്.ബനി.നഎ.-യുനട
നചെയരമകൊന് അരുന്ധതനി ഭടകൊചെകൊരരനയ ആകസലൈനിയയനികലൈയ്ക്കട്ട്   അന്നു രകൊതനിതനന
വനിളനിച്ചു.  പനിനറ  ദനിവസയ  നചെയരമകൊന്  അവനിനടനയതനി.  എസട്ട്.ബനി.നഎ.-നലൈ
8,000 കകേകൊടനി രൂപയ്ക്കട്ട് കകേകൊള് നനമനനിയഗനിനുകവണനിയനിട്ടുള കേരകൊറനില് ഒപ്പു വയകേയുയ
നചെയ.  അങ്ങനന കകേകൊള് നനമനനിയഗനിനുള നനലൈസന്സട്ട്  അദകൊനനിക്കട്ട്  ലൈഭനിക്കുകേയുയ
നചെയ.  പനികറ  ദനിവസയ  ഇതനിനന്റെ  പരനികശകൊധന  നടനകപ്പെകൊള്  യഥകൊരത്ഥതനില്
8,000  കകേകൊടനി  രൂപ  വകൊയ്പ  നകേകൊടുക്കകൊനുള  കേപ്പെകൊസനിറനി  എസട്ട്.ബനി.നഎ.ക്കനില്ലെ.
6,000 കകേകൊടനി രൂപകയയുള.  ഇതനിനനത്തുടരനട്ട് ഒരു കേണ്കസകൊരഷരയ രൂപസീകേരനിച്ചട്ട്
8,000 കകേകൊടനി രൂപ നകേകൊടുക്കുനതനിനനക്കുറനിച്ചട്ട് ആകലൈകൊചെനിച്ചകപ്പെകൊള് കബകൊരഡട്ട് ഓഫട്ട്
ഡയറകക്ടഴട്ട്  അതനിനന  എതനിരത്തു.  അതനിനനത്തുടരനട്ട്  ആ  സയരയഭയ
ഇല്ലെകൊതകൊയനിതസീരുന സനിതനിവനികശഷയ വന സകൊഹചെരരതനിലൈകൊണട്ട് എസട്ട്.ബനി.ടനി.-
നയ എസട്ട്.ബനി.നഎ.-യനികലൈയ്ക്കട്ട് ലൈയനിപ്പെനിച്ചകൊല് 12,000  കകേകൊടനി രൂപ വനര ഒറയടനിക്കട്ട്
ഒരകൊള്ക്കട്ട്  വകൊയ്പ  നകേകൊടുക്കകൊന്  കേഴനിയുന  ധനകേകൊരര  സകൊപനമകൊയനി  മകൊറകൊന്
കേഴനിയുനമനട്ട്  കേണക്കകൊക്കനി  ഈ  നനിലൈപകൊടട്ട്  സന്വേസീകേരനിച്ചനതനട്ട്   പറയുന്നു.
കകേകൊരപ്പെകററകേള്ക്കുയ  ബഹുരകൊഷ  കുതകേകേള്ക്കുനമല്ലെകൊയ  പന്തകൊടകൊനുള  ആയുധമകൊയനി
നമ്മുനട  നപകൊതകമഖലൈകൊ  സകൊപനങ്ങനള  മകൊറനിതസീരക്കുകേനയനതട്ട്  അകങ്ങയറയ
ആപത്കേരവുയ  അസകൊധകൊരണവുയ  വളനരവളനര  ഗറൗരവകതകൊടുകൂടനി
കേണക്കകൊകക്കണതമകൊയ ഒരു വനിഷയമകൊണട്ട്.  ഏനതങനിലുനമകൊരു വരവസകൊയനിക്കുകവണനി ഒരു
രകൊജരതനിനന്റെ  സയസകൊരനതയുയ  നനപതൃകേനതയുയ  കശഷ്ഠമകൊയ  ധനസമനതകയയുയ
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പണയനപ്പെടുത്തുകേനയന   ആപത്കേരമകൊയ  സനിതനിവനികശഷയ  ഈ  സമസീപനതനിനന്റെ
പനിനനിലുനണനട്ട് ഉല്ക്കണനപ്പെടുകേയകൊണട്ട്.  

ഇന്തരയനിനലൈ  ബകൊങനിയഗട്ട്  സയവനിധകൊനതനിനലൈ  കപകൊരകൊയ്മകേള്,  വകൊയ്പയുനട
70  ശതമകൊനയ  നനകേകേകൊരരയ  നചെയ്യുനതട്ട്  കദശസകൊല്കൃത  ബകൊങ്കുകേളകൊണട്ട്.  ഏകേകദശയ  7.8
ലൈകയ കകേകൊടനി രൂപയകൊണട്ട് കേനിടകൊക്കടയ. ഇതട്ട് വനിജയട്ട് മലൈര ഉള്നപ്പെനടയുള ഒരു ഡസകനകൊളയ
കകേകൊരപ്പെകററകേളുനട കുടനിശ്ശേനികേയകൊയനിടകൊണട്ട് കേണക്കകൊക്കനപ്പെടുനതട്ട്. പുതനിയ വനികദശ നനികകപ
ചെടങ്ങളനുസരനിച്ചട്ട്  ഇന്തരയനിനലൈ  സന്വേകേകൊരര  ബകൊങ്കുകേളനിനലൈ  100  ശതമകൊനയ  ഓഹരനികേളുയ
വകൊങ്ങുവകൊന് വനികദശ ബകൊങ്കുകേള്ക്കട്ട് അനുമതനി നല്കേനി ഉതരവട്ട് വന്നുകേഴനിഞ്ഞു.  നനിലൈവനില്
നഷഡമ്മ്യൂള്ഡട്ട്  നകേകൊകമഴരല്  ബകൊങ്കുകേളനില്  74  ശതമകൊനയ  വനികദശ  നനികകപയ
അനുവദനിച്ചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  അവസയനില്  49  ശതമകൊനയ  സന്വേകേകൊരര  പങകൊളനിതയ
നപകൊതകമഖലൈയനില്  നടപ്പെകൊക്കകൊന്  സരക്കകൊര  ഉകദശനിക്കുനതകൊയനി  വരക്തമകൊക്കുകേയുയ
നചെയനിട്ടുണട്ട്. ഫലൈതനില് ഭകൊവനിയനില് ഇന്തരയുനട സകൊമതനികേ ധനകേകൊരര കമഖലൈ ബഹുരകൊഷ
കുതകേകേള്ക്കുയ  കകേകൊരപ്പെകററകേള്ക്കുയ  എറനിഞ്ഞുനകേകൊടുക്കകൊന്  കപകൊകുനനയതനിനന്റെ
ചൂണപലൈകേയകൊയനി  കേണക്കകൊക്കനിയകൊല്  ഒരനിക്കലുയ  നതറകൊവുകേയനില്ലെ.  ഇതരനമകൊരു
സനിതനിവനികശഷയ രകൊജരത്തു  നടപ്പെകൊക്കകൊനനുവദനിക്കകൊത വനിധയ രകൊഷസീയ കഭദനമകനര മുഴുവന്
ജനങ്ങളുനടയുയ  നചെറുത്തുനനില്പ്പു  ഈ രകൊജരത്തു  വളരന്നുവരണയ.  നമ്മളനികപ്പെകൊള്  പ്രകമയയ
പകൊസകൊക്കുയ.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  മുന്പനികലൈക്കട്ട്  ഇതട്ട്  നകേകൊടുക്കുന്നു.  രകൊജരനത  ഈ
നനിയമസഭ അയഗസീകേരനിക്കുന പ്രകമയകതകൊനടകൊപ്പെയ ഈ നനിയമസഭയ്ക്കട്ട് പുറത്തുയ ജനങ്ങളുനട
വനിശകൊലൈമകൊയ  നചെറുത്തു  നനില്പ്പെട്ട്   ഉയരന്നുവരണയ.  ഇതട്ട്  നഷനപ്പെട്ടു  കേഴനിഞ്ഞെകൊല്  ഈ
സയസനതനിനന്റെ  നനപതൃകേനതയകൊണട്ട്  കേടനകൊക്രമനിച്ചട്ട്  നനകേവശനപ്പെടുതകൊന്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെട്ട്  ശമനിക്കുനതട്ട്.  ഇവനിനട  കനരനത  ശസീ.  നകേ.  എസട്ട്.  ശബരസീനകൊഥന്
പറഞ്ഞെതകപകൊനലൈ  കകേരളകൊ  ഗവണ്നമന്റെനിനട്ട്  നഷയറുണട്ട്.  കദശസീയകൊടനിസകൊനതനില്
പ്രവരതനിക്കുന,  കകേരളയ  ആസകൊനമകൊയനിട്ടുള,  നമ്മുകടതകൊയനിട്ടുള  നനപതൃകേനമനട്ട്  നകൊയ
അവകേകൊശനപ്പെടുന  ഏകേ  സകൊപനമകൊണട്ട്.  ഈ  മദര  ബകൊങനിനന  തകേരക്കകൊനുള  ഏതട്ട്
നസീക്കനതയുയ  നമുക്കട്ട്  നചെറുകക്കണതകൊയനി  വരുയ.  അതനിനട്ട്  ഈ  പ്രകമയതനിലൂനട
ഗവണ്നമന്റെട്ട്  മുന്നനകേ  എടുക്കുകേയകൊണട്ട്.   എസട്ട്.ബനി.ടനി.-നയ  തകേരക്കകൊന്  ശമനിക്കുന
നനിലൈപകൊടട്ട്  നമുക്കനുവദനിക്കകൊന് പകൊടനില്ലെ.  നനിയമസഭയ്ക്കട്ട് പുറത്തുയ വന് ജനകേസീയ സമരങ്ങള്
ഉയരന്നുവരണയ.  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യുയ  എസട്ട്.ബനി.നഎ.-യുയ  ലൈയനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞെകൊല്
ഓവരലൈകൊപ്പെനിയഗട്ട്  വരുയ.  75  ശതമകൊനകതകൊളയ  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യുനട  ശകൊഖകേള്  തനന
നനിരകതണനി വരുനമനകൊണട്ട് കേണക്കകൊക്കനപ്പെടുനതട്ട്.  അങ്ങനന നനിരകതണനി വനകൊല്  75
ശതമകൊനകതകൊളയ വരുന ജസീവനക്കകൊര മറ സയസകൊനങ്ങളനികലൈയ കപകൊകകേണനി വരുയ.  ആ
രൂപതനില് ജസീവനക്കകൊരക്കട്ട് പ്രയകൊസങ്ങളുണകൊകുനതട്ട് നമുക്കട്ട് കേകൊകണണതകൊയനി വരുയ. *
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ശസീ  .    നകേ  .    സനി  .    കജകൊസഫട്ട്:  സര,  കേകൊരരവനിവര പടനികേ പ്രകേകൊരയ ഉച്ചയകശഷയ
12.30  മുതല്  1.30  വനര  2016 -നലൈ  കകേരള  ധനവനിനനികയകൊഗ  [കവകൊടട്ട്  ഓണ്
അക്കറൗണട്ട്  (2 -ാം  നമര)]  ബനില്ലെനിനന്റെ  അവതരണവുയ  അനന്തര  ഘടങ്ങളുമകൊണട്ട്.
അതനകേകൊണട്ട് അതട്ട് കവവട്ട് നചെയ്യണയ.

സമയയ കവവട്ട് നചെയ്യുനതട്ട് സയബന്ധനിച്ചട്ട്

മനി  .    സസീക്കര:  കേകൊരരവനിവര പടനികേ പ്രകേകൊരയ ഉച്ചയകശഷയ 12.30 മുതല് 1.30 വനര
2016 -നലൈ  കകേരള  ധനവനിനനികയകൊഗ  [കവകൊടട്ട്  ഓണ്  അക്കറൗണട്ട്  (2 -ാം  നമര)]
ബനില്ലെനിനന്റെ അവതരണവുയ അനന്തര ഘടങ്ങളുമകൊണട്ട്. പ്രകൊകയകൊഗനികേതയുനട ഭകൊഗമകൊയനി
പ്രസ്തുത  നനിയമനനിരമ്മകൊണ  ബനിസനിനസട്ട്  ചെടയ  130  പ്രകേകൊരമുള  ചെരച്ചയുനട
പൂരതസീകേരണതനിനു കശഷയ പരനിഗണനിക്കുവകൊന് സഭ തസീരുമകൊനനിക്കുന്നു.

 ശസീ. എസട്ട്. ശരമ്മ, അകങ്ങക്കട്ട് തടരകൊയ.

ശസീ  .    എസട്ട്  .    ശരമ്മ:  സര,  ഇതരനമകൊരു  അസകൊധകൊരണമകൊയ  സകൊഹചെരരയ
വളരന്നുവരുകമകൊള്  കകേന്ദ്രതനിനന്റെ  ഭൂരനിപകമുപകയകൊഗനിച്ചട്ട്   കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെട്ട്
തസീരുമകൊനനിക്കകൊന് മുതനിരുനപകയ ശക്തമകൊയ ജനകേസീയ നചെറുത്തുനനില്പ്പെട്ട്,  ജകൊതനിമത
രകൊഷസീയ  വരതരകൊസങ്ങള്ക്കപ്പുറയ  നമ്മുനട  രകൊജരതട്ട്  വളരന്നുവരണയ.  അതനിനുകൂടനി
പ്രകചെകൊദനമകൊയനിതസീരനട  ഈ  പ്രകമയയ  എനകൊഗ്രഹനിച്ചുനകേകൊണട്ട്  പ്രകമയനത
പനിന്തുണയന്നു.

ചെടയ 130 അനുസരനിച്ചുള ചെരച്ച (തടരച്ച) 

ശസീ  .    എന്  .    ഷയസുദസീന് :  സര,  ബഹുമകൊനനപ്പെട  മുഖരമനനി  അവതരനിപ്പെനിച്ച
ഉപകകപനത  ഞകൊന്  അനുകൂലൈനിക്കുന്നു.   മുല്ലെനപ്പെരനിയകൊര  വനിഷയയ   നചെറുകേനിട
കേച്ചവടതനിനലൈ  കുതകേവല്ക്കരണയ,  കേസ്തുരനിരയഗന്  റനികപ്പെകൊരടട്ട്   തടങ്ങനിയ
കകേരളതനിനന്റെ  നപകൊതവനികേകൊരമുള്നക്കകൊകളണ  സന്ദരഭങ്ങളനിനലൈല്ലെകൊയ  രകൊഷസീയ
കേകനികഭദമകനര  കകേരളതനിനന്റെ  വനികേകൊരയ  രകൊജരകതയുയ  സമൂഹകതയുയ
കബകൊധരനപ്പെടുതനിയനിട്ടുണട്ട്.  കലൈകൊകേനത  അന്പതട്ട്  ബകൊങ്കുകേളനില്  ഒനകൊയനി
എസട്ട്.ബനി.നഎ.-നയ  നകേകൊണവരകൊനകൊണട്ട്   ലൈയനനമന  മുദ്രകൊവകൊകേരവുമകൊയനി  കകേന്ദ്ര
സരക്കകൊര  മുകനകൊടട്ട്  വനനിരനിക്കനതട്ട്.   അതനകേകൊണട്ട്  നമ്മുനട  രകൊജരതനിനട്ട്  എന്തട്ട്
പ്രകയകൊജനമകൊണുളതട്ട്?   കകേകൊരപകററകേള്ക്കട്ട്  ലൈയനയനകേകൊണട്ട്  ഗുണമുണകൊകേകൊയ.

പകക നകൊടനിനലൈ പടനിണനിപ്പെകൊവങ്ങള്ക്കട്ട്  സയസകൊന ബകൊങ്കുകേനള ലൈയനിപ്പെനിക്കുനതനകേകൊണട്ട്
പ്രകതരകേനിച്ചട്ട്  പ്രകയകൊജനനമകൊന്നുമനില്ലെ.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കകേകൊരപ്പെകററട്ട് വല്ക്കരണ
നയതനിനന്റെ ഭകൊഗമകൊയനിടട്ട് മകൊതകമ നമുക്കനിതനിനന കേകൊണകൊന് സകൊധനിക്കുകേയുള. സതരതനില്
ഇതട്ട്  നഫഡറലൈനിസതനിനട്ട് കപകൊലുയ  എതനിരകൊണട്ട്.  ഇന്തരന്  ഭരണഘടനയുനട
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സന്വേഭകൊവയതനന  അതനിശക്തമകൊയ  നഫഡറല്  സന്വേകൊഭകൊവമുള  ഒരു  ഏകേ
രകൊഷമകൊനണനതകൊണട്ട്.   ഇവനിനട  അഞട്ട്  അകസകൊസനികയറട്ട്  ബകൊങ്കുകേനളയകൊണട്ട്
എസട്ട്.ബനി.നഎ-യനില് ലൈയനിപ്പെനിക്കുനതട്ട്.  എസട്ട്.ബനി.ടനി-നയകപ്പെകൊനലൈ കവനറയുയ അഞട്ട്
ബകൊങ്കുകേളുണട്ട്. കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് ബനിക്കകൊനസീര, കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് നനമസൂര, കസ്റ്റേറട്ട്
ബകൊങട്ട് ഒകൊഫട്ട് നനഹദ്രകൊബകൊദട്ട്, കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് പകൊടരകൊലൈ,  ഭകൊരതസീയ മഹനിളകൊബകൊങട്ട്.
ഇനതല്ലെകൊയ കകേന്ദ്രതനികലൈക്കട്ട് ആവകൊഹനിനച്ചടുക്കകൊനുള കമകൊദനി നയതനിനന്റെ ഭകൊഗമകൊണട്ട്.
എല്ലെകൊയ കകേന്ദ്രതനികലൈക്കട്ട്, കകേന്ദ്രയ അവസകൊനയ തനനികലൈയ്ക്കട്ട് അതകൊണകല്ലെകൊ കമകൊദനിയുനട
നയയ.   ആ നയതനിനന്റെ ഭകൊഗമകൊയനിട്ടുമകൊതകമ  ഇറൗ ബകൊങട്ട് ലൈയനകതയുയ കേകൊണകൊന്
കേഴനിയൂ.   ഏഴട്ട്  പതനിറകൊണനികലൈനറക്കകൊലൈമകൊയനി  കകേരളതനിനട്ട്  മഹതകൊയ  കസവനയ
നല്കേനിയനിട്ടുളതയ  കകേരളയ  ആസകൊനമകൊയനിട്ടുളതമകൊയ  ഏകേ  നപകൊതകമഖലൈകൊ
ബകൊങകൊണട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ടനി. എസട്ട്.ബനി.ടനി. തടക്കയ കുറനിച്ചനിട്ടുള ഒരുപകൊടട്ട് സയരയഭങ്ങള്
ഇതവഴനി  ഇല്ലെകൊതകൊകുയ.  മുന്ഗണനകൊവകൊയ്പകേള്  നല്കുനതനില്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.
മുന്പന്തനിയനിലൈകൊണട്ട്.  കകേരളതനിനലൈ ബകൊങനിയഗട്ട്  ബനിസനിനസനിനന്റെ നകൊലൈനിനലൈകൊരു ഭകൊഗയ
എസട്ട്.ബനി.ടനി-യകൊണട്ട് നനിരവ്വഹനിക്കുനതട്ട്. കൃഷനി, നചെറുകേനിട വരവസകൊയയ, വനിദരകൊഭരകൊസയ
എനനിവയ്ക്കട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.  നല്കുന വകൊയ്പകേനളല്ലെകൊയ   ശകദ്ധയമകൊണട്ട്.  വനിദരകൊഭരകൊസ
വകൊയ്പയുനട കേകൊരരതനില് മറട്ട്  ബകൊങ്കുകേനളല്ലെകൊയ പുറയതനിരനിഞ്ഞെട്ട് നനില്ക്കുകമകൊള്  1713

കകേകൊടനി രൂപയകൊണട്ട് വനിദരകൊഭരകൊസ വകൊയ്പയകൊയനി എസട്ട്.ബനി.ടനി. നകേകൊടുതതട്ട്.  ഇനതല്ലെകൊയ
ലൈയനകതകൊടുകൂടനി  നമുക്കട്ട്  നഷമകൊകുയ.  വനിവനിധ  ബകൊങനിയഗട്ട്  ബനിസനിനസട്ട്
മകൊനദണ്ഡമനുസരനിച്ചട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.  എസട്ട്.ബനി.നഎ-കയക്കകൊള്  പലൈ  കേകൊരരതനിലുയ
മുനനിലൈകൊണട്ട്.  സകൊധകൊരണയകൊയനി പുഴ സമുദ്രതനില് നചെനട്ട് കചെരകൊറുണട്ട്.  സതരതനില്
ഇതട്ട്  രണട്ട്  സമുദ്രങ്ങളകൊണട്ട്.  ഇറൗ  രണട്ട്  സമുദ്രങ്ങനളയുയ  കകേകൊരപകററട്ട്
തകൊല്പരരങ്ങള്ക്കുകവണനി  ലൈയനിപ്പെനിക്കകൊനകൊണട്ട്  ശമനിക്കുനതട്ട്.  1,00,473 കകേകൊടനി
രൂപയുനട നനികകപവുയ 67,004 കകേകൊടനി രൂപയുനട വകൊയ്പയുയ ബകൊങട്ട് നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.
എസട്ട്.ബനി.ടനി.യുനട വകൊയ്പകൊ  -  നനികകപ അനുപകൊതയ  67  ശതമകൊനമകൊണട്ട്.   ഇനതകൊരു
നല്ലെ ബകൊങനിയഗട്ട് പ്രവണതയകൊണട്ട് കേകൊണനിക്കുനതട്ട്.  ഗരകൊസട്ട് സബ്സനിഡനി,  നപന്ഷന്
തടങ്ങനി സകേലൈ കേകൊരരങ്ങളുയ ബകൊങട്ട് അക്കറൗണമകൊയനി ബന്ധനിപ്പെനിക്കുന ഈ കേകൊലൈതട്ട്
ഇങ്ങനനനയകൊരു ലൈയനകതകൊടുകൂടനി  ഇനതല്ലെകൊയ നമുക്കട്ട് നഷമകൊകുയ.   ബഹുമകൊനനപ്പെട
എസട്ട്.ശരമ്മയുയ   നകേ.  എസട്ട്.  ശബരസീനകൊഥനുനമകൊനക്ക  ചൂണനിക്കകൊണനിച്ചതകപകൊനലൈ
ബകൊങ്കുകേളുനട  ധകൊരകൊളയ  ശകൊഖകേള്  പൂടനികപ്പെകൊകേകൊന്  സകൊധരതയുണട്ട്.  അങ്ങനന
പൂടനികപ്പെകൊകേകൊന്  ഇടയകൊകുന  ഇറൗ  ലൈയനവുമകൊയനി  എങ്ങനന  നപകൊരുതനപ്പെടകൊന്
സകൊധനിക്കുയ. സകൊധകൊരണക്കകൊരനന്റെ 300 രുപയുനട നപന്ഷന്കപകൊലുയ ബകൊങ്കുവഴനിയകൊണട്ട്
നകേകൊടുക്കുനതട്ട്.  അകപ്പെകൊഴകൊണട്ട് നനിരവധനി ശകൊഖകേള് ഇവനിനട പൂടകൊന് കപകൊകുനതട്ട്. ഇറൗ
ലൈയനനസീക്കയ നപകൊതതകൊല്പരരതനിനട്ട്  എതനിരകൊണട്ട്.   നമകൊതയ ബകൊങ്കുകേനള ആകറകൊ
ഏകഴകൊ ബകൊങ്കുകേളകൊക്കനി ചുരുക്കകൊനകൊണട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ തസീരുമകൊനയ.  ഇതരയ
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നപകൊതകമഖലൈകൊ  ബകൊങ്കുകേള് സകൊധകൊരണക്കകൊരനന്റെ ജസീവല് പ്രശ്നങ്ങളനില് ഇടനപടനില്ലെ.

വന്കേനിട  കകേകൊരപ്പെകററകേള്ക്കട്ട്  മകൊതനമ  ഇതനകേകൊണട്ട്  ഗുണമുള.  നചെറുകേനിട
ഇടപകൊടുകേകൊനര ഇതവഴനി ഒഴനിവകൊക്കുയ.  ബകൊങട്ട് ലൈയന നയയ കദശവനിരുദ്ധവുയ ജനവനിരുദ്ധവുയ
നതകൊഴനിലൈകൊളനി  വനിരുദ്ധവുമകൊനണനട്ട്   പറകയണനിയനിരനിക്കുന്നു.   ഭസീമന് കകേകൊരപകററകേള്ക്കട്ട്
വമന്  വകൊയ്പകേള്  നല്കേകൊനകൊണട്ട്  ഇതവഴനി  ശമനിക്കുനതട്ട്.  ശസീ.  എസട്ട്.  ശരമ്മ
പറഞ്ഞെതകപകൊനലൈ  പനണകൊയനിരയ  കകേകൊടനി  രൂപയുനട  വകൊയ്പ  നല്കേകൊന്,  അങ്ങനന
നല്കേനിയകൊല്   അതനിനന്റെനയകൊനക്ക  ഫലൈയ  നമ്മള്  കേകൊണണയ.  ഇറൗ  നയയ
കകേകൊരപകററകേള്ക്കട്ട് വകൊയ്പ  നല്കുന  വനിജയട്ട്  മല്ലെര കമകൊഡല് സൃഷനിക്കകൊനനിടയുണട്ട്.
കേനിടകൊക്കടതനിനന്റെ അനന്തരഫലൈയ  അതട്ട്  ഇന്തരയനില് മകൊതമല്ലെ,   അകമരനിക്കയനിനലൈ
നമഗകൊ  ബകൊങകൊയ കലൈമകൊന്സട്ട് ബകദഴനിനന്റെ തകേരച്ചക്കനിടയകൊക്കനിയ സയഭവവുയ നമ്മുനട
മുനനിലുണട്ട്.  അകപ്പെകൊള് സകൊധകൊരണക്കകൊരകൊയ പടനിണനിപ്പെകൊവങ്ങളുനട പണയ മുഴുവന് ഇതരയ
ബകൊങ്കുകേളനില്  നനികകപനിക്കുനതട്ട്  നല്ലെതനിനല്ലെ.  ലൈയനയ  നഷക്കച്ചവടമകൊനണനകൊണട്ട്  മുന്
അനുഭവങ്ങള്  നനമ്മ  ഓരമ്മനിപ്പെനിക്കുനതട്ട്.  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  സറൗരകൊഷ  2008-ലുയ
കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്കഡകൊര  2010-ലുയ  എസട്ട്.ബനി.നഎ.-യനില് ലൈയനിച്ചു.  പകക
അന്പത  ശതമകൊനയ  ഇടപകൊടുകേകൊര  എസട്ട്.ബനി.നഎ-യനില്  കചെരകൊനത  മറട്ട്
ബകൊങ്കുകേളനികലൈയ്ക്കട്ട് കപകൊയനി.  അതരയ ആളുകേനള ബകൊങനിയഗട്ട് രയഗത്തുനനിന്നുയ ഗവണ്നമന്റെട്ട്
പുറകകേകൊടട്ട് നകേകൊണകപകൊകുന സനിതനിയുണകൊക്കനി.  ആകഗകൊള മത്സരതനിനുകവണനി ശകൊഖകേള്
അടച്ചുപൂടനി,  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേനള  പുറയതളനി,  സകൊധകൊരണക്കകൊരക്കുള  നചെറുകേനിട
വകൊയ്പകേള്കപകൊലുയ നഷനപ്പെടുത്തുനതനിനട്ട് ഇടയകൊക്കുയ.  കൂടുതല് ബകൊങ്കുകേളുയ കസവനതനിനന്റെ
വരകൊപനവുമകൊണട്ട് നമുക്കകൊവശരയ.  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-നയ ശകൊക്തസീകേരനിച്ചട്ട് നനിലൈനനിരതകൊനുള ഒരു
ശക്തമകൊയ  പ്രകമയമകൊണട്ട്  കകേരളതനിനന്റെ  ഏകേ  സന്വേരമകൊയനി  നമുക്കട്ട്  ഇറൗ  കേകൊരരതനില്
മുകനകൊട്ടുവയ്ക്കകൊനുളതട്ട്.   മനറകൊരു സയഗതനികൂടനിയുളതട്ട്,   കകേരളതനില് സഹകേരണകമഖലൈ
വളനര  ശക്തമകൊണട്ട്.  സഹകേരണകമഖലൈകയകൊടുയ  ആര.ബനി.നഎ.  ചെനിറമ്മ  നയമകൊണട്ട്
അനുവരതനിച്ചുവരുനതട്ട്.  ജനില്ലെകൊ സഹകേരണ ബകൊങനിനന സയസകൊന സഹകേരണബകൊങനില്
ലൈയനിപ്പെനിക്കകൊന് കപകൊകുകേയകൊണട്ട്.  അതനിനനതനിനര   നമ്മള്  ഒരുമനിച്ചട്ട്  പ്രകമയയ പകൊസകൊക്കനി.
അക്കകൊരരതനിലുയ  കൂടുതല്  ചെരച്ചകേള്  ഉണകൊകകേണതകൊയനിട്ടുണട്ട്.  എസട്ട്.ബനി.ടനി.
എസട്ട്.ബനി.നഎ.-യനില് ലൈയനിപ്പെനിക്കകൊനുള നസീക്കനത നൂറട്ട്  ശതമകൊനയ എതനിരത്തുനകേകൊണട്ട്
ഇറൗ ഉപകകപനത  പനിന്തണച്ചു നകേകൊണയ ഞകൊന് നനിരത്തുന്നു.  

ശസീ  .    മുല്ലെക്കര രതകൊകേരന് :  സര,  ബഹുമകൊനനപ്പെട മുഖരമനനി അവതരനിപ്പെനിച്ച
പ്രകമയനത ഞകൊന് പനിന്തുണയന്നു.  എനനിക്കട്ട് മുമട്ട് സയസകൊരനിച്ച എല്ലെകൊ അയഗങ്ങളുയ
മുകനകൊട്ടുവച്ച  ആശയങ്ങകളകൊടട്ട്  ഞകൊന്  അനുകൂലൈനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  ബകൊങ്കുകേനള
ലൈയനിപ്പെനിക്കകൊന്  തസീരുമകൊനനിച്ചതനിനു  പനിനനില്  ഒരു  ആകഗകൊളവല്ക്കരണ  രകൊഷസീയ
അജണയുണട്ട്.   നമ്മുനട  നകൊടനില് നടപ്പെകൊക്കനിത്തുടങ്ങനിയ ഇറൗ ആകഗകൊളവല്ക്കരണ
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രകൊഷസീയതനില്   സന്വേകൊഭകൊവനികേമകൊയനി  വന്നുകചെരകൊവുന  ദുരന്തങ്ങളനില്  ഒനകൊണനിതട്ട്.
ഇതമകൊയനി ബന്ധനപ്പെടട്ട് ധകൊരകൊളയ  ദുരന്തങ്ങള് ഇന്തരയനില് ഉണകൊയനിട്ടുണട്ട്.    കേകൊരഷനികേ
കമഖലൈയുനട  ദുരന്തവുയ   സകൊമതനികേ  കമഖലൈയനില്  പകൊപ്പെരസീവല്ക്കരണതനിനന്റെ
വഴനിയനികലൈക്കട്ട്  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേള്  കപകൊകകേണനി  വനതയ  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേള്ക്കട്ട്
നതകൊഴനില്സനിരത  ഇല്ലെകൊതകൊയതയ  ജനങ്ങള്  സകൊമുദകൊയനികേമകൊയനി  വനിഘടനിച്ചട്ട്
കപകൊയതനമകൊനക്ക  അതനില്  ചെനിലൈ  ദുരന്തങ്ങളകൊയനിരുന്നു.  പണമനിടപകൊടട്ട്  കമഖലൈയനില്
കകേകൊരപകററകേള്,  വമന്മകൊര  നനകേവയനതട്ട്   ഇറൗ  ലൈയനതനിലൂനട  നമ്മള്
കേകൊണുകേയകൊണട്ട്.  നമുക്കട്ട്   ഇതനിനനനയല്ലെകൊയ  പ്രതനികരകൊധനിച്ചട്ട്  മുകനകൊട്ടുകപകൊകുന  ഒരു
ഭരണ  സയവനിധകൊനവുയ,  ജനങ്ങളുനട  ജസീവനിതവുമകൊയനി  ബന്ധനപ്പെട   നഎകേരവുയ
ഉണകൊകേണയ. ലൈയനയ എന വകൊക്കനികനക്കകൊള് പ്രധകൊനയ ഒനട്ട് ഒനനിനന വനിഴുങ്ങുകേയുയ
ഒനനിനന്റെ മരണയ സയഭവനിക്കുകേയുയ ഒനട്ട് ചെസീരതട്ട് കകേകൊരപ്പെകററകേളുനട കൂടകൊകുന ഒരു
സയവനിധകൊനമകൊയനിമകൊറുകേയുയ  നചെയ്യുകേയകൊണട്ട്.  എസട്ട്.ബനി.റനി.  ഇല്ലെകൊതകൊകുകമകൊള്
മലൈയകൊളനികേളുനട  അന്തസ്സുയ  മലൈയകൊളനികേളുനട  പകത്തുനനില്ക്കുനതമകൊയ  ഒരു
സയവനിധകൊനതനിനന്റെ അവസകൊനവുമകൊണുണകൊകുനതട്ട്.   ഇതനിനന നചെറുക്കുനതനിനകൊയനി
കകേരളസീയരക്കട്ട്   നപകൊതമനസകൊണുളതട്ട്.  കകേരളതനിനന്റെ  മകൊതമല്ലെ,  നനമസൂര
ബകൊങകൊകേനട പകൊടരകൊലൈ ബകൊങകൊകേനട നനഹദ്രകൊബകൊദട്ട്  ബകൊങകൊകേനട ജയ്പൂര ബകൊങകൊകേനട
ഇറൗ  ബകൊങ്കുകേള്  എല്ലെകൊയ,  അതകൊതട്ട്  സലൈങ്ങളനിനലൈ  പ്രകൊകദശനികേ  പണമനിടപകൊടട്ട്
സയവനിധകൊനമകൊണട്ട്  ഇറൗ  ലൈയനതനിലൂനട  തകേരകൊന്  കപകൊകുനതട്ട്.  അതനകേകൊണട്ട്
ലൈയനനത  കേകനിരകൊഷസീയകഭദനമകനര  കചെകൊദരയ നചെയ്യകൊന് നമുക്കട്ട് സകൊധനിക്കണയ.
അതട്ട്  നമ്മുനട  അന്തസട്ട്  നനിലൈനനിരതകൊനുള  ഒരു ജനപക നനിലൈപകൊടട്ട്  മകൊതമല്ലെ,
എസട്ട്.ബനി.റനി.-ക്കട്ട് കകേരളകതകൊടട്ട് പകപകൊതതന്വേവുയ ജനങ്ങകളകൊടട്ട് ഉതരവകൊദനിതവുമുണട്ട്.
ആ  ഉതരവകൊദനിതന്വേയ  എസട്ട്.ബനി.നഎ.-കലൈക്കട്ട്   ലൈയനിക്കുകമകൊള്  നഷനപ്പെടുകേയകൊണട്ട്
നചെയ്യുനതട്ട്.  നഷനപ്പെടുകമകൊള് സയഭവനിക്കുനതട്ട്  പണപക നനിലൈപകൊടുകേളുനട മരണയ
മകൊതമല്ലെ   മലൈയകൊളനി അന്തസനിനന്റെ കചെകൊരച്ച കൂടനിയകൊണട്ട്.  സതരതനില് ബകൊങട്ട് എനട്ട്
പറയുനതനിനന്റെ  കേണ്നസപ്റട്ട്  എന്തകൊണട്ട്?  അതകൊയതട്ട്  ചെനിലൈരുനട  കേയ്യനില്
ആവശരതനിലൈധനികേയ  പണമുണട്ട്.  ഒരുപകൊടട്ട്  കപരുനട  കേയ്യനില്  ആവശരതനിനട്ട്
പണമനില്ലെ.  ആവശരതനിലൈധനികേയ  പണമുളവരുനട  കേയ്യനില്നനിനട്ട്  പണതനിനട്ട്
ആവശരമുളവരനികലൈക്കട്ട് പണനമതനിക്കകൊനുളള അന്തസകൊരന ഒരു സയവനിധകൊനമകൊണട്ട് ബകൊങട്ട്.
ഇവനിനട ഓപ്പെകറഷന് കുകബര, വടനിപ്പെലൈനിശക്കകൊരന്,  എനനിവരുനടനയകൊനക്ക ഭസീഷണനിനകേകൊണട്ട്
ആതഹതരനചെകയ്യണനിവന  സകൊഹചെരരനത  മറനികേടക്കകൊന്കവണനിയുളള  സയവനിധകൊനങ്ങള്
വനസകൊഹചെരരതനില്,  ബകൊങനിയഗട്ട്  സയവനിധകൊനനത  കൂടുതല്  ജനപകമകൊക്കകൊന്
ആകലൈകൊചെനികക്കണ സമയതട്ട് അതനിനന ഒട്ടുയ ജനപകമല്ലെകൊത ഒരു കുതകേപക
സയവനിധകൊനതനികലൈക്കട്ട്  നകേകൊണകപകൊകുനതനിനന  തസീരച്ചയകൊയുയ  എതനിരതട്ട്
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കതകൊല്പനിക്കനപ്പെകടണതകൊണട്ട്. 10 വനിരലുകേളനിലുയ കമകൊതനിരമനിടുന ഒരു മുഖരമനനി പണട്ട്
ബസീഹകൊറനിലുണകൊയനിരുന്നു.  ഗകൊന്ധനിനനമതകൊനവുയ  പകൊട്ന  നറയനില്കവ  കസ്റ്റേഷനുയ  ഒരു  ബകൊങനില്
പണയയവച്ചട്ട്   അകദഹയ  പണനമടുത  കേകൊരരയ  ഇന്തരയനില്  വലൈനിയ  വകൊരതയകൊയനിരുന്നു.
ഗകൊന്ധനി  നനമതകൊനകമകൊ  തനിരുവനന്തപുരയ  നറയനില്കവ  കസ്റ്റേഷകനകൊ  ഒന്നുയ  പണയയ
വയ്ക്കകൊനനില്ലെകൊതവരകൊണട്ട് പകൊവനപ്പെട മനുഷരര.  അതരക്കകൊരക്കട്ട് ഇതരയ വലൈനിയ ബകൊങ്കുകേള്
ഉണകൊകുകമകൊള്   ബകൊങനിനന്റെ  പടവുകേള്  കേകൊണകൊനുളള  അവസരയകപകൊലുയ  നഷമകൊകുയ.
അവസകൊനയ അവരക്കട്ട് ആശയയ സരവ്വസീസട്ട് സഹകേരണ ബകൊങട്ട് കമഖലൈ മകൊതമകൊകുയ.  ഇറൗ
വലൈനിയ  ബകൊങ്കുകേള്  വമന്  കുതകേകേകളകൊടട്ട്  കൂട്ടുകചെരനട്ട്  നനില്ക്കുകേയുയ  അവരക്കട്ട്
കകേകൊടകൊനുകകേകൊടനി രൂപ നകേകൊടുക്കുകേയുയ അതട്ട് അവസകൊനയ എഴുതനിതള്ളുകേയുയ പകൊവനപ്പെടവനന
ആതഹതരയനികലൈക്കട്ട്  എതനിക്കുകേയുയ  നചെയ്യുന  ഒരു  സയവനിധകൊനതനികലൈക്കട്ട്  ഇന്തരന്
പണമനിടപകൊടട്ട്  സയവനിധകൊനയ  എതനികച്ചരകൊന്  കപകൊവുകേയകൊണട്ട്.  അതരനമകൊരു
എതനികച്ചരലൈനിനട്ട്  ആധുനനികേ  സകൊയസകൊരനികേ  രൂപസീകേരണതനിനുയ  സകൊമതനികേ
രൂപസീകേരണതനിനുയ സകൊമൂഹനികേ പരനിവരതനതനിനുയ നകവകൊത്ഥകൊനതനിനുയ വനികധയമകൊയ
കകേരളയ  എതനിരത്തു കതകൊല്പനിക്കകൊനുള  കപകൊരകൊടയ  ഇവനിനട  ശസീ.  എസട്ട്.  ശരമ്മ  പറഞ്ഞെത
കപകൊനലൈ  നനിയമസഭക്കട്ട്  അകേതട്ട്  ഒതക്കനിനനിരതരുതട്ട്.  ഇതട്ട്  14000-തനിലൈധനികേയ
ജസീവനക്കകൊരുനട  ജസീവനിതപ്രശ്നയ  മകൊതമല്ലെ.  കകേരളതനില്  കേനിട്ടുന  7000-കതകൊളയ
കകേകൊടനിരൂപയുനട  വനിദരകൊഭരകൊസ  വകൊയ്പയുനടകയകൊ  കേകൊരഷനികേ  വകൊയ്പയുനടകയകൊ  നചെറുകേനിട
കമഖലൈയുനട  വകൊയ്പയുനടകയകൊ  മകൊതയ  പ്രശ്നവുമല്ലെ.  നമ്മുനട  രകൊജരനത  പണയ
ഉപകയകൊഗനിക്കകൊനുളള അവകേകൊശയ ആരക്കകൊണട്ട്? അതട്ട് ഇറൗ രകൊജരനത കകേകൊരപ്പെകററകേള്ക്കുയ
കലൈകൊകേനത  വമന്  മുതലൈകൊളനിമകൊരക്കുമുളളതകൊകണകൊ?  അവരുനട  ഇഷങ്ങള്ക്കനുസരനിച്ചട്ട്
പ്രവരതനിക്കകൊന്  ഉളളതകൊകണകൊ?  പകൊവനപ്പെടവനന്റെ  കേയ്യനില്  നനിനട്ട്  മനിച്ചയ  വരുന   പണയ
കശഖരനിച്ചട്ട്  പണക്കകൊരനുനകേകൊടുക്കുന  ബകൊങനിയഗട്ട്  നയമകൊണട്ട്  ഇകപ്പെകൊള്  രൂപസീകേരനിക്കുനതട്ട്.
പണക്കകൊരനന്റെ  അതരകൊവശരയ  കേഴനിഞ്ഞെട്ട്  അവന്  നനികകപനിക്കുനതട്ട്  പകൊവനപ്പെടവനന്റെ
അതരകൊവശരതനിനട്ട്  നകേകൊടുക്കകൊനുള  ബകൊങനിയഗട്ട്  നയമകൊണട്ട്  ഇന്തര   ഇതനിനുമുമട്ട്
സന്വേസീകേരനിച്ചതട്ട്.  ഇറൗ  നയതനികലൈക്കട്ട്  കപകൊയ  കേകൊരരതനില്  കേഴനിഞ്ഞെ
ഗവണ്നമന്റുകേള്ക്കുയ കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റുകേള്ക്കുയ ബകൊധരതയുണട്ട്. അതനകേകൊണട്ട്  ഇറൗ
സയവനിധകൊനകതകൊടട്ട്   കകേരളതനിനട്ട്  കയകൊജനിക്കകൊന്  കേഴനിയുകേയനില്ലെ.  ഇന്തരയനില്
ജവഹരലൈകൊല്  നനഹ്റു  മുതല്  സന്വേസീകേരനിച്ചുവന   പണമനിടപകൊടട്ട്  സയവനിധകൊനതനിനട്ട്
എതനിരകൊയ കുതകേക്കൂടങ്ങളുനട പകയകചെരന നയമകൊണനിതട്ട്.  ഇറൗ ഉപകകപനത
സരവ്വകൊതനകൊ  ഞകൊന് പനിന്തുണയന്നു. 

ശസീ  .    എ  .    പ്രദസീപട്ട്  കുമകൊര:  സര,  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട് ടകൊവന്കൂറനിനന കസ്റ്റേറട്ട്
ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്തരയുമകൊയനി  ലൈയനിപ്പെനിക്കകൊനുളള നസീക്കതനില്നനിന്നുയ  റനിസരവട്ട് ബകൊങ്കുയ
കകേന്ദ്രസരക്കകൊരുയ  പനിന്തനിരനിയണനമനട്ട്  ആവശരനപ്പെട്ടുനകേകൊണട്ട്   ബഹുമകൊനനപ്പെട
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മുഖരമനനി അവതരനിപ്പെനിച്ച ഉപകകപനത ഞകൊന് പനിന്തകൊങ്ങുകേയകൊണട്ട്. കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട്
ടകൊവന്കൂര    കകേരളതനിനന്റെ സന്വേന്തയ  ബകൊങട്ട്  എനട്ട്  നനവകേകൊരനികേമകൊയനി നമ്മനളകൊനക്ക
അയഗസീകേരനിക്കകൊനുയ  സന്വേസീകേരനിക്കകൊനുമനിടയകൊയനിട്ടുളള   വനിവനിധ  ഘടകേങ്ങനള  സയബന്ധനിച്ചട്ട്
ഇതനിനട്ട്  മുമട്ട്  ഇവനിനട  സയസകൊരനിച്ച  അയഗങ്ങള്   വളനര  വനിശദമകൊയനി  പറഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്.
ഇവനിനട നടനചെരച്ചയനില് ഉയരന്നുവനനിട്ടുളള നപകൊതവനികേകൊരകതകൊടുയ നനിരസീകണകതകൊടുയ
ഞകൊന്  പൂരണ്ണമകൊയുയ  കയകൊജനിക്കുകേയകൊണട്ട്.   കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെട്ട്   വളനര  കബകൊധപൂരവ്വയ
നടപ്പെകൊക്കുന നയതനിനന്റെയുയ പരനിഷ്ക്കകൊരതനിനന്റെയുയ ഭകൊഗമകൊയകൊണട്ട് ഇറൗ  ലൈയനതനികലൈയ്ക്കട്ട്
കപകൊകുനതട്ട്.   എന്തുനകേകൊണകൊണട്ട്  ഇറൗ  ലൈയനനമനട്ട്   വളനര  വരക്തമകൊയനിതനന
ഗവണ്നമന്റെട്ട്  പറയുന്നുണട്ട്.   ഇകപ്പെകൊള് കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തര  കലൈകൊകേ ബകൊങനിയഗട്ട്
രയഗതട്ട്  67-ാം സകൊനതകൊണട്ട്.   എസട്ട്.ബനി.ടനി.  ഉള്നപ്പെനടയുള സബ്സനിഡനിയറനി
ബകൊങ്കുകേനള, അതനില് കനരനത പറഞ്ഞെ കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് നനമസൂറുയ കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട്
ഓഫട്ട്  നനഹദ്രകൊബകൊദുയ   കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  പകൊടരകൊലൈയുയ  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്
ജയ്പൂരുനമനക്കയുണട്ട്.  ഇതനിനനനയല്ലെകൊയ  ലൈയനിപ്പെനിക്കുകേവഴനി  47-ാം  സകൊനതട്ട്
വരുനമന്നുളളതകൊണട്ട്  അവരുനട  വകൊദയ.  അതകൊയതട്ട്  50-നട്ട്  അകേതട്ട്  വരുകമകൊള്
എസട്ട്.ബനി.നഎ.-നയ  ഒരു  ഇന്റെര  നകൊഷണല്  ബകൊങകൊയനി  അവതരനിപ്പെനിച്ചട്ട്  അതനിനന്റെ
കഗകൊബല്  കററനിയഗട്ട്  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുയ  എനനകൊനക്കയുളള  വകൊദങ്ങളകൊണുളളതട്ട്.  മകൊതവുമല്ലെ
കഗകൊബല് ബനിഡനിയഗട്ട് ഉള്നപ്പെനടയുളള  അന്തകൊരകൊഷ മകൊരക്കറനിനലൈ ഇടപകൊടുകേളനില്  കൂടുതല്
ഫലൈപ്രദമകൊയനി പങട്ട് വഹനിക്കകൊനകൊകുനമന വകൊദവുയ കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ഭകൊഗത്തുനനിന്നുയ
ആര.ബനി.നഎ.-യുനട  ഭകൊഗത്തുനനിന്നുയ  മുകനകൊടട്ട്   വയന്നുണട്ട്.  ഇറൗ  പറയുനതനില്
പ്രകതരകേനിച്ചട്ട്  കേകൊരരനമകൊന്നുമനില്ലെ.  ഒരു  രകൊജരതനിനന്റെ  ബകൊങ്കുകേനളകൊനക്ക  ഇന്റെരനകൊഷണല്
മകൊരക്കറകേളനില് സന്വേസീകേരനിക്കനപ്പെടുനതട്ട്  ഇങ്ങനന കൃതനിമമകൊയനി സയകയകൊജനിപ്പെനിച്ചുണകൊക്കുന
ധനകശഷനിയുനട അടനിസകൊനതനിലൈല്ലെ.  ഓകരകൊ രകൊജരതനിനന്റെയുയ സുസനിര സകൊമതനികേ
വളരച്ചനയ  ആസദമകൊക്കനിയകൊണട്ട്   അതരനമകൊരു  കററനിയഗട്ട് നടക്കുനതട്ട്.  ഇകപ്പെകൊള്
അന്തകൊരകൊഷ  കററനിയഗട്ട്  ഏജന്സനികേളുണട്ട്.  അവരുനട  ഓകരകൊ  കേകൊലൈകതയുയ  പഠന
റനികപ്പെകൊരട്ടുകേള്  വരുകമകൊള്  നമുക്കതട്ട്  കേകൊണകൊന്  കേഴനിയുയ.  ആ  നകൊടനിനന്റെ
സമദ്സനിതനിനയയകൊണട്ട്  അവര വനിലൈയനിരുത്തുനതട്ട്,  അല്ലെകൊനത ബകൊങനിനന്റെ മകൊതമല്ലെ.
കേണ്കസകൊരഷരയവഴനിയകൊണട്ട്  ഇന്റെരനകൊഷണല്  ബകൊങ്കുകേള്  വന്കേനിട  വകൊയ്പകേളുയ  മറയ
നകേകൊടുക്കുനതട്ട്.  ആ  കേണ്കസകൊരഷരയവഴനി  നചെയതനകേകൊണകൊണട്ട്  വനിജയട്ട് മലൈര
8000 കകേകൊടനികയകൊളയ  രൂപ  നകേകൊളയടനിച്ചട്ട്  നകേകൊണകപകൊയതട്ട്.  ഒറ  ബകൊങനില്
നനിനകൊയനിരുനനങനില് ആ ബകൊങട്ട്  നപകൊളനിഞ്ഞുകപകൊകുമകൊയനിരുന്നു.അല്ലെകൊതത നകേകൊണകൊണട്ട്
അതനിനട്ട്  പനിടനിച്ചുനനില്ക്കകൊനകൊയതട്ട്.  എസട്ട്.ബനി.നഎ.-ക്കട്ട്  എല്ലെകൊ  സബ്സനിഡനിയറനി
ബകൊങ്കുകേനളയുയ സയകയകൊജനിപ്പെനിച്ചട്ട് തടനിച്ചുനകേകൊഴുതട്ട് കഗകൊബല്  മകൊരക്കറനില്  ഒറയ്ക്കട്ട് നനിനട്ട്
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പടനപകൊരുകതണ  സകൊഹചെരരനമകൊന്നുമനില്ലെ.  എസട്ട്.ബനി.റനി.  ഇവനിനടയുളള  ഏറവുയ
നചെറുകേനിടക്കകൊരകൊയ  ആളുകേള്ക്കുകപകൊലുയ  പലൈ  ബനിസനിനസുകേള്ക്കുയ  വകൊയ്പ
നകേകൊടുക്കുന്നുണട്ട്.  പ്രകയകൊറനിറനി  നസക്ടറനില്  നലൈന്റെനിയഗനിനട്ട് പ്രകൊധകൊനരയ  നകേകൊടുക്കുന്നു.
അതരതനില് നകേകൊടുക്കുന വകൊയ്പകേള് ഉകപകനിച്ചനിടട്ട്   വലൈനിയ കകേകൊരപ്പെകററകേള്ക്കട്ട്
സരവ്വ സറൗകേരരങ്ങളുയ  ഒരുക്കനിനക്കകൊടുക്കുനകതകൊനടകൊപ്പെയ  നകൊടനിനന്റെ സമതട്ട് മുഴുവന്
സമകൊഹരനിച്ചട്ട് അവരുനടഇയഗനിതതനിനുകവണനി വനിനനികയകൊഗനിക്കുന്നു.  ഇന്റെരനകൊഷണല്
മകൊരക്കറനിലുള  പലൈ  തരതനിലുളള  കേളനികേള്ക്കുയ  കകേകൊരപ്പെകററകേള്ക്കട്ട്  പണയ
സമകൊഹരനിച്ചട്ട്  നകേകൊടുക്കുനതനിനുകവണനിയുള   ഒരു  ദറൗതരമകൊണട്ട്   യഥകൊരത്ഥതനില്
ഇവനിനട  നനിരവ്വഹനിക്കനപ്പെടുനതട്ട്.  ബകൊങ്കുകേളുനട സനിതനി നമച്ചനപ്പെടുതകൊനകൊനണങനില്
കനരനത പറഞ്ഞെതകപകൊനലൈ  നനിഷനിയ ആസ്തനികേള് കുറച്ചുനകേകൊണവരണയ.  മൂലൈധന
പരരകൊപത നനകേവരനിച്ചട്ട്, അറകൊദകൊയയ വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചട്ട്, പ്രകയകൊറനിറനി നസക്ടര നലൈന്റെനിയഗുവഴനി
നമ്മുനട  നകൊടനിനന്റെ  സമദ്ഘടനനയ  അഭനിവൃദ്ധനിനപ്പെടുതനി യകൊണട്ട്  ബകൊങ്കുകേള്
മുകമകൊട്ടുകപകൊകകേണതട്ട്.  ബകൊങ്കുകേളനില്നനിനട്ട്  നമ്മള്  പ്രതസീകനിക്കുന  ധരമ്മവുയ  അതകൊണട്ട്.
പനക  ഇക്കകൊരരങ്ങളനിനലൈകൊന്നുയ ബകൊങ്കുകേള്ക്കട്ട് ഇകപ്പെകൊള് വലൈനിയ തകൊല്പരരമനിനല്ലെന്നുളതകൊണട്ട്
വസ്തുത.  അന്തകൊരകൊഷ വനിപണനിനയ ലൈകരയവച്ചുനകേകൊണള ഇറൗ നനകേവനിട കേളനി  വന്കേനിട
കകേകൊരപ്പെകററകേനള  സഹകൊയനിക്കുമകൊയനിരനിക്കുയ.  പനക  ഗ്രകൊമസീണ  കമഖലൈകേനളയുയ
മുന്ഗണനകൊകമഖലൈകേനളയുയ  അതട്ട്  പൂരണ്ണമകൊയുയ  കേനയ്യകൊഴനിയുനതനികലൈക്കുയ,  ശകൊഖകേള്
അടച്ചുപൂട്ടുനതനികലൈക്കുയ  തസ്തനികേകേള്  ഇല്ലെകൊതകൊവുനതനികലൈക്കുയ  കേകൊരരങ്ങള്  നചെനനത്തു
നമന്നുള കേകൊരരതനില്  യകൊനതകൊരു സയശയവുമനില്ലെ.   ഇവനിനടതനന  ഗവണ്നമന്റെട്ട്
സന്വേസീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന  നയതനില്  ഒരു  നനവരുദ്ധരയ  കേകൊണകൊയ.   ഒരു  ഭകൊഗതട്ട്  നചെറനിയ
വകൊയ്പകേള് നകേകൊടുക്കകൊന്കവണനി  22-ഓളയ ബകൊങ്കുകേള്ക്കട്ട് അനുവകൊദയ നകേകൊടുത്തു,  അതനിനന
സകൊള് ആന്റെട്ട് കപനമന്റെട്ട് ബകൊങട്ട്സട്ട് എനകൊണട്ട് പറയുനതട്ട്.  ഇതനില് കപകൊസ്റ്റേട്ട് ഓഫസീസട്ട് ബകൊങട്ട്
മകൊതമകൊണട്ട്  നപകൊതകമഖലൈയനിലുളളതട്ട്.  ബകൊക്കനിയുളളനതല്ലെകൊയ  സന്വേകേകൊരരകമഖലൈയനിലൈകൊണട്ട്.
എനകൊല്  ഇറൗ  ദറൗതരയ  നനിരവ്വഹനിച്ചു  കേകൊണനിരുന  എസട്ട്.ബനി.റനി.-നയകപ്പെകൊലുളവനയ
ഏനറടുത്തുനകേകൊണട്ട്  ആ  ദറൗതരയ  നനിരവ്വഹനിക്കുനതനില്നനിനട്ട്  മകൊറനിനനിരതകൊന്
കപകൊകുകേയകൊണട്ട്. യഥകൊരത്ഥതനില്   നചെറുകേനിട വകൊയ്പകേള് നകേകൊടുകക്കണ കമഖലൈനയ  മുഴുവന്
സരകേകൊരരവത്ക്കരനിക്കകൊനുളള   നസീക്കയ  നടക്കുകേയകൊണട്ട്.  പകക  ഇവനിനട  പറയകൊനത
കപകൊനയകൊരു കേകൊരരമുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ നയനത സയബന്ധനിച്ചട്ട് ഒരു വനിമരശനയ
ഉയരന്നുവനനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെട്ട്  കകേകൊരപ്പെകററകേളുനട  തകൊല്പരരങ്ങള്  മകൊതമകൊണട്ട്
സയരകനിക്കുനതട്ട്.  അന്തകൊരകൊഷ  മകൊരക്കറനില്  ഇടനപടകൊന്  ഉകദശനിച്ചുനകേകൊണട്ട്  കകേന്ദ്രയ
നടത്തുന  എല്ലെകൊ  പരനിശമങ്ങളുയ  നയതനവുയ  പരകൊജയനപ്പെട്ടു  നകേകൊണനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.
ഇകപ്പെകൊള് ഏറവുയ ഒടുവനില് കചെരനികചെരകൊനയയ ഉകപകനിച്ചട്ട് ആണവവനിതരണ സയഘതനില്
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അയഗതന്വേതനിനുകവണനി കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെട്ട് നടതനിയ നസീക്കമുണട്ട്.  അതനികപ്പെകൊള് കസകൊളനില്
കേഴനിഞ്ഞെ  മസീറനിയഗട്ട്  വനകപ്പെകൊള്  നപകൊളനിഞ്ഞു.   പ്രധകൊനമനനി   സന്ദരശനിച്ച   ബസസീല്,
ആകസ്ട്രൈലൈനിയ,  അയരലൈകൊന്റെട്ട്,  നമ്മ്യൂസനിലൈകൊന്റെട്ട്,  ലചെന,  തരക്കനി എനസീ  രകൊജരങ്ങള്  നമ്മനള
എതനിരത്തു.   ഓകരകൊ പരനിശമവുയ പരകൊജയനപ്പെടുന്നു.  പകക ഈ ഒരു നയപരനിവരതനയ
നപകൊടുനനന ഉണകൊയതനല്ലെനട്ട് നമ്മള് വനിലൈയനിരുതകൊനത കപകൊകുനതട്ട് ശരനിയല്ലെ.  നമുക്കട്ട്
ചെരനിതകബകൊധയ ഉണകൊകുനകതകൊനടകൊപ്പെയ ചെരനിതനത ക്കുറനിച്ചട്ട് അജത ഉണകൊകേരുനതനട്ട്
കനരനത  ഈ  ചെരച്ചയ്ക്കട്ട്  തടക്കയ  കുറനിച്ചുനകേകൊണട്ട്  ശസീ.  നകേ.  എസട്ട്.  ശബരസീനകൊഥന്
സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണകൊയനി.  അതനകേകൊണട്ട്  ചെരനിതതനികലൈക്കുകൂടനി  നമ്മള്  കപകൊകകേണതകൊയനിട്ടുണട്ട്.
1991  മുതല്  തടങ്ങനിയ  ബകൊങനിയഗട്ട്  നസക്ടര  ഉള്നപ്പെനടയുളവ  നമ്മുനട  സമദ്ഘടനയുനട
നവലൈനിബറല്  പരനിഷ്കകൊരങ്ങളുനട  തടരച്ചയകൊയനിടട്ട്  വന്നുനകേകൊണനിരനിക്കുനവയകൊണട്ട്. ഇതനില്
നരസനിയഹറകൊവു-മന്കമകൊഹന്സനിയഗട്ട്  കൂട്ടുനകേടനിനന്റെ   തടരച്ചയുണട്ട്.  ഇകപ്പെകൊള്  ബനി.നജ.പനി.
സരക്കകൊര കകേകൊരപ്പെകററകേള്ക്കു കവണനി  വളനര വകൊശനികയകൊനട ഈ നയയ നടപ്പെകൊക്കുന്നു.
കനരനത കകേകൊണ്ഗ്രസട്ട് ഗവണ്മന്റെട്ട് നടപ്പെകൊക്കനിയതനിനന്റെ സരവ്വസയഹകൊര ഭകൊവതനിലൈകൊണട്ട്
ഇകപ്പെകൊള്  ഇവര  നടപ്പെനിലൈകൊക്കനിനക്കകൊണനിരനിക്കുനതട്ട്.  പകക  അതനികലൈക്കട്ട്  നയനിനച്ചകൊരു
പശ്ചകൊതലൈയ കൂടനി  നകൊയ  കേകൊകണണതണട്ട്.  കനരനത ബകൊങനിയഗട്ട്  കമഖലൈയനിനലൈ വനിവനിധ
പരനിഷ്കകൊരങ്ങളുമകൊയനി ബന്ധനപ്പെടട്ട് നരസനിയഹയ കേമ്മനിറനി റനികപ്പെകൊരടട്ട് വനനിരുന്നു.  ഇകപ്പെകൊള്
ഖകണ്ഡല്വകൊര  കേമ്മനിറനി  റനികപ്പെകൊരട്ടുയ  രഘുറകൊയ രകൊജന്  കേമ്മനിറനി  റനികപ്പെകൊരട്ടുയ  ഏറവുയ
ഒടുവനിലൈകൊയനി പനി.നജ. നകൊയനികേട്ട് കേമ്മനിറനി റനികപ്പെകൊരട്ടുയ വന്നു.  1990-നട്ട് കശഷയ വന ബകൊങനിയഗട്ട്
നസക്ടറനിനലൈ  പരനിഷ്കകൊരവുമകൊയനി  ബന്ധനപ്പെട  എല്ലെകൊ  റനികപ്പെകൊരട്ടുകേളുയ  നവലൈനിബറല്
നയങ്ങള്ക്കനുകൂലൈമകൊയ  പരനിഷ്കകൊരങ്ങളകൊണട്ട്  നനിരകദശനിച്ചതട്ട്.   ഈ  റനികപ്പെകൊരട്ടുകേളനിനലൈല്ലെകൊയ
ബകൊങനിനന്റെ കേണ്കസകൊളനികഡഷനനക്കുറനിച്ചകൊണട്ട് പരകൊമരശനിച്ചതട്ട്.   ഇതനില് പനി. നജ. നകൊയനികേട്ട്
കേമ്മനിറനി  റനികപ്പെകൊരടട്ട്  ഏറവുയ   ഒടുവനിലൈകതതകൊണട്ട്.   അതട്ട്  ശസീ.  പനി.  ചെനിദയബരയ
ധനമനനിയകൊയനിരുനകപ്പെകൊള് വച്ചതകൊണട്ട്.ആ റനികപ്പെകൊരടനിനലൈ നനിരകദശമനുസരനിച്ചകൊണട്ട്  ബകൊങട്ട്
കബകൊരഡട്ട്  ബമ്മ്യൂകറകൊ രൂപസീകേരനിച്ചതട്ട്.  വനികനകൊദട്ട്  റകൊയട്ട്  നചെയരമകൊനകൊയനിട്ടുള ബകൊങട്ട്  കബകൊരഡട്ട്
ബമ്മ്യൂകറകൊയുനട  കേരശനമകൊയ  നനിരകദശതനിനന്റെ  അടനിസകൊനതനിലൈകൊണട്ട്  ഇകപ്പെകൊള്  ഈ
പരനിഷ്കകൊരങ്ങനളല്ലെകൊയ  നടന്നുനകേകൊണനിരനിക്കുനതട്ട്.  അതയ  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
പരനിഷ്കകൊരങ്ങളുനട  തടരച്ചയകൊയനി  വനനിട്ടുളതകൊണട്ട്.  കകേകൊണ്ഗ്രസട്ട്  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  ഇനതല്ലെകൊയ
ഒരുക്കനി തകൊലൈതനില് വച്ചുനകേകൊടുതകപ്പെകൊള് കകേകൊണ്ഗ്രസനിനനക്കകൊള് വരദ്ധനിത വസീരരകതകൊനട
ഈ  നയങ്ങള്  നടപ്പെനിലൈകൊക്കുന  ബനി.നജ.പനി.  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  ആ  സന്ദരഭമുപകയകൊഗനിച്ചട്ട്
ജനവനിരുദ്ധമകൊയ  നയയ  നടപ്പെകൊക്കുകേയകൊണട്ട്.  2012-നലൈ  ബകൊങനിയഗട്ട്  നനിയമ  കഭദഗതനി
ശസീ  പനി.  ചെനിദയബരയ  മനനിയകൊയനിരുനകപ്പെകൊള്  നകേകൊണവനതകൊണട്ട്.  അതനിലുയ  കനരകത
പറഞ്ഞെത കപകൊനലൈ നപകൊതകമഖലൈകൊ ബകൊങ്കുകേളുനട നഷയര, പതട്ട് നഷയര വകൊങ്ങനിയകൊലുയ ഒരു
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ശതമകൊനയ  മകൊതയ  കവകൊടവകേകൊശമുണകൊയനിരുനതട്ട്  നപ്രകൊകപ്പെകൊരഷണലൈകൊക്കനി  മകൊറകൊന്
തസീരുമകൊനനിച്ചതവഴനി  ആ  കമഖലൈയനില്  സന്വേകേകൊരര  ഇടനപടലുകേള്ക്കട്ട്  കൂടുതല്
അരനങ്ങകൊരുക്കുന  സമസീപനമകൊണട്ട്  സന്വേസീകേരനിച്ചനിരനിക്കുനതട്ട്.  ബകൊങനിയഗട്ട്  കമഖലൈയനിനലൈ
സന്വേകേകൊരരവല്ക്കരണനയയ  ഈ  ബകൊങ്കുകേനളനയല്ലെകൊയ  സയകയകൊജനിപ്പെനിച്ചുനകേകൊണട്ട്  ഒറ
ബകൊങകൊക്കുനതനിലൂനട,  ഇകപ്പെകൊള് ഏറവുയ ഒടുവനില് ബകൊങട്ട് ഇന്നവസ്റ്റേട്ട്നമന്റെട്ട് കേമനനി  ബകൊങട്ട്
കബകൊരഡട്ട്  ബമ്മ്യൂകറകൊയുനട  (ബനി.ബനി.ബനി.)-യുനട  നനിരകദശപ്രകേകൊരയ  രൂപസീകേരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.
അതട്ട്  വന്നു  കേഴനിഞ്ഞെകൊല്  ബഹുരകൊഷ  കേമനനികേള്ക്കുയ  കകേകൊരപ്പെകററകേള്ക്കുനമല്ലെകൊയ
എളുപ്പെതനില്    നഷയര   നകേകൊടുക്കുനതനിനട്ട്  സകൊധനിക്കുയ.  നകൊടനിനന്റെ  നപകൊതതകൊല്പരരയ
സയരകനിക്കകൊനത  കകേകൊരപ്പെകററകേളുനട  തകൊല്പരരങ്ങളുനട  അടനിസകൊനതനില്  ബകൊങനിയഗട്ട്
രയഗതട്ട്  റസീസ്ട്രൈക്ച്ചറനിയഗട്ട്  തടങ്ങനിയതട്ട്  നവലൈനിബറല്  നയങ്ങളുനട  ഭകൊഗമകൊയനിടകൊനണന്നുള
വസ്തുത  കേകൊകണണതണട്ട്.  പൂരണ്ണമകൊയുയ  കകേകൊരപ്പെകററകേളുനട   മുമനില്  നനടലൈട്ട്ല്ല്  ഉയരതനി
നനില്ക്കകൊന്  നകേല്പ്പെനില്ലെകൊത  കകേന്ദ്ര  സരക്കകൊര  ഈ  സന്ദരഭനത  ഏറവുയ  നനകൊയനി
ഉപകയകൊഗനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  ഞകൊന് ഒരു കേകൊരരയ കൂടനി സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസയ
ശസീ.  നകേ.  മുരളസീധരന് കകേകൊണ്ഗ്രസനിനന്റെ നനടലൈട്ട്ല്ല്  തകേരന്നുനവനട്ട് പ്രസ്തകൊവനിക്കുകേയുണകൊയനി.
അതട്ട് നവറുനത കേടനിലൈനില് നനിനട്ട് വസീണട്ട് തകേരനതല്ലെ. നവലൈനിബറല് നയതനിനന്റെ ഭകൊഗമകൊയനി
സന്വേയയ  എടുതട്ട്  ചെകൊടനിയതനിനന്റെ  ഫലൈമകൊയുള  തകേരച്ചയകൊണട്ട്.   അതനിനട്ട്  നയപരമകൊയ
ചെനികേനിത്സതനന  കവണയ.  ഇകപ്പെകൊള്  ഏതകൊയകൊലുയ  ഈ  കേകൊരരതനിനലൈങനിലുയ
നമുനക്കല്ലെകൊവരക്കുയ കയകൊജനിക്കകൊന് സകൊധനിക്കുനമന്നുളതട്ട്  നല്ലെ കേകൊരരമകൊണട്ട്.  അതനകേകൊണട്ട്
ഞകൊന്   ഈ  ഉപകകപനത  പൂരണ്ണമകൊയുയ  പനിന്തുണച്ചുനകേകൊണട്ട്   എനന്റെ  വകൊക്കുകേള്
അവസകൊനനിപ്പെനിക്കുന്നു.

(അദ്ധര കകവദനിയനില് മനി. നഡപമ്മ്യൂടനി സസീക്കര)

ശസീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതകൊമസട്ട്:  സര,  ബഹുമകൊനനപ്പെട മുഖരമനനി അവതരനിപ്പെനിച്ച
ഉപകകപനത ഞകൊന് പനിന്തകൊങ്ങുന്നു.   ശസീ. എ. പ്രദസീപട്ട് കുമകൊര ഇകപ്പെകൊള് സന്വേസീകേരനിച്ച
സമസീപനയ ശരനിയനല്ലെനകൊണട്ട് എനനിക്കട്ട് കതകൊന്നുനതട്ട്.   ഇനനത കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെട്ട്
എടുക്കുന നതറകൊയ നടപടനിനക്കതനിനര  നനിയമസഭ ഒനറനക്കടകൊയനി ശബ്ദമുയരത്തുന
അവസരതനില്  അതനിനന്റെ  ഗറൗരവയ  കുറയ്ക്കകൊനകൊയനി  പനിനനയുയ കകേകൊണ്ഗ്രസട്ട്
ഗവണ്നമന്റെനിനന  കുറനപ്പെടുത്തുനതട്ട്  ശരനിയല്ലെ.  വകൊസ്തവതനില്  ഇന്തരയനിനലൈ
കകേകൊടസീശന്വേരനകൊരുനട കേയ്യനിലുള ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട് കകേകൊടനി  രൂപ  പകൊവനപ്പെടവനന്റെ
കുടനിലുകേളനികലൈക്കട്ട്  വരതക്കവണ്ണയ  ബകൊങ്കുകേനള  കദശവല്ക്കരനിക്കകൊനനടുത  നടപടനി
കകേകൊണ്ഗ്രസട്ട് പ്രധകൊനമനനി ഇന്ദനിരകൊഗകൊന്ധനിയുകടതകൊയനിരുന്നു. എനന്തകൊരു അടനിസകൊനപരമകൊയ
മകൊറമകൊയനിരുന്നു.  ഞകൊന് അതനിനന്റെ  വനിശദകൊയശങ്ങളനികലൈക്കട്ട്  കേടക്കുനനില്ലെ.   അതകൊണകല്ലെകൊ
യഥകൊരത്ഥ അടനിതടട്ട്.   ഇവനിനട  എല്ലെകൊവരുയ   കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങനിനന്റെ  മഹനിമയുയ  കകേരളസീയ
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മനസ്സുകേളനില് കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് കനടനിയനിരനിക്കുന ചെനിരപ്രതനിഷ്ഠയുയ സയബന്ധനിച്ചട്ട്  പറഞ്ഞു.
ഏഴട്ട്  പതനിറകൊണകേളകൊയനി  കകേരളതനിനലൈ  ജനങ്ങളുമകൊയനി  ബന്ധനപ്പെടട്ട്  പ്രവരതനിക്കുന
ബകൊങകൊണട്ട് എസട്ട്.ബനി.ടനി. എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യുനട നമകൊതയ ബനിസനിനസനിനന്റെ നകൊലൈനിനലൈകൊന്നുയ
നടത്തുനതട്ട് കകേരളതനിലൈകൊണട്ട്. അതനിനന്റെ കേണക്കുകേള് ഇവനിനട എല്ലെകൊവരുയ പറഞ്ഞു
കേഴനിഞ്ഞു.  പകക  ഇനനി  മുകനകൊട്ടുള  നസീക്കയ  വളനര  പ്രധകൊനനപ്പെടതകൊണട്ട്.
കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റുയ  റനിസരവട്ട്  ബകൊങ്കുയ  എടുക്കകൊന്  കപകൊകുന  ഈ  തസീരുമകൊനനത
തടയകൊന്  നമുക്കട്ട്  എങ്ങനന  സകൊധനിക്കുയ?   നമ്മള്   എല്ലെകൊ  കേകൊരരങ്ങളനിലുയ  കകേന്ദ്ര
സരക്കകൊരനിനന എതനിരക്കുനനില്ലെ.  എനകൊല് ആവശരമുള കേകൊരരങ്ങളനില് എതനിരക്കുകേ
തനന നചെയ്യുയ.   വളനര പ്രകൊധകൊനരമുള ഈ വനിഷയതനില് ഒരുമനിച്ചുനനിന്നുനകേകൊണട്ട്
കകേരളനത  എങ്ങനന  രകനിക്കകൊനമനതട്ട്  ഗറൗരവകതകൊനട  ആകലൈകൊചെനികക്കണ
വനിഷയമകൊണട്ട്.   പ്രധകൊനനപ്പെട  കവനറ  രണമൂനട്ട്   വനിഷയമുളതട്ട്,  സമസീപകേകൊലൈതട്ട്
പുതനിയ  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  കകേന്ദ്രതനില്  അധനികേകൊരതനില്  വനതനിനുകശഷയ  വരുന
നയമകൊറയ  നമ്മള്  ഗറൗരവകതകൊനട  കേകൊണണയ.  ഓകരകൊ  വനിഷയതനിലുയ
സയസകൊനതനിനന്റെ  തകൊല്പരരതനില്  എനന്റെ  പകൊരടനിക്കട്ട്  നയയ  പ്രകതരകേനിച്ചുണട്ട്.
ഇന്തര എന്നുപറയുനതട്ട് കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെല്ലെ.  ഇന്തര എന്നു പറയുനതട്ട് യൂണനിയന്
ഓഫട്ട്  കസ്റ്റേറട്ട്സകൊണട്ട്,  നഫഡകറഷന്  ഓഫട്ട്  കസ്റ്റേറട്ട്സകൊണട്ട്.  അകപ്പെകൊള്  കസ്റ്റേറകേള്
കചെരന്നുള  ഈ  രകൊജരതനില്  നഡല്ഹനി  കകേന്ദ്രസീകേരനിച്ചുനകേകൊണട്ട്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെനികലൈക്കട്ട്  പണവുയ  അധനികേകൊരവുയ  വരണയ.  പകക  അതനിനുള
കകമപദ്ധതനികേളുയ  വനികേസന  പദ്ധതനികേളുയ  എല്ലെകൊ  സയസകൊനങ്ങള്ക്കുയ
നരകൊയമകൊയനിട്ടുയ നസീതനിയുക്തമകൊയനിട്ടുയ  ഭരണഘടനയ്ക്കനു സൃതമകൊയ മകൊനദണ്ഡങ്ങള് വച്ചട്ട്
വനിഭജനിക്കനപ്പെടണനമനതട്ട് സമസീപകേകൊലൈതട്ട് വളനരക്കൂടുതല്  ലൈയഘനിക്കനപ്പെടുകേയകൊണട്ട്.
കനരനത  കകേകൊണ്ഗ്രസട്ട്  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  അധനികേകൊരതനി  ലൈനിരുനകപ്പെകൊഴുയ  ഇതരയ
പ്രവണതകേനള  ഞങ്ങള്  എതനിരതനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കകൊരരങ്ങള്  കകേന്ദ്രതനില്  കകേകൊണ്ഗ്രസട്ട്
ഗവണ്നമന്റെട്ട്  തനിരുതനി   വളനരയധനികേയ   മകൊറങ്ങള്  വരുതനിനയങനിലുയ  ബനി.നജ.പനി.
സരക്കകൊര അധനികേകൊരതനില് വനകപ്പെകൊള് കസ്റ്റേറകേളുനട കേകൊരരങ്ങളനില്, പ്രകതരകേനിച്ചട്ട് കകേരളയ
കപകൊലുള സയസകൊനതനിനന്റെ  ഒരു കേകൊരരതനിലുയ നമുക്കനുകൂലൈമകൊയ നടപടനിനയടുക്കകൊന്
സകൊധനിക്കുനനില്ലെ.  എന്തുനകേകൊണകൊണട്ട്  കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെനിനട്ട്  കകേരളകതകൊടട്ട്   ഇതയുയ
പനിണക്കയ  കതകൊന്നുനതട്ട്?  തടരച്ചയകൊയനി  നമ്മള്  ആവശരനപ്പെടതനിനന്റെ  ഫലൈമകൊയനി
150 രൂപനയങനിലുയ റബ്ബറനിനട്ട് ലൈഭനിക്കതക്കവനിധമുള കശഖരണയ നടതകൊന് തസീരുമകൊനനിച്ചു.
ഇതനിനുമുമതനന  വനിലൈ  സനിരതകൊ  ഫണനില്നനിനട്ട്  തകേ  നല്കേണനമനട്ട്  കകേന്ദ്രകതകൊടട്ട്
ആവശരനപ്പെനടങനിലുയ  ഇതവനരയുയ  കകേരളതനിനട്ട്  ഒറലപസ  നല്കേനിയനിടനില്ലെ.
വനിഴനിഞ്ഞെതനിനട്ട്  പകേരമകൊയനി  ഇകപ്പെകൊള് വനനിരനിക്കുനതട്ട്  കുളച്ചല് പദ്ധതനിയകൊണട്ട്.  എന്തട്ട്
പ്രതസീകകയകൊനട നകേകൊണകപകൊയ പദ്ധതനിയകൊണട്ട് ?  കകേരള സയസകൊനതനില് കകേന്ദ്രതനിനട്ട്
നനികകപയ  വല്ലെതമുകണകൊ?കകേന്ദ്ര-സയസകൊന  സരക്കകൊരനിനന്റെ  വനിഹനിതയ  80:20  എനതട്ട്
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നവടനിക്കുറച്ചട്ട്  60:40  ആക്കനി മകൊറനി   കകേരളതനിനന്റെ തകൊല്പരരങ്ങള് ഒനനകൊനകൊയനി
തകേരക്കുകേയകൊണട്ട്.  ഇന്തരന് യൂണനിയനനില് നനില്ക്കുന കസ്റ്റേറകേളുനട തകൊല്പരരങ്ങള്
പരനിഗണനിക്കകൊനത  മുഴുവന്  കകേന്ദ്രതനിനട്ട്  എന്നുള  സമസീപനയ  സന്വേസീകേരനിക്കുനതട്ട്
ഭരണഘടനയ്ക്കട്ട്  കചെരനതല്ലെ.   നഫഡറല്  സയവനിധകൊനനമനതകൊണട്ട്  ഇന്തരയുനട
സങല്പ്പെയ.  ഇവനിനട  സയസകൊനങ്ങളുനട  തകൊല്പരരവുയ  സയരകനിക്കനപ്പെടണയ.
കകേരളതനിനന്റെ  പുകരകൊഗതനിയനില്  വലൈനിയ  പങട്ട്  നനിരവ്വഹനിച്ചുനകേകൊണനിരനിക്കുന,
കേകൊരഷനികേ,  നചെറുകേനിട  വരവസകൊയ  കമഖലൈകേള്ക്കുയ   വനനിതകേള്ക്കുയ  അടനിസകൊന
വനിഭകൊഗങ്ങള്ക്കുയ വകൊയ്പ നല്കുനതനില്   മുന്പന്തനിയനില് നനില്ക്കുന  ഈ ബകൊങനിനന
സയരകനിക്കുവകൊനുള  കയകൊജനിച്ച  നസീക്കയ  നമുനക്കകൊരുമനിച്ചട്ട്  നടതകൊനമനട്ട്  മകൊതയ
പറഞ്ഞുനകേകൊണട്ട് ഞകൊന് ഈ ഉപകകപനത ഒന്നുകൂടനി അനുകൂലൈനിക്കുന്നു.  

ശസീ  .   നകേ  .   കൃഷ്ണന്കുടനി: സര, ഞകൊന് ഇറൗ പ്രകമയനത പനിന്തകൊങ്ങുന്നു. എസട്ട്.ബനി.ടനി.
നല്കുന കേകൊരഷനികേ വകൊയ്പനയക്കുറനിച്ചട്ട് ഉറൗനനിപ്പെറയകൊന് ആഗ്രഹനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  കേകൊരഷനികേ
വകൊയ്പയുനട  കടകൊടല്  നലൈന്ഡനിയഗനിനന്റെ  18  ശതമകൊനമകൊണട്ട്  നകേകൊടുക്കുനതട്ട്.  അതനില്  13
ശതമകൊനയ  കൃഷനിക്കകൊരക്കട്ട്  കനരനിട്ടുയ   ബകൊക്കനി  5  ശതമകൊനയ  ഇന്ഫ്രകൊസ്ട്രൈക്ച്ചര
നഡവലൈപ്നമന്റെനിനുയ  നകേകൊടുക്കണനമനകൊണട്ട്.  ഇതനിനന്റെ  മുകനകൊടനിയകൊയനി  ഇകപ്പെകൊള്
അതനിനനകൊരു  കഭദഗതനി  നകേകൊണവന്നു.  എന്നുവച്ചകൊല്  13  ശതമകൊനയ  എന്നുളതട്ട്
എടുത്തുകേളഞ്ഞു.  അതനിനന്റെ  ഫലൈമകൊയനി   ഇറൗ  ലൈയനകതകൊടുകൂടനി  ഉണകൊകേകൊന്  കപകൊകുന
അപകേടയ  ഇകപ്പെകൊള്  കൃഷനിക്കകൊരക്കട്ട്   ലൈഭനിച്ചുനകേകൊണനിരനിക്കുന  ആനുകൂലൈരങ്ങള്  മുഴുവന്
ഇല്ലെകൊതകൊകുന ഒരവസയുണകൊകുയ.ഇന്ഫ്രകൊസ്ട്രൈക്ച്ചര ഡവലൈപ്നമന്റെട്ട്  എന്നുപറഞ്ഞുനകേകൊണട്ട്
മുയലബയനിലുള റനിലൈയന്സട്ട് കേമനനിയുനട സൂപ്പെര മകൊരക്കറനികലൈക്കുള സകൊധനങ്ങള്ക്കകൊയനി
300  കകേകൊടനിരൂപയകൊണട്ട്  4  ശതമകൊനയ  പലൈനിശയ്ക്കട്ട്  നകേകൊടുതതട്ട്.  ഇതനിനന്റെ  ഫലൈമകൊയനി
കകേരളതനിനലൈ കേകൊരഷനികേ കമഖലൈയ്ക്കട്ട് ഇനനി ഒരു രൂപകപകൊലുയ കേനിടകൊന് സകൊദ്ധരതയനില്ലെകൊത
ഒരവസയുണകൊകുയ.  കേകൊരഷനികേ കമഖലൈ ലകേകേകൊരരയ നചെയ്യുന വന്കേനിട കേമനനിക്കകൊരക്കുയ
വന്കേനിട മുതലൈകൊളനിമകൊരക്കുമകൊണട്ട് ഇതനിനന്റെ ലൈകൊഭയ കേനിടകൊന് കപകൊകുനതട്ട്. ഇതട്ട്  കകേരളതനിനലൈ
കേകൊരഷനികേ കമഖലൈയ്ക്കട്ട് വലൈനിയ കദകൊഷയ സയഭവനിക്കുകേയുയ നചെയ്യുയ. ഇതസയബന്ധനിച്ചട്ട് കനരനത
ശസീ.  എ.  പ്രദസീപട്ട് കുമകൊര ഇവനിനട സൂചെനിപ്പെനിക്കുകേയുണകൊയനി,  ഇതനിനന്റെ നഷയര മുഴുവന് ഒരു
ഇന്നവസ്റ്റേട്ട്നമന്റെട്ട്  കേമനനിക്കട്ട്  ലകേമകൊറകൊനകൊണട്ട്  ഇകപ്പെകൊള്  കകേന്ദ്രതനിനലൈ  ശസീ.  അരുണ്
നജയ്റനിലൈനിയുനട  ബഡ്ജറനിലൂനടയുള  നസീക്കയ.  അങ്ങനന  സയഭവനിച്ചകൊല്  നഷയര  മുഴുവന്
ലപ്രവറട്ട്  കമഖലൈയനികലൈക്കട്ട്  കപകൊകുയ,  ഇറൗ  ബകൊങട്ട്  തനന  ലപ്രവറട്ട്  കമഖലൈയനികലൈയ്ക്കട്ട്
കപകൊകേകൊനുള സകൊദ്ധരതയുണകൊകുയ.  കകേരളതനിനലൈ ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്,  ലൈകക്കണക്കനിനട്ട്
ഉകദരകൊഗകൊരത്ഥനികേള്ക്കകൊണട്ട് ഇതനിനന്റെ കദകൊഷമുണകൊകേകൊന് കപകൊകുനതട്ട്.  ഇകപ്പെകൊള് ബകൊങനിനന്റെ
ഒരു കബകൊരഡട്ട് വരകൊന് കപകൊകുന്നു. കേരകൊമസട്ട് നസലൈകന് നടതകൊനുള അധനികേകൊരയകപകൊലുയ
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അവരക്കട്ട്   നകേകൊടുക്കകൊന്  കപകൊകുകേയകൊണട്ട്.  ബകൊങട്ട്  നടസ്റ്റേട്ട്  എഴുതനി  കജകൊലൈനിക്കകൊയനി
കേകൊതനിരനിക്കുന  ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്  ഉകദരകൊഗകൊരത്ഥനികേള്ക്കട്ട് നനിയമനയ ലൈഭനിക്കകൊനതകൊരു
അവസയുണകൊകേകൊന്  കപകൊകുന്നു.  ഇതനിനന  ലപ്രവറട്ട്  കമഖലൈയ്ക്കട്ട്  നകേകൊണകപകൊകുന്നുനവന
കേകൊരരവുയകൂടനി  ഇറൗ  പ്രകമയതനില്  ഉള്നപ്പെടുതണനമന്നുമകൊതയ  പറഞ്ഞുനകേകൊണട്ട്  ഞകൊന്
ഒരനിക്കല് കൂടനി ഉപകകപനത പനിന്തകൊങ്ങുന്നു.

1.00PM]

ശസീമതനി  ഇ  .    എസട്ട്  .    ബനിജനികമകൊള്:   സര,  നപകൊതകമഖലൈകൊ  ബകൊങ്കുകേനള
സന്വേകേകൊരരവ ല്ക്കരനിക്കുകേയുയ  സന്വേകേകൊരര  ബകൊങ്കുകേനള  വനികദശവല്ക്കരനിക്കുകേയുയ
ഇന്തരന്  ബകൊങനിയഗട്ട്  സയവനിധകൊനനത  സന്വേകദശ-വനികദശ  കുതകേകേള്ക്കട്ട്
ലകേമകൊറുകേയുയ   നചെയ്യുന പ്രക്രനിയയുനട  മൂരദ്ധനരകൊവസയനിലൈകൊണട്ട്  നമ്മുനട  രകൊജരയ
നനില്ക്കുനതട്ട്.  കകേരളയ  ഒടനവധനി  കേകൊരരങ്ങളനില്  മറട്ട്  സയസകൊനങ്ങള്ക്കട്ട്
മകൊതൃകേയകൊണട്ട്.  ആകരകൊഗരയ, വനിദരകൊഭരകൊസയ എനസീ രയഗങ്ങളനിലുയ മറട്ട് നപകൊതവനിതരണ
കമഖലൈകേളനിലുനമകൊനക്ക  കകേരളയ  സൃഷനിച്ചനിട്ടുള  ഒരു  മകൊതൃകേയുണട്ട്.  ഇക്കകൊരരതനിലുയ
കകേരളതനിനട്ട്  ഒരു  മകൊതൃകേ  സൃഷനിക്കകൊന്  കേഴനിയുനമന  ഉറച്ച  വനിശന്വേകൊസമകൊണട്ട്
എനനിക്കുളതട്ട്.  2012  ഡനിസയബര  18-നട്ട്  ഇന്തരന്  പകൊരലൈനമന്റെട്ട്  പകൊസകൊക്കനിയ
ബകൊങനിയഗട്ട്  നറഗുകലൈഷന്  ആക്ടട്ട്  നപകൊതകമഖലൈകൊ  ബകൊങ്കുകേളുനട  കേടയ്ക്കല്
കേതനിവയനതകൊണട്ട്.  റനിസരവട്ട്  ബകൊങട്ട്  നനിയമനിച്ച  പനി.  നജ.  നകൊയട്ട് കേട്ട്  കേമ്മനിറനി
ശനിപകൊരശകേള്  നപകൊതകമഖലൈകൊ  സകൊപനങ്ങളുനട  സമ്പൂരണ്ണ  സന്വേകേകൊരരവല്ക്കരണയ
ഉറപ്പുവരുതനിയനിട്ടുള ഒനകൊണട്ട്.  റനിസരവട്ട് ബകൊങകൊണട്ട് പനി. നജ. നകൊയട്ട് കേട്ട്  കേമ്മനിറനിനയ
നനിരകദശനിച്ചനിട്ടുളതട്ട്.  സന്വേകേകൊരര  ബകൊങ്കുകേളനില്  74  ശതമകൊനയവനര  പ്രതരക
നനികകപയ ഉയരതകൊനുള തസീരുമകൊനയകൂടനി കൂടനികച്ചരതട്ട് വകൊയനിച്ചകൊല് നപകൊതകമഖലൈകൊ
ബകൊങ്കുകേളുനട  സന്വേകേകൊരരവല്ക്കരണയ  ദ്രുതഗതനിയനില്  നടതകൊന്കവണനിയുള
വലൈനിനയകൊരു   ഗൂഢകൊകലൈകൊചെന  ഇറൗ  രയഗതട്ട്  നടനനിട്ടുനണനട്ട്   മനസനിലൈകൊക്കകൊന്
സകൊധനിക്കുയ. നനികകപകേനട്ട് നകേകൊടുക്കുന പലൈനിശയുയ വകൊയ്പക്കകൊരനനില്നനിന്നുയ വകൊങ്ങുന
പലൈനിശയുയ  തമ്മനിലുള  വരതരകൊസമകൊണട്ട്  ബകൊങ്കുകേനള  നനിലൈനനിരത്തുനതട്ട്.  എനകൊല്
കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ടകൊവന്കൂര  ഇക്കകൊരരതനിനലൈടുക്കുന  നനിലൈപകൊടുകേള്
ജനപകമകൊണട്ട്.  Highly  skilled  ആയനിട്ടുള,  നടയനിനനിയഗട്ട്  കേനിടനിയനിട്ടുള
ജസീവനക്കകൊരകൊണട്ട്  ഇവനിനടയുളതട്ട്.  ബകൊങനിനന്റെ  വളരച്ചയുയ  നനിലൈനനില്പ്പുയ  കൂടുതല്
ബകൊഞകേള്  ഉണകൊകുനതയ  മറയ  ഇറൗ  ബകൊങനിയഗട്ട്  ഗ്രൂപ്പെനിനന്റെ  ശമഫലൈമകൊണട്ട്.
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-ക്കട്ട്  രണട്ട്  നടയനിനനിയഗട്ട്  നസന്റെറുകേളുനണങനിലുയ  അതനിനന്റെ  ആസ്തനി
എതയകൊനണനട്ട്  പൂരണ്ണമകൊയനി  കേണക്കകൊക്കനിയനിടനില്ലെ.  അതനിനന്റെ  കേണനക്കടുപ്പുകേള്
ഇകപ്പെകൊള്  നടന്നുനകേകൊണനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  നഹഡട്ട് കേന്വേകൊരകടഴട്ട്  കകേരളതനിലുള ഏകേ
ബകൊങകൊണട്ട് കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് ടകൊവന്കൂര. നകൊഷണല് നലൈവലൈനിലുയ ഇന്രനകൊഷണല്
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നലൈവലൈനിലുമുള ഏജന്സനികേളുനട അനക്രഡനികറഷന് കേനിടനിയനിട്ടുള ബകൊങകൊണനിതട്ട്.  ഒരു
കകേകൊടനി  രൂപയനിലൈധനികേയ  അക്കറൗണട്ട്  കഹകൊള്കഡഴട്ട്  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്
ടകൊവന്കൂറനിനുണട്ട്.  വനിദരകൊഭരകൊസ  വകൊയ്പയുനട  25  ശതമകൊനയ,  കേഴനിഞ്ഞെ  വരഷയ
ഏതകൊണട്ട് 19,782 കപരക്കട്ട് 585 കകേകൊടനിരൂപ വകൊയ്പകൊയനിനതനില് കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട്
ടകൊവന്കൂര  നല്കേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടകൊനത  കൃഷനിക്കകൊര,  കേച്ചവടക്കകൊര,  സന്വേയയനതകൊഴനില്
സയരയഭകേരടക്കമുളവരക്കട്ട്  വകൊയ്പ  നല്കുന്നുണട്ട്.  ചെനിലൈ  ആകകപങ്ങളുയ
പരകൊതനികേളുനമകൊനക്ക  ജനില്ലെകൊതലൈ ബകൊകങഴട്ട്  കേമ്മനിറനിയനിലുയ  സയസകൊനതലൈ ബകൊകങഴട്ട്
കേമ്മനിറനിയനിലുനമകൊനക്ക  വരുന്നുനണങനിലുയ  ആ  പരകൊതനി  പറയകൊനുയ  കകേള്ക്കകൊനുയ
തകൊല്പരരമുള സകൊപനനമന നനിലൈയനിലൈകൊണട്ട് കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട് ടകൊവന്കൂറനിനന്റെ
പ്രവരതനങ്ങനള  നകൊയ  കേകൊണുനതട്ട്.  ഒരു  സന്വേകേകൊരര  കേമനനിയകൊയ  റനിലൈയന്സട്ട്
ഗ്രൂപ്പെനിനന്റെ വനിദരകൊഭരകൊസ വകൊയ്പ  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുനതമകൊയനി ബന്ധനപ്പെട വനിഷയയ ഇറൗ
നനിയമസഭയുനട  മുമനില്  സബ്മനിഷനകൊയനി  അവതരനിപ്പെനിച്ച  ഒരകൊളകൊണട്ട്  ഞകൊന്.
അനനത മുഖരമനനിയകൊയനിരുന ശസീ. ഉമ്മന് ചെകൊണനി അതനിനട്ട് മറുപടനി നല്കുകേയുയ
നചെയ.  റനിലൈയന്സട്ട്  ഗ്രൂപ്പെനിനന്റെ   വനിദരകൊഭരകൊസ  വകൊയ്പ  തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുനതനിനുകവണനി
ഏല്പ്പെനിച്ച നടപടനിക്രമങ്ങള് കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് ടകൊവന്കൂര തകൊല്ക്കകൊലൈനികേമകൊയനി റദട്ട്
നചെയനിട്ടുനണനകൊണട്ട് ഞകൊന് മനസനിലൈകൊക്കുനതട്ട്. 

2006-ലൈകൊണട്ട്  അദകൊലൈതട്ട്  ആദരമകൊയനി  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ടകൊവന്കൂര
ആരയഭനിച്ചതട്ട്.   വനികല്ലെജട്ട്  വഴനിയുള റവനമ്മ്യൂ റനിക്കവറനി നടപടനിക്രമങ്ങളുനട ഭകൊഗമകൊയനി
ഏതകൊണട്ട്  5  ശതമകൊനയ  തകേ  ഇറൗടകൊക്കനിനക്കകൊണനിരുന  കേകൊലൈഘടതനില്  മനിനനിമയ
acceptable  amount  വച്ചുനകേകൊണട്ട്  അദകൊലൈതട്ട്  ആദരമകൊയനി  നടതകൊന്
തസീരുമകൊനനിച്ചതട്ട്. കുലവറട്ട് യുദ്ധമുണകൊയകപ്പെകൊള് കുമനകൊട്ടുയ വരക്കലൈയനിലുയ ബകൊഞകേള്
ആരയഭനിക്കുനതനിനട്ട്  സനിറനി ബകൊങട്ട്  അകപക നകേകൊടുതനിരുനനകൊരു കേകൊലൈഘടതനില്,
അതനില്നനിന്നുയ വരതരസ്തമകൊയനി ഒരു യുദ്ധമുണകൊയകപ്പെകൊള് ലകേ നകേകൊടുക്കകൊന് ആരുയ
ഇല്ലെകൊതനിരുന  കേകൊലൈഘടതനില്, കുലവറട്ട് ദനിനകൊറനിനട്ട് 25 രൂപ വനിലൈയനിടട്ട് എയരലൈനിഫട്ട്
നചെയട്ട്,  പനിനസീടട്ട്  ആ  രകൊജരയ  നസ്റ്റേഡനി  ആയകപ്പെകൊള്   അനട്ട്  25  രൂപ
നകേകൊടുത്തുവകൊങ്ങനിയ  കുലവതട്ട്  ദനിനകൊറനിനട്ട്  56 രൂപ  ലൈഭനിച്ചകപ്പെകൊള്  31  രൂപ
നനികകപകേരക്കട്ട് മടക്കനിനക്കകൊടുക്കുനതനിനുള ഒരു മരരകൊദ കേകൊണനിച്ചതട്ട്   കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട്
ഓഫട്ട്  ടകൊവന്കൂര  ആണട്ട്.  അനട്ട്  ഒരു  സുഹൃതട്ട്  എന്നുള  നനിലൈയനില്,  ഒരു
പ്രതനിസന്ധനിയനില്,  പ്രവകൊസനികേനള സഹകൊയനിക്കകൊന് മനസ്സുകേകൊണനിച്ച ബകൊങകൊണനിതട്ട്.
അതട്ട് നമുക്കട്ട് മറക്കകൊന് കേഴനിയനില്ലെ. ആദരമകൊയനി എന്.ആര.നഎ.-കേള്ക്കുകവണനി ബുക്കട്ട്
നലൈറട്ട്  ഇറക്കനിയതയ  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യകൊണട്ട്.  കകേരളതനിനന്റെ  ആദരനത  സന്വേകേകൊരര
ചെകൊനലൈകൊയ  ഏഷരകൊനനറനിനന്റെ  പ്രതനിഭകൊധനനകൊയ  വരക്തനി  ശസീ.  ശശനികുമകൊറനിനട്ട്
ആദരമകൊയനി ലകേനകേകൊടുക്കകൊന് ലധരരയ കേകൊടനിയതയ എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യകൊനണന കേകൊരരയ
മറന്നുകൂടകൊ.  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യുനട  വളരച്ച  പരനികശകൊധനിച്ചകൊല്  2010-ല്  ഒരു
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ലൈകയകകേകൊടനി  രൂപയുനട  കടകൊടല്  ബനിസനിനസട്ട്  ഉണകൊയനിരുന  സകൊനതട്ട്  2016
ആയകപ്പെകൊകഴക്കുയ ഒരു ലൈകതനിഅറുപതനിനകൊയനിരയ കകേകൊടനിരൂപയുനട ബനിസനിനസകൊയനി
വളരനനിട്ടുണട്ട്.  കസ്റ്റേകൊക്കട്ട് എക്സേട്ട്കചെഞകേളുനട ലൈനിസ്റ്റേനില് കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഒകൊഫട്ട് ടകൊവന്കൂര
ഉനണന കേകൊരരയ നമ്മള് മറക്കകൊന് പകൊടനില്ലെ.  ബകൊലൈന്സട്ട് ഷസീറട്ട്  എന്നുയ ലൈകൊഭതനില്
നനില്ക്കുന കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഒകൊഫട്ട്  ടകൊവന്കൂര ഇനനി വരുന കേന്വേകൊരടരലൈനി  ബകൊലൈന്സട്ട്
ഷസീറകേള് നഷതനിലൈകൊക്കുനതനിനട്ട്  ചെനിലൈ ഗൂഢകൊകലൈകൊചെനകേള് നടക്കുന്നുണട്ട്.  അതനിനട്ട്
നനിഷനിയ  ആസ്തനി  കൂടനിക്കകൊണനിക്കുകേ  എന  തനമകൊണട്ട്  അണനിയറയനില്
ആകലൈകൊചെനിക്കുനതട്ട്. അതനിനന ഗറൗരവമകൊയനി തനിരനിച്ചറനിഞ്ഞെനിനല്ലെങനില് നമുക്കുണകൊകുന
നഷയ  വളനര  വലുതകൊയനിരനിക്കുയ.  അതട്ട്  അക്കറൗണട്ട്  കഹകൊള്കഡഴനിനന
നകേകൊളയടനിക്കുനതനിനട്ട്  കേകൊരണമകൊയനിതസീരുകേയുയ  നചെയ്യുയ.  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഒകൊഫട്ട്
ടകൊവന്കൂര  ഒരു  കേകൊലൈഘടതനിലുയ  ബകൊലൈന്സട്ട്  ഷസീറനില്  നഷയ  കേകൊണനിച്ചനിടനില്ലെ.
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യുനട  നഷയറനിനുപകേരയ  എസട്ട്.ബനി.നഎ.-യുനട  നഷയര  നകേകൊടുക്കകൊനുള
നസീക്കമകൊണട്ട് നടക്കുനതട്ട്.  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യുനട  100  നഷയറുള ഒരകൊള്ക്കട്ട് എസട്ട്.ബനി.നഎ.-
യുനട 10 നഷയര നകേകൊടുക്കുനതനിനുകവണനിയുള ഒരു ഗൂഢകൊകലൈകൊചെനയുയ ഇതനിനന്റെ ഭകൊഗമകൊയനി
നടക്കുന്നുണട്ട്.  നനികകപകേര നകേകൊളയടനിക്കനപ്പെടകൊതനിരനിക്കകൊനുള ജകൊഗ്രതയുണകൊകേണയ.  ഒരു
അക്കറൗണട്ട് കഹകൊള്ഡര എന്നുള നനിലൈയനില് എസട്ട്.ബനി.നഎ.-കലൈക്കട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.
മകൊറുന  സകൊഹചെരരമുണകൊയകൊല്  എനന്റെ  അക്കറൗണട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ഐ.-കലൈക്കട്ട് മകൊറകണകൊ
കവണകയകൊ എനട്ട് തസീരുമകൊനനിക്കകൊനുള അവകേകൊശയ എനനിക്കുണട്ട്.  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-നയ
വനിശന്വേകൊസതനിനലൈടുതട്ട്  ഞകൊന്  അക്കറൗണട്ട്  കചെരനനിട്ടുനണങനില്,  ഒരു  അക്കറൗണട്ട്
കഹകൊള്ഡര  എന്നുള  നനിലൈയനില്  എനന്റെ  അവകേകൊശനത  കചെകൊദരയ  നചെയ്യുനതനിനട്ട്
ആകരയുയ  അനുവദനിക്കകൊന്  പകൊടനില്ലെ.   ഒരു  കകേകൊടനിയനിലൈധനികേയ  വരുന  അക്കറൗണട്ട്
കഹകൊള്ഡരമകൊരുനട അവകേകൊശനത നകേകൊളയടനിക്കുകേ എന്നുള നനിലൈയനില് അതനിനന
കേകൊണണയ.  അവനിനട  നനികകപകേരക്കട്ട്  സന്വേതനമകൊയനി  തസീരുമകൊനനമടുക്കുനതനിനുള
അവകേകൊശയകൂടനി  നകേകൊടുക്കണയ.  എസട്ട്.ബനി.ടനി.  എന്നുപറയുനതട്ട്  എനന്റെ  സന്വേന്തമകൊണട്ട്
എങനില്  എസട്ട്.ബനി.നഎ.  എനന്റെകൂടനിയകൊനണന്നുള  വനികേകൊരമുണട്ട്.  'ഭകൊരതനമന്നുകകേടകൊല്
അഭനിമകൊനപൂരനിതമകൊകേണമന്തരയഗയ,  കകേരളനമനട്ട്  കകേടകൊകലൈകൊ  തനിളയ്ക്കണയ  കചെകൊര  നമുക്കട്ട്
ഞരമകേളനില്'. ഞകൊന് പ്രസയഗയ നനിരത്തുന്നു. ഇറൗ ഉപകകപനത പനിന്തകൊങ്ങുന്നു.

ശസീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട്:  സര,  നമ്മുനട  സയസകൊനതട്ട്  അനവധനി  നമ്മ്യൂ
ജനകറഷന് ബകൊങ്കുകേളുയ  വനികദശ ബകൊങ്കുകേളുമുള സന്ദരഭതനില്കപ്പെകൊലുയ  ഇനട്ട്  നമകൊതയ
ബകൊങനിയഗനിനന്റെ  25  ശതമകൊനതനിനുമുകേളനില്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.  നനകേകേകൊരരയ  നചെയ്യുന്നു
എന്നുളതട്ട്  എതമകൊതയ  വനിശന്വേകൊസരത ഇറൗ ബകൊങ്കുമകൊയനി  നപകൊതസമൂഹതനിനുനണനതട്ട്
ചൂണനിക്കകൊണനിക്കനപ്പെടുകേയകൊണട്ട്.  ഈ  ബകൊങനിനന്റെ  കേമ്മമ്മ്യൂണനിറനി സരവസീസുയ  സകൊമൂഹനികേ
പ്രതനിബദ്ധതയുനമകൊനക്ക  നമുക്കട്ട്  വളനരകയനറ  അറനിയകൊവുനതകൊണട്ട്.  കകേരളതനിനന്റെ
സകൊമൂഹനികേ പശ്ചകൊതലൈങ്ങകളകൊടട്ട് ഇണങ്ങനികച്ചരനട്ട് കപകൊകുന ഒരു നപകൊതകമഖലൈകൊ ബകൊങട്ട്,
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നമ്മുനട  സയസകൊനതട്ട്  ആസകൊന  മന്ദനിരമുള  ഒരു  നപകൊതകമഖലൈകൊ  ബകൊങട്ട്  തടങ്ങനിയ
ഒരുപകൊടട്ട്  നനവകേകൊരനികേമകൊയ  കേകൊരരങ്ങള്  ഇനട്ട്  സഭയനില്  നനിന്നുതനന
ഉയരന്നുവരനികേയുണകൊയനി.  ഇനട്ട് അണനിയറയനിലുള സയസകൊരതനില് ഏറവുയ പ്രധകൊനമകൊയ
ആകകപയ  അദകൊനനിനയകപ്പെകൊലുള  വന്കേനിടക്കകൊനര  സഹകൊയനിക്കകൊന്  കവണനിയകൊണട്ട്  ഇറൗ
ലൈയനതനികലൈയ്ക്കട്ട്  നസീങ്ങുനതട്ട്  എനകൊണട്ട്.  അതട്ട്  നമ്മള്  മുഖവനിലൈയ്നക്കടുതകൊലുയ
ഇനല്ലെങനിലുയ വന്കേനിടക്കകൊനര സഹകൊയനിക്കുന നനിലൈയനികലൈക്കട്ട് തനനയകൊയനിരനിക്കുയ ബകൊങനിനന്റെ
ലൈയനങ്ങള്  നചെനനതകൊന്  കപകൊകുനതട്ട്  എനതനില്  സയശയമനില്ലെ.   വന്കേനിടക്കകൊനര
സഹകൊയനികക്കണ  എനല്ലെ  പറയുനതട്ട്,  വലൈനിയ  നനികകപങ്ങള്  വരുനതനികനകൊ  പുതനിയ
സയരയഭങ്ങള് വരുനതനികനകൊ നമ്മളകൊരുയ എതനിരല്ലെ.  വന്കേനിടക്കകൊരക്കട്ട് സഹകൊയകേരമകൊകുന
നനിലൈയനികലൈക്കട്ട്  വരുകമകൊള്  സകൊധകൊരണക്കകൊരുനട  തകൊല്പരരങ്ങള്  ഹനനിക്കനപ്പെടുകമകൊ
എനതകൊണട്ട്  സന്വേകൊഭകൊവനികേമകൊയുയ  ഉയരുന  ആശങകേളനിനലൈകൊനട്ട്.  രകൊജരതനിനന്റെ  സമദട്ട്
വരവസക്കട്ട്  ആവശരമകൊയ  പനിന്തുണ  നല്കുനതനിനുകവണനി  പുതനിയ  ബകൊങനിയഗട്ട്
നനലൈസന്സുകേള്  നല്കുകേയുയ  ആ സന്ദരഭതനില്തനന  നപകൊതകമഖലൈകൊ  ബകൊങ്കുകേനള
പരസരയ  ലൈയനിപ്പെനിച്ചട്ട്  ഇല്ലെകൊതകൊക്കകൊനുള സമസീപനയ  സന്വേസീകേരനിക്കുകേയുയ  നചെയ്യുന നടപടനി
പരസരവനിരുദ്ധമകൊണട്ട്.  സന്വേകൊഭകൊവനികേമകൊയുയ  ലൈകൊഭകേരമല്ലെകൊത ബനിസനിനസുകേള്  ഒഴനിവകൊക്കുകേ
എന നയയ  കേടന്നുവരകൊയ.  ഇതട്ട്  നചെറുകേനിട  വകൊയ്പകേനളയുയ  നനികകപങ്ങനളയുയ  അകേറയ.
ഇവനിനട  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ഭരണകേകൊലൈനത  'ഓപ്പെകറഷന്  കുകബര'  കപകൊലുള
സയവനിധകൊനങ്ങളനികലൈയ്ക്കട്ട്  നസീകങ്ങണനിവന്നു.  കബ്ലഡട്ട്  പലൈനിശക്കകൊരടക്കയ  കേടന്നുവനകപ്പെകൊള്
അവരനക്കതനിനര  ശക്തമകൊയ  സമസീപനയ  കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്നമന്റെട്ട്
സന്വേസീകേരനിക്കുകേയുണകൊയനി.  ഇതകപകൊലുള  ബകൊങ്കുകേളുനട  പനിന്വകൊങ്ങല്  സന്വേകൊഭകൊവനികേമകൊയുയ
അതരക്കകൊരുനട  പുനദുഃപ്രകവശനതനിനുള  കവദനിയകൊകുകമകൊനയനട്ട്  നമ്മള്  ചെനിന്തനിക്കണയ.
വനിദരകൊഭരകൊസ  വകൊയ്പയുനട  കേകൊരരതനില്  ബകൊങ്കുകേളുനട  സമസീപനയ  നമുക്കറനിയകൊയ.
ഇവനിനടയനിരനിക്കുന എയ.എല്.എ. മകൊരനക്കകൊനക്ക സമകൊനമകൊയ അനുഭവങ്ങള് ഉനണനട്ട് ഞകൊന്
കേരുതന്നു.  എതകയകൊ  കപരകൊണട്ട്  വനിദരകൊഭരകൊസ  വകൊയ്പയുനട  കേകൊരരതനില്  ശനിപകൊരശയുമകൊയനി
നമ്മനള  സമസീപനിക്കുനതട്ട്.  വനിദരകൊഭരകൊസ  വകൊയ്പയുനട  കേകൊരരതനില്  നനഗറസീവകൊയനിട്ടുള
സ്റ്റേകൊന്റെകൊണട്ട് പലൈ ബകൊങ്കുകേളുയ സന്വേസീകേരനിക്കുനതട്ട്.  എനനിക്കട്ട് ബഹുമകൊനനപ്പെട ഗവണ്നമന്റെനികനകൊടട്ട്
അഭരരത്ഥനിക്കകൊനുളതട്ട്  ബകൊകങഴട്ട്  മസീനറകൊനക്ക  വനിളനിക്കുകമകൊള്  വനിദരകൊഭരകൊസ  വകൊയ്പയുനട
കേകൊരരതനില്  ഉദകൊരമകൊയ  സമസീപനയ  സന്വേസീകേരനിക്കണനമനട്ട്  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  ബകൊങ്കുകേകളകൊടട്ട്
ശക്തമകൊയനിതനന  ആവശരനപ്പെകടണതകൊണട്ട്.  വനിദരകൊഭരകൊസ  വകൊയ്പയുനട  കേകൊരരതനില്
എസട്ട്.ബനി.ടനി.  വളനര  കഭദമകൊണട്ട്.  പനതകൊന്പതനിനകൊയനിരതനില്പ്പെരയ  വനിദരകൊഭരകൊസ
വകൊയ്പകേള്  നല്കുവകൊന്  കേഴനിയുന്നു  എന്നുപറയുകമകൊള്തനന  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യുനട
സകൊമൂഹര  പ്രതനിബദ്ധത  നമുക്കട്ട്  മനസനിലൈകൊക്കകൊന്  സകൊധനിക്കുയ.  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-നയ 
നനിലൈനനിരത്തുകേനയനതട്ട്  കകേരളതനിനന്റെ  നപകൊതവകൊയ  ഒരകൊവശരവുയ  വനികേകൊരവുമകൊണട്ട്.
തസീരച്ചയകൊയുയ കകേരളതനിനന്റെ ആശങയുയ ശക്തമകൊയ പ്രതനികഷധവുയ അറനിയനിക്കുനകതകൊനടകൊപ്പെയ
ഇതനില്നനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  പനിന്മകൊറണനമന  ആവശരവുയ  ഉപകകപതനിലൂനട
മുകനകൊടട്ട് വയകേയകൊണട്ട്. ഞകൊന് ഇറൗ ഉപകകപനത പനിന്തുണയന്നു.       
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ശസീ  .    എന്  .    വനിജയന് പനിള:  സര,  ബഹുമകൊനനപ്പെട മുഖരമനനി അവതരനിപ്പെനിച്ച
ഉപകകപനത ഞകൊന് പനിന്തകൊങ്ങുന്നു. കകേരളതനിനന്റെ ഏറവുയ പ്രധകൊനനപ്പെട ബകൊങകൊയ
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-നയ  എസട്ട്.ബനി.നഎ.-യനികലൈക്കട്ട്  ലൈയനിപ്പെനിക്കുനതട്ട്  നമുക്കട്ട്  വളനര
കദകൊഷയ  നചെയ്യുനതകൊണട്ട്.  അതനകേകൊണട്ട്  ഇറൗ  ലൈയനയ  പ്രതനിപകത്തുയ
ഭരണപകത്തുമുള  സകൊമകൊജനികേരുയ  ജനങ്ങളുയ  ശക്തമകൊയനി  എതനിരക്കണയ.
തനിരുവനിതകൊയകൂറനിലുണകൊയ  ഇറൗ  ടകൊവന്കൂര  ബകൊങനിനന  നശനിപ്പെനിക്കകൊന്  ഒരനിക്കലുയ
അനുവദനിക്കകൊന്  പകൊടനില്ലെ.   നമ്മുനട  നകൊടനിനലൈ  സകൊധകൊരണക്കകൊരകൊയ  ജനങ്ങളുയ
നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുയ മറട്ട് ജനവനിഭകൊഗങ്ങളുയ ഏറവുയ കൂടുതല് നഡകപ്പെകൊസനിറട്ട് നചെയ്യുകേയുയ
കലൈകൊണുകേള്  അനുവദനിക്കുകേയുയ  നചെയ്യുന  സകൊപനമകൊണട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.  നമ്മുനട
തനതട്ട്  നഷയറുള  ഇറൗ  ബകൊങനിനന  ഒരനിക്കലുയ  നനകേവനിടകൊന്  പകൊടനില്ലെ.  എല്ലെകൊ
ഭകൊഗത്തുമുള  ജനവനിഭകൊഗങ്ങളുയ  ഇറൗ  ഉപകകപനത   അനുകൂലൈനിച്ചുനകേകൊണട്ട്
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-നയ  നനിലൈനനിരതകൊന്  ശമനികക്കണതകൊണട്ട്.  മുഖരമനനി  അവതരനിപ്പെനിച്ച
ഉപകകപനത ഒരനിക്കല്കൂടനി പനിന്തകൊങ്ങനിനക്കകൊണട്ട് നനിരത്തുന്നു. 

ശസീമതനി  പനി  .    അയനിഷകൊ  കപകൊറനി:  സര,  മുഖരമനനി  അവതരനിപ്പെനിച്ച  ഇറൗ
ഉപകകപനത  ഞകൊന്  പൂരണ്ണമകൊയുയ  പനിന്തുണയന്നു.  കകേരള  സമദ്ഘടനയുനട
നനടുയതൂണകൊയ  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-നയ  എസട്ട്.ബനി.നഎ.-യനില്  ലൈയനിപ്പെനിക്കുവകൊന്  മുന്
കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെട്ട് തടങ്ങനിവച്ച ശമമകൊണട്ട് ഇകപ്പെകൊള് രകൊജരയ ഭരനിക്കുന നകരന്ദ്ര കമകൊദനി
സരക്കകൊര  അതനികവഗതനില്  പൂരതസീകേരനിക്കകൊന്  ശമനിക്കുനതട്ട്.  ബകൊങ്കുകേളുനട
ലൈയനതനിനട്ട്  കേകൊരമ്മനികേതന്വേയ  വഹനിക്കുവകൊന്  ബകൊങട്ട്  കബകൊരഡട്ട്  ബമ്മ്യൂകറകൊയ്ക്കട്ട്  രൂപയ
നല്കുകേയകൊണട്ട്  അവര  ആദരയ  നചെയതട്ട്.  അതനിനന്റെ  തലൈവനകൊയ  ശസീ.  വനികനകൊദട്ട്
റകൊയട്ട്-യുനട കേരങ്ങള് ആദരമകൊയനി നസീണതട്ട് എസട്ട്.ബനി.ടനി. ഉള്നപ്പെനടയുള ആറട്ട് കസ്റ്റേറട്ട്
ബകൊങ്കുകേള്ക്കുകനനരയകൊണട്ട്.  നചെറുതയ  വലുതമകൊയനി  27  നപകൊതകമഖലൈകൊ  ബകൊങ്കുകേള്
ഇന്തരയനിലുണട്ട്.  ഇതകയനറ  ബകൊങ്കുകേള്  നപകൊതകമഖലൈയനില്  ആവശരമനിനല്ലെനട്ട്
വനിലൈയനിരുതനിയകൊണട്ട് ലൈയനതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര സരക്കകൊര അനുമതനി  നല്കേനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.
എല്ലെകൊ  നപകൊതകമഖലൈകൊ  സകൊപനങ്ങനളയുയ  സന്വേകേകൊരരവല്ക്ക  രനിക്കണനമനട്ട്
ആഗ്രഹനിക്കുനവരകൊണട്ട്  ഇകപ്പെകൊള്  രകൊജരയ  ഭരനിക്കുനതട്ട്.  ഏതട്ട്  സലൈകതയയ
സന്വേകേകൊരരവല്ക്കരണയ  നകേകൊണവരകൊനുള  നടപടനികേളുയ  തടങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞു.  നമ്മുനട
നനിലൈനനില്പ്പെനിനന  വളനരയധനികേയ  ബകൊധനിക്കുന  തരതനിലുള  നടപടനികേളകൊണട്ട്
സന്വേസീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്.  ഇതമകൊയനി  ബന്ധനപ്പെടട്ട്  കകേരള സരക്കകൊരുമകൊയനി  എനന്തങനിലുയ
ചെരച്ച നടതനിയനിട്ടുകണകൊ; എല്ലെകൊയ ഏകേപകസീയമകൊയനി നചെയകപകൊകുന സനിതനിയകൊണട്ട്
നമുക്കട്ട്  കേകൊണകൊന്  കേഴനിയുനതട്ട്.  ഇതട്ട്  ഇനട്ട്  നനിലൈനനില്ക്കുന  നഫഡറല്
സയവനിധകൊനനത  നല്ലെതകപകൊനലൈ  ബകൊധനിക്കുയ.  നമ്മനളല്ലെകൊവരുയ  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യുനട
ടകൊഗട്ട്  നനലൈന്  ശദ്ധനിച്ചനിട്ടുണകൊകുയ.  'A  long  tradition  of  trust'  എനതകൊണട്ട്
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എസട്ട്.ബനി.ടനി.  യുനട  ടകൊഗട്ട്  നനലൈന്.  ഒറവകൊക്കനില്  പറഞ്ഞെകൊല്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.
എസട്ട്.ബനി.നഎ.-യനില്  ലൈയനിക്കുകമകൊള്  നമുക്കട്ട്  നഷമകൊകുനതയ  നനകേകമകൊശയ
സയഭവനിക്കുനതയ  തച്ചുതകേരക്കനപ്പെടുനതയ
71  വരഷമകൊയനി  കകേരള  ജനത  ഒനകൊനകേ  നനഞനികലൈറനിയ  ആ  വനിശന്വേകൊസമകൊണട്ട്.
എസട്ട്.ബനി.ടനി.  ഇല്ലെകൊതകൊകുകമകൊള്  നഷമകൊകുനതട്ട്  മലൈയകൊളനികേളുനട  ഹൃദയ
വനികേകൊരമകൊണട്ട്. ഇവനിനട ഭരണപകത്തുയ പ്രതനിപകത്തുമുള എല്ലെകൊവരുയ ഒരുകപകൊനലൈ
പറഞ്ഞെ  കേകൊരരമകൊണതട്ട്.  കകേരള  സരക്കകൊരനിനന്റെ  മുഖരബകൊങകൊയ  എസട്ട്.ബനി.ടനി.
വഴനിയകൊണട്ട് സയസകൊനനത ബകൊങനിയഗട്ട് ഇടപകൊടുകേളുനട 25 ശതമകൊനവുയ നടക്കുനതട്ട്.
കൂടകൊനത  കകേരള  ജനതയുനട  ഉനമനതനിനകൊയനി  എക്കകൊലൈവുയ  ശദ്ധനിച്ചനിട്ടുള  ഇറൗ
ബകൊങട്ട്  കൃഷനിക്കകൊര,  നചെറുകേനിട  വരവസകൊയനികേള്,  സന്വേയയനതകൊഴനില്  സയരയഭകേര
തടങ്ങനിയ  ജനവനിഭകൊഗങ്ങനള  എക്കകൊലൈവുയ  നനകേപനിടനിച്ചുയരതനിയനിട്ടുനണന്നുളതട്ട്
നമ്മള്  കേകൊകണണതകൊയനിട്ടുണട്ട്.  ഗള്ഫനില്നനിനട്ട്  കകേരളതനികലൈയ്ക്കട്ട്  അയയന
പണതനിനന്റെ 40 ശതമകൊനവുയ എസട്ട്.ബനി.ടനി. വഴനിയകൊണട്ട് വരുനതട്ട്. അതരതനിലുള
ബകൊങട്ട്  ഒരു  വന്കേനിട  ബകൊങനില്  ലൈയനിച്ചുകേഴനിയുകമകൊള്  സയസകൊനതനിനന്റെ
തകൊല്പരരങ്ങള്  തരജനികക്കണനി  വരനികേ  സന്വേകൊഭകൊവനികേയ  മകൊതമകൊണട്ട്.  ഇതട്ട്
സയസകൊനതനിനന്റെ  മുകനകൊട്ടുള  വനികേസനനത  പ്രതനികൂലൈമകൊയനി  ബകൊധനിക്കുനമന
കേകൊരരതനില്  സയശയമനില്ലെ.  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യനിനലൈ  ജസീവനക്കകൊനര  സയബന്ധനിച്ചട്ട്
ലൈയനയ  കദകൊഷകേരമകൊണട്ട്.  സകൊനക്കയറതനിനന്റെ  ഭൂരനിഭകൊഗവുയ  വലൈനിയ  ബകൊങകൊയ
എസട്ട്.ബനി.നഎ  ജസീവനക്കകൊരക്കട്ട്  ലൈഭനിക്കുകേയുയ  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യനിനലൈ  ഭൂരനിഭകൊഗയ
ജസീവനക്കകൊരക്കുയ നപ്രകൊകമകൊഷന്  ഒരു വനിദൂര  സന്വേപയ  മകൊതമകൊയനി  മകൊറുകേയുയ  നചെയ്യുയ.
ഓകരകൊ  ബകൊങനിനലൈയുയ  നപ്രകൊകമകൊഷന്  മകൊനദണ്ഡങ്ങള്  വരതരസ്തമകൊയതനിനകൊല്
ലൈയനകശഷയ പദവനികേളനില് തലൈരത വരുത്തുനതനിനന്റെ ഭകൊഗമകൊയനി നചെറനിയ ബകൊങകൊയ
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യനിനലൈ  ജസീവനക്കകൊനര  അവരുനട  ഇകപ്പെകൊഴനത  തസ്തനികേയനില്നനിനട്ട്
തരയതകൊഴകൊനുള  സകൊധരത  വളനര  കൂടുതലൈകൊണട്ട്.  ഇനതകൊനക്ക   ഇറൗ  ബകൊങനിനന്റെ
പ്രവരതനനത  നല്ലെ  രസീതനിയനില്   ബകൊധനിക്കുയ.  ഇനതല്ലെകൊയ  അഫക്ടട്ട്  നചെയ്യുനതട്ട്
സകൊധകൊരണക്കകൊരകൊയ  ജനങ്ങനളയകൊണട്ട്.  രണകൊയകേനിട  പറൗരന്മകൊരക്കുള  പരനിഗണന
മകൊതകമ എസട്ട്.ബനി.ടനി. ജസീവനക്കകൊരക്കട്ട് ലൈഭനിക്കുകേയുള. കജകൊലൈനി നഷനപ്പെടല് മനറകൊരു
കദകൊഷവശമകൊണട്ട്.  50  വയസനിനുമുകേളനില്  പ്രകൊയമുളവര  അനല്ലെങനില്
25  വരഷതനിലൈധനികേയ  സരവ്വസീസുളവരക്കട്ട്  വനി.ആര.എസട്ട്.  നല്കുവകൊന്  ബകൊങട്ട്
നനിരബന്ധനിതമകൊയനിതസീരുയ.  അനുഭവസമനരകൊയ  മനിടുക്കരകൊയ  ഇവരുനട
കൂടകതകൊനടയുള  നകേകൊഴനിഞ്ഞുകപകൊക്കട്ട്  ബകൊങനിയഗട്ട്  കമഖലൈയനില്  ഒരു  നനക്രസനിസട്ട്
സൃഷനിക്കുനമന കേകൊരരതനില് സയശയമനില്ലെ. അകതകൊനടകൊപ്പെയതനന പുതനിയ റനിക്രൂടട്ട് നമന്റെട്ട്
കുറയകേകയകൊ  നനിരതലൈകൊക്കുകേകയകൊ  നചെയ്കതക്കകൊയ.  ഇതട്ട്  അണ്എയകപകൊയ്നമന്റെട്ട്
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സനിറകവഷന്  കൂടുതല്  കമകൊശമകൊക്കനി  തസീരക്കുനകതകൊനടകൊപ്പെയ  ലൈകൊ  ആന്റെട്ട്  ഓരഡര
കപ്രകൊബ്ലയസനിനുയ  കസകൊഷരല്  ഡനിസ്റ്റേരബന്സനിനുയ  കേകൊരണമകൊയനിതസീരുയ.  കകേരളതനിനന്റെ
ഒട്ടുമനിക്ക നഗരങ്ങളനിലുയ ഇരട ബകൊഞകേളുയ എ.ടനി.എമ്മുകേളുയ കേണ്കടകൊളനിയഗട്ട് ഓഫസീസുകേളുയ
ലൈയനഫലൈമകൊയനി  ഉടനലൈടുക്കുയ.  കകേകൊസ്റ്റേട്ട്  കേടനിയഗനിനന്റെ  ഭകൊഗമകൊയനി  ഇവയനില്  മനിക്കതയ
അടച്ചുപൂട്ടുകേകയകൊ  ദുനരസലൈങ്ങളനികലൈയ്ക്കട്ട്  മകൊറനി  സകൊപനിക്കുകേകയകൊ  നചെയ്യുയ.  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-
യുനട  ശകൊഖകേളുയ ഓഫസീസുകേളുമകൊയനിരനിക്കുയ ദുദുഃസനിതനിക്കട്ട് ഇരയകൊകകേണനിവരുനതട്ട്.  ഇതട്ട്
കേസ്റ്റേകമഴനിനന പ്രതനികൂലൈമകൊയനി ബകൊധനിക്കുയ.   പുതനിയ സകൊഹചെരരങ്ങളുമകൊയനി ഒതനിണങ്ങകൊന്
കേസ്റ്റേകമഴട്ട് ബുദ്ധനിമുട്ടുകേയുയ അവര മറട്ട് ബകൊങ്കുകേളനില് കചെകക്കറുകേയുയ നചെയ്യുയ. 2008-ല് കസ്റ്റേറട്ട്
ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് സറൗരകൊഷയുയ  2010-ല് കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്കഡകൊറുയ എസട്ട്.ബനി.നഎ.-
യനില്  ലൈയനിപ്പെനിച്ചകപ്പെകൊള്  അതനിനലൈ  50  ശതമകൊനതനിലൈധനികേയ  വരുന  ഇടപകൊടുകേകൊര  മറട്ട്
ബകൊങ്കുകേളനികലൈയ്ക്കട്ട്  കപകൊയനി.  അതകൊണട്ട്  ഇനനി  വരകൊന്  കപകൊകുനതട്ട്.  അതകപകൊനലൈ  പുതനിയ
സകൊഹചെരരങ്ങളുമകൊയനി  ഒതനിണങ്ങകൊന്  ഇവരക്കട്ട്  ബുദ്ധനിമുടകൊകുയ.  ശകൊഖകേളുനട
ഓഫസീസുകേളുനട അടച്ചുപൂടല്വഴനി അധനികേയ വരുന ജസീവനക്കകൊനര പുനദുഃക്രമസീകേരണയ
നടത്തുകേയുയ തത്ഫലൈമകൊയനി അവനര ഇന്തരയനില് എവനിനട കവണനമങനിലുയ സലൈയ
മകൊറകേയുയ  നചെയ്യുനമനതട്ട്  നമ്മള്  കേകൊകണണതകൊയുണട്ട്.  ഇതട്ട്  ജസീവനക്കകൊരുനട
കുടുയബജസീവനിതനത ബകൊധനിക്കുയ,  പ്രകതരകേനിച്ചട്ട്  വനനിതകൊ  ജസീവനക്കകൊരക്കട്ട്  ഇനതകൊരു
കേസീറകൊമുടനിയകൊയനി  മകൊറുനമന കേകൊരരതനില്  സയശയമനില്ലെ.  ഒരു ഭകൊഗതട്ട്  സകൊമതനികേ
ഉള്കച്ചരല് അഥവകൊ Financial inclusion-കവണനി വകൊകതകൊരകൊനത സയസകൊരനിക്കുകേയുയ
മറുഭകൊഗതട്ട് ബകൊങട്ട് ലൈയനനത നകേടനിപ്പുണരുനതയ ഒരു വനികരകൊധകൊഭകൊസമകൊയനി  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെട്ട്  നടപ്പെനിലൈകൊക്കനിനക്കകൊണനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  തസീരച്ചയകൊയുയ  ബകൊങട്ട്  ലൈയനയ
നചെറുകതകൊ  വലുകതകൊ  ആയനിനക്കകൊളനട,  സകൊമതനികേ  ഉള്കച്ചരലൈനിനന  വളനര
പ്രതനികൂലൈമകൊയനി ബകൊധനിക്കുനമന കേകൊരരതനില് സയശയമനില്ലെ.  ഒരു സയസകൊനതനിനന്റെ
സയസകൊരയ  ഉള്നക്കകൊണ ബകൊങനിനന ഭസീമകൊകേകൊരനകൊയനിട്ടുള  ആകഗകൊള വനിപണനിയുനട
സകൊനനിദ്ധരമുള മനറകൊരു ബകൊങനില് ലൈയനിപ്പെനിക്കുകമകൊള് അടനിയറ വയ്ക്കനപ്പെടുനതട്ട്  ആ
സയസകൊനനത  ജനങ്ങളുനട  വനികേസനിത  സന്വേപങ്ങളകൊനണനട്ട്  നമുക്കറനിയകൊയ.
ശസീ. എസട്ട്. ശരമ്മ സയസകൊരനിച്ചകപ്പെകൊള് മദര ബകൊങകൊനണനട്ട് പറയുകേയുണകൊയനി. അമ്മ
കവരനപടുകമകൊള്   ഉണകൊകുന  ലവകേകൊരനികേമകൊയ  പ്രയകൊസമകൊണട്ട്  യഥകൊരത്ഥതനില്
ഇകപ്പെകൊള് സയഭവനിക്കുനതട്ട്. ഒരുപറയ ജനങ്ങളുനട സകൊമതനികേ സകൊകരതയകവണനി,
അതവഴനി  സകൊമതനികേ  ഉള്കച്ചരലൈനിനട്ട്  കവണനിയുള  ആഗ്രഹങ്ങളകൊണട്ട്  ഇകപ്പെകൊള്
നടക്കുനതട്ട്.  ലൈയനകശഷയ  ഉടനലൈടുക്കുന ബനിസനിനസട്ട് നയങ്ങള് സയസകൊനനത
ജനതയുനട  തനതകൊയ  ആവശരങ്ങനള   കപ്രകൊത്സകൊഹനിപ്പെനിക്കുനതകൊയനിരനിക്കനിനല്ലെന
കേകൊരരതനില്  സയശയമനില്ലെ.  അതനകേകൊണതനന  ഇറൗ  ലൈയനയ  കകേരള  ജനതയുനട
സകൊമതനികേ ഉള്കച്ചരല് എന സന്വേപനത പനികനകൊട്ടുവലൈനിക്കുയ. 
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ലൈയനയമൂലൈയ  കകേകൊരപ്പെകററകേളുനട  തകൊല്പ്പെരരമകൊണട്ട്  കൂടുതല്  സയരകനിക്കനപ്പെടുനതട്ട്.
സരക്കകൊരനിനന്റെ  വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങള്ക്കകൊയകൊലുയ  സന്വേകേകൊരര  കകേകൊരപ്പെകററട്ട്
സകൊപനങ്ങളുനട പദ്ധതനികേള്ക്കകൊയകൊലുയ ഇകപ്പെകൊള് വകൊയ്പ നല്കേനിനക്കകൊണനിരനിക്കുനതട്ട്
വനിവനിധ  ബകൊങ്കുകേളുനട  കേണ്കസകൊരഷരയ  രൂപസീകേരനിച്ചകൊണട്ട്.  വകൊയ്പ  അനുവദനിക്കുനതനിനുമുമട്ട്
പദ്ധതനികേളുനട  ഫസീസനിബനിലൈനിറനി  ഓകരകൊ  ബകൊങ്കുയ  പ്രകതരകേയ  പരനികശകൊധനിക്കുനത
നകേകൊണട്ട് ഒരു പരനിധനിവനര   തടനിപ്പെനിനട്ട് കേടനിഞ്ഞെകൊണനിടകൊന് കേഴനിഞ്ഞെനിരുന്നു. ഇതമകൊറനി
ഒറബകൊങട്ട്  ആകുനകതകൊനട  സനിതനിവനികശഷയമകൊറുയ.  കകേകൊരപ്പെകററകേളുനട  തകൊല്പ്പെരരയ
കൂടുതല്  സയരകനിക്കനപ്പെടുയ.  ലൈയനയമൂലൈയ  ബകൊങട്ട്   അക്കറൗണകേളുനടയുയ
റനികക്കകൊരഡകേളുനടയുയ  അപ്കഡഷനട്ട്  കേകൊലൈതകൊമസയ  കനരനിടുയ,  ഏനറടുക്കുന
ബകൊങനിനന്റെ  നഷയര ലപ്രസട്ട്,  ഡനിവനിഡന്റെട്ട്  മുതലൈകൊയവ കുറയുയ,  വലൈനിയ ബകൊങകൊയ
എസട്ട്.ബനി.നഎ.-യുനട  നനിഷനിയ  ആസ്തനിയുനട  വരകൊപയമൂലൈയ  ലൈയനിക്കനപ്പെടുന നചെറനിയ
ബകൊങ്കുകേള്ക്കുണകൊകുന അധനികേഭകൊരയ എനനിവ മറചെനിലൈ ദൂഷരവശങ്ങളകൊണട്ട്. 2008-ല്
ഉണകൊയ  ആകഗകൊള  സകൊമതനികേ  പ്രതനിസന്ധനികേള്ക്കനിടയനില്  ആകഗകൊള
ബകൊങ്കുകേള്കപകൊലുയ നനിലൈയനപകൊതനിയകപ്പെകൊള് ഇന്തരയനിനലൈ  നപകൊതകമഖലൈകൊ ബകൊങ്കുകേള്
ഒരുകപകൊറലുകപകൊലുയ  ഏല്ക്കകൊനത  പനിടനിച്ചുനനിനതട്ട്  നമ്മുനട  മുമനിലുള  അനുഭവ
പകൊഠങ്ങളകൊണട്ട്. ഇനതകൊന്നുയ ഉള്നക്കകൊളകൊനത പടനിഞ്ഞെകൊറന്  മകൊതൃകേയനില് കകേന്ദ്രസീകൃത
സന്വേഭകൊവമുള  ഒരു  ബകൊങനിയഗട്ട്  സയസകൊരയ  നട്ടുവളരതകൊന്  ഇന്തര  ശമയ
നടത്തുന്നുനവന്നുളതകൊണട്ട്  വനികരകൊധകൊഭകൊസമകൊയനി  കേകൊണകൊന്  കേഴനിയുനതട്ട്.
ബകൊലൈന്സ്ഷസീറനില്   ലൈകൊഭയമകൊതമുള  ഒരു  ബകൊങനിനന,  സയസകൊന  ജനതയുനട
സകൊമതനികേ ഇടപകൊടുകേളനില്   ഇഴകചെരന്നുകേനിടക്കുന വളനര റസീച്ചുള ഒരു പ്രകൊകദശനികേ
ബകൊങനിനന എസട്ട്.ബനി.നഎ.-യനില് ലൈയനിപ്പെനിക്കുകേ വഴനി എന്തുഗുണമകൊണട്ട് ആ പ്രകദശനത
ജനങ്ങള്ക്കുണകൊകേകൊന് കപകൊകുനതട്ട്.    ഭകൊരതതനിനലൈ നപകൊതകമഖലൈകൊ ബകൊങ്കുകേളനില്
ഏനതങനിലുയ  ഭസീഷണനി  കനരനിടുന്നുനണങനില്  അതനിനട്ട്  പ്രധകൊനകേകൊരണയ
വരദ്ധനിച്ചുവരുന  നനിഷനിയ  ആസ്തനികേനളന ഓമനകപ്പെരുള  കേനിടകൊക്കടങ്ങളകൊണട്ട്
(എന്.പനി.എ.).അതകൊണട്ട് വനിജയട്ട് മലൈരയുനട കേകൊരരങ്ങനളകൊനക്ക ഇവനിനട സൂചെനിപ്പെനിച്ചതട്ട്.
വന്കേനിടക്കകൊര  വനട്ട്  സകൊധകൊരണ  ക്കകൊരുകടതള്നപ്പെനടയുള  പണയ  എടുക്കുകേയുയ  അതട്ട്
തനിരനിച്ചടയ്ക്കകൊതനിരനിക്കുകേയുയ  നചെയ്യുന  ഒരവസയകൊണട്ട്  നമ്മള്  കേണ  നകേകൊണനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഇതരയ  പ്രശ്നങ്ങള്  ഒഴനിവകൊക്കകൊന്,   ഒരു  കേകൊരണവശകൊലുയ  ഇറൗ  ലൈയനയ  അനുവദനിക്കകൊന്
പകൊടനില്ലെ.  അതനിനുകവണനി നകേകൊണവന  ഇറൗ ഉപകകപനത വസീണയ പനിന്തുണച്ചുനകേകൊണട്ട്
ഞകൊന് എനന്റെ വകൊക്കുകേള് അവസകൊനനിപ്പെനിക്കുന്നു. 

ശസീ  .    ഒ  .    രകൊജകഗകൊപകൊല് :  സര,  എനനിക്കട്ട്  അനുവദനിച്ച  ഒരുമനിനനിടട്ട്  തനന
ജകൊസ്തനിയകൊണട്ട്.  രണഭകൊഗത്തുനനിന്നുയ  സമകൊനമകൊയ  വകൊദഗതനികേളുയ  ആശങകേളുയ  ഇവനിനട
പ്രകേടനിപ്പെനിക്കുകേയുണകൊയനി.  ബഹുമകൊനനപ്പെട  മുഖരമനനി  അവതരനിപ്പെനിച്ച  പ്രകമയനത  ഞകൊന്
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എതനിരക്കുന്നു.  ആ എതനിരപ്പെനിനന്റെ അടനിസകൊനയ സകൊമതനികേയ എനതനികനക്കകൊള് കൂടുതല്
രകൊഷസീയമകൊയനി  ഒരു  Anti-Modi-Sentiments-നന്റെ  അടനിസകൊനതനിലുള  വകൊദഗതനികേള്
കേമ്മമ്മ്യൂണനിസ്റ്റുകേകൊര  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുയ  കകേകൊണ്ഗ്രസന്നുകേകൊര  അതട്ട്  ഏറപറയുകേയുയ  മറളവര
നനിസഹകൊയരകൊയനി  കൂട്ടുനനില്ക്കുകേയുയ നചെയ്യുന ദൃശരമകൊണട്ട് ഞകൊന് കേകൊണുനതട്ട്.  ഇറൗ ചെരച്ച
കകേട അവസരതനില് എനനിക്കട്ട് ഒരു കേകൊരരമകൊണട്ട് കതകൊനനിയതട്ട്,  സന്വേകൊതനരയ കേനിടനിയ ഉടന്
തനിരുവനിതകൊയകൂര  ഭകൊരതതനില്  ലൈയനിക്കകൊനുള  ശമയ  ആരയഭനിച്ചകപ്പെകൊള്  ഇകതകപകൊലുള
വകൊദങ്ങനളകൊനക്കയകൊണട്ട് ഉനയനിച്ചനിരുനതട്ട്. നമ്മുനട സന്വേത്തുയ വരക്തനിതന്വേവുനമല്ലെകൊയ നഷനപ്പെടകൊന്
കപകൊകുന്നു,  കകേരളസീയത  നഷനപ്പെടകൊന്  കപകൊകുന്നു,  വലൈനിയവന്  നമ്മനള  വനട്ട്  പനിടനിച്ചടക്കുയ
വനിഴുങ്ങുയ  തടങ്ങനിയ  ആശങളകൊണട്ട്  അന്നുയ  ഉനയനിച്ചനിരുനതട്ട്.   പനക,  ഇനനികപ്പെകൊള്
തനിരനിഞ്ഞുകനകൊക്കുകമകൊള്,  അതരതനിലുള  ആശങകേള്  പ്രകേടനിപ്പെനിക്കകൊന്
കദശസീയകബകൊധമുള  ആരുയ  തയ്യകൊറകൊകുനമനട്ട്  കതകൊന്നുനനില്ലെ.  ഇനട്ട്  ഇതയുയ  ആശങകേള്
വരകൊന്  കേകൊരണയ  കേണ്സമ്മ്യൂകമഴനിനട്ട്/നനികകപകേരക്കട്ട്  പണയ  മുടക്കനിയവരകക്കകൊ,  ബകൊങട്ട്
ഉകദരകൊഗസരകക്കകൊ  പരകൊതനികേളനില്ലെ.  കടഡട്ട്  യൂണനിയനുകേളുമകൊയനി  ബന്ധനപ്പെട  ആളുകേള്
അനുഭവനിച്ചുനകേകൊണനിരനിക്കുന ആനുകൂലൈരങ്ങള് നഷനപ്പെടുനയവസരതനില് അവരക്കട്ട് വലൈനിയ
ആശങകേളുനണന്നുളതട്ട്  ശരനിയകൊണട്ട്.  അതല്ലെകൊനത  രകൊജരതനിനന്റെ  സമദ് വരവസയ്ക്കകൊണട്ട്
തകൊല്പ്പെരരയ നകേകൊടുക്കുനനതങനില്  അവരക്കകൊരക്കുയ ആശങയ്ക്കട്ട്  യകൊനതകൊരു അവകേകൊശവുമനില്ലെ.
അവരുനട എല്ലെകൊ കേകൊരരങ്ങളുയ സയരകനിച്ചുനകേകൊണയ സകൊമതനികേ വനിദഗ്ദ്ധനകൊരുയ രകൊജരനത
ഒനകൊയനി നനിരതകൊന് ആഗ്രഹനിക്കുന ആളുകേളുയ ആഴതനില് പഠനിച്ചുനകേകൊണതനനയകൊണട്ട് ഇതട്ട്
നചെയ്യുനതട്ട്.  ഇനട്ട്  ആകഗകൊള  സമദട്ട്  വരവസയനില്  ആകഗകൊളസീകേരണതനിനന്റെ  യുഗമകൊണട്ട്.
പഴയ രസീതനിയനിനലൈ ചെനിന്തകൊഗതനിയനില് കേകൊരരങ്ങള് ലകേകേകൊരരയ നചെയ്യകൊന് സകൊദ്ധരമല്ലെ. ഇവനിനട
ഉദകൊഹരണങ്ങള്  പറയുകേയുണകൊയനി.  ആകഗകൊളസീകേരണതനില്  വലൈനിയ  നനിലൈയനിലുള
ഇടപകൊടുകേള് വരുന  സകൊഹചെരരതനില് വലൈനിയ നനിലൈയള ബകൊങ്കുകേള് തനന കവണയ. ഇനട്ട്
ആകഗകൊളകൊടനിസകൊനതനിലുള ഒരു ബകൊങ്കുകപകൊലുയ  ഇന്തരയനിലൈനില്ലെ.   വകൊസ്തവതനില് Fastest
Growing  Economy-യകൊണട്ട്  ഇന്തരനയനട്ട്  കലൈകൊകേതനിനലൈ  വനിദഗ്ദ്ധനകൊര  സമ്മതനിക്കുന
കേകൊലൈഘടതനില്  അതരതനിലുള  ഒരു  ബകൊങ്കുകപകൊലുയ  ഇന്തരയനിലൈനില്ലെ.  ഇറൗ
സകൊഹചെരരതനില്  ഇതണകൊകകേണതട്ട്  ആവശരമകൊണട്ട്.  അതനില്
പ്രവരതനിക്കുനവരുനട  ജസീവനിത  നനിലൈവകൊരയ,  ടകൊന്സര  തടങ്ങനിയ  തകൊല്പ്പെരരങ്ങള്
സയരകനിക്കകൊന്  വരവസനചെയ്യുയ.  ലൈയനയ  വനകൊല്  കേരഷകേരക്കട്ട്  കേടയ  കേനിടനില്ലെ,
വനിദരകൊഭരകൊസ  വകൊയ്പ  ലൈഭനിക്കനില്ലെ,  എനനകൊനക്ക  പറയുനതട്ട്  കേണ്ണടച്ചട്ട്  ഇരുടകൊക്കകൊന്
കവണനി നടത്തുന ശമങ്ങളകൊണട്ട്. ഒരു Anti-Modi  - കേണ്ണടച്ചനിട്ടുള വനികരകൊധയ, എല്ലെകൊ
യുക്തനികേള്ക്കുയ  അതസീതമകൊയനി  പ്രവരതനിക്കുന  ദൃശരമകൊണട്ട്  ഇവനിനട  കേകൊണുനതട്ട്.
ഇനതല്ലെകൊയ നനിരഭകൊഗരകേരനമകന പറയകൊന് കേഴനിയൂ.  ഒരു ഉദകൊഹരണയ പറയകൊയ,  ഒരു
നപണ്കുടനിനയ  വളനര  ഇഷകതകൊനട  വളരതനിവലുതകൊക്കനി,  വനിവകൊഹയ  കേഴനിച്ചട്ട്
ഭരതകൊവനികനകൊനടകൊപ്പെയ ഒരു പുതനിയ ജസീവനിതയ തടങ്ങകൊന് കപകൊകുകമകൊള്   അചനുയ
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അമ്മയയ വനിഷമമുണകൊകുനതട്ട് സന്വേകൊഭകൊവനികേമകൊണട്ട്. അതട്ട് മനസനിലൈകൊക്കകൊന് സകൊധനിക്കുയ.
അവര  ഒരു  കുടുയബമകൊയനി   ആ  കുടുയബനത  മുഴുവന്  സയരകനിക്കകൊന്  കേഴനിയുന
അവസയനികലൈയ്ക്കട്ട് വളരനട്ട് വനികേസനിക്കകൊന് കപകൊകുന ഒരു സകൊഹചെരരമുണകൊകുന്നു.

മനി  .   നഡപമ്മ്യൂടനി സസീക്കര: പസീസട്ട്..... കേണ്ക്ലൂഡട്ട്...... സമയയ അധനികേനമടുത്തു.

ശസീ  .   ഒ  .    രകൊജകഗകൊപകൊല്: സര, എനനിക്കനുവദനിച്ചതട്ട് ഒരു മനിനനിടകൊനണനറനിയകൊയ.
139  കപരുയ  എതനിരക്കുകമകൊള്  ഒരകൊള്നക്കങനിലുയ  പറയകൊന്  അനുവദനിക്കകൊത
സകൊഹചെരരവുയ  ഞകൊന്  മനസനിലൈകൊക്കുന്നു.  കകേകൊണ്ഗ്രസട്ട്-കേമ്മമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട്  കൂട്ടുനകേടനിനന്റെ
ദൃശരമകൊണട്ട്  ഇവനിനട  കേകൊണുനതട്ട്.  ഞകൊന്  ഇറൗ  പ്രകമയനത  എതനിരത്തുനകേകൊണട്ട്
നനിരത്തുന്നു.

ശസീ  .    കകേകൊവൂര  കുഞ്ഞുകമകൊന്:  സര,  ഞകൊന്  ഇറൗ  പ്രകമയനത
അനുകൂലൈനിക്കുകേയകൊണട്ട്.    സന്വേന്തയ  മക്കനള  വനില്ക്കുനതനിനട്ട്  തലൈരമകൊയനിട്ടുള  ഒരു
സയസകൊരമകൊണട്ട്  രകൊകജടന്  ഇവനിനട  നടതനിയതട്ട്.  ഞങ്ങള്ക്കതട്ട്  അയഗസീകേരനിക്കകൊന്
കേഴനിയനില്ലെ.    ഭരണ-പ്രതനിപകയ  കൂടകൊയനി  കയകൊജനിച്ചട്ട്  ഇതനിനന  എതനിരക്കുനതട്ട്
കകേരളതനിനന്റെ നപകൊതവകൊയനിട്ടുള ആവശരതനിനുകവണനിയകൊണട്ട്. കകേന്ദ്രയ ഭരനിക്കുനതട്ട്
ബനി.നജ.പനി.  ആനണന്നുപറഞ്ഞെട്ട്  കകേരളതനില്   ഇതരതനിലുള  വൃതനിനകേട  സമസീപനയ
സന്വേസീകേരനിക്കകൊന്   ഞങ്ങള്  ഒരനിക്കലുയ  അനുവദനിക്കനില്ലെ.  ബനി.നജ.പനി.  അല്ലെ  ആരകൊയകൊലുയ
ശക്തമകൊയനി  എതനിരക്കുനമന  കേകൊരരതനില്  എല്.ഡനി.എഫട്ട്.-ഉയ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.-ഉയ
ഒറനക്കടകൊകുനതട്ട്  നപകൊതതസീരുമകൊനതനിനന്റെ അടനിസകൊനതനിലൈകൊണട്ട്.  കകേരളതനിനലൈ ജനങ്ങള്
ഏറവുയ  കൂടുതല്  ആശയനിക്കുനതട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-നയയകൊണട്ട്. വനിദരകൊഭരകൊസ  വകൊയ്പ,
കേകൊരഷനികേ/കേകൊരഷനികകേതര  വകൊയ്പകേള്,  വകൊഹന  വകൊയ്പ,  വനിവകൊഹ  വകൊയ്പ
ഇതരതനിലുള   വകൊയ്പകേള്   നകേകൊടുക്കുനതട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യകൊണട്ട്.  ഈ
ലൈയനതനിലൂനട  സകൊധകൊരണക്കകൊരനട്ട്  ലൈഭനികക്കണ  വനികകേന്ദ്രസീകൃത  സരവ്വസീസുകേള്
കപകൊലുയ  ഇല്ലെകൊതകൊകേകൊന്  കപകൊവുകേയകൊണട്ട്.  കകേരളതനിനലൈ  ബകൊങട്ട്  നഡകപ്പെകൊസനിറകൊയ
വലൈനിയ  തകേ  കേണ്ണുവച്ചുനകേകൊണട്ട്  കകേകൊരപ്പെകററകേള്  നടത്തുന  ഗൂഢകൊകലൈകൊചെനയുനട
ഫലൈമകൊയനിടകൊണട്ട്  ലൈയനയ നടപ്പെനിലൈകൊക്കകൊന് കപകൊകുനതട്ട്.  അധനികേകൊര  വനികകേന്ദ്രസീകേരണതനിനു
കവണനിയുള നവല്ലുവനിളനി തനനയകൊണട്ട് ബകൊങ്കുകേള് തമ്മനില് നടക്കുനതട്ട്. എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യനില്
പതനിമൂനകൊയനിരതനിലൈധനികേയ  ജസീവനക്കകൊരകൊണുളളതട്ട്.  ആ  ജസീവനക്കകൊരുയ  നമ്മകളകൊനടകൊപ്പെയ
പ്രവരതനിക്കുനവരകൊണട്ട്.  അവരനില്  കകൊരക്കുയ  പമ്മ്യൂണുയ  ഉള്നപ്പെടുന  പതനിനകൊയനിരകതകൊളയ
സ്റ്റേകൊഫയ   മൂവകൊയനിരതനി  അഞ്ഞൂറനിലൈധനികേയ  ഓഫസീസരമകൊരുയ  ഉള്നപ്പെടുന്നു.  കകേരളതനില്
ഏറവുയ  കൂടുതല് നഷയര മകൊരക്കറളതട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.ക്കകൊണട്ട്.  അനതകൊന്നുയ കേണനിനല്ലെനട്ട്
നടനിക്കകൊന്  കേഴനിയനില്ലെ.  ഇതരനമകൊരു  ബകൊങട്ട്  കകേരളതനിലുളകപ്പെകൊള്  സകൊധകൊരണക്കകൊരക്കട്ട്
വകൊയ്പനയടുക്കകൊന്  ബുദ്ധനിമുടനില്ലെ.  ഇവനിനടയുള  എയ.എല്.എ.മകൊര,  ഉകദരകൊഗസര,
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ജനപ്രതനിനനിധനികേള്  എനനിവരുനടനയല്ലെകൊയ  കേയ്യനില്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.യുനട  എ.ടനി.എയ
കേകൊരഡണകൊകുയ.   സകൊധകൊരണക്കകൊര  ഏറവുയ  കൂടുതല്  ആശയനിക്കുനതട്ട്
എസട്ട്.ബനി.ടനി.നയയകൊണട്ട്. ആരട്ട് തരങയ വച്ചകൊലുയ അതനിനന ഞങ്ങള് ശക്തമകൊയനി എതനിരക്കുയ.
ബനി.നജ.പനി.-യുനട  ഹനിഡന്  അജണ  നടപ്പെനിലൈകൊക്കകൊനുള  വരകൊകമകൊഹയ  ഒരനിക്കലുയ
അയഗസീകേരനിക്കകൊന്  കേഴനിയനില്ലെ.   മുഖരമനനി  അവതരനിപ്പെനിച്ച   പ്രകമയനത  ഞകൊന്
അനുകൂലൈനിക്കുന്നു.

നപ്രകൊഫ  .   നകേ  .   യു  .   അരുണന്: സര, ചെടയ 130 അനുസരനിച്ചുള ഉപകകപനത ഞകൊന്
പനിന്തകൊങ്ങുകേയകൊണട്ട്.  ഇവനിനട  ശസീ.  ഒ.  രകൊജകഗകൊപകൊല് പറഞ്ഞെ വസ്തുതകേനള  -  വസ്തുതകേള്
എന്നു  പറയകൊന്  കേഴനിയനില്ലെ.  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ടകൊവന്കൂറനിനന  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്
ഇന്തരയനില്  ലൈയനിപ്പെനിക്കുനതനിനുള  അതനിചെടുലൈമകൊയ  നസീക്കങ്ങള്  ആരയഭനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.
അതമകൊതമല്ലെ,  5  അകസകൊസനികയറട്ട്  ബകൊങ്കുകേളുയ  20  നപകൊതകമഖലൈകൊ  സകൊപനങ്ങളുയ  കൂടനി
കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തരയ  കേസീഴനില്  നകേകൊണവരുനതനിനുള  ഗൂഢപരനിശമവുയ
അണനിയറയനില് നടക്കുന്നുണട്ട്.  1970-  ല് ബകൊങ്കുകേളുനട കദശസകൊല്ക്കരണയ നടനകപ്പെകൊള്
കേരഷകേരുയ  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുയ  തമ്മനിലുള  ഐകേരയ  ദൃഢനപ്പെടുത്തുകേ  എനതകൊയനിരുന്നു
ഇന്ദനിരകൊഗകൊന്ധനി സരക്കകൊരനിനന്റെ  പ്രധകൊന ഉകദശരയ.  ബകൊങ്കുകേള് കദശസകൊല്ക്കരനിച്ചകതകൊടുകൂടനി
സകൊധകൊരണക്കകൊരകൊയ  ജനങ്ങള്ക്കട്ട്  ധകൊരകൊളയ  കനടങ്ങളുണകൊയനി.  ഇവനിനട  പലൈരുയ
സൂചെനിപ്പെനിച്ചതകപകൊലൈതനന  അധദുഃസനിത  ജനവനിഭകൊഗങ്ങള്ക്കട്ട്  സകൊമതനികേ  കമഖലൈയനില്
നചെറനിനയകൊരവകേകൊശ  ങ്ങളുനണനട്ട്  ഭകൊരതതനിനലൈ  ജനകകേകൊടനികേള്  മനസനിലൈകൊക്കുനതട്ട്  ഈ
കദശസകൊല്ക്കരണതനിനു  കശഷമകൊണട്ട്.  1970-കേള്ക്കുകശഷയ  ഇന്തരകൊരകൊജരയ  ഭരനിച്ച
കകേകൊണ്ഗ്രസട്ട് കദശസകൊല്ക്കരണയ നകേകൊണട്ട് ലൈഭനികക്കണ ഗുണങ്ങളനിനലൈകൊനക്കതനന മകൊയയ
കചെരതതനിനന്റെ  അടനിസകൊനതനില്  പനികനകൊട്ടുകപകൊവുകേയകൊണട്ട്  ഉണകൊയതട്ട്.  അതനിനുകശഷയ
ബനി.നജ.പനി.  അധനികേകൊരതനില്  വനനങനിലുയ  മകൊറയ  വനനിടനില്ലെ.  ഒകര  വഞനിയനില്തനന
സഞരനിക്കുനവരകൊയനി  തസീരുകേയകൊണട്ട്  നചെയനിട്ടുളതട്ട്.  ആകഗകൊളവല്ക്കരണ-
സന്വേകേകൊരരവല്ക്കരണ  നയങ്ങളുനട  അടനിസകൊനതനില്  സമന  പകപകൊതനിതന്വേയ
പ്രകേടനിപ്പെനിച്ചുനകേകൊണട്ട്  അധദുഃസനിത  ജനവനിഭകൊഗങ്ങളുനട  ജസീവനിതതനികലൈയ്ക്കട്ട്  ഒരരത്ഥതനിലുയ
തനിരനിഞ്ഞുകനകൊക്കകൊനതയുള സകൊമതനികേ നയതനിനന്റെ ഫലൈമകൊയനിട്ടുളതകൊണട്ട് ഇകപ്പെകൊള് കസ്റ്റേറട്ട്
ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് ടകൊവന്കൂറനിനന കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്തരയനില് ലൈയനിപ്പെനിക്കുന നടപടനി. ഓകരകൊ
അകസകൊസനികയറട്ട്  ബകൊങ്കുകേളുയ  വരതരസ്ത  സയസകൊനങ്ങളനില്  രൂപസീകൃതമകൊയ  ഒരു
കേകൊലൈകൊവസയുണട്ട്.  അതകൊതട്ട് ജനങ്ങളുനട അതകൊതട്ട് സലൈനത അഭനിരുചെനികേള്ക്കനുസരനിച്ചുയ
ഇചകേള്ക്കനുസരനിച്ചുമകൊണട്ട്  ഇതരയ  സകൊമതനികേ  സകൊപനങ്ങള്  രൂപയ  നകേകൊണതട്ട്.
വകൊസ്തവതനില്  ഒരു  ബകൊനങന്നു  പറയുകമകൊള്  പ്രധകൊനമകൊയുയ  കേടമകൊണട്ട്  പ്രശ്നയ,
കലൈകൊണ്നകേകൊടുക്കുനതട്ട്   ആവശരമുളവരക്കട്ട്  തനന  നകേകൊടുക്കണയ.  പനക  ഇകപ്പെകൊള്
പ്രകൊകദശനികേമകൊയനി  രൂപയനകേകൊണ  അകസകൊസനികയറട്ട്  ബകൊങ്കുകേനളകൊനക്ക  ആനള  വനിഴുങ്ങുന
ഒരവസയനികലൈയ്നക്കതനിയതട്ട്   ആകഗകൊളവല്ക്കരണതനിനന്റെ  ഭകൊഗമകൊയനിടകൊണട്ട്.  പഴയ
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കേകൊലൈതട്ട്  നപകൊളനിഞ്ഞെ  ബകൊങ്കുകേളുണകൊയനിട്ടുണട്ട്.  ബകൊങട്ട്  നപകൊളനിഞ്ഞെകപ്പെകൊള്  പലൈകൊയനയ
നചെയ്യനപ്പെകടണനിവന  ജനതയുണകൊയനിട്ടുണട്ട്.  പനിനസീടവര  നകേടനിപ്പെടുത  ചെനിലൈ
സകൊമകൊജരങ്ങളുണട്ട്.   എല്ലെകൊവരക്കുയ അറനിയകൊവുനതകപകൊനലൈ കേടയ,  ബകൊങട്ട്  എനനിവയുമകൊയനി
ബന്ധനപ്പെട്ടുനകേകൊണട്ട്  സകൊഹനിതര സകൊയസകൊരനികേ മണ്ഡലൈങ്ങളനില് മകൊറങ്ങള് വരുതനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇബ്സനന്റെ 'കഡകൊള്സട്ട് ഹറൗസട്ട്  '  എന പുസ്തകേയ പ്രധകൊനമകൊയുയ അവനിടന്നു തടങ്ങുകേയകൊണട്ട്.
എന്തകൊണട്ട്  കേടയ,  അതനിനന്റെ  ലവകേകൊരനികേത,  അതട്ട്  മനുഷരനന  നശനിപ്പെനിക്കുന
പ്രശ്നങ്ങനളകൊനക്കതനന ഇതനിലുണട്ട്.  നമ്മുനട നകൊടനില്  ബകൊങട്ട് നപകൊളനിഞ്ഞെകപ്പെകൊള്, നകൊടുവനിടട്ട്
വയനകൊടനിനലൈതനി  കച്ചരനവരുനട  ജസീവനിതനത  ആസദമകൊക്കനി  ചെനിതസീകേരനിച്ചതകൊണട്ട്
എസട്ട്.നകേ.  നപകൊറക്കകൊടനിനന്റെ  'വനിഷകേനരകേ'.പ്രധകൊനമകൊയുയ  കേടയ  എന്നുപറയുന   രസീതനി
അതകൊയതട്ട്   debt  trap  എനതട്ട്  death  trap  ആയനി  മകൊറുകേയകൊണട്ട്.   കനരനത
സൂചെനിപ്പെനിച്ചതകപകൊനലൈ  അവശതയനുഭവനിക്കുന  ജനവനിഭകൊഗങ്ങള്ക്കട്ട്  കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെട്ട്
ആവനിഷ്ക്കരനിച്ചനിട്ടുള    ഉപകൊധനികേളുയ  നനിയനണങ്ങളുമനില്ലെകൊനത  മനുഷരനനില്  വനിശന്വേകൊസയ
അരപ്പെനിച്ചുനകേകൊണള ഒരു രസീതനി അവലൈയബനിക്കകൊന്  കുറനച്ചങനിലുയ മുകനകൊട്ടുവനനിട്ടുളതട്ട് കസ്റ്റേറട്ട്
ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ടകൊവന്കൂര  ആണട്ട്.  മനുഷരനനില്  വനിശന്വേകൊസമരപ്പെനിച്ചുനകേകൊണട്ട്
മുകനകൊട്ടുകപകൊകേകൊവുന  ജനകൊധനിപതര  രസീതനികേളുയ  ലശലൈനികേളുയ  മകറതട്ട്  ബകൊങ്കുകേളകൊണട്ട്
അനുവരതനിച്ചുവരുനതട്ട്.  നമ്മുനട  നകൊടനില്  വനിശന്വേസമനില്ലെകൊതതട്ട്  മനുഷരനന  മകൊതമകൊണട്ട്.
ഇകപ്പെകൊള്  നസന്ടല്  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  നടപ്പെനിലൈകൊക്കനിയ  കജകൊയനിന്റെട്ട്  ലൈയബനിലൈനിറനി  ഗ്രൂപ്പെനിനന്റെ
ഉപജകൊതകൊവട്ട്   ആരകൊണട്ട്  എനതല്ലെ പ്രശ്നയ.  കജകൊയനിന്റെട്ട് ലൈയബനിലൈനിറനി ഗ്രൂപ്പെട്ട് ഈ രകൊജരനത
മനുഷരനന  വനിശന്വേകൊസനിക്കുന  ഒരു  പ്രശ്നമകൊണട്ട്,  സസീകേനള  വനിശന്വേസനിക്കുന  ഒരു  പ്രശ്നമകൊണട്ട്.
ഉതകരന്തരയനിനലൈകൊനക്ക കേടതനിനുകവണനി സമരപ്പെനിക്കകൊന് ആധകൊരവുയ മറട്ട് പണയവസ്തുക്കളുയ
ഇല്ലെകൊനത  വരുന സകൊഹചെരരതനില് പരസരയ  മനുഷരനന വനിശന്വേസനിച്ചുനകേകൊണട്ട്  കേടയ
നകേകൊടുക്കുകേയകൊണട്ട്.  അങ്ങനന  കേടയനകേകൊടുക്കുന  ഒരു  രസീതനിയകൊണട്ട്  കജകൊയനിന്റെട്ട്
ലൈയബനിലൈനിറനി ഗ്രൂപ്പെട്ട്.  ആധകൊരവുയ മറട്ട് വസ്തുക്കളുനമകൊന്നുയ പണയയവയ്ക്കകൊനത  പരസരയ
ജകൊമരയനനിനകൊല് അതരകൊവശരയ കുറച്ചട്ട്  ആളുകേള്ക്കട്ട് അനല്ലെങനില് ഒരു സയഘതനിനട്ട്
മുകനകൊടട്ട്  കപകൊകുനതനിനുള  നല്ലെ  രസീതനിയകൊണതട്ട്.  ജനങ്ങനള  സഹകൊയനിക്കുനതനിനു
കവണനി ഇപ്രകേകൊരയ  വനിലൈപനിടനിപ്പുള  പണയവസ്തുനവകൊന്നു മനില്ലെകൊനത കേടയനകേകൊടുക്കുന
ഒരു  ബകൊങ്കുനണങനില്  അതട്ട്  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ടകൊവന്കൂറകൊണട്ട്.  ഇവനിനട
എല്ലെകൊകപരുയ  പറഞ്ഞെതകപകൊലൈതനന  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ടകൊവന്കൂര
പ്രകൊകദശനികേമകൊയനി  ആരജനിച്ച  സയസകൊരതനിനന്റെ  പ്രശ്നങ്ങളുണട്ട്.  1946-ല്
തനിരുവനിതകൊയകൂറകൊയനിരുന്നു.  അനട്ട് തനിരു-നകേകൊച്ചനി വനനിടനില്ലെ. 1948-49  കേകൊലൈതകൊണട്ട്
തനിരു-നകേകൊച്ചനി വരുനതട്ട്.  ഞങ്ങനളകൊനക്ക വരുനതട്ട് മലൈബകൊറനില് നനിനകൊണട്ട്.  അകപ്പെകൊള്
തനിരുവനിതകൊയകൂറനിനന്റെ  രൂപതനില്   ആരജനിച്ച  പ്രകൊകദശനികേ  സയസകൊരതനില്   നനിനട്ട്
ഊരജയ വലൈനിനച്ചടുതട്ട് മുകനകൊട്ടുകപകൊയനിട്ടുളതകൊണട്ട്  കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് ടകൊവന്കൂര.
കകേരളതനിലൈകൊണട്ട് ആ സയസകൊരതനിനന്റെ സമനത  കേകൊണകൊന് കേഴനിയുകേ.  കശഷ്ഠത,
മകൊനവനികേത,  സഹനിഷ്ണുത എനനിവ ആരജനിച്ച ഒരു ബകൊങകൊണട്ട് കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട്
ടകൊവന്കൂര.  അതനകേകൊണട്ട്  കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് ടകൊവന്കൂറനിനന കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട്
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ഇന്തര  വനിഴുങ്ങകൊന്  കപകൊകുന  അവസയ്നക്കതനിരകൊയനി  ഇവനിനട  നകേകൊണവന
ഉപകകപനത പൂരണ്ണമകൊയനി ഞകൊന് അനുകൂലൈനിക്കുന്നു. 

ശസീ  .   പനി  .   ഉലബദുള : സര, കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് ടകൊവന്കൂറനിനന കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട്
ഓഫട്ട്  ഇന്തരയനില്  ലൈയനിപ്പെനിക്കകൊനുള  നസീക്കതനില്നനിനട്ട്  റനിസരവട്ട്   ബകൊങ്കുയ
കകേന്ദ്രസരക്കകൊരുയ  പനിന്മകൊറണനമനകൊവശരനപ്പെടുന  ബഹുമകൊനനപ്പെട  മുഖരമനനിയുനട
ഉപകകപനത ഞകൊന് അനുകൂലൈനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  കകേരളതനിനന്റെ സന്വേന്തയ ബകൊങട്ട് എനട്ട്
അവകേകൊശനപ്പെടകൊവുന  ഏകേ  ബകൊങകൊണട്ട്  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ടകൊവന്കൂര.  അതനിനന
എസട്ട്.ബനി.ഐ.-ല്  ലൈയനിപ്പെനിക്കകൊനുള  നസീക്കതനിനനതനിരകൊയ  ഒരു  നപകൊതവനികേകൊരമകൊണട്ട്
സഭയനില്  ഉയരന്നുവനനിട്ടുളതട്ട്.  സഭയപുറത്തുയ  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-നയ  എസട്ട്.ബനി.ഐ.-ല്
ലൈയനിപ്പെനിക്കുനതനിനനതനിരകൊയനിട്ടുള  നപകൊതവനികേകൊരയ  ഉയരന്നു  വനനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  ചുരുക്കയ
ചെനിലൈ ജസീവനക്കകൊനര മകൊതയ ബകൊധനിക്കുന പ്രശ്നമകൊയനി നകൊയ കേണകൂടകൊ.  കകേരളതനിനലൈ
സകൊധകൊരണക്കകൊരകൊയനിട്ടുള  ആളുകേള്,  പകൊവനപ്പെട  കേരഷകേര,  വനിദരകൊരത്ഥനികേള്
തടങ്ങനിയവനരല്ലെകൊയ ഈ നസീക്കതനിനനതനിരകൊയനി പ്രതനികേരനിച്ചു നകേകൊണനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.
സന്വേകൊതനരതനിനുമുമട്ട്  രൂപസീകൃതമകൊയ  ബകൊങകൊണട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.  തനിരുവനന്തപുരയ
ആസകൊനമകൊയനി  1945-ലൈകൊണട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.  തടക്കയകുറനിച്ചതട്ട്.  പനിനസീടകൊണതട്ട്
കകേന്ദ്രസരക്കകൊരനിനന്റെ  നനിയനണതനികലൈക്കുവരുനതട്ട്.  ഇകപ്പെകൊള്  ഇന്തരയനില്  16
സയസകൊനങ്ങളനിലുയ  കകേന്ദ്രഭരണ  പ്രകദശങ്ങളനിലുമകൊയനി  1200-ഓളയ  ശകൊഖകേള്
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-ക്കുണട്ട്.  ഒനരലൈകയ  കകേകൊടനി  രൂപയനിലൈധനികേയ   ബനിസനിനസട്ട്
എസട്ട്.ബനി.ടനി.  ഇകപ്പെകൊള്  നടതനിനക്കകൊണനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  നമ്മുനട  സയസകൊനതട്ട്
നമ്മ്യൂജനകറഷന്  ബകൊങ്കുകേളുള്നപ്പെനട  ധകൊരകൊളയ  പുതനിയ  ബകൊങ്കുകേള്   കൂണുകപകൊനലൈ
ഉയരന്നുവരുന്നുനണങനിലുയ  സയസകൊനനത  നമകൊതയ  ബകൊങനിയഗട്ട്  ബനിസനിനസനിനന്റെ
നകൊലൈനിനലൈകൊരുഭകൊഗയ  ഇകപ്പെകൊഴുയ  ലകേകേകൊരരയ  നചെയ്യുനതട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.യകൊണട്ട്.
വനിദരകൊഭരകൊസ  കലൈകൊണ്  നല്കേകൊന്  പലൈ സകൊപനങ്ങളുയ  വനിമുഖത  കേകൊണനിക്കുകമകൊള്
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-നയയകൊണട്ട്  ആശയനികക്കണനിവരുനതട്ട്.  തചമകൊയ  പലൈനിശ
നനിരക്കനിലൈകൊണട്ട് കഗകൊള്ഡട്ട് കലൈകൊണ് നകേകൊടുത്തുനകേകൊണനിരനിക്കുനതട്ട്.  കഗകൊള്ഡട്ട് കലൈകൊണ്
നകേകൊടുക്കകൊന്കവണനി  മകൊതയ  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യുനട  കഗകൊള്ഡട്ട്  കലൈകൊണ്  കപകൊയനിന്റെട്ട്
പ്രവരതനിക്കുന്നു.   സന്വേന്തമകൊയനി ഒരു വസീടട്ട് എനതട്ട് നമ്മനളല്ലെകൊവരുനടയുയ സന്വേപമകൊണട്ട്.
എനകൊല് വസീടനിനകൊയനി വകൊയ്പയ്ക്കട്ട്  നചെനകൊല് ബകൊങനില് നനിന്നുയ വകൊയ്പ  കേനിടകൊന് വലൈനിയ
പ്രയകൊസമകൊണട്ട്.  സന്വേന്തമകൊയനി വസീടട്ട് വയ്ക്കണനമനകൊഗ്രഹനിക്കുനവരക്കട്ട്  അനുകൂലൈമകൊയ
സമസീപനയ  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യനില്  നനിനട്ട്  ലൈഭരമകൊകുന്നുണട്ട്.   മലൈയകൊളനിയുനട   സന്വേന്തയ
ബകൊങകൊയനി മകൊറകൊന് എസട്ട്.ബനി.ടനി.-ക്കട്ട് കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്.  രകൊജരതനിനന്റെ സമദ്ഘടന
പരനികപകൊഷനിപ്പെനിക്കുനതനില്  പ്രധകൊന  പങട്ട്  വഹനിക്കുന  പ്രവകൊസനികേളുനട  നനികകപയ
ഓകരകൊ  വരഷവുയ  കൂടനിവരനികേയകൊണട്ട്.  ഏറവുയ  അവസകൊനനത  ബകൊങനിയഗട്ട്
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അവകലൈകൊകേന മസീറനിയഗനിനന്റെ കേണനക്കടുതട്ട് പരനികശകൊധനിച്ചകൊലുയ പ്രവകൊസനി നനികകപയ
കൂടനിവരുനതകൊയനി  കേകൊണകൊന്  സകൊധനിക്കുയ.  അതനില്  ഏറവുയ  കൂടുതല്
നനികകപനിക്കുനതട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യനിലൈകൊണട്ട്.   പ്രവകൊസനികേളുനട  കൂടനി  വനിശന്വേകൊസരത
ആരജനിനച്ചടുക്കകൊന്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-ക്കട്ട്  സകൊധനിച്ചതട്ട്  അവരുനട  സമസീപനതനിനന്റെ
ഭകൊഗമകൊയനിടകൊണട്ട്.  ഇങ്ങനനനയല്ലെകൊവരുനടയുയ വനിശന്വേകൊസമകൊരജനിച്ചട്ട് മുകനകൊട്ടുകപകൊകുന
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-നയ  മനറകൊരു  ബകൊങനില്  ലൈയനിപ്പെനികക്കണ  ഒരു  സനിതനി  ഇകപ്പെകൊള്
നനിലൈവനിലൈനില്ലെ.   കേടല്  ഒരനിക്കലുയ  പുഴയനില്  കപകൊയനി  ലൈയനിക്കകൊറനില്ലെ.   കകേരളനത
സയബന്ധനിച്ചനിടകതകൊളയ  ഏറവുയ  കൂടുതല്  നനികകപമുള  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യകൊണട്ട്
ഇവനിടനത കേടലുയ  എസട്ട്.ബനി.നഎ.  പുഴയുമകൊണട്ട്.  ആ കേടല് പുഴയനികലൈയ്ക്കട്ട്  കപകൊയനി
ലൈയനികക്കണ  കേകൊരരമനില്ലെ.  കകേരളതനില്  എസട്ട്.ബനി.നഎ.,എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യനില്
ലൈയനിക്കുകേയകൊണട്ട്  കവണതട്ട്.  നപകൊതകമഖലൈകൊ  ബകൊങനിയഗട്ട്  സയവനിധകൊനതനിനന്റെ
പ്രകൊധകൊനരയ വരദ്ധനിച്ചുവരനികേയകൊണട്ട്.  യശദുഃശരസീരയകൊയ ഇന്ദനിരകൊജനിയുനട വനിപവകേരമകൊയ
തസീരുമകൊനമകൊയനിരുന്നു  ബകൊങട്ട്  കദശസകൊല്ക്കരണയ.  ബകൊങട്ട്  കദശസകൊല്ക്കരണതനിനു
കശഷമകൊണട്ട്  നപകൊതകമഖലൈകൊ  സകൊപനങ്ങള്  ശക്തനിനപ്പെടകൊന്  തടങ്ങനിയതട്ട്.  അതനിനട്ട്
കനനര  വനിപരസീതമകൊയ  നനിലൈപകൊടകൊണട്ട്  ഇകപ്പെകൊള്  ബനി.നജ.പനി.-യുനട  ഗവണ്നമന്റെട്ട്
സന്വേസീകേരനിക്കുനതട്ട്.   അവര നപകൊതകമഖലൈകൊ സകൊപനങ്ങളുനട എണ്ണയ കുറച്ചട്ട് സന്വേകേകൊരര
ധനകേകൊരര  സകൊപനങ്ങള്ക്കട്ട്  ബകൊങനിയഗട്ട്  നനലൈസന്സട്ട്  നകേകൊടുതട്ട്   വന്കേനിട
കകേകൊരപ്പെകററകേള്ക്കട്ട്  വളരന്നുവരകൊനുള  അവസരനമകൊരുക്കുകേയകൊണട്ട്.  10  ലൈകയ
രൂപയുനട  കകേകൊടട്ട്  ധരനിക്കുന  പ്രധകൊനമനനിക്കട്ട്   സകൊധകൊരണക്കകൊരനന്റെ  വനിഷമങ്ങള്
അറനിയനില്ലെ.  സകൊധകൊരണക്കകൊരനന്റെ  പ്രയകൊസങ്ങളുയ  സന്വേകേകൊരര  വല്ക്കരണതനിനന്റെ
ദൂഷരവശങ്ങളുയ  പ്രധകൊനമനനിനയ  കബകൊധരനപ്പെടുതനിനക്കകൊടുക്കകൊന്  സയസകൊന
ഗവണ്നമന്റെനിനട്ട്  സകൊദ്ധരമകൊകേണയ.  നകൊലൈഞട്ട്  അകസകൊസനികയറഡട്ട് ബകൊങ്കുകേനള
ലൈയനിപ്പെനിക്കകൊനകൊണട്ട്  ഇകപ്പെകൊള്  തസീരുമകൊനനമടുതനിട്ടുളതട്ട്.   എസട്ട്.ബനി.ടനി.-ക്കു പുറനമ
കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട് നനമസൂരുയ കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട് നനഹദ്രകൊബകൊദുയ കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്
ഓഫട്ട്  പടരകൊലൈയുയ  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ബനികേകൊനനിര  ആന്റെട്ട്  ജയട്ട് പൂര,  തടങ്ങനിയ
ബകൊങ്കുകേളുയ ലൈയനിപ്പെനിക്കകൊനുള തസീരുമകൊനമകൊനണടുതനിരനിക്കുനതട്ട്.  അകസകൊസനികയറഡട്ട്
ബകൊങ്കുകേനളകൊനക്ക  ലൈയനിപ്പെനിച്ചട്ട്  നപകൊതകമഖലൈകൊബകൊങ്കുകേളുനട  എണ്ണയ  കുറച്ചട്ട്  സന്വേകേകൊരര
വത്ക്കരണതനികലൈയള നസീക്കമകൊണട്ട് കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെട്ട് നടതനിനക്കകൊണനിരനിക്കുനതട്ട്. ഇതരയ
ഒരു  പ്രകമയതനില്  മകൊതയ  ഒതങ്ങകൊനത;  ഗറൗരവകതകൊടു  കൂടനി ബഹുമകൊനനപ്പെട
പ്രധകൊനമനനിനയ ധരനിപ്പെനിക്കകൊന് സയസകൊന ഗവണ്നമന്റെട്ട്  തയ്യകൊറകൊകേണയ.   ഇതനിനനിടയ്ക്കട്ട്
കകേരളതനിനലൈ നപകൊതവകൊയ വനിഷയങ്ങളുമകൊയനി ബന്ധനപ്പെടട്ട് രണതവണ ബഹുമകൊനനപ്പെട
മുഖരമനനി  ബഹുമകൊനനപ്പെട  പ്രധകൊനമനനിനയ  കേകൊണുകേയുണകൊയനി.  എസട്ട്.ബനി.ടനി.
ലൈയനസയബന്ധമകൊയ കേകൊരരയ  പ്രധകൊനമനനിയുനട  ശദ്ധയനില്നപ്പെടുതനി  കേകൊണുനമനകൊണട്ട്
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ഞകൊന്  വനിശന്വേസനിക്കുനതട്ട്.  ഇനല്ലെങനില്  കകേരളതനില്  നനിന്നുളള  എയ.പനി.-മകൊനരക്കൂടനി
പനങടുപ്പെനിച്ചട്ട്  ഇറൗ  പ്രശ്നതനിനന്റെ  ഗറൗരവയ  പ്രധകൊനമനനിനയ  കബകൊദ്ധരനപ്പെടുതണയ.
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-നയ  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യകൊയനി  തനന  നനിലൈനനിരത്തുനതനിനുകവണനിയുള
നടപടനി  സന്വേസീകേരനിക്കണയ.   അതനിനുകവണനി  ബഹുമകൊനനപ്പെട  മുഖരമനനി  ഇവനിനട
അവതരനിപ്പെനിച്ച പ്രകമയനത ഞകൊന് ഒരനിക്കല് കൂടനി അനുകൂലൈനിക്കുകേയകൊണട്ട്.

(അദ്ധരകകവദനിയനില് മനി. സസീക്കര)

ധനകേകൊരരവുയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡകൊ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകൊമസട്ട് നഎസകേട്ട്): സര,
ബഹുമകൊനനപ്പെട  മുഖരമനനി  സഭയനില്  അവതരനിപ്പെനിച്ച  പ്രകമയനത
പനിന്തകൊങ്ങനിനക്കകൊണട്ട്  സയസകൊരനിക്കണനമനട്ട്  ഞകൊന്  കേരുതനിയതല്ലെ.  എനകൊല്
ബഹുമകൊനരനകൊയ  കനമയ  നമമര  ഇറൗ  പ്രകമയകതകൊടുള  തനന്റെ  വനികയകൊജനിപ്പെട്ട്
കരഖനപ്പെടുതനിയകപ്പെകൊഴുയ അതനിനന്റെ കേകൊരണങ്ങള് പറഞ്ഞെകപ്പെകൊഴുയ പ്രതനികേരനിക്കകൊതനിരനിക്കകൊന്
കേഴനിഞ്ഞെനില്ലെ.  ഇവനിനട കനരനത ചെരച്ചയനില് പനങടുത്തുനകേകൊണട്ട് ബഹുമകൊനരനകൊയ എന്.
ഷയസുദസീന്  പറഞ്ഞെതകപകൊനലൈ  ഇറൗ  നനിയമസഭയ്ക്കട്ട്  ഒരു  പകൊരമരരമുണട്ട്.  ഇവനിനടയുള
കേകനികേള്  തമ്മനില്  അഭനിപ്രകൊയവരതരകൊസങ്ങനളകൊനക്കയുനണങനിലുയ  കകേരളതനിനന്റെ
തകൊല്പരരങ്ങള്  സയരകനിക്കുനതനിനുകവണനി  ഒരുമനിച്ചുനനിനനിട്ടുള  ഒരു  പകൊരമരരയ  ഇറൗ
സഭയണട്ട്.  ഇനനത ഇറൗ പ്രകമയയ തനനനയടുക്കകൊയ.  ഇറൗ നസീക്കതനിനന്റെ പനിനനിലുള
നനികയകൊലൈനിബറല് യുക്തനിനയന്തട്ട്;  അതനിനന്റെ തടരച്ചനയനന്തനട്ട്  ശസീ.  എ.  പ്രദസീപട്ട്  കുമകൊര
വനിശദസീകേരനിച്ചു.   ശസീ. സനി. എഫട്ട്. കതകൊമസട്ട് അതനികനകൊടട്ട് കയകൊജനിച്ചനിട്ടുമനില്ലെ, അകദഹയ അതട്ട്
പരസരമകൊയനി  പറയുകേയുയ നചെയ.  അപ്പുറതനിരനിക്കുന പലൈരുയ കയകൊജനിച്ചുകേകൊണനില്ലെ.  ഇറൗ
അഭനിപ്രകൊയകഭദങ്ങനളല്ലെകൊയ വച്ചുനകേകൊണതനന സയസകൊനതനിനന്റെ തകൊല്പരരതനില് ഒരുമനിച്ചു
നനില്ക്കുകേ എന്നുളതകൊണട്ട്.   പകക ദറൗരഭകൊഗരവശകൊല്  ബഹുമകൊനനപ്പെട  കനമയ  നമമര
ഇതനിനന കേകൊണുനതട്ട്,  സങ്കുചെനിതമകൊയ കടഡട്ട്  യൂണനിയന് തകൊല്പരരയ  സയരകനിക്കുനതനിനു
കവണനിയുള  ഒരു  നസീക്കമകൊയനിടകൊണട്ട്.  ഇവനിനട  മുഖരമനനി  അവതരനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുന
substantive  motion  വകൊയനിച്ചുകനകൊക്കനിയകൊല് അതനിനലൈവനിനടനയങനിലുയ കടഡട്ട് യൂണനിയന്
പ്രശ്നനതക്കുറനിച്ചട്ട് പറയുന്നുകണകൊ? പ്രശ്നമനിനല്ലെനല്ലെ,  പ്രശ്നമുണട്ട്. നതകൊഴനിലൈനിനന ബകൊധനിക്കുന
പ്രശ്നമുണട്ട്, ബകൊഞകേള് തമ്മനില് ലൈയനിപ്പെനിക്കുകമകൊഴുണകൊകുന പ്രശ്നങ്ങളുണട്ട്. പകക ഇവനിനട
നനിയമസഭ പരനിഗണനിക്കുനതട്ട് ആ വകേ കേകൊരരങ്ങളല്ലെ,  മറനിച്ചട്ട് മുഖരമനനി പറഞ്ഞെനിട്ടുളതട്ട്
ഇറൗ  ലൈയന  തസീരുമകൊനയ ഇനയനിന  കേകൊരണങ്ങള്  നകേകൊണട്ട്  സയസകൊനതനിനന്റെ
നനികകപനതയുയ  സകൊമതനികേ  വളരച്ചനയയുയ  പ്രതനികൂലൈമകൊയനി  ബകൊധനിക്കുനമനകൊണട്ട്.
ഇതകൊണട്ട്  ഞങ്ങളുനട  കേണ്സപ്റട്ട്.  അതനിനപ്പുറകതയ്ക്കട്ട്  ഇനതകൊരു  രകൊഷസീയ
ഗ ഗൂഢകൊകലൈകൊചെനകയകൊ  അനല്ലെങനില്  പ്രധകൊനമനനിനക്കതനിരകൊയനിട്ടുള  നസീക്കമകൊയനികടകൊ
എങ്ങനന  നതറനിദ്ധരനിക്കുന്നുനവനട്ട്  എനനിക്കട്ട്  മനസനിലൈകൊകുനനില്ലെ.   കകേരളതനിനന്റെ

979/2017



430 കകേരള നനിയമസഭ ജൂലലൈ 18, 2016

നനികകപനതയുയ  വളരച്ചനയയുയ  ഇതട്ട്  പ്രതനികൂലൈമകൊയനി  ബകൊധനിക്കുനമനട്ട്  ഞങ്ങള്
പറയകൊന്  കേകൊരണയ    എസട്ട്.ബനി.നഎ.-നയക്കുറനിച്ചകൊണകല്ലെകൊ  ചെരച്ച  നചെയ്യുനതട്ട്.   Prof.
Amiya  Kumar  Bagchi  ആണട്ട്  എസട്ട്.ബനി.നഎ.-യുനട  ഏറവുയ  പ്രകൊമകൊണനികേമകൊയ
ഒറൗകദരകൊഗനികേചെരനിതനമഴുതനിയനിട്ടുളതട്ട്.  ഏതകൊണട്ട്  രണകൊയനിരയ  കപജട്ട്  വരുന  മൂകനകൊ
നകൊകലൈകൊ  വകൊലൈരങ്ങളുണട്ട്.   അകദഹതനിനന്റെ  മനറകൊരു  പ്രകൊമകൊണനികേ  ഗ്രനയ  'Private
Investment  in  India'  എന്നുള  പുസ്തകേമകൊണട്ട്.  സന്വേകൊതനരകൊനന്തര  ഇന്തരയനിനലൈയുയ
സന്വേകൊതനരതനിനുമുമളതമകൊയ  ഇന്തരയനിനലൈ  നനികകപതനിനന്റെ  പ്രകൊകദശനികേ
വനിതരണനതക്കുറനിച്ചുളതകൊണട്ട്,  നമ്മള് നമകൊതതനില് കനകൊക്കുകമകൊള് കേകൊണകൊന് പറന
ഒരു  വലൈനിയ  പ്രതനിഭകൊസമകൊണട്ട്.  ഇന്തരയുനട  വരവസകൊയനികേ  തലൈസകൊനമകൊയനിരുന
കേല്ക്കതയുയ  കേനിഴക്കന്  ഇന്തരയുയ  സന്വേകൊതനരകൊനന്തര  കേകൊലൈതട്ട്  പുറകകേകൊടകൊണട്ട്
കപകൊയനിട്ടുളതട്ട്.  അകത സമയതട്ട് കബകൊയനബയുയ പശ്ചനിമ  ഇന്തരയുയ മുകമകൊട്ടു കപകൊയനി.
ഇനതന്തുനകേകൊനണന്നുളതകൊണട്ട്  ഏതകൊണട്ട്  മൂന്നൂറു  കപജട്ട്  വരുന  ഇറൗ  വലൈനിയ
ഗ്രനതനിനന്റെ ഉളടക്കയ.  ഏതട്ട് സകൊമതനികേ,  ചെരനിത വനിദരകൊരത്ഥനിയുയ പഠനിക്കുന ഒരു
പുസ്തകേമകൊണട്ട്. അകദഹതനിനന്റെ വകൊദയ അതട്ട് അക്കകൊഡമനികേമകൊയനി അയഗസീകേരനിക്കനപ്പെടനിട്ടുള
ഒനകൊണട്ട്. കേനിഴകക്ക ഇന്തരയനില് ആധനിപതരയ പുലൈരതനിയനിരുന മകൊരവകൊടനി മൂലൈധനതനിനട്ട്-
ബനിരലൈയുയ  മറയ-അവനിടനത  പ്രകൊകദശനികേ  കദശസീയ  പ്രസകൊനവുമകൊയനികടകൊ
സയസകൊരവുമകൊയനികടകൊ  ഒരു  നനജവബന്ധവുയ  ഉണകൊയനിരുനനില്ലെ.  അതനകേകൊണട്ട്
സന്വേകൊതനരകൊനന്തര  കേകൊലൈതട്ട്  പുതനിയ  നനികകപ  സകൊദ്ധരതകേള്  ഇന്തരയനില്
എല്ലെകൊയനിടത്തുയ  വനകപ്പെകൊള്  അവര  കേനിഴക്കു  വനിടട്ട്  നനഡകവഴട്ട് സനിനനഫ  നചെയ.  അകത
സമയതട്ട് ബജകൊജകൊകേനട, ടകൊറയകൊകേനട പശ്ചനികമന്തരയനിനലൈ നനികകപകേനര സയബന്ധനിച്ചട്ട്
അവര  കദശസീയ  പ്രസകൊനതനിനന്റെ  സജസീവ  പങകൊളനികേളകൊയനിടകൊണട്ട്  നനിനനിട്ടുളതട്ട്.
അതനകേകൊണട്ട് സന്വേതന ഇന്തരയനില് പുതനിയ നനികകപ സകൊധരത വനകപ്പെകൊള് അവരുനട
നനികകപയ അവനിനട തനന കൂടുതല് വന്നുനവന്നുളളതകൊണട്ട്. തനിരുവനിതകൊയകൂര എടുതകൊല്,
സര  സനി.പനി.-യുനട  കേകൊലൈതട്ട്  വരവസകൊയ  വളരച്ചയുണകൊയനി.  തമനിഴട്ട്  മൂലൈധനനമനട്ട്
പറയുനത  മുഴുവനുയ  നചെടനിയകൊര  മൂലൈധനമകൊയനിരുന്നു. സന്വേകൊതനരകൊനന്തര  കേകൊലൈതട്ട്
പുറകതകൊടട്ട്  കപകൊവുകേയല്ലെകൊനത  ഇവനിനട  നനികകപയ  തടരനനില്ലെ.  എന്നുവച്ചകൊല്  ഇറൗ
മൂലൈധനതനിനന്റെ  പ്രകൊകദശനികേ  സന്വേഭകൊവയ/പ്രകൊകദശനികേ  ബന്ധങ്ങള്  നനികകപങ്ങനള
ഗറൗരവമകൊയനി  ബകൊധനിക്കുന്നുണട്ട്.  ആകഗകൊളവല്ക്കരണകേകൊലൈതട്ട്  രകൊഷതനിനട്ട്
അന്തരകദശസീയമകൊയനി  നനില്ക്കകൊന്  പറന  ഒരു  ബകൊങട്ട്  കവകണനയന  ഗറൗരവമകൊയ
പ്രശ്നമകൊണട്ട് കനമയ നമമര ഉനയനിച്ചതട്ട്. അക്കകൊരരതനിനട്ട് ഇവനിനടയകൊരുയ എതനിരക്കുനനില്ലെ.
മറനിച്ചട്ട്  അങ്ങനന  ഒരു  സകൊപനയ  ഉണകൊക്കുനതനിനട്ട്  കകേരളതനില്  കവരുകേളുളള
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-നയ ലൈയനിപ്പെനിക്കുനതനികനകൊടകൊണട്ട് എതനിരപ്പെട്ട്. കേകൊരണയ, അതട്ട് കകേരളതനിനന്റെ
തകൊല്പ്പെരരതനിനട്ട് വനിരുദ്ധമകൊയനി തസീരുയ.  
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ശസീ  .   ഒ  .   രകൊജകഗകൊപകൊല് : സര, ഇതകപകൊലുളള പലൈ ബകൊങ്കുകേളുയ ലൈയനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുണട്ട്.

കഡകൊ  .    ടനി  .    എയ  .    കതകൊമസട്ട്  നഎസകേട്ട്  :  സര,  കവനറ  ഏതട്ട്  ബകൊങ്കുകേള്
ലൈയനിപ്പെനിച്ചകൊലുയ  കകേരളതനിനന്റെ  തകൊല്പ്പെരരയ  കനകൊക്കണയ.  ഉദകൊഹരണതനിനട്ട്,
റബ്ബറനിനന്റെ ഇറക്കുമതനിയുമകൊയനി ബന്ധനപ്പെട നയയ,   അനല്ലെങനില് ആസനിയന് കേരകൊര
രകൊഷതനിനട്ട്  ആനകേ  നഷകേച്ചവടമകൊനണനട്ട്  പറയകൊന്  പറനില്ലെ.  അങ്ങനന
നഷകേച്ചവടതനിനട്ട്  ഇന്തരകൊ  സരക്കകൊര  കപകൊകുകമകൊ?  ഇവനിടനത  കസകൊഫട്ട് നവയര
കേയറമതനിക്കകൊരക്കുയ  മറയ  ഇതട്ട്  ലൈകൊഭമകൊണട്ട്.  എനകൊല്  കകേരളതനിനലൈ കൃഷനിക്കകൊനര
സയബന്ധനിച്ചനിടകതകൊളയ  നഷമകൊനണന്നുളള  കേകൊരരതനില്  തരക്കമുകണകൊ?
ഇതസയബന്ധനിച്ച  പ്രകമയയ  ഇറൗ  നനിയമസഭ   അയഗസീകേരനിച്ചനിട്ടുണകല്ലെകൊ.  കേകൊരണയ,
നമ്മുനട  തകൊല്പ്പെരരനത,  കദശസീയമകൊയനി  ചെനിലൈ  നനിലൈപകൊടുകേള്  കവണനിവരുകമകൊള്
ബഹുമകൊനനപ്പെട  ഒ.  രകൊജകഗകൊപകൊലൈനിനുയ  അയഗസീകേരനിക്കകൊവുനതകൊണട്ട്.  കകേരളതനിനന്റെ
തകൊല്പ്പെരരയ കദശസീയ നയതനിനുളളനില് സയരകനിക്കനപ്പെടണനമനനില്ലെ,  അതനകേകൊണട്ട്
നമ്മള്  ഒരുമനിച്ചട്ട്  നനില്ക്കണയ.  ഭസീമന്  എസട്ട്.ബനി.നഎ.-യുനട  നനികകപ
തസീരുമകൊനങ്ങനളല്ലെകൊയ  അവരുനട  അന്തരകദശസീയ  സ്ട്രൈകൊറജനിക്കട്ട്  അനുസൃതമകൊയനി
തസീരുമകൊനനിക്കനപ്പെടുകമകൊള്,  നമ്മുനട  എസട്ട്.ബനി.ടനി.  കകേരളതനിനന്റെ  പ്രകൊകദശനികേ
തകൊല്പ്പെരരങ്ങളുനട  അടനിസകൊനതനിലൈകൊണട്ട്  തസീരുമകൊനനിക്കുനതട്ട്.  ഇറൗ  വലൈനിയ
വരതരകൊസനത  അങ്ങട്ട്  മനസനിലൈകൊക്കണനമനട്ട്  മകൊതമകൊണട്ട്  അഭരരത്ഥനിക്കുനതട്ട്.
ഇന്തരന്  യൂണനിയനനില്  തനിരുവനിതകൊയകൂകറകൊ,  തനിരു-നകേകൊച്ചനികയകൊ,  മലൈബകൊകറകൊ
ലൈയനിക്കുനതനിനട്ട്  ഇവനിടനത  രകൊഷസീയ  പ്രസകൊനങ്ങള്ക്കട്ട്  എതനിരപ്പെനില്ലെകൊയനിരുന്നു.
എനകൊല്   സര  സനി.പനി.-ക്കട്ട്  ഉണകൊയനിരുന്നു.  സര  സനി.പനി.കയകൊനടകൊപ്പെയ  നനിന
ആളുകേളുനട  യകൊഥകൊസനിതനികേ  സമസീപനനതക്കുറനിച്ചുയ  നമുക്കറനിയകൊയ.  ഇന്തരന്
യൂണനിയനനിലുളള  തനിരുവനിതകൊയകൂര  എനതനിനുകവണനി  സകൊയുധ  കപകൊരകൊടയ
നടതനിയനിട്ടുളള  പകൊരമരരമുളളതനകേകൊണട്ട്  അക്കകൊരരയ  പറയണ.  വരതരസ്ത
അഭനിപ്രകൊയങ്ങളുണകൊകേകൊയ.  ഇവനിനട  ആനരങനിലുയ  ശസീ.  നകരന്ദ്ര  കമകൊദനിനയ
വനിമരശനിച്ചനിട്ടുനണങനില്  അതട്ട്  നനിങ്ങള്  നതറകൊനണനട്ട്  പറകഞ്ഞെകൊ?  പകക,
കകേരളതനിനന്റെ തകൊല്പ്പെരരയ  സയരകനിക്കകൊന്കവണനി ഇറൗ പ്രകമയയ ഏകേകേണമകൊയനി
പകൊസകൊക്കുനതനിനു അങ്ങട്ട് സഹകേരനിക്കണയ.

മുഖരമനനി  (ശസീ  .    പനിണറകൊയനി  വനിജയന്):  സര,  പ്രകമയയ  ഇവനിനട
അവതരനിപ്പെനിക്കുകമകൊള് എനനിക്കുണകൊയ ധകൊരണ നമ്മനളല്ലെകൊവരുയകൂടനി  ഒനനിച്ചട്ട്  ഇറൗ
പ്രകമയയ അയഗസീകേരനിക്കകൊന് കപകൊകുന്നുനവനകൊയനിരുന്നു.  അകപ്പെകൊഴകൊണട്ട് ഒരു വരതരസ്ത
ശബ്ദയ ഉയരന്നുവനതട്ട്.  അതട്ട് സകൊധകൊരണ നനിലൈയനില് പ്രതസീകനിച്ച ഒനകൊയനിരുനനില്ലെ.
ഇവനിനട കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട് ഇന്തര അന്തകൊരകൊഷ തലൈതനിലുളള അതനിസമനമകൊയ
ബകൊങ്കുകേളുമകൊയനി  മത്സരനിക്കകൊനുളള  കശഷനി  കതടണനമനട്ട്  പറഞ്ഞുനകേകൊണകൊണട്ട്  ഇതനിനട്ട്
തടക്കയ  കുറനിക്കുനതട്ട്.  അതനിനട്ട്  തടക്കയ  കുറനിച്ച  കേകൊലൈയ  നമുനക്കല്ലെകൊവരക്കുയ
അറനിയകൊവുനതകൊണട്ട്. അങ്ങനനയകൊണട്ട് ഇറൗ പറയുന നസീക്കയ ശക്തമകൊയനി വനതട്ട്. എനകൊല്
കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തരക്കട്ട്  ഇനനത  നനിലൈയനില്   എനതങനിലുയ  തരതനിലുളള
പ്രശ്നങ്ങളുനണനട്ട് ആരക്കുയ പറയകൊന് കേഴനിയനില്ലെ. അതനിനന്റെ  പ്രവരതനതനികനകൊ അതനിനന്റെ
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നനിലൈനനില്പ്പെനികനകൊ  ഭകൊവനികക്കകൊ  ഒരുതരതനിലുമുള  പ്രയകൊസവുമുണകൊയനിടനില്ലെ.  ഇന്തരയനിനലൈ
ഏറവുയ  നല്ലെ  ബകൊനങന  നനിലൈയനില്  തനനയകൊണട്ട്  കസ്റ്റേറട്ട്  ബകൊങട്ട്  ഓഫട്ട്  ഇന്തര
നനിലൈനനില്ക്കുനതട്ട്.  അതരനമകൊരു  ബകൊങട്ട്  കൂടുതല്  ശക്തനി  പ്രകൊപനിക്കുനതനിനട്ട്  മറട്ട്
ബകൊങ്കുകേനള  തങ്ങളുനട  കൂനട  നനിരതണനമന്നുള  നനിലൈപകൊടട്ട്  കനരനത  സന്വേസീകേരനിച്ചു.
ധനകേകൊരര വകുപ്പുമനനി സയസകൊരനിക്കുകമകൊള് ചെനിലൈ ബകൊങ്കുകേള് ലൈയനിച്ച കേകൊരരനതക്കുറനിച്ചട്ട്
ബഹുമകൊനരനകൊയ ഒ. രകൊജകഗകൊപകൊല് ഇടനപടട്ട് പറഞ്ഞെകല്ലെകൊ.  അതനില് ചെനിലൈതട്ട് കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട്
ഓഫട്ട്  ടകൊവന്കൂറുമകൊയനി  തകൊരതമരനപ്പെടുതകൊന്  കേഴനിയകൊതവയകൊണട്ട്.  കേകൊരണയ
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-കപകൊനലൈ  അതയുമധനികേയ  വളരനവയകൊയനിരുനനില്ലെ.  അവരക്കട്ട്
ലൈയനിക്കുനതനിനട്ട്  സന്വേകൊഭകൊവനികേമകൊയുയ  തകൊല്പ്പെരരമുണകൊയനിട്ടുണകൊകേകൊയ.  പനിനന  മറട്ട്  പലൈ
പ്രകതരകേതകേളുയ നകേകൊണട്ട് ലൈയനയ കവഗതനില് നടക്കുന സകൊഹചെരരയ ചെനിലൈയനിടങ്ങളനില്
ഉണകൊയനിട്ടുണട്ട്. കകേരളതനിനന്റെ കേകൊരരനമടുതകൊല് ചെരനിതതനിനന്റെ ഭകൊഗമകൊയനി രൂപയ നകേകൊണ
ഒരു  ധനകേകൊരര  സകൊപനമകൊണട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.  അതട്ട്  യകൊനതകൊരുവനിധ   പ്രതനിസന്ധനിയുയ
കനരനിടുനനില്ലെ.   എല്ലെകൊ  തരതനിലുയ  ശക്തമകൊയനിതനന  നനിലൈനകേകൊളളുകേയകൊണട്ട്.  എല്ലെകൊ
ഘടതനിലുയ  കകേരളതനിനന്റെ  സരവ്വകതകൊന്മുഖമകൊയ  വളരച്ചയ്ക്കട്ട്   ഒരു  ബകൊനങന  നനിലൈയ്ക്കട്ട്
സയഭകൊവന  നല്കേകൊന്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-ക്കട്ട്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്. ഈ  ലൈയനമുണകൊയകൊല്
എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യുനട  പ്രവരതനയ മുന്കേകൊലൈങ്ങളനികലൈതകപകൊനലൈ തടരന്നുനകേകൊണകപകൊകേകൊന്
കേഴനിയുകമകൊനയനട്ട് സയശയനികക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു.  അതകൊണട്ട് എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യുയ കകേരളവുയ
തമ്മനിലുളള ദസീരഘകേകൊലൈമകൊയനിട്ടുളള ആതബന്ധയ, അതകൊണട്ട് കകേരളതനിനന്റെ അഭനിവൃദ്ധനിക്കട്ട്
പലൈതരതനിലുയ  ഒരു  ബകൊനങന  നനിലൈയനില്  സഹകൊയനിക്കുനതനിനട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-നയ
പ്രകൊപമകൊക്കനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  കകേരളതനിനട്ട്  നപകൊതകവയുളള  പരകൊതനി  നനികകപയ  വലൈനിയ
കതകൊതനില്  ബകൊങ്കുകേള്  ആകേരഷനിക്കുന്നുനവന്നുളതകൊണട്ട്.  നല്ലെ  നനികകപയ  കശഖരനിക്കുന
ഒരു സലൈയ തനനയകൊണട്ട്  കകേരളയ.  പനക,  അവരുനട  വകൊയ്പ  അനുപകൊതയ  എടുതകൊല്
വളനര  കുറവകൊണട്ട്.   കകേരളതനില്  നനിനട്ട്  നനികകപനമടുതട്ട്  സയസകൊനതനിനട്ട്  പുറതട്ട്
വകൊയ്പ  നല്കുന  രസീതനിയകൊണട്ട്  നപകൊതകവ  ബകൊങ്കുകേള്  സന്വേസീകേരനിച്ചുവരകൊറുളളതട്ട്.
ഇക്കകൊരരതനിലുയ എസട്ട്.ബനി.ടനി.  നമ്മുനട നകൊടനികനകൊടട്ട്   നല്ലെ രസീതനിയനിലുളള സമസീപനമകൊണട്ട്
സന്വേസീകേരനിച്ചനിട്ടുനണന്നുളതട്ട് കേകൊണകൊന്  കേഴനിയുയ.  മറട്ട് ബകൊങ്കുകേനള അകപകനിച്ചട്ട്  കവറനിടട്ട്
നനില്ക്കകൊന്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-ക്കട്ട്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട്  ബകൊങ്കുകേളുമകൊയനി
തകൊരതമരനപ്പെടുത്തുകമകൊള് കവറനിടട്ട്  നനില്ക്കുന ബകൊങകൊയനി തനനയകൊണട്ട് എസട്ട്.ബനി.ടനി.
കകേരളതനില് ഇകതവനര  പ്രവരതനിച്ചുവനനിട്ടുളതട്ട്.  അതനകേകൊണതനന കകേരളതനിനന്റെ
സമദ്ഘടനനയ വലൈനിയ കതകൊതനില് സഹകൊയനിക്കുന ബകൊങനിയഗട്ട് സകൊപനമകൊയനിടകൊണട്ട് ഇറൗ
സകൊപനയ നനിലൈനനിനനിട്ടുളളതട്ട്.  ഇറൗ അവസയ്ക്കട്ട് ലൈയനകതകൊനട അടനിമുടനിമകൊറുനമനട്ട് നകൊയ
ആശങനപ്പെകടണതകൊയനിട്ടുണട്ട്.  അതനകേകൊണ  തനനയകൊണട്ട്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യുനടതകൊയ
വരക്തനിതന്വേയ  ഇല്ലെകൊതകൊക്കരുനതനട്ട്  കകേരളയ  ഒറനക്കടകൊയനി  ആവശരനപ്പെടുനതട്ട്.  ഇതട്ട്
ഏനതങനിലുയ  ജസീവനക്കകൊരനന്റെ  പ്രശ്നമകൊയനി  കേകൊകണണതകൊയനിടനില്ലെ.   ഇതനില്  ഭരണ-
പ്രതനിപക വരതരകൊസമനില്ലെകൊനത  നമ്മുനട നകൊടനിനന്റെ ശബ്ദനമന്നുള നനിലൈയ്ക്കട്ട്  ഇറൗ സഭയ്ക്കട്ട്
ഒനനിച്ചട്ട് ആവശരനപ്പെടകൊന് കേഴനിയണയ. അക്കകൊരരതനിനലൈകൊരു വരതരസ്തത ഇല്ലെകൊതനിരനിക്കകൊന്
ബഹുമകൊനരനകൊയ ഒ. രകൊജകഗകൊപകൊലുയ സഹകേരനിക്കണനമനകൊണട്ട് എനനിക്കട്ട് ഇറൗ ഘടതനില്
അഭരരത്ഥനിക്കകൊനുളളതട്ട്.  ഞകൊന് ഇതനിനന്റെ ഭകൊഗമകൊയുള ഉപകകപയ അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.
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XII   ചെടയ 275 അനുസരനിച്ചുള ഉപകകപയ

മുഖരമനനി  (  ശസീ  .    പനിണറകൊയനി  വനിജയന്  )  : സര,  "കകേരള  സരക്കകൊരനിനന്റെ
സകൊമതനികേ  ഇടപകൊടുകേളനില്  സനിയഹഭകൊഗവുയ  നടത്തുന   കകേരളതനിനലൈ  ഏറവുയ
വലൈനിയ നപകൊതകമഖലൈകൊ ബകൊങകൊയ കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട് ഓഫട്ട് ടകൊവന്കൂറനിനന കസ്റ്റേറട്ട് ബകൊങട്ട്
ഓഫട്ട് ഇന്തരയനില് ലൈയനിപ്പെനിക്കകൊനുള തസീരുമകൊനയ സയസകൊനനത നനികകപകതയുയ
സകൊമതനികേ  വളരച്ചകയയുയ  തനികേച്ചുയ  പ്രതനികൂലൈമകൊയനി  ബകൊധനിക്കുയ.  കകേരളതനിനന്റെ
വനികേസനതനില്  എസട്ട്.ബനി.ടനി.-യുനട  കേകൊരഷനികേ  വകൊയ്പകേള്  വഹനിക്കുന  പങട്ട്
നനിരണ്ണകൊയകേമകൊണട്ട്.  കകേരളതനിനന്റെ  തകൊല്പ്പെരരങ്ങള്ക്കട്ട്  വനിരുദ്ധമകൊയ  ലൈയന
നസീക്കങ്ങളനില്  നനിനട്ട്  പനിനകൊറണനമനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സരക്കകൊരനികനകൊടുയ  റനിസരവട്ട്  ബകൊങട്ട്
ഓഫട്ട് ഇന്തരകയകൊടുയ ഇറൗ സഭ ആവശരനപ്പെടുന്നു".

കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  (  ശസീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്കുമകൊര  ): ഉപകകപനത
പനിന്തകൊങ്ങുന്നു.

മനി  .   സസീക്കര: ബഹുമകൊനനപ്പെട മുഖരമനനി ചെടയ 275 അനുസരനിച്ചട്ട് അവതരനിപ്പെനിച്ച
ഉപകകപയ അയഗസീകേരനിക്കണനമന പ്രശ്നനത 

അനുകൂലൈനിക്കുനവര..................

പ്രതനികൂലൈനിക്കുനവര.................

ശസീ  .   ഒ  .   രകൊജകഗകൊപകൊല് : സര, ഞകൊന് കപകൊള് ആവശരനപ്പെടുന്നു.

മനി  .   സസീക്കര: ശബ്ദകവകൊടട്ട് കപകൊകര?

അനുകൂലൈനിക്കുനവര....................

പ്രതനികൂലൈനിക്കുനവര...................

ഉപകകപയ സഭ ശബ്ദകവകൊകടകൊനട അയഗസീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു

XIII  നനിയമനനിരമ്മകൊണകേകൊരരയ

(1) 2016-  നലൈ കകേരള ധനകേകൊരര ബനില്

ധനകേകൊരരവുയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡകൊ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകൊമസട്ട് ഐസകേട്ട്): സര, 
2016-നലൈ കകേരള ധനകേകൊരര ബനില് ഞകൊന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

മനി  .   സസീക്കര: ബനില് അവതരനിപ്പെനിക്കനപ്പെടനിരനിക്കുന്നു. 
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(2) 2016-  നലൈ കകേരള ധനവനിനനികയകൊഗ   [  കവകൊടട്ട് ഓണ് അക്കറൗണട്ട്    (2-  ാം
നമര  )]   ബനില്ലെനിനന്റെ അവതരണവുയ അനന്തരഘടങ്ങളുയ

ധനകേകൊരരവുയ  കേയറുയ  വകുപ്പുമനനി  (കഡകൊ  .    ടനി  .    എയ  .    കതകൊമസട്ട്  ഐസകേട്ട്):
സര, 2016-നലൈ കകേരള ധനവനിനനികയകൊഗ  [കവകൊടട്ട് ഓണ് അക്കറൗണട്ട്  (2-ാം നമര)]
ബനില് ഞകൊന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

മനി  .   സസീക്കര: ബനില് അവതരനിപ്പെനിക്കനപ്പെടനിരനിക്കുന്നു. 

ധനകേകൊരരവുയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡകൊ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകൊമസട്ട് ഐസകേട്ട്): സര,
2016-നലൈ കകേരള ധനവനിനനികയകൊഗ [കവകൊടട്ട് ഓണ് അക്കറൗണട്ട് (2-ാം നമര)] ബനില്
പരനിഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയയ ഞകൊന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

കേ തൃഷനിവകുപ്പുമനനി  (ശസീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില്കുമകൊര)  :  സര,  ഞകൊന്
പ്രകമയനത പനിന്തകൊങ്ങുന്നു. 

മനി  .   സസീക്കര: ധനകേകൊരരവുയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി, അങ്ങട്ട് സയസകൊരനിക്കുന്നുകണകൊ?

ധനകേകൊരരവുയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡകൊ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകൊമസട്ട് ഐസകേട്ട്): സര,
ഞകൊന് സയസകൊരനിക്കുനനില്ലെ.

2.00 PM  ]

ശസീ  .    കജകൊരജട്ട് എയ  .    കതകൊമസട്ട്  : സര,  ഇവനിനട അവതരനിപ്പെനിച്ച ധനവനിനനികയകൊഗ
ബനില്ലെനിനന  ഞകൊന്  പനിന്തകൊങ്ങുകേയകൊണട്ട്.   ഇതരനമകൊരു  ബനില്ലെനിനന്റെ  അടനിസകൊനയ
ഇടതപക  ജനകൊധനിപതര  മുനണനിയുനട  സകൊമതനികേ-രകൊഷസീയ  നയവുമകൊയനി
ബന്ധനപ്പെടതകൊണട്ട്.  ഇവനിനട  വനിശദസീകേരനിക്കനപ്പെടതകപകൊനലൈ  വനിപുലൈമകൊയ  ജനപങകൊളനിത
കതകൊനടയുള  ചെരച്ചയുനടയുയ  അഭനിപ്രകൊയങ്ങളുനടയുയ  നനിരകദശങ്ങളുനടയുയ  ഒരു
സമകൊഹകൊരമകൊണട്ട് ഇടതപക ജനകൊധനിപതര മുനണനിയുനട പ്രകേടന പതനികേ.  ആ പ്രകേടന
പതനികേനയ  പൂരണ്ണമകൊയുയ  സകൊധൂകേരനിക്കുന  വനിധതനിലുള  ബഡ്ജറയ  ധനവനിനനികയകൊഗ
ബനില്ലുമകൊണട്ട്  ഇവനിനട  അവതരനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുളതട്ട്.   ഈ  സരക്കകൊരനിനന്റെ  പ്രവരതനമകൊരയഭനിച്ചട്ട്
ഏതകൊനുയ  ദനിവസങ്ങള്  കേഴനിയുകമകൊള്തനന  സരക്കകൊരനിനന  മുക്തകേണയ
പ്രശയസനിച്ചുനകേകൊണട്ട് കകേരളതനിനലൈ  പതമകൊധരമങ്ങള്  മകൊതമല്ലെ  നകൊളനിതവനര
ഇടതപക  പ്രസകൊനങ്ങകളകൊടട്ട്  അസ്പൃശരത  കേല്പനിച്ചട്ട്  അകേന്നുനനിനനിരുന  അനല്ലെങനില്
സയശയദൃഷനികയകൊനട  കനകൊക്കനിയനിരുന  മതപുകരകൊഹനിതനകൊരുയ  കശഷ്ഠനകൊരകൊയനിട്ടുള
ആളുകേളുയ  മുഖരമനനിനയ  കനരനിടട്ട്  കേണട്ട്  പൂനച്ചണട്ട്  നല്കേനി  പ്രകേസീരതനിക്കുകേയുണകൊയനി.
തൃശ്ശൂരനില്  നനിന്നുയ  പ്രസനിദ്ധസീകേരനിക്കുന  കേകൊതലൈനികേട്ട്  ചെരച്ചനിനന്റെ  മകൊസനികേയനില്  ഈ
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ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ ആദര ആഴ്ചനയ പ്രകേസീരതനിച്ചുനകേകൊണട്ട് മുഖപ്രസയഗയ എഴുതകേയുണകൊയനി.
തടരനട്ട്  കകേരളതനിനലൈ  എല്ലെകൊ  കമഖലൈയനിലുയ  വന്കതകൊതനിലുള  ജനപനിന്തുണയകൊരജനിച്ചു
നകേകൊണകൊണട്ട് ഗവണ്നമന്റെട്ട് മുകനകൊടട്ട് കപകൊകുനതട്ട്.  

ഈ ബഡ്ജറട്ട് അവതരനിപ്പെനിക്കുനതനിനുമുമട്ട് ചെനിലൈ നചെറനിയ കേകൊരരങ്ങള് ബഡ്ജറനില്
ഉള്നപ്പെടുതണനമന്നുയ  സഹകൊയനിക്കണനമന്നുമകൊവശരനപ്പെടട്ട് ചെനിലൈ പുകരകൊഹനിത കശഷ്ഠനകൊര
മുഖരമനനിനയ കേകൊണുകേയുണകൊയനി. ഉമ്മന് ചെകൊണനി സകൊര ആയനിരുനനങനില് വസീടനില് നചെനട്ട്
സയസകൊരനിക്കകൊമകൊയനിരുന്നുനവനട്ട്  ആ  പുകരകൊഹനിത  കശഷ്ഠനകൊരനില്  ഒരകൊള്  എകനകൊടട്ട്
പറഞ്ഞു.  നമ്മുനട മുഖരമനനിയകൊനണങനില് അകപക  നകേകൊടുതകപ്പെകൊള് കനകൊക്കകൊയ എകന
പറഞ്ഞെനിട്ടുള.  കനകൊക്കകൊനമനട്ട്  പറഞ്ഞെതട്ട്  വസീടനില്  കപകൊയനി  കേകൊണുനതനികനക്കകൊള്
ഗുണമകൊയനിതസീരന്നു. ബഡ്ജറട്ട് അവതരനിപ്പെനിച്ചട്ട് അടുത ദനിവസയ ആ പുകരകൊഹനിത കശഷ്ഠന്
എനന  വനിളനിച്ചട്ട്  പറഞ്ഞു,  കനകൊക്കകൊനമനട്ട്  പറഞ്ഞെകപ്പെകൊള്  ഞകൊന്  വനിചെകൊരനിച്ചു  തസീനര
പരനിഗണനിക്കുകേയനിനല്ലെനട്ട്.  ഉമ്മന്  ചെകൊണനി  സകൊറനിനന്റെ  വസീടനില്  കപകൊയനി  നൂറുക്കണക്കനിനട്ട്
ആളുകേളുനട മദ്ധരതനില് വച്ചട്ട് നനികവദനയ നകേകൊടുതകൊല് ലൈഭനിക്കുനതനികനക്കകൊള് എതകയകൊ
അഭൂതപൂരവ്വമകൊയ പനിന്തുണയുയ സഹകൊയവുമകൊണട്ട് മുഖരമനനിയനില്നനിന്നുയ ലൈഭനിച്ചനതനട്ട് ആ
പുകരകൊഹനിത  കശഷ്ഠന്  പനിനസീടട്ട്  പറയുകേയുണകൊയനി.  ചുരുക്കതനില്  പുകരകൊഹനിതനകൊരുയ
മതപണ്ഡനിതനകൊരുയ  പതമകൊധരമങ്ങളുയ  സകൊമതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധരുനമല്ലെകൊയ  ഒരുകപകൊനലൈ
പ്രശയസനിച്ചനിട്ടുള  ഒനകൊണട്ട്  നമ്മുനട  പ്രകേടനപതനികേയനിനലൈ  വകൊഗകൊനങ്ങള്
നടപ്പെനിലൈകൊക്കുനതനിനട്ട്  മുകനകൊടനിയകൊയനിട്ടുള  ബഡ്ജറട്ട്.   ഈ  ബഡ്ജറട്ട്  തനിരുവമകൊടനി
ഉള്നപ്പെനട  കകേകൊഴനികക്കകൊടട്ട്  ജനില്ലെയനില്  വലൈനിയ  ജനപനിന്തുണയകൊണട്ട്  കനടനിയനിട്ടുളതട്ട്.
അതനിനന്റെ  വനിശദകൊയശങ്ങളനികലൈക്കട്ട്   കപകൊകേണനമനട്ട്  ഞകൊന്  ആഗ്രഹനിക്കുനനില്ലെ.
ഗവണ്നമന്റെനിനട്ട്  ഇങ്ങനന  ജനപനിന്തുണ  വരദ്ധനിക്കുനതനില്  അസൂയപൂണ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.
നുണകേളുനട നപരുമഴയുമകൊയനി വനനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  

രണട്ട്  ദനിവസയ  മുമട്ട്  കകേകൊഴനികക്കകൊടട്ട്  നടന  ചെനിലൈ  കേകൊരരങ്ങള്  അങ്ങയുനട
ശദ്ധയനില്നപ്പെടുതകൊന്  ആഗ്രഹനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  ശസീ.  എ.  പ്രദസീപ്കുമകൊര  ഇവനിനട
സയസകൊരനിക്കുകമകൊള്  അതനിനനപ്പെറനി  ഒരു  സൂചെന  നല്കുകേയുണകൊയനി.   മനിനനിഞ്ഞെകൊനട്ട്
കകേകൊഴനികക്കകൊടട്ട് വച്ചട്ട് കകേകൊണ്ഗ്രസനിനന്റെ ഒരു അവകൊരഡട്ട് ദകൊനച്ചടങ്ങനില് പനങടുത്തുനകേകൊണട്ട്
പ്രനിയനപ്പെട  നകേ.  മുരളസീധരന്  ഒരു  പ്രസയഗയ  നടത്തുകേയുണകൊയനി.  അകദഹയ  വളനര
സതരസന്ധമകൊയനി പ്രശ്നങ്ങള് അവതരനിപ്പെനിച്ചു.കകേകൊണ്ഗ്രസട്ട് ഇനനിയനികപ്പെകൊള് നപനടനനകൊന്നുയ
വരുനമനട്ട്  ആരുയ  പ്രതസീകനിക്കനണനകൊണട്ട്  അകദഹയ  പറഞ്ഞെതട്ട്.   ചെനിലൈര  2021-നന
സന്വേപയ കേകൊണുകേയകൊണട്ട്.  ആ സന്വേപയ സഫലൈസീകേരനിക്കകൊകന കപകൊകുനനില്ലെ.  ബഹുമകൊനനപ്പെട
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അകദഹയ അങ്ങനന പറയുനമനട്ട് എനനിക്കട്ട് ഒരു വനിശന്വേകൊസവുമുണകൊയനില്ലെ.  പകക  ടനി.വനി.-യനില്
തത്സമയയ  അകദഹതനിനന്റെ  പ്രസയഗയ  കകേട്ടുനകേകൊണനിരനിക്കുകമകൊള്  അതട്ട്
അവനിശന്വേസനിക്കകൊനുയ  നനിരവ്വകൊഹമനില്ലെ.  അടനി  കേനിടനി  പകൊമനിനന്റെ  നനടലൈട്ട്ല്ല്  തകേരനതകപകൊനലൈ
കകേകൊണ്ഗ്രസനിനന്റെ നനടലൈട്ട്ല്ല് തകേരന്നുകപകൊയനി എനകൊണട്ട് അകദഹയ പറഞ്ഞെതട്ട്.  നനിയമസഭയ്ക്കട്ട്
പുറതട്ട് ഒരു സമരയ നചെയ്യകൊന് കകേകൊണ്ഗ്രസനിനട്ട്  നകേല്പ്പുള കനതൃതന്വേമനില്ലെ.   നനിയമസഭയളനില്
നടതനിനക്കകൊണനിരനിക്കുന സമരമകൊണട്ട് യഥകൊരത്ഥതനില് കകേകൊണ്ഗ്രസനിനന്റെ സമരയ.  അതനിലുപരനി
സയഘടനനയ ചെലൈനിപ്പെനിക്കകൊകനകൊ അതനിനന ഒരു സമര സയഘടനയകൊക്കനി വളരതകൊകനകൊ കേഴനിവുള
ഒരകൊളുയ  കകേകൊണ്ഗ്രസനിലൈനില്ലെ.  ശസീ.  വനി.  ഡനി.  സതസീശനകൊണട്ട്  അവകൊരഡട്ട്  വകൊങ്ങനിനക്കകൊണട്ട്
സയസകൊരനിച്ചതട്ട്,   കനതകൊക്കനകൊനരല്ലെകൊവരുയ  ജയനിക്കുനമനട്ട്  ഞകൊന്  കനരനത പറഞ്ഞെനിരുന്നു.
എനകൊല്  പകൊരടനി  കതകൊല്ക്കുനമന  മുനറനിയനിപ്പുയ  നല്കേനിയനിരുന്നു.   കനതകൊക്കനകൊരക്കട്ട്
ജയനിച്ചകൊല്  മതനി.   കേകൊലൈകൊകേകൊലൈങ്ങളകൊയനി   അവര   ജയനിക്കുകേ,  എയ.എല്.എ.  ആകുകേ
എനതല്ലെകൊനത പകൊരടനി  ജയനിക്കണനമനട്ട്  അവരക്കട്ട് തകൊല്പരരകമയനില്ലെ.  സന്വേകൊഭകൊവനികേമകൊയുയ
ശസീ.  വനി.  ഡനി.  സതസീശനന്റെ  കനതകൊവകൊയനി  കകേരളതനില്  കകേകൊണ്ഗ്രസ്സുകേകൊര
ആരകൊണുളനതനട്ട് പരനികശകൊധനിക്കുകമകൊഴകൊണട്ട്  ബഹുമകൊനനപ്പെട പുതപ്പെളനി നമമനറക്കുറനിച്ചുയ
ബഹുമകൊനനപ്പെട രകമശട്ട് നചെനനിതലൈനയക്കുറനിച്ചുയ ഓരമ്മ വരുനതട്ട്.  ശസീ. വനി.  ഡനി.  സതസീശന്
നകേ.പനി.സനി.സനി.-യുനട ലവസട്ട് പ്രസനിഡന്റെകൊണട്ട്.  അതനിനുമുകേളനില് അകദഹയ കനതകൊനവനട്ട്
വനിളനിക്കണനമങനില്  ആ  തരതനിലുളള  ഏകേ  മനുഷരന്  നകേ.പനി.സനി.സനി.  പ്രസനിഡന്റുയ
ഇകപ്പെകൊഴനത പ്രതനിപക കനതകൊവുയ മകൊതമകൊണട്ട്.   അവനരക്കുറനിച്ചകൊണട്ട്  ശസീ.  വനി.  ഡനി.
സതസീശന്  എന   നകേ.പനി.സനി.സനി.  ലവസട്ട്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്  അഭനിപ്രകൊയയ  പറഞ്ഞെതട്ട്.
കകേകൊണ്ഗ്രസട്ട്  എതനിനനില്ക്കുന  കശകൊചെനസീയകൊവസനയക്കുറനിച്ചുള  ഒരു  യഥകൊരത്ഥ
ചെനിതമകൊണട്ട് അതനിലൂനട വരക്തമകൊകുനതട്ട്.  

മനറകൊരു സയഭവയ കകേകൊഴനികക്കകൊടട്ട് ജനില്ലെയനില് നടനനിട്ടുളതട്ട് മുസസീയ ലൈസീഗനിനന്റെ ഒരു
പ്രവരതകേന് കവളത്തുവച്ചട്ട് നകേകൊലൈനചെയ്യനപ്പെട സയഭവമകൊണട്ട്. ആ നകേകൊലൈപകൊതകേനത
ഒരു  തരതനിലുയ  നരകൊയസീകേരനിക്കകൊകനകൊ  നനിസകൊരമകൊയനി  കേകൊണകൊകനകൊ  ഞങ്ങളകൊരുയ
ആഗ്രഹനിക്കുനനില്ലെ.  നകേകൊനതട്ട് എസട്ട്.ഡനി.പനി.ഐ.  പ്രവരതകേരകൊണട്ട്.   പണട്ട് ഒരു
മഹരഷനി  ഭസകൊസുരനട്ട്  വരയ  നകേകൊടുതതകപകൊനലൈയകൊണട്ട്  എസട്ട്.ഡനി.പനി.ഐ.,
എന്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഉള്നപ്പെനടയുള  പ്രസകൊനങ്ങനള  തളകക്കകൊഴനി  കുഞ്ഞുങ്ങനള
ചെനിറകേനിനുളനില്  വച്ചട്ട്  സയരകനിക്കുനതകപകൊനലൈ  കപകൊയകേകൊലൈതട്ട്  മുസസീയ  ലൈസീഗട്ട്
ഇതരയ തസീവ്രവകൊദ സയഘടനകേനള സയരകനിച്ചുകപകൊനതട്ട്. അങ്ങനന മുസസീയ ലൈസീഗനിനന്റെ നചെല്ലുയ
നചെലൈവുയ വകൊങ്ങനി അവരുനട സയരകണയനിലൈകൊണട്ട് എസട്ട്.ഡനി.പനി.ഐ.-യുയ എന്.ഡനി.എഫട്ട്.-
ഉയ  വളരന്നുവനതട്ട്.  നകേകൊകണകൊടനി പ്രകദശതട്ട്  സനിനനിമകൊ  തനികയററുകേള്  സനിഗററട്ട്
കബകൊയബട്ട് വച്ചട്ട് കേതനിക്കുന ഒരു കേകൊലൈഘടമുണകൊയനിരുന്നു.  അതനില് നൂറുകേണക്കനിനട്ട്
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പ്രതനികേനള  പനിടനിച്ചകപ്പെകൊള്  അവനര  ജകൊമരതനിലൈനിറക്കകൊന്  മുസസീയ  ലൈസീഗട്ട്
മുന്പന്തനിയനിലുണകൊയനിരുന്നു.  മലൈപ്പുറയ ജനില്ലെയനില് ഒരു പ്രതനിനയ പനിടനിച്ചട്ട് കപകൊലൈസീസട്ട്
ജസീപ്പെനില്  നകേകൊണകപകൊയകപ്പെകൊള്  വടനിയുയ  പകൊരയുയ  വടനിവകൊളുമകൊയനി  ലൈസീഗുകേകൊര
കപകൊലൈസീസട്ട്  ജസീപ്പെട്ട്  തടഞ്ഞു  നനിരതനി  കപകൊലൈസീസുകേകൊരനന്റെ  കേണ്ണനികലൈക്കട്ട്  ഒനരകൊറകയറട്ട്
നകേകൊടുത്തു.  ആ കപകൊലൈസീസുകേകൊരനന്റെ കേണ്ണട്ട് നപകൊടനികപ്പെകൊയനി.  ഉടനനതനന പ്രതനികയയുയ
നകേകൊണട്ട് ലൈസീഗുകേകൊര സലൈയ വനിടുകേയകൊണട്ട്.  എന്തട്ട് സമകൊധകൊനപ്രനിയരകൊണട്ട് ലൈസീഗുകേകൊര.
സമകൊധകൊനതനിനന്റെ കേകൊവല് മകൊലൈകൊഖകേളകൊയുയ നവളരനിപ്രകൊവുകേളകൊയുയ ലൈസീഗട്ട് ഇകപ്പെകൊള്
ചെമയുനതട്ട്  കകേടകൊല്  കപകൊയകേകൊലൈനതക്കുറനിച്ചട്ട്  എല്ലെകൊവരക്കുയ  മറവനികരകൊഗയ
ബകൊധനിനച്ചനട്ട്  കതകൊന്നുയ.  നകൊദകൊപുരനത  കവളതട്ട്  വച്ചട്ട്  നകേകൊലൈനചെയ്യനപ്പെടതട്ട്
നനിസരനിച്ചനിടട്ട്  പളനിയനില്നനിനട്ട്  ഇറങ്ങനിവരുകമകൊഴകൊനണനകൊണട്ട്  പറഞ്ഞെതട്ട്.   മൂനട്ട്
വരഷയ മുമട്ട് കേനിഴുപറമ പഞകൊയതനിനലൈ കുനനിയനില് എന സലൈതട്ട് നകേകൊളക്കകൊടന്
ബകൊപ്പൂടനി ഹകൊജനിയകൊരുനട രണട്ട് മക്കനള,  പളനിയനില് 6.40-നുള മഗട്ട് രനിബട്ട് നനിസകൊരയ
കേഴനിഞ്ഞെട്ട്  ഇറങ്ങനവ മനിനല്പ്പെനിണര കപകൊനലൈ ചെകൊടനി  കജരഷ്ഠനനയുയ അനുജകനയുയ
ഒരുകപകൊനലൈ  നവട്ടുകേയകൊയനിരുന്നു.   പളനിയുയ  അവരുനട  വസീടുയ  തമ്മനില്  പകതകൊ
ഇരുപകതകൊ  മസീറര  ദൂരയമകൊതനമയുള.  ബഹുമകൊനനപ്പെട  സസീക്കരക്കട്ട്  കനരനിടട്ട്
അറനിയകൊവുന  സലൈമകൊണനിതട്ട്.  ബകൊപ്പൂടനി  ഹകൊജനിയകൊരക്കട്ട്  രകണ  രണട്ട്
ആണ്മക്കളകൊണുണകൊയനിരുനതട്ട്.  ആ എഫട്ട്.ഐ.ആര.-ല് ചെകൊരജട്ട് നചെയ ആറകൊയ
പ്രതനി  ഈ  സഭയളനില്  ഇരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  അതകപകൊനലൈതനന   നജയനിയസട്ട്
അഗസ്റ്റേനിന്  മകൊഷനിനന്റെ  നകേകൊലൈപകൊതകേയ  നടന്നു.  എനന്റെ  വസീടനിനട്ട്  നതകൊടടുതകൊണട്ട്
നജയനിയസട്ട്  അഗസ്റ്റേനിന്  മകൊഷട്ട്  തകൊമസനിച്ചനിരുനതട്ട്.   അയകൊള്  അവനിനട  ഒരു  കസ്റ്റേര
മസീറനിയഗനില്  പനങടുതതനകേകൊണട്ട്  അയകൊനള  ലൈസീഗുകേകൊര  ആക്രമനിക്കുകേയകൊയനിരുന്നു.
നകൊഭനികക്കറ  ചെവനിടനിനന്റെ  ഫലൈമകൊയനി  അയകൊള്  മരനിച്ചു.  അതയ  സഷമകൊയ
നകേകൊലൈപകൊതകേമകൊണട്ട്.  അരസീകക്കകൊടട്ട് അങ്ങകൊടനിയനിനലൈ ചെരനിതനമകൊന്നുയ ആരുയ മറക്കകൊന്
സകൊധരതയനില്ലെ.   അരസീകക്കകൊടട്ട്  അങ്ങകൊടനിയനിനലൈ  ഒരു നപകൊതകയകൊഗതനില് ലൈസീഗനിനന്റെ
ഏറനകൊടട്ട് എയ.എല്.എ. പ്രസയഗനിച്ചതട്ട്  'ഏനതങനിലുയ ഒരകൊള് ഇതനിനനതനിനര സകൊകനി
പറഞ്ഞെകൊല്  അവന്  തനിരനിനകേ  വസീടനിനലൈതനില്ലെ;  എനന്റെ  കുടനികേള്  അതട്ട്
കനകൊക്കനിനക്കകൊള്ളുയ'.  സകൊകനി  പറയുനനിടത്തുനനിനട്ട്  യഥകൊരത്ഥ  ദൃകേട്ട് സകൊകനികേനള
ഭസീഷണനിനപ്പെടുതനി  ആ  നകേകൊലൈകക്കസനിനട്ട്  തമനില്ലെകൊതകൊക്കുന്നു.  മൂന്നുദനിവസയ  മുമട്ട്
അവനിനട  നപകൊതകയകൊഗയ  വനിളനിച്ചുകൂടനി  നകേകൊc ളക്കകൊടന്  ബകൊപ്പുടനി  ഹകൊജനിയകൊരുനട
മക്കനള  നകേകൊലൈ  നചെയ്യണനമനട്ട്  ലൈസീഗനിനന്റെ  കനതകൊക്കനകൊര  പ്രസയഗനിച്ചതനിനന്റെ
ഫലൈമകൊയനിടകൊണട്ട്  ആ  നകേകൊലൈപകൊതകേതനികലൈക്കട്ട്  കേകൊരരങ്ങള്  എതനിയതട്ട്.  ഇകപ്പെകൊള്
ലൈസീഗട്ട്  നവളരനിപ്രകൊവട്ട്  ചെമഞ്ഞെകൊല്  എങ്ങനനയകൊണട്ട്  ശരനിയകൊകുകേ?  മുസസീയ  ലൈസീഗട്ട്
കപകൊകേനട,  ശസീ.  നകേ.എയ മകൊണനി സകൊറനിനനക്കുറനിച്ചട്ട്  ഇനനകൊരു വകൊരത വനനിട്ടുണട്ട്.
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അകദഹയ  പതക്കകൊകരകൊടട്ട്  പറഞ്ഞെതകൊണട്ട്.   കനരകൊകണകൊനയനട്ട്  എനനിക്കറനിയനില്ലെ.
അകദഹയ  പറഞ്ഞെതട്ട്,  '50  വരഷമകൊയനി  ഞകൊന്  ഇടനികയക്കുകേയകൊണട്ട്.   ഭയങരമകൊയ
ഇടനിയകൊണട്ട്. ഇറൗ ഓകരകൊ ഇടനി കേനിട്ടുകമകൊഴുയ ഞകൊന് തഴച്ചു വളരുകേയകൊണട്ട്'.

മനി  .   സസീക്കര: ബഹുമകൊനനപ്പെട അയഗയ, അങ്ങയുനട സമയയ ........

ശസീ  .    കജകൊരജട്ട്  എയ  .    കതകൊമസട്ട്  : സര,  ഇകപ്പെകൊള്  നനിറുതകൊയ.  അങ്ങനന തഴച്ചു
വളരുനതനിനനിടയനില് സന്വേകൊഭകൊവനികേമകൊയനി അകദഹതനിനനകൊരു ദരശനമുണട്ട്  -  'വളരുയ
കതകൊറുയ പനിളരുയ'.  ആ പകൊവയ,  വന്ദരവകയകൊധനികേനകൊയ ശസീ.  നകേ.എയ.  മകൊണനി സകൊര
കകേകൊണ്ഗ്രസനിനന്റെ ഇടനി എതകേകൊലൈമകൊണട്ട് ഇങ്ങനന സഹനിക്കുനതട്ട്?  അകദഹതനിനട്ട്
കകേരള  കകേകൊണ്ഗ്രസട്ട്  എന്നുപറയുന  പകൊരടനി  രൂപസീകേരനിക്കുനതനിനകൊവശരമകൊയ
രകൊഷസീയ  പശ്ചകൊതലൈയ  ഇകപ്പെകൊഴുയ  നനിലൈനനില്ക്കുനതനകേകൊണട്ട്  ആ  പകൊരടനി  പനിരനിച്ചുവനിടട്ട്
കേഴനിയുനത ആള്ക്കകൊനര കൂട്ടുകേ  ;  അല്ലെകൊതവര കവനറ എവനിനടനയങനിലുയ കപകൊയനി
കൂടുകേ.  

മനി  .   സസീക്ക  ര:  പസീസട്ട് കേണ്ക്ലൂഡട്ട്... .പസീസട്ട് കേണ്ക്ലൂഡട്ട്..........

ശസീ  .    കജകൊരജട്ട്  എയ  .    കതകൊമസട്ട്  : സര,  ശസീ.  നകേ.  എയ.  മകൊണനിസകൊറനിനന്റെ
ഭരണകേകൊലൈതകൊണട്ട് കേണ്ണൂര ജനില്ലെയനില് നനിന്നുള ഒരു കൃഷനിക്കകൊരന്  മകൊണനിസകൊറനിനന്റെ
വസീടനിനുമുമനില് ആതഹതര നചെയതട്ട്.  മകൊണനിസകൊകറ,  കേകൊലൈയ  മകൊറനിയനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്
തനിരുതകൊന്  തയ്യകൊറകൊവുകേനയനട്ട്  പറഞ്ഞുനകേകൊണട്ട്  ഇറൗ  ബനില്ലെനിനന  ഒരനിക്കല്കൂടനി
പനിന്തകൊങ്ങുന്നു.

ശസീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  : സര, ധനവനിനനികയകൊഗ ബനില്ലെനിനന ഞകൊന് എതനിരക്കുകേയകൊണട്ട്.  ധനയ
വനിനനികയകൊഗനിക്കുനതട്ട് സയബന്ധനിച്ചുള ചെരച്ചയനില് രകൊഷസീയയ പറയനണനട്ട് കേരുതനിയതകൊണട്ട്.
കേഴനിഞ്ഞെ  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില്  എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.-ക്കട്ട്  കേനിടനിയ  കവകൊട്ടുകേനളകൊന്നുയ  ഇകപ്പെകൊള്
കേകൊണകൊനനിനല്ലെനട്ട്  ശസീ.  കജകൊരജട്ട് എയ.  കതകൊമസട്ട് പറഞ്ഞു,  അതട്ട് പൂരണ്ണമകൊയുയ ഇടതപകയ
വകൊങ്ങനിയനിടനിനല്ലെനട്ട് പറയകൊന് കേഴനിയുകമകൊ?  എനനിക്കട്ട്  വളനര വരക്തമകൊയനി  പറയകൊന് കേഴനിയുയ
കേകൊരണയ   എടരനികക്കകൊടട്ട്  മുന്  പഞകൊയതട്ട്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്   എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.-ല്നപ്പെട
ഇഖ്റകൊമുല്  ഹക്കട്ട് ആണട്ട്. ലവസട്ട്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്  സനി.പനി.നഎ.(എയ)-ല്നപ്പെട  ആളകൊണട്ട്.
നനികഷധനിക്കകൊന് ആവുകമകൊ? കകേരളതനില് എവനിനടനയങനിലുയ മുസസീയ ലൈസീകഗകൊ യു.ഡനി.എകഫകൊ
എസട്ട്.ഡനി.പനി.നഎ.-യുമകൊയനി സഖരതനില് കചെരനട്ട് ഏനതങനിലുയ പഞകൊയതട്ട് പനിടനിനച്ചനട്ട്
പറയകൊന് കേഴനിയുകമകൊ? വസ്തുതകേള് വളനച്ചകൊടനിച്ചട്ട് കേകൊരരങ്ങള് പറയകൊന് പകൊടനില്ലെ.  

മനി  .   സസീക്കര :   ബഹുമകൊനനപ്പെട അയഗയ,  വഴങ്ങുന്നുകണകൊ?
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ശസീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി  : സര,  ഞകൊന് വഴങ്ങുനനില്ലെ.  അങ്ങട്ട് സമയയ തരുനമങനില്
വഴങ്ങകൊയ.  എനന്റെ  സമയതനിനട്ട്  നനിങ്ങള്  പറകയണ  കേകൊരരമനില്ലെ.  ഇവനിനട
തസീവ്രവകൊദനികേനള  എതനിരക്കുനതനില്  ശക്തമകൊയ  നനിലൈപകൊടട്ട്  സന്വേസീകേരനിച്ചതട്ട്  മുസസീയ
ലൈസീഗകൊണട്ട്.  ഇനനലൈ  ജയനിലൈനില്  ബനിരനിയകൊണനി  വനിളമനിനകേകൊടുത  കേകൊരരയ  പറഞ്ഞു.
നകേകൊടുക്കകൊതനിരനിക്കകൊന് കേഴനിയനില്ലെ.  കേഴനിഞ്ഞെ നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില് കവകൊട്ടു വകൊങ്ങനി,  ഒരു
പ്രശ്നയ വരുകമകൊള് സയരകനിക്കകൊന് കവണനി ഒരു തസീവ്രവകൊദനിനയ വനിളനിച്ചട്ട് ബനിരനിയകൊണനി
വനിളമനിയ സയഭവയ ഇന്തരകൊ ചെരനിതതനിലുനണങനില് അതട്ട് ഇടതപക ജനകൊധനിപതര
മുനണനി  അവരക്കട്ട്  വനിളമനിനക്കകൊടുതതട്ട്  മകൊതകമ  പറയകൊന്  കേഴനിയുകേയുള.
ഏനതങനിലുയ  ഒരു  നചെറനിയ  സയഭവയ  ചൂണനിക്കകൊണനിക്കകൊന്  കേഴനിയുകമകൊ;  ഒരനിക്കലുയ
നനിങ്ങള്ക്കട്ട് കേഴനിയനില്ലെ.   തസീവ്രവകൊദനികേനള വളരത്തുനതനില് ഏറവുയ  മുന്പന്തനിയനില്
നനില്ക്കുനതട്ട്  നനിങ്ങളകൊണട്ട്.  മഅട്ട്ദനനി  വനകപ്പെകൊള്  അകദഹതനിനട്ട്  എല്ലെകൊവനിധ  സഹകൊയവുയ
നചെയനകേകൊടുത്തു,  അവസകൊനയ  ജയനിലൈനില്  നനിനട്ട്  ഇറക്കനി  നകേകൊണവനകപ്പെകൊഴുയ  സഹകൊയയ
നചെയനകേകൊടുത്തു.   നപകൊനകൊനനി  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനില്  മുസസീയലൈസീഗട്ട്  പകൊരലൈനമന്റെട്ട്  കേകൊണനിനല്ലെനട്ട്
പറഞ്ഞു, എനകൊല് ജനങ്ങള് അതട്ട് ഏനറടുത്തു. നമ്മ്യൂനപകങ്ങള്ക്കുയ പനികനകൊക്കക്കകൊരക്കുയ
സകൊധകൊരണ  ജനങ്ങള്ക്കുയ  കവണനി  മകതതരതന്വേയ  നനിലൈനനിരതനി  പ്രവരതനിക്കുന  ഒരു
പ്രസകൊനമകൊണട്ട് മുസസീയ ലൈസീഗട്ട് എനതട്ട്  ആര ക്കുയ നനികഷധനിക്കകൊനകൊവനില്ലെ.  

ധനവനിനനികയകൊഗ ബനില്ലെനിനനക്കുറനിച്ചു പറയുകമകൊള്, കേഴനിഞ്ഞെ കേകൊലൈങ്ങളനില് മകൊറനിമകൊറനി
വന ഏതട്ട് ഗവണ്നമന്റുകേളകൊനണങനിലുയ 50 ശതമകൊനതനില് കൂടുതല് തകേ നചെലൈവഴനിക്കകൊത
വകുപ്പുകേളുണട്ട്.  ഉദകൊഹരണതനിനട്ട്  ജലൈവനിഭവ  വകുപ്പെനിനട്ട്  100  കകേകൊടനിരൂപ
കുടനിനവളതനിനകൊയനി  നകേകൊടുത്തു.  കുടനിവള  പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കകൊനകൊയനി   സരനവ്വ
നടതകൊന്  ഒരുപകൊടട്ട്  സമയനമടുക്കുയ.   സരകവ്വ  കേഴനിയുകമകൊള്  ഒരു  വരഷകമകൊ  ഒനര
വരഷകമകൊ  ആകുയ.   ഒരു  വരഷനമടുതട്ട്  സരകവ്വ  നടതനിക്കഴനിഞ്ഞെതനിനുകശഷയ  ഇതനിനട്ട്
നടന്ഡര  നകേകൊടുക്കുയ.  അകപ്പെകൊള്  പനി.ഡബ്ളദ്യു.ഡനി.  പറയുയ  നറനസ്റ്റേകൊകറഷനട്ട്  ഫണട്ട്
നകേടണനമനട്ട്.  നറകസ്റ്റേകൊകറഷനട്ട്  ഫണട്ട്  നകേടകൊന്   കവണനി  എസ്റ്റേനികമറട്ട്  നകേകൊടുക്കകൊന്
പനിനനയുയ  ധകൊരകൊളയ   സമയനമടുക്കുയ.   ആ  ഫണട്ട്  പനി.ഡബ്ലദ്യു.ഡനി.-ക്കട്ട്  അനുവദനിച്ചകൊല്
പനി.ഡബ്ലദ്യു.ഡനി.  നറനസ്റ്റേകൊകറഷനുകവണനി  എല്ലെകൊകേകൊരരങ്ങളുയ  ഏരപ്പെകൊടട്ട്  നചെയകശഷകമ
നപരമനിഷന്  നകേകൊടുക്കുകേയുള.  അകപ്പെകൊകഴക്കുയ  റബ്ബലറസ്ഡട്ട്  നചെകയ്യണ  കറകൊഡട്ട്
റബ്ബലറസ്ഡട്ട് നചെയനിട്ടുണകൊകുയ, കേടനിയഗനിനട്ട് ജനങ്ങള് അനുവദനിക്കുകേയുമനില്ലെ.  ഇങ്ങനനയുള
ധകൊരകൊളയ  പ്രശ്നങ്ങളുണട്ട്.  ഒരു  കേകൊരരയ  ഞകൊന്  പറയകൊയ,  പനി.ഡബ്ലദ്യു.ഡനി.-യുയ  വകൊടര
അകതകൊറനിറനിയുയ തമ്മനില് ഒരു കകേകൊ-ഓരഡനികനഷന് ഇക്കകൊരരങ്ങളനിലുണകൊകേണയ.  കേകൊരണയ
രണട്ട് വനിഷയങ്ങളകൊണുളളതട്ട്,  നടന്ഡര നചെയ വരക്കകൊനണങനില്കപ്പെകൊലുയ കറകൊഡട്ട് കേടനിയഗനിനുമുന്പട്ട്
റബ്ബലറസട്ട്  നചെയകേഴനിഞ്ഞെകൊല്  റനസ്റ്റേകൊകറഷന്  വരക്കനിനട്ട്  രണകൊമതട്ട്  പണയ
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നകേകൊടുകക്കണതകൊയനിട്ടുള  വനിഷയയ  വരുനനില്ലെ.   അതനിനുകവണനി  നചെയ്യകൊന്  കേഴനിയുന  കേകൊരരയ,
വകൊടര അകതകൊറനിറനി നടന്ഡര നചെയട്ട് പണമനുവദനിക്കുകമകൊള് തനന നറനസ്റ്റേകൊകറഷന് വരക്കുകൂടനി
കകേകൊണ്ടകൊക്ടറുനട  ഉതരവകൊദനിതന്വേതനില്നപ്പെടുത്തുകേയകൊനണങനില്  ഇറൗനയകൊരു  പ്രശ്നയ
ഒഴനിവകൊക്കകൊനുയ  പണയ  ലൈകൊഭനിക്കകൊനുയ  കേഴനിയുയ.  അനല്ലെങനില്  റബ്ബലറസട്ട്  നചെയ്യുന്നു;  വസീണയ
കുഴനിക്കുന്നു;  രണകൊമതട്ട്  നറകസ്റ്റേകൊര നചെയ്യകൊന് കേഴനിയകൊത അവസ വരുന്നു.   ഇറൗ വലൈനിനയകൊരു
നഷയനകേകൊണട്ട്  കുടനിനവള  പദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിച്ചകൊല്  നനിസകൊരമകൊയ  ഒരു ലപപ്പെട്ട്  ലലൈന്
നകേകൊടുക്കകൊതതനിനന്റെ  കപരനില്  വരക്കട്ട്  നസീണകപകൊകുന്നു.  ഇറൗ  ഫണട്ട്
വനിനനികയകൊഗനിക്കകൊനുയ കേഴനിയുനനില്ലെ.  ഇറൗനയകൊരു  പ്രശ്നയ പരനിഹരനിക്കുനതനിനുകവണനി
പനി.ഡബ്ലദ്യു.ഡനി.-യുയ  വകൊടര  അകതകൊറനിറനിയുയ  തമ്മനില്  ഒരു  കകേകൊ-ഓരഡനികനഷന്
ഉണകൊക്കനി  ധനകേകൊരരവകുപ്പുമകൊയനി  ഒരു  തസീരപ്പുണകൊക്കണയ.  രണകൊമനത  വനിഷയയ,
ഇവനിനട  ഏനതങനിലുയ ഫണനില്  കഷകൊരകടജട്ട്  വരുകമകൊള് നനികുതനി  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചട്ട്  പണയ
സമകൊഹരനിക്കുന്നു.  ഇറൗ പണയ നകേകൊണട്ട് ആരക്കകൊണട്ട് ഗുണയ?  ഇവനിനട എകപ്പെകൊഴുയ ഒരു
കേരകൊറുകേകൊരന്  നടന്ഡര  എടുത്തുകേഴനിഞ്ഞെകൊല്  എല്ലെകൊവരഷവുയ  നഷഡമ്മ്യൂള്ഡട്ട്  റനിലവസട്ട്
ഉളതനകേകൊണട്ട്  റനിലവസനിനുകവണനി  കേകൊത്തുനനില്ക്കുയ.  എങ്ങനനനയങനിലുയ  വരക്കട്ട്
കേനിടകൊന്കവണനി  below-ക്കട്ട് നടണര  വനിളനിനച്ചടുക്കുയ.  അങ്ങനന  below-ക്കട്ട്
വനിളനിനച്ചടുത്തുകേഴനിഞ്ഞെകൊല് എഗ്രനിനമന്റെട്ട്  വയകേയനില്ലെ.  കകേകൊണ്ടകൊക്ടര കേകൊതനിരനിക്കുയ.
അങ്ങനനയകൊവുകമകൊള് ഒരു വരഷയ കേഴനിഞ്ഞെട്ട് റനിലവസട്ട് നചെയ്യുകമകൊള് ആ റനിലവസട്ട്
നചെയ  കററട്ട്  എനനിക്കട്ട്  കേനിടണനമനട്ട്  പറഞ്ഞെട്ട്  ഇകദഹയ  വസീണയ  സമസീപനിക്കുയ.
അകപ്പെകൊള്  റനിലവസട്ട്  നചെയ  നകേകൊടുക്കുയ.  അങ്ങനനയുള  പ്രശ്നങ്ങള്നകേകൊണട്ട്
ജനങ്ങള്ക്കട്ട് കേനികടണ ആ കറകൊഡനിനന്റെ പണയ ഇരടനികയകൊ അതനിലൈനിരടനികയകൊ ആകുയ.
ചെനിലൈ പകൊലൈങ്ങള്ക്കട്ട് കേനിട്ടുനതട്ട് അഞനിരടനി ആറനിരടനി പണമകൊണട്ട്. ആറുകകേകൊടനി രൂപയ്ക്കട്ട്
നടന്ഡര നചെകയ്യണ ഒരു പകൊലൈയ മൂനകൊമനത വരഷയ ആകുകമകൊകഴക്കുയ  15  കകേകൊടനി
രൂപയനികലൈക്കട്ട് നടന്ഡര നചെയട്ട്  കപകൊകുന അനുഭവമുണട്ട്.  അതനകേകൊണട്ട്  നടന്ഡര
നകേകൊടുക്കുന  കേകൊരരതനില്  അനകൊവശരമകൊയ  കേകൊലൈതകൊമസയ  ഒഴനിവകൊക്കണയ.
ഇക്കകൊരരതനില്  മകൊറനിമകൊറനി  വരുന  എല്ലെകൊ  ഗവണ്നമന്റുകേളുയ  ഒരു  പ്രകതരകേ
കലൈകൊബനിയകൊയനി  പ്രവരതനിക്കുകേയകൊയനിരുന്നു.  അതനകേകൊണട്ട്  above,  below  വനിളനിച്ചട്ട്
പനിനന  റനിലവസട്ട്  നചെയട്ട്  above  ആക്കനി  പനിനന  കൂടനിക്കൂടനി  നകേകൊണകപകൊയനി
കേകൊലൈതകൊമസയ  വരുതനി  നഷനപ്പെട്ടു  കപകൊകുന  അവസ  ഒഴനിവകൊക്കനി  ഇറൗ  ധനയ
വനിനനികയകൊഗനിക്കുനതട്ട്  നസീതനിയുക്തമകൊക്കുന  കേകൊരരതനില്  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  പ്രകതരകേയ
ശദ്ധനിക്കണനമനട്ട്  പറഞ്ഞുനകേകൊണയ  ഇറൗ  ധനവനിനനികയകൊഗബനില്ലെനിനന  എതനിരത്തു
നകേകൊണയ ഞകൊന് എനന്റെ വകൊക്കുകേള് അവസകൊനനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശസീ  .    ഇ  .    ടനി  .    ലടസണ്  മകൊസ്റ്റേര:   സര,   2016-17-നലൈ  ധനവനിനനികയകൊഗ
ബനില്ലെനിനന  ഞകൊന്  അനുകൂലൈനിക്കുകേയകൊണട്ട്.   ബഹുമകൊനനപ്പെട  ധനകേകൊരരവകുപ്പുമനനി
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കഡകൊ. ടനി. എയ. കതകൊമസട്ട് ഐസക്കനിനന്റെ ബഡ്ജറട്ട് പ്രസയഗയ അവസകൊനനിക്കുനനിടതട്ട്
ഒ.എന്.വനി.  കേവനിതകേളുനട  വരനികേളകൊണുണകൊയനിരുനതട്ട്.  'നമ്മള്  ജയനിക്കുയ
ജയനിക്കുനമകൊരുദനിനയ' എന നനിശബ്ദരകൊക്കനപ്പെട മനുഷരരുനട പ്രതരകൊശ ആ വരനികേളനില്
മുഴങ്ങനിയനിരുന്നു.  മലൈയകൊള  കേവനിതയുനട  സരഗകൊതകേതയുനട  പ്രതസീകേമകൊയനിരുന്നു
ഒ.എന്.വനി.  കുറുപ്പെട്ട് എനട്ട് നമുനക്കല്ലെകൊവരക്കുയ അറനിയകൊയ.  കഡകൊ.  ടനി.  എയ.  കതകൊമസട്ട്
ഐസകേട്ട്  കകേരളതനിനന്റെ  വനികേസനതനിനട്ട്  ധസീരമകൊയ  ഒരകൊയനിരയ  വഴനികേള്
തറനനിട്ടുനകേകൊണട്ട് ബഡ്ജറനില് സരഗകൊതകേത നനിറയകേയകൊയനിരുന്നുനവനട്ട്  ഇകപ്പെകൊള്
കകേരളയ മുഴുവന് പറയുകേയകൊണട്ട്.  കകേരള ജനത മറക്കകൊന് ഇഷനപ്പെടുന ഒരു ഭരണ
കേകൊലൈയളവകൊണട്ട്  കേഴനിഞ്ഞുകപകൊയതട്ട്.   ഭസീതനിജനകേമകൊയ സകൊമതനികേ തകേരച്ചയകൊണട്ട്
യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഭരണതനിലൂനട  ഉണകൊക്കനിനയടുതനിട്ടുളതട്ട്.  അഴനിമതനിയുനട
ഉതകൊടച്ചന്തയകൊയനിരുന്നു  കേഴനിഞ്ഞെ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.ഭരണയ.  പനിരനിനച്ചടുകക്കണ
നനികുതനികേള്കപകൊലുയ  പനിരനിനച്ചടുക്കകൊന്  തയ്യകൊറകൊകേകൊനത  ഭരണതനില്  പനിടനിയുളവര
അടനിച്ചുമകൊറനിയ  23900  കകേകൊടനി  രൂപയുനട നനികുതനി  ബകൊധരത ഈ സയസകൊനനത
ജനങ്ങളുനട കമല് അടനികച്ചല്പ്പെനിച്ച ഒരു ഗവണ്നമന്റെകൊയനിരുന്നു അനകതതട്ട്.   ഈ
സകൊഹചെരരതനിലൈകൊണട്ട്  ഇടതപക  ജനകൊധനിപതരമുനണനിയുനട  'അഴനിമതനിമുക്ത
വനികേസനിത കകേരളയ' എന മുദ്രകൊവകൊകേരയ ഈ ബഡ്ജറനിലൂനട നമ്മുനട മുന്പനില് എതനി
നനില്ക്കുനതട്ട്. എല്.ഡനി.എഫട്ട്. പ്രകേടന പതനികേയനിനലൈ വകൊഗകൊനങ്ങള് ഒനനകൊനകൊയനി
പകൊലൈനിക്കുനതനിനുള ചുവടുവയ്പകൊണട്ട് ബഡ്ജറനിലുനട നടതനിനക്കകൊണനിരനിക്കുനതട്ട്.    5
വരഷയ  നകേകൊണട്ട്  5  ലൈകയ  കപരക്കട്ട്  നതകൊഴനില്  എന  എല്.ഡനി.എഫട്ട്
ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ പ്രഖരകൊപനിത ലൈകരയ,  ടൂറനിസയ കമഖലൈയനില്  750  കകേകൊടനി രൂപയുയ,
ഐ.റനി.  കമഖലൈയനില്  1325  കകേകൊടനി  രൂപയുയ  വകേയനിരുത്തുകമകൊള്  ദൃശരമകൊകുനതട്ട്
അതകൊണട്ട്.  1500  സ്റ്റേകൊരടട്ട്  അപ്പുകേളുയ  വരവസകൊയ  ഇടനകൊഴനികേളുയ  കസ്റ്റേറുകേളുയ
ലൈകക്കണക്കനിനട്ട്  നതകൊഴനില്  ദനിനങ്ങളുയ  സൃഷനിക്കകൊന്  സഹകൊയനിക്കുന  ഒരു
ബഡ്ജറകൊണനിനതനതട്ട്  ഏനറ  വരക്തമകൊണട്ട്. വളനര  ദസീരഘവസീകണകതകൊനടയകൊണട്ട്
വനിദരകൊഭരകൊസ കമഖലൈയനിനലൈ പ്രവരതനങ്ങള്ക്കട്ട് ഈ ബഡ്ജറട്ട് രൂപയ നകേകൊടുതനിട്ടുളതട്ട്.
നപകൊതകമഖലൈനയ  വനില്ക്കുന  സമ്പൂരണ്ണ  വകൊണനിജര  വല്ക്കരണമകൊണട്ട്  വനിദരകൊഭരകൊസ
കമഖലൈനയ രകനിക്കകൊന് യു.ഡനി.എഫട്ട്. കേണവച്ചനിരുന മകൊരഗയ.  മനിഷന് 2030 അതനിനന്റെ
ഏറവുയ പ്രധകൊനനപ്പെട നതളനിവകൊണട്ട്.  ആ സമസീപനനത പനിന്തളനിനക്കകൊണകൊണട്ട് ഓകരകൊ
മണ്ഡലൈതനിനലൈയുയ  ഓകരകൊ  സരക്കകൊര  സ്കൂള്  അന്തകൊരകൊഷ  നനിലൈവകൊരതനികലൈക്കട്ട്
ഉയരതകൊനുള പദ്ധതനി ഈ ബഡ്ജറനില് ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുയ അതനിനകൊയനി 1000 കകേകൊടനി
രൂപ മകൊറനി വയ്ക്കനപ്പെടനിരനിക്കുകേയുയ നചെയനിരനിക്കുനതട്ട്.  അങ്ങനന കകേരളതനില് ആകേമകൊനയ
140   സ്കൂളുകേളകൊണട്ട്  തറക്കകൊനനിരനിക്കുനതട്ട്.   ഈ  140   സ്കൂളുകേള്  ഉണകൊക്കുകമകൊള്
സ്കൂളനിനുകവണനിയുള കൂടുതല് സറൗകേരരങ്ങള്,  അതനിനുള സനിലൈബസുയ ആക്ടനിവനിറസീസുയ,
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അധരകൊപകേനര  നനിയമനിക്കകൊനുള  സയവനിധകൊനയകൂടനി  ഉണകൊകേണയ.  അതനിനുള
പരനിപകൊടനികേള് ഉണകൊകുനമനകൊണട്ട് ഞകൊന് പ്രതസീകനിക്കുനതട്ട്.  സയസകൊനതനിനന്റെ ഓകരകൊ
ചെനില്ലെനിക്കകൊശുയ  നചെലൈവനിടുകമകൊള്  അനതങ്ങനന  സകൊധകൊരണക്കകൊരുനടയുയ
പകൊവനപ്പെടവരുനടയുയ ജസീവനിതയ നമച്ചനപ്പെടുത്തുനമന ഗകൊന്ധനി വചെനവുയ ഈ ബഡ്ജറനില്
ഏനറ  ദൃശരമകൊണട്ട്.  ഗകൊന്ധനിജനിനയ  എകന മറന്നുകപകൊയവര,  മകൊരക്സേനിനന്റെയുയ
ഏയഗല്സനിനന്റെയുയ ചെനിതയ  പകൊരടനി  ഓഫസീസനില്  ഇല്ലെകൊനയനട്ട്  വനിലൈപനിക്കുനവരുനട
യുക്തനിഭദ്രത  ജനയ  കചെകൊദരയ  നചെയ്യുകേതനന  നചെയ്യുയ.  നപന്ഷന്
ആവശരമുളവരനക്കല്ലെകൊയ  വസീടനില്  എതനിച്ചു  നകേകൊടുക്കകൊന്,  നപന്ഷന്  തകേ  1000
രൂപയകൊക്കകൊന്, ഒരു മകൊസനത നപന്ഷന് അഡന്വേകൊന്സകൊയനി നകേകൊടുക്കകൊന്, 60 വയസട്ട്
തനികേഞ്ഞെ  നതകൊഴനിലുറപ്പെട്ട്  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേള്ക്കട്ട്  നപന്ഷന്  നല്കേകൊന്,
അഞവരഷതനികലൈനറയകൊയനി  ഭരതകൊവനിനകൊല്  ഉകപകനിക്കനപ്പെട   സസീകേള്ക്കട്ട്
നപന്ഷന് നല്കേകൊനനകൊനക്ക ലൈകരമനിടുന ഈ ബഡ്ജറട്ട് പകൊവനപ്പെടവരക്കട്ട് നല്കുന
ആശന്വേകൊസയ എതകതകൊളമകൊനണനട്ട് പ്രകതരകേയ പറകയണതനില്ലെ.  വളനര നൂതനമകൊയ
നനികുതനി  നനിരകദശങ്ങളുള  അഴനിമതനി  വനിമുക്തമകൊക്കകൊന്  ലൈകരമനിടുന  ഈ
ബഡ്ജറനിനന  പ്രതനിപകയ  എതനിരക്കുനതട്ട്  അവര  പ്രതനിപകമകൊനണനട്ട്  നമ്മനള
ഓരമ്മനിപ്പെനിക്കകൊന്  കവണനി  മകൊതമകൊനണനട്ട്  കേരുതകേയകൊണട്ട്.  സകേലൈ  ജനങ്ങളുയ
അയഗസീകേരനിക്കുന  ഒരു  ബഡ്ജറനിനന്റെ  കശകൊഭ  നകേടുതകൊനുള  പ്രതനിപകതനിനന്റെ
ആസൂതനിതമകൊയ  നസീക്കയ  മകൊതമകൊണനിതട്ട്.  സകൊമതനികേ  നഞരുക്കയ  ഉനണങനിലുയ
നകൊടനിനലൈ സകൊധകൊരണക്കകൊകരകൊടട്ട് ഇടതപക ജനകൊധനിപതരമുനണനി വകൊക്കുപകൊലൈനിക്കുകേയകൊണട്ട്.
ഈ  സരക്കകൊര  എല്ലെകൊകപരക്കുയ  വസീടട്ട്,  ലവദദ്യുതനി,  കേക്കൂസട്ട്  എനനിവ
യകൊഥകൊരത്ഥരമകൊക്കുകേയകൊണട്ട്.  നപകൊതവനിദരകൊലൈയങ്ങളുനടയുയ  ആശുപതനികേളുനടയുയ
ഗുണനനിലൈവകൊരയ  ഉയരതകൊനുള  പദ്ധതനി  കൂടനിയകൊകുകമകൊള്  സമ്പൂരണ്ണ  സകൊമൂഹര
സുരകകൊ  പദ്ധതനിയകൊയനി  ഈ  ബഡ്ജറട്ട്  മകൊറുകേയകൊണട്ട്.  ബഡ്ജറനിനന്റെ  ഓകരകൊ
അധരകൊയതനിലുയ  ആരയഭതനിലുനമകൊനക്ക  ഉദ്ധരനിക്കനപ്പെടുന  ശസീനകൊരകൊയണഗുരു
സൂക്തങ്ങള്  ഈ  ബഡ്ജറനിനന്റെകൂടനി  തതന്വേശകൊസമകൊകുകേയകൊണട്ട്.  കകേരളസീയരുനട
സമസ്തസുന്ദരമകൊയ  നല്ലെ  നകൊനളയുനട  പ്രതസീകേമകൊയ  ഓണയ  കേടന്നുവരുനതട്ട്
ഞങ്ങനളകപ്പെകൊനലൈയുള  സകൊധകൊരണ  ഗ്രകൊമപ്രകദശങ്ങളനിലുളവരക്കട്ട്  ഇമമകൊരന
ലകേനകേകൊടനി  കേളനികേളനിലൂനടയകൊണട്ട്.  ധനകേകൊരരവകുപ്പുമനനി കഡകൊ.  ടനി.  എയ.  കതകൊമസട്ട്
ഐസകേട്ട് ബഡ്ജറട്ട് അവതരനിപ്പെനിച്ച സമയതട്ട് ഇടയ്ക്കനിനട ലകേനകേകൊട്ടുകമകൊള് വരകൊന്
കപകൊകുന  സുശക്തമകൊയ  അഴനിമതനി  വനിമുക്ത  മതനനിരകപക  കകേരളതനിനന്റെ  കകേളനി
നകേകൊടകൊയകൊണട്ട് ഞങ്ങള് അതനിനന കേകൊണുനതട്ട്. കകേരളതനിനലൈ സകേലൈ ജനങ്ങളുനടയുയ
മനസകൊകനിയുയ  പനിന്തുണയുയ  കസ്നേഹവുനമല്ലെകൊയ  ഈ  ബ ഡ്ജറനിലുണട്ട്.  തസീരച്ചയകൊയുയ
ഈ  ബഡ്ജറനിനന   പരകൊജയനപ്പെടകൊന്  അനുവദനിക്കകൊനത  ഏറവുയ  ശക്തനിയകൊയുയ
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ഭയഗനിയകൊയുയ  മുകനകൊട്ടുനകേകൊണകപകൊകേകൊന്   കേഴനികയണതണട്ട്.    കകേരളതനിനന്റെ
വനികേസനതനില്  വലൈനിയ കുതനിച്ചുചെകൊടമുണകൊക്കകൊന് സഹകൊയനിക്കുനമന കേകൊരരതനില്
തരക്കമനില്ലെ.   കേയ്പമയഗലൈയ  മണ്ഡലൈതനിനട്ട്  അകദഹയ  നല്കേനിയ  പരനിഗണനകേള്ക്കട്ട്
ഞകൊന് പ്രകതരകേയ  നന്ദനി പറയുന്നു.  അകതകൊനടകൊപ്പെയ  കേടല്തസീരയ ഏറവുയ കൂടുതലുള
ഒരു  മണ്ഡലൈനമന  നനിലൈയനില്   പ്രകൃ തനികകകൊഭയമൂലൈമുണകൊകുന  പ്രശ്നങ്ങള്
പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ഗകവഷണ സകൊപനങ്ങള് തടങ്ങകൊന് കേഴനിയുന രസീതനിയനിലുള
പദ്ധതനികേള്  കൂടനി  ഉണകൊകേണനമന്നു  സൂചെനിപ്പെനിച്ചുനകേകൊണട്ട്   ഈ  കവകൊടട്ട്  ഓണ്
അക്കറൗണനിനന അനുകൂലൈനിച്ചുനകേകൊണട്ട് നനിരത്തുന്നു. 

ശസീ  .    കമകൊന്സട്ട്  കജകൊസഫട്ട്:   സര,  ഞകൊന്  ഈ  ധനവനിനനികയകൊഗ  ബനില്ലെനിനന
എതനിരക്കുന്നു.   നമ്മുനട  സയസകൊനതട്ട്   വനികേസന  പ്രവരതനങ്ങള്  മുകനകൊട്ടു
നകേകൊണകപകൊകുനതനിനട്ട്  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേള്  പ്രഖരകൊപനിക്കുകമകൊള്
പദ്ധതനികേളനിനലൈ  കേകൊലൈതകൊമസനമകൊഴനിവകൊക്കനി  പൂരതനിയകൊക്കുനതനിനട്ട്  പ്രകതരകേയ
മുന്ഗണന നല്കകേണതട്ട് അതരന്തകൊകപകനിതമകൊണട്ട്.  ഇകപ്പെകൊള് നടന്നു നകേകൊണനിരനിക്കുന
നനിരമ്മകൊണ പ്രവരതനങ്ങള് വരഷങ്ങകളകൊളയ നസീണകപകൊകുനതനിലൂനട കകേകൊടനിക്കണക്കനിനട്ട്
രൂപ  സയസകൊന  ഖജനകൊവനില്  നഷയ  സയഭവനിക്കുനതനിനനക്കുറനിച്ചുയ   അധനികേ
ബകൊധരതകേള്  ഉണകൊകുനതനിനനക്കുറനിച്ചുയ  ബഹുമകൊനനപ്പെട  പലൈ  അയഗങ്ങളുയ  ഇവനിനട
ചൂണനിക്കകൊണനിക്കുകേയുണകൊയനി.   ധനവനിനനികയകൊഗതനില്  ഫലൈപ്രദമകൊയനിട്ടുള   ശദ്ധയുയ
ഇടനപടലുയ  ഗവണ്നമന്റുയ  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുയ  കേകൊരരകമതകയകൊനട
നനിരവ്വഹനികക്കണതണട്ട്.  നപകൊതമരകൊമതട്ട്  വകുപ്പെനില്  ഇകപ്പെകൊള്  നചെങ്ങന്നൂര,
കകേകൊടയയ,  മൂവകൊറപുഴ എയ.സനി.  കറകൊഡനിനന്റെ പണനികേള് നടക്കുന്നു.  തനിരുവനന്തപുരയ
മുതല് നചെങ്ങന്നൂര വനരയുള കറകൊഡട്ട് നനിരമ്മകൊണ പൂരതസീകേരണനത സയബന്ധനിച്ചട്ട്
വനിലൈയനിരുത്തുകമകൊള്  കൂടുതല്  ബകൊധരതകേള്  ഏനറടുകക്കണനി  വനനിട്ടുനണനകൊണട്ട്
നമുക്കട്ട് മനസനിലൈകൊക്കകൊന് കേഴനിയുനതട്ട്.  വരഷങ്ങകളകൊളയ  നസീണകപകൊയതനകേകൊണകൊണട്ട്
അങ്ങനന സയഭവനിച്ചതട്ട്.  അതനകേകൊണട്ട് കറകൊഡട്ട് നനിരമ്മകൊണമടക്കമുള കേകൊരരങ്ങളനില്
പദ്ധതനികേള്  പൂരതനിയകൊക്കുനതനിനട്ട്  മുന്ഗണന  നല്കേണനമനകൊണട്ട്   എനനിക്കട്ട്
സൂചെനിപ്പെനിക്കകൊനുളതട്ട്.  അതകപകൊനലൈതനന  മൂവകൊറപുഴ വകൊലൈനി ഇറനികഗഷന് കപ്രകൊജക്ടട്ട്
പൂരതനിയകൊക്കുനതനിനുള  നടപടനി  സന്വേസീകേരനിക്കണയ.  മഴക്കകൊലൈതട്ട്  കറകൊഡകേള്
തകേരുനതമൂലൈമുള  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്  എല്ലെകൊ  വരഷവുയ  ഉണകൊകുന്നു.  ഇപ്രകൊവശരവുയ
അറകുറപ്പെണനികേള്ക്കട്ട്  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  നകേകൊടുതനിരനിക്കുന  തകേ  അപരരകൊപമകൊനണനകൊണട്ട്
ശദ്ധയനില്നപ്പെടുതകൊനുളതട്ട്.  ഇതനിനനകൊനക്ക   കൂടുതല്  തകേ  ആവശരമകൊണട്ട്.
അതകപകൊനലൈ  1-1-2016  മുതല്  സകൊയഗ്ഷന്  നകേകൊടുത  എല്ലെകൊ  വരക്കുകേളുയ
നനിരതനിവയ്ക്കകൊന്  പനി.ഡബ്ലദ്യു.ഡനി.-ക്കട്ട്  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  നനിരകദശയ  നകേകൊടുത്തുനവനകൊണട്ട്
പനി.ഡബ്ലദ്യു.ഡനി. ചെസീഫട്ട് എഞനിനസീയര അടക്കമുള ഉകദരകൊഗസര പറയുനതട്ട്.  എല്ലെകൊ
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ഡനിവനിഷനുകേളനിലുയ  വനിളനിച്ചു  കചെകൊദനിച്ചകപ്പെകൊഴുയ  1-1-2016-നുകശഷമുള  ഒരു  വരക്കുയ
ഭരണ-പ്രതനിപക കഭദമകനര  നചെയ്യകൊന് സകൊധനിക്കകൊത ഒരവസയകൊണുളതട്ട്.  

മനി  .   സസീക്കര:  സമയയ കേഴനിഞ്ഞു. പസീസട്ട് കേണ്ക്ലൂഡട്ട്...

ശസീ  .    കമകൊന്സട്ട്  കജകൊസഫട്ട്:  സര,  ഒരു  നസക്കന്ഡകൂടനി  തരണയ.
നപകൊതമരകൊമതട്ട്  വകുപ്പുതലൈതനില്  പരനികശകൊധനകയകൊ  വനിലൈയനിരുതകലൈകൊ  ഒനക്ക
നടകനകൊകട.  അതനില് കുഴപ്പെമനില്ലെ.  പനക ഗവണ്നമന്റെട്ട്  നല്ലെ കേകൊരരങ്ങള് നചെയ്യകൊന്
ശമനിക്കുനകതകൊനടകൊപ്പെയ   ഒരു ഭകൊഗതട്ട് എല്ലെകൊയ നനിരതനി വയ്ക്കകൊന് പറഞ്ഞെകൊല് നമ്മുനട
കറകൊഡകേനളല്ലെകൊയ കൂടുതല് കുളമകൊകുകേകയയുള.  ഇതമൂലൈയ ഇരടനി നഷമകൊണുണകൊകേകൊന്
കപകൊകുനതട്ട്.     കറകൊഡകേളുനട അറകുറപ്പെണനികേള്  സമയബന്ധനിതമകൊയനി നടതകൊന്
കേഴനിയണയ.   എനന്റെ  മണ്ഡലൈതനില്   5  കറകൊഡകേള്  നവസീകേരനികക്കണവയകൊണട്ട്,
അതനിനട്ട് വരക്കട്ട് നടണര നചെയട്ട് എഗ്രനിനമന്റെട്ട് വച്ചു.  വരക്കട്ട് ആരയഭനികക്കണ സമയതട്ട്
കസ്റ്റേകൊപ്പെട്ട്  നചെയനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ
ഇടനപടല് ഉണകൊകേണനമനട്ട് അഭരരത്ഥനിക്കുന്നു. അതകപകൊനലൈ  പ്രകൃതനികകകൊഭതനില്
കൃഷനിനകൊശയ സയഭവനിച്ച കേരഷകേരക്കട്ട് കുടനിശ്ശേനികേ നകേകൊടുക്കകൊന് കേഴനിയകൊത സകൊഹചെരരയ
നനിലൈനനില്ക്കുന്നുണട്ട്.   കകേന്ദ്രഗവണ്നമന്റെട്ട്  ഒരു  വകൊഴയ്ക്കട്ട്  നൂറട്ട്  രൂപ  നഷപരനിഹകൊരയ
നകേകൊടുക്കുനതട്ട്  മൂനട്ട്  രൂപയകൊക്കനി  കുറച്ചകപ്പെകൊള്  കകേരളതനില്  വലൈനിയ
ആശങയുണകൊയനി.  എനകൊല് സയസകൊന ഗവണ്നമന്റെട്ട്  നൂറു രൂപയുയ നകേകൊടുക്കകൊനുള
തസീരുമകൊനയ കേഴനിഞ്ഞെ ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേകൊലൈതട്ട്  ലകേനക്കകൊണ.  പകക  പനിനസീടട്ട്
ഇലൈകന്  പ്രഖരകൊപനിച്ചതകേകൊരണയ   ആ  പണയ  നകേകൊടുക്കകൊന്  സകൊധനിച്ചനിടനില്ലെ.
ബഹുമകൊനനപ്പെട  ധനകേകൊരരവകുപ്പുമനനിയുയ  കൃഷനിവകുപ്പുമനനിയുയ  കനതൃതന്വേയ
നകേകൊടുത്തുനകേകൊണട്ട്  പ്രകൃതനികകകൊഭതനില്  കൃഷനിനകൊശയ  സയഭവനിച്ച  കേരഷകേരക്കട്ട്
നകേകൊടുത്തു  തസീരക്കകൊനുള  പണയ  നകേകൊടുക്കുനതള്നപ്പെനടയുള  കേകൊരരങ്ങളനില്
ആതകൊരത്ഥമകൊയ  നടപടനി സന്വേസീകേരനിക്കണയ.  സയസകൊനതനിനന്റെ വനികേസനരയഗതട്ട്
വനിവനിധ  പദ്ധതനികേള്  ഫലൈപ്രദമകൊയനി  നടപ്പെനിലൈകൊക്കകൊന്  കേഴനിയകൊതതനകേകൊണട്ട്  ഞകൊന്
ഈ ധനവനിനനികയകൊഗ ബനില്ലെനിനന എതനിരക്കുന്നു.

ശസീ  .    സനി  .    നകേ  .    നകൊണു:  സര,  ഞകൊന്  ഇറൗ  ധനവനിനനികയകൊഗ  ബനില്ലെനിനന
അനുകൂലൈനിക്കുന്നു.  സമസീപകേകൊലൈനതകൊന്നുയ ബഡ്ജറട്ട്  അവതരനിപ്പെനിച്ചകപ്പെകൊള് കകേരളതനിനലൈ
ജനങ്ങള്  ഇതയുയ  സകന്തകൊഷനിച്ചനിട്ടുണകൊകേനില്ലെ.   ഓകരകൊ  നനികയകൊജകേണ്ഡലൈങ്ങളനിലുയ  വളനര
വരഷങ്ങളകൊയനി  പരനിഹരനിക്കനപ്പെകടണ  പ്രശ്നങ്ങള്  കേണറനിഞ്ഞെട്ട്  അനതകൊനക്ക
പരനിഹരനിക്കകൊനുള തസീരുമകൊനനമടുത ഒരു ബഡ്ജറകൊണനിതട്ട്.  എനന്റെ മണ്ഡലൈതനിനലൈ ഒരു
ആശുപതനിനയ ജനില്ലെകൊശുപതനിയകൊക്കനി. പകക കേഴനിഞ്ഞെ അഞട്ട് വരഷമകൊയനി അവനിനട
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ആവശരമകൊയ  കഡകൊക്ടരമകൊരുകടകയകൊ  നഴ്സുമകൊരുനടകയകൊ  എണ്ണയ  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കകൊന്
സകൊധനിച്ചനിടനില്ലെ.  അതനകേകൊണട്ട് അവനിനട ആവശരതനിനട്ട്  കഡകൊക്ടരമകൊകരയുയ നഴ്സുമകൊകരയുയ
നനിയമനിക്കകൊനുള  നടപടനി  സന്വേസീകേരനിക്കണയ.  അതകപകൊനലൈ  പനി.ഡബ്ലമ്മ്യൂ.ഡനി.യനിലുയ
ഇറനികഗഷന്  ഡനിപ്പെകൊരട്ടുനമന്റെനിലുയ  പഞകൊയത്തുകേളനിലുയ  ഉകദരകൊഗസരുനട    എണ്ണയ
കുറഞ്ഞുവരനികേയകൊണട്ട്.  ഇക്കകൊരരയ  പ്രകതരകേയ  പരനികശകൊധനിച്ചട്ട്  ആവശരമുള
എഞനിനസീയരമകൊനര നനിയമനിച്ചകൊല് ബഹുമകൊനനപ്പെട മനനി പ്രഖരകൊപനിച്ച  പദ്ധതനികേനളല്ലെകൊയ
കൃതരസമയത്തുതനന  നടപ്പെനിലൈകൊക്കകൊന്  സകൊധനിക്കുയ.  അനല്ലെങനില്  കുറച്ചട്ട്  കേഴനിയുകമകൊള്
ചെനിലൈ  പദ്ധതനികേള്ക്കട്ട്   കററട്ട്  റനിനനവസട്ട്  നചെകയ്യണനിവരുയ.  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെട്ട്
അധനികേകൊരതനില് വനകപ്പെകൊള് ബഹുമകൊനനപ്പെട മനനി ഇവനിനട പ്രഖരകൊപനിച്ച പദ്ധതനികേളുനട
കററട്ട്  റനിനനവസട്ട്  നചെയതരുനമനട്ട്   പറനഞ്ഞെങനിലുയ   അഞട്ട്  വരഷയകേഴനിഞ്ഞുയ
നടപ്പെനിലൈകൊക്കകൊന് സകൊധനിച്ചനിടനില്ലെ, ഇക്കകൊരരയ പ്രകതരകേയ  പരനികശകൊധനികക്കണതകൊണട്ട്. 

മനറകൊരു  കേകൊരരയ  പറയകൊനുളതട്ട്,  അടനിയന്തരപ്രകമയയ  അവതരനിപ്പെനിച്ച
അവസരതനില്,  ബഹുമകൊനനപ്പെട മുഖരമനനി ഇനനലൈയുണകൊയ സയഭവനത    നൂറട്ട്
ശതമകൊനയ അയഗസീകേരനിച്ചുനകേകൊണയ സയഭവനത   അപലൈപനിച്ചുനകേകൊണയ  ഫലൈപ്രദമകൊയ
നടപടനികേള് സന്വേസീകേരനിക്കുനമന്നുള നനിലൈയനിലൈകൊണട്ട്  മറുപടനി പറഞ്ഞെതട്ട്. എനകൊല് ചെനിലൈ
സുഹൃത്തുക്കള്  അതനിനന  ആ  രസീതനിയനില്  കേകൊണകൊതതനില്  എനനിക്കട്ട്  കഖദമുണട്ട്.
ഇതരതനിലുള  സയഭവങ്ങളുണകൊകുകമകൊള്  മുഖരമനനി  വളനര  ഫലൈപ്രദമകൊയനി
കനരനിടുനമനട്ട് പറയുകേയുയ അതനിനുള നടപടനികേള് സന്വേസീകേരനിക്കുനമന്നുയ  പറഞ്ഞെകൊല്
ഒരു ദനിവസനമങനിലുയ  അകദഹനത വനിശന്വേസനിക്കകൊനുള സനദ്ധത കേകൊണനിക്കണമനട്ട്
പറഞ്ഞുനകേകൊണട്ട് ഞകൊന് അവസകൊനനിപ്പെനിക്കുന്നു.

ശസീ  .    പനി  .    സനി  .    കജകൊരജട്ട്  :  സര,  എനനിക്കട്ട്  ഇറൗ ധനവനിനനികയകൊഗ ബനില്ലെനിനന
അനുകൂലൈനിക്കണനമനട്ട്  ആഗ്രഹമുണട്ട്.  'സഖകൊവട്ട്  പനിണറകൊയനി  വനിജയന്
മുഖരമനനിയകൊയനി  സതരപ്രതനിജ  നചെയനിടനില്ലെ'  എന  ക്രമപ്രശ്നയ  ഇനട്ട്  രകൊവനിനലൈ
ഞകൊന് ഉനയനിച്ചനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  അകദഹയ നനികയകൊഗനിച്ച ധനകേകൊരര വകുപ്പുമനനിയുനട
ധനവനിനനികയകൊഗബനില്ലെനിനന ഇനട്ട്  ഒരു ദനിവസകതയ്ക്കട്ട് അനുകൂലൈനിക്കകൊന് പറനില്ലെകല്ലെകൊ?
അതനകേകൊണട്ട്  എതനിരക്കകൊനത  നനിവൃതനിയനില്ലെ.  ക്രമപ്രശ്നയ  സയബന്ധനിച്ചട്ട്
ബഹുമകൊനനപ്പെട സസീക്കര നല്കേനിയ റൂളനിയഗട്ട് ....

മനി  .   സസീക്കര: അതനിനനക്കുറനിച്ചട്ട് ചെരച്ച നചെയ്യകൊന് പകൊടനില്ലെ.

ശസീ  .    പനി  .    സനി  .    കജകൊരജട്ട്:  അതനിനനക്കുറനിച്ചട്ട്  ചെരച്ച  നചെയ്യകൊന്  പകൊടനിനല്ലെനട്ട്
എനനിക്കറനിയകൊയ,  ഞകൊന്  അതനികലൈയ്ക്കട്ട്  വരുന്നുണട്ട്.  ഇതട്ട്  അക്കകൊദമനികേട്ട്
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ഇന്റെറസ്റ്റേനിനുകവണനി പറയുന കേകൊരരമകൊനണനട്ട് അങ്ങട്ട് പറഞ്ഞെനിരുന്നു. അതനില് നനിന്നുയ
വരതരസ്തമകൊയനി   അങ്ങട്ട്  അതനിനന  കേണ.  ഒരു  കേകൊരരയ  ഇറൗ  സഭ  അറനിയണയ,
ഇതനിനുമുമട്ട് ഇറൗ നചെയറനില് ഇരുന സസീക്കര ശസീ. എന്. ശക്തന് നകൊടകൊര,  പനി. സനി.
കജകൊരജനിനനതനിനര ശക്തമകൊയ ഒരു റൂളനിയഗട്ട് നടതനി.  കവദനകയകൊനട ഞകൊന്  നനദവയ
തമരകൊനുനണനട്ട് പറഞ്ഞു.  ഞകൊന് സഭയനില് നനിന്നുയ കപകൊയനി. 

മനി  .    സസീക്കര:  റൂളനിയഗനിനന  സയബന്ധനിച്ചട്ട്  ചെരച്ച  നടകതണ.  ഇനതകൊന്നുയ
ശരനിയല്ലെ.

ശസീ  .    പനി  .    സനി  .    കജകൊരജട്ട്  :  നനിയമസഭകൊ നതരനഞ്ഞെടുപ്പെട്ട് കേഴനിഞ്ഞെകപ്പെകൊള് അനട്ട്
റൂളനിയഗട്ട് നടതനിയ ശസീ.  എന്.ശക്തന് നകൊടകൊര ഇനട്ട് ഇറൗ സഭയനിലൈനില്ലെ. അനട്ട്   ആ
റൂളനിയഗട്ട്  കകേട്ടുനകേകൊണനിരുന  പനി.  സനി.  കജകൊരജട്ട്  മൂനട്ട്  മുനണനികേനളയുയ
തകേരത്തുനകേകൊണട്ട് 27000  കവകൊടനിനന്റെ ഭൂരനിപകകതകൊടുകൂടനി ഇവനിനടയനിരുപ്പുണട്ട്.

മനി  .   സസീക്കര: അങ്ങട്ട് ഇനതകൊന്നുയ വരക്തനിപരമകൊയനി എടുകക്കണ. റൂളനിയഗനിനുകമല്
ചെരച്ചയനില്ലെ. 

ശസീ  .    പനി  .  സനി  .    കജകൊരജട്ട്:  അനട്ട് ആ റൂളനിയഗനിനുകവണനി സബ്മനിഷന് നകേകൊടുത
ശസീ. കതകൊമസട്ട് ഉണ്ണനിയകൊടനുയ ഇനട്ട് ഇറൗ സഭയനിലൈനിനല്ലെനട്ട് അങ്ങട്ട് അറനിയണയ.

മനി  .    സസീക്കര:  അങ്ങട്ട് ധനവനിനനികയകൊഗ ബനില്ലെനിനന സയബന്ധനിച്ചട്ട് പറയകൊനുളതട്ട്
പറയൂ. 

ശസീ  .    പനി  .    സനി  .    കജകൊരജട്ട്:  പറകയണതട്ട്  പറയകണ?  ഞകൊന്  ശപനിക്കുകേയല്ലെ.
നടക്കകൊന് കപകൊകുനതട്ട് കനരനത പറഞ്ഞുനവകനയുള.  കഡകൊ.  കതകൊമസട്ട് നഎസകേട്ട്
എകനകൊടട്ട്  കമനിക്കണയ,  ഇനട്ട്  ഇറൗ ഡനിമകൊന്റെനിനന അനുകൂലൈനിക്കകൊന് നനിവൃതനിയനില്ലെ.
നകൊനളയകൊയനിരുന്നുനവങനില് ഞകൊന് അനുകൂലൈനിക്കുമകൊയനിരുന്നു, ഒരു സയശയവുയ കവണ,
കേകൊരണയ  ധനവനിനനികയകൊഗ  ബനില്ലെനില്ലെകൊനത  എങ്ങനന  ധനയ  വനിനനികയകൊഗനിക്കകൊന്
സകൊധനിക്കുയ?  അതട്ട്  നരകൊയമകൊണട്ട്.  ഞകൊന്  പറഞ്ഞെതനിനന്റെ  അരത്ഥയ  അങ്ങട്ട്
ഉള്നക്കകൊണകല്ലെകൊ, അതമതനി. എനനിക്കട്ട് ആനകേ ഒരു മനിനനിറകൊണട്ട് സയസകൊരനിക്കകൊനുളതട്ട്.
ഞകൊന്  ഒരു  ഡനിമകൊന്റെട്ട്  കൂടനി  ഇറൗ  സഭയനില്  വയകേയകൊണട്ട്.  ഒരു  മനിനനിറനിനുളനില്  ഒരു
അയഗതനിനട്ട് എങ്ങനന സയസകൊരനിക്കകൊന് സകൊധനിക്കുയ.  ഒരു അയഗതനിനട്ട് മനിനനിമയ അഞട്ട്
മനിനനിറട്ട്  അനുവദനിക്കുനമനട്ട്  അങ്ങട്ട്  ഒരു  പ്രഖരകൊപനയ  നടതനിയകൊല്  സഭകൊകരഖകേളനില്
ഇങ്ങനന പ്രഖരകൊപനയ നടതനിയ  ഒരു സസീക്കര എനട്ട് ചെരനിതയ അങ്ങനയക്കുറനിച്ചട്ട് പറയുയ.
അങ്ങനന അങ്ങട്ട് ഒരു പ്രഖരകൊപനയ നടത. ഞങ്ങനളകൊനക്ക കകേള്ക്കനട.
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മനി  .   സസീക്കര: അങ്ങട്ട് പ്രസയഗനിക്കുനനങനില് പ്രസയഗനിക്കൂ.  

ശസീ  .    പനി  .  സനി  .    കജകൊരജട്ട്:  അങ്ങനയക്കകൊള് സസീനനിയറകൊയ ഞകൊന് കേകൊരരങ്ങള് പറഞ്ഞു
മനസനിലൈകൊക്കുകേയകൊണട്ട്. 

മനി  .   സസീക്കര: അങ്ങട്ട് ധനവനിനനികയകൊഗ ബനില്ലെനികലൈയ്ക്കട്ട് വരൂ.....പസീസട്ട്

ശസീ  .    പനി  .  സനി  .    കജകൊരജട്ട്:  ഇവനിനട  എല്ലെകൊവരുയ  ധനവനിനനികയകൊഗ  ബനില്ലെനിനനക്കുറനിച്ചട്ട്
മകൊതമകൊകണകൊ സയസകൊരനിച്ചതട്ട്? ഇവനിനട ശസീ. കജകൊരജട്ട് എയ. കതകൊമസട്ട് സയസകൊരനിച്ചത മുഴുവന്
ധനവനിനനികയകൊഗ ബനില്ലെനിനനക്കുറനിച്ചകൊയനിരുകനകൊ?

മനി  .   സസീക്കര: അങ്ങട്ട് ഇകപ്പെകൊള് അഡസീഷണല് സമയനമടുതകൊണട്ട് സയസകൊരനിക്കുനതട്ട്.
അങ്ങട്ട് എകനകൊടട്ട് സയസകൊരനികക്കണ.  

ശസീ  .    പനി  .  സനി  .    കജകൊരജട്ട്:  അക്കകൊരരതനില്  അകങ്ങയ്ക്കട്ട്  നതറപറനി.   അയഗങ്ങള്
നചെയറനികനകൊടുമകൊതകമ  സയസകൊരനിക്കകൊവൂ.  ഇനതല്ലെകൊയ ഞകൊന് അകങ്ങയ്ക്കട്ട് പറഞ്ഞുതരണകമകൊ?

മനി  .    സസീക്കര:  നചെയറനികനകൊടട്ട് സയസകൊരനികച്ചകൊള.  പകക വരക്തനിപരമകൊയനി എടുകക്കണ.
പസീസട്ട്........

ശസീ  .    പനി  .    സനി  .    കജകൊരജട്ട്:  ക്രമപ്രശ്നയ  രനണണ്ണകമ  ഞകൊന്  ഇറൗ  സഭയനില്
ഉനയനിച്ചനിട്ടുള.  ഒനട്ട്,  ഞകൊന് വരുകമകൊള് ബഹുമകൊനനപ്പെട നഡപമ്മ്യൂടനി സസീക്കര  സഭയനിലുയ
പകൊനല് ഓഫട്ട് നചെയരമകൊന്  നചെയറനിലുമകൊണട്ട് ഇരനിക്കുനതട്ട്.   അതട്ട് നതറകൊനണനട്ട് ഞകൊന്
പറഞ്ഞു.  ഉടന്തനന പകൊനല് ഓഫട്ട് നചെയര മകൊറനി നഡപമ്മ്യൂടനി സസീക്കര നചെയറനില് വന്നു.
ഞകൊന്  ഉനയനിച്ച  ക്രമപ്രശ്നയ   കൂടനികപ്പെകൊയനി  എന  രസീതനിയനില്  അങ്ങട്ട്  റൂളനിയഗട്ട്
നടതനിയകപ്പെകൊള്  എനനിക്കുണകൊയ  കവദന  ഞകൊന്  പറയകണ;  അതസയബന്ധനിച്ചട്ട്  ഇറൗ
സഭയനിലൈനിരനിക്കുന അയഗങ്ങള് അറനിയകണ;  പുതനിയ അയഗങ്ങള്ക്കട്ട് അതട്ട്  അറനിയനില്ലെ,
അതട്ട്  പറഞ്ഞുനകേകൊടുകക്കണ  മരരകൊദ  കേകൊണനിക്കകണ.  അവനിനടയകൊണട്ട്,  ഞകൊന്  ഉനയനിച്ച
ക്രമപ്രശ്നയ ഗുരുതരമകൊയതട്ട്. 

മനി  .    സസീക്കര:  അങ്ങനയകപ്പെകൊനലൈ  ദസീരഘമകൊയ  പകൊരമരരമുള  ഒരകൊള്  സഭയനില്
ചെരച്ചയനില്  പനങടുതട്ട് ക്രമപ്രശ്നനത സയബന്ധനിച്ചട്ട് പറയുനതട്ട് ശരനിയല്ലെ.

ശസീ  .   പനി  .   സനി  .   കജകൊരജട്ട്: അങ്ങയുനട റൂളനിയഗനിനന ഞകൊന് ബഹുമകൊനനിക്കുന്നു. അതനിനന
ശനിരസകൊ  അയഗസീകേരനിച്ചുനകേകൊണതനനയകൊണട്ട്  ഇറൗ  നല്ലെ  കേകൊരരങ്ങള്  പറഞ്ഞുതരുനതട്ട്.
കഡകൊ. കതകൊമസട്ട് നഎസക്കട്ട് അവതരനിപ്പെനിച്ച  ധനവനിനനികയകൊഗബനില്ലെനിനന ശക്തനിയുക്തയ ഞകൊന്
എതനിരക്കുകേയകൊണട്ട്. 
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ശസീ  .    നകേ  .    കുഞ്ഞെനിരകൊമന്  :   സര,   ഞകൊന്  ഇറൗ  ധനവനിനനികയകൊഗ  ബനില്ലെനിനന
അനുകൂലൈനിക്കുകേയകൊണട്ട്.   സഭയനിനലൈ  എല്ലെകൊ  അയഗങ്ങള്ക്കുയ  അവരുനട  മണ്ഡലൈതനിനലൈ
വനികേസനതനിനുകവണനി  വകൊരനികക്കകൊരനി  നകേകൊടുത  ഒരു  ബഡ്ജറകൊയനിരുന്നു  ധനകേകൊരര
വകുപ്പുമനനി  ഇവനിനട  അവതരനിപ്പെനിച്ചതട്ട്.  ബഡ്ജറനില്   പറഞ്ഞെ  കേകൊരരങ്ങള്ക്കുകവണനി
വനിനനികയകൊഗനിക്കുനതനിനകൊണട്ട്   ഇറൗ  ധനവനിനനികയകൊഗ  ബനില്   അവതരനിപ്പെനിച്ചനിട്ടുളതട്ട്.
അതനിനന എല്ലെകൊകപരുയ അയഗസീകേരനികക്കണതകൊണട്ട്.  ബഹുമകൊനനപ്പെട ധനകേകൊരര വകുപ്പുമനനി
ഭരണ-പ്രതനിപക  വരതരകൊസമനില്ലെകൊനത  സഭയനിനലൈ  എല്ലെകൊ  അയഗങ്ങളുനടയുയ
മണ്ഡലൈങ്ങള്ക്കുകവണനി  പണയ  വകൊരനികക്കകൊരനി  നകേകൊടുത  ഒരു  കേകൊലൈയ  ഇതനിനു
മുമണകൊയനിരുകനകൊനയനതട്ട് പ്രതനിപകകൊയഗങ്ങള് പരനികശകൊധനയ്ക്കട്ട് വനികധയമകൊകക്കണതകൊണട്ട്.
മനനിമകൊനരയുയ  ചെനിലൈ  ഡനിപ്പെകൊരടട്ട്നമന്റെനികനയുയ  സന്വേകൊധസീനനിക്കകൊന്  കേഴനിഞ്ഞെവരക്കട്ട്  കുകറ
കേകൊരരങ്ങള്  നചെയ്യകൊന്  കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുണകൊകുനമനതട്ട്   വസ്തുതയകൊയനിരനിക്കുയ.  പകക  ഒരു
ബഡ്ജറനില് കൂടനി ഓകരകൊ മണ്ഡലൈതനിലുയ  'ഇനയനിനത കപകൊനലൈ ഇനയനിന കേകൊരരങ്ങള്
നചെയ്യകൊന്  ഇതയുയ  കകേകൊടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുന്നുനവനട്ട്'പറഞ്ഞെ  ഒരു  ധനമനനി
ഇതനിനുമുമണകൊയനിടനിനല്ലെനകൊണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  കതകൊന്നുനതട്ട്.  അതനകേകൊണകൊണട്ട് ഈ
ബഡ്ജറനിനന  എല്ലെകൊവരുയ  അയഗസീകേരനികക്കണതകൊയനിരുനവനട്ട്  ഞകൊന്  പറയുനതട്ട്.
ധനവനിനനികയകൊഗ ബനില്ലെനില് പറയുന കേകൊരരങ്ങള് നമ്മുനട നകൊടനില് നടപ്പെകൊക്കണനമങനില്
ഇതനിനുപനിനനില്  പ്രവരതനികക്കണതട്ട്  പ്രധകൊനമകൊയുയ  ഉകദരകൊഗസരകൊണട്ട്.
ധനകേകൊരരവകുപ്പുമനനിയുയ നപകൊതമരകൊമതട്ട്  വകുപ്പുമനനിയുയ  പറയുനതകപകൊനലൈ
ബന്ധനപ്പെട  ഓകരകൊ  ഡനിപ്പെകൊരട്ടുനമന്റെനിനലൈയുയ  ഉകദരകൊഗസനരനക്കകൊണട്ട് വരക്കുകേള്
നടപ്പെകൊക്കകൊന്  കേഴനിയുനനങനില്  മകൊതകമ   ഈ  ധനയ  നകേകൊണട്ട്  നമ്മുനട  നകൊടനിനട്ട്
ഗുണമുണകൊവുകേയുള.  ഏത  ഗവണ്നമന്റെകൊയകൊലുയ,  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  അനുവദനിക്കുന
പദ്ധതനികേള്   നകൊടനിനലൈതകൊതനിരനിക്കുനതനിനന്റെ  ഒരു  പ്രധകൊന  കേകൊരണയ  ഉകദരകൊഗസര
പണനിനയടുക്കകൊതതനിനന്റെ  തടസമകൊണട്ട്.   അതട്ട്  മകൊറനിനയടുക്കുനതനിനുകവണനി  പ്രകതരകേ
ശദ്ധ  നചെലുതണനമനട്ട്  ഞകൊന്  അഭരരത്ഥനിക്കുകേയകൊണട്ട്.   ഉദകൊഹരണമകൊയനി,   എനന്റെ
മണ്ഡലൈതനില് എട്ടുവരഷയ മുമട്ട് ആരയഭനിച്ച   രകൊമങയയ കുടനിനവള പദ്ധതനിയുണട്ട്.    മൂന്നു
ജലൈകസചെന മനനിമകൊര വകുപ്പെനില് വന്നുകപകൊനയങനിലുയ ഒന്നുയ നടനനില്ലെ.  ആദരയ നനപപ്പെട്ട്
ഇടകൊന്  കവണനി  നടന്ഡര  നചെയ.  140  കേനികലൈകൊമസീറര  നനപപ്പെനിടട്ട്  കേരകൊറുകേകൊരന്  കേകൊശുയ
വകൊങ്ങനി  കപകൊകുകേയുയ  കുനറ  കറകൊഡട്ട്  നപകൊളനിച്ചട്ട്   വൃതനികകേടകൊക്കനിനയനല്ലെകൊനത  നമ്മുനട
നകൊടനില് ഒരു കുടനിനവള പദ്ധതനിയുയ വരുനനിനല്ലെന്നുളതകൊണട്ട് വസ്തുത. ഇകപ്പെകൊഴുയ അതനിനന്റെ
പണനി നടന്നുനകേകൊണനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  അങ്ങനന പത്തുയ ഇരുപതയ നകേകൊല്ലെമകൊയനിട്ടുകപകൊലുയ
ബഡ്ജറനില് വകേയനിരുതനിയ തകേ   നചെലൈവഴനിക്കകൊന് കേഴനിയകൊനത ഫണട്ട് ദുരുപകയകൊഗയ
നചെയ്യുന്നു.   ഉകദരകൊഗസരുയ  കേരകൊറുകേകൊരുയ  അതട്ട്  വസീതനിനച്ചടുക്കുന  രസീതനിയനികലൈയ്ക്കട്ട്
മകൊറനിനക്കകൊണനിരനിക്കുന  വരവസ  അവസകൊനനിപ്പെനിക്കണനമനകൊണട്ട്  എനനിക്കട്ട്
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അഭരരത്ഥനിക്കകൊനുളതട്ട്.  എയ.എല്.എ.-മകൊര  അവരുനട  മണ്ഡലൈങ്ങളനില്  ഓകരകൊ
പദ്ധതനികേള്  നകേകൊണവരുനതനിനുകവണനി  അതനിനന്റെ  പുറനകേ   എതകേകൊലൈയ  നടനകൊലുയ
പദ്ധതനി  നടക്കുനനിനല്ലെനതട്ട്  വസ്തുതയകൊണട്ട്.  പനിറനകേ  കപകൊയവരക്കട്ട്  അറനിയകൊനമനത
നകേകൊണട്ട് ഞകൊനതനിനന്റെ വനിശദകൊയശങ്ങളനികലൈയ്ക്കട്ട് കപകൊകുനനില്ലെ.  അസയഘടനിത കമഖലൈയനില്
പണനിനയടുക്കുന  നൂറുകേണക്കനിനകൊളുകേള്  നമ്മുനട  നകൊടനിലുണട്ട്.   കേണ്ണൂര-കേകൊസരകഗകൊഡട്ട്
ജനില്ലെകേളനില്  നനപ്രവറട്ട്  ബസീഡനി  കമഖലൈകേളനില്  പണനിനയടുക്കുന  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേളുണട്ട്.
ദനികനശട്ട്  ബസീഡനിനതകൊഴനിലൈകൊളനികേനള  സഹകൊയനിക്കുനതനിനട്ട്  തസീരുമകൊനനമടുതനിട്ടുളതട്ട്
നനല്ലെകൊരു കേകൊരരമകൊണട്ട്.  നനപ്രവറട്ട് കമഖലൈയനില് പണനിനയടുക്കുന ബസീഡനി നതകൊഴനിലൈകൊളനികേനള
സഹകൊയനിക്കുനതനിനനക്കുറനിച്ചുയ  നതകൊഴനില്വകുപ്പെട്ട്  ആകലൈകൊചെനികക്കണതകൊണട്ട്.  ധനകേകൊരര
വകുപ്പുമനനികയകൊടട്ട്  എനനിക്കട്ട്  ഒരു  കേകൊരരയ  അഭരരത്ഥനിക്കകൊനുളതട്ട്,   മയഗലൈകൊപുരത്തുനനിനകൊണട്ട്
നനപ്രവറട്ട്  ബസീഡനികമഖലൈയനില്  പണനിനയടുക്കുനവരക്കട്ട് ഇലൈ  നകേകൊണവരുനതട്ട്.
അവനിനടനനിന്നുയ നനികുതനി  അടച്ചുനകേകൊണവരുന ഇലൈ നമ്മുനട സയസകൊനത്തുവരുകമകൊള്
തലൈപ്പെകൊടനി, മകഞശന്വേരയ എനനിവനിടങ്ങളനില്വച്ചട്ട് നസയനില്സട്ട് ടകൊകകേകൊര  നനികുതനി വകൊങ്ങുന
ഒരു  സമ്പ്രദകൊയമുണട്ട്.  അതട്ട്  ഇല്ലെകൊതകൊക്കുനതനിനുകവണനി  ബഹുമകൊനനപ്പെട  ധനകേകൊരര
വകുപ്പുമനനി  മുന്നനകേ  എടുക്കണയ.  കകേരളതനിനലൈ  അസയഘടനിത  കമഖലൈയനില്
പണനിനയടുക്കുന മനറകൊരു വനിഭകൊഗമകൊണട്ട്  കേകൊരനപ്പെന്റെറനി  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേള്.  പണകേകൊലൈതട്ട്
കേകൊരനപ്പെന്റെറനി  നതകൊഴനിലൈകൊളനികേനളന്നു  പറഞ്ഞെകൊല്  ആശകൊരനിമകൊര  മകൊതമകൊയനിരുന്നു  ആ
രയഗതട്ട്  പണനിനയടുതനിരുനതട്ട്.  എനകൊല്  ഇനട്ട്  ജകൊതനികഭദമനില്ലെകൊനത  എല്ലെകൊ
വനിഭകൊഗതനില്നപ്പെട  ആയനിരക്കണക്കനിനകൊളുകേള്   ഈ  രയഗതട്ട്  പണനിനയടുക്കുന്നുണട്ട്.
അവരക്കട്ട് പ്രകതരകേനമകൊരു കകമനനിധനി ഏരനപ്പെടുതനി അവനര സഹകൊയനിക്കണനമനകൊണട്ട്
എനനിക്കട്ട്  ബഹുമകൊനനപ്പെട  മനനികയകൊടുയ   ബന്ധനപ്പെട  ഡനിപ്പെകൊരട്ടുനമന്റെനികനകൊടുയ
അഭരരത്ഥനിക്കകൊനുളതട്ട്. 

മുസസീയ  ലൈസീഗനിനലൈ  എയ.എല്.എ.-മകൊരുയ  മനനിമകൊരുയ  പ്രകതരകേനിച്ചട്ട്  ശസീ.  പനി.  നകേ.
ബഷസീര ഇനനലൈ ഞങ്ങള് ഇകപ്പെകൊള് മകതതര പകൊരടനിയനില് വനിശന്വേസനിക്കുനവരകൊയതനിനകൊല്
നനിങ്ങള്  ഇനയനിന   കേകൊരരങ്ങള്  നചെയ്യണനമനട്ട്  ഗവണ്നമന്റെനിനുയ  എല്.ഡനി.എഫട്ട്
എയ.എല്.എ.മകൊരക്കുയ ഉപകദശയ നല്കുകേയുണകൊയനി.  നല്ലെകേകൊരരങ്ങള് പറയുന ആരനില്
നനിന്നുയ   ഞങ്ങള്  ഉപകദശയ  സന്വേസീകേരനിക്കുയ.  ശസീ.  ഒ.  രകൊജകഗകൊപകൊല്  പറഞ്ഞെകൊലുയ
നനികഷധനിക്കുകേയനില്ലെ.   പകക ശസീ.  പനി.  നകേ.  ബഷസീര   എല്ലെകൊ  കേകൊരരങ്ങളുയ  മകതതരയ
എന്നുപറഞ്ഞുനകേകൊണകൊണട്ട്  പറഞ്ഞെതട്ട്.  നനിങ്ങള്  മകതതര  പകൊരടനിയകൊനണന്നുളതനില്
സകന്തകൊഷകമയുള.  നനിങ്ങള്  ഒരു  മതകനതകൊവനിനന   പകൊരടനിയുനട  പ്രസനിഡന്റെകൊക്കനി
വച്ചുനകേകൊണട്ട്  എങ്ങനനയകൊണട്ട്  മകതതര  പകൊരടനിയകൊകുനതട്ട്;  ശസീ.  പനി.  നകേ.
കുഞ്ഞെകൊലൈനിക്കുടനിനയ  മുസസീയ  ലൈസീഗനിനന്റെ  പ്രസനിഡന്റെകൊക്കനിയനിടട്ട്  മകതതരപകൊരടനിനയന്നു
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പറയണയ.  കകേരളതനിനലൈ  ഒരു  പ്രധകൊനനപ്പെട  സമുദകൊയതനിനന്റെ  മതകനതകൊവനിനന
പകൊരടനിയുനട പ്രസനിഡന്റെകൊക്കനിയതനിനുകശഷയ  ഞങ്ങള് മകതതരപകൊരടനി എന്നുപറയുനതനില്
എന്തട്ട് നരകൊയമകൊണുളതട്ട്; നനിങ്ങള് മകതതരതന്വേതനില് വനിശന്വേസനിക്കുന പകൊരടനിയകൊകുനതനില്
ഞങ്ങള്ക്കട്ട് സകന്തകൊഷകമയുള. അങ്ങനനയകൊകേണനമനകൊണട്ട്  ഞങ്ങള് നനിങ്ങകളകൊടട്ട് പകണ
പറയുനതട്ട്.  മുസസീയ ലൈസീഗട്ട് പറഞ്ഞെകൊല് ഈ രകൊജരതട്ട് മുസസീയ സമുദകൊയയ കവകൊടട്ട് നചെയ്യനിനല്ലെന
കേകൊരരവുയ  പറഞ്ഞെനിട്ടുളതകൊണട്ട്.  ഇക്കഴനിഞ്ഞെ  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെനിനലൈ  ജനവനിധനി  അതനിനട്ട്
നതളനിവകൊണട്ട്. 17  കപര ജയനിച്ചുനവനട്ട് നനിങ്ങള് പറഞ്ഞു.  അതട്ട് എണ്ണനികനകൊക്കനിയകൊല് മതനി.
ഞങ്ങനളല്ലെകൊയ  മകതതരവകൊദനികേളകൊണട്ട്,  മകതതര  കവകൊട്ടുവകൊങ്ങനി  ജയനിച്ചുവനതകൊണട്ട്.
നമ്മ്യൂനപക വനിഭകൊഗതനില്നപ്പെട എതയകൊളുകേള്, ക്രനിസ്തരന്, മുസസീയ, അതകപകൊനലൈ പനികനകൊക്ക
വനിഭകൊഗതനില്നപ്പെട  എത  ആളുകേളകൊണട്ട്  ഇവനിനട  ഇരനിക്കുനനതനട്ട്  എണ്ണനികനകൊക്കണയ.
നനിങ്ങള് കേണ്ണൂരനില് നനിനട്ട് വലൈനിയ പുലൈനിനയ നകേകൊണനിറക്കനിയനിടട്ട്  എനന കതകൊല്പ്പെനിക്കകൊനുള
ശമയ നടതനിയനികല്ലെ;  ശമയ നടതനിയതട്ട് കകേകൊണ്ഗ്രസനികനക്കകൊള് കൂടുതല്  ലൈസീഗകൊനണനട്ട്
ശസീ.  രകമശട്ട്  നചെനനിതലൈയ്ക്കറനിയകൊയ.  ഇതകൊ  പുലൈനി  വന്നു,  പുലൈനി  വന്നു  എന്നുപറഞ്ഞു
നകൊടനിലൈകൊനകേ  പുലൈനിനയയുയ  നകേകൊണട്ട്  നടനനിടട്ട്   പുലൈനിനയ   എലൈനിയകൊയനി  മടക്കനി  അയച്ചു
എന്നുപറഞ്ഞെതകപകൊനലൈ ആ പുലൈനിനയ എലൈനിയകൊയനി കേണ്ണൂരനികലൈയ്ക്കട്ട് ഞങ്ങള് മടക്കനി അയച്ചു.
മുസസീയ   സമുദകൊയതനില്നപ്പെട  ഉദുമക്കകൊരകൊണട്ട്  മടക്കനി  അയച്ചതട്ട്.  എനന്റെ  പഞകൊയതകൊയ
പളനിക്കര പഞകൊയതട്ട് മുസസീയ സമുദകൊയതനിനട്ട് ഭൂരനിപകമുള പഞകൊയതകൊണട്ട്.  അവനിനട
മൂവകൊയനിരതനില്പ്പെരയ കവകൊടനിനന്റെ ഭൂരനിപകയ എനനിക്കകൊണട്ട് ലൈഭനിച്ചതട്ട്.   പനിതകൊമഹകൊനകൊരുനട
കപരട്ട് എത പ്രകൊവശരമകൊണട്ട് ശസീ.  പനി.  നകേ. ബഷസീര പറഞ്ഞെനതനട്ട് അറനിയകൊകമകൊ;  നനിങ്ങള്
കേകൊലുവകൊരനി  കപകൊയവരകൊണട്ട്.  1967-ല്  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  വനകപ്പെകൊള്  നനിങ്ങളുയ  ആ
ഗവണ്നമന്റെനില്  ഉണകൊയനിരുന്നു.  1967-നട്ട്  മുമട്ട്  മുസസീയ  ലൈസീഗട്ട്  എന്തകൊയനിരുന്നുനവനട്ട്  ഈ
സഭയനിലൈനിരനിക്കുന  എല്ലെകൊവരക്കുമറനിയകൊയ.  കേഴനിഞ്ഞെദനിവസയ  മുഖരമനനി  പ്രകമയയ
അവതരനിപ്പെനിച്ചുനകേകൊണട്ട്  സയസകൊരനിച്ചകപ്പെകൊള് പറഞ്ഞെതട്ട്  ഇനട്ട്  കലൈകൊകേയ   അയഗസീകേരനിക്കുന
പ്രധകൊനനപ്പെട ഒരു സയഭവയ നമ്മുനട രകൊജരതട്ട് നടനതട്ട് ഭൂപരനിഷ്കരണ ബനില്ലെകൊണട്ട് എനകൊണട്ട്.
ഇനട്ട്  കലൈകൊകേതനിനലൈ,  കകേരളതനിനലൈ  സകൊമതനികേ  രയഗതട്ട്  മകൊറമുണകൊക്കകൊന്  പ്രകതരകേ
പങ്കുവഹനിച്ച  പ്രധകൊനനപ്പെട  ഒനകൊണട്ട്  ഭൂപരനിഷ്കരണ  ബനില്.   ആ   ബനില്ലെനിനുകശഷമകൊണട്ട്
നമ്മുനട നകൊടനില് പ്രവകൊസനികേളുനട ഫണട്ട് വനതട്ട്.  ഭൂപരനിഷ്കരണ ബനില് പകൊസകൊക്കനിയകപ്പെകൊള്
അതനിനന  അടനിമറനിച്ചട്ട്,   കേകൊലുവകൊരനി  കപകൊയവരകൊണട്ട്  മുസസീയ  ലൈസീഗട്ട്   എന  കേകൊരരയ
ചെരനിതകരഖയകൊണട്ട്.   ആ  കരഖ  മകൊറനിമറനിക്കകൊന്  നനിങ്ങള്ക്കകൊവനില്ലെ.  അതനകേകൊണകൊണട്ട്
നനിങ്ങനള ആരുയ വനിശന്വേസനിക്കകൊതതട്ട്.   രകൊജരതട്ട് നല്ലെ നനിയമയ നകേകൊണവരുകമകൊള്  മുസസീയ
ലൈസീഗട്ട് ആരുനട കൂനടയകൊയനിരുന്നുനവന്നുളതട്ട് എല്ലെകൊവരക്കുമറനിയകൊയ. വനിദരകൊഭരകൊസ നനിയമനത
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അടനിമറനിക്കകൊന്  കേകൊലുമകൊറനികപ്പെകൊയവരകൊണട്ട്  മുസസീയ  ലൈസീഗട്ട്  എനതനകേകൊണകൊണട്ട്   നനിങ്ങനള
എല്ലെകൊവരുയ  അങ്ങനന  പറയുനതട്ട്.   ഞങ്ങള്  മകൊറനിയനിരനിക്കുന്നു,  മകതതര
പകൊരടനിയകൊയനിരനിക്കുന്നു,   46  നകേകൊല്ലെമകൊയനി   കകേകൊണ്ഗ്രസനിനന്റെ  കൂനടയകൊണട്ട്  എനനകൊനക്ക
ഇകപ്പെകൊള്  പറയുനതട്ട്  നല്ലെകേകൊരരയ.  നനിങ്ങള്  കകേകൊണ്ഗ്രസനിനനകപ്പെകൊനലൈ  ഒരു
മകതതരപകൊരടനിയകൊകുനതട്ട്  നല്ലെ  കേകൊരരയ.  നനിങ്ങള്  മകൊറനിവരണനമനട്ട്  ഞങ്ങള്
ആഗ്രഹനിക്കുന്നു.  മുസസീയ  ലൈസീഗട്ട്  എനനകൊരു  പകൊരടനി  ഇതവനര  പ്രവരതനിച്ചതട്ട്
മകതതരതന്വേതനിനു കവണനിയല്ലെ ഒരു സമുദകൊയതനിനു കവണനിയകൊയനിരുന്നു.  അതനകേകൊണകൊണട്ട്
സമുദകൊയ  കനതകൊവനിനന  നനിങ്ങള്  ലൈസീഗനിനന്റെ  പ്രസനിഡന്റെകൊക്കനിയതട്ട്.  അതട്ട്  നനിങ്ങള്
മകൊറകൊതനിടകതകൊളയ  കേകൊലൈയ  മകതതരപകൊരടനിനയന്നുപറഞ്ഞെനിടട്ട്  കേകൊരരമനില്ലെ.  എല്ലെകൊ
വനിഭകൊഗതനില്നപ്പെട  ആളുകേകളകൊടുയ  നമുക്കട്ട്  കയകൊജനിക്കകൊന്  കേഴനിയുയ.  തസീരച്ചയകൊയുയ  നമുക്കട്ട്
കയകൊജനിക്കകൊമകല്ലെകൊ;   നനിങ്ങള്  പ്രസയഗനിക്കുന  കേകൊരരയ  ഞങ്ങള്ക്കറനിയകൊയ.  കേകൊരണയ
ഇടതപകതനില് കൂടകൊന് കവണനിയകൊണട്ട്.  സകന്തകൊഷകതകൊനട വരകൊയ.  നനിങ്ങള് പ്രസയഗനിച്ചട്ട്
വരുനതട്ട് ഞങ്ങള് വരഗസീയ പകൊരടനിയല്ലെ  മകതതരപകൊരടനിയകൊനണനകൊണട്ട്.  ഞങ്ങളുനട കൂനട
കൂടകൊന് പറഞ്ഞെകൊല് കൂടകൊയ.  നനിങ്ങള്  അതട്ട് നതളനിയനിച്ചുനകേകൊടുതകൊല് മതനിയകൊകുയ.  ഞങ്ങനള
മകൊതയ  കബകൊദ്ധരനപ്പെടുതനിയകൊല്  കപകൊരകൊ.  ഈ  സമൂഹനതയുയ  കകേകൊണ്ഗ്രസ്സുകേകൊനരയുയ
കബകൊദ്ധരനപ്പെടുതണയ. അങ്ങനന കബകൊദ്ധരനപ്പെടുത്തുന ഒരു പകൊരടനിയകൊയനി മകൊറനിക്കഴനിഞ്ഞെകൊല്
തസീരച്ചയകൊയുയ  കകേരളതനിനന്റെ  വളരച്ചയ്ക്കട്ട്,  സമുദകൊയതനിനന്റെ  വളരച്ചയ്ക്കട്ട്  നമുനക്കകൊനനിച്ചട്ട്
പ്രവരതനിക്കകൊയ. ഇനട്ട് ബഹുമകൊനനപ്പെട മനനി  ഇവനിനട അവതരനിപ്പെനിച്ച ഈ  ബനില് നകൊടനിനലൈ
മുഴുവന്  ജനവനിഭകൊഗങ്ങളുനടയുയ  കേകനിരകൊഷസീയമനില്ലെകൊനത,  ജകൊതനിമതകഭദമനില്ലെകൊനത
മുഴുവനകൊളുകേളുനടയുയ  തകൊല്പ്പെരരയ  സയരകനിക്കുന  പ്രധകൊനനപ്പെട  ഒരു  ബനില്ലെകൊണട്ട്.  ഈ
ബനില്ലെനില് പറഞ്ഞെനിരനിക്കുന കേകൊരരങ്ങള്  നകൊടനില്  നടപ്പെകൊക്കനിയകൊല് തസീരച്ചയകൊയുയ  വലൈനിയ
മകൊറമുണകൊകുനമന  കേകൊരരതനില്  തരക്കമനില്ലെ.   ആ  മകൊറതനിനട്ട്  നനിങ്ങളുനട  പനിന്തുണയുയ
സഹകൊയവുയ   സഹകേരണവുയ  ഉണകൊകേണനമനകൊണട്ട്  എനനിക്കട്ട് അഭരരത്ഥനിക്കകൊനുളതട്ട്.
അതനിനട്ട് കേകനി കനകൊകക്കണ,  രകൊഷസീയയ കനകൊകക്കണ,  മുസസീയ ലൈസീഗട്ട് എകനകൊ കേമ്മമ്മ്യൂണനിസ്റ്റേട്ട്
എകനകൊ  കനകൊക്കകൊനത   പ്രവരതനിനച്ചങനില്  മകൊതകമ  നമുക്കട്ട്  മകൊറയ  നകേകൊണവരകൊന്
കേഴനിയുകേയുള.  പ്രതനിപകത്തുള  ചെനിലൈയകൊളുകേള് ബനില്ലെനിനന അനുകൂലൈനിച്ചുവകല്ലെകൊ;  നനിങ്ങള്
കകേടതകല്ലെ;  ഞകൊന്  അനുകൂലൈനിക്കുന്നുനവനട്ട്  ശസീ.  പനി.  നകേ.  ബഷസീര  ഇടയ്ക്കനിനട  പറഞ്ഞു.
നനിങ്ങള് പറഞ്ഞെതട്ട് നല്ലെകേകൊരരമകൊനണങനില് അതട്ട് സരനിക്കകൊയ.  നമ്മുനട നകൊടനിനന്റെ വളരച്ചയയ
പുകരകൊഗമനതനിനുയ  ജനകൊധനിപതര  പ്രസകൊനതനിനന്റെ  വളരച്ചക്കുയ  നകൊനള  ഇനനിയുയ
രകൊകജടന്മകൊര വരകൊതനിരനിക്കകൊനുയ  ഒനനിച്ചുകൂടനി സഹകേരനിക്കകൊയ.  ഇവനിനട  SDPI  കപകൊലുള
ഭസീകേരവകൊദനികേള്,  ആര.എസട്ട്.എസട്ട്.-നനകപ്പെകൊലുയ നവല്ലുന ഭസീകേരവകൊദനികേള് നമ്മുനട നകൊടനില്
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വളരുന്നുണട്ട്.അതട്ട് എങ്ങനന വന്നുനവനതനിനനക്കുറനിച്ചട്ട് മുസസീയ ലൈസീഗട്ട്  പരനികശകൊധനിനച്ചങനില്
മകൊതകമ  മറളവര വളരകൊതനിരനിക്കുകേയുള്ളു.     വരഗസീയതനയ കപ്രകൊല്സകൊഹനിപ്പെനിക്കകൊനത
നമ്മുനട നകൊടനിനലൈ മകതതരപ്രസകൊനനത  കൂടനികയകൊജനിപ്പെനിക്കകൊനുള ശമതനില് നനിങ്ങള്
സഹകേരനിക്കണനമന്നുമകൊതയ അഭരരത്ഥനിച്ചുനകേകൊണട്ട് ഞകൊന് ഈ ബനില്ലെനിനന പനിന്തകൊങ്ങുന്നു. 

ശസീ  .    നഎ  .    സനി  .    ബകൊലൈകൃഷ്ണന്:  സര,  ഞകൊന്   ഈ ധനവനിനനികയകൊഗ  ബനില്ലെനിനന
ശക്തമകൊയനി എതനിരക്കുകേയകൊണട്ട്.  ഭരണപകത്തുനനിന്നുള ചെനിലൈ നമമരമകൊരുനട പ്രസയഗയ
കകേള്ക്കുകമകൊള്  ഇതട്ട്  ധനവനിനനികയകൊഗ  ബനില്ലെനിനന്റെ  ചെരച്ച  തനനയകൊകണകൊനയനട്ട്
സയശയനികക്കണനിയനിരനിക്കുന്നു.  ഇവനിനട  ധനകേകൊരരവകുപ്പുമനനി  അവതരനിപ്പെനിച്ച
ധനവനിനനികയകൊഗ ബനില് പകൊസകൊകുനകതകൊടുകൂടനി  205  കകേകൊടനിരൂപയുനട അധനികേ നനികുതനിഭകൊരയ
ജനങ്ങളുനടകമല്   അടനികച്ചല്പ്പെനിക്കകൊന്  കപകൊകുകേയകൊണട്ട്.  സകൊധകൊരണ  ജനങ്ങള്
ഉപകയകൊഗനിക്കുന നനമദ,  ആട,  നവളനിനച്ചണ്ണ,  അലൈക്കുകസകൊപ്പെട്ട്,  സൂചെനി, റവ  എനനിവയ്ക്കട്ട്
ഇന്നുമുതല്  നനികുതനി പ്രകൊബലൈരതനില് വരനികേയകൊണട്ട്.  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെട്ട് ഘടങ്ങളനില്  എല്ലെകൊ
കമഖലൈകേളനിലുയ  ചെനിലൈ  കബകൊരഡകേള്  പ്രദരശനിപ്പെനിച്ചു.  'എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  വരുയ  എല്ലെകൊയ
ശരനിയകൊകുയ' എനട്ട്.  ആദരയ  ശസീ. വനി. എസട്ട്. അച്ചുതകൊനന്ദനന ശരനിയകൊക്കനി.  ഇന്നുമുതല്
ജനങ്ങനള ശരനിയകൊക്കകൊന് കപകൊകുകേയകൊണട്ട്. കേഴനിഞ്ഞെ ദനിവസയ കതകൊല്വനി അയഗസീകേരനിക്കകൊന്
കേഴനിയകൊത  നമമരമകൊര   ഇവനിനടയുനണനട്ട്  ചെനിലൈയകൊളുകേള്  പ്രസയഗനിച്ചു.  ഞങ്ങള്
പ്രതനിപകതകൊണകല്ലെകൊ ഇരനിക്കുനതട്ട്.  പ്രതനിപകതനിരുനകൊണകല്ലെകൊ ഞങ്ങള് കേകൊരരങ്ങള്
പറയുനതട്ട്.  ഞങ്ങള്  കതകൊല്വനി  അയഗസീകേരനിച്ചു.   രകൊഷസീയമകൊയുള  നതറകേളുനണങനില്
തനിരുതനികപ്പെകൊകേകൊനുള  സകൊഹചെരരങ്ങള്  നഎകേരജനകൊധനിപതര  മുനണനിക്കുണട്ട്.ഇവനിനട
മുസസീയ ലൈസീഗട്ട്  ഒരു വരഗസീയ പകൊരടനിയല്ലെ. ജനകൊധനിപതര മൂലൈരങ്ങള് സയരകനിച്ചുനകേകൊണട്ട്
ജനകൊധനിപതര  വരവസയനില്  പ്രവരതനിക്കുന   പകൊരടനിയകൊണട്ട്.  അവനര  ഉന്മൂലൈനയ
നചെയ്യുനതകൊണട്ട്  നനിങ്ങളുനട ലൈകരനമങനില് അതട്ട്  നടക്കുകേയനില്ലെ.   എനനിക്കട്ട്  വളനര
അത്ഭുതയ കതകൊന്നുകേയകൊണട്ട്.  കകേരളതനില്  പടനികേവരഗ കപ്രമയ പകൊടനി നടക്കുനവര പകൊരടനി
ജകൊഥയുനട  നസീളയ  കൂട്ടുനതനിനുകവണനി  പടനികേവരഗക്കകൊനര  ഉപകയകൊഗനപ്പെടുത്തുന്നു.  2016
നഫബ്രുവരനി  12-നട്ട്  പ്രനിയങരനകൊയ  മുന്  മുഖരമനനി  ശസീ.  ഉമ്മന്  ചെകൊണനി  അവതരനിപ്പെനിച്ച
ബഡ്ജറനില്  കകേരളതനിനലൈ  33  സമുദകൊയങ്ങളുള  പടനികേവരഗക്കകൊരക്കുകവണനി
വനിനനികയകൊഗനികക്കണ  ഫണട്ട്  മൂനട്ട്  ശതമകൊനമകൊയനി  വരദ്ധനിപ്പെനിച്ചട്ട്  150  കകേകൊടനി  രൂപ
അഡസീഷണലൈകൊയനി  ലൈഭരമകൊക്കനിനയങനില്   ഈ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  ബ്ഡജറനില്
അവരക്കുകവണനി വനിനനികയകൊഗനികക്കണ ഫണട്ട് 2.61 ശതമകൊനമകൊണട്ട്.   പടനികേവരഗക്കകൊരുനട
കകമതനിനുകവണനി  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  പ്രഖരകൊപനിച്ച  പദ്ധതനികേളല്ലെകൊനത ഒരു പുതനിയ
പദ്ധതനിനയങനിലുയ പ്രഖരകൊപനിക്കകൊന് കേഴനിഞ്ഞെനിട്ടുകണകൊ; ഇവനിനട പകൊവനപ്പെട പടനികേവരഗക്കകൊര
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പലൈ  കമഖലൈകേളനിലുയ  ദുരനിതയ  അനുഭവനിക്കുന്നു.   കേഴനിഞ്ഞെ  ജൂണ്  30-നട്ട്  രകൊഷസീയ
പകൊരമരരമുള മുന് മനനിയുയ ഇകപ്പെകൊഴുയ മനനിയകൊയനിട്ടുള ശസീ. എ. നകേ. ബകൊലൈന് പറഞ്ഞെതട്ട്
കകേരളതനില്  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  33000  വസീടട്ട്  അനുവദനിച്ചുനവനകൊണട്ട്.  ഇതട്ട്
പഞകൊയതട്ട്  അടനിസകൊനതനിലൈകൊകണകൊ  നനികയകൊജകേ  മണ്ഡലൈകൊടനിസകൊനതനിലൈകൊകണകൊ
സയസകൊനതലൈതനിലൈകൊകണകൊനയനട്ട് ഞകൊന് കചെകൊദനിച്ചകപ്പെകൊള് പറഞ്ഞെതട്ട്  ഉകദരകൊഗസനകൊനര
വനിളനിച്ചുകൂടനിയകപ്പെകൊള്  കേനിടനിയ  കേണക്കകൊനണനകൊണട്ട്.  ഞകൊന്  വയനകൊടട്ട്  ജനില്ലെയനിനലൈ
കേണനക്കടുത്തു.  33000 വസീടട്ട് സയസകൊനതട്ട് അനുവദനിച്ചകപ്പെകൊള് നനിങ്ങള് പറഞ്ഞെതട്ട് പണനി
തസീരനതട്ട്  300  വസീടുകേനളനകൊണട്ട്.  ഏകേകദശയ  ആറകൊയനിരകതകൊളയ  വസീടുകേള്  വയനകൊടട്ട്
ജനില്ലെയ്ക്കട്ട് അനുവദനിച്ചകപ്പെകൊള് അവനിനട രണകൊയനിരകതകൊളയ വസീടനിനന്റെ പ്രവൃതനി പൂരതസീകേരനിച്ച
കരഖ എനന്റെ കേയ്യനിലുണട്ട്.   ഒരു കേണക്കട്ട് അവതരനിപ്പെനിക്കുകമകൊള് അതനിനലൈകൊരു വരക്തതകൂടനി
ഉണകൊകേണനമനകൊണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  സൂചെനിപ്പെനിക്കകൊനുളതട്ട്.  പടനികേവരഗ  കമഖലൈയനില്  വലൈനിയ
ദുരന്തവുയ കേഷപ്പെകൊടുയ  ഉണകൊയനിനക്കകൊണനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.   ഇടമലൈക്കുടനിനയക്കുറനിച്ചട്ട്  കേഴനിഞ്ഞെ
ദനിവസയ  പതതനില്  വകൊരത  കേണ.   ഇടമലൈക്കുടനിയനില്  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സരക്കകൊര
അധനികേകൊരതനിലുള  സമയതട്ട്  പടനികേവരഗ  വകുപ്പുമനനി  കനരനിടട്ട്  18  കേനികലൈകൊമസീറകറകൊളയ
സഞരനിച്ചട്ട്  അവനിനടകപ്പെകൊയനി  അവരുനട  പ്രയകൊസങ്ങളുയ  കേഷപ്പെകൊടുയ  മനസനിലൈകൊക്കനി
അവരക്കകൊവശരമകൊയ  പദ്ധതനി  അനുവദനിച്ചുനകേകൊടുതനിരുന്നു.  ഇനട്ട്  12-7-2016-ല്
ദസീപനികേയനില്  വന  ഒരു  വകൊരതയകൊണനിതട്ട്.  "ഇടമലൈക്കുടനി  വനിശനനിടട്ട്  നനിലൈവനിളനിക്കുന്നു”
എന്തട്ട് നടപടനിയകൊണട്ട് സന്വേസീകേരനിച്ചതട്ട്?   

ശസീ  .    എസട്ട്  .    രകൊകജന്ദ്രന്  : ശസീ.  ഐ.  സനി.  ബകൊലൈകേ തൃഷ്ണന്,  അങ്ങട്ട് പറയുനതട്ട്
ശരനിയല്ലെ,  സര,  കേഴനിഞ്ഞെ എല്.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേകൊലൈതട്ട്  അനനത
സസീക്കറകൊയനിരുന ബഹുമകൊനനപ്പെട നകേ.  രകൊധകൊകൃഷ്ണന് ഉള്നപ്പെനട അവനിനട വരനികേയുയ
അനട്ട്  രൂപസീകേരനിച്ച  ഒരു  പഞകൊയതകൊണട്ട്  ഇടമലൈക്കുടനി  പഞകൊയതട്ട്.   അവനിനട
ഇകപ്പെകൊള്  പടനിണനിനയകൊന്നുമനില്ലെ.  കേഴനിഞ്ഞെ  ദനിവസയ  അവനിനട   പരനികശകൊധന
നടതനിയകപ്പെകൊള് അരനി  കസ്റ്റേകൊക്കുണട്ട്. അവനിനട പടനിണനി ഉണകൊയനിടനില്ലെ.  ഇതട്ട് നതറകൊയ
ധകൊരണയകൊണട്ട്. പത വകൊരത കേളമകൊണട്ട്.  പതവകൊരതനയ   അടനിസകൊനനപ്പെടുതനി
സയസകൊരനിക്കുനതട്ട് ശരനിയല്ലെ.  

ശസീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബകൊലൈകേ തൃഷ്ണന്  : ഇതട്ട് പനണകൊയ തസീയതനിയനിനലൈ ദസീപനികേ പതമകൊണട്ട്.
സഭനയ  നതറനിദ്ധരനിപ്പെനിക്കലൈല്ലെ.   പതതനില്  വന  വകൊരതയകൊണട്ട്   സഭയനില്  ഞകൊന്
പറയുനതട്ട്.   പലൈ  പതങ്ങളുയ  ഇകതക്കുറനിച്ചട്ട്  എഴുതനിയനിട്ടുണട്ട്.   അവനിനട  എനന്തങനിലുയ
സയഭവനിച്ചനിട്ടുനണങനില് അതട്ട് പരനിഹരനിക്കനപ്പെടണനമനകൊണട്ട് എനനിക്കട്ട് സൂചെനിപ്പെനിക്കകൊനുളതട്ട്.
മകൊനന്തവകൊടനി  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  ആശുപതനിയനില്  ആദനിവകൊസനി  യുവതനി  ചെനികേനിത്സ  കേനിടകൊനത
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മരണനപ്പെട്ടു.  ആയബുലൈന്സട്ട് കേനിടകൊനത യുവതനി വഴനിയനില് പ്രസവനിച്ചട്ട് നവജകൊതശനിശു മരനിച്ചു.
ഈ കേഴനിഞ്ഞെ അഞകൊറട്ട് ദനിവസങ്ങള്ക്കുളനില് ധകൊരകൊളയ  മരണങ്ങളുണകൊയനിട്ടുണട്ട്. വയനകൊടട്ട്
ജനില്ലെയനില്  4-7-2016-ല്  കഗകൊപനി  എന  ഒരു  ആദനിവകൊസനി  യുവകൊവനിനന  ആന  കുതനി
മൃഗസീയമകൊയനി  നകേകൊലൈനപ്പെടുതനി.   ബഹുമകൊനനപ്പെട  വനയ  വകുപ്പുമനനി  ഇടനപടനിട്ടുണട്ട്.
10-7-2016-നട്ട് കൂടനിയതട്ട് കകേകൊളനനിയനിനലൈ ശസീ.  ഉണ്ണനിയുനട ഭകൊരര  സന്വേരണ്ണകൊഞ്ജലൈനി രകൊതനി
8.00 മണനിക്കട്ട് പ്രവസകവദനനയത്തുടരനട്ട് ആയബുലൈന്സട്ട് ആവശരനപ്പെടനിടട്ട്   രകൊതനി 11.00
മണനിക്കകൊണട്ട് ആയബുലൈന്സട്ട് എതനിയതട്ട്.  ആ യുവതനി വഴനിയനില് വച്ചട്ട് പ്രസവനിക്കുകേയുയ
കുഞ്ഞെട്ട്  മരനിക്കുകേയുയ  നചെയ.  ആയബുലൈന്സട്ട്  സമയബന്ധനിതമകൊയനി  എതനിക്കകൊന്
കേഴനിയകൊതതട്ട്  ഡനിപ്പെകൊരട്ടുനമന്റെനിനന്റെ  ഇചകൊശക്തനിയനില്ലെകൊയ്മനകേകൊണകൊണട്ട്.  13-7-2016-നട്ട്
നവളുപ്പെനിനട്ട്  4.00  മണനിക്കട്ട്  കേകൊകവരനി  എന  യുവതനിനയ  മകൊനന്തവകൊടനി  ഗവണ്നമന്റെട്ട്
ആശുപതനിയനില് അഡനിറട്ട്   നചെയ.   രകൊവനിനലൈ  7.00  മണനിക്കട്ട്  ചെനികേനിത്സ കേനിടകൊനത ആ
യുവതനി മരണനപ്പെട്ടു.  ഇതനിനനക്കുറനിനച്ചകൊനക്ക  അകനന്വേഷണയ  നടതകൊന് തയ്യകൊറകൊകുകമകൊ;
വകടകൊളനിയനില് ചെസീര എന വൃദ്ധ ഈ കേഴനിഞ്ഞെ  16-ാം തസീയതനി കേനിണറനില് വസീണട്ട് മരനിച്ചു.
അവനിനട എന്തകൊണട്ട് സയഭവനിച്ചതട്ട്; കപകൊലൈസീസട്ട് എതനി ആ കബകൊഡനി എടുക്കുകമകൊള് റവനമ്മ്യൂ
വകുപ്പെട്ട് ഉകദരകൊഗസകരകൊ ലടബല് വകുപ്പെട്ട് ഉകദരകൊഗസകരകൊ അവനിനട യുണകൊയനിരുനനില്ലെ.
.........(ബഹളയ)......  ഇനതകൊനക്കയകൊകണകൊ നകൊടനിനലൈ പടനികേവരഗക്കകൊരക്കുകവണനി നചെയ്യുന
പ്രവരതനങ്ങള്. ... (ബഹളയ)....

ശസീ  .   ഷകൊഫനി പറമനില്  : ആദനിവകൊസനികേളുനട കേകൊരരയ പറയുകമകൊള് എന്തനിനകൊണട്ട്
ഭരണപകത്തുനനിന്നുയ ഇതയുയ ബഹളയ വയനതട്ട്;

മനി  .   സസീക്കര  : നനിങ്ങള് ഇരനിക്കൂ.... ...... (ബഹളയ)......

ശസീ  .    പനി  .    നകേ  .    ബഷസീര  : അവകരകൊടുയ  ബഹളമുണകൊക്കകൊനത  ഇരനിക്കകൊന്  പറയണയ.
ആദനിവകൊസനികേളുനട കേകൊരരയ പറയുകമകൊള് അവരക്കട്ട് പുചമകൊകണകൊ; ...... (ബഹളയ).....

മനി  .    സസീക്കര  : ശസീ.  പനി.  നകേ.  ബഷസീര,  നനിങ്ങള് സസീറനില് ഇരനിക്കൂ.  അകദഹയ പറഞ്ഞെട്ട്
അവസകൊനനിപ്പെനിക്കനട.  

ശസീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബകൊലൈകൃഷ്ണന്  : കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  കേകൊലൈതട്ട്  ഇതരയ
അനനിഷസയഭവങ്ങളുയ  മരണങ്ങളുമുണകൊകുകമകൊള്  ആവശരമകൊയ  ധനസഹകൊയയ
അനുവദനിക്കകൊറുണകൊയനിരുന്നു.  ഈ ഗവണ്നമന്റെട്ട് അവരക്കുകവണനി എനന്തങനിലുയ ധനസഹകൊയയ
പ്രഖരകൊപനിച്ചനിട്ടുകണകൊനയനട്ട് വരക്തമകൊക്കണയ. ........ (ബഹളയ).........

ശസീ  .    ഷകൊഫനി  പറമനില്    : ബഹുമകൊനനപ്പെട  സസീക്കര,  ആദനിവകൊസനികേളുനട  കേകൊരരയ
സയസകൊരനിക്കുകമകൊള്  ഭരണപക  അയഗങ്ങള്  ബഹളമുണകൊക്കുനതനില്  അങ്ങട്ട്
ഇടനപടണയ........ (ബഹളയ).......
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മനി  .    സസീക്കര  : ശസീ.  ഷകൊഫനി  പറമനില്,  ഓകരകൊരുതരുയ  സയസകൊരനിക്കുകമകൊള്  അങ്ങട്ട്
അവനിനട ഇരുനട്ട് പറയുന കേമന്റുകേനളല്ലെകൊയ ഞകൊന്  കകേള്ക്കുന്നുണട്ട്.....(ബഹളയ)........

ശസീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബകൊലൈകൃഷ്ണന്  : നവജകൊതശനിശു  മരനിച്ച  യുവതനിനയ  സയരകനിക്കകണ;
ഇങ്ങനനയുള  ഒടനവധനി  ദുരന്തങ്ങള്  കകേരളതനിനലൈ  പടനികേ  വരഗക്കകൊര   അനുഭവനിച്ചു
നകേകൊണനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  ക്രമസമകൊധകൊനയ തകേരന്നുനവനട്ട് പ്രതനിപകകനതകൊവട്ട്  പലൈവടയ പറഞ്ഞു
കേഴനിഞ്ഞു.  കേഴനിഞ്ഞെ  19-ാം  തസീയതനി  നതരനഞ്ഞെടുപ്പെട്ട്  റനിസള്ടട്ട്  വനതനിനന്റെ
ആഹകൊദപ്രകേടനവുമകൊയനി  ഞങ്ങള്  നസീങ്ങുകമകൊള്  ഡനി.ലവ.എഫട്ട്.ഐ.-ല്നപ്പെട  ഒരകൊള്
ഞങ്ങള്ക്കട്ട്  മുനനികലൈയ്ക്കട്ട്  വനട്ട്  പടനികേവരഗക്കകൊരനകൊയ  യൂതട്ട്  കകേകൊണ്ഗ്രസട്ട്  പ്രവരതകേനന
നനറനിയനിലൈനിടനിച്ചട്ട്   മൂക്കനിനന്റെ  പകൊലൈയ  തകേരതട്ട്  നമഡനിക്കല്  കകേകൊകളജനില്  ടസീറനമന്റെനിനട്ട്
കപകൊകകേണ സകൊഹചെരരമുണകൊയനി.  

മനി  .   സസീക്കര  : ശസീ. ഐ. സനി. ബകൊലൈകൃഷ്ണന്.......

ശസീ  .    ഐ  .    സനി  .    ബകൊലൈകൃഷ്ണന്  : തലൈകശ്ശേരനിയനില്  ദളനിതട്ട്  വനിഭകൊഗനത  കേളകക്കസനില്
കുടുക്കനി  അവനര  അപമകൊനനിച്ച  ഗവണ്നമന്റെകൊണനിതട്ട്.   ഈ  ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ  നയസമസീപനയ
തനിരുതണനമനകൊണട്ട്  എനനിക്കട്ട്  ഈ  സഭകയകൊടട്ട്  അഭരരത്ഥനിക്കകൊനുളതട്ട്.   ഞകൊന്  ഈ
ധനവനിനനികയകൊഗ ബനില്ലെനിനന ഒരനിക്കല്കൂടനി ശക്തമകൊയനി എതനിരത്തുനകേകൊണട്ട് നനിരത്തുന്നു.  

ധനകേകൊരരവുയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി (കഡകൊ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകൊമസട്ട് ഐസകേട്ട്  ): സര, ഒരു
സവനികശഷമകൊയ  കദശസീയ  രകൊഷസീയതനിനന്റെ  പശ്ചകൊതലൈതനിലൈകൊണട്ട്  ഈ
നനിയമസഭയനില് ............

ശസീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതസീശന്  : പടനികേവരഗതനില്നപ്പെട ഒരകൊള് ആദനിവകൊസനികേനളക്കുറനിച്ചട്ട്
സയസകൊരനിക്കുകമകൊള്  ഭരണപക  അയഗങ്ങള്  ഇതയുയ  ബഹളയ  ഉണകൊക്കനിയതനില്
ബഹുമകൊനനപ്പെട സസീക്കര ഇടനപടണയ.

മനി  .    സസീക്കര  : ശസീ.  വനി.  ഡനി.  സതസീശന്,  അകദഹയ  പ്രസയഗയ
അവസകൊനനിപ്പെനിക്കണനമനകൊണട്ട് ഞകൊന് പറഞ്ഞെതട്ട്.  നനിങ്ങള് കകകൊഭനികക്കണ കേകൊരരമനില്ലെ.
സഭയനില് രണട്ട്  ഭകൊഗത്തുനനിന്നുയ  സയസകൊരനിക്കുകമകൊള് കേമന്റുകേള് വരുന സന്വേഭകൊവമുണട്ട്.
കേമന്റുകേള് പറയുനതട്ട്  എല്ലെകൊവരുയ ഉകപകനികക്കണതകൊണട്ട്.  

പ്രതനിപകകനതകൊവട്ട്  (ശസീ  .    രകമശട്ട്  നചെനനിതലൈ  ): ഒരു  കേകൊരരയ  ബഹുമകൊനനപ്പെട
സസീക്കറുനട ശദ്ധയനില്നപ്പെടുതകൊനുണട്ട്.  ഭരണകേകനിയനില് നനിന്നുളവര   പ്രസയഗനിക്കുകമകൊള്
പ്രതനിപകത്തുളവര  ശബ്ദവുമുണകൊക്കകൊറനില്ലെ.  അങ്ങട്ട് ഇങ്ങനന പറയുനതട്ട് ശരനിയല്ലെ.  
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മനി  .    സസീക്കര  : ഞകൊന് ഇവനിനട നതകൊടടുതട്ട് ഇരനിപ്പുണട്ട്.  ആരുയ അങ്ങനന നചെയ്യകൊന്
പകൊടനില്ലെ.  

ശസീ  .    രകമശട്ട് നചെനനിതലൈ  : ആദനിവകൊസനികേളുനട പ്രശ്നയ ഇവനിനട അവതരനിപ്പെനിക്കുന
സന്ദരഭതനില് അതനിനന കേളനിയകൊക്കുകേയുയ പുചനിക്കുകേയുയ നചെയ്യുനതട്ട് ശരനിയകൊകണകൊ; അതട്ട്
വളനര നതറകൊയ നടപടനിയകൊണട്ട്.  അപ്പുറത്തുനനിനട്ട് ആനരല്ലെകൊയ സയസകൊരനിച്ചു, ഇവനിനട നനിനട്ട്
ആനരങനിലുയ  ബഹളയ  ഉണകൊക്കനികയകൊ;  അവനിനട  നനിനട്ട്  ശസീ.  നകേ.  കുഞ്ഞെനിരകൊമന്
പ്രകകേകൊപനപരമകൊയനി എനന്തല്ലെകൊയ സയസകൊരനിച്ചു, ഇവനിനട ആനരങനിലുയ കുഴപ്പെമുണകൊക്കനികയകൊ;

മനി  .    സസീക്കര  : സഭയനില്  ഒരയഗയ  സയസകൊരനിക്കുകമകൊള്  ആരുയ  കേമന്റെട്ട്  നചെയ്യകൊന്
പകൊടനില്ലെ.  എല്ലെകൊവരുയ അതട്ട് പകൊലൈനിക്കണയ.  എല്ലെകൊവരക്കുയകവണനിയകൊണട്ട് പറയുനതട്ട്.  

ധനകേകൊരരവുയ  കേയറുയ  വകുപ്പുമനനി  (കഡകൊ  .    ടനി  .    എയ  .    കതകൊമസട്ട്  നഎസകേട്ട്):  സര,
സവനികശഷമകൊനയകൊരു  കദശസീയ  രകൊഷസീയതനിനന്റെ  പശ്ചകൊതലൈതനിലൈകൊണട്ട്  കകേരള
നനിയമസഭ  ഈ  ധനവനിനനികയകൊഗ  ബനില്  ചെരച്ച  നചെയനകേകൊണനിരനിക്കുനതട്ട്.  ആ
രകൊഷസീയതനിനന്റെ പ്രകതരകേത,  ഇന്തരയനിനലൈ പ്രധകൊനനപ്പെട രണട്ട് രകൊഷസീയ കേകനികേള്
മകൊതമല്ലെ  മറ  രകൊഷസീയ  കേകനികേളുയ  ഈ  നവലൈനിബറല് സമസീപനങ്ങനള
അയഗസീകേരനിക്കുന  ഒരു  സനിതനി  വനനിട്ടുണട്ട്.  ഇവനിനട  ശസീ.  എ.  പ്രദസീപ്കുമകൊര
എന്തുനകേകൊണട്ട്  ബകൊങട്ട്   ഇങ്ങനന  ഒരു  നയതനികലൈക്കട്ട്   എതനികച്ചരന്നു  എനട്ട്
വനിശദസീകേരനിച്ചകപ്പെകൊള് പ്രതനികേരനിക്കകൊന് കതകൊനനിയതട്ട് ശസീ. സനി. എഫട്ട്. കതകൊമസനിനകൊണട്ട്. 

ശസീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതകൊമസട്ട്:  സര,  ഞകൊന്  പറഞ്ഞെ  സമസീപനയ  അതല്ലെ.
കകേരളതനിനന്റെ  ഒരു  നപകൊതതകൊല്പരരനത  സയബന്ധനിച്ചട്ട്  മുഖരമനനി  ഒരു  പ്രകമയയ
അവതരനിപ്പെനിച്ചനിരനിക്കുന്നു.  ആ  പ്രകമയനത  അതനിശക്തമകൊയനി  സകപ്പെകൊരടട്ട്  നചെയനകേകൊണട്ട്
കകേന്ദ്ര ഗവണ്നമന്റെനില്നനിന്നുയ റനിസരവട്ട് ബകൊങനില്നനിന്നുയ നസീതനി ലൈഭനിക്കകൊന് ഒരു കപകൊരകൊടയ
നടത്തുകമകൊള്,  ഒകര സമയതട്ട് രണകപകരകൊടട്ട്  എതനിരക്കകൊന് കപകൊകുനതട്ട്  ബുദ്ധനിയല്ലെ.
പ്രകമയയ  ചെരച്ച  നചെയ്യുകമകൊള്  നമ്മുനട  എതനിരപ്പു  മുഴുവന്   കേകൊണനികക്കണതട്ട്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്നമന്റെനികനകൊടകൊണട്ട്.  അവനിനട  കകേകൊണ്ഗ്രസനിനന്റെ  പശ്ചകൊതലൈയ  പറഞ്ഞെട്ട്
വകൊദഗതനികേനള  ദുരബലൈനപ്പെടുതരുതട്ട്.  ആ  ഒരു  സമസീപനനതക്കുറനിച്ചകൊണട്ട്  ഞകൊന്
പറഞ്ഞെതട്ട്.

കഡകൊ  .    ടനി  .    എയ  .    കതകൊമസട്ട് നഎസകേട്ട്:  ശരനി.  ഇകപ്പെകൊഴനിവനിനട അയഗസീകേരനിച്ച വനിഷന്
2030  അതനിനന്റെ  സമസീപനയ  വളനര  വരക്തമകൊണകല്ലെകൊ;  ഒരു  പ്രകൊകദശനികേ
കേകനിയകൊനണങനിലുയ  കകേരളകൊ  കകേകൊണ്ഗ്രസട്ട്  പൂരണ്ണമകൊയുയ  അതട്ട്  അയഗസീകേരനിക്കുനനകൊരു
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സമസീപനമകൊണട്ട്  സന്വേസീകേരനിച്ചതട്ട്.  ഇതകൊണട്ട്  നപകൊത  രകൊഷസീയ  സനിതനി,  കകേകൊണ്ഗ്രസുയ
ബനി.നജ.പനി.യുയ  മകൊതമല്ലെ  ഇന്തരയനിനലൈ  പ്രധകൊനനപ്പെട  എല്ലെകൊ  പ്രകൊകദശനികേ  കേകനികേളുയ
പുതനിയ സകൊമതനികേ നയങ്ങനള അയഗസീകേരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  അകതസമയയ ഈ നയങ്ങള്
പൂരവ്വകൊധനികേയ  ശക്തമകൊയനി  നടപ്പെകൊക്കുനതനിനട്ട്  വരഗസീയമകൊയനി  രകൊജരനത ഭനിനനിപ്പെനിക്കകൊന്
ശമനിക്കുന ബനി.നജ.പനി. അധനികേകൊരതനിലൈനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്. ഈനയകൊരു  പശ്ചകൊതലൈതനില്
മതനനിരകപകതയുനടയുയ  ജനപക  വനികേസനതനികന്റെയുയ   ബദലൈകൊക്കനി  കകേരളനത
ഉയരത്തുനതനിനട്ട്  പ്രതനിജകൊബദ്ധമകൊയനിട്ടുനളകൊരു  സരക്കകൊരകൊണട്ട്  കകേരളയ  ഭരനിക്കുനതട്ട്.
ആ  ഒരു  കേകൊഴ്ചപ്പെകൊടട്ട്  വച്ചുനകേകൊണകൊണട്ട്  2016-17 നലൈ  ബഡ്ജറട്ട്  ഞങ്ങള്  പുതക്കനിയതട്ട്.
ഞകൊന് വനിശദകൊയശങ്ങളനികലൈക്കട്ട് കപകൊകുകേയല്ലെ.  നപകൊത ചെരച്ചയള മറുപടനിയനില് അനതല്ലെകൊയ
ഞകൊന്  വരക്തമകൊക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഓകരകൊ  കമഖലൈയനിലുയ  ഞങ്ങളുനട  മകൊനനിനഫകസ്റ്റേകൊ
മുകനകൊട്ടുവച്ച,  കകേരളനത  ഒരുപടനി  മുകനകൊട്ടു  കപകൊകേകൊന്  പറന  രസീതനിയനിലുള
നനിരകദശങ്ങളകൊണട്ട്  പുതക്കനിയ  ബഡ്ജറനിലൂനട  നല്കേനിയനിട്ടുളതട്ട്.  വനിദരകൊഭരകൊസമകൊയകൊലുയ
ആകരകൊഗരമകൊയകൊലുയ  സയസ്ക്കകൊരമകൊയകൊലുയ  ഓകരകൊ  കമഖലൈയനിലുയ  അതരതനിനലൈകൊരു
സമസീപനയ  നനകേനക്കകൊള്ളുകേയകൊണട്ട്   നചെയനിട്ടുളതട്ട്.  പകക  ഞങ്ങള്  ആഗ്രഹനിക്കുന
രസീതനിയനില് മുകനകൊട്ടുകപകൊകുനതനിനട്ട് തടസമുണട്ട്. കേകൊരണയ അതയ്ക്കട്ട് ഗുരുതരമകൊയനിട്ടുനളകൊരു
സകൊമതനികേ  അവസയകൊണട്ട്  ഇനട്ട്  നനിലൈവനിലുളതട്ട്.  ഈ  അവസയനില്കപ്പെകൊലുയ
കകേരളതനിനലൈ  നപകൊതനനികകപയ  വരദ്ധനിപ്പെനിക്കുനതനിനുകവണനി   ഒരു  കേകൊലൈത്തു
മനില്ലെകൊതവനിധമുള  വലൈനിനയകൊരു  പരസീകണതനിനകൊണട്ട്  നമ്മളനിവനിനട  മുതനിരുനതട്ട്.
അകപ്പെകൊള്  അതനിനന  അപ്രസീഷനികയറട്ട്  നചെയ്യണനമന്നു  മകൊതമല്ലെ,  ഈ  ബഡ്ജറട്ട്
തസീരുമകൊനങ്ങള്  നടപ്പെകൊക്കുനതനിനുകവണനി  എല്ലെകൊവരുയ  സഹകേരനികക്കണതനണനകൊണട്ട്
എനനിക്കട്ട് അഭരരത്ഥനിക്കകൊനുളതട്ട്. 

ബഡ്ജറനില്നനിന്നുള  നചെലൈവുകേള്ക്കട്ട്  ways  and  means  പരനിമനിതനികേളുണട്ട്.
യഥകൊരത്ഥതനില്  6,000  കകേകൊടനി  രൂപയുനട  ഇമ്മസീഡനിയറകൊയനിട്ടുള  ബകൊധരതകേള്
നകേകൊടുത്തുതസീരക്കകൊന്  തസീരുമകൊനനിച്ചനിരുന്നുനവങനില്  ഈ  വരഷനത  ബഡ്ജറട്ട്
എന്തകൊയനിതസീരുമകൊയനിരുന്നു?  വകൊയ്പനയടുക്കുനതട്ട് മുഴുവനുയ റവനമ്മ്യൂ നചെലൈവനിനുകവണനി
നസീക്കനിവയ്കക്കണ അവസ വരുമകൊയനിരുന്നു.  അതനകേകൊണട്ട്  2,000  കകേകൊടനി രൂപകയ
അതനില്നനിനട്ട് ഇകപ്പെകൊള് നചെലൈവകൊക്കകൊന് തസീരുമകൊനനിച്ചനിട്ടുള.  ബകൊക്കനി  4,000  കകേകൊടനി
രൂപ  അവനിനടതനനയനിരനിക്കുകേയകൊണട്ട്.  അതനിനുപുറകമ  അധനികേമകൊയനി  വരുന  മറട്ട്
നചെലൈവുകേളുണട്ട്.  അതനകേകൊണട്ട്  ബഡ്ജറനിനന  സയബന്ധനിച്ചനിടകതകൊളയ  ways  and
means  നനിയനണങ്ങള് അനനിവകൊരരമകൊണട്ട്.  എനകൊല് പ്രകതരകേ നനികകപ പദ്ധതനി
എന്നുളളതനിനട്ട്  ഇല്ലെ.  അതട്ട്  ഞകൊന്  വരക്തമകൊക്കുകേയകൊണട്ട്.  അതനകേകൊണട്ട്
നടപ്പെകൊക്കുനതനിനട്ട് പണമല്ലെ തടസയ. നമുക്കട്ട് എത ഇനസീകഷരറസീവട്ട് ഉണട്ട് എന്നുളതകൊണട്ട്.
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അതട്ട് വകുപ്പുകേകളകൊടട്ട് മകൊതമല്ലെ ബഹുമകൊനരരകൊയനിട്ടുള എയ.എല്.എ.-മകൊകരകൊടുയ നപകൊതനവ
ഞകൊന്  പറയുന  ഒരു  കേകൊരരമകൊണട്ട്.  ഇവനിനട  പലൈരുയ  അവരുനട  മണ്ഡലൈങ്ങളനില്
അനുവദനിക്കകൊനമനട്ട് പറഞ്ഞെനിരുനതട്ട് വനനിടനിനല്ലെനനകൊനക്ക പറയുകേയുണകൊയനി.  വരക്കട്ട്
എന്നുപറഞ്ഞെകൊല്  കറകൊഡട്ട്  മകൊതമല്ലെ.  കുടനിനവളയ,  നകേടനിടങ്ങള്,  പകൊലൈങ്ങള്,
കസകൊരട്സട്ട്  കകേകൊയപകകേള്,  ആശുപതനിയുനട  നവസീകേരണയ  എനനിവനയല്ലെകൊയ
വരുന്നുണട്ട്.  ഓകരകൊ  മണ്ഡലൈതനികലൈയുയ  ഇങ്ങനനയുളള  വരക്കുകേളുനട  ലൈനിനസ്റ്റേടുതട്ട്
തനകൊല് എനന്തങനിലുയ കുറവുനണങനില് അതട്ട് നമുക്കട്ട് നനികേതകൊയ. ഒരു സയശയവുയ
അക്കകൊരരതനിലൈനില്ലെ.  പകക ഇതട്ട് നടപ്പെകൊകേണനമന്നുനണങനില് ഇവനിനടയുള ഓകരകൊ
അയഗതനിനന്റെയുയ  വലൈനിനയകൊരു മുന്നനകേ കവണതകൊയുണട്ട്.  ഞകൊനനകൊരു ഉദകൊഹരണയ
പറയകൊയ.  നമ്മളനികപ്പെകൊള് എല്ലെകൊ മണ്ഡലൈതനികലൈയുയ സ്കൂളുകേളനിനലൈ  8,  9,  10,  11,  12
കകൊസുകേള് നനഹനടകേട്ട് ആക്കകൊന് കപകൊവുകേയകൊണട്ട്. നനഹനടകേട്ട് എന്നുവച്ചകൊല് കേമമ്മ്യൂടര
നകേകൊണകപകൊയനി കകൊസട്ട് മുറനിയനില് വയനതല്ലെ. അതട്ട് നചെയ്യണനമങനില് ഓകരകൊ കകൊസട്ട്
മുറനിനയയുയ  കുറനിച്ചട്ട്  ഒരു  ധകൊരണകവണയ.   അതകൊയതട്ട്    അവനിനട  എനന്തകൊനക്ക
നമയനിന്റെനന്സട്ട്  വരക്കട്ട്  കവണയ,  എങ്ങനന  ബലൈനപ്പെടുതണയ   എനതനിനന
ക്കുറനിനച്ചകൊനക്കയുള  കബകൊധരമുണകൊകേണയ.  അതട്ട്  കകേന്ദ്രസീകൃതമകൊയനി  നചെയ്യകൊന്  പറന
ഒനകൊകണകൊ?  ഇനനി  നടപ്പെനിലൈകൊക്കനിയകൊല്തനന പഠനിപ്പെനിക്കുനതനില് അതനിനന എങ്ങനന
ഉപകയകൊഗനപ്പെടുതണയ എന പ്രശ്നമുണട്ട്.   കേമമ്മ്യൂടര പഠനിപ്പെനിക്കകൊനല്ലെ.  ഇയഗസീഷട്ട് ആയകൊലുയ
സയന്സട്ട്  ആയകൊലുയ  സകൊമൂഹര  പകൊഠമകൊയകൊലുയ  ഈ  സയവനിധകൊനമുപകയകൊഗനിച്ചട്ട്
പഠനിപ്പെനിക്കുനതനിനട്ട്  അദ്ധരകൊപകേനരയുയ  മറയ  തയ്യകൊനറടുപ്പെനികക്കണതണട്ട്.  ഇതട്ട്
നടപ്പെകൊകേണനമന്നുനണങനില്  വലൈനിയ ഇനനികഷരറസീവട്ട് തകൊനഴ തടനില് നനികനവകരണതണട്ട്.
ആരുനട  മണ്ഡലൈതനിലൈകൊണട്ട്  ഒരു  തകൊലൂക്കട്ട്  ആശുപതനിയുനട  നലൈവലൈനിനലൈങനിലുയ  വരുന
ഒരകൊശുപതനി ഇല്ലെകൊതതട്ട്;  ആ ആശുപതനിയനില് പണതനിനന്റെ ബകൊര വച്ചനിടനില്ലെ.  എന്തകൊണട്ട്
അവനിനട കവണതട്ട്; ഡനിപ്പെകൊരട്ടുനമന്റെട്ട്  എസ്റ്റേനികമറട്ട് എടുക്കുയ. അതനിനുള തസീരുമകൊനങ്ങനളകൊനക്ക
ഡനിപ്പെകൊരട്ടുനമന്റെട്ട്  വഴനി  നടക്കുയ.  പകക  ആശുപതനിയുനട  സലൈപരനിമനിതനിയുയ  മറട്ട്
കേകൊരരങ്ങനളക്കുറനിനച്ചകൊനക്ക നമുക്കുയ ഒരു ധകൊരണ കവകണ? ഇതകൊണട്ട് ഇവനിനടയുയ  കവണതട്ട്.
ഒരു  മുന്നനകേ  തകൊഴത്തുനനിനട്ട്  വരുനനിനല്ലെങനില്  അതട്ട്  bureaucratic  exercise  ആയനി
നനിശ്ചനിത  ലൈകയ  രൂപയുനട  ഒരു  നകേടനിടയ  എല്ലെകൊ  ആശുപതനിയനിലുയ  പണനിയകൊനമന
നനിലൈയനില്  ഒതങ്ങനി  നനില്ക്കുയ.  ഇനതല്ലെകൊയ  ഒറയടനിക്കല്ലെ  നകേകൊടുക്കകൊന്  കപകൊകുനതട്ട്.
ഇരുപതകഞകൊ  മുപ്പെകതകൊ  മണ്ഡലൈങ്ങള്ക്കകൊയനിടകൊയനിരനിക്കുയ  പ്രകതരകേ  നനികകപ
പദ്ധതനിയനില്  പണയ  അനുവദനിക്കുകേ.  എല്ലെകൊയ  തയ്യകൊറകൊവകൊന്  കേകൊത്തുനനിനകൊല്  ഈ
പരനിപകൊടനികേള്  നടക്കനില്ലെ.   രണകൊമനത  ഗഡ  വരണനമന്നുനണങനില്  ഓകരകൊ  അയഗവുയ
അതനില് മുന്നനകേ എടുകക്കണതണട്ട്.  ധനവനിനനികയകൊഗ ബനില്ലെനില് വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന
പണയ നചെലൈവകൊക്കുനതനിനു എല്ലെകൊവരുനടയുയ  സഹകേരണവുയ മുന്നനകേയുയ അഭരരത്ഥനിക്കുകേ



നനിയമനനിരമ്മകൊണകേകൊരരയ 459

മകൊതമകൊണട്ട് ഞകൊനനിവനിനട ഉകദശനിക്കുനതട്ട്. 

എസട്ട്.  സനി.  ഫണനില് ഒരു കുറവുയ വരുതനിയനിടനില്ലെ,  അങ്ങനനനയകൊരു നതറനിദ്ധകൊരണ
ആരക്കുയ  കവണ.  പകൊനനികലൈകൊ  അനല്ലെങനില്  ബഡ്ജറനിനന്റെ  അക്കറൗണനികലൈകൊ
വകേയനിരുതനിയനിട്ടുള  ഒരു  നനപസകപകൊലുയ  കുറച്ചനിടനില്ലെ.  അതവനിനടയുണട്ട്,  നനിങ്ങളതട്ട്
സമയനമടുതട്ട് പരനികശകൊധനികച്ചകൊള, അതകൊണട്ട് അതനിനന്റെ യകൊഥകൊരത്ഥരയ.

പടനികേജകൊതനി പടനികേവരഗ പനികനകൊക്കസമുദകൊയകകമവുയ നനിയമവുയ സകൊയസകൊരനികേവുയ
പകൊരലൈനമന്റെറനികേകൊരരവുയ വകുപ്പുമനനി  (ശസീ  .    എ  .    നകേ  .    ബകൊലൈന്):  സര,  പഞ്ഞെമകൊസങ്ങളകൊയ
ജൂനനലൈ,  ഓഗസ്റ്റേട്ട്,  നസപ്റയബര  മകൊസങ്ങളനില്  കേഴനിഞ്ഞെ  ഗവണ്നമന്റെട്ട്  ഭകണ  കേനിറനിനട്ട്
നകേകൊടുതതട്ട് 5 കകേകൊടനി രൂപയകൊണട്ട്. ഈ വരഷയ 25 കകേകൊടനി രൂപയകൊണട്ട് നകേകൊടുതനിട്ടുളതട്ട്.
1,07,000  കുടുയബങ്ങളകൊണുളതട്ട്.  87,000  കുടുയബങ്ങളനില് ഇകപ്പെകൊഴനിതട്ട്  എതനിക്കഴനിഞ്ഞു.
എല്ലെകൊ  കേകൊരരനത  സയബന്ധനിച്ചുള  കേണക്കുയ  എനന്റെ  കേയ്യനിലുണട്ട്.  അവരുനട
കേകൊലൈഘടതനിലുണകൊയനിരുന  എസട്ട്.സനി.  ഡയറക്ടറുയ  എസട്ട്.ടനി.  ഡയറക്ടറുയ  തനനയകൊണട്ട്
ഇകപ്പെകൊഴുമുളതട്ട്.  ഇനനി  വനിവരകൊവകേകൊശ  കേമ്മസീഷന്  മുകഖനയകൊണട്ട്  കചെകൊദനിക്കുനനതങനില്
അങ്ങനന  കചെകൊദനിക്കകൊയ.  പ്രതനിപക  കനതകൊവനിനന  വച്ചനിടകൊണട്ട്  അകനന്വേഷനിക്കുനനതങനില്
അങ്ങനന അകനന്വേഷനിക്കകൊയ.  ഇവനിനട ഗവണ്നമന്റെനിനന്റെ കേയ്യനിലുള കേണനക്കന്നുപറയുനതട്ട്
ബഹുമകൊനനപ്പെട  മനനി  ഉണകൊക്കുന  കേണക്കല്ലെ.  അതകൊദരയ  മനസനിലൈകൊക്കുകേ.
എസട്ട്.സനി./എസട്ട്.ടനി. ഫണട്ട് കകേരളതനില് മകൊതമല്ലെ പുറത്തുയ വനിനനികയകൊഗനിക്കുനതനില് വലൈനിയ
കപകൊരകൊയ്മകേളുണട്ട്.  ആ കപകൊരകൊയ്മകേള് മകൊറനതനിനുകവണനി മനനിതലൈതനിലുള ഇടനപടലുകേള്
മകൊതമല്ലെ  ബഡ്ജറനില്  കൃതരമകൊയ  നനിരകദശവുയ  വച്ചനിട്ടുണട്ട്.  ദകൊരനിദ്രര  കരഖയ്ക്കട്ട്  തകൊനഴയുള
ഒറനപ്പെട  ഓകരകൊ   വസീടുകേനളയുയ   ദകൊരനിദ്രര  കരഖയ്ക്കട്ട്  മുകേളനിലൈകൊക്കുനതനിനുകവണനി  ആശയ
പദ്ധതനിനയകപ്പെകൊനലൈ ഒരു നനമകക്രകൊപകൊന് ഉണകൊക്കകൊയ.   എന്തുകവണനമങനിലുയ തസീരുമകൊനനിക്കകൊയ.
ഒരു തടസവുമനില്ലെ.  ഇറൗ കുടുയബങ്ങനള രകനപ്പെടുത്തുനതനിനട്ട്  അവരക്കട്ട് വസീടകൊനണങനില്  വസീടുയ
ആരനക്കങനിലുയ  സന്വേയയനതകൊഴനിലൈകൊനണങനില്  നതകൊഴനിലുയ  അതനല്ലെങനില്  മകൊറകൊകരകൊഗതനിനുള
ചെനികേനിത്സയകൊനണങനില് അതനിനുള ചെനികേനിത്സകൊസഹകൊയവുയ ഇനനി ഇനതകൊന്നുമല്ലെ ആഴ്ചകതകൊറുയ
ഭകണയ നകേകൊടുകക്കണതകൊനണങനില് ഭകണവുയ നല്കുനതനിനുള പകൊന് തയ്യകൊറകൊക്കനികക്കകൊള,
ആരകൊണട്ട്  അതനിനട്ട്  ഇനനികഷരറസീവട്ട്  എടുക്കുനതട്ട്?   നമ്മുനട  മണ്ഡലൈതനിനലൈ  വനികേസന
കേകൊരരങ്ങള്  നമ്മള്  തസീരുകൊമകൊനനിച്ചകൊല്  പണയ  പ്രതനിബന്ധമല്ലെ.   പദ്ധതനികേള്
ഉണകൊക്കനിനക്കകൊള  നമുക്കട്ട്  നചെയ്യകൊന്  കേഴനിയുയ.  അതല്ലെകൊനത  നസറനില്നമന്റെട്ട്
കബസനിലൈകൊനണങനില്,  ഒരു  നസറനില്നമന്റെനില്  അടനിസകൊന  ഇന്ഫ്രകൊസ്ടക്ചെര  എനന്തല്ലെകൊയ
കവണനമന്നുന്നുളതട്ട്  സയബന്ധനിച്ചട്ട്  നസറനില്നമന്റെട്ട്  അടനിസകൊനതനില്  പകൊനുണകൊക്കനിയകൊല്
അതട്ട് നല്കുനമനകൊണട്ട് ബഡ്ജറനില് പറഞ്ഞെനിട്ടുളതട്ട്. ഇങ്ങനനയുള കപകൊരകൊയ്മകേളുണട്ട് ഞകൊന്
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അപ്പുറുത്തുമനിപ്പുറത്തുമനിരനിക്കുനവനര കുറയ പറയുനതല്ലെ, നമുനക്കകൊരുമനിച്ചട്ട് …..

ശസീ  .    നകേ  .    സനി  .    കജകൊസഫട്ട് :  സര,  അങ്ങട്ട്  സയസകൊരനിക്കുകമകൊഴുയ  അപ്പുറതട്ട്
സയസകൊരനിക്കുകമകൊഴുയപ്രകതരകേ  മകൊന്ദരവനിരുദ്ധ  പകൊകക്കജനിനനപ്പെറനി  സയസകൊരനിക്കുകേയുണകൊയനി.
ആ  പകൊകക്കജനിനന്റെ  എക്സേട്ട്നപന്ഡനിച്ചര  ഇറൗ  ബനില്ലെനില്  ഉള്നക്കകൊള്ളുന്നുകണകൊ?
അകപ്രകൊപ്രനികയഷനനില് ഉള്നക്കകൊള്ളുന്നുകണകൊ? 

കഡകൊ  .    ടനി  .    എയ  .    കതകൊമസട്ട്  നഎസകേട്ട് :  സര,  ഇല്ലെകല്ലെകൊ.   നകേകൊച്ചനി  നമകടകൊയുനട
നനിരമ്മകൊണതനിനുള പണനതപ്പെറനി നമ്മുനട ബഡ്ജറനില് ചെരച്ച നചെയ്യുന്നുകണകൊ?  കേണ്ണൂര
വനിമകൊനതകൊവളതനികന്റെതട്ട് ചെരച്ച നചെയ്യുന്നുകണകൊ? ഏറനിവനകൊല് അതനിനട്ട് നമ്മള് നല്കുന
ഒരു  നചെറനിയ  ഗ്രകൊന്റെട്ട്  ഉണട്ട്.  അതകല്ലെ  വരുന്നുള.  ഇതനികപ്പെകൊള്  നമ്മള്  നചെയ
നകേകൊണനിരനിക്കുന  കേകൊരരമകൊണട്ട്.  ഇനതകൊരു  നനിരദനിഷ  കപ്രകൊജക്ടനിനല്ലെ.  ഇനനികപ്പെകൊള്
പ്രഖരകൊപനിച്ച കപകൊനലൈ കകേരളതനിനലൈ എല്ലെകൊ സ്കൂളുകേളുയ  കകേകൊകളജകേളുയ  ആശുപതനികേളുയ
നനകൊക്കകൊന്  പറന  ഒരു  സസീമകൊയനി  ഇതട്ട്  രൂപകൊന്തരനപ്പെടുതനിയനിരനിക്കുനനകനയുള.
ഇതനില്  ഉള്നക്കകൊളനിച്ചനിടനില്ലെ.  ഉള്നക്കകൊളനിക്കകൊതതനകേകൊണകൊണട്ട്  നനിങ്ങള്  പറഞ്ഞെതട്ട്
ഇതട്ട്  പ്രകതരകേ  നനികകപ  പദ്ധതനിയനില്  വയ്ക്കരുതട്ട്  കനകൊരമല്  ബഡ്ജറനില്
ഉള്നപ്പെടുതണനമനട്ട്.  ഞകൊനനികപ്പെകൊള് പറയകൊന് ശമനിച്ചതട്ട് കനകൊരമല് ബഡ്ജറകൊനണങനില്
ഇറൗ  നറസ്ട്രൈനികന്  ഉണകൊകുയ.  മകറതകൊനണങനില്  എകപ്പെകൊള്  പണയ  നചെലൈവഴനിക്കുകനകൊ
എന്നുവച്ചകൊല്  ബനിലൈട്ട്ല്ല്  പകൊസകൊകുകനകൊ  അകപ്പെകൊള്  കകേകൊണ്ടകൊക്ടറുനട  അക്കറൗണനികലൈയ്ക്കട്ട്
ഓണ്നനലൈനകൊയനി പണയ കപകൊകുയ. ഇറൗ നറസ്ട്രൈനികനനകൊന്നുയ പ്രകതരകേ നനികകപ പദ്ധതനിക്കട്ട്
ബകൊധകേമകൊകേനില്ലെ.  ഞകൊന്  സയസകൊരയ  നസീട്ടുനനില്ലെ.നമ്മള്  എല്ലെകൊകപരുയ
സഹകേരനിക്കുകുയകൊനണങനില്  ഒരു  സയശയവുയ  കവണ,  അഞട്ട്  വരഷയ  കകേരളതനില്
ഇതകപകൊനലൈ നനികകപയ ഉറപ്പുവരുത്തുവകൊന് കേഴനിഞ്ഞെകൊല് എന്തട്ട് വലൈനിയ മകൊറമകൊയനിരനിക്കുയ
നമ്മുനട  സയസകൊനതനിനുണകൊവുകേ.  അതനിനുകവണനി  ഒരുമനിച്ചട്ട്  പ്രവരതനിക്കണനമനട്ട്
അഭരരത്ഥനിച്ചുനകേകൊണട്ട് ഞകൊന് വകൊക്കുകേള് അവസകൊനനിപ്പെനിക്കുന്നു.

മനി  .    സസീക്കര: 2016-നലൈ കകേരള ധനവനിനനികയകൊഗ [കവകൊടട്ട് ഓണ് അക്കറൗണട്ട് ( 2-ാം
നമര)] ബനില് പരനിഗണനയ്നക്കടുക്കണനമന പ്രകമയനത

അനുകൂലൈനിക്കുനവര..........

പ്രതനികൂലൈനിക്കുനവര..........

പ്രകമയയ സഭ അയഗസീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. ബനില് പരനിഗണനയ്നക്കടുക്കുന്നു.

2-  ഉയ   3-  ഉയ വകുപ്പുകേള് 
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(കഭദഗതനിയനില്ലെ)

മനി  .   സസീക്കര : 2-ഉയ 3-ഉയ വകുപ്പുകേള് ബനില്ലെനിനന്റെ  ഭകൊഗമകൊക്കണനമന പ്രശ്നനത

അനുകൂലൈനിക്കുനവര..........

 പ്രതനികൂലൈനിക്കുനവര..........

2-ഉയ 3-ഉയ വകുപ്പുകേള് ബനില്ലെനിനന്റെ ഭകൊഗമകൊക്കണനമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസീകേരനിച്ചു. 

2-ഉയ 3-ഉയ വകുപ്പുകേള് ബനില്ലെനിനന്റെ  ഭകൊഗമകൊയനി. 

പടനികേ

(കഭദഗതനിയനില്ലെ)

പടനികേ ബനില്ലെനിനന്റെ ഭകൊഗമകൊക്കണനമന പ്രശ്നനത 

അനുകൂലൈനിക്കുനവര............

പ്രതനികൂലൈനിക്കുനവര.............

പടനികേ ബനില്ലെനിനന്റെ ഭകൊഗമകൊക്കണനമന പ്രശ്നയ സഭ അയഗസീകേരനിച്ചു. 

        പടനികേ ബനില്ലെനിനന്റെ ഭകൊഗമകൊയനി. 

1-  ാം വകുപ്പുയ പസീഠനികേയുയ കപരുയ

(കഭദഗതനിയനില്ലെ)

മനി  .    സസീക്കര :  1-ാം  വകുപ്പുയ  പസീഠനികേയുയ  കപരുയ  ബനില്ലെനിനന്റെ
ഭകൊഗമകൊക്കണനമന പ്രശ്നനത

അനുകൂലൈനിക്കുനവര.........

പ്രതനികൂലൈനിക്കുനവര.........

1-ാം വകുപ്പുയ പസീഠനികേയുയ കപരുയ ബനില്ലെനിനന്റെ ഭകൊഗമകൊക്കണനമന പ്രശ്നയ സഭ
അയഗസീകേരനിച്ചു. 

 1-ാം വകുപ്പുയ പസീഠനികേയുയ കപരുയ ബനില്ലെനിനന്റെ ഭകൊഗമകൊയനി.

ധനകേകൊരരവുയ കേയറുയ വകുപ്പുമനനി  (  കഡകൊ  .   ടനി  .   എയ  .   കതകൊമസട്ട് നഎസകേട്ട്  ) : സര,
2016-നലൈ കകേരള ധനവനിനനികയകൊഗ [കവകൊടട്ട് ഓണ് അക്കറൗണട്ട്  (2-ാം നമര)]  ബനില്
പകൊസകൊക്കണനമന പ്രകമയയ ഞകൊന് അവതരനിപ്പെനിക്കുന്നു.

979/2017
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കൃഷനി വകുപ്പുമനനി  (ശസീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    സുനനില് കുമകൊര) :  ഞകൊന് പ്രകമയനത
പനിന്തകൊങ്ങുന്നു

മനി  .    സസീക്കര  : 2016-നലൈ കകേരള ധനവനിനനികയകൊഗ  [കവകൊടട്ട്  ഓണ് അക്കറൗണട്ട്
(2-ാം  നമര)  ]  ബനില്  പകൊസകൊക്കണനമന  പ്രകമയയ  അയഗസീകേരനിക്കണനമന
പ്രശ്നനത

അനുകൂലൈനിക്കുനവര......

പ്രതനികൂലൈനിക്കുനവര.......

ശസീ  .   നകേ  .   സനി  .   കജകൊസഫട്ട്:  സര, ഞകൊന് കപകൊള് ആവശരനപ്പെടുന്നു. 

(സഭകൊയഗങ്ങള് തകൊനഴപ്പെറയുയ പ്രകേകൊരയ കവകൊടട്ട് കരഖനപ്പെടുതനി)

അനുകൂലൈനിക്കുനവര:

1. ശസീ  നകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖകൊദര  

2. ശസീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമകൊന് 

3. ശസീമതനി പനി. അയനിഷകൊ കപകൊറനി 

4. ശസീ. നകേ. ആന്സലൈന്

5. ശസീ. ആന്റെണനി കജകൊണ് 

6. ശസീ. എ. എയ. ആരനിഫട്ട് 

7.  നപ്രകൊഫ. നകേ. യു. അരുണന് 

8.  ശസീമതനി സനി. നകേ. ആശ 

9. ശസീ. നകേ. ബകൊബു 

10.  ശസീ. എ. നകേ. ബകൊലൈന് 

11.  ശസീമതനി ഇ. എസട്ട്. ബനിജനികമകൊള് 

12.  ശസീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന്  

13. ശസീ. നകേ. ദകൊസന് 

14. ശസീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 
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15. ശസീ. എല്കദകൊ എബഹകൊയ 

16. ശസീമതനി  ഗസീതകൊ  കഗകൊപനി 

17. ശസീ.  കജകൊരജട്ട് എയ. കതകൊമസട്ട് 

18.  ശസീ.  ചെനിറയയ കഗകൊപകുമകൊര 

19. ശസീ. സനി. നകേ. ഹരസീന്ദ്രന് 

20.  കഡകൊ. നകേ. ടനി. ജലൈസീല് 

21. ശസീ. നജയനിയസട്ട് മകൊതദ്യു 

22. ശസീ. ജനി. എസട്ട്. ജയലൈകൊല് 

23. ശസീ. ഇ. പനി. ജയരകൊജന് 

24. ശസീ. വനി. കജകൊയനി 

25. ശസീ. കജകൊണ് നഫരണകൊണസട്ട്

26. ശസീ. ഒ. ആര. കകേളു 

27.  ശസീ. സനി. കൃഷ്ണന് 

28. ശസീ. നകേ. കൃഷ്ണന്കുടനി 

29. ശസീ. നകേ. കുഞ്ഞെനിരകൊമന് 

30. ശസീ. കകേകൊവൂര കുഞ്ഞുകമകൊന് 

31.  ശസീ. വനി. നകേ. സനി. മമ്മതട്ട് കകേകൊയ

32. ശസീ. എയ. എയ. മണനി 

33. ശസീ. മകൊതദ്യു ടനി. കതകൊമസട്ട് 

34. ശസീ. നകേ. നജ. മകൊക്സേനി 

35. ശസീമതനി നജ. കമഴനിക്കുടനി അമ്മ 

36. ശസീ. എ. സനി. നമകൊയസീന് 

37. ശസീ. മുഹമ്മദട്ട് മുഹസനിന് .പനി.
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38. ശസീ. എയ. മുകകേഷട്ട് 

39. ശസീ. ഡനി. നകേ. മുരളനി  

40. ശസീ. മുരളനി നപരുനനല്ലെനി 

41. ശസീ. സനി. നകേ. നകൊണു 

42. ശസീ. എയ. നറൗഷകൊദട്ട്

43. ശസീ. യു. ആര. പ്രദസീപട്ട് 

44. ശസീ. എ. പ്രദസീപട്ട് കുമകൊര 

45. ശസീ. നകേ. ഡനി. പ്രകസനന് 

46. ശസീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

47. ശസീ. പുരുഷന് കേടലുണനി 

48. ശസീ. പനി. ടനി. എ. റഹസീയ 

49. ശസീ. എയ. രകൊജകഗകൊപകൊലൈന്

50. ശസീ. നകേ. രകൊജന്: 

51. ശസീ. എസട്ട്. രകൊകജന്ദ്രന്:

52. ശസീ. ആര. രകൊകജഷട്ട്: 

53. ശസീ. റനി. വനി. രകൊകജഷട്ട്: 

54. ശസീ. നകേ. രകൊജ: 

55. ശസീ. രകൊജ എബഹകൊയ 

56. ശസീ.  ആര. രകൊമചെന്ദ്രന്

57. ശസീ. രകൊമചെന്ദ്രന് കേടനപ്പെളനി  

58. ശസീ. നകേ. നകേ. രകൊമചെന്ദ്രന് നകൊയര 

59. ശസീ. റനി. പനി. രകൊമകൃഷ്ണന് 

60. ശസീ. മുല്ലെക്കര രതകൊകേരന് 
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61. നപ്രകൊഫ. സനി. രവസീന്ദ്രനകൊഥട്ട് 

62. ശസീ. എസട്ട്. ശരമ്മ  

63. ശസീ. എ. നകേ. ശശസീന്ദ്രന് 

64. ശസീ. സനി. നകേ. ശശസീന്ദ്രന് 

65. ശസീ. പനി. നകേ. ശശനി

66. ശസീ. വനി. ശശനി 

67. ശസീ. ഐ. ബനി. സതസീഷട്ട് 

68. ശസീ. ബനി. സതരന് 

69. ശസീ. എ. എന്. ഷയസസീര  

70. ശസീമതനി നകേ. നകേ. ലശലൈജ ടസീച്ചര 

71. ശസീ. ജനി. സുധകൊകേരന് 

72. ശസീ. വനി. ആര. സുനനില് കുമകൊര 

73. ശസീ. വനി. എസട്ട്. സുനനില് കുമകൊര

74.  ശസീ. നകേ. സുകരഷട്ട് കുറുപ്പെട്ട്

75. ശസീ. എയ. സന്വേരകൊജട്ട്

76. ശസീ. ഇ. ടനി. ലടസണ് മകൊസ്റ്റേര

77. ശസീ. പനി. തനികലൈകൊതമന് 

78. ശസീ. കതകൊമസട്ട് ചെകൊണനി 

79. കഡകൊ. ടനി. എയ. കതകൊമസട്ട് ഐസകേട്ട് 

80. ശസീമതനി വസീണകൊ കജകൊരജട്ട്

81.  ശസീ. നകേ. വനി. വനിജയദകൊസട്ട്

82. ശസീ. ഇ. നകേ. വനിജയന്

83. ശസീ. പനിണറകൊയനി വനിജയന്

84. ശസീ. എന്. വനിജയന് പനിള
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പ്രതനികൂലൈനിക്കുനവര   :

1. ശസീ. അബ്ദുല് ഹമസീദട്ട്. പനി.

2. ശസീ. പകൊറക്കല് അബ്ദുല്ലെ

3. ശസീ. പനി. നകേ. അബ്ദു റബ്ബട്ട്

4. ശസീ. പനി. ബനി. അബ്ദുള് റസകൊഖട്ട്

5. ശസീ. ആബനിദട്ട് ഹുലസന് തങ്ങള്

6. ശസീ. അടൂര പ്രകേകൊശട്ട് 

7. ശസീ. മഞ്ഞെളകൊയകുഴനി അലൈനി

8. ശസീ. അനനില് അക്കര 

9. ശസീ. എ. പനി. അനനില് കുമകൊര 

10. ശസീ. അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട് 

11. ശസീ. അന്വര സകൊദതട്ട് 

12. ശസീ. ഐ. സനി. ബകൊലൈകൃഷ്ണന്

13. ശസീ. വനി. ടനി. ബല്റകൊയ

14. ശസീ. പനി. നകേ. ബഷസീര

15. ശസീ. വനി. നകേ. ഇബകൊഹനിയ കുഞ്ഞെട്ട്

16. ശസീ. എല്കദകൊസട്ട് കുനപ്പെനിളനി

17. ശസീ. പനി. സനി. കജകൊരജട്ട് 

18. ശസീ. ലഹബനി ഈഡന്  

19. ശസീ. ടനി. വനി. ഇബകൊഹനിയ 

20. കഡകൊ. എന്. ജയരകൊജട്ട് 

21. ശസീ. നകേ. സനി. കജകൊസഫട്ട് 

22. ശസീ. പനി. നകേ. കുഞ്ഞെകൊലൈനിക്കുടനി 

23. ശസീ. സനി. മമ്മൂടനി 

24. ശസീ. കമകൊന്സട്ട് കജകൊസഫട്ട് 

25. കഡകൊ. എയ. നകേ. മുനസീര 
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26. ശസീ. നകേ. മുരളസീധരന്  

27. ശസീ. എന്. എ. നനല്ലെനിക്കുനട്ട് 

28. ശസീ. ഉമ്മന് ചെകൊണനി 

29. ശസീ. തനിരുവഞ്ചൂര രകൊധകൊകൃഷ്ണന് 

30. ശസീ. രകമശട്ട് നചെനനിതലൈ

31. ശസീ. കറകൊജനി എയ. കജകൊണ്

32. ശസീ. നകേ. എസട്ട്. ശബരസീനകൊഥന്

33. ശസീ. വനി. പനി. സജസീന്ദ്രന് 

34. ശസീ. എന്. ഷയസുദസീന് 

35. ശസീ. വനി. ഡനി. സതസീശന് 

36. ശസീ. ഷകൊഫനി പറമനില് 

37. ശസീ. നകേ. എയ. ഷകൊജനി

38. ശസീ. സണ്ണനി കജകൊസഫട്ട് 

39. ശസീ. സനി. എഫട്ട്. കതകൊമസട്ട് 

40. ശസീ. പനി. ഉലബദുള

41. ശസീ. എയ. ഉമ്മര 

42. ശസീ. എയ. വനിന്നസന്റെട്ട് 

അനുകൂലൈനിക്കുനവര  – 84

പ്രതനികൂലൈനിക്കുനവര – 42

നനിഷട്ട് പകത പകൊലൈനിക്കുനവര - ആരുമനില്ലെ.

മനി  .   സസീക്കര : പ്രകമയയ സഭ അയഗസീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന്നു. ബനില് പകൊസകൊയനിരനിക്കുന്നു.

ഓരഡര..........  ഓരഡര..........  സഭ ഇകപ്പെകൊള് പരനിയുനതയ നകൊനള രകൊവനിനലൈ
8.30-നട്ട് വസീണയ സകമ്മളനിക്കുനതമകൊണട്ട്

(2016  ജൂലലൈ മകൊസയ  19-ാം തസീയതനി വസീണയ സകമ്മളനിക്കുനതനിനകൊയനി സഭ
ഉച്ചയകശഷയ 3.17-നട്ട് പനിരനിഞ്ഞു.)
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