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രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 ഒകകഭാബര് 20, വവഭാഴലാം

വഭാലവലാം 163]                            ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                   [നമ്പര് 12

നനിയമസഭ  2016  ഒകകഭാബര്  മഭാസലാം  20-ാം തതീയതനി  വവഭാഴഭാഴ്ച രഭാവനിലല
8.30-നട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കര്  ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണലന്റെ  അദവക്ഷതയനില
നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില കയഭാഗലാം കചേര്ന. 

I കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള

(ഈ  സകമ്മേളനകേഭാലത്തനികലയട്ട്  അനുവദനിക്കലപട  കചേഭാദവങ്ങളുലട  പടനികേയനിലല
നമ്പര് ബഭാക്കറനില കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

മനി  .   സതീക്കര്  :   ഓര്ഡര്........ ഓര്ഡര്...... കചേഭാദവലാം നമ്പര് *391

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ നയലാം

1 (*391) ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല  :
ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന  :
ശതീ  .   എലകദഭാ എബഹഭാലാം: തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മറട്ട് സലാംസഭാനങ്ങലള അകപക്ഷനിചട്ട് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള ഭൂമനിയുലട
ലഭവത കുറവഭായ കകേരളത്തനില,  ഭൂലഭവതയനുസരനിച്ചുള്ള ഒരു ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ നയലാം
രൂപതീകേരനിക്കുവഭാന ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  പരനിസനിതനി സസൗഹൃദമഭായതലാം ലചേലവട്ട്  കുറഞ്ഞതലാം സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
പ്രകതവകേ  ഭൂസനിതനിക്കട്ട്  അനുകയഭാജവവമഭായ  അതവഭാധുനനികേ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ
സഭാകങ്കേതനികേവനിദവ  വനികേസനിപനിചട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  സസൗജനവമഭായനി  ലഭവമഭാക്കഭാന
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ വകുപട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ ?
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റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന  ): സര്,

(എ)  2011-ലല  ഭവന  നയമഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  മറട്ട്  സലാംസഭാനങ്ങലള
അകപക്ഷനിചട്ട് വതീടട്ട് വയഭാന അനുകയഭാജവമഭായ ഭൂമനിയുലട ലഭവത കുറഞ്ഞ സലാംസഭാനമഭാണട്ട്
കകേരളലാം.  അടുത്ത 5 വര്ഷത്തനിനുള്ളനില ഭവന രഹനിതര്ക്കട്ട് സുരക്ഷനിതവലാം മഭാനവവമഭായ
വതീടുകേള  ലഭവമഭാക്കുകേലയന്നതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നയമഭാണട്ട്.  ഭൂരഹനിതര്ക്കുലാം  ദുര്ബല
ജനവനിഭഭാഗങ്ങളക്കുലാം കവണനി ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട്  ആവശേവമഭായ ഭൂമനി
നലകുവഭാന  തതീവ്രശമലാം  നടത്തുന്നതഭാലണന്നട്ട്  2011-ലല  പഭാര്പനിട  നയത്തനില
തലന്ന  പറഞ്ഞനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര/സലാംസഭാന/ലപഭാതകമഖല/സസ്വകേഭാരവ  കമഖലയുലട
വകേയഭായനിട്ടുള്ളതലാം കവണവനിധലാം ഉപകയഭാഗനിക്കലപടഭാലത അവകശേഷനിക്കുന്നതമഭായ ഭൂമനി
ഉപകയഭാഗലപടുത്തഭാനുള്ള  നടപടനികേള  പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.  2011-ലല  കകേരള
സലാംസഭാന  പഭാര്പനിട  നയലാം  അഞട്ട്  വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല  പുനരവകലഭാകേനത്തനിനട്ട്
വനികധയമഭാകക്കണതണട്ട്. ആ ഘടത്തനില പുതനിയ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ നയലാം രൂപതീകേരനിക്കുന്ന
കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  പരനിസനിതനി സസൗഹൃദവലാം ലചേലവ കുറഞ്ഞതമഭായ പ്രതീഫഭാബട്ട് സഭാകങ്കേതനികേവനിദവ
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാനുള്ള
ആകലഭാചേനയനിലഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര്. ഇന്നട്ട് ഗൃഹനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ആവശേവമഭായ വസ്തുക്കളക്കട്ട്
ദസൗര്ലഭവലാം  കനരനിടുന്നതനിനഭാലുലാം  സഭാകങ്കേതനികേ  വവദഗവമുള്ള  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
അഭഭാവത്തഭാലുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖല  പ്രകതവകേനിച്ചുലാം  ഗൃഹനനിര്മ്മേഭാണ  കമഖല  വലനിയ
പ്രതനിസനനി കനരനിടുകേയഭാണട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ വസ്തുക്കളുലട അടനിക്കടനിയുള്ള വനിലക്കയറവലാം
ഈ കമഖലയുലട പ്രതനിസനനി വര്ദനിപനിക്കുന.  ഈ പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാനഭാണട്ട്
പ്രതീഫഭാബട്ട് സഭാകങ്കേതനികേവനിദവ ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.  ഈ സഭാകങ്കേതനികേവനിദവയുലട
ഏറവലാം വലനിയ കമന്മ വളലരക്കുറഞ്ഞ സമയത്തനിനുള്ളനില നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാലാം
എനള്ളതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത ഇതനിനട്ട് സഭാകങ്കേതനികേ വവദഗവമുള്ള ലതഭാഴനിലഭാളനികേള കുറച്ചു
മതനി.  ഒരു വതീടട്ട്    15 ദനിവസത്തനിനകേലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാലാം എനള്ളതട്ട് ഇതനിലന്റെ മലറഭാരു
പ്രകതവകേതയഭാണട്ട്.  പരമ്പരഭാഗതമഭായ വതീടുകേളനില ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട് കപഭാലല കതപട്ട്
(പഭാസ്റ്ററനിലാംഗട്ട്)  ആവശേവമനില.  പരനിസനിതനിക്കട്ട് ഇണങലാം വനിധത്തനിലുള്ള വപ ആഫട്ട്,
റതീവസക്കനിളസട്ട്  കപഭാളനിസ്റ്ററതീന  ബതീഡുകേള,  കേഭാലസവലാം  സനിലനികക്കറട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്,
സനിമന്റെട്ട് എന്നനിവയഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇത്തരലാം വതീടുകേള ചൂടട്ട് കുറവലാം പ്രകൃതനി
സസൗഹൃദവലാം പ്രകൃതനി ദുരന്തങ്ങലള അതനിജതീവനിക്കഭാന കേഴനിവള്ളതമഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല  : സര്,   ഇന്നട്ട്  ഏറവലാം  കൂടുതല  പഭാവലപടവര്
ആശയനിക്കുന്ന ഒരു സലാംഗതനിയഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനത്തനില ഭൂമനിയുലാം വതീടുലാം
ലഭവമഭാക്കുകേലയന്നതട്ട്. ബഹുമഭാനലപട മനനിയുലട പ്രസലാംഗത്തനിലല വഭാക്കുകേള പത്രത്തനില
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വന്നതഭാണട്ട്.  'കേനിടപഭാടലാം  ഇലഭാത്തവരുലട  മകനഭാവനിഷമലാം  പറഞ്ഞറനിയനിക്കഭാനഭാവനില.
അതട്ട്  അനുഭവനിക്കുന്നവരുലട കേണതീര് കേഭാണഭാത്ത ഒരു ദനിവസലാംകപഭാലുലാം മനനിയഭായകശേഷലാം
ഉണഭായനിടനില.  മനനി ഓഫതീസനില കേയറനി വരുന്നവരനില അടച്ചുറപനിലഭാത്ത കൂരയനില
ലപണ്മക്കലള ഉറക്കനി,  ഉറങ്ങഭാതനിരനിക്കുന്ന അമ്മേമഭാരുണട്ട്.  കേണടയുലാം മുമ്പട്ട് ഒരു തണട്ട്
ഭൂമനിലയങ്കേനിലുലാം സസ്വന്തമഭാക്കഭാന ലകേഭാതനിക്കുന്ന വകയഭാജനങ്ങളുണട്ട്.' ഇങ്ങലന കപഭാകുകേയഭാണട്ട്
കകേരളത്തനിലന്റെ സനിതനി.  നനിരവധനി പദതനികേള ഗവണ്ലമന്റുകേള മഭാറനിമഭാറനി ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കുകമ്പഭാഴലാം  ഏകേകദശേലാം  3  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  ആളുകേളക്കട്ട്  പഭാര്പനിടമനിലഭാത്ത
അവസയുണട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര് നടപനിലഭാക്കഭാന ശമനിച ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം
പദതനിയനില 2.5  ലക്ഷലാം ആളുകേള അകപക്ഷനിചനിടട്ട്  28,000  ആളുകേളക്കട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട്
ഭൂമനി  ലകേഭാടുക്കഭാന  കേഴനിഞ്ഞതട്ട്.  ഇടതപക്ഷ  ജനഭാധനിപതവ  മുന്നണനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ഫലപ്രദമഭായ നയങ്ങള രൂപതീകേരനിക്കുന്നതഭായനി മനസനിലഭാക്കുനണട്ട്.  പലക്ഷ ഇവനിലട
നനിലവനിലുള്ള പദതനികേള  കപഭാലുലാം  അടനിമറനിക്കലപടുന്ന സനിതനിയുലണന്നട്ട്  മനസനിലഭാക്കുകേയഭാണട്ട്.
കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ചേനില സര്ക്കുലറുകേള ഉണട്ട്. IAY  പദതനി വഴനി  നടപനിലഭാക്കനി
ലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന 700  ചേതരശ അടനിയനിലുള്ള വതീടുകേള  300  ചേതരശ അടനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
സര്ക്കുലര് ഇറക്കനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഞഭാന അതനിലന്റെ വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള പറയുന്നനില.
ഉത്തകരന്തവയനില  കചേരനി  നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനത്തനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്ന  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
കകേരളത്തനില  നടപനിലഭാക്കഭാന  ശമനിക്കുന്നതട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  സലാംവനിധഭാനലത്തകപഭാലുലാം
അടനിമറനിക്കുന്ന തരത്തനിലഭാലണന്നതട്ട് ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  അതട്ട്
പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള ഉണഭാകുകമഭാ ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശേഖരന  : സര്,  ഇവനിലട  സമ്പൂര്ണ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള ആകലഭാചേനയനിലഭാണട്ട് ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്.  അതനിനഭാവശേവമഭായ
പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  എലഭാ  വനിധത്തനിലുമുള്ള  ചേര്ചകേള  നടന
വരനികേയഭാണട്ട്.  വനിവനിധ  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുകേളുലട  കനതൃതസ്വത്തനിലഭാണട്ട്  ഈ  വതീടുകേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തഭാന കപഭാകുന്നതട്ട്.  കകേരളത്തനിലല മുഴവന ഭവന
രഹനിതര്ക്കുലാം വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിച്ചുലകേഭാടുക്കുകേ എന്നതട്ട് തലന്നയഭാണട്ട് ലക്ഷവലാം.  അതട്ട് ഈ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ നനിശനിത കേഭാലപരനിധനിക്കകേത്തട്ട്  നടപഭാക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇകപഭാള  നടപഭാക്കനി  വരുന്ന  പദതനി  ഏറവലാം  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്
600 സസ്വയര് ഫതീറട്ട് എങ്കേനിലുമുള്ള വതീടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണമഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല  : സര്,  നനിര്മ്മേഭാണ  കമഖലയുമഭായനി  ബനലപട
ഏറവലാം പ്രധഭാനലപട വനിഷയലാം പരനിസനിതനി സസൗഹൃദ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനമഭാണട്ട്.
5  വര്ഷലാം കേഴനിയുകമ്പഭാള നമ്മുലട നഭാടനില പഭാറ,  കേട,  മണല തടങ്ങനിയവയട്ട് വലനിയ
പ്രതനിസനനി ഉണഭാകേഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  വനികദശേ രഭാജവങ്ങളനില നനിരവധനി ലടകകഭാളജനികേള
വനികേസനിച്ചുവരുനണട്ട്.  നൂതന സഭാകങ്കേതനികേവനിദവകേള കപ്രഭാതഭാഹനിപനിചട്ട്  FACT-യനില
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നനിനണഭാകുന്ന  കവസ്റ്റട്ട്,  FRP  പഭാനല,  കവസ്റ്റട്ട് ലലസട്ട്  ബനികട്ട്  ഉളലപലടയുള്ള
സലാംവനിധഭാനങ്ങലളക്കുറനിചട്ട്  റനിസര്ചട്ട് ലചേയഭാനുലാം അതനിലന്റെ മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം
സഭാര്വത്രനികേമഭാക്കഭാനുലാം ജനങ്ങളനില അതസലാംബനനിച അവകബഭാധലാം സൃഷനിലചടുക്കഭാനുമുള്ള
നടപടനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ശമനിചനിട്ടുകണഭാ;  അതകപഭാലലതലന്ന
സല ലഭവതയനുസരനിചട്ട്, 10 ലസന്റെട്ട് ഭൂമനിയുലണങ്കേനില ഒരു കുടുലാംബത്തനിലല തലന്ന 5-6
ആളുകേളക്കട്ട്  ഒരുമനിചട്ട്  തഭാമസനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഫഭാറട്ട്  സലാംസഭാരലാം-  അങ്ങലനലയഭാരു
അവകബഭാധത്തനികലയട്ട്  ജനങ്ങലള  ലകേഭാണ്ടുവരഭാന  ഒരു  ജനകേതീയ  സലാംവനിധഭാനലാം
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് മുനകേലയടുക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശേഖരന  : സര്,  സുസനിര വനികേസനലാം,  പരനിസനിതനി  സസൗഹൃദലാം,
കേഭാലഭാവസഭാ വവതനിയഭാനലാം എന്നനിവയട്ട് അനുകയഭാജവമഭായ വനിധത്തനിലുള്ള ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനിയഭാണട്ട് ഇവനിലട നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്.  മലറഭാരു പ്രധഭാനലപട പ്രശ്നലാം,
നമ്മേള ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലുള്ള വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശേവമഭായ ഭൂമനി
ലഭനിക്കഭാലത വരുകമ്പഭാള  ഫഭാറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം ഉളലപലടയുള്ള കേഭാരവങ്ങള നടപഭാക്കഭാന
ആകലഭാചേനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ചേനില പ്രകദശേത്തുള്ള ആളുകേളക്കട്ട് ഫഭാറ്റുകേളനില തഭാമസനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സഭാധവമഭാകേഭാത്ത സഭാഹചേരവമുലണന്നട്ട് അറനിയഭാലാം.  പ്രകതവകേനിചട്ട്  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
മതവബനനവമഭായനി  ബനലപട  കമഖലകേള  തലന്ന  കവണനിവരുലാം.  അത്തരലാം
സഭാഹചേരവങ്ങളനില എന്തട്ട് ലചേയണലമനള്ളതട്ട് പ്രകതവകേമഭായനി ആകലഭാചേനികക്കണ കേഭാരവമഭാണട്ട്.
അലഭാത്ത പ്രകദശേങ്ങളനില സഭാധവമഭാകുന്ന മുറയട്ട് ചുരുങ്ങനിയ സലത്തട്ട് കൂടുതല ആളക്കഭാലര
തഭാമസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശേവമഭായ ഫഭാറട്ട് സമുചയങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട്  ഉളലപലട
ആകലഭാചേനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര്  : സര്,  കേഴനിഞ്ഞ ഇടതപക്ഷ ജനഭാധനിപതവ മുന്നണനി
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കകേരളത്തനില  നടപനിലഭാക്കനിയ  രണട്ട്  പദതനികേളഭാണട്ട്
ഇ.എലാം.എസട്ട്. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയുലാം എലാം.എന. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയുലാം.
ഈ  പദതനികേളവഴനി  നനിരവധനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നലകേഭാന  കേഴനിഞ്ഞനിരുന.
എലാം.എന. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയനിലല ലക്ഷലാംവതീടുകേളനില ഒരു വതീടനില തലന്ന രണട്ട്
കുടുലാംബങ്ങള  തഭാമസനിക്കുകേയഭായനിരുന.  ആ  രണട്ട്  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം പ്രകതവകേലാം വതീടുകേള
നനിര്മ്മേനിച്ചുനലകേനി. കേഴനിഞ്ഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകപഭാള
ആ പദതനികേള നനിര്ത്തലഭാക്കനി.  ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആ പദതനികേള തടരുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; അത്തരലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള നടത്തഭാന ആലരയഭാണട്ട്
ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; ഏജനസനി ഏതഭാണട്ട്  എന്നതനിലന സലാംബനനിച്ചുലാം ഇവനിലട
ശതീ.  ജനി.  എസട്ട്.  ജയലഭാല സൂചേനിപനിചതകപഭാലല വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള സഭാധന
സഭാമഗനികേളുലട ദസൗര്ലഭവവലാം വനിലക്കയറവലാം പരനിഗണനിചട്ട്  ലചേലവട്ട്  കുറഞ്ഞ പരനിസനിതനി
സസൗഹൃദ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  ഗതീന  ബനിലഡനിലാംഗട്ട്  ലമറതീരനിയലസനിലന്റെ
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നനിര്മ്മേഭാണത്തനില ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് വനിദഗ പരനിശേതീലനലാം നലകുന്നതനിനുലാം എലന്തങ്കേനിലുലാം
പരനിപഭാടനി  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ  എനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന  : സര്, എലാം. എന. ലക്ഷലാംവതീടട്ട് പദതനിയുമഭായനി ബനലപട
പ്രശ്നത്തനില വഭാസകയഭാഗവമഭായ വനിധത്തനില വതീടുകേള പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനി,
രണട്ട്  വതീടുകേളഭായനിരുന്നതട്ട്  ഒറ  വതീടഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള  ഒരു  പദതനി  നനിലവനിലു
ണഭായനിരുന.  ആ പദതനി ഇകപഭാഴലാം തടരുകേയഭാണട്ട്. അതട്ട് നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രലത്തയഭാണട്ട് ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ഹസൗസനിലാംഗട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട്  ഉത്തരവഭാദനിത്തലാം  ഏലറടുത്തുലകേഭാണട്ട്  ആ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടു
കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ലചേലവ  കുറഞ്ഞ  പരനിസനിതനി  സസൗഹൃദ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ലഭാറനി
ലബക്കര് ഇന്റെര്നഭാഷണല സ്കൂള  കഫഭാര്  ഹഭാബനിറഭാറട്ട്  സ്റ്റഡതീസട്ട്  എന്ന സഭാപനത്തനിലന്റെ
ആഭനിമുഖവത്തനില നടപഭാക്കഭാനുള്ള ശമങ്ങളഭാണട്ട് നടത്തുന്നതട്ട്.  പരനിസനിതനി സസൗഹൃദ
ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലുലാം ഗതീന ബനിലഡനിലാംഗട്ട് ലമറതീരനിയല നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലുലാം വനിദഗ
പരനിശേതീലനലാം നലകേഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.  കേലപണനി,  മരപണനി എന്നനിവയനിലുലാം ലചേലവട്ട്
കുറഞ്ഞതലാം പരനിസനിതനി സസൗഹൃദവമഭായ ബനിലഡനിലാംഗട്ട് ലമറതീരനിയലസനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
ത്തനിലുമഭാണട്ട് വനിദഗ പരനിശേതീലനലാം നലകേഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്.  

ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന  : സര്,  അങ്ങയുലട  മറുപടനിയനില  സൂചേനിപനിചതട്ട്  വതീടട്ട്
വയഭാന അനുകയഭാജവമഭായ ഭൂമനിയുലട ലഭവത കുറഞ്ഞ സലാംസഭാനമഭാണട്ട് കകേരളലമന്നഭാണട്ട്.
ഇകപഭാള ഭവന രഹനിതരഭായ ആളുകേളുലട എണമഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കുന്നതട്ട്.  ഒരു ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
എന്ന നനിലയട്ട് ദതീര്ഘവതീക്ഷണകത്തഭാലട  50  വര്ഷലമങ്കേനിലുലാം കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  സസൗകേരവമഭായനി
എലഭാ  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  കകേഭാര്പകറഷനുകേളനിലുലാം
ലറസനിഡനഷവല  ഏരനിയ  തതീരുമഭാനനിചട്ട്  പഭാവലപടവര്ക്കട്ട്  ഫഭാറട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ന  നടപടനിയനികലയട്ട് കപഭാകകേണതണട്ട്.  അതനിലന ലക്ഷവലാം വച്ചുലകേഭാണട്ട്
50  വര്ഷലത്ത  ജനസലാംഖവ  എത്രമഭാത്രലാം  ആയനിരനിക്കുലമന്നട്ട്  കേണക്കഭാക്കനി  അവര്ക്കട്ട്
വതീടട്ട് വയഭാനുള്ള ഒരു ബൃഹതട്ട് പദതനി തയഭാറഭാക്കഭാന ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശേഖരന  : സര്,  വനിവനിധ  ജനിലകേള  പരനികശേഭാധനിക്കുകമ്പഭാള
ഭവന രഹനിതരുലട എണലാം  ഏകേകദശേലാം  4,70,606  ആണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര്
ചൂണനിക്കഭാണനിചതകപഭാലല  10-50  വര്ഷലാം  മുമ്പനില  കേണ്ടുലകേഭാണ്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തനലാം
നടത്തണലമങ്കേനില  ഇനള്ള  നനിലയനിലത്തലന്ന  ഏറവലാം  ചുരുങ്ങനിയതട്ട്  5  ലക്ഷലാം
കപലരങ്കേനിലുലാം വതീടനിലഭാത്തവരഭായനി  സലാംസഭാനത്തുലണന്നട്ട് ഉറപഭാണട്ട്.   അതട്ട്  ലക്ഷവലാം
വച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട് ഇടതപക്ഷ ജനഭാധനിപതവ മുന്നണനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഇകപഭാള സമ്പൂര്ണ
ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനിയുമഭായനി  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതട്ട്.  ആ  കേഭാഴ്ചപഭാടനിലന്റെ
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അടനിസഭാനത്തനില ഈ കേഭാലഭാവധനിക്കകേത്തട്ട് അതട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധവമഭായഭാല
വരഭാനനിരനിക്കുന്ന കേഭാലലത്ത വനിഷയങ്ങള അതഭാതട്ട്  സന്ദര്ഭങ്ങളനില തതീരുമഭാനനിക്കഭാന
കേഴനിയുന്നതഭാണട്ട്.

ശതീ  .    എലകദഭാ എബഹഭാലാം  : സര്,  സഖഭാവട്ട്  ഇ.എലാം.എസട്ട്.-ലന്റെയുലാം എലാം.  എന.
കഗഭാവനിന്ദന നഭായരുലടയുലാം നഭാമകധയത്തനിലുള്ള ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള കകേരള
ചേരനിത്രത്തനിലന്റെ ഏടുകേളനില കരഖലപടുത്തനിയതഭാണട്ട്.  ഇവനിലട  എലന്റെ കചേഭാദവലാം, ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡനിനു  കേതീഴനില  വതീടട്ട്  നലകുവഭാന  പദതനിയുകണഭാ;  ഉലണങ്കേനില
അതനിലന്റെ  വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള  എന്തഭാണട്ട്?  മലറഭാരു  കേഭാരവലാം,  സമതീപ  വര്ഷങ്ങളനില
പഭാവലപടവരുലട  വതീടുകേളക്കട്ട്  ലമയനിന്റെനനസനിനട്ട്  പലകപഭാഴലാം  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേള
തകേ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. അങ്ങലനയുള്ള ആളുകേള  വതീണ്ടുലാം ഒരു വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
കവണനി അകപക്ഷ നലകേനിയഭാല തകേ അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് നനിയമ തടസമുണട്ട്.  അത്തരലാം
തടസങ്ങള നതീക്കുകമഭാ;  ഒരു കേഭാരവലാം കൂടനി, നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തട്ട് അനധനികൃതമഭായനി
സസ്വകേഭാരവ  സലാംരലാംഭകേര്  നനിലലാം  നനികേത്തനി  ലകേടനിടങ്ങള  പണനിയുനണട്ട്.  പലകപഭാഴലാം
നനിയമങ്ങള കേഭാറനില പറത്തുകേയഭാണട്ട്.  എന്നഭാല മൂന്നട്ട് ലസന്റുലാം രണട്ട് ലസന്റുലാം അഞട്ട് ലസന്റുലാം
സലമുള്ളവര്ക്കട്ട്  നനിലമഭാണട്ട്  എന്നതനിലന്റെ കപരനില മഭാത്രലാം നതീതനി  നനികഷധനിക്കലപടു
കേയഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരവത്തനില എന്തട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് അറനിഞ്ഞഭാല ലകേഭാള്ളഭാലാം.

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന: സര്, എലാം.എന. ലക്ഷലാംവതീടട്ട് പദതനിയുലാം  ഇ.എലാം.എസട്ട്.
ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയുലമലഭാലാം കേഴനിഞ്ഞ കേഭാലത്തട്ട് നടപഭാക്കനിയ വളലര ബൃഹത്തഭായ
പദതനികേളഭാണട്ട്.  1970-കേളനിലഭാണട്ട്  ആദവമഭായനി  ലക്ഷലാംവതീടട്ട്  പദതനിക്കട്ട്  തടക്കലാം
കുറനിചതട്ട്. അതനിലന തടര്ന്നട്ട് ഇ.എലാം.എസട്ട്., രഭാജതീവട്ട് ഗഭാനനി, ഇന്ദനിരഭാഗഭാനനി തടങ്ങനി
വനിവനിധ  കദശേതീയ  കനതഭാക്കളുളലപലടയുള്ളവരുലട  കപരനില  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനികേളക്കട്ട്  രൂപലാം  ലകേഭാടുക്കുകേയഭായനിരുന.  ആ  പദതനികേള  നടപഭാക്കുകേവഴനി
സലാംസഭാനലത്ത ഒകടലറ ഭവനരഹനിതരുലട പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.
സഭാഫലവലാം ഭവന പദതനി,  ഗൃഹശതീ ഭവന പദതനി, ഇലന്നഭാകവറതീവട്ട് ഭവന പദതനി,
സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനില  സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കുള്ള  ഭവന  പദതനി,  പഭാരസരവലാം
മഭാതൃകേയനില നടപനിലഭാക്കുന്ന ഫഭാറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പദതനികേള ഇലതലഭാലാം ഹസൗസനിലാംഗട്ട്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ കനരനിട്ടുള്ള നനിയനണത്തനില നടക്കുന്നതഭാണട്ട്.  എന്നഭാല  ഹഡ്കകേഭായനില
നനിന്നട്ട് വഭായ്പലയടുക്കുന്നതനിനുട്ട് സലാംസഭാന ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് ഗവഭാരന്റെനി നനിലക്കഭാന കേഴനിയനില
എന്ന സഭാഹചേരവലാം  ഉണഭായതനിലന  തടര്ന്നട്ട്   പല  പദതനികേളക്കുലാം  ആവശേവമഭായ
പണലാം ലഭനിക്കഭാത്ത  സഭാഹചേരവലാം നനിലവനിലുണട്ട് എന്നതഭാണട്ട് ഇകപഭാഴലത്ത പ്രശ്നലാം. 

ശതീ  .    ലകേ  .    സനി  .    കജഭാസഫട്ട്:  സര്,  അങ്ങട്ട്  ശദനിചനിരുകന്നഭാ  എന്നറനിയനില,
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ലപകടഭാള, ഡതീസല ലസസനിനട്ട് ഏര്ലപടുത്തനിയ
ഒരു  ലനിററനിനട്ട്  ഒരു  രൂപ  വനില  വര്ദനവട്ട്,  അതനില  ലഭവമഭായ  ഫണനിലന്റെ
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50  ശേതമഭാനലാം  തകേ  മഭാറനിവചനിരുന്നതട്ട്  ഹസൗസനിലാംഗട്ട്  സതീമനിനട്ട്  കവണനിയഭായനിരുന.
ഏതഭാണട്ട്  200  കകേഭാടനി  രൂപ  ആദവ  ലകേഭാലലാം  കേനിട്ടുമഭായനിരുന.  ഇകപഭാള  ആ
ലസസനിലന്റെ  കസഭാഴട്ട്  മുഴവനുലാം  കേനിഫ്ബനിയനികലയട്ട്  മഭാറനി.  ആ  സഭാഹചേരവത്തനില
ഏതഭാണട്ട് ഒരു വര്ഷലാം  10,000  വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുമഭായനിരുന.  ആ
സഭാധവത  ഇലഭാലതയഭായനി. പകേരലാം  എന്തു  മഭാര്ഗ്ഗമഭാണട്ട്  അങ്ങട്ട്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന: സര്,  ലപകടഭാള, ഡതീസല വനിലപനയുലട ഭഭാഗമഭായനി
വരുന്ന ഒരു രൂപ പനിടനിലചടുത്തട്ട് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കുലമന്നട്ട്
കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നനിശയനിചനിരുന്നതഭാണട്ട്. എന്നഭാല അതനില ഒരു രൂപകപഭാലുലാം
ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിക്കുകവണനി വനിനനികയഭാഗനിചതഭായനി  കേഭാണുന്നനില.  ഇകപഭാള
കേനിഫ്ബനിയുലട ആഭനിമുഖവത്തനില ഇതട്ട്  നടപഭാക്കുന എന പറയുകമ്പഭാള ഇതവലര
ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്ന  എകന്തഭാ  ഒരു  കേഭാരവലാം  ഇലഭായ്മ  ലചേയ്യുലന്നഭാരു  സഭാഹചേരവമനില
എന്നട്ട് ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട്:  സര്,  വകേവശേ ഭൂമനിക്കട്ട് വകേവശേഭാവകേഭാശേ കരഖ
ലഭവമഭാകുകേ എനള്ളതട്ട് ഏലതഭാരഭാളുകടയുലാം സസ്വപ്നമഭാണട്ട്. വതീടുവയഭാന, സലമനിലഭാലത
പഭാവലപട നനിരവധനി ആളുകേള കേഷലപടുകേയഭാണട്ട്.  ഈ അവസരത്തനില തര്ക്കഭൂമനി
അലഭാത്ത പ്രകദശേങ്ങളനില നനിനള്ള സഭാധഭാരണക്കഭാര് ഇവനിലട വകേവശേ കരഖയഭായനി
ആശയനിക്കുന്നതട്ട് ലഭാന്റെട്ട് ടനിബന്യൂണലനിലനയഭാണട്ട്. ലഭാന്റെട്ട് ടനിബന്യൂണല കവണത്ര രതീതനിയനില
പരനികശേഭാധനിക്കഭാലത,  വളലരയധനികേലാം  സമയലാം വവകേനിപനിചട്ട്  വകേവശേകരഖ ലകേഭാടുക്കഭാകനഭാ
പടയലാം ലകേഭാടുക്കഭാകനഭാ ഇകപഭാള മുതനിരുന്നനില.  ആ കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കുകേയുലാം,
അകത  അവസരത്തനില കവണത്ര സ്റ്റഭാഫനിലന നനിയമനിചട്ട്  വകേവശേകരഖ ലകേഭാടുക്കഭാനുമുള്ള
നടപടനികേള  തസ്വരനിതലപടുത്തഭാന  ബഹുമഭാനലപട  റവനന്യൂ  വകുപ്പുമനനി  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശേഖരന:  സര്,  ബഹുമഭാനലപട  അലാംഗലാം  ഇവനിലട
ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്  വളലര  പ്രധഭാനലപലടഭാരു  പ്രശ്നമഭാണട്ട്.  പലരുലടയുലാം  വകേവശേലാം
ഭൂമനിയുലണങ്കേനിലുലാം അതനിലന്റെ വകേവശേഭാവകേഭാശേലാം ലതളനിയനിക്കുന്നതനിനഭാവശേവമഭായ കരഖ
ലഭവമഭാകേഭാലത കപഭാകുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില വനിവനിധ പദതനികേളുലട ഭഭാഗമഭായനി അവര്ക്കട്ട്
ലഭനികക്കണ ആനുകൂലവങ്ങള  ലഭവമഭാകേഭാലത  കപഭാവകേയഭാണട്ട്.  തകദ്ദേശേ സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനത്തനിലനനിനലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ആനുകൂലവലാം  ലഭനിക്കണലമങ്കേനില
ഭൂമനിയുലട  കരഖ  ഏറവലാം  പ്രധഭാനലപട  ഘടകേമഭാണട്ട്.  അതനില  ഒരു  വനിഷയമഭായനി
നനിലക്കുന്നതട്ട് പടയവമഭായനി ബനലപടട്ട് ലഭാന്റെട്ട് ടനിബന്യൂണലുകേളനില ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന
കകേസുകേളഭാണട്ട്.  ലഭാന്റെട്ട്  ടനിബന്യൂണലുകേളനില ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന കകേസുകേള സമയബനനിതമഭായനി
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി ലപഭാതവഭാലയഭാരു നനിര്കദ്ദേശേലാം  എലഭാ  ലഭാന്റെട്ട്  ടനിബന്യൂണലുകേളക്കുലാം
ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കുലാം ഇകപഭാള നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഴനിയുന്നതലാം കവഗത്തനില അതട്ട്
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.
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ശതീ  .   അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട്: സര്, പുതനിയ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് വന്നതനിനുകശേഷലാം സഭാഫലവലാം
ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി അനനിശനിതതസ്വത്തനില നനിലക്കുകേയഭാണട്ട്.  എലന്റെ നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല  ഇലഞ്ഞനിയനില  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ഒരു  പദതനിയുണട്ട്.  അതനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിനകപഭായനിരനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരവമഭാണട്ട് ഇകപഭാഴള്ളതട്ട്.
പല  സലങ്ങളനിലുലാം  ഇത്തരലമഭാരു  സഭാഹചേരവമുലണന്നഭാണട്ട്  ഞഭാന മനസനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.
അകതഭാലടഭാപലാംതലന്ന പുതനിയ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് പ്രഖവഭാപനിചനിരനിക്കുന്ന  'സമ്പൂര്ണ ഭവനലാം
എലഭാവര്ക്കുലാം ഭൂമനി'  എന്ന പ്രഖവഭാപനലാം എന്നകത്തയട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്?

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന: സര്, ബഹുമഭാനലപട അലാംഗലാം പറഞ്ഞ സഭാഫലവലാം ഭവന
പദതനി ഭവനരഹനിതരഭായ,  ഭൂമനിയുലാം വതീടുലാം ഇലഭാത്ത ദഭാരനിദവ കരഖയട്ട് തഭാലഴയുള്ളവര്ക്കു
കവണനി നടപഭാക്കുലന്നഭാരു പദതനിയഭാണട്ട്. 2  ലക്ഷലാം രൂപ സര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനിയഭായുലാം
സന്നദ സലാംഘടനകേളുകടയുലാം പഞഭായത്തനികന്റെയുലാം  ആഭനിമുഖവത്തനിലുമഭാണട്ട് നടപഭാക്കുന്നതട്ട്.
സന്നദ  സലാംഘടനകേള  സഹഭായലാം  നലകേഭാത്ത  ചേനില  കമഖലകേളനില  ഇത്തരലാം
പദതനികേള  നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  പ്രയഭാസങ്ങള  വന്നനിട്ടുണട്ട്.  തതീര്ചയഭായുലാം  അതട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭാവശേവമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.  ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വനിഭഭാവന
ലചേയ്യുന്ന സമ്പൂര്ണ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി ഏതഭാണട്ട്  മൂകന്നഭാ നഭാകലഭാ വര്ഷങ്ങളക്കകേലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലാം എന്ന ലക്ഷവകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്  മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതട്ട്. 

ശതീ  .    ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതന്യൂ:  സര്,  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ആരലാംഭനിചതലാം
ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ രലാംഗത്തട്ട് വളലര ഫലപ്രദമഭായനി പ്രകയഭാജനലാം സനിദനിചതമഭായ ഒരു
പദതനിയഭാണട്ട് ഗൃഹശതീ പദതനി.  ആ പദതനിയുലട സവനികശേഷത,  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളുലാം
സര്ക്കഭാര്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുകമ്പഭാള
പലകപഭാഴലാം പരനിഗണനിക്കലപടഭാലത കപഭാകേഭാന ഇടയുള്ള വവക്തനികേലളയുലാം കുടുലാംബങ്ങലളയുലാം
പ്രകദശേവഭാസനികേളഭായ ആളുകേളക്കട്ട് സഹഭായനിക്കഭാന സന്നദതയുലണങ്കേനില അവലര
കസഭാണ്സര് ലചേയ്യുകേ എനള്ളതഭാണട്ട്. ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ ആ തരത്തനില കസഭാണ്സര്
ലചേയഭാല,  ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ ആ കുടുലാംബവലാം കൂടനി സസ്വരൂപനിചട്ട് കേനിട്ടുന്ന രണട്ട് ലക്ഷലാം
രൂപകയഭാലടഭാപലാം  രണട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപകൂടനി  സര്ക്കഭാര്  ലകേഭാടുത്തട്ട്  സഭാമഭാനവലാം
തൃപനികേരമഭായ രതീതനിയനില നഭാലട്ട് ലക്ഷലാം രൂപയട്ട് ഒരു വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം.
പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭായ  ലപണ്കുടനികേളുള്ള  പല  വതീടുകേളനിലുലാം  പഞഭായത്തനിലന്റെയുലാം
സര്ക്കഭാരനിലന്റെയുലാം  മഭാനദണ്ഡലാം  അനുസരനിചട്ട്  പലകപഭാഴലാം  അവര്ക്കട്ട്  മുനഗണന
ലഭനിക്കഭാലത കപഭാവകേയഭാണട്ട്.  സസ്വന്തമഭായനി വതീടനിലഭാലയന്ന കേഭാരണത്തഭാല അത്തരലാം
ലപണ്കുടനികേളുലട വനിവഭാഹലാം നടക്കഭാതനിരനിക്കഭാന കേഭാരണമഭായനി തതീരുകേയുലാം ലചേയ്യുന.
ഇതകപഭാലുള്ള പല സഭാഹചേരവങ്ങളുലാം കേണക്കനിലലടുത്തഭാണട്ട് പല കസഭാണ്സര്മഭാരുലാം
തകദ്ദേശേവഭാസനികേളഭായ ജനങ്ങളുലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ സമഭാഹരനിച്ചുലകേഭാടുത്തട്ട് അവരുലട
ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ഈ  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലന്റെ  ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാംകൂടനി
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തകദ്ദേശേവഭാസനികേളഭായ  ആളുകേള  സമഭാഹരനിചട്ട്  ലകേഭാടുത്ത  അനുഭവവലാം  അക്കഭാലത്തട്ട്
ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  അങ്ങലന രണട്ട് ലക്ഷലാം രൂപകയഭാലടഭാപലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ രണട്ട് ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം കൂടനി കചേര്ന്നട്ട് നലലഭാരു വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള പദതനിയഭാണുള്ളതട്ട്.  അതട്ട്
ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഫലപ്രദമഭായനി തടരഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന: സര്, ഗൃഹശതീ ഭവനപദതനിലയപറനി ഞഭാന കനരകത്ത
ചൂണനിക്കഭാണനിക്കുകേയുണഭായനി.  സസ്വന്തമഭായനി  രകണഭാ,  മൂകന്നഭാ  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനിയുള്ള
ആളുകേളക്കട്ട് വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിച്ചു ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനിയഭാണതട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട
ലമമ്പര്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതകപഭാലല  രണട്ട്  ലക്ഷലാം  രൂപയഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
സബ്സനിഡനിയഭായനി ലകേഭാടുക്കുന്നതട്ട്.  ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ കസഭാണ്സര്മഭാലരന്ന നനിലയലാം
ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  ഗുണകഭഭാക്തഭാലവന്ന  നനിലയലാം  നലകുന്ന  ഒരു  പദതനിലയന്ന
നനിലയനിലഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്. ഈ പദതനി പ്രകേഭാരലാം  സസ്വന്തമഭായനി രണട്ട് ലസന്റെട്ട്,
മൂന്നട്ട് ലസന്റെട്ട് ഭൂമനിയുള്ള ദുര്ബല വനിഭഭാഗലാം ആളുകേളക്കട്ട്   രണട്ട് ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
നലകേനിലക്കഭാണനിരുന്നതട്ട്. അതലകേഭാണട്ട്  ഈ  പദതനി  തടരഭാന  തലന്നയഭാണട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ആകലഭാചേനിക്കുന്നതട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട്: സര്,  കകേരളത്തനില  ഐകേവജനഭാധനിപതവ  മുന്നണനി
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലഘടത്തനില കകേഭാണ്ഗസട്ട് കനതൃതസ്വലാം  നലകേനി,  അചേച്യുതകമകനഭാന
മുഖവമനനിയഭായനിരുന്ന  കേഭാലഘടത്തനിലഭാണട്ട്  എലാം.എന.  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി
ആരലാംഭനിചതട്ട്.   അന്നട്ട് അപ്പുറത്തനിരനിക്കുന്ന ചേനില കസ്നേഹനിതന്മഭാര് വളലര കമഭാശേലപട
രതീതനിയനില അതനിലന ചേനിത്രതീകേരനിചനിരുന. ആ വഭാക്കട്ട് ഞഭാന പറയുന്നനില. ആകക്ഷപലാം
പറയുകേയഭാലണങ്കേനില ഞഭാന പറയഭാലാം.  അനഭാശേഭാസവ പ്രവര്ത്തനലാം വര്ദനിക്കുലമന്നട്ട്
പറഞ്ഞഭാണട്ട് ആകക്ഷപനിചതട്ട്.  പലക്ഷ ഇന്നട്ട് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ രലാംഗത്തട്ട് രണട്ട് പ്രധഭാന
പ്രശ്നങ്ങളുണട്ട്.  ഒന്നട്ട്,  എലന്റെ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലമഭായ തൃക്കഭാക്കരയടക്കലാം കകേരളത്തനില
ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട് ഫഭാറ്റുകേള അനനിയനനിതമഭായനി വര്ദനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  അതനില
ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്  വതീടുകേള ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആ ഒരു ചേനിത്രലാം ഒരു ഭഭാഗത്തട്ട്,
മറുഭഭാഗത്തട്ട് എറണഭാകുളലാം പടണത്തനിലന്റെ നടുക്കുള്ള എലന്റെ മണ്ഡലത്തനിലല ശേഭാന്തനിഗനിരനി
കകേഭാളനനിയനില  കേഴനിഞ്ഞ  ദനിവസലാം  ഞഭാന  കപഭായനിരുന.  അവനിലട  ഒരു  വതീടനില
പ്രഭായപൂര്ത്തനിയഭായ ലപണ്കുടനികേളടക്കലാം എലഭാവരുലാം ഒരു മുറനിയനില കേനിടനറങകേയഭാണട്ട്.
ഇങ്ങലന  രണട്ട് ചേനിത്രങ്ങള   കകേരളത്തനില  നമ്മുലട  മുമ്പനിലുണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  പരനിഹഭാരമുണഭാക്കഭാനുള്ള
നടപടനിയുണഭാകേണലാം.  അനനിയനനിതമഭായനി ലകേടനി ഉയര്ത്തുന്ന ഫഭാറ്റുകേളക്കട്ട് ശേക്തമഭായ
നനിയനണലാം ലകേഭാണ്ടുവരണലാം. ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ നയലാം കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില മഭാറനി മഭാറനി
വരുന്ന  ഗവണ്ലമന്റുകേള പ്രഖവഭാപനിക്കുനലണങ്കേനിലുലാം  കകേരളത്തനില ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന
വതീടുകേലള  സലാംബനനിച്ചുലാം  ലകേടനിടങ്ങലള  സലാംബനനിച്ചുമുള്ള  കേണലക്കടുത്തഭാല  കേനിട്ടുന്നതട്ട്
ലഞടനിപനിക്കുന്ന വനിവരമഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇതനിനുകവണനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  എലന്തങ്കേനിലുലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശേഖരന  :  സര്, നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തുലാം രഭാജവത്തുലാം നനിലനനിലക്കുന്ന
സഭാമൂഹനികേ വവവസ ഇതനിനട്ട് ഒരു പ്രധഭാന ഘടകേമഭാണട്ട്.  ഇവനിലട  ഒന്നനില കൂടുതല
വതീടുകേളുലാം ഏലറ സമ്പത്തുലാം ഉള്ള ധഭാരഭാളലാം കപര് കേഭാണുലാം.  ഭവനരഹനിതരുലാം ഭൂരഹനിതരുമഭായ
ആളുകേളുലട എണലാം വര്ദനിച്ചു വരുന്നതട്ട് മലറഭാരു ഭഭാഗത്തുലാം കേഭാണഭാലാം.  തതീര്ചയഭായുലാം
ബഹുമഭാനവനഭായ  ലമമ്പര്  ഇവനിലട  ചൂണനിക്കഭാണനിചതകപഭാലല,  ഒരുപഭാടട്ട്  വതീടുകേള
ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുകമ്പഭാള  അലതഭാലക്ക  അടചനിടട്ട്  വനികദശേത്തു  കപഭാകുന്ന  ആളക്കഭാര്
ഒരുഭഭാഗത്തുണട്ട്.  സസ്വന്തമഭായനി ഒന്നനില കൂടുതല ഫഭാറ്റുള്ളവര് അതട്ട് അടചനിടട്ട് കപഭാകുന്നതഭായുലാം
കേഭാണഭാന സഭാധനിക്കുലാം.  എന്നഭാല മലറഭാരു ഭഭാഗത്തട്ട്  വതീടനിലഭാത്തവരുമുണട്ട്.   ഇവര് തമ്മേനിലുള്ള
അന്തരലാം എന്തഭാലണന്നട്ട് നമുക്കട്ട് വളലര വവക്തമഭായനി അറനിയഭാലാം.  ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന
സഭാധഭാരണ  രതീതനിയനില  ഒരുപഭാടട്ട്  നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുലാം
അനനിവഭാരവമഭാലണന്നട്ട്  അറനിയഭാവന്നതഭാണട്ട്.  ഇങ്ങലന  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന  വതീടുകേളുലാം
ഫഭാറ്റുകേളുലാം  എത്രയഭാലണന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  വനിശേദമഭായനി  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  അതനിലന്റെ
കേണക്കട്ട് കശേഖരനിക്കഭാലാം. അത സലാംബനനിചട്ട് നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതനിലനപറനി
വനിശേദമഭായ ചേര്ചകേള നടത്തഭാലാം. 

ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന:  സര്,  കകേരളത്തനിലല ഇടതപക്ഷ ജനഭാധനിപതവ
മുന്നണനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സമ്പൂര്ണ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുലമന്നട്ട്
സൂചേനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിലന്റെ ആദവഘടലമന്ന നനിലയനില  7000  വതീടുകേളഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേനിച്ചു
നലകേഭാന  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നലതനലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  എലന്റെ  കചേഭാദവലാം,
ആദനിവഭാസനി കമഖലകേളനില പ്രകതവകേനിചട്ട് വന കമഖലയുമഭായനി ബനലപടട്ട് ജതീവനിക്കുന്ന
ജനങ്ങളക്കട്ട്  അവനിടലത്ത  ആവഭാസ  വവവസയനുസരനിച്ചുള്ള  ഭവനലാം  നനിര്മ്മേനിചട്ട്
നലകുകമഭാ; അതനിലന്റെ ഘടലാംഘടമഭായുള്ള തടര്നടപടനികേള ഏതസമയലാം വലരലയടുക്കുലാം
എന്നതസലാംബനനിചട്ട് വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശേഖരന  : സര്,  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തുണഭായനിരുന്ന
ഒരു ഭവന പദതനിലയപറനിയഭാണട്ട് ശതീ. കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന ഇവനിലട ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്.
അതഭാണട്ട്  7000  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  ലകേഭാടുക്കഭാനുള്ള  പദതനിലയന്നതലകേഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശേനിചതട്ട്. ഇകപഭാള ഗവണ്ലമന്റെട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന  സമ്പൂര്ണ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
പദതനിയനില ഇവനിലടയുള്ള മുഴവന ആളുകേളുകടയുലാം കൃതവമഭായ കേണക്കുകേള കശേഖരനിച്ചു
വരനികേയഭാണട്ട്,  അനസൗകദവഭാഗനികേമഭായ കേണക്കഭാണട്ട് ഞഭാന ചൂണനിക്കഭാണനിചതട്ട്.  അതഭാണട്ട്
4,70,000-കത്തഭാളലാം  എനപറഞ്ഞതട്ട്.   അവര്ക്കട്ട് മുഴവന വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിച്ചുലകേഭാടുക്കുകേ
എന്നതഭാണട്ട് ഇകപഭാഴള്ള പദതനിയുലട പ്രധഭാന ലക്ഷവലാം.  7000 വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
പദതനി ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര് അന്നട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണഭായനിരുന. പകക്ഷ ആ നടപടനികേലളഭാനലാം തലന്ന പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.
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ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട്: സര്, ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ രലാംഗത്തട്ട് ലചേലവകേള കൂടനിക്കൂടനി
വരുന.  ഇവനിലട പ്രശ്നലാം,  നലകുന്ന സലാംഖവ തതീര്ത്തുലാം മതനിയഭാകുന്നനില,  ഗഡുക്കള
പലകപഭാഴലാം കൃതവസമയത്തട്ട് ലഭനിക്കുന്നനില എന്നതഭാണട്ട്. ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ
പരനിമനിതനികേള ഉണട്ട്.  എലന്റെ ഒരു റനികേസ്വസ്റ്റട്ട്,  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഇത്തരത്തനില ഐഡന്റെനിവഫ
ലചേയ്യുന്ന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  വതീടു  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ആവശേവമഭായനിട്ടുള്ള  മരവലാം
മണലുലാം  സസൗജനവനനിരക്കനിലുലാം  മുനഗണനഭാക്രമത്തനിലുലാം  നലകേനിലക്കഭാണട്ട്  ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണലത്ത സഹഭായനിക്കഭാന ഫലപ്രദമഭായനിട്ടുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന  :  സര്, അതട്ട് ആകലഭാചേനിചട്ട് തതീരുമഭാനനികക്കണ കേഭാരവമഭാണട്ട്.
വളലര ലപലടന്നട്ട് മറുപടനി പറയഭാന കേഴനിയനില.  അതനിനഭാവശേവമഭായ മരലാം ലഭവമഭാക്കുകേ
എനപറയുന്നതട്ട് തതീര്ചയഭായുലാം വനലാം വകുപ്പുമഭായനി ബനലപടട്ട് ആകലഭാചേനികക്കണതഭാണട്ട്.
അതട്ട് അത്ര എളുപമുള്ള കേഭാരവമല.  മണല ലഭവത ഇകപഭാള  സലാംസഭാനത്തട്ട് വലനിയ
വനിഷയമഭായനി  നനിലക്കുന്ന വസ്തുതയഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  ലമമ്പര്  ചൂണനിക്കഭാണനിചതകപഭാലല,
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്   രണ്ടു ലക്ഷകമഭാ,  മൂകന്നഭാ,  മൂന്നരകയഭാ,  നഭാകലഭാ ലക്ഷലാം രൂപ
നനിശയനിചഭാലുലാം  ആ  ഭവനത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിചട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനനിടയനില  ഉണഭാകുന്ന  വനിലക്കയറമുളലപലടയുള്ള  കേഭാരവങ്ങളനിലലപടട്ട്
അതട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്ത സനിതനിയുണട്ട് എന്നതട്ട്  വസ്തുതയഭാണട്ട്. ഇത്തരലമഭാരു
സഭാഹചേരവത്തനില മണല എങ്ങലന ലഭവമഭാക്കഭാലാം എന്നതകൂടനി നമുക്കട്ട് ആകലഭാചേനികക്കണനി
വരുലാം. ചേനില സലാംവനിധഭാനങ്ങലളഭാലക്കയുണട്ട്, വളലര ലതറഭായ രതീതനിയനില മണല കശേഖരനിചട്ട്
കേടത്തനിലക്കഭാണ്ടു  കപഭാകുന്ന  ആളുകേളനിലനനിന്നട്ട്  അതട്ട്  പനിടനിലചടുത്തട്ട്  കേലവറയനില
സൂക്ഷനിചട്ട് വനിതരണലാം ലചേയഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനമുണഭായനിരുന. കൂടഭാലത ധഭാരഭാളലാം നദനികേളനില
നനിനലാം അവ ലഭനിക്കുന്ന സഭാഹചേരവമുണഭായനിരുന, എന്നഭാല അതട്ട് കവണതകപഭാലല
ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരവമുളലപലട ഇകപഭാഴണട്ട്.  അതനിനട്ട് എന്തട്ട് ബദല സലാംവനിധഭാന
മുണഭാക്കഭാന കേഴനിയുലമനള്ളതട്ട് ആകലഭാചേനികക്കണ കേഭാരവമഭാണട്ട്.

ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിനട്ട് കേതീഴനിലുള്ള അറകുറപണനികേൾ

2 (*392) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി  :
ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട്  :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട്  :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട്:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  ലകേടനിടങ്ങളുലാം  ലമയനിന്റെനനസട്ട്  ലചേയ്യുന്നത
സലാംബനനിചട്ട് ഒരു നയലാം രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ ;
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(ബനി)  ലമയനിന്റെനനസട്ട് പ്രവൃത്തനികേള ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് മഭാനസ്വലനില നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  നടക്കുന്നലതന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാന  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള നനിരത്തുകേളുലടയുലാം പഭാലങ്ങളുലടയുലാം
ലകേടനിടങ്ങളുലടയുലാം അറകുറപണനികേള സമയബനനിതമഭായനി നടത്തുന്നതനിനുലാം അതനിനഭാവശേവമഭായ തകേ
ബഡ്ജറനില വകേയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

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

(എ) ഇത സലാംബനനിചട്ട് ഒരു നയലാം രൂപതീകേരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള സമര്പനിക്കഭാന ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയലറ ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.  അകദ്ദേഹലാം
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  നലകേനി.  അതട്ട്  അഡതീഷണല  ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനി,  പനി.ഡബച്യു.ഡനി.
ലസക്രടറനി  എന്നനിവരുലാം ഞഭാനുലാം പരനികശേഭാധനിച്ചു,  അതട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയ.
ഇന്നലല (19-10-2016-ല) കചേര്ന്ന മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം പനി.ഡബച്യു.ഡനി.-യുലട പുതനിയ
ലമയനിന്റെനനസട്ട് കപഭാളനിസനി അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   അതട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന തടങകേയഭാണട്ട്.  

(ബനി)  പനി.ഡബച്യു.ഡനി.  മഭാനസ്വലനില  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  പ്രകേഭാരലാം  മഭാത്രകമ
ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുകേയുള. മഭാനസ്വലനില നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ളതകപഭാലല ബനിലഡനിലാംഗ്സട്ട്
ലമയനിന്റെനനസട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  Typical  Maintenance  Estimate  കേര്ശേനമഭായുലാം
പഭാസഭാക്കനി അതനുസരനിചട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള ലചേയണലമന്നട്ട്  ഫതീലഡട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശേലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കമലുകദവഭാഗസനമഭാര്  അതട്ട്  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  വനിലയനിരു
കത്തണതഭാണട്ട്.  വതീണ്ടുലാം പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി റതീജനിയണല ലഭാബുകേളുലാം ജനിലഭാ
തലത്തനിലുള്ള  ലഭാബുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശേഭാധനിചതനിനുകശേഷലാം
മഭാത്രകമ പ്രവൃത്തനികേളുലട  കപയ്ലമന്റെട്ട്  നലകേഭാവൂ എന്നട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുണട്ട്.  കദശേതീയ
പഭാതയുലട  റതീസര്ഫസനിലാംഗുലാം  മറട്ട്  ലമയനിന്റെനനസുകേളുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരവലാം,  നഭാഷണല കറഭാഡട്ട് കകേഭാണ്ഗസനിലന്റെ നനിര്കദ്ദേശേപ്രകേഭാരവമഭാണട്ട്
നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.  ബനിറ്റുമനിനസട്ട് കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് റതീസര്ഫസനിലാംഗട്ട് നടത്തഭാനുലാം,
ഇലാംപവ്ലമന്റെട്ട്  വറഡനിലാംഗട്ട്  കേസ്വഭാളനിറനി  കപ്രഭാഗഭാമനില ഉളലപടുത്തനി  5  വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല
ബനിറ്റുമനിനസട്ട് മക്കഭാടലാം, ബനിറ്റുമനിനസട്ട് കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് (BM.BC) ഉപകയഭാഗനിചട്ട് റതീസര്ഫസനിലാംഗട്ട്
നടത്തുവഭാനുമഭാണട്ട് ഇകപഭാള അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുന്നതട്ട്.  കദശേതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനിലല
എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കട്ട് പുറകമ, കകേന്ദ്ര മനഭാലയത്തനിലല എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം ഗുണനനിലവഭാരലാം
സലാംബനനിചട്ട് പരനികശേഭാധന നടത്തനി ഉറപ്പുവരുകത്തണതഭാണട്ട്.  

(സനി)  വകുപനിനു കേതീഴനിലുള്ള നനിരത്തുകേളുകടയുലാം,  പഭാലങ്ങളുകടയുലാം വനിഭഭാഗത്തനില
വരുന്ന  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  ഈ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  387.90  കകേഭാടനി
രൂപയുലാം, കദശേതീയപഭാതകേളുലട വനിഭഭാഗത്തനില 5.25 കകേഭാടനി രൂപയുലാം അവവല ലചേയ.
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അടനിയന്തര  അറകുറപണനികേളക്കുലാം  തകേര്ന  കേനിടക്കുന്ന  കറഭാഡുകേള  പുനര്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുമഭായനി  5000  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം അനുവദനിക്കണലമന്നട്ട്  ധനകേഭാരവ വകുപനികനഭാടട്ട്
ആവശേവലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനുപുറകമ  ശേബരനിമലയകവണനി  ബഹുമഭാനലപട  കകേഭാടതനി
പറഞ്ഞ  17  കറഭാഡുകേള അടക്കലാം  25  കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  89  കകേഭാടനി  രൂപ
അനുവദനിച്ചു  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ഒകകഭാബര്  31-നട്ട്  ആ  കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കുലാം.  അനുബന കറഭാഡുകേളക്കഭായനി 100 കകേഭാടനി രൂപ ആവശേവലപടനിട്ടുണട്ട്.
മൂന മഭാസമഭായനി.  പണലാം അനുവദനിചനിടനില.

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി  : സര്,  ലതറഭായ  ശേതീലങ്ങളുലാം  പ്രവണതകേളുമുള്ള
ലപഭാതമരഭാമത്തുവകുപനിലന അഴനിമതനി വനിരുദവലാം സുതഭാരവവലാം കേഭാരവക്ഷമതയുള്ളതമഭാക്കനി
മഭാറഭാനുള്ള ബഹുമഭാനലപട മനനിയുലട പരനിശമങ്ങള അഭനിനന്ദനഭാര്ഹമഭാണട്ട്.  കറഭാഡുകേളുലാം,
പഭാലങ്ങളുലാം ലകേടനിടങ്ങളുമടങ്ങനിയ അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസനമഭാണട്ട് മറ്റു എലഭാ
വനികേസനങ്ങളുകടയുലാം മുലന്നഭാരുക്കലാം.  കകേരളത്തനിലല കറഭാഡുകേള മണലാം, ലവള്ളലക്കട്ടുലാം
ഉപകയഭാഗക്രമവലാം  മറട്ട്  പ്രകതവകേതകേളുലാം  പരനിഗണനിക്കഭാലത  രൂപകേലപന  ലചേയത
ലകേഭാണഭാണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി അധനികേലാം വവകേഭാലത തകേരുന്നതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപയഭാണട്ട്  ലചേലവഭാകക്കണനി
വരുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്നതമുതല  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതവലര കസഭാഷവല ഓഡനിറ്റുലാം, കമലകനഭാടവലാം, സുതഭാരവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടുത്തഭാന അങ്ങട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .     ജനി  .    സുധഭാകേരന: സര്, അഞ്ചു മഭാസത്തനിനുള്ളനില നടപടനികേള അടനിസഭാന
പരമഭായനി സസ്വതീകേരനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്. അതട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരനികേയഭാണട്ട്. പുതനിയ കേഭാലലാം
പുതനിയ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നതനില,  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞ  എലഭാ  കേഭാരവങ്ങളുലാം  ഉണട്ട്.
ശതീ.  പനിണറഭായനി ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ അടനിസഭാന വനികേസന നയലാം പനി.ഡബച്യു.ഡനി.-യനില
നടപനിലഭാക്കനി.  കസഭാഷവല ഓഡനിറട്ട് നടപനിലഭാക്കുലമന്നട്ട് ഗവര്ണര് തലന്ന നയപ്രഖവഭാപന
പ്രസലാംഗത്തനില  പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ആദവമഭായനി  ആലപ്പുഴയനില  അതട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി,
വളലര വനിജയകേരമഭായനിരുന.  ജനിലഭാ പഞഭായത്തട്ട് പ്രസനിഡന്റുലാം വവസട്ട് പ്രസനിഡന്റുലാം
കചേര്ത്തല,  കേഭായലാംകുളലാം  മുനനിസനിപല  ലചേയര്മഭാനമഭാരുലാം  വനിദഗരുലാം  അടങന്ന
സമനിതനിയഭാണട്ട്.   കേഭാലഭാവധനിക്കട്ട് രണ്ടുവര്ഷലാം മുലമ്പ തകേര്ന തരനിപണമഭായ ഓചനിറ-
കചേര്ത്തല  നഭാഷണല  വഹകവയുലട  തകേരഭാര്  പരനികശേഭാധനിച്ചു.  2017  കമയട്ട്
മഭാസത്തനില  റതീസര്ഫസനിലാംഗട്ട്  നടകത്തണ ആ കറഭാഡട്ട്,  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
രണഭാലാം വര്ഷലാം തലന്ന തകേര്ന.  ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് വരുകമ്പഭാള തകേര്ന കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്,
ഞഭാന അതനിലന്റെ  വനിശേദഭാലാംശേങ്ങളനികലയട്ട്  കപഭാകുന്നനില.  അതനികപഭാള  ലമയനിലന്റെയനിനബനിള
ആക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ആ കസഭാഷവല ഓഡനിറട്ട് വളലര ജനശദ ആകേര്ഷനിക്കുകേയുലാം വളലര
വനിദഗമഭായ  ഒരു  റനികപഭാര്ടട്ട്  ആയനി  പരനിഗണനിക്കലപടുകേയുലാം  ലചേയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
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തടര്ന്നട്ട് സലാംസഭാനഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം  ജനിലഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം  മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം
കസഭാഷവല  ഓഡനിറട്ട്  കേമ്മേനിറനികേലള  നനിയമനിക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആഗഹനിക്കുനണട്ട്.
അകമരനിക്ക,  കേഭാനഡ  തടങ്ങനിയ  രഭാജവങ്ങളനിലല  നനിലവഭാരലാം  പരനികശേഭാധനിക്കുനണട്ട്.
സഭാമ്പത്തനികേ  പ്രശ്നമലഭാലത  യഭാലതഭാരു  പ്രശ്നവമനില.  എഞനിനതീയര്മഭാലര  വഴനിവനിടട്ട്
നയനിചലതഭാലക്ക  അവസഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്,  അവര്  കനരഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
പണലാം ഉണഭാകേണലാം, അതനിനട്ട് സഭയുലട സഹഭായമുണഭാകേണലാം.  ബഭാക്കനി എലഭാകേഭാരവങ്ങളുലാം
ശേരനിയഭാകുലാം.

ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി:  സര്,  മൂനകകേഭാടനി  നഭാലപതട്ട്  ലക്ഷലാം  ജനങ്ങളുള്ള
കകേരളത്തനില  ഒരു  കകേഭാടനി  വഭാഹനങ്ങളഭാണട്ട്  ഉള്ളതട്ട്.  അതഭായതട്ട്  മൂന്നട്ട്  കപര്ക്കട്ട്
ശേരഭാശേരനി ഒരു വഭാഹനലമന്ന നനിലയനില.  ഇത്രയുലാം വഭാഹന സഭാന്ദ്രതയുള്ള കകേരളത്തനില
കറഭാഡുകേള നന്നഭാകയ തതീരൂ. കറഭാഡുകേള നന്നഭായഭാല ഡതീസല, ലപകടഭാള എന്നനിവയുലട
ഉപകയഭാഗവലാം  ലമയനിന്റെനനസട്ട്  ലചേലവലാം  കുറയഭാന  കേഴനിയുലാം.  നമ്മുലട  കറഭാഡുകേള
കുഴനിയഭാകുകമ്പഭാള പണട്ട് ഉണഭായനിരുന്ന എന.എലാം.ആര്. സലാംവനിധഭാനലാം കപഭാലല അകപഭാള
തലന്ന നന്നഭാക്കഭാനുള്ള സലാംവനിധഭാനമുണഭാകേണലാം.  ഇകപഭാള കറഭാഡുകേള കുളമഭായഭാലുലാം
തനിരനിഞ്ഞുകനഭാക്കഭാത്ത അവസയഭാണട്ട്.  വര്ഷകേഭാലങ്ങളനില നമ്മുലട എഞനിനതീയര്മഭാകരഭാടട്ട്
കറഭാഡുകേളനിലൂലട  സഞരനിക്കഭാന  പറയണലാം.  അകപഭാള  എവനിലടയഭാണട്ട്  ലവള്ളലക്കലടന്നട്ട്
മനസനിലഭാക്കനി അലതഭാഴനിവഭാക്കഭാന കേഴനിയുലാം.  ഒരു തൂമ്പലയടുത്തട്ട് കേഭാനയനികലയട്ട് ലവള്ളലാം
തനിരനിച്ചുവനിടഭാല ഒരു കറഭാഡട്ട് രക്ഷനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം.  പലകപഭാഴലാം അത്തരലാം കേഭാരവങ്ങളനില
കുറകേരമഭായ അനഭാസയഭാണട്ട്  കേഭാണനിക്കുന്നതട്ട്.  നമ്മേള കകേരളത്തനിലൂലട  സഞരനിക്കുകമ്പഭാള
പല സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങളുലട മുകേളനിലുലാം ആല വൃക്ഷങ്ങള വളര്ന്നട്ട്  ലകേടനിടത്തനിനട്ട്
വനിള്ളല ഉണഭാകുന്നതഭായനി കേഭാണഭാലാം.  ഈ വൃക്ഷങ്ങള വളരഭാന തടങകമ്പഭാള തലന്ന
നശേനിപനിക്കുന്നനില.  പല സര്ക്കഭാര് ലകേടനിടങ്ങളുകടയുലാം കടഭായട്ട് ലലറ്റുകേള നന്നഭാക്കഭാലത
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന കപഭാലുലാം പറഭാത്ത  അവസയനിലഭാണട്ട്.  ഇതനിലനഭാലക്ക പരനിഹഭാരലാം
കേഭാണഭാനഭാവശേവമഭായ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  ലമയനിന്റെനനസുകേളുലാം  യഥഭാസമയലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന: സര്, അതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്.   നഭാണലാം
ലകേടവലന്റെ ആസനത്തനില ആല  വളര്ന്നഭാല അതലാം ഒരു തണലഭാലണന്നട്ട് മലയഭാളത്തനില
ഒരു പഴലമഭാഴനിയുണട്ട്.  അതഭാണട്ട് ഇകപഭാള കകേരളത്തനില സലാംഭവനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്. ആ
ആല നശേനിപനിചഭാല നമുക്കട്ട് നഭാണകക്കടുണഭാകേനില. നമ്മേള സഭാമഭാനവലാം നഭാണമുള്ളവരഭാണട്ട്.
ലകേടനിടങ്ങളനില വളരുന്ന ആലുകേള ലവടനിമഭാറ്റുന്നതനിനുള്ള ശേക്തമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരനികേയഭാണട്ട്.  നമ്മുലട കറഭാഡുകേലളലലാം കേകയറനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇതനിലനപറനിലയലഭാലാം
നഭാലാം പ്രകതവകേമഭായനി ചേര്ച ലചേയണലാം. ലമയനിന്റെനനസട്ട് കപഭാളനിസനി പഭാസഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
ലമയനിന്റെനനസനിനു മഭാത്രമഭായനി  ഇന്തവയനില  ആദവമഭായനി  ഒരു ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയലറ
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നനിയമനിക്കഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഇങ്ങലന ഒരു ആശേയലാം വന്നതട്ട് യുവണറഡട്ട് കസ്റ്ററട്ട്സട്ട്
ഓഫട്ട്  അകമരനിക്കയനിലല  കപ്രഭാവനിനകസഭായനിലനനിനലാം  കേഭാനഡയനില  നനിനമഭാണട്ട്.
ഇതമഭായനി  ബനലപട  കേഭാരവങ്ങള  ഇന്റെര്ലനറനിലനനിനലാം  കേനിട്ടുനണട്ട്.  ഒരുപഭാടട്ട്
സുഹൃത്തുക്കള ഈ പുതനിയ നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനിയനില  ആകവശേമുളലക്കഭാണട്ട് കേത്തുകേള
അയയനണട്ട്. ഇന്നലല കേവഭാബനിനറനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച്ചു. എന.എലാം.ആര്. കപഭാലുള്ള
സലാംവനിധഭാനത്തനിനട്ട് കപരട്ട് അതതലന്ന മതനികയഭാ എനള്ളലതഭാലക്ക നമ്മേള ആകലഭാചേനിക്കുനണട്ട്.
ഞഭാന സമയലാം  ദതീര്ഘനിപനിക്കുന്നനില. എലഭാകപരുലടയുലാം സഹകേരണവലാം പരനിമനിതമഭായ
സഭാമ്പത്തനികേ  കശേഷനിക്കകേത്തുനനിനലകേഭാണ്ടുമഭാണട്ട്  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  പുതനിയ
ലടകകഭാളജനി വരുന്നതലകേഭാണട്ട് ലചേലവട്ട് കൂടുതലഭായനിരനിക്കുലാം.  ഇലതലഭാലാം ശേരനിയഭാകുലമന്നഭാണട്ട്
പൂര്ണവനിശേസ്വഭാസലാം.  സഭയനിലല  ബഡ്ജറട്ട്  ചേര്ചയനിലുലാം  കേക്ഷനിവവതവഭാസമനിലഭാലത
എലഭാവരുകടയുലാം ആവശേവലാം അതതലന്നയഭായനിരുന. അതട്ട് ഉളലക്കഭാണ്ടുലകേഭാണട്ട് കറഭാഡുകേള
നന്നഭാക്കഭാലാം.  കറഭാഡനികലയനിറങ്ങനിയഭാല സകന്തഭാഷമുണഭാകുന്ന ഒരു സനിതനിവനികശേഷലാം
ഉണഭാക്കഭാലമന്നഭാണട്ട് ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പകറഭാടട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.  

ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട്: സര്, കകേരളത്തനിലല ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിനട്ട്
കേതീഴനിലുള്ള ലകേടനിടങ്ങള,  പഭാലങ്ങള,  കറഭാഡുകേള ഇവയുലട നനിര്മ്മേഭാണവലാം  ലമയനിന്റെനനസുലാം
സലാംബനനിചട്ട്  ചേനില  തതീരുമഭാനങ്ങള  അങ്ങനിവനിലട  പ്രഖവഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.  അങ്ങട്ട്
ചുമതലലയടുത്തകശേഷലാം ജൂവല മഭാസലാം 9-ാം തതീയതനി ലമകടഭാ മഭാന കഡഭാ. ഇ. ശതീധരനുലാം
ലചേവന്ന  ഐ.ഐ.ടനി-യനില  നനിനലാം  വനിരമനിച  കഡഭാ.  പനി.  ലകേ.  അരവനിന്ദനുലാം
ഐ.എസട്ട്.ആര്.ഒ.-യുലട മുന ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര് കഡഭാ. പ്രഭഭാകേരനുലാം പലങ്കേടുത്തുലകേഭാണട്ട്
ഈ  വകുപനിലല  ഏതഭാണട്ട്  1400-ഓളലാം  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുകവണനി  ഒരു  ശേനിലപശേഭാല
സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതനില  ഉരുത്തനിരനിഞ്ഞട്ട്  വന്ന  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  ഈ
കമഖലയനില എങ്ങലനയഭാണട്ട് പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്?

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന: സര്, അതട്ട് ചേരനിത്രപരമഭായ ഒരു കേഭാലവയ്പഭാണട്ട്. ഇന
വലര കകേരളത്തനിലലന്നല ഇന്തവയനിലലഭാരു സലാംസഭാനത്തുലാം എഞനിനതീയര്മഭാരുലട കസ്റ്ററ്റുതല
മതീറനിലാംഗട്ട്  നടന്നനിടനില.  മതീറനിലാംഗനില  1400-ല ഒരഭാലളഭാഴനിചട്ട്  എലഭാ എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം
പലങ്കേടുത്തു.  എലഭാവരുലാം കൃതവസമയത്തുതലന്ന എത്തനികചര്ന.  എഞനിനതീയര്മഭാലരപറനിയുള്ള
ആത്മവനിശേസ്വഭാസലാം വര്ദനിച്ചു.  നമ്മേള ശേരനിയഭായ ലതീഡര്ഷനിപട്ട്  ലകേഭാടുത്തഭാല  അവര്
നല രതീതനിയനില ലചേയ്യുലാം.  ശതീ.  ഇ.  ശതീധരലന്റെ പ്രസലാംഗലാം ഒന്നരമണനിക്കൂര് ഉണഭായനിരുന.
അകദ്ദേഹലാം മതീറനിലാംഗനിലന്റെ  അവസഭാനലാംവലര  പലങ്കേടുത്തു. ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ നയങ്ങകളഭാടട്ട്
ലപഭാതലവ കയഭാജനിക്കുകേയുലാം അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ അനുഭവങ്ങള പറയുകേയുലാം ലചേയ.  കേഴനിഞ്ഞ
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  സമര്പനിച റനികപഭാര്ടട്ട്  ഇതവകരയുലാം
നടപഭാക്കനിയനിടനില.  അതട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിരുലന്നങ്കേനില പല പ്രശ്നങ്ങളക്കുലാം പരനിഹഭാരലാം
കേലണത്തഭാന  കേഴനിയുമഭായനിരുന.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സമര്പനിച
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റനികപഭാര്ടട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  അതകേഴനിഞ്ഞട്ട് പഭാസ്റ്റനികേട്ട്,  റബ്ബര് എന്നനിവ
ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള നന്യൂ ലടകകഭാളജനിലയ സലാംബനനിച ഒരു കദശേതീയ  ലസമനിനഭാര് നടന.
അതനില കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  നന്നഭായനി  സഹഭായനിച്ചു.  പഭാസ്റ്റനിക്കനിലന സലാംബനനിച്ചുലാം
ഒരു  ലസമനിനഭാര്  നടന.  ഇന്നലല  ബഹുമഭാനലപട  ലനയഭാറനിനകേര  എലാം.എല.എ.
അതനിലന സലാംബനനിചഭാണട്ട് പറഞ്ഞതട്ട്. ലനയഭാറനിനകേരയനില പഭാസ്റ്റനികേട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ഒരു കേനികലഭാമതീറര്  കറഭാഡനിലന്റെ ടഭാറനിലാംഗട്ട് പരതീക്ഷണലാം വളലര വനിജയകേരമഭായനി നടന.
കകേരളത്തനില എലഭായനിടത്തുലാം അതട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനണട്ട്.  പുതനിയ കറഭാഡുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള റബ്ബവറസ്ഡട്ട് ബനിറ്റുമനിന/പഭാസ്റ്റനികേട്ട്, ലവള്ളലക്കട്ടുണഭാകുന്ന സലങ്ങളനില
ജനികയഭാലടകട്ട്,  കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  ലചേകയണനിടത്തഭാലണങ്കേനില  കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട്  ടഭാര്,
അതവഭാവശേവത്തനിനട്ട് ഇന്റെര് കലഭാക്കനിലാംഗട്ട് വടലസുലാം മറ്റുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം.  അങ്ങലന
നഭാനഭാവനിധ  ലടകകഭാളജനികേള  ലകേഭാണട്ട്  സമ്പന്നമഭാണട്ട്.  അതകപഭാലല  വചേനയനിലല
കറഭാഡുകേളനിലൂലട  യഭാത്ര ലചേയ കേഭാരവവലാം ഇവനിലട സലാംസഭാരനിച്ചു.  ലപലടന്നട്ട് നമ്മുലട
ഡനിവസന മഭാറുകേയഭാണട്ട്.  ഞഭാന അലതഭാനലാം ആവര്ത്തനിക്കുന്നനില. എലഭാ കേഭാരവത്തനിലുലാം
മഭാറമുണഭാകേണലാം. എന്തഭാകണഭാ എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് ലടകകഭാളജനി ആവശേവലപടുന്നതട്ട് നമ്മുലട
കേഴനിവനിനനുസരനിചട്ട്  അതട്ട്  ജനങ്ങളക്കട്ട്  ലഭവമഭാക്കനി  അനുഭവകവദവമഭാക്കണലാം.  അതട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിത്തുടങ്ങനി. 

ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട്:  സര്,  കേഭാലവര്ഷലക്കടുതനിയനില കറഭാഡുകേള തകേര്ന
കപഭാകുകമ്പഭാള മഭാസങ്ങകളഭാളലാം അറകുറപണനി നടത്തഭാലത യഭാത്രക്കഭാലര ബുദനിമുടനിക്കുന്ന
ഒരവസയഭാണട്ട്  കേഭാണലപടുന്നതട്ട്.  അതനിനഭാല കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കനി എത്രയുലാം
ലപലടന്നട്ട് അറകുറപണനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന: സര്, കറഭാഡുകേളുലട അറകുറപണനികേള നടനവരനികേയഭാണട്ട്.
എലഭാ മണ്ഡലങ്ങളനിലുമഭായനി 386 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. കേഴനിഞ്ഞ അഞട്ട് വര്ഷക്കഭാലലാം
കറഭാഡട്ട്  വനികേസനത്തനിനഭായനി  എലന്റെ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  നയഭാവപസ
അനുവദനിചനിടനിലലനള്ള സതവലാം ഞഭാന നനിങ്ങകളഭാടട്ട് തറനപറയുകേയഭാണട്ട്.  എനനിക്കട്ട്
അതനില വനികരഭാധവമനില. അതനികലയ്ലക്കഭാനലാം ഞഭാന കേടക്കഭാന ആഗഹനിക്കുന്നനില.
ഇകപഭാള എലഭാ മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം ലഭവമഭായ രതീതനിയനില തകേ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  തകേ
അനുവദനിചതനില  ഏറക്കുറചനിലുകേള  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  മലപ്പുറലാം  കമഖലയനിലലഭാനലാം
കറഭാഡുകേളക്കട്ട് അധനികേലാം കകേടുപഭാടുകേളനില. അതലകേഭാണട്ട് അവര് കേള്ളക്കണക്കട്ട് നലകേനിയനില.
ആവശേവത്തനിനുള്ള തകേ അനുവദനിച്ചു.  അറകുറപണനിലയന്നട്ട്  പറഞ്ഞഭാല കറഭാഡനിലന്റെ
പുനര്നനിര്മ്മേഭാണമല.  അങ്ങലന ലതറനിദരനിക്കരുതട്ട്.  കുണ്ടുലാം കുഴനിയുലാം നനികേത്തുന്നതട്ട്
ഷതീറ്റുകപഭാലല ലചേയണലാം. ചേനിലയനിടങ്ങളനില പുണകപഭാലലയനിരനിക്കുലാം, അങ്ങലന പണനിതഭാല
ശേരനിയഭാകേനില. ഇലതലഭാലാം എഞനിനതീയര്മഭാലര നമ്മേള പഠനിപനികക്കണനിവന.  ഷതീറ്റുകപഭാല
ലചേയഭാല അഞട്ട്,  ആറട്ട്  മഭാസകത്തയട്ട്  ഒരു പ്രശ്നവലാം ഉണഭാകേനില.   ഇതനിനഭായനി  140
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മണ്ഡലങ്ങളനിലുലാം  പണലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഏലതങ്കേനിലുലാം  എലാം.എല.എ.-മഭാര്ക്കട്ട്
അറകുറപണനികേളക്കട്ട്  പണലാം  ആവശേവമഭായനി  വരനികേയഭാലണങ്കേനില  കുറചട്ട്  വപസ
മഭാറനിവചനിട്ടുള്ളതനിലനനിനലാം അനുവദനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. പകക്ഷ അതലകേഭാലണഭാനലാം പ്രശ്നലാം
തതീരുന്നനില.  റതീകേണ്സ്ട്രേക്ഷനട്ട് മഭാത്രലാം അയഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപ കവണലാം. 40,000 കേനി.മനി.
കറഭാഡട്ട് തകേര്നകേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.   അതനിനുകവണനി പണലാം  അനുവദനിക്കുലാം. ഒരുമനിചട്ട്
അയഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപ തരഭാന ഉണഭാകേനില. എലഭാലാം ശേരനിയഭാകുലമന്നട്ട് ഞഭാന വതീണ്ടുലാം
ഉറപ്പുതരുന.

ശതീ.  യു.ആര്.  പ്രദതീപനിനുകവണനി  ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശേശേനി:  സര്,  ലപതമരഭാമത്തട്ട്
വകുപട്ട്  എലഭാ  കേഭാലത്തുലാം  ചേര്ചയട്ട്  വനികധയമഭാകുന്നതഭാണട്ട്.  വലനിയ  കതഭാതനിലുള്ള
അഴനിമതനിയഭാണട്ട്  അവനിലട  നടക്കുന്നതട്ട്.  ഈ  അവസയനിലനനിനലാം  വകുപനിലന
കമഭാചേനിപനിക്കഭാന അഴനിമതനിലക്കതനിരഭായനി ഉറച ശേബ്ദവലാം ധതീരമഭായ നനിലപഭാടുലാം സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന
ബഹുമഭാനലപട  മനനിക്കട്ട്  സഭാധനിക്കുലമന്ന കേഭാരവത്തനില യഭാലതഭാരു സലാംശേയവമനില.
എന്നഭാല   നനിലവനിലുള്ള  കറഭാഡുകേളുലട  സനിതനി  സലാംബനനിചട്ട്  ഇവനിലട  പറഞ്ഞു.
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഖജനഭാവനിനട്ട്  കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട്  രൂപയുലട  നഷലാം  വരുത്തനിവയന്ന
നനിലവനിലുള്ള  എസ്റ്റനികമറട്ട്  കേരഭാര്  സലാംവനിധഭാനത്തനില  വലനിയ  മഭാറമുണഭാക്കഭാന
സഭാധനിക്കണലാം.  ലഡ്രെയനികനജട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  അനനിവഭാരവമഭായ  സലങ്ങളനിലകപഭാലുലാം
ലഡ്രെയനികനജനിലന്റെ  വര്ക്കട്ട്  എസ്റ്റനികമറനില  ഉളലപടുത്തഭാത്ത  ഒരവസയുണട്ട്.  ഒരു
വര്ക്കനിലന്റെ എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള ലഡ്രെയനികനജട്ട് വര്ക്കനിലന്റെ എസ്റ്റനികമറ്റുകൂടനി
അതനില ഉളലപടുത്തഭാന നനിര്ബനനിക്കണലാം.  മലറഭാരു പ്രധഭാനലപട കേഭാരവലാം,  കറഭാഡുകേളുകടയുലാം
പഭാലങ്ങളുകടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  പ്രകതവകേലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങള വയണലാം. പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന
കജഭാലനികേളക്കട്ട് ഗവഭാരന്റെനി ഉണഭാക്കുന്ന തരത്തനില ഉകദവഭാഗസന്മഭാര്ക്കുലാം കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം
നനിയമപരമഭായനി  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലാം  നലകേഭാന,  അകഞഭാ  ഏകഴഭാ  ലകേഭാലകത്തയട്ട്  ഒരു
പഭാകക്കജഭാക്കനി  അതനിലന്റെ  നനിയമപരമഭായ  ബഭാധവത  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം  ബനലപട
ഉകദവഭാഗസര്ക്കുലാം നലകേഭാന  ബഹുമഭാനലപട മനനി തയഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന: സര്,  രണ്ടു മൂന്നട്ട് വനിഷയങ്ങളഭാണട്ട് അങ്ങട്ട് ഉന്നയനിചതട്ട്.
നമ്മുലട രഭാജവലാം കനരനിടുന്ന രണട്ട് പ്രധഭാനലപട പ്രശ്നങ്ങളനില ഒന്നട്ട് അഴനിമതനിയുലാം മലറഭാന്നട്ട്
വര്ഗ്ഗതീയതയുമഭാണട്ട്.  അഴനിമതനിയുലട  കേഭാരവലാം  പറഞ്ഞതട്ട്  പൂര്ണമഭായുലാം  ശേരനിയഭാണട്ട്.
എലന്റെ  വനിലയനിരുത്തലനില നഭാലപത മുതല അമ്പത ശേതമഭാനലാം വലര തകേ മഭാത്രകമ
കറഭാഡുകേളക്കട്ട്  കവണനി  ലചേലവഴനിക്കഭാന  കേഴനിയുനള.  പഭാലങ്ങളുലട  കേഭാരവത്തനില
അധനികേലമഭാനലാം  ലചേയഭാന  കേഴനിയുന്നനില.  എന്നഭാലുലാം  ലചേറുതഭാലയഭാലക്ക  കേഭാരവങ്ങള
നടക്കുനണട്ട്.  അതട്ട്  മഭാറണലാം.  കകേഭാണ്ടഭാകറുലട  ആവശേവത്തനിനഭായുള്ള  വപസലയടുത്തട്ട്
കേഴനിഞ്ഞഭാല  ബഭാക്കനി  തകേ  മുഴവന  കറഭാഡുകേളക്കുകവണനി  ഇടണലാം.  അതനിനഭായനി
എസ്റ്റനികമറട്ട്  മുതല  നമ്മേള  കനഭാകക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലനലഭാലാം  കൃതവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശേലാം
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ലകേഭാടുത്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  റനിവവസ്ഡട്ട്  എസ്റ്റനികമറട്ട്  എന്ന  പരനിപഭാടനികയ  ആവശേവമനില.
മനനഃപൂര്വലാം അഴനിമതനിക്കട്ട് കവണനി റനിവവസ്ഡട്ട് എസ്റ്റനികമറട്ട് ഉണഭാക്കുകേയഭാണട്ട് ലചേയ്യുന്നതട്ട്.
അതവഭാവശേവമുള്ള തകേ അനുവദനിക്കുനണട്ട്,  ഒനലാം നനികരഭാധനിചനിടനില.  ഇകപഭാള ഈ
കേഭാരവങ്ങലളലഭാലാം  ശദനിക്കുനണട്ട്.  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം  അതട്ട്  മനസനിലഭായനിട്ടുണട്ട്.
എന്നഭാല  നൂറട്ട്  ശേതമഭാനവലാം എങ്ങലന ലചേയ്യുലാം.  സസ്വഭാതനവലാം  കേനിടനി  പലത്തഴപതട്ട്
വര്ഷമഭായനി തടര്നവരുന്ന ഒരു കേഭാരവലാം ഒരു ദനിവസലാം ലകേഭാണട്ട് തതീര്ക്കഭാന കേഴനിയനില.
തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട് രഭാജവഭാഴ്ചക്കഭാലത്തുലാം ഖജനഭാവട്ട് കമഭാഷണമനിലഭായനിരുകന്നഭാ? ചേഭാണകേവലന്റെ
അര്ത്ഥശേഭാസ്ത്രത്തനില,  കമഭാഷണലാം  നടത്തുന്നവരുലട  ശേനിക്ഷലയപറനി  പ്രതനിപഭാദനിക്കുനണട്ട്.
ആയനിരലാം രൂപ കമഭാഷനിക്കുന്നവലന്റെ ഒരു വകേവനിരല മുറനിക്കുലാം. ഇങ്ങലന എത്ര വകേവനിരല
കപഭാകേണലമന്നട്ട്  എഴതനിവചനിട്ടുണട്ട്.  ഇലതഭാലക്ക പണ്ടുമുതകല തടര്നവരുന്ന ഒന്നഭാണട്ട്.
ഭരണകൂടലാം  തടങ്ങനിയ  കേഭാലലാംമുതകല  അഴനിമതനിയുലട  പ്രശ്നമുണട്ട്.  ഏറവലാം  കൂടുതല
അഴനിമതനിയുള്ള ഒരു വകുപഭായനി കേഴനിഞ്ഞ പത്തട്ട് മുപതവര്ഷമഭായനി പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി. മഭാറനി.
ഈ കേഭാരവങ്ങലളലഭാലാം ഇനനി പ്രകതവകേലാം ശദനിക്കുനണട്ട്. എന്നഭാലുലാം ചേനില പ്രശ്നങ്ങളുണഭാകുലാം.
അഴനിമതനിലയന്നട്ട് പറയുന്നതട്ട് നമുലക്കലഭാലാം എതനിരഭായ ഒരു വനികേഭാരമഭാണട്ട്.  ജനങ്ങളുലാം
അതനിലനതനിരഭാണട്ട്,  അകപഭാള  മനനിയുലാം  അതനിലനതനിരഭായഭാകല  പറ.  നമ്മേലളലഭാലാം
ജന്മനഭാ  അഴനിമതനിലക്കതനിരഭാണട്ട്,  അതട്ട്  മനനിയഭായതലകേഭാകണഭാ  എലാം.എല.എ.
ആയതലകേഭാകണഭാ അല.  സമൂഹത്തനിലന്റെയുലാം സഭയുലടയുലാം പനിന്തുണ ഉണഭാകുകമ്പഭാള
കുറച്ചുകൂടനി ശേക്തമഭായ നനിലപഭാടുണഭാകുലാം.   ഈ സഭാനത്തട്ട് വന്നഭാല അങലാം ഇങ്ങലന
ലചേയ്യുലമന്നഭാണട്ട് എലന്റെ വനിശേസ്വഭാസലാം.  തതീര്ചയഭായുലാം ശേക്തമഭായ നനിലപഭാടുണഭാകുലാം.

ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട്: സര്,  കറഭാഡനിലന സലാംബനനിച്ചുള്ള വനിഷയമഭാണട്ട് പലകപഭാഴലാം
നമ്മുലട  ശദയനില വരുന്നതട്ട്.  ഇകപഭാള ലകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞഭാല അധനികേലാം
കേഭാലതഭാമസമനിലഭാലത  അവ  തകേര്നകപഭാകുകേകയഭാ  കചേഭാര്ലന്നഭാലനിക്കുകേകയഭാ  കകേടട്ട്
സലാംഭവനിക്കുകേകയഭാ  ലചേയ്യുന്ന  ഒകടലറ  സലാംഭവങ്ങള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയലപടുകേയഭാണട്ട്.
ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നൂതനമഭായ  ലടകകഭാളജനിലയക്കുറനിചഭാണട്ട്   ഭഭാവനഭാ
സമ്പന്നനഭായ  ആര്ജ്ജവമുള്ള  ബഹുമഭാനവനഭായ  മനനി  ഇവനിലട  സൂചേനിപനിചതട്ട്.
ഇക്കഭാരവത്തനില ഒരു പ്രതതീക്ഷ കകേരളത്തനിലല ജനങ്ങളക്കുണട്ട്.  കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി
ബനലപടട്ട്  മഭാത്രമല ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ കേഭാരവത്തനിലുലാം കൂടുതല അഴനിമതനി
നടക്കുനണട്ട്. കേണ്ണൂര് വളലര വനിസ്തൃതമഭായ ഒരു ജനിലയഭാണട്ട്.  ഇവനിലട ഒരു പനി.ഡബച്യു.ഡനി.
ഇലകനിക്കല ലസക്ഷന ഓഫതീസട്ട് മഭാത്രമഭാണുള്ളതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ ഡനി.ഡനി.സനി.  മതീറനിലാംഗനില
ഇതട്ട് വളലര പ്രധഭാനലപട വനിഷയമഭായനിരുന. പലകപഭാഴലാം ബനിലഡനിലാംഗട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്
ഉദ്ഘഭാടനലാം ലചേയട്ട് വര്ഷങ്ങള കേഴനിഞ്ഞഭാലുലാം ഇലകനിഫനികക്കഷന നടത്തഭാത്ത വനിഷയമുണട്ട്.
ഇതനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാനഭായനി  കൂടുതല  പനി.ഡബച്യു.ഡനി.  ഇലകനിക്കല  വനിലാംഗട്ട്
ആരലാംഭനിക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ? 
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ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന: സര്, ലകേടനിടത്തനിലന്റെ കേഭാരവവലാം തലവ പ്രഭാധഭാനവമുള്ളതഭാണട്ട്.
ഈ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകപഭാളത്തലന്ന ആര്ക്കനിലടക്ചേറല ചേതീഫട്ട്
എഞനിനതീയലറയുലാം ബനലപട ഉകദവഭാഗസലരയുലാം വനിളനിച്ചു.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലസക്രടറനിയുലാം
ഉണഭായനിരുന. പരനിസനിതനിക്കനുസരനിചഭാണട്ട്  ലകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനികക്കണതട്ട്.  ഇക്കഭാരവലാം
കനരലത്ത ബഡ്ജറട്ട് ചേര്ചയനില സൂചേനിപനിചതനിനഭാല ആവര്ത്തനിക്കുന്നനില. ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ഒരു  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചഭാല  അതട്ട്  കുറചട്ട്  കേഭാലലാം  കേഴനിയുകമ്പഭാള  വനിള്ളല  വതീണട്ട്
കചേഭാരുന്ന സനിതനിവനികശേഷമഭാണുള്ളതട്ട്. എറണഭാകുളലത്ത പുതനിയ ഗസ്റ്റട്ട് ഹസൗസട്ട് നനിര്മ്മേനിചനിടട്ട്
ഏകേകദശേലാം  ഇരുപതട്ട് വര്ഷമഭായനിക്കഭാണുലാം.  അവനിലട ഞങ്ങളഭാരുലാം തഭാമസനിക്കഭാറനില.
മുഖവമനനിയുലാം നമ്മേലളലഭാവരുലാം  പഴയ ഗസ്റ്റട്ട് ഹസൗസനില മഭാത്രകമ തഭാമസനിക്കുകേയുള.
കകേഭാടനിക്കണക്കനിനട്ട് രൂപ മുടക്കനി ഈ ഗസ്റ്റട്ട് ഹസൗസട്ട് നനിര്മ്മേനിലചങ്കേനിലുലാം അതട്ട് മുഴവന
കചേഭാരുകേയഭാണട്ട്.  വലനിയ  കകേമന്മഭാരഭായ  ഐ.എ.എസട്ട്.  ഉകദവഭാഗസരഭാണട്ട്  അതട്ട്
പണനിയനിചതട്ട്.  ഞഭാന ഇവനിലട അവരുലട കപരുകേള പരഭാമര്ശേനിക്കുന്നനില.  അതട്ട് പറഞ്ഞഭാല
ബുദനിമുടഭാകുലാം.  ഇന്റെര്നഭാഷണല കേണ്ലസപ്റഭായ  ഗതീന കേണ്ലസപ്റട്ട് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനില
ലകേഭാണ്ടുവരനികേയഭാണട്ട്.  കകേഭാകളജട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം കഹഭാസനി റല നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  പ്രകതവകേലാം  പ്രകതവകേലാം  ഡനിവസനുണട്ട്.
ഇത്തരത്തനില ഓകരഭാ  ലകേടനിടവലാം  പ്രകതവകേലാം  ഡനിവസന  അനുസരനിചഭാണട്ട്   നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട്.
വര്ഷങ്ങളക്കുമുമ്പട്ട്  നനിര്മ്മേനിച കകേരള  യൂണനികവഴനിറനിയുലട  ലമയനിന  ബനിലഡനിലാംഗനിനട്ട്
ഇകപഭാഴലാം എലന്തങ്കേനിലുലാം  കുഴപമുകണഭാ?  കനകര  മറനിചട്ട്  കഗഭാളഡന  ജൂബനിലനികയഭാടനുബനനിചട്ട്
നനിര്മ്മേനിച കേഭാരവവടലാം യൂണനികവഴനിറനിയുലട ഇകപഭാഴലത്ത സനിതനി എന്തഭാണട്ട്?   കേണത്തനില
കേഭാക്ക വരഭാതനിരനിക്കഭാന കകേഭാലലാം കുത്തുന്നതകപഭാലലയഭാണട്ട് അതനിലന്റെ അവസ.  ഇത്തരലാം
അവസയട്ട് മഭാറലാം  വരുത്തഭാന എലാം.എല.എ.മഭാര്  ഇടലപടണലാം.  അവര്ക്കട്ട്  അതനിനുള്ള
അവകേഭാശേമുണട്ട്,  ഇക്കഭാരവത്തനില അവര് ഇടലപകട പറ്റു.  എവനിലടലയങ്കേനിലുലാം ലതറട്ട് കേണഭാല
ജനങ്ങളുലാം ഇടലപടണലാം.  വര്ക്കുകേള നനിര്ത്തനിവചഭാലുലാം യഭാലതഭാരു കുഴപവമനില.  കസഭാഷവല
ഓഡനിറട്ട്  എനപറയുന്നതട്ട് സ്റ്റഭാറന്യൂടറനിയഭാണട്ട്.  ഇതനില എലഭാവരുലാം ഇടലപടണലാം.  നമ്മുലട
ലപഭാതസസ്വത്തഭാണട്ട് കറഭാഡട്ട്.  ഇതട്ട് കുറച്ചുകപര്ക്കട്ട് മഭാത്രമുള്ളതല.  ഇവനിലട ബഹുമഭാനലപട
ലമമ്പര്മഭാര് സൂചേനിപനിചതകപഭാലല കറഭാഡുകേള  നഭാടനിലന്റെ ഐശേസ്വരവമഭാണട്ട്.  ഇതമഭായനി
ബനലപട  നനിലപഭാടുകേളുലണങ്കേനിലുലാം  അതട്ട്  വനിജയനിപനിക്കഭാന  ശേക്തമഭായ  നതീക്കലാം
നടത്തണലാം. നമുക്കട്ട് ഇലകനിക്കല ഇനലസകകററ്റുലാം ഇലകനിക്കല വനിലാംഗുമുണട്ട്.  ബനിലഡനിലാംഗട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണവലാം ഇലകനിഫനികക്കഷനുലാം രണഭായനിടഭാണട്ട് ലചേയ്യുന്നതട്ട്.  കേഭാരണലാം ലകേടനിടലാം
പണനിഞ്ഞഭാല ഉടന കുത്തനിലപഭാളനിക്കണലാം. അങ്ങലന വരുകമ്പഭാള സനിവനില  എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്
പുതനിയ എസ്റ്റനികമറട്ട് ലഭനിക്കുലാം.  കറഭാഡനില കുഴലനിടുന്നതനില ആദവലാം ഇലകനിസനിറനി കബഭാര്ഡട്ട്
അതകേഴനിഞ്ഞട്ട്  പനി.ഡബച്യു.ഡനി.,  ബനി.എസട്ട്.എന.എല.,  ടഭാറ,  ബനിര്ള  എന്നനിങ്ങലന
കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഇലതലഭാലാം ഒരുമനിചനിടഭാല എന്തഭാണട്ട് കുഴപലാം? ഇതനിലനലഭാലാം നമ്മുലട
പല എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം കൂട്ടുനനിലക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല ഇലകനിക്കലുലാം സനിവനിലുലാം
ഒകര സമയത്തട്ട് ലചേയണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശേലാം ലകേഭാടുക്കുകേയഭാണട്ട്. 
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കഡഭാ  .   എന  .   ജയരഭാജട്ട്: സര്, ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുമനനി ശതീ. ജനി.  സുധഭാകേരനട്ട്
ലപഭാതജന  മധവത്തനില  നലലഭാരു  മുഖമഭാണുള്ളതട്ട്. അഴനിമതനിയനിലഭാത്ത,  കേര്ഷകേ
കസ്നേഹനിയഭായ ഒരു മുഖലാം. പലക്ഷ കറഭാഡുകേലള സലാംബനനിചട്ട് അത്ര നല സസൗന്ദരവമുള്ള
മുഖമല  എന്നതഭാണട്ട്  പ്രധഭാനലപട  കേഭാരവലാം.  മനനിലയന്ന  നനിലയനില  അങ്ങയുലട
കുഴപമല, ഉകദവഭാഗസന്മഭാരുമഭായനി ബനലപട പ്രശ്നമഭാണനിതട്ട്. കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി മുതല
ലപഭാനകുന്നലാം  വലരയുള്ള  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  കേഴനിഞ്ഞ  ഒന്നരവര്ഷമഭായനി  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയുലാം  പനി.ഡബച്യു.ഡനി.യുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  തര്ക്കത്തനില  കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  വപപട്ട് വലന ഇടുന്നതനിനഭായനി   ഒരു കകേഭാടനി  അറുപതട്ട്  ലക്ഷലാം രൂപ
അടയകേയുണഭായനി.  എന്നഭാല  ഇക്കഭാരവത്തനില  പനി.ഡബച്യു.ഡനി.യുലട  ഭഭാഗത്തുനനിന്നട്ട്
അലലാംഭഭാവലാം  ഉണഭാകുനണട്ട്.  ഇക്കഭാരവലാം  ഞഭാന  പലതവണ  നനിയമസഭയനില
സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഈ രണട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റുകേള തമ്മേനിലുള്ള തര്ക്കലാം കേഭാരണലാം
പല  കറഭാഡുകേളുലാം  തകേര്ന്നനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കുടനിലവള്ളലാം  കവണഭാലയന്നട്ട്  പറയഭാന
സഭാധനിക്കനില.  പലക്ഷ കുടനിലവള്ളത്തനിനഭായനി  പണമടചഭാല കപഭാലുലാം പനി.ഡബച്യു.ഡനി.
കൃതവമഭായനി  ലചേയ്യുന്നനില.  പനി.ഡബച്യു.ഡനി.  തയഭാറഭാക്കുന്ന  എസ്റ്റനികമറട്ട്  വളലര
എകകഭാര്ബനിറഡഭായനിട്ടുള്ളലതന്നഭാണട്ട്  അവരുലട  പ്രധഭാന ആകരഭാപണലാം.  വപപട്ട്  വലന
ലപഭാടനിയഭാല അതട്ട്  നന്നഭാക്കഭാന  പനി.ഡബച്യു.ഡനി.  അനുവഭാദലാം നലകേഭാറനില.  പലകപഭാഴലാം
ലവള്ളലാം പഭാഴഭായനികപഭാകുന്ന അവസ ഉണഭാകുകേയഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരവലാം കേഴനിഞ്ഞ ദനിവസലാം
സഭയനില സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.   ആയതനിനഭാല സലാംസഭാന തലത്തനിലുള്ള കകേഭാ-
ഓര്ഡനികനഷന ഇക്കഭാരവത്തനില ഉണഭാക്കുന്നതനിനട്ട് മുനകേലയടുക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  അങ്ങട്ട്  സൂചേനിപനിച  കേഭാരവലാം  എനനിക്കട്ട്  നല
കബഭാധവമുള്ളതഭാണട്ട്.  സഭാമഭാജനികേന്മഭാരനില  ഏറവലാം  സസൗന്ദരവലാം  കുറഞ്ഞ  ആള
ഞഭാനഭാലണന്നട്ട് എനനിക്കറനിയഭാലാം. അതനിനഭാല  എനനിക്കട്ട് സസൗന്ദരവകബഭാധലത്തക്കുറനിചട്ട്
നലതകപഭാലല അറനിയഭാലാം.  ബഹുമഭാനലപട ലമമ്പര് കേഭാരവലാം മനസനിലഭാക്കഭാലതയഭാണട്ട്
ഇവനിലട സലാംസഭാരനിചതട്ട്. ഇതനിലന ഏറവലാം കൂടുതല  എതനിര്ക്കുന്നതട്ട് നമ്മേളഭാണട്ട്.  ഇതമഭായനി
ബനലപടട്ട്  ഉകദവഭാഗസലര  വനിളനിചട്ട്  കകേഭാണ്ഫറനസട്ട്  നടത്തുകേയുണഭായനി.  ജലലാം
ലകേഭാടുക്കണഭാലയന്നട്ട്  പറയഭാന നമുക്കട്ട്  സഭാധനിക്കനില.  ലവള്ളലാം ലകേഭാടുക്കുന്നതനിനഭായനി
കറഭാഡട്ട്  ലവടനിലപഭാളനിചഭാല  പനിലന്ന  നന്നഭാക്കഭാറനില.  ഇതസലാംബനനിച  കൃതവമഭായ
നനിര്കദ്ദേശേലാം രണട്ട് ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലല ഉകദവഭാഗസര്ക്കുലാം നലകുനണട്ട്. ഇക്കഭാരവലത്ത
കുറനിചട്ട്  ഞഭാന  അധനികേലാം  വനിശേദതീകേരനിക്കുന്നനില.  കറഭാഡട്ട്  കേടട്ട്  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനിയനിലലയുലാം പനി.ഡബച്യു.ഡനി.യനിലലയുലാം എ.ഇ.-മഭാര് അവനിലട ഉണഭാകേണലാം.
ഇതനിലനനിന്നട്ട്  കുറച്ചുകപര്  മഭാറനി  നനിലക്കുലാം.  അപ്രകേഭാരലാം  മഭാറനിനനിലക്കുന്നതട്ട്
കകേഭാണ്ടഭാകര്മഭാര്ക്കുകവണനിയഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരവലാം എലഭാവര്ക്കുലാം അറനിയഭാവന്നതഭാണട്ട്.
അഞട്ട്  മഭാസത്തനിനുള്ളനില  ഒരു  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്  അടക്കലാം  പതനികനഴട്ട്
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കപര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു.  എലന്തങ്കേനിലുലാം പ്രശ്നലാം ഉയര്നവന്നഭാല കവണലമങ്കേനില
ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാര്ലക്കതനിലരയുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുലാം. അക്കഭാരവത്തനില യഭാലതഭാരു
സലാംശേയവലാം കവണ.  അതനിനട്ട് സര്ക്കുലറുണട്ട്.  കൃതവമഭായനി  അതകപഭാലല ലചേയഭാല
യഭാലതഭാരു കുഴപവലാം ഉണഭാകേനില.  ഇക്കഭാരവത്തനില എലാം.എല.എ. മഭാരുലട പൂര്ണമഭായ
ഇടലപടല ഉണഭാകേണലാം.   

ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന:  സര്,   എലഭാ  മണ്ഡലത്തനിലലയുലാം  കറഭാഡുകേളുലട
നതീളലാം  ഒരുകപഭാലലയല.  ചേനില മണ്ഡലങ്ങളനില ധഭാരഭാളലാം കറഭാഡുകേള ഉണട്ട്.   അകപഭാള
അതനിനനുസരനിചട്ട്  തകേ  നതീക്കനിവയണലാം.  ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  ചേടയമലാംഗലലാം
മണ്ഡലത്തനിലഭാണട്ട് പനി.ഡബച്യു.ഡനി. കറഭാഡുകേളക്കട്ട് ഏറവലാം കൂടുതല  നതീളമുള്ളതട്ട്.   കൂടഭാലത
ചേനില മണ്ഡലങ്ങളനിലല കറഭാഡുകേള രണട്ട് ജനിലകേളുലട അതനിര്ത്തനിയഭായനി വരുലാം.   ഇത്തരലാം
കറഭാഡുകേള ഒരുമനിചട്ട് പണനി ലചേയഭാന ഇകപഭാള വലനിയ പ്രയഭാസമഭാണട്ട്.  ഒരു ജനിലയനിലല
വര്ക്കട്ട് നടന്നഭാലുലാം മകറ ജനിലയനിലല കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം ബഭാക്കനിയഭാകുലാം.  ഇത്തരലാം
പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള അടനിയന്തര സലാംവനിധഭാനലാം ഉണഭാകുകമഭാ? 

ശതീ  .    ജനി  .    സുധഭാകേരന:  സര്,  അങ്ങട്ട് നലകേനിയ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകതവകേ
പരനിഗണന നലകേഭാന ശമനിക്കുലാം.  അങ്ങയുലട മണ്ഡലത്തനിനട്ട്  കൂടുതല പരനിഗണന നലകേഭാന
ശമനിലചങ്കേനിലുലാം അതട്ട്  അപരവഭാപമഭാലണന്നട്ട്  അറനിയഭാലാം.  കേഭാരണലാം ചേടയമലാംഗലലാം  വലനിയ
മണ്ഡലവലാം  കൂടഭാലത  മലമ്പ്രകദശേവമഭാണട്ട്.  അതനിനുതകുന്ന  തകേ  ലഭവമഭായനിടനില.
എന്തഭായഭാലുലാം ഇക്കഭാരവങ്ങലളലഭാലാം മനസനിലുണട്ട്.  അങ്ങട്ട് സൂചേനിപനിച ഇന്റെര് ഡനിസ്ട്രേനികനിലന്റെ
പ്രശ്നങ്ങള പ്രകതവകേലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

മനി  .    സതീക്കര്:  വനിഷയലാം കറഭാഡട്ട് ലമയനിന്റെനനസഭായതലകേഭാണട്ട് ഏതഭാണട്ട് എലഭാ
അലാംഗങ്ങളുലാം വകേ ഉയര്ത്തുകേയഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത വനിഷയലാം സലാംബനനിച നയലാം മനനി
ഇവനിലട വനിശേദതീകേരനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞുലവന്നഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് കതഭാനന്നതട്ട്.  അടുത്ത കചേഭാദവലാം
വളലര പ്രധഭാനലപട വനിഷയമഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല കചേഭാദവലാം *393 എടുക്കുകേയഭാണട്ട്. 

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള കക്ഷമ പദതനികേള

3 (*393) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന  :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട്  :
ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി  :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന:  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി സലാംസഭാനത്തു നടപഭാക്കുന്ന
വനിവനിധ പദതനികേളുലട വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  വനിവനിധ  കക്ഷമപദതനികേള  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്രസഹഭായലാം
അഭവര്ത്ഥനിചനിരുകന്നഭാ; എങ്കേനില അതനിലന്റെ വനിശേദഭാലാംശേവലാം അതനികനഭാടുള്ള കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്
പ്രതനികേരണവലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) നതീല വനിപവ പദതനി പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള തകേ
മതവ സമ്പത്തനിലന്റെ വര്ദനയട്ട് എത്രമഭാത്രലാം പരവഭാപമഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷന്യൂ  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി   ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): സര്, 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  മതവകമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനുലാം  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളുലട  കക്ഷമത്തനിനുമഭായനി  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  കനരനിടട്ട്  തഭാലഴപറയുന്ന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനി വരുന 

1. സമ്പഭാദവ സമഭാശേസ്വഭാസ പദതനി

2. ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി

3. ലലാംപലാംഗഭാന്റെട്ട്/മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട മക്കളക്കുള്ള വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവങ്ങള

4. കേടഭാശേസ്വഭാസ പദതനി 

5. മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട മക്കളുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായുള്ള വനിവനിധ
കക്ഷമപദതനികേള

6. മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള സസൗജനവ കറഷന

കൂടഭാലത മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കക്ഷമത്തനിനഭായനി വനിവനിധ ഏജനസനികേള
മുകഖന നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  2016-17  വര്ഷലാം  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള കക്ഷമപദതനികേളഭായ
സമ്പഭാദവ  സമഭാശേസ്വഭാസ പദതനി  (50:50),  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള ഗ്രൂപട്ട്  ആകനിഡന്റെട്ട്
ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി  (50:50)  കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന വനിഹനിതമഭാണട്ട്,  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
കേളക്കുള്ള  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ  പദതനി  (50:50),  നഭാടന  വള്ളങ്ങളുലട
ആധുനനികേ  വലക്കരണലാം  (50:50)  എന്നനിവ  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. പ്രതനികേരണലാം ലഭവമഭായനിടനില.

(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  നതീല  വനിപവലാം  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി
ധനസഹഭായലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഫനിഷറതീസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലനനിനലാം  NFDB
ശേനിപഭാര്ശേകയഭാടുകൂടനി 7 പദതനികേള കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനികലയട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനില

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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മതവസമ്പത്തനിലന്റെ  വര്ദനവട്ട്  ലക്ഷവമഭാക്കനി  ഉളനഭാടന  മതവകൃഷനി  വനികേസനലാം,
ഓരുജല കൂടുകൃഷനി,  സമുദജല കൂടുകൃഷനി,  നൂതന മതവകൃഷനി രതീതനിയനില കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
പരനിശേതീലനലാം,  റതീലടയനില  ഫനിഷട്ട്  മഭാര്ക്കറട്ട്  എന്നതീ  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഉളലപടുത്തനി
യനിരനിക്കുന്നതട്ട്. മതവകൃഷനി വനികേസന പദതനികേളനില പലതനിലന്റെയുലാം യൂണനിറട്ട് കകേഭാസ്റ്റട്ട്
വര്ദനിപനിച്ചുലവങ്കേനിലുലാം അതനിനട്ട് അനുസൃതമഭായനി കൂടുതല എണലാം യൂണനിറ്റുകേള കകേന്ദ്രലാം
അനുവദനിക്കഭാത്തതലാം  ലമഭാത്തലാം  കകേന്ദ്ര  സഹഭായലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാത്തതമൂലവലാം  നതീല
വനിപവലാം  പദതനികേളക്കഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്  നതീക്കനിവച  തകേ
അപരവഭാപമഭാണട്ട്.

ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന:  സര്,  കേടകലഭാര  ജനതയുലട  ഹൃദയലാം  ലതഭാട്ടുണര്ത്തനിലക്കഭാണട്ട്
കേടല  കേടലനിലന്റെ  മക്കളലക്കന്നഭായനിരുന  കേഴനിഞ്ഞ  എല.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
പ്രഖവഭാപനലാം നടത്തനിയതട്ട്. ആ പദതനികേളുലട തടര് പ്രവര്ത്തനവലാം  കേഭാകലഭാചേനിതമഭായ പുതനിയ
പ്രവര്ത്തനവകമലറടുത്തുലകേഭാണട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  ശകദയമഭായ  പ്രവര്ത്തനമഭാണട്ട്
നടത്തുന്നതട്ട്.  നകരന്ദ്ര  കമഭാദനി  സര്ക്കഭാര്  കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം  പനിനവലനിചതകേഭാരണലാം
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമത്തനിനഭായുള്ള നഭാലട്ട്  പദതനികേള  -  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
സമ്പഭാദവ  സമഭാശേസ്വഭാസ  പദതനി,  കദശേതീയ  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനി,  ഉളനഭാടന  മതവകൃഷനി  വനികേസന  പദതനി,  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  ഗ്രൂപട്ട്
ഇനഷസ്വറനസട്ട്  പദതനി  എന്നനിവ  വറുതനിയനിലഭായനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഈ  പദതനികേള
കൂടുതല  പ്രതനിസനനിയനികലയട്ട്  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിനുള്ള  വനിഹനിതലാം
നഭാമമഭാത്രമഭായകതഭാലട പകേരലാം പ്രഖവഭാപനിച കകേന്ദ്ര പദതനി പ്രവര്ത്തനലാം സുഗമമഭായനി
നടത്തഭാന കേഴനിയഭാത്ത സനിതനിയുലാം കകേരളലാം അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഈ പ്രതനിസനനി
മറനികേടനലകേഭാണട്ട് മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകേഭാനുലാം പദതനികേള ഫലപ്രദമഭായനി നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം
എലന്തങ്കേനിലുലാം നടപടനികേലളക്കുറനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിചനിട്ടുകണഭാ?

ശതീമതനി    ലജ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ:  സര്,  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേളഭാണട്ട് സമ്പഭാദവ സമഭാശേസ്വഭാസ പദതനി,  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനി  അടക്കമുള്ളവ.  സമ്പഭാദവ  സമഭാശേസ്വഭാസ പദതനിയുലട  കേഭാരവത്തനില  യൂണനിറട്ട്
കകേഭാസ്റ്റട്ട്  900  രൂപയനില നനിന്നട്ട്  1,500  രൂപയഭായനി വര്ദനിപനിക്കഭാന കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
സന്നദമഭായനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല അതനിനനുസരനിച്ചുള്ള അകലഭാകക്കഷന നലകേനിയനിടനില.
സമഭാശേസ്വഭാസ  പദതനിയനില  ഈ  വര്ദനവനിനനുസരനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  തകരണനിയനിരുന്നതട്ട്
16.55  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  എന്നഭാല   വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  കകേവലലാം  2  കകേഭാടനി
രൂപ മഭാത്രമഭാണട്ട്.  ഈ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനില നമുക്കട്ട് വനിഷമമുണട്ട്.  യൂണനിറട്ട്
കകേഭാസ്റ്റട്ട്  വര്ദനിപനിചതട്ട്  ആശേസ്വഭാസകേരമഭാണട്ട്,  പലക്ഷ  അതനിനട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായ
അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഇലഭാലയന്നതട്ട്  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ശദയനിലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതനിനട്ട് പ്രതനികേരനിക്കുലാം എന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയനില
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കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ വനിഹനിതമനുസരനിചട്ട് നലകകേണനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്  500  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണട്ട്.  എന്നഭാല  ഇകപഭാള  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  കേനിടനിയതട്ട്  100  ലക്ഷലാം  രൂപ
മഭാത്രമഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  സലാംസഭാന  ഗവണ്ലമന്റുകേള  സലാംയുക്തമഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന
നനിരവധനി പദതനികേള,  നതീല വനിപവത്തനിലന്റെ കപരട്ട്  പറഞ്ഞട്ട് അതനിലന്റെ വനിഹനിതലാം
വളലര  ഗണവമഭായനി  കുറയന്നതഭാണട്ട്  ഇന്നലത്ത  അനുഭവലാം.  അതട്ട്  മഭാറണലമനലാം
പുനനഃസഭാപനിക്കണലമനലാം  ആവശേവലപട്ടുലകേഭാണട്ട്  ആവര്ത്തനിചഭാവര്ത്തനിചട്ട്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ ശദയനിലലപടുത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട് പരനിഗണനിക്കുലമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന: സര്, സമ്പഭാദവ സമഭാശേസ്വഭാസ പദതനിയുലട ആനുകൂലവലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാന ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങ്കേനില എത്ര തകേയഭാണട്ട്?

ശതീമതനി  ലജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  സമ്പഭാദവ  സമഭാശേസ്വഭാസ  പദതനിയനില
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള അടയ്കക്കണ വനിഹനിതലാം 900 രൂപയനില നനിന്നട്ട് 1,500 രൂപയഭായുലാം
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനിക്കട്ട് തനിരനിലകേ നലകുന്നതട്ട് 2,700 രൂപയനില നനിന്നട്ട് 4,500 രൂപയഭായുലാം
വര്ദനിപനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശേനിക്കുനണട്ട്.  ഉടലന  കേളക്ഷന  തടങലാം.  4,500  രൂപയഭാണട്ട്
പഞ്ഞമഭാസക്കഭാലങ്ങളനില മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലകേഭാടുക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്. 

ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട്:  സര്,  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം അനുബനലത്തഭാഴനി
ലഭാളനികേളക്കുലാം  നലകുന്ന  ആനുകൂലവത്തനില  വലനിയ  വനികവചേനമുണട്ട്.  കക്ഷമനനിധനി
അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ളവര്ക്കഭാണട്ട് ആനുകൂലവലാം നലകുന്നതട്ട്.  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമ
നനിധനിയനികലക്കട്ട്  100  രൂപ ലകേഭാടുക്കുകമ്പഭാള അനുബന മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമ
നനിധനിയനികലക്കട്ട് 240 രൂപയഭാണട്ട് ലകേഭാടുക്കുന്നതട്ട്.  മരണഭാനന്തര ആനുകൂലവങ്ങളനിലുലാം
മറഭാനുകൂലവങ്ങളനിലുലമലഭാലാം  വലനിയ  വനികവചേനമുണട്ട്.  1986-ലല  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
കക്ഷമനനിധനി  നനിയമവലാം  1999-ലല  അനുബന കക്ഷമനനിധനി  നനിയമവലാം  സലാംകയഭാജനി
പനിചതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  ഇത്തരലമഭാരു  വനികവചേനലമന്നഭാണട്ട്  മനസനിലഭാക്കഭാന
കേഴനിയുന്നതട്ട്. എലഭാ കേഭാരവത്തനിലുലാം അതട്ട് ഏകേതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയനില. മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
അനുബനകമഖലയനില  മഭാരകേമഭായ  കരഭാഗലാം  ബഭാധനിച  ആളുകേളക്കട്ട്  ലകേഭാടുക്കുന്ന
സഹഭായലാം വര്ദനിപനിക്കഭാന ആവശേവമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി  ലജ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ:  സര്,  അതട്ട്  കേഴനിയനില.  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനിയഭാണട്ട്.  അനുബനലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കവലറഭാരു  വനിലാംഗഭാണട്ട്.
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനിയുലട  ലഡഫനനിഷനനില  അനുബനലത്തഭാഴനിലഭാളനി  വരുന്നനില.
ആദവലാം മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനിക്കഭാണട്ട് ആനുകൂലവലാം  ലകേഭാടുത്തതട്ട്.   പനിലക്കഭാലത്തഭാണട്ട്
അനുബനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കൂടനി  പദതനി  വന്നതട്ട്.  രണ്ടുലാം  രണഭാണട്ട്  എന്നത
ലകേഭാണട്ട് രണഭാനുകൂലവങ്ങളുലാം ഒന്നഭാക്കനി മഭാറഭാന കേഴനിയനില.
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ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി:  സര്,  തതീരകദശേലത്ത  8  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  വരുന്ന
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  എല.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണ്ലമന്റെനിലന  പ്രതതീക്ഷകയഭാലടയഭാണട്ട്
കേഭാണുന്നതട്ട്.  കേടഭാശേസ്വഭാസ  പദതനിയുലട  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അതനിലന്റെ തടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;  അതകപഭാലല ലലാംപലാം ഗഭാന്റെട്ട് കേഴനിഞ്ഞ
കേഭാലങ്ങളനില  വളലര  കുറചഭാണട്ട്  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  മലണണ
ലവടനിക്കുറചട്ട്  ലതഭാഴനിലഭാളനികേലള  കേഷലപടുത്തുകേയഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരവങ്ങളനില സര്ക്കഭാര്
ഇടലപടുകമഭാ?

ശതീമതനി ലജ  .    കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ:  സര്,  ലലാംപലാം ഗഭാന്റെനിലന്റെ കേഭാരവത്തനില വളലര
കഖദകേരമഭായ വസ്തുതയഭാണട്ട് കകേരളത്തനില നനിലനനിലക്കുന്നതട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം ഓകരഭാ ജനിലയലാം പരമഭാവധനി 30 ലക്ഷലാം രൂപ,  40 ലക്ഷലാം
രൂപ മഭാത്രകമ മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ലലാംപലാം ഗഭാന്റെഭായനി ലകേഭാടുത്തനിട്ടുള. ഇതനില
നനിനലാം വവതവസ്തമഭായനി 2016  ഏപ്രനില മഭാസത്തനിലഭാണട്ട്  3  കകേഭാടനി  രൂപ അകലഭാടട്ട്
ലചേയതട്ട്. അതട്ട് ഇലക്ഷന ഡനിക്ലയര് ലചേയതനിനഭാല നലകേഭാനുമഭായനില. അതലകേഭാണട്ട്
വളലര കുടനിശനികേയുണഭായനിരുന. ഈ വര്ഷലാം ഈ 5 മഭാസത്തനിനനിടയനില ഇടതപക്ഷ
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  10  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  ലലാംപലാം  ഗഭാന്റെട്ട്
ലകേഭാടുക്കഭാനഭായനി അകലഭാടട്ട് ലചേയനിരനിക്കുന്നതട്ട്. ഈ വര്ഷലാം ഇനനി 15 കകേഭാടനി രൂപ കൂടനി
ആവശേവമുണട്ട്. 15 കകേഭാടനി രൂപയട്ട് അഡതീഷണല ആതവറകസഷന നലകുകേയഭാണട്ട്.
ബഡ്ജറനില ആദവലാം അനുവദനിച 10  കകേഭാടനി രൂപ ലഭവമഭായതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി എലഭാ
ജനിലകേളനികലയുലാം  മുഴവന  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലടയുലാം  കുടനിശനികേയഭായ  ലലാംപലാം  ഗഭാന്റെട്ട്
ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ്ഞു.  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനില
മഭാത്രമഭാണട്ട്  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെനില  50  ലക്ഷലാം  രൂപയുലട  കുറവള്ളതട്ട്.  മറട്ട്  ജനിലകേളനില
ലകേഭാടുത്ത തകേയനില അധനികേമുള്ളതട്ട്  റതീ-അകറഞട്ട് ലചേയട്ട്  തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയട്ട്
ലകേഭാടുക്കഭാന ഏര്പഭാടട്ട്  ലചേയകേഴനിഞ്ഞു.  കുടനിശനികേ ഒരു മഭാസത്തനിനകേലാം പൂര്ണമഭായുലാം
ലകേഭാടുത്തുതതീര്ക്കുലാം.  അഡനിഷന  സമയത്തട്ട്  തലന്ന  ലലാംപലാം  ഗഭാന്റെട്ട്  ലകേഭാടുക്കുന്നതട്ട്
പുസ്തകേവലാം ഡ്രെസ്സുലമഭാലക്ക വഭാങ്ങഭാനഭാണട്ട്. ഇതട്ട് വര്ഷലാം തതീര്ന്നഭാലുലാം കേനിട്ടുന്നനിലഭാലയന്ന
കഖദകേരമഭായ സനിതനിയഭാണുള്ളതട്ട്.  അതലകേഭാണട്ട് ഇനനി മുതല സ്കൂള വര്ഷലാം ആദവലാം
തലന്ന  ലലാംപലാം  ഗഭാന്റെട്ട്  നലകുവഭാനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.
മലണണയുലട പ്രശ്നലാം വളലര ഗസൗരവമുള്ളതഭാണട്ട്.  തതീരകദശേത്തഭാലകേ സങ്കേതീര്ണമഭായ
പ്രശ്നലാം  ഇതമൂലലാം  ഉണഭാകുനണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  കുറച്ചു
ലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാലണനള്ളതഭാണട്ട്  വസ്തുത.  കകേരളത്തനില ഒരു പ്രകതവകേതയുണട്ട്.
ശതീ.  ടനി.  ലകേ.  രഭാമകൃഷ്ണന ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന്ന കേഭാലലത്തടുത്ത ഒരു
നനിലപഭാടട്ട്  സനിവനില  സവപസനിനട്ട്  ലഭവമഭാകുന്ന  മലണണയുലട  ഒരു  നനിശനിത
ലപര്ലസകന്റെജട്ട് ഫനിഷര്ലമനനിനുകവണനി നതീക്കനിവചനിരുന.  അതട്ട് കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില
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തടരുന്നതഭാണട്ട്.  ഇകപഭാള കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെട്ട് തടരുന്ന മലണണയുലട അകലഭാടട്ട്ലമന്റെനിലുള്ള
കുറവട്ട്  27960  കേനികലഭാ ലനിറര് ലകേഭാടുത്തനിരുന്നതട്ട്  16908  കേനികലഭാ ലനിററഭായനി കകേന്ദ്രലാം
ലവടനിക്കുറചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 9660  കേകലഭാ ലനിററഭാണട്ട് കുറചതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെനിലുലാം  കേഭാരവമഭായ  കുറവട്ട്  വരുത്തുകേയഭാണട്ട്.
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെനില  കുറവട്ട്  വരുത്തരുലതന്നട്ട്  ഞങ്ങള
ആവശേവലപടനിട്ടുണട്ട്. ഈ പ്രശ്നലാം മുഖവമനനിയുലട  ശദയനിലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇന്നട്ട് സഭയനില
ശദ ക്ഷണനിക്കല കേഴനിഞ്ഞഭാലുടന തലന്ന സനിവനില സവപസട്ട് വകുപ്പുമനനിയുമഭായനി
ഒരു  മതീറനിലാംഗട്ട്  വനിളനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  വളലര  ഗസൗരവതരമഭായ  പ്രശ്നമഭാണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാന കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കൂടനി സഹഭായലാം ലഭവമഭാകയ മതനിയഭാകു.
അക്കഭാരവത്തനില  കകേന്ദ്രത്തനില  സമ്മേര്ദ്ദേലാം  ലചേലുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  കേടഭാശേസ്വഭാസത്തനിലന്റെ
പ്രശ്നലാം  ലലാംപലാം  ഗഭാന്റെനിലന്റെ  കപഭാലലയഭാണട്ട്.  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
തച്ഛമഭായ  തകേ  മഭാത്രകമ  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുള.  2007  ഡനിസലാംബര്  31  വലരയഭായനിരുന
കേടഭാശേസ്വഭാസത്തനിലന്റെ  കേഭാലഭാവധനി.  ബഡ്ജറട്ട്  സതീചനിലുലാം,  ഈ  സഭയനിലുലാം  ഞഭാന
പറഞ്ഞതഭാണട്ട്,  2007  എന്നതട്ട്  2008  ഡനിസലാംബര്  31  വകരയട്ട്  കൂടനി  എകട്ട്ലറന്റെട്ട്
ലചേയ്യുനലവന്നട്ട്. കേടലഭാക്രമണത്തനില  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട്  ആശേസ്വഭാസലാം ലകേഭാടുക്കുന്ന
ഘടകേലാം  കൂടനി  കേടഭാശേസ്വഭാസത്തനിലന്റെ  പടനികേയനില  വരുത്തഭാന  ഉകദ്ദേശേനിക്കുനണട്ട്.  ഈ
വര്ഷലാം 50 കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കേടഭാശേസ്വഭാസലാം ഒരു വര്ഷലാം
കൂടനി എകട്ട്ലറന്റെട്ട് ലചേയട്ട്  2008  ഡനിസലാംബര്  31  വലര  നതീടനി ലകേഭാടുക്കഭാനഭാവശേവമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന:  സര്,  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം നല
രതീതനിയനില തലന്നയഭാണട്ട് മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന്നതട്ട്.  മതവഗഭാമലാം പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി
നനിരവധനി വതീടുകേള കേഴനിഞ്ഞ കേഭാലങ്ങളനില പണനിതനിട്ടുണട്ട്.  അതനിലന്റെ പൂര്ത്തതീകേരണ
മുണഭായനിടനില.  പലരുലാം ഫ്ളകട്ട്  വനിരനിച വതീടുകേളനിലഭാണട്ട്  ഇകപഭാഴലാം  തഭാമസനിക്കുന്നതട്ട്.
അവരുലട വതീടുപണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന അടനിയന്തരമഭായനി ധനസഹഭായലാം നലകേഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ: സര്, കേഴനിഞ്ഞ കേഭാലത്തട്ട് മതവഗഭാമലാം പദതനി
പ്രഭാബലവത്തനില വന്നനിരുന. 220  മതവഗഭാമങ്ങളുള്ളതനില  20  ഗഭാമങ്ങകളഭാ മകറഭാ
ആണട്ട് മതവഗഭാമലാം പദതനിയനില ഉളലപടുത്തുന്നതട്ട്.  കേനിട്ടുന്ന പണലാം പകത്തഭാ ഇരുപകതഭാ
പഞഭായത്തുകേളനിലഭായനി പരനിമനിതലപടുകേയുലാം ബഭാക്കനിയുള്ള ഗഭാമങ്ങളനില ഒരു വനികേസനവലാം
നടക്കഭാലതയുമുള്ള സനിതനി ഈ വര്ഷലാം തടരഭാന ആഗഹനിക്കുന്നനില.  കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയ മതവഗഭാമലാം പദതനി അകത അളവനില ലകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാനല ഇകപഭാള
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്. സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിട പദതനിയനികലയട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.
'തതീര്ചയഭായുലാം  കകേഭാസ്റ്റല കേണകനിവനിറനി  ഗതീന കകേഭാറനികഡഭാര്'  എന്ന സമ്പൂര്ണമഭായ
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പഭാര്പനിട  പദതനിയനികലയഭാണട്ട്  കപഭാകുന്നതട്ട്.  കകേരളത്തനിലന്റെ  തതീരകദശേത്തട്ട്
കേടലഭാക്രമണത്തനില ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്ന ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട സുരക്ഷ ഉറപഭാക്കഭാനുലാം
മുഴവന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  ഭവനലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുമഭാണട്ട്  കകേഭാസ്റ്റല  കേണകനിവനിറനി
ഗതീന കകേഭാറനികഡഭാര് എന്ന പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതട്ട്.  തതീരകദശേത്തനിലന്റെ സമഗ
വനികേസനലാം,  കേഭാലവര്ഷലക്കടുതനിയനില  ലപഭാലനിയുന്ന ജതീവനുലാം സസ്വത്തനിനുലാം അറുതനി
വരുത്തുകേ, തതീരകദശേ സലാംരക്ഷണത്തനിനുള്ള പരനിസനിതനി സസൗഹഭാര്ദ്ദേ സമതീപനവലാം നൂതന
സഭാകങ്കേതനികേ വനിദവകേളുപകയഭാഗനിച്ചുള്ള നനിര്മ്മേഭാണലാം,  സനി.ആര്.ഇസഡട്ട്.  പരനിപഭാലനലാം,
തതീരകദശേപഭാതയട്ട് പടനിഞ്ഞഭാറട്ട് വശേലത്ത കകേരള തതീരമഭാലകേ ഗതീന ലബലറട്ട്,  കേഭാലഭാവസഭാ
വവതനിയഭാനവലാം ആകഗഭാള തഭാപനവലാം നനിമനിത്തമുള്ള പരനിസനിതനി പ്രശ്നങ്ങള ലഘൂകേരനിക്കല,
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  സഭാമൂഹവവലാം  സഭാമ്പത്തനികേവമഭായ  പനികന്നഭാക്കഭാവസ
പരനിഹരനിക്കല ഇലതലഭാലാം ലക്ഷവലാം വച്ചുലകേഭാണട്ട് ഏകേകദശേലാം 7881  കകേഭാടനി രൂപയുലട
വനികേസന  പദതനിയഭാണട്ട്  ഗതീന  കകേഭാറനികഡഭാര്  പദതനി.  അതട്ട്  കൃതവമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതവഴനി ഈ ഡനിസഭാരനിറനി ഇലഭാതഭാകുന്നതഭാണട്ട്.

പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവട്ട്  (ശതീ  .    രകമശേട്ട്  ലചേന്നനിത്തല):  സര്,  എലന്റെ നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനിലല രണട്ട് തതീരകദശേ പഞഭായത്തുകേളഭാണട്ട് ആറഭാട്ടുപുഴയുലാം, തൃക്കുന്നപ്പുഴയുലാം.
രണട്ട് മതവഗഭാമങ്ങള നനിലവനിലുണട്ട്. ബഹുമഭാനലപട മനനി പറഞ്ഞതനുസരനിചഭാലണങ്കേനില
ഇനനി  മതവഗഭാമലാം  പരനിപഭാടനി  തടരുന്നനില  എന്നട്ട്  പറഞ്ഞഭാല  അതട്ട്  ആശേങ്കേഭാ
ജനകേമഭായ കേഭാരവമഭാണട്ട്.  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന പദതനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാവന്നതലാം  പനിന്നതീടട്ട്  പുതനിയ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിക്കഭാവന്നതമഭാണട്ട്.
നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന മതവഗഭാമലാം പദതനികേള തടരഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
അകതഭാലടഭാപലാം  തലന്ന  ആലപ്പുഴ  ജനിലയുലട  കേടകലഭാരങ്ങള  മുഴവന  കേടലഭാക്രമണ
ഭതീഷണനിയനിലഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല തതീരപ്രകദശേങ്ങള കനരനിടുന്ന ഏറവലാം പ്രധഭാനലപട
വനിഷയലാം  കേടലഭാക്രമണമഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനലപട  സതീക്കറുലട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലമഭായ
ലപഭാന്നഭാനനിയനിലുലാം  കേടലഭാക്രമണ ഭതീഷണനിയുണട്ട്. ഇതട്ട് തടയുന്നതനിനട്ട് കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം
ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;
ഉലണങ്കേനില അലതലന്തലഭാമഭാണട്ട്?

ശതീമതനി  ലജ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  അങ്ങട്ട്  പറഞ്ഞതകപഭാലല  തടരുന്ന
പദതനികേള അവസഭാനനിപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിചനിടനില.  അങ്ങയുലട മണ്ഡലത്തനില തലന്ന
രണട്ട്  മതവഗഭാമമുണട്ട്.  അതട്ട്  ഓണ്  കഗഭായനിലാംഗഭാണട്ട്.  അതട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം.
പുതതഭായനി തടങ്ങനില എന്നഭാണട്ട് ഞഭാന പറഞ്ഞതട്ട്. അതലകേഭാണട്ട് അകങ്ങയട്ട് ആശേങ്കേ
കവണ,  നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന  പദതനികേള  കൃതവമഭായനി  ലചേയനിരനിക്കുലാം.  തതീരകദശേ
സലാംരക്ഷണത്തനിനഭാവശേവമഭായ കകേന്ദ്ര സഹഭായലാം കതടഭാന നനിര്കദ്ദേശേലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
നബഭാര്ഡനിലന്റെ സഹഭായകത്തഭാടുകൂടനി ലകേഭാലത്തട്ട് തങ്കേകശരനി,  കേഭായലാംകുളലത്ത ലതകക്ക
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പുലനിമുടനിലന്റെ പുനരുദഭാരണലാം,  കതഭാടപള്ളനി മതവബനന തറമുഖത്തനിലന്റെ പുനരുദഭാരണലാം,
എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല ലചേലഭാനലാം,  അഴനിത്തല ഫനിഷട്ട് ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട് ലസന്റെര്,  പുതനിയ
കതഭാടപള്ളനി തടങ്ങനിയ  ഇത്തരലാം പദതനികേലളലഭാലാം അതനിലന്റെ രണഭാലാം ഘടവലാം മൂന്നഭാലാം
ഘടവമഭായനി  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ലമന്റെനിനട്ട്  ലപ്രഭാകപഭാസല  ലകേഭാടുത്തുകേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.
തതീരകദശേ പരനിപഭാലനലാം കനരലത്ത സൂചേനിപനിച ഗതീന കകേഭാറനികഡഭാര് വരുന്നകതഭാടുകൂടനി
പരനിഹരനിക്കലപടുലാം. എന്നഭാല ഹഭാര്ബറുകേളുകടയുലാം ഫനിഷട്ട് ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറുകേളുകടയുലാം
പുനരുദഭാരണലമന്നതട്ട്  ഘടലാംഘടമഭായനി  വകരണതഭാണട്ട്.  കകേന്ദ്രത്തനില  ആ  പദതനി
സമര്പനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.

(കചേഭാകദവഭാത്തരസമയലാം കേഴനിഞ്ഞു.)

2.  കരഖഭാമൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള 

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കമഖലയനിലല അടനിസഭാനസസൗകേരവ വനികേസനലാം 

4 (*394) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തതീരകദശേ  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കമഖലയനില  അടനിസഭാനസസൗകേരവ
വനികേസനത്തനിനുലാം  മതവബനന  സസൗകേരവങ്ങള  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുമഭായനി  ഈ
സര്ക്കഭാര് ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്ന പദതനികേള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഫനിഷട്ട്  ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറുകേള,  മതവബനന തറമുഖങ്ങള എന്നനിവയുലട
വനിപുലതീകേരണത്തനിനട്ട് പദതനിയുലണങ്കേനില അവയുലട വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ ;

(സനി) പരമ്പരഭാഗത മതവബനന വള്ളങ്ങളുലട യനവലക്കരണലാം ഉളലപലട
മതവബനന  സസൗകേരവവനികേസനത്തനിനുലാം  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമത്തനിനഭായുലാം
എലന്തഭാലക്ക പദതനികേള ഉലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ?

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷന്യൂ  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ) : 

(എ)  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കമഖലയനില  സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട  പദതനിയുലാം
കേടലഭാക്രമണത്തനിനട്ട് നനിരന്തരവനികധയമഭാകുന്നവരുലട സുരക്ഷനിതമഭായ പുനരധനിവഭാസവലാം
ഉറപനിക്കുകേയഭാണട്ട് ഇസൗ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ലക്ഷവലാം.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
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കമഖലയനില  അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങള  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി  നടപ്പു
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  177.34 കകേഭാടനി രൂപയുലട Basic Infrastructure Facilities &
Human Development for Fisher folk എന്ന ഒരു പദതനി നടപഭാക്കനിവരനികേയഭാണട്ട്.
അതനില മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം, ഭവന നവതീകേരണലാം, ഭൂരഹനിതരഭായ
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഭൂമനിയുലാം  വതീടുലാം  നലകേല,  തതീരകദശേലത്ത  വനിദവഭാഭവഭാസ
ആകരഭാഗവ സലാംവനിധഭാനങ്ങള ലമചലപടുത്തല,  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കകേഭാളനനി
നവതീകേരണത്തനിനുലമലഭാലാം  പദതനികേള  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതകൂടഭാലത  കേടകലഭാരങ്ങളുലട
സലാംരക്ഷണലാം,  തതീരകദശേകമഖലയുലട  സമഗവനികേസനലാം,  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
സമഗ പുനരധനിവഭാസലാം എന്നനിവ ലക്ഷവമഭാക്കനി തനിരുവനന്തപുരലാം ലകേഭാലകങ്കേഭാടട്ട് മുതല
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മകഞശേസ്വരലാം  വലര  15  മതീറര്  വതീതനിയനില  ഒരു  "തതീരകദശേ  ഹരനിത
ഇടനഭാഴനി”നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കേടലഭനിത്തനിയനിലനനിനലാം  കേരഭഭാഗകത്തയട്ട്  50  മതീറര്
ദൂരത്തനില അധനിവസനിക്കുന്ന നനിരന്തരലാം കേടലഭാക്രമണഭതീഷണനി കനരനിടുന്ന ഏകേകദശേലാം
25000 തതീരകദശേ കുടുലാംബങ്ങലള പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി 7881.4 കകേഭാടനി രൂപ
അടങ്കേലുള്ള  ഒരു  ബൃഹതട്ട്  പദതനി  "കേനിഫ്ബനി”യനില  ഉളലപടുത്തനി  നടപഭാക്കഭാന
കപ്രഭാജകട്ട് തയഭാറഭാക്കനി വരനികേയഭാണട്ട്.  തതീരകദശേത്തനിലന്റെ മുഖച്ഛഭായ തലന്ന മഭാറഭാന കപഭാകുന്ന
ഇസൗ  പദതനി  നനിലവനില  വരുന്നകതഭാലട  മതവകമഖലയനിലല  അടനിസഭാനസസൗകേരവ
വനികേസന കേഭാരവത്തനില വന കുതനിച്ചുചേഭാടലാം ഉണഭാകുന്നതഭാണട്ട്.  'കബസനികേട്ട് ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്
ലഫസനിലനിറതീസട്ട് ആന്റെട്ട് ഹന്യൂമന ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കഫഭാര് ഫനിഷര് കഫഭാക്കട്ട്' പദതനിയനിലൂലട
ഇകപഭാള വകുപട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേള അനുബനലാം I ആയനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്*. 

(ബനി)  ഫനിഷട്ട് ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറുകേള,  മതവബനന തറമുഖങ്ങള എന്നനിവയുലട
വനിപുലതീകേരണത്തനിനട്ട് തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന : 

ക്രമ
നമ്പര്

പദതനിയുലട കപരട്ട് എസ്റ്റനികമറട്ട് തകേ 
(ലക്ഷത്തനില)

I നബഭാര്ഡട്ട്

(1) (2) (3)

1 ലകേഭാലലാം  ജനിലയനിലല  തങ്കേകശരനി
മതവബനന  തറമുഖലാം  അധനികേ
അടനിസഭാന സസൗകേരവവനികേസനലാം

       660

2 കേഭായലാംകുളലാം  ലതകക്ക  പുലനിമുടനിലന്റെ
റനിപനനിഷട്ട് ലമന്റെട്ട്

        390

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(1) (2) (3)

3 കതഭാടപള്ളനി മതവബനന തറമുഖ
ത്തനിലല ലതകക്ക പുലനിമുടനിലന്റെ നതീളലാം
കൂട്ടുന്നതട്ട്. 

1250

4 എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലല ലചേലഭാനലാം
മതവബനന തറമുഖലാം പുലനിമുട്ടുകേളുലട
റനിപനനിഷട്ട് ലമന്റെട്ട്

200

II  എല.എഫട്ട്.ഡനി.ബനി.

1. അഴനിത്തല  ഫനിഷട്ട്  ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട്
ലസന്റെറനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

187

III കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃതപദതനി

1 പുതനിയഭാപ രണഭാലാംഘട വനികേസനലാം 3621

2 കതഭാടപള്ളനി രണഭാലാംഘട വനികേസനലാം 7772

3 തങ്കേകശരനി മൂന്നഭാലാംഘട വനികേസനലാം 4900

(സനി)  പരമ്പരഭാഗത  മതവബനന  വള്ളങ്ങളുലട  യനവത്കേരണലാം  50%
കകേന്ദ്ര ധനസഹഭായകത്തഭാലട മതവലഫഡട്ട്  മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനിയഭാണട്ട്.
സലാംസഭാനലത്ത മതവകമഖലയുലട  വനികേസനത്തനിനുലാം മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളുലട
കക്ഷമത്തനിനുമഭായനി  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  കനരനിടട്ട്  തഭാലഴപറയുന്ന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന :

1. സമ്പഭാദവ സമഭാശേസ്വഭാസ പദതനി

2. ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി 

3. ലലാംപലാം ഗഭാന്റെട്ട്

4. കേടഭാശേസ്വഭാസ പദതനി

5. മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട മക്കളുലട ഉന്നമനത്തനിനഭായുള്ള വനിവനിധ
കക്ഷമപദതനികേള

6. മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള സസൗജനവ കറഷന

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  വനിവനിധ  ഏജനസനികേള  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന പദതനികേള അനുബനലാം II ആയനി കചേര്ക്കുന*. 

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനിലല അനധനികൃത കേകയറലാം

5 (*395) ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുവസന തങ്ങള :
ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി  കേകയറുന്നതട്ട്  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ക്രനിമനിനല
കുറമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേകയറങ്ങള തടയഭാന നനിലവനിലല നനിയമവവവസകേള അപരവഭാപമഭാലണന്നട്ട്
കേരുതനകണഭാ ;

(സനി)  എങ്കേനില  ഇക്കഭാരവത്തനില  എലന്തഭാലക്ക  പരനിഹഭാര  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന): 

(എ)  ഉണട്ട്. 1957-ലല കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനില  2009-ല ലകേഭാണ്ടുവന്ന
കഭദഗതനി  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  കേകയറുന്നതട്ട്  അറനിഞ്ഞുലകേഭാണ്ടുള്ള  നനിയമ
ലലാംഘനമഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്  (കകേഭാഗനിസനിബനിള  ഒഫനസട്ട്)  കപഭാലതീസനിലനനിന്നട്ട്  ജഭാമവലാം
ലഭനിക്കഭാത്ത കുറമഭാക്കനി വവവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി) കേകയറങ്ങള തടയഭാന നനിലവനിലല നനിയമ വവവസകേള പരവഭാപമഭാണട്ട്. 

വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പലയടുത്തട്ട് കേടലക്കണനിയനിലഭായ കുടുലാംബങ്ങലള സഹഭായനിക്കഭാന
നടപടനി

6 (*396) ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പലയടുത്തട്ട് കേടലക്കണനിയനിലഭായനി തതീര്ന്ന കുടുലാംബങ്ങലള
സഹഭായനിക്കഭാനുള്ള പദതനി എപ്രകേഭാരമഭാണട്ട് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പ നലകേനിയ ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി  ഇതമഭായനി  ബനലപടട്ട്
ചേര്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള നലകുകമഭാ ;
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(സനി)  ഇതമഭായനി  ബനലപടട്ട്  കുടനിശനികേയഭായ  വഭായ്പഭാ  തകേ അടചട്ട്  ബഭാധവത

അവസഭാനനിപനിക്കഭാന ഏലതങ്കേനിലുലാം ബഭാങ്കേട്ട് സന്നദത അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത ലക്ഷവലാം മുനനനിര്ത്തനി നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം എത്ര തകേയഭാണട്ട്

നതീക്കനിലവചനിട്ടുള്ളതട്ട്?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ) 2016-17-ലല പുതക്കനിയ ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില വനിദവഭാഭവഭാസ കലഭാണ്

എടുത്തട്ട് തനിരനിചടയഭാന ബുദനിമുട്ടുന്നവര്ക്കട്ട് ആശേസ്വഭാസലാം നലകുന്നതനിനുകവണനി,  കുടനിശനികേയഭായ

വഭായ്പഭാത്തുകേ  മഭാത്രലാം  തനിരനിചടചഭാല  ബഭാധവത  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന  ബഭാങ്കുകേള

സമ്മേതനിചഭാല കുടനിശനികേയഭായ വഭായ്പ തനിരനിചടയഭാന സര്ക്കഭാര് സഹഭായനിക്കുന്നതഭാണട്ട്

എനലാം ഇതനികലക്കഭായനി 100 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തുന്നതഭായുലാം പറഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരവലാം

എലഭാ  ബഭാങ്കുകേളുമഭായുലാം ചേര്ച ലചേയട്ട് പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനി

തയഭാറഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  ഇസൗ വനിഷയലാം  സലാംസഭാനതല ബഭാങ്കേനിലാംഗട്ട്  സമനിതനിയുലട

പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 2004 മുതല 2009 വലരയുള്ള കേഭാലഘടത്തനില വനിദവഭാഭവഭാസ

വഭായ്പ  എടുക്കുകേയുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസലത്ത  തടര്ന്നട്ട്  കജഭാലനി  ലഭനിക്കഭാത്തതമഭായ

ബനി.പനി.എല. വനിഭഭാഗത്തനിലലപട വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട വനിദവഭാഭവഭാസകേഭാലലത്ത പലനിശേ

ബഭാധവത  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുക്കുന്നതഭാലണന്നട്ട്  2012-13 വര്ഷലത്ത

ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില പ്രഖവഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.  അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില,

പ്രസ്തുത പദതനികേളനികന്മലുള്ള സതീലാം തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം വനിവനിധ ജനിലഭാ കേളകര്മഭാരനില

നനിനലാം ലപ്രഭാകപഭാസലുകേള ലഭവമഭാക്കനി ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  പദതനി നടപഭാക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2016

ഒകകഭാബര് മഭാസലാം  7-ാം തതീയതനി  കൂടനിയ സലാംസഭാനതല ബഭാങ്കേനിലാംഗട്ട്  സമനിതനിയുലട

വനിദവഭാഭവഭാസ ഉപസമനിതനിയുലട കയഭാഗത്തനില ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി ഒരു പ്രഭാഥമനികേ ചേര്ച

നടത്തുകേയുണഭായനി.  ഇതട്ട് സലാംബനനിച അന്തനിമ മഭാര്ഗ്ഗകരഖ സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാക്കനി

വരുന. 

(സനി)  ഇല. 

(ഡനി)  2016-17-ലല  ആദവ  ബഡ്ജറനികന്മലുള്ള  കഭദഗതനി  പത്രനികേ  പ്രകേഭാരലാം

പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി ഒരു കടഭാക്കണ് ലപ്രഭാവനിഷന വചനിട്ടുണട്ട്. 
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എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട് പദതനി

7 (*397) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശേശേനി :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) മുന സര്ക്കഭാര് പ്രഖവഭാപനിച എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട് പദതനിയുലട നനിലവനിലല
സനിതനി വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി,  ലപകടഭാളനിനുലാം  ഡതീസലനിനുലാം  അധനികേ  വനില്പന
നനികുതനി ചുമത്തനി സമഭാഹരനിച തകേ ഏലതഭാലക്ക ആവശേവത്തനിനഭായനി ഏത തരത്തനില
വനിനനികയഭാഗനിച്ചുലവന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര്  വനിവനിധ  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട  ഭവനരഹനിതരഭായവര്ലക്കലഭാലാം
വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിച്ചു നലകേഭാനഭായനി പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില പദതനിയുലട
വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ ;

(ഡനി)  എലഭാ  ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം  വതീടു  നനിര്മ്മേനിച്ചു  നലകുവഭാന  ഈ  പദതനി
ലക്ഷവമനിടുനകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന): 

(എ) മുന സര്ക്കഭാര് പ്രഖവഭാപനിച എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട് പദതനിപ്രകേഭാരലാം ദുര്ബല
വരുമഭാന  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുള്ള  7000  വതീടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഹഡ്കകേഭാ
231.84  കകേഭാടനി രൂപ അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ പദതനിപ്രകേഭാരലാം ഹഡ്കകേഭായനില
നനിനലാം  ധനസമഭാഹരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
1-2-2016-ലല സര്ക്കഭാര്  (എലാംഎസട്ട്.)  06/2016/ഭവനലാം നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് അനുസരനിചട്ട്
ഭൂരഹനിതരഭായ ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  75000  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി ബഹുനനില
അപഭാര്ട്ടുലമന്റുകേളുലാം ഭൂമനി സസ്വന്തമഭായുള്ള ബനി.പനി.എല./തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള
75000 കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി പലനിശേ സബ്സനിഡനി നലകുന്ന ഭവന വഭായ്പകേളുലാം തകദ്ദേശേ
സസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല  ദരനിദരനില  ദരനിദരഭായവര്ക്കഭായനി  ഒരു വഭാര്ഡനില
ഒരുവതീടട്ട്  എന്ന  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  22000  വതീടുകേളുലാം  അനുവദനിക്കുന്ന  എലഭാവര്ക്കുലാം
വതീടട്ട് പദതനിക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനി ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിരുന.  25-2-2016-ലല
സര്ക്കഭാര് (എലാം.എസട്ട്.) 15/2016/ഭവനലാം നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് അനുസരനിചട്ട് പദതനിയുലട
ഒന്നഭാലാംഘടലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  അനുമതനി  നലകേനി ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിരുനലവങ്കേനിലുലാം
ലതരലഞ്ഞടുപട്ട്  ലപരുമഭാറചടലാം  നനിലവനില വന്നതനിനഭാല പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന
കേഴനിഞ്ഞനിടനില.  കൂടുതല വനിപുലമഭായതലാം ഗുണകേരവമഭായ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ നയത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി ലലലഫട്ട് എന്ന പദതനിക്കട്ട് രൂപലാം നലകേനിവരുന. 
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(ബനി)  ലപകടഭാള-ഡതീസല എന്നനിവയുലട  കമല ലനിററനിനട്ട്  1  രൂപ നനിരക്കനില
അധനികേ വനില്പന നനികുതനി ചുമത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 2016 ലസപലാംബര് 30 വലര 680.63 കകേഭാടനി രൂപ
ഇസൗ ഇനത്തനില പനിരനിലചടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  1-4-2015 മുതലഭാണട്ട് അധനികേ വനില്പന നനികുതനി
ഇസൗടഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.  2015-16-ലല ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനിലല  292-ാം ഖണ്ഡനികേയനില
ഇപ്രകേഭാരലാം  ഇസൗടഭാക്കുന്ന  അധനികേ  വനില്പന  നനികുതനി  സസ്വന്തലാം  പഭാര്പനിടലാം  ഇലഭാത്ത
പഭാവലപടവര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  വയന്നതനിനുള്ള  പദതനിക്കഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുന്നതഭാണട്ട്
എന്നട്ട് പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി&ഡനി)  സഭാര്വത്രനികേമഭായ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂലട  ഭൂരഹനിതര്ക്കുലാം
ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  വതീടുവചട്ട്  നലകുന്നതനിനട്ട്  ഒരു  പദതനി
ആരലാംഭനിക്കുലമന്നട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ഗവര്ണറുലട  നയപ്രഖവഭാപന  പ്രസലാംഗത്തനിലൂലട
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  വനിവനിധ വനിഭഭാഗത്തനിലലപട ഭവന രഹനിതരഭായവര്ക്കഭായനി കപ്രഭാജകട്ട്
ലലലഫട്ട് എന്ന കപരനില ഒരു പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന ചേര്ചകേള നടനവരുന. 

മനിചഭൂമനിയനിലല കേകയറലാം

8 (*398) ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  റവനന്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സര്ക്കഭാര് ഏലറടുത്ത മനിചഭൂമനിയനില പലയനിടത്തുലാം അനധനികൃത കേകയറലാം
നടക്കുനലവന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില  ഇത  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന): 

(എ)   ഉണട്ട്. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര്  ഏലറടുത്ത  മനിചഭൂമനിയനിലല  കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള 1957-ലല കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ഭൂപരനിധനി
ചേടലാം  26  പ്രകേഭാരലാം ബനലപട തഹസനിലദഭാര്മഭാലര അനധനികൃത കേകയറങ്ങളുലാം മറട്ട്
തടസങ്ങളുലാം കേലണത്തനി ആവശേവമഭായ തടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന ചുമതല
ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  1957-ലല  ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമത്തനില  പനിഴയുളലപലടയുള്ള
ശേനിക്ഷഭാ നടപടനികേള ഉളലപടുത്തനി  2009-ല ലകേഭാണ്ടുവന്ന കഭദഗതനി  "The Kerala
Land Conservancy (Amendment Act) 2009 (Act 29 of 2009) ”വകുപട്ട് 7 പ്രകേഭാരലാം
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നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കഭാവന്നതലാം  ഭൂമനി  കേകയറനിയ  വവക്തനിക്കട്ട്  3  വര്ഷത്തനില
കുറയഭാത്തതലാം 5 വര്ഷലാം വലര ആകേഭാവന്നതമഭായ തടവശേനിക്ഷയുലാം 50,000 രൂപയനില
കുറയഭാത്തതലാം 2  ലക്ഷലാം രൂപ വലര  ആകേഭാവന്നതമഭായ പനിഴയുലാം ചുമത്തഭാവന്നതഭാലണനലാം
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന.  പ്രസ്തുത കഭദഗതനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില അനധനികൃത കേകയറങ്ങളക്കട്ട്
എതനിലര  ശേക്തമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം  27-5-2016-നു കശേഷലാം സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനിയനില  പുതനിയ  കേകയറങ്ങള ശദയനിലലപടനിട്ടുലണങ്കേനില അവ ഒഴനിപനിക്കഭാത്തപക്ഷലാം
ഉത്തരവഭാദനികേളഭായ ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര കേര്ശേന ശേനിക്ഷണ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കു
ന്നതനിനുലാം ജനിലഭാ കേളകര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശേലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ടനി  നനിര്കദ്ദേശേലാം  യഥഭാവനിധനി  പഭാലനിക്കുന്നതനികലയഭായുലാം,  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനിലുള്ള
അനധനികൃത കേകയറങ്ങളുലാം അനധനികൃത നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഉണഭാകേഭാതനിരനി
ക്കുന്നതനികലക്കഭായുലാം കേകയറങ്ങള ഒഴനിപനിലചടുത്ത സലങ്ങള വതീണ്ടുലാം കേകയറങ്ങളനില
ലപടഭാലത സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനികലക്കഭായുലാം ജനിലഭാ തഭാലൂക്കട്ട് തലങ്ങളനില പ്രകതവകേ സസ്വഭാഡട്ട്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേകയറങ്ങളുമഭായനി ബനലപടട്ട് ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനിയനിലുലാം
മറ്റുമുള്ള കകേസുകേളനില യഥഭാസമയലാം കേഭാരവവനിവര പത്രനികേയുലാം മറ്റുലാം  നലകേനിലക്കഭാണട്ട്
കവഗത്തനില കകേസട്ട് തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

തമനിഴട്ട് ഭഭാഷഭാ നന്യൂനപക്ഷ പ്രകദശേങ്ങളനിലല സ്കൂളുകേളനില തമനിഴട്ട്
കചേഭാദവകപപറുകേള

9 (*399) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .    കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) തമനിഴട്ട് ഭഭാഷഭാ നന്യൂനപക്ഷ പ്രകദശേങ്ങളനിലല സ്കൂളുകേളനില എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി.
വലര ലപഭാത പരതീക്ഷയള്ള കചേഭാദവകപപറുകേള തമനിഴട്ട്,  മലയഭാളലാം,  ഇലാംഗതീഷട്ട്  എന്നതീ
ഭഭാഷകേളനില നലകേനിവരുനലണങ്കേനിലുലാം  പസട്ട്  വണ്,  പസട്ട്-ടു  ലപഭാതപരതീക്ഷകേളക്കട്ട്
മലയഭാളലാം,  ഇലാംഗതീഷട്ട്  ഭഭാഷകേളനില  മഭാത്രകമ  കചേഭാദവകപപറുകേള നലകുനളലവനലാം
തമനിഴട്ട്  ഭഭാഷയനിലുള്ള  കചേഭാദവകപപറുകേള  നലകുന്നനിലലനമുള്ള  കേഭാരവലാം  ശദയനില
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പസട്ട്  വണ്,  പസട്ട്  ടു  പരതീക്ഷകേളക്കട്ട്  ഇത്തരലാം  സ്കൂളുകേളനില  തമനിഴട്ട്
ഭഭാഷയനില കൂടനി  കചേഭാദവകപപറുകേള തയഭാറഭാക്കനി നലകുന്നതനിനട്ട്  നടപടനിലയടുക്കുന്ന
കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ)   ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) നനിലവനില പരനിഗണനയനിലനില. 

സമഗ വനിദവഭാഭവഭാസ  നവതീകേരണ പദതനി

10 (*400) ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശേന :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  പനിറവനി  ദനിനത്തനില  തടക്കലാം  കുറനിക്കുന്ന  സമഗവനിദവഭാഭവഭാസ
നവതീകേരണ പദതനിക്കട്ട് രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശേവലക്ഷവങ്ങള എലന്തലഭാമഭാണട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) പദതനി ഏത മഭാതൃകേയനിലഭാണട്ട് നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിയുലട  നടത്തനിപനിനട്ട്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;
വനിശേദഭാലാംശേലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂളുകേളുലട നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുകവണനി സമഗ
വനിദവഭാഭവഭാസ നവതീകേരണ പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  ചുവലട  കചേര്ക്കുന്ന പദതനികേള
നടപനിലവരുത്തുവഭാന  28-9-2016-ലല  സ.ഉ.(പനി)  41/16/ആ.സ.വ  പ്രകേഭാരലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

1. 1000 സ്കൂളുകേലള അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട് ഉയര്ത്തുകേ

2. ലലഹസ്കൂള-ഹയര് ലസക്കണറനി തലത്തനിലുള്ള എലഭാ ക്ലഭാസട്ട് മുറനികേളുലാം
ലലഹലടകേട്ട്  ക്ലഭാസട്ട്  മുറനികേളഭാക്കനി  പഠന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്
പുതനിയ മഭാനലാം നലകുകേ.

3. എല.പനി.-യു.പനി.  ക്ലഭാസുകേളനില ലപഭാത വനിദവഭാലയങ്ങളുലട പ്രസക്തനി
വതീലണടുക്കുന്നതനിനഭായനി അദവഭാപകേ-രക്ഷഭാകേര്തൃ സലാംഘടനകേള,
പൂര്വ  വനിദവഭാര്ത്ഥനി  സലാംഘടനകേള എന്നനിവയുലട  സഹകേരണകത്തഭാലട
കേഭാകലഭാചേനിത വനികേസനലാം ഉറപഭാക്കുകേ. 

4. 50 വര്ഷലാം 100  വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ സ്കൂളുകേളക്കട്ട് പ്രകതവകേ
പഭാകക്കജട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില  സഹഭായലാം  നലകുകേ.  ഇലാംഗതീഷട്ട്
ഭഭാഷഭാ പഠനത്തനിനട്ട് കപ്രഭാതഭാഹനലാം നലകുകേ.
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ഇതനില  രണഭാമലത്ത  ഇനമഭായ  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂളുകേളനിലല എടട്ട്  മുതല പനണട്ട്  വലരയുള്ള എലഭാ ക്ലഭാസട്ട്  മുറനികേളുലാം  ലലഹലടകേട്ട്
ക്ലഭാസട്ട്  മുറനികേളഭാക്കുന്ന  പദതനി  ലഎടനി@സ്കൂള  മുകഖന  കകേരളപനിറവനി  ദനിനമഭായ
നവലാംബര് 1-നട്ട് തടക്കലാം കുറനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  സമഗ വനിദവഭാഭവഭാസ നവതീകേരണ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത
ലലഹസ്കൂള-ഹയര് ലസക്കണറനി  തലത്തനിലുള്ള  എലഭാ  ക്ലഭാസട്ട്  മുറനികേളുലാം  ലലഹലടകേട്ട്
ക്ലഭാസട്ട് മുറനികേളഭാക്കനി പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് പുതനിയ മഭാനലാം നലകുന്ന ലലഹലടകേട്ട്
സ്കൂള പദതനിയുലട ഉകദ്ദേശേലക്ഷവങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

• ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളനില ക്ലഭാസട്ട്  മുറനികേലള  ആധുനനികേ  സഭാകങ്കേതനികേ
വനിദവ ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി സജ്ജമഭാക്കുകേ. 

• പഭാഠവപദതനി  അനുസരനിച്ചുള്ള  പഠന  വനിഭവങ്ങളുലാം  സഭാകങ്കേതനികേ
വനിദവഭാശേക്തതീകൃതമഭായ പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം അധവയന-പഠന
തനങ്ങളുലാം വനികേസനിപനിക്കുകേ

• ലഎ.സനി.ടനി.  അധനിഷനിത പഠനത്തനിനുതകുലാംവനിധലാം എലഭാ ക്ലഭാസ്സുകേലളയുലാം
മളടതീമതീഡനിയ  ലപ്രഭാജകര്,  കേമ്പന്യൂടര്,  ലനറട്ട്  വര്ക്കട്ട്  സസൗകേരവലാം,
ശേബ്ദ സലാംവനിധഭാനലാം എന്നനിവ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് സജ്ജതീകേരനിക്കുകേ.

• കമലപറഞ്ഞ  പഠനരതീതനികേളക്കനുഗുണമഭായനി  സഭാര്ടട്ട്  ലഭാബനിലന
ഒരുക്കുകേ,  ഇതനിനഭാവശേവമഭായ  ഉപകേരണലഭവത,  സുരക്ഷനിതമഭായ
ഇന്റെര്ലനറട്ട് കേണക്ഷന, ഉള്ളടക്ക ലഭവത, തടര് പനിന്തുണ എന്നനിവ
ഉറപഭാക്കുകേ. 

• ലഎ.സനി.ടനി. സഹഭായകത്തഭാലടയുള്ള പുതനിയ കബഭാധന തനങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന  അദവഭാപകേലന  പ്രഭാപനഭാക്കുകേ.   ലഎ.സനി.ടനി.
വനിഭവങ്ങള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള കേഴനിവലാം
ആത്മവനിശേസ്വഭാസവലാം മകനഭാഭഭാവവലാം അദവഭാപകേനനില വളര്ത്തനിലയടുക്കുകേ. 

• വനിദവഭാലയങ്ങളുലട  ഭരണപരമഭായ  കേഭാരവങ്ങള  ലഎ.സനി.ടനി.-യുലട
സഹഭായകത്തഭാലട കൂടുതല കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുകേ.

(സനി)  പദതനി  ആദവലാം  നഭാലട്ട്  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലങ്ങളനില  ലലപലറട്ട്  പ്രവര്ത്തന
മഭായഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  തടര്ന്നട്ട്  മറ്റു  മണ്ഡലങ്ങളനികലക്കുലാം  വവഭാപനിപനിക്കഭാന
ലക്ഷവമനിടുന. 
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(ഡനി) 1. ലലപലറട്ട്  പദതനി  ഇസൗ  വര്ഷലാം  മുതല  ആലപ്പുഴ,  പുതക്കഭാടട്ട്,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് കനഭാര്ത്തട്ട്, തളനിപറമ്പട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനിലല
മുഴവന സ്കൂളുകേളനിലുമഭാണട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്നതട്ട്. 

2. സ്കൂളുകേളനിലല  നനിലവനിലുള്ള  ഹഭാര്ഡട്ട്  ലവയറനിലന്റെ  സനിതനിയുലാം
ഉപകയഭാഗവലാം വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി സ്കൂളുകേളനില ലഎ.ടനി. ഓഡനിറട്ട്
നടനവരുന. 

3. സ്കൂളുകേളനിലല പ്രവര്ത്തനക്ഷമമലഭാത്ത ലഎ.സനി.ടനി.  ഉപകേരണങ്ങളുലട
കകേടുപഭാടുകേള  തതീര്ക്കുന്നതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡല
ങ്ങളനിലുലാം ഹഭാര്ഡട്ട് ലവയര് ക്ലനിനനിക്കട്ട് നടത്തഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

4. ലലഹലടകേട്ട് സ്കൂള പദതനിയുലട ലലപലറട്ട്  നടത്തനിപനിനഭാവശേവമഭായ
പരനിശേതീലന ലമഭാഡന്യൂളുകേള തയഭാറഭാക്കനി  എലഭാ അദവഭാപകേര്ക്കുലാം
വനിഷയഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള അദവഭാപകേ പരനിശേതീലനലാം നലകുലാം. 

5. നവലാംബര്-ഡനിസലാംബര്  മഭാസലത്ത  പഭാഠഭഭാഗങ്ങളക്കഭാവശേവമഭായ
ഡനിജനിറല  ഉള്ളടക്കങ്ങള  തയഭാറഭാക്കനി  അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്  ലഭവമഭാ
ക്കഭാനുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. 

6. നവലാംബര്  അവസഭാനകത്തഭാലട  ഹഭാര്ഡട്ട്  ലവയര്  വനിനവഭാസലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന തരത്തനില ലടണര് നടപടനികേളുലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില കസഭാഷവല ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്

11 (*401) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില  കസഭാഷവല  ആഡനിറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുവഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കേനില വനിശേദഭാലാംശേലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വനിഭഭാഗലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന കറഭാഡുകേളുലടയുലാം പഭാലങ്ങളുലടയുലാം
ലകേടനിടങ്ങളുലടയുലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന  കസഭാഷവല  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്
സഹഭായകേരമഭാകുകമഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കസഭാഷവല ഓഡനിറനിലാംഗനില ക്രമകക്കടട്ട് കേലണത്തനിയഭാല ബനലപടവര്ലക്കതനിലര
കേര്ശേന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന):  

(എ&ബനി)  ലപഭാതമരഭാമത്തു വകുപട്ട് കദശേതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനിനകേതീഴനില കസഭാഷവല

ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് ഘടലാംഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. കസഭാഷവല ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് നടത്തുന്ന

തനികലക്കഭായനി പ്രവൃത്തനികേള നടക്കുന്ന പ്രകദശേലത്ത ജനപ്രതനിനനിധനികേള, സഭാകങ്കേതനികേ

വനിദഗര് എന്നനിവരടങ്ങനിയ ഒരു കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം പദതനി നടത്തനിപനിനട്ട്

ആവശേവമഭായ അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലാം നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളുലാം പ്രസ്തസ്തുത കേമ്മേനിറനികേളനിലനനിന്നട്ട് സസ്വതീകേരനിചട്ട്

പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതമഭാണട്ട്.  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് കസഭാഷവല

ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് ഏര്ലപടുത്തുകേ വഴനി മരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേളുലട ഗുണനനിലവഭാരലാം ലമചലപ

ടുത്തുന്നതനിനുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം  കേഴനിയുലാം.  കേമ്മേനിറനിയനില  സഭാകങ്കേതനികേ

വനിദഗര് ഉള്ളതനിനഭാല ഇതട്ട് ഉറപ്പുണട്ട്. ആലപ്പുഴയനിലഭാണട്ട് ഇസൗ സര്ക്കഭാര് ആദവമഭായനി

ഇതട്ട് വനിജയകേരമഭായനി നടപഭാക്കനിയതട്ട്.  ഇതട്ട് സലാംസഭാന-ജനിലഭാ-മണ്ഡലതലങ്ങളനില

നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന. 

(സനി)  കസഭാഷവല ഓഡനിറനിലാംഗനില ക്രമകക്കടട്ട് കേലണത്തനിയഭാല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

ഒരു  അലാംഗതീകൃത  വനിദഗ  ഏജനസനിലയലക്കഭാണട്ട്  ക്രമകക്കടുകേലള  സലാംബനനിച

വനിശേദമഭായ  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനി  ഏജനസനിയുലട  ശേനിപഭാര്ശേയുലട  അടനിസഭാനത്തനില

ബനലപടവര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

സ്കൂളുകേളുലട സുരക്ഷഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങള

12 (*402) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :

ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :

ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന :

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സ്കൂകേളുലട  സുരക്ഷ സലാംബനനിചട്ട്  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനട്ട്

എലന്തഭാലക്ക മഭാനദണ്ഡങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങളക്കട്ട് കയഭാഗവതഭാ പത്രലാം  (Fitness Certificate)  നലകുന്നതനിനട്ട്

മുമ്പട്ട് സുരക്ഷ സലാംബനനിച പരനികശേഭാധന നടക്കുലന്നന്നട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തഭാറുകണഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് അനപതട്ട്  വര്ഷത്തനികലലറ പഴക്കമുള്ള സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങളുലട

ഒരു സുരക്ഷഭാ ആഡനിറട്ട് നടത്തുന്നതനിനട്ട് തയഭാറഭാകുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ)  അതഭാതട്ട് വര്ഷലാം സ്കൂള തറക്കുന്നതനിനട്ട് മുമ്പട്ട് ബനലപട തകദ്ദേശേ സസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങളനിലല  എഞനിനതീയര്മഭാര്  അവരുലട  പരനിധനിയനില  വരുന്ന  സ്കൂളുകേളനില
പരനികശേഭാധന നടത്തനി ഫനിറട്ട്നസട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നലകുന.  ഇപ്രകേഭാരലാം പരനികശേഭാധന
നടത്തുന്ന സമയങ്ങളനില ലകേടനിടങ്ങളുലട ഫനിറട്ട്നസട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട് ആവശേവമഭായ
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  നലകേഭാറുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേലള  സലാംബനനിചട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള
ബനലപട തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങള നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം എയ്ഡഡട്ട്/അണ്
എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേലള  സലാംബനനിചട്ട്  ആവശേവമഭായ  നടപടനികേള  മഭാകനജര്മഭാര്
നടപനിലവരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുന. 

(ബനി) ഉണട്ട്. എലഭാ വര്ഷവലാം ലഫബ്രുവരനി 28 -നു മുമ്പഭായനി തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ
വകുപട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങളുലടയുലാം സുരക്ഷ
പരനികശേഭാധനിചട്ട്  ബനലപട  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഓഫതീസലറ  മഭാര്ചട്ട്  31 -നട്ട്  മുമ്പഭായനി
അറനിയനികക്കണതഭാലണന്ന നനിര്കദ്ദേശേലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഇസൗ വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന.  

കേടലഭാക്രമണ ഭതീഷണനി പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന നടപടനി

13 (*403) ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ആനസലന :
ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  തതീരകദശേ  കമഖലകേളനില  കേഭാലഭാവസഭാ  വവതനിയഭാനലാം
കേഭാരണലാം കേടലഭാക്രമണ ഭതീഷണനി വര്ദനിച്ചുവരുന്നതഭായുള്ള റനികപഭാര്ടട്ട്  പരനിഗണനിചട്ട്
കേടലഭാക്രമണ ഭതീഷണനി പ്രതനികരഭാധനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്ന നടപടനികേള വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) തതീരകദശേ ജനിലകേളനിലല കേടലഭാക്രമണ ഭതീഷണനി കനരനിടുന്ന കേഭാലലക്ഷകത്തഭാളലാം
കുടുലാംബങ്ങലള സുരക്ഷനിത സലകത്തക്കട്ട് മഭാറനി പഭാര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനിയുകണഭാ ;
വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകേഭാകമഭാ?

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന): 

(എ)   മനിക്ക തതീരകദശേ ജനിലകേളനിലുലാം കേടലഭാക്രമണ ഭതീഷണനി കനരനിടുന്ന പ്രകദശേങ്ങളനില
കേടല  ഭനിത്തനി,  പുലനിമുടട്ട്  എന്നനിവയുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉളലപലടയുള്ള  പ്രതനികരഭാധ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കേടലഭാക്രമണ ഭതീഷണനി  ഉണഭാകയയഭാവന്ന സന്ദര്ഭങ്ങളനില
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കസ്റ്ററട്ട്  കേണ്കടഭാള റൂമനിലനനിനലാം  ജനിലഭാ  ഭരണകൂടത്തനിനുലാം എലഭാ  തഹസതീലദഭാര്മഭാര്ക്കുലാം
മുന്നറനിയനിപട്ട് നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള നലകേഭാറുണട്ട്.  കേടലഭാക്രമണലാം ഉണഭാകുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില
കസ്റ്ററട്ട്  കേണ്കടഭാള  റൂലാം  മുകഖനയുലാം  ജനിലകേളനിലല  പ്രതനികേരണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം
പുനരധനിവഭാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) തതീരകദശേ ജനിലകേളനിലല കേടലഭാക്രമണ ഭതീഷണനി കനരനിടുന്ന കേഭാലലക്ഷകത്തഭാളലാം
കുടുലാംബങ്ങലള സുരക്ഷനിത സലകത്തക്കട്ട് മഭാറനി പഭാര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട് റവനന്യൂ വകുപനിലനനിനലാം
പ്രകതവകേ  പദതനികേലളഭാനലാം  തയഭാറഭാക്കനിയനിടനില.   സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേടലഭാക്രമണത്തനില
വതീടുലാം  ഭൂമനിയുലാം  നഷലപട  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങലള പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  ആദവഘടലമന്ന നനിലയനില  248  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് സലലാം വഭാങ്ങനി വതീടട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി 25 കകേഭാടനി രൂപയുലട പദതനി ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് തയഭാറഭാക്കുനണട്ട്. 

അദവഭാപകേ പുനര്വനിനവഭാസലാം

14 (*404) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശേർമ്മേ :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനലത്ത എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില കുടനികേളുലട എണലാം കുറഞ്ഞതനിലന
തടര്ന്നട്ട് എത്ര അദവഭാപകേ തസ്തനികേ നഷലപലടന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഈ  അദവഭാപകേലര  പുനര്വനിനവസനിക്കഭാനഭായനി  എലന്തങ്കേനിലുലാം  നടപടനി
എടുത്തനിരുകന്നഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സലാംരക്ഷനിത അദവഭാപകേലര പുനര്വനിനവസനിക്കുന്നതനികനഭാടുള്ള മഭാകനജട്ട് ലമന്റെനിലന്റെ
എതനിര്പനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്;  മഭാകനജട്ട് ലമന്റുകേളുലട  ഭഭാഗത്തു
നനിനണഭാകുന്ന  ഇത്തരലാം  നനിലപഭാടട്ട്  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന  നടപടനിലയടുക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകമഭാ എന്ന കേഭാരവലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്):  

(എ) ഉണട്ട്.  2015-16-ലല തസ്തനികേ നനിര്ണയപ്രകേഭാരലാം 3674  ജതീവനക്കഭാര്ക്കഭാണട്ട്
എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില തസ്തനികേ നഷമഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.  

(ബനി)  സലാംരക്ഷനിത  ജതീവനക്കഭാലര  പുനര്വനിനവസനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  സലാംബനനിച  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  5-8-2016-ലല  സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്
134/2016/ലപഭാവനിവ. പ്രകേഭാരലാം പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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(സനി)  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലല ചേനില ഒഴനിവകേളനില അവനിലട  സലാംരക്ഷനിതഭാദവഭാപകേര്
ഇലലങ്കേനില മറട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റുകേളനില നനിനള്ള സലാംരക്ഷനിതഭാദവഭാപലര ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
നനികേത്തണലമന്നട്ട്  5-8-2016-ലല  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനില നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഇസൗ
വവവസ മഭാകനജട്ട് ലമന്റുകേളുലട എതനിര്പനിനട്ട് ഒരു കേഭാരണമഭാണട്ട്.  ഇസൗ ഉത്തരവനിലനതനിലര
വനിവനിധ മഭാകനജട്ട് ലമന്റുകേള ഫയല ലചേയ കകേസുകേള ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട
പരനിഗണനയനിലഭായതനിനഭാല,  കകേഭാടതനി വനിധനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില മഭാത്രകമ ഇസൗ
വനിഷയത്തനില തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാള്ളഭാന കേഴനിയുകേയുള. 

ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള മതവലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് കേര്മ്മേപദതനി

15 (*405) ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശേന :
ശതീ  .    ലകേ  .    എസട്ട്  .    ശേബരതീനഭാഥന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള  മതവലാം  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലന്തലഭാലാം
കേര്മ്മേ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  എവനിലടലയഭാലക്ക  ഫനിഷട്ട്  മഭാര്ട്ടുകേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഫനിഷട്ട് മഭാര്ട്ടുകേള മുകഖന എലന്തലഭാലാം ലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് വകേവരനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശേദഭാലാംശേലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷന്യൂ  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): 

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള മതവലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി വനിവനിധ
പദതനികേള  തതീരകദശേ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
പനിടനിക്കുന്ന മതവലാം കകേടുകൂടഭാലത കേരയനില എത്തനിക്കുന്നതനിനുതകുമഭാറട്ട് വള്ളങ്ങളനില
ഇനസുകലറഡട്ട് കബഭാകട്ട് നലകുന്ന പദതനി,  ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറനില എത്തുന്ന മതവലാം
വൃത്തനിയുള്ള സഭാഹചേരവത്തനില കലലലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം ശേതീതതീകേരണ
സലാംവനിധഭാനമുള്ള  കലലഹഭാളുകേള,  പുതമ  നഷലപടഭാലത  മതവലാം  ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളനി
ലലത്തനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ശേതീതതീകേരണ  സലാംവനിധഭാനമുള്ള  വഭാഹനങ്ങള,  ശുചേനിതസ്വവലാം,
വൃത്തനിയുലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതലാം ശേതീതതീകേരണ സസൗകേരവങ്ങള ഉള്ളതമഭായ ആധുനനികേ
മതവമഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട ശലാംഖല തടങ്ങനിയവ ലകേ.എസട്ട്.സനി.എ.ഡനി.സനി.  വഴനി നടപനിലഭാക്കുന്ന
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പദതനികേളനില ചേനിലതഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത വൃത്തനിയുലാം ശുചേനിതസ്വവമുള്ള സഭാഹചേരവങ്ങളനില ഉണക്ക
മതവലാം തയഭാറഭാക്കനി ലകേ.എസട്ട്.സനി.എ.ഡനി.സനി. വഴനി വനിപണനലാം ലചേയവരുന.  തതീരകദശേ
വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  ഗുണകമന്മയുള്ള  ഉണക്കമതവലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
എത്തനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഉണക്കമതവത്തനിലന്റെ ഓണ്ലലലന വവഭാപഭാരവലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള മതവവലാം മതവഉലപന്നങ്ങളുലാം ശുചേനിതസ്വമുള്ള സഭാഹചേരവത്തനില
ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി  മതവലഫഡട്ട്  മുകഖന  ഫനിഷട്ട് മഭാര്ടട്ട്
എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  മതവലഫഡനിലന്റെ പ്രഖവഭാപനിത ലക്ഷവങ്ങളനില
മതവവനിപണന രലാംഗത്തട്ട്  കനരനിട്ടുലാം  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണസലാംഘങ്ങള  മുകഖനയുലാം
ഇടലപടുകേലയന്നതലാം  ഉളലപടുനണട്ട്.  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  പനിടനിച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുന്ന
പച  മതവത്തനിനട്ട്  മനികേച  വനില  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനട്ട്  ഇടനനിലക്കഭാലര  ഒഴനിവഭാക്കനി
ബതീചട്ട്/ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെര്/ഹഭാര്ബര്  തലത്തനില  മതവകലലത്തനില  കനരനിടട്ട്  ഇടലപകടണതഭാണട്ട്.
ഇപ്രകേഭാരലാം  കലലത്തനില  ഇടലപടട്ട്  ആര്ജ്ജനിക്കുന്ന  പച  മതവലാം  ഏറവലാം
ഗുണനനിലവഭാരകത്തഭാലട  ഏറവലാം  അവസഭാനലത്ത  ഗുണകഭഭാക്തഭാവനിലലത്തനിക്കഭാനുള്ള
ഒരു  വനിപണന ശലാംഖല സജ്ജമഭാകക്കണതലാം മതവലഫഡനില അര്പനിതമഭായ ചുമതലയഭാണട്ട്.
എന്നഭാല ഇസൗ ചുമതല ഫലപ്രദമഭായനി നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനട്ട് മതവലഫഡനിനട്ട്  ഇന്നട്ട്
കവണത്ര കേഴനിയുന്നനില.   അതലകേഭാണട്ട് മതവലഫഡനിനട്ട്  ഇസൗ കമഖലയനില ഇടലപടുന്നതനിനട്ട്
കൂടുതല പ്രഭാപമഭാക്കനി വനിപണനശലാംഖല വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  അകതഭാലടഭാപലാം
സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  10  വതീതലാം  മഭാതൃകേഭാ  മതവമഭാര്ക്കറ്റുകേള  ഇസൗ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന സഭാപനിക്കുന്നതമഭാണട്ട്.  

(ബനി)  ആലകേ  29  ഫനിഷട്ട്  മഭാര്ട്ടുകേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കുകേള ചുവലട കചേര്ക്കുന : 

തനിരുവനന്തപുരലാം - 2

ലകേഭാലലാം - 2

പത്തനലാംതനിട - 2

കകേഭാടയലാം - 9

എറണഭാകുളലാം - 11

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് - 3

കൂടഭാലത 20 ഫനിഷട്ട് മഭാര്ട്ടുകേള കൂടനി തടങന്നതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള മതവവലാം  മതവഉലപന്നങ്ങളുലാം  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്
നവഭായമഭായ  വനിലയട്ട്  വൃത്തനിയഭായനി  നലകുകേവഴനി  മതവ  വനിപണനിയനില  ഇടലപടുന്നതനിനുലാം
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  വനികേസന  കക്ഷമ  സഹകേരണസലാംഘങ്ങള  വഴനിയുലാം  കനരനിട്ടുലാം
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സലാംഭരനിചട്ട് ഇസൗ കമഖലയനില ഒരു ശലാംഖല സൃഷനിചട്ട് വനിപണനിയനില ഇടലപടുന്നതനിനുമഭാണട്ട്
മതവലഫഡട്ട് ലക്ഷവമനിടുന്നതട്ട്.  കൂടഭാലത പ്രഭാഥമനികേ മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനില നനിനലാം മതവലാം സലാംഭരനിക്കുകേ വഴനി ഇടത്തട്ടുക്കഭാരുലട ചൂഷണലാം കുറചട്ട്
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  വനിപണനി വനിലയനിലനനിനലാം വലനിയ വവതവഭാസമനിലഭാത്ത
വനില അവരുലട മതവത്തനിനട്ട് ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം പദതനി ലക്ഷവമനിടുന. 

ശേബരനിമല അനുബന കറഭാഡുകേളുലട അറകുറപണനികേള

16 (*406) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന :
ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ഉതവകേഭാലത്തനിനട്ട് മുമ്പട്ട് ശേബരനിമല അനുബന കറഭാഡുകേളുലട അറകുറപണനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി ഗതഭാഗത കയഭാഗവമഭാക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ശേബരനിമല കറഭാഡുകേളുലടയുലാം അനുബന കറഭാഡുകേളുലടയുലാം പ്രവൃത്തനികേള
ഗുണനനിലവഭാരകത്തഭാടുകൂടനി കേഭാരവക്ഷമമഭായുലാം അഴനിമതനിരഹനിതമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന):  

(എ)   2016-17-ലല  ശേബരനിമല മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവമഭായനി
ബനലപടട്ട് 28-7-2016-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (ലലകേ) നമ്പര് 56/2016/ലപഭാ.മ.വ
പ്രകേഭാരലാം  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കദശേതീയപഭാത,  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം
വനിഭഭാഗലാം, ലകേ.എസട്ട്.റനി.പനി. എന്നനിവയനില ഉളലപട്ടുവരുന്ന പ്രധഭാന 26 കറഭാഡുകേളുലട
അറകുറപണനികേള നടത്തുന്നതനിനഭായനി 8943.54 ലക്ഷലാം രൂപയള്ള ഭരണഭാനുമതനിയുലാം,
പ്രകതവകേഭാനുമതനിയുലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഗുണനനിലവഭാരലാം മുനനനിര്ത്തനി, മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ക്കനുസൃതമഭായനി മണ്ഡലകേഭാലലാം തടങന്നതനിനുമുമ്പട്ട് തലന്ന ശേബരനിമല കറഭാഡുകേളുലട
പുനരുദഭാരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഇ-ലടണര് മുകഖന കമല പ്രവൃത്തനികേളുലട
ദര്ഘഭാസട്ട്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരനികേയുലാം ലചേയ്യുന.  ബനലപട എഞനിനതീയര്മഭാരുലട കമലകനഭാടത്തനില എലഭാവനിധ
ഗുണനനിലവഭാര പരനികശേഭാധനകേളുലാം നടത്തനിയുമഭാണട്ട് പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന്നതട്ട്.
ഒകകഭാബര് 31 -നകേലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  എന്നഭാല അനുബന കറഭാഡുകേളക്കട്ട്
100 കകേഭാടനി രൂപ ആവശേവലപടട്ട് നലകേനിയ കേത്തനികന്മല ധനകേഭാരവ വകുപട്ട് അനുമതനി
നലകേനിയനിടനില.  അനുമതനി  ലഭനിചഭാല  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാന  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്
വകുപട്ട് തയഭാറഭായനി ഇരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 
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(ബനി) പ്രവൃത്തനികേളനില അഴനിമതനി ആകരഭാപണലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാരുലടയുലാം  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
ഉകദവഭാഗസരുലടയുലാം  സലാംയുക്ത  പരനികശേഭാധന  നടത്തനിയഭാണട്ട്   ടനി  പ്രവൃത്തനികേള
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇസൗ സലാംയുക്ത പരനികശേഭാധനഭാ സലാംഘത്തനിലന്റെ ശേനിപഭാര്ശേയുലട
അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  പ്രസ്തസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള  തകേയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഇസൗ പ്രവൃത്തനികേളുലട  കസഭാഷവല ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുന്നതനിനുലാം
ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  മഭാനുവലനില  നനിര്കദ്ദേശേനിചനിരനിക്കുന്ന  ഗുണകമന്മ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി
കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശേലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കറഭാഡുകേളക്കുള്ള വണ്ലലടലാം ലമയനിന്റെനനസട്ട് പദതനി

17 (*407) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .   എലാം  .   നസൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  വകേവശേത്തനിലുള്ള  കറഭാഡുകേളക്കുള്ള
വണ്വടലാം ലമയനിന്റെനനസട്ട് പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എങ്കേനില ഇതനിനഭായനി  ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എത്ര തകേ വകേയനിരു
ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം  എത്ര  രൂപയുലട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി
നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  ഫണട്ട്
അനുവദനിക്കുന്നതനില വനികവചേനലാം കേഭാണനിചനിരുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഇ)  എങ്കേനില  ഇപ്രകേഭാരലാം  ഫണട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനില  അവഗണനിക്കലപട
മണ്ഡലങ്ങളക്കട്ട് ഈ വര്ഷലാം പ്രകതവകേ പരനിഗണന നലകേഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന): 

(എ-സനി)  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില മനനിസഭഭാ കയഭാഗതതീരുമഭാന
പ്രകേഭാരലാം  552.11  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  പദതനിക്കട്ട്  അനുമതനി  നലകുകേയുലാം  അവയനില
ഭൂരനിഭഭാഗലാം പ്രവൃത്തനികേളുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില ചേനില പ്രവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില ഇസൗ പദതനി പരനിഗണനിക്കുന്ന
കേഭാരവത്തനില തതീരുമഭാനമഭായനിടനില. 

(ഡനി&ഇ)  ഫണട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനില  ചേനില  മണ്ഡലങ്ങകളഭാടട്ട്  വനികവചേനലാം
കേഭാണനിചനിരുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  



46 കകേരള നനിയമസഭ                  ഒകകഭാബര് 20, 2016

ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി

18 (*408) ശതീ  .   ലകേ  .   രഭാജന :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    വനി  .    ആര്  .    സുനനില കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആലകേ
എത്ര  അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്  ലഭനിചതട്ട്;  എത്ര  ശേതമഭാനലാം  കപര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  ലഭനിച്ചുലവന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഈ പദതനി നവതീകേരനിചട്ട് യഭാഥഭാര്ത്ഥവ കബഭാധകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കഭാന
ഈ സര്ക്കഭാര് തയഭാറഭാകുകമഭാ ;

(സനി)  സലാംസഭാനലത്ത  മുഴവന  ഭൂരഹനിതര്ക്കുലാം  ഭൂമനി  നലകേഭാന  എത്ര  ഭൂമനി
ആവശേവമുണട്ട്;  ഇതനില സര്ക്കഭാരനിലന്റെ വകേവശേലാം എത്ര ഭൂമനിയുണട്ട്;  ഈയഭാവശേവത്തനിനഭായനി
ഏലറടുകക്കണ  ഭൂമനിയുലട  അളവട്ട്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  എത്ര  വര്ഷലാംലകേഭാണട്ട്  ഇതട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന): 

(എ)  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം  പദതനി പ്രകേഭാരലാം  2,91,757  അകപക്ഷകേള
ലഭനിചനിരുന.  ഇവയനിലനനിന്നട്ട്  2,43,928  കുടുലാംബങ്ങലള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി
ലതരലഞ്ഞടുത്തനിരുന.  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  58,398  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ഭൂമനി അനുവദനിചനിരുന.
പതനിവട്ട് ചേടപ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി ലലകേമഭാറുന്ന പ്രവര്ത്തനലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 25-8-2016-ലല
കേണക്കനുസരനിചട്ട് 30,302 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ഭൂമനി ലലകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  പദതനി നവതീകേരനിചട്ട് യഭാഥഭാര്ത്ഥവ കബഭാധകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി)  അവകശേഷനിക്കുന്ന  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  നലകുന്നതനിനട്ട്  ഏകേകദശേലാം
8000 ഏക്കര് ഭൂമനി കവണനിവരുലമന്നട്ട് കേഭാണുന.  അനുകയഭാജവമഭായ സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി
കേലണത്തുന്ന പ്രവര്ത്തനലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല ഭൂമനിയുലട അളവട്ട് വവക്തമല.
ലലകേകയറങ്ങള ഒഴനിപനിച്ചുലാം  പഭാടത്തനിനട്ട്  നലകേനിയനിരുന്ന ഭൂമനികേളനില പഭാടക്കുടനിശനികേ
വരുത്തനിയനിട്ടുള്ളതമഭായ  ഭൂമനികേള  തനിരനിലചടുത്തുലാം  ഏലറടുക്കഭാന  അവകശേഷനിക്കുന്ന
മനിചഭൂമനികേള പൂര്ണമഭായുലാം ഏലറടുത്തുലകേഭാണ്ടുലാം പദതനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള സഭാധവത
പരനികശേഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  അടുത്ത  3  വര്ഷലാംലകേഭാണട്ട്  പദതനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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യുവഭാക്കളക്കുലാം വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുമനിടയനില 
വളര്നവരുന്ന അരഭാഷ്ട്രതീയത

19 (*409) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജഭാണ് :
ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീമതനി  വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം യുവഭാക്കളക്കുമനിടയനില ജഭാതതീയതയുലാം വര്ഗ്ഗതീയതയുലാം
അതനിലന്റെ പരനിണനിത ഫലമഭായ തതീവ്രവഭാദവലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതട്ട്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള വനിശേകേലനലാം ലചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  യുവഭാക്കളക്കുലാം വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുമനിടയനില വളര്നവരുന്ന അരഭാഷ്ട്രതീയത
പ്രതനികലഭാമശേക്തനികേളക്കട്ട് വളരഭാന അനുകൂലമഭായ സഭാഹചേരവലാം സൃഷനിക്കുന്നതനിനഭാല
വര്ഗ്ഗതീയതയലാം  ജഭാതതീയതയലമതനിരഭായനി  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില  അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കഭാന
പരനിപഭാടനിയുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മകതതര ജനഭാധനിപതവ മൂലവങ്ങള പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി കേഭാമ്പസട്ട്
രഭാഷ്ട്രതീയത്തനിലല  അനഭനിലഷണതീയ  പ്രവണതകേള  ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്  കേഭാമ്പസട്ട്
രഭാഷ്ട്രതീയ നനികരഭാധനലാം ഒഴനിവഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ) ഇല. 

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  ഉന്നതവനിദവഭാഭവഭാസ  സഭാപനങ്ങളനില  മകതതര
ജനഭാധനിപതവമൂലവങ്ങള  പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  വനിവനിധ  പരനിപഭാടനികേള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്. എന.എസട്ട്.എസട്ട്. ആന്റെനി റഭാഗനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനി, വനിവനിധ നനിയമ സഹഭായ
കകേന്ദ്രങ്ങളുലട  കനതൃതസ്വത്തനിലുള്ള കേസൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്,  പ്രമുഖ വവക്തനികേള നയനിക്കുന്ന
ക്ലഭാസ്സുകേള,  ലസമനിനഭാറുകേള  എന്നനിവ  സലാംഘടനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില
വര്ഗ്ഗതീയതയലാം,  ജഭാതതീയതയലമതനിരഭായ അവകബഭാധലാം  സൃഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  കേവഭാമ്പസട്ട് രഭാഷ്ട്രതീയത്തനില കേടനവന്നനിട്ടുള്ള ഏതതരത്തനിലുള്ള അനഭനിലഷണതീയ
പ്രവണതകേലളയുലാം  കേലണത്തനി  അവ  പൂര്ണമഭായുലാം  ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സഭാപന
കമധഭാവനികേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശേലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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ഉന്നതവനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനിലല നനിലവഭാരത്തകേര്ച

20 (*410) ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന :
ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതച്യു :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം :
ശതീ  .    ഐ  .    ബനി  .    സതതീഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനിലല നനിലവഭാരത്തകേര്ചലയ
കുറനിചട്ട് പരനികശേഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  അനനിയനനിതമഭായ സസ്വഭാശയവത്കേരണലാം എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ഉളലപലടയുള്ള
സഭാകങ്കേതനികേ ശേഭാസ്ത്ര  കമഖലകേളനില നനിലവഭാരത്തകേര്ചയട്ട്  കേഭാരണമഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില
ഇത പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി എന്തു മഭാര്ഗ്ഗമഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡട്ട്  ആര്ട്സട്ട്  &  സയനസട്ട്  കകേഭാകളജുകേളുലട
വനികേസനത്തനിനഭായനി എലന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ-സനി) 3-12-2011-ലല ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)  നമ്പര്  1968/11/ഉ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനലത്ത  സസ്വഭാശയ  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളുലട  നനിലവഭാരലത്തക്കുറനിചട്ട്
പഠനിക്കഭാന ഒരു സമനിതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുള്ള
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  സസ്വഭാശയ  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജുകേളുലട  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുകവണനി  വവക്തമഭായ  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള
അടങന്ന ഉത്തരവകേള ജനി.ഒ. (ആര്റനി.)നമ്പര്.217/12/ഉ.വനി.വ തതീയതനി 31-1-2012,
ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)നമ്പര്  44/13/ഉ.വനി.വ.  തതീയതനി  11-1-2013,  ജനി.ഒ.(ആര്.റനി.)നമ്പര്
140/13/ഉ.വനി.വ തതീയതനി  31-1-2013  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
സസ്വഭാശയ എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജുകേളനില ഭസൗതനികേ സസൗകേരവങ്ങളുലട നനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം കയഭാഗവരഭായ അദവഭാപകേലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  19-7-2014-ലല ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  552/14/ഉ.വനി.വ. 1-4-2015-ലല
ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര് 121/15/ഉ.വനി.വ. ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം അണ് എയ്ഡഡട്ട്
കകേഭാകളജനിലല അദവഭാപകേരുലട കസവന കവതന വവവസകേള നനിശയനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്/സസ്വഭാശയ  ആര്ട്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  സയനസട്ട്
കകേഭാകളജുകേളുലട  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പുതനിയ
കകേഭാഴകേള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം,  നനിലവനിലുള്ള  കകേഭാഴകേള  വനിപുലതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി
500 ലക്ഷലാം രൂപ 2016-17-കലക്കട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേളുലട
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ലകബഭാറടറനികേളുലടയുലാം ലലലബറനികേളുലടയുലാം വനികേസനത്തനിനട്ട് 2016-17-ല 600 ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം പരനിശേതീലന പരനിപഭാടനികേളനില കൂടനി അദവഭാപകേരുലട നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തനി
വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലാം വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ഫഭാക്കലറനി  വനികേസനലാം പരനിപഭാടനി
നടത്തനിപനിനഭായനി  180 ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ലതരലഞ്ഞടുത്ത  പ്രശേസ്ത  കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്
സസ്വയലാംഭരണഭാധനികേഭാരലാം  നലകുന്നതനിനുലാം  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം  മഭാചനിലാംഗട്ട്
ഗഭാന്റെട്ട് ഇനത്തനിലുമഭായനി  60 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ലഎ.റനി.  ഗനിഡട്ട് പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി
എലഭാ  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  കഹഭാസ്റ്റലുകേളനിലുലാം  ഇന്റെര്ലനറനിലൂലട  ബനലാം
സഭാപനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  30  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  കകേഭാകളജട്ട്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
കസഭാളര്ഷനിപനിനഭായനി 400 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കകേഭാകളജുകേളുലടയുലാം കഹഭാസ്റ്റലുകേളുലടയുലാം അടനിസഭാന സസൗകേരവലാം ലമചലപടുത്തു
ന്നതനികലക്കഭായനി  2500  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം എഡന്യൂസഭാറട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാകളജുകേളനില
ലടലനി ലടയനിനനിലാംഗട്ട് പദതനികേളക്കഭായനി 35 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേളനിലല
പഠനയഭാത്രയഭായനി  70  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ആലസയര്  ഗകവഷണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടത്തുന്നതനിനഭായുള്ള കസഭാളര്ഷനിപനിനട്ട്  90 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം എഡന്യൂസഭാറട്ട് ക്ലഭാസട്ട് മുറനിയുലട
ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനഭായനി  250  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
സഭാമൂഹവ  ശേഭാസ്ത്ര  വനിഷയങ്ങളനില  അറനിവട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കസഭാളര്ഷനിപനിനട്ട്
75  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  സഭാഹനിതവത്തനിലല  പ്രതനിഭകേലള  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന
20  ലക്ഷലാം രൂപയുലട കസഭാളര്ഷനിപ്പുലാം സലാംഗതീതലാം,  കേല,  ലപര്കഫഭാര്മനിലാംഗട്ട്  ആര്ട്സട്ട്
എന്നതീ കമഖലകേളനിലല പ്രതനിഭകേളക്കഭായുള്ള കസഭാളര്ഷനിപനിനട്ട്  20  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിവരസഭാകങ്കേതനികേ  വനിദവയനിലൂലട  കദശേതീയ  വനിദവഭാഭവഭാസ
കേമ്മേതീഷനുള്ള കേണകനിവനിറനി  വനിഹനിതലാം  15  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം കകേഭാകളജുകേളനില നഭാഷണല
അസസട്ട് ലമന്റെട്ട് ആന്റെട്ട് അക്രഡനികറഷന കേസൗണ്സനിലനികലയഭായനി  800  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം, (NAAC)
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാകളജുകേളുലട  ഗുണനനിലവഭാലലാം  ലമചലപടുത്തുന്ന  പരനിപഭാടനിക്കഭായനി
(CQIP) 500  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം ലലപതൃകേ കകേഭാകളജുകേള ഉളലപലട  10  കകേഭാകളജുകേലള
മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭായനി  ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട്  1200  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ലലനപുണവ
വനികേസന  പദതനിക്കഭായനി  550  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം
യൂണനികവഴനിറനി  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ഓകണഴട്ട്  കപ്രഭാഗഭാമുകേളുലാം  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  കകേഭാഴകേളുലാം
ഉളലപലടയുള്ള നൂതന കകേഭാഴകേളക്കഭായനി  1000  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഗകവഷണസഹഭായ പദതനി 500 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം പഠനിതഭാവനിലനഭാപലാം 700 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
അദവയനരലാംഗലത്ത  കേലണത്തലുകേളനിലുലാം  ഗകവഷണങ്ങളനിലുമുള്ള  സമനസ്വയലത്ത
തസ്വരനിതലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി (ലഫയര്)  220 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാലത ഉന്നതവനിദവഭാഭവഭാസ കേസൗണ്സനിലനിലന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില ഉന്നതവനിദവഭാഭവഭാസ
കസഭാളര്ഷനിപട്ട് പദതനി, എറുലലഡറട്ട് പദതനി, ക്ലസ്റ്റര് കകേഭാകളജട്ട് പദതനി, അദവഭാപകേര്ക്കുലാം,
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അനദവഭാപകേര്ക്കുമഭായുള്ള  പരനിശേതീലന  പരനിപഭാടനികേള,  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായുള്ള
ലസമനിനഭാറുകേള  തടങ്ങനിയ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഉന്നതവനിദവഭാഭവഭാസ
കേസൗണ്സനിലനിലന്റെ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില  ബനിരുദതല  വനിദവഭാഭവഭാസ
പുനനഃസലാംഘടന,  ആകടഭാണമസട്ട്  കകേഭാകളജുകേള  എന്നതീ  പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനി
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.   സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  &സയനസട്ട്  കകേഭാകളജുകേളുലട  വനികേസനത്തനിനഭായനി
രഭാഷ്ട്രതീയ  ഉച്ഛതഭാര്  ശേനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാന  (റൂസ)  എന്ന കകേന്ദ്ര പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
വരുനണട്ട്. 

ഗന്ഥശേഭാലകേലള പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാന പദതനി

 21 (T* 411)      ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജഷട്ട് :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഗഭാന്റുകേള പരനിമനിതലപടുത്തനിയുലാം ധനസഹഭായലാം ലവടനിക്കുറച്ചുലാം ഗന്ഥശേഭാലകേലളയുലാം
ഗന്ഥശേഭാലഭാ  സലാംഘങ്ങലളയുലാം  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കനി
യനിരുനലവന്ന ആകക്ഷപലാം പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കേനില ഗന്ഥശേഭാലഭാ പ്രസഭാനങ്ങലള പുനരുജ്ജതീവനിപനിക്കഭാന പദതനിയുകണഭാ ;
വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ ;

(സനി) ഗന്ഥശേഭാലകേളുലട ഭസൗതനികേ സഭാകങ്കേതനികേ സസൗകേരവങ്ങള നവതീകേരനിക്കഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ) പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കസ്റ്ററട്ട് ലലലബറനി കേസൗണ്സനിലനിനുള്ള ഗഭാന്റെനില, കേഴനിഞ്ഞ
സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  മുന  സര്ക്കഭാര്  നലകേഭാനുണഭായനിരുന്ന  കുടനിശനികേ  നലകേഭാന
2016-17-ലല ബഡ്ജറനില തകേ വകേയനിരുത്തനി.  കസ്റ്ററട്ട് ലലലബറനി കേസൗണ്സനിലനിനുള്ള
പദതനിയനിതര ധനസഹഭായത്തനില 50 ശേതമഭാനലാം വര്ദന നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  കസ്റ്ററട്ട് ലലലബറനി കേസൗണ്സനിലനിനട്ട് കേതീഴനിലുള്ള ഗന്ഥശേഭാലകേളക്കട്ട്
കേമ്പന്യൂടര്,  എല.സനി.ഡനി.  ലപ്രഭാജകര്  തടങ്ങനിയവയഭായനി  10  കകേഭാടനി  രൂപ  പുതനിയ
ബഡ്ജറനില വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതകൂടഭാലത  1300  എ കഗഡട്ട്  ലലലബറനികേള
ലലവ-ലലഫ  സലാംവനിധഭാനലാം  ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  പദതനിയനിടനിട്ടുണട്ട്.  ഗന്ഥശേഭാലഭാ

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ശേഭാസ്ത്രതീയമഭായനി  നവതീകേരനിക്കുവഭാന  സലാംസഭാനലത്ത  എലഭാ
ലലലകബറനിയനമഭാര്ക്കുലാം പരനിശേതീലനലാം നലകുന്ന പദതനിക്കട്ട് കസ്റ്ററട്ട് ലലലബറനി കേസൗണ്സനില
തടക്കലാം കുറനിച്ചു.  എലഭാ വനിഭഭാഗലാം ജനങ്ങലളയുലാം ഉളലക്കഭാണട്ട് ബഭാലകവദനി,  വനനിതഭാകവദനി,
മുതനിര്ന്ന  പസൗരന്മഭാരുലട  ഗുരുസലാംഗമലാം,  യുവജനങ്ങളക്കഭായനി  യുവത  തടങ്ങനിയ
പദതനികേകളഭാലട  ഗന്ഥശേഭാലഭാ  പ്രസഭാനത്തനിലന്റെ ജനകേതീയത ശേക്തനിലപടുത്തഭാനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടനവരുന.  ജനിലഭാ  വനികേസന  പദതനികേള  വഴനി  ഗന്ഥശേഭാലകേളുലട
ഭസൗതനികേ സഭാഹചേരവങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഇസൗ വര്ഷലാം മൂനകകേഭാടനി രൂപ കസ്റ്ററട്ട്
ലലലബറനി കേസൗണ്സനില ബഡ്ജറനില വകേലകേഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ശുദജല മതവകൃഷനി

22 (*412) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശേശേതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസനി :
ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ : 

(എ)  ശുദജല മതവകൃഷനിക്കഭായനി ഏലതഭാലക്ക പദതനികേളഭാണട്ട് നടപഭാക്കുന്നലതന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  മുകഖന  എത്ര  മതവകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആനുകൂലവങ്ങള
ലഭനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(സനി) പടനികേ വര്ഗ്ഗ വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട് കവണനി മതവകൃഷനിക്കട്ട് പ്രകതവകേ പദതനി
ആവനിഷ്കരനിക്കഭാന കേഴനിയുകമഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേശുവണനി  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): സര്, 

(എ)  കകേരള സര്ക്കഭാര് ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന ശുദജല മതവകൃഷനിക്കഭായനി
തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന :

1. 2015-16  കേഭാലഭായളവനില സലാംസഭാനലത്ത മുഴവന തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ
സഭാപനങ്ങലളയുലാം  ഉളലപടുത്തനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന  പദതനിയഭാണട്ട്
മതവസമൃദനി II

2. ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് കനരനിടട്ട് ജനിലഭാ ആഫതീസുകേള മുകഖന നടപഭാക്കനി
വരുന്ന Innovative Aquaculture Project.

3. അഡഭാക്കട്ട് മുഖഭാന്തനിരലാം ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ.  പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി
കകേഭാള നനിലങ്ങളനിലല ഒരു ലനലലാം ഒരു മതീനുലാം പദതനി
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(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഏകേകദശേലാം 73250 ശുദജല മതവകേര്ഷകേര്ക്കുലാം ഒരു
ലനലലാം ഒരു മതീനുലാം പദതനി മുകഖന 3147 കേര്ഷകേര്ക്കുലാം ആനുകൂലവങ്ങള വനിതരണലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) മതവസമൃദനി II  പദതനിയനില നടപനിലഭാക്കുന്ന വനിവനിധ ഘടകേ പദതനികേളനില
അകപക്ഷകേള  സമര്പനിക്കുന്ന  സലാംസഭാനലത്ത  പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭഭാഗക്കഭാരഭായ
മതവകേര്ഷകേര്ക്കട്ട് മുനഗണന നലകേനിവരുന. 

ഇ-ഡനിസ്ട്രേനികട്ട് പദതനി

23 (*413) ശതീ  .   വനി  .   അബ്ദുറഹനിമഭാന :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ശേശേനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) റവനന്യൂ വകുപനില ഇ-ഡനിസ്ട്രേനികട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില  എലന്തലഭാലാം  കസവനങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനി  മുകഖന
ലഭനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അകപക്ഷകേള  ഓണ്വലനഭായനി  കനരനിടട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള
സസൗകേരവലാം ഈ സലാംവനിധഭാനത്തനില ലഭവമഭാകണഭാ;

(ഡനി)  ഏലതലഭാലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  സലാംവനിധഭാനലാം  വഴനി
ലഭനിയന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ വനികലജട്ട് ഓഫതീസുകേളനിലുലാം ഇ-ഡനിസ്ട്രേനികട്ട് പദതനി
നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കേനില ആയതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന): 

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  വനികലജട്ട്/തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസുകേളനില  ലപഭാതജനങ്ങളക്കഭാവശേവമുള്ള
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള കവഗത്തനിലുലാം സുതഭാരവമഭായുലാം ലഭവമഭാക്കുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശേവകത്തഭാലട
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതനിയഭാണട്ട്.  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനികട്ട് പദതനി.  എകപഭാഴലാം
എവനിലട  നനിനകവണലമങ്കേനിലുലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുകേയുലാം  ലഭവമഭാകുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്ന സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് ഇസൗ പദതനിയനിലൂലട നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത
വനികലജട്ട്/തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസുകേളനിലനനിനലാം നലകേനിവരുന്ന  24  ഇനലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
ഇസൗ  പദതനി മുകഖന വനികലജട്ട്  ഓഫതീസറുലട/തഹസതീലദഭാരുലട ഡനിജനിറല ഒകപഭാടുകൂടനി
ഓണ്ലലലന ആയനി നലകേനിവരുന. 
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(സനി) ലഭവമഭാണട്ട്. 

(ഡനി) സലാംസഭാനലത്ത വനിലജട്ട്/തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസുകേളനിലനനിനലാം നലകേനിവരുന്ന
തഭാലഴപറയുന്ന 24 ഇനലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഓണ്ലലലനഭായനി നലകേനിവരുന :

1. ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

2. കേമ്മേന്യൂണനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

3. തഭാമസക്കഭാരനഭാലണനള്ള സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

4. ബന്ധുതസ്വ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

5. കനറനിവനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

6. ലഡഭാമനിലലസല സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

7. വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

8. ലലകേവശേഭാവകേഭാശേ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

9. തനിരനിചറനിയല സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

10. പനിന്തുടര്ചഭാവകേഭാശേ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

11. കസഭാളവനസനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

12. ലലഭാകക്കഷന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

13. കേണ്ലവര്ഷന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

14. ഡനിപന്റെനസനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

15. അഗതനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

16. കുടുലാംബഭാലാംഗതസ്വ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

17. മനിശവനിവഭാഹ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

18. കനഭാണ് റതീ മഭാകരവജട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

19. ലലലഫട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

20. വണ് ആന്റെട്ട് ദനി ലസയനിലാം സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

21. ലപഭാസഷന ആന്റെട്ട് കനഭാണ് അറഭാചട്ട്ലമന്റെട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
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22. വഭാകലസ്വഷന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

23. വനിധവ/വനിഭഭാരവന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

24. ലലമകനഭാരനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്.

(ഇ)  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനികട്ട് പദതനി സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ വനികലജട്ട് ഓഫതീസുകേളനിലുലാം

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.-ക്കഭായുള്ള കേസ്വഭാളനിറനി മഭാനുവല

24 (*414) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ വനിവനിധ തരലാം പ്രവൃത്തനികേളനില നൂതനരതീതനി

ലകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം  കേഭാരവക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി  നല

നനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം ലചേയ്യൂന്നതനിനഭായനി എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനി

യലമന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പനി.ഡബച്യു.ഡനി.-യുലട പുതനിയ കേസ്വഭാളനിറനി  മഭാനുവലനിലലയുലാം ലഭാകബഭാറടറനി

മഭാനുവലനിലലയുലാം  വവവസകേള  കൃതവമഭായുലാം  പഭാലനിക്കുന  എന്നട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന

എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേള  ഇതവലര  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;  ഇലലങ്കേനില  എലന്തഭാലക്ക

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന): 

(എ) മരഭാമത്തുകറഭാഡു പ്രവൃത്തനികേളനില പഭാസ്റ്റനികേട്ട് മനിശനിതലാം, NRMB  ജനികയഭാലടകട്ട്ലറയനില

എന്നനിവ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഉളലപലടയുള്ള  പുതനിയ  രതീതനികേള

ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  2006-ല  പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില

തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനിലല ചേഭാവടനിമുക്കട്ട്-പുലവനിള-നരനിക്കല കറഭാഡനില 500 മതീറര് കറഭാഡട്ട്

പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മനിശനിതലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുപണനിതനിരുന.  2011-ല  പരനികശേഭാധനിക്കുകമ്പഭാഴലാം

ഇസൗ  ഭഭാഗത്തട്ട്  കേഭാരവമഭായ  കകേടുപഭാടുകേള  ഉണഭായനിരുന്നനില.  ഇസൗ  രതീതനി  കൂടുതല

വവഭാപനിപനിക്കഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതമരഭാമത്തു  വകുപനിലന്റെ  വനിവനിധ  തരലാം

പ്രവൃത്തനികേളനില  നൂതനരതീതനി  ലകേഭാണ്ടുവരനികേയുലാം  കേഭാരവക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുകേയുലാം

കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കനി  നല  നനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി

കേസ്വഭാളനിറനി മഭാനുവലുലാം ലകബഭാറടറനി മഭാനുവലുലാം നടപനിലഭാക്കനി ഇതനിനഭായനി തഭാലഴപറയുന്ന

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന. 
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1. ആധുനനികേ  രൂപകേലപനഭാ  രതീതനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ഡനിലലസന വനിഭഭാഗലാം ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുന്നതനിനുലാം വനികേസനിപനി
ക്കുന്നതനിനുലാം ഉകദ്ദേശേനിക്കുന. 

2. ആധുനനികേ  രൂപകേലപനഭാ  രതീതനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ലടയനിനനിലാംഗട്ട് നടത്തുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന. 

3. PRICE  Software  മുതലഭായ  ഇന്റെര്ലനറട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കുന.

4. ശേക്തമഭായ കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള സലാംവനിധഭാനങ്ങള  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുലട
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുത്തുന. 

(ബനി) പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.-യുലട പുതനിയ കേസ്വഭാളനിറനി മഭാനുവലനിലല വവവസകേള പഭാലനിക്കു
ന്നതനിനട്ട് ജനിലഭാതല കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള ലകബഭാറടറനികേളുലാം റതീജനിയണല കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള
ലകബഭാറടറനികേളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ജനിലഭാ ലകബഭാറടറനികേള അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് എകനികേന്യൂടതീവട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാരുലട  ചുമതലയനിലുലാം  റതീജനിയണല  ലഭാബുകേള  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലട
ചുമതലയനിലുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  മഭാനുവലനിലല വവവസകേള കൃതവമഭായനി പഭാലനിക്കു
നകണഭാലയന്നട്ട് അറനിയുന്നതനിനട്ട് 2-ാം തല കേസ്വഭാളനിറനി കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് എന്ന നനിലയനില
പ്രവൃത്തനി നടക്കുന്ന അവസരങ്ങളനില സഭാമ്പനിളുകേള കശേഖരനിചട്ട് പരനികശേഭാധന നടത്തനി
വരുന.  ഭഭാവനിയനില ഗുണനനിലവഭാര പരനികശേഭാധനഭാ ലഭാബുകേള കൂടുതല സസൗകേരവങ്ങകളഭാലട
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ  ലമഭാലലബല  ലഭാബുകേള
എലഭാ ജനിലകേളക്കുലാം നലകുന്നതനിനഭായുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

സലാംരക്ഷനിത അദവഭാപകേരുലട പുനര്വനിനവഭാസലാം 

25 (*415) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള കുറവഭായതനിലന്റെ കപരനില എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനിലനനിനലാം
കജഭാലനി  നഷലപടുന്ന അദവഭാപകേലര  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സ്കൂളുകേളനില  പുനര്വനിനവസനിക്കുവഭാന
ഉത്തരവഭായനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കേനില വനിശേദഭാലാംശേലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  ഉത്തരവനിലൂലട  എത്രകപലരയഭാണട്ട്  പുനര്വനിനവസനിക്കുവഭാന

തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്;
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(സനി)  എല.പനി./യു.പനി.  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്,  എചട്ട്.എസട്ട്.എ.  എന്നതീ തസ്തനികേകേളനിലല

പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കേട്ട് ലനിസ്റ്റനിലുള്ള ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട സഭാധവതകേലള ഈ തതീരുമഭാനലാം

പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുലമന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങ്കേനില  ഈ  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എന്തട്ട്

നടപടനിയഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുകേലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ) 5-8-2016-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് നമ്പര് 134/2016/ലപഭാ.വനി.വ-യനിലല

വവവസകേള പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഇകപഭാള സലാംരക്ഷനിത ജതീവനക്കഭാരുലട പുനര്വനിനവഭാസലാം

നടത്തനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട്. പനി.എസട്ട്.സനി. ലനിസ്റ്റനിലഭാത്ത വനിഷയങ്ങളനില തഭാലക്കഭാ

ലനികേമഭായനി  സലാംരക്ഷനിതഭാദവഭാപകേലര പുനര്വനിനവസനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശേലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഇതട്ട് തനികേച്ചുലാം തഭാലക്കഭാലനികേമഭായ സലാംവനിധഭാനമഭായതനിനഭാല ഇതമൂലലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്

ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനികനഭാ  പനി.എസട്ട്.സനി.വഴനി  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനികനഭാ

യഭാലതഭാരു തടസവലാം ഉണഭാകേനില. ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ. സഹഭായകത്തഭാലട ഉയര്ത്തനിയ

സ്കൂളുകേളനിലുള്ള  ഒഴനിവകേളനില  സലാംരക്ഷനിതഭാദവഭാപകേലര  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി

പുനര്വനിനവസനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശേനിചനിരുന.  7-10-2016-ലല. ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്) നമ്പര്

173/2016/ലപഭാ.വനി.വ പ്രകേഭാരലാം ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ. വഴനിയുലാം അലഭാലതയുലാം ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുള്ള

സ്കൂളുകേലള  മറട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേലളകപഭാലല  തലന്ന  പരനിഗണനിചട്ട്  തസ്തനികേകേള

അനുവദനിക്കഭാനുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാനുലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.വഴനിയുള്ള

അദവഭാപകേര് വരുന്ന മുറയട്ട് സലാംരക്ഷനിതഭാദവഭാപകേലര പനിനവലനിക്കഭാനുലാം വനിദവഭാഭവഭാസ

ഉപ ഡയറകര്മഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശേലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)   2015-16-ലല  തസ്തനികേ  നനിര്ണയലത്ത  തടര്ന്നട്ട്  തസ്തനികേ  നഷലപട

3674 ജതീവനക്കഭാലരയഭാണട്ട് പുനര്വനിനവസനിക്കഭാന തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി) അദവഭാപകേ/അനദവഭാപകേ തസ്തനികേകേളനിലല പനി.എസട്ട്.സനി.റഭാങ്കേട്ട് ലനിസ്റ്റനിലുള്ള

ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട സഭാധവതകേലള പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്ന ഒരു തതീരുമഭാനവലാം

ഇസൗ വനിഷയത്തനില സര്ക്കഭാര് ലലകേലക്കഭാണനിടനില.  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലല ഒഴനിവകേളനിലലഭാനലാം

സനിരമഭായനി സലാംരക്ഷനിത ജതീവനക്കഭാലര പുനര്വനിനവസനിചനിടനില. 

(ഡനി) ബഭാധകേമല. 
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കേഭാഷന്യൂ കബഭാര്ഡട്ട് രൂപതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി

26 (*416) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശേട്ട് :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശേബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കേഭാഷന്യൂ കബഭാര്ഡട്ട് രൂപതീകേരനിക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാഷന്യൂ  വവവസഭായത്തനിലന്റെ  വളര്ചക്കുലാം  ഈ  കമഖലയനില  ലതഭാഴനില
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  എലന്തലഭാലാം  കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില
ഉളലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശേനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) കബഭാര്ഡനിലന്റെ രൂപതീകേരണത്തനിനട്ട് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള വകേലക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്;
വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള നൽകുകമഭാ?

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
(ശതീമതനി ലജ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ): 

(എ)  തതീരുമഭാനനിചനിടനില.  പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി)  കകേരളത്തനില  ലകേഭാലലാം  കകേന്ദ്രമഭായനി  ഒരു  കേഭാഷന്യൂ  കബഭാര്ഡട്ട്
രൂപതീകേരനിക്കണലമന്നട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശേവലപടനിരുന.
കേശുവണനി ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശേവമഭായ നയപരനിപഭാടനികേള ആസൂത്രണലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം ഇസൗ കമഖലയനിലല മഭാറങ്ങളക്കനുസരനിചട്ട് ഫലപ്രദമഭായനി ഇടലപടുന്ന
ഏജനസനിയഭായനി  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനുലാം  റബ്ബര്  കബഭാര്ഡുകപഭാലലയുലാം  വസസസട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട് കപഭാലലയുലാം സഹഭായകേമഭാകുലാം എന്ന നനിഗമനത്തനിലഭാണട്ട്  ഇസൗ നനിര്കദ്ദേശേലാം
കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  ഉന്നയനിച്ചുവന്നതട്ട്.  എന്നഭാല  ഒരു  പ്രകതവകേ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ആവശേവമനിലലന്ന  നനിലപഭാടഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിചതട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത
കേശുവണനിയുലട ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം,  ഒരു കകേന്ദ്രതീകൃത സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട
കേശുവണനി  ഇറക്കുമതനി  ലചേയട്ട്  ഇസൗ  വവവസഭായലത്ത  മഭാറത്തനിലന്റെ  ദനിശേയനികലക്കട്ട്
നയനിക്കഭാന  ഉതകുന്ന  ഒരു  'സലാംവനിധഭാനലാം'  നടപനില  വരുത്തഭാന  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുനണട്ട്.  വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള തയഭാറഭാക്കനി വരുന.' 
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എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് പഠനപ്രക്രനിയയനില ഗുണപരമഭായ 
മഭാറങ്ങള ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

27 (*417) ശതീമതനി  ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജനികമഭാള :
ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .    ഇ  .    ലകേ  .    വനിജയന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനില  നനിലവനിലുള്ള  സഭാകങ്കേതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  സമ്പ്രദഭായലാം
ലതഭാഴനിലക്ഷമതയനിലഭാത്ത  ബനിരുദധഭാരനികേലളയഭാണട്ട്  സൃഷനിക്കുന്നലതന്ന  പരഭാതനി
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് പഠനപ്രക്രനിയയനില ഗുണപരമഭായ മഭാറങ്ങള
ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനട്ട് എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാകങ്കേതനികേ സര്വകേലഭാശേഭാലയനില കേഴനിഞ്ഞവര്ഷലാം മുതല നനിലവനില
വന്ന ഇയര്-ഔടട്ട് സമ്പ്രദഭായലാം ഗുണപരമഭായ മഭാറമഭാലണന്നട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ) ലതഭാഴനിലക്ഷമതയനിലഭാത്ത ഒരുകൂടലാം എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് ബനിരുദധഭാരനികേലള
സൃഷനിക്കഭാന മഭാത്രകമ കകേരളത്തനില നനിലവനിലുള്ള സഭാകങ്കേതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ സമ്പ്രദഭായത്തനിനട്ട്
കേഴനിയുകേയുള  എന്ന  ആശേങ്കേയുലാം,  ഇസൗ  കമഖലയനില  കേഭാലഭാനുസൃതമഭായ  നയവവതനിയഭാനങ്ങള
വരുകത്തണതനിലന്റെ  ആവശേവകേതയുലമലഭാലാം  കേഴനിഞ്ഞ  കുലറ  കേഭാലങ്ങളഭായനി  ചേര്ച
ലചേയലപട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുന.  ഇസൗ  സഭാഹചേരവത്തനില  മനികേച  രതീതനിയനിലുള്ള
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  സമൂഹലത്ത സൃഷനിലചടുക്കുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശേലക്ഷവകത്തഭാലടയഭാണട്ട്
സഭാകങ്കേതനികേ ശേഭാസ്ത്ര സര്വകേലഭാശേഭാല കകേരളത്തനില സഭാപനിതമഭായതട്ട്.

(ബനി) 2015 ആഗസ്റ്റട്ട് 3 മുതലഭാണട്ട് സഭാകങ്കേതനികേ സര്വകേലഭാശേഭാലയനിലല പ്രഥമ
ബഭാചട്ട് പഠനലാം തടങ്ങനിയതട്ട്. ഒരു വര്ഷലാം പനിന്നനിടുകമ്പഭാള ചേനിടയഭായ ഒരു അക്കഭാദമനികേട്ട്
കേലണറുമഭായനി സഭാകങ്കേതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗത്തട്ട് വനിപവകേരമഭായ മഭാറങ്ങളക്കഭാണട്ട്
സര്വകേലഭാശേഭാല തടക്കമനിടതട്ട്.  വവവസഭായ കമഖലയട്ട് അനുകയഭാജവമഭായ എഞനിനതീയര്മഭാലര
സൃഷനിലചടുക്കുന്നതനിനട്ട് ഉതകുന്ന രതീതനിയനില സനിലബസട്ട് ക്രമതീകേരനിചട്ട് പഠനലാം വനികദശേ
സര്വകേലഭാശേഭാലകേളനികലതകപഭാലല  പൂര്ണമഭായുലാം  ലക്രഡനിറട്ട്  സമ്പ്രദഭായത്തനികലയട്ട്
മഭാറനിലയടുത്തു. കകേവല സനിദഭാന്തങ്ങളക്കുമപ്പുറത്തട്ട്,  പ്രഭാകയഭാഗനികേകശേഷനിയുലാം ലതഭാഴനില
വനപുണവവമുള്ള  ഒരു  ഒസൗടട്ട്  കേലാം  കബസ്ഡട്ട്  എഡന്യൂകക്കഷന  നടപനിലഭാക്കനിയഭാണട്ട്
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള  പുതനിയ  വഴനികയ  തനിരനിച്ചുവനിടതട്ട്.  കൂടഭാലത  രണഭാലാം  ലസമസ്റ്റര്
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പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള  ഇകന്റെണ്ഷനിപട്ട്  ലചേയലാം,  നൂതന  ആശേയങ്ങള
വനികേസനിപനിചട്ട്,  ഉല്പന്നങ്ങള  ഉണഭാക്കനിയുലാം,  വവതവസ്തമഭായതലാം  ഏലറ  പ്രതതീക്ഷ
നലകുന്നതമഭായ ഒരു പഠന പ്രക്രനിയയനിലൂലട എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  പഠന കമഖലയുലട
ഗുണകമന്മ തനിരനിച്ചു പനിടനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്. 

(സനി)  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചേനിടയഭായ  പഠനത്തനിലൂലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം സഭാമൂഹനികേ പ്രതനിബദതയുള്ള എഞനിനതീയര്മഭാലര സൃഷനിലചടു
ക്കുന്നതനിനുമഭായനി സഭാകങ്കേതനികേ സര്വകേലഭാശേഭാല മുകന്നഭാട്ടുവച വവവസകേളനില ഒന്നഭാണട്ട്
ഇയര് ഒസൗടട്ട് സമ്പ്രദഭായലാം. ഇയര് ഒസൗടട്ട് സമ്പ്രദഭായമനുസരനിചട്ട് ഒനലാം രണ്ടുലാം ലസമസ്റ്റര്
പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള  മൂന്നഭാലാം  ലസമസ്റ്ററനില  പ്രകവശേനത്തനിനട്ട്
നനിശനിത  ലക്രഡനിറട്ട്  കനടനിയനിരനിക്കണലമന്നട്ട്  നനിബനന  ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതകപഭാലലതലന്ന അഞഭാലാം ലസമസ്റ്ററനികലയള്ള പ്രകവശേനത്തനിനുലാം ഏഴഭാലാം ലസമസ്റ്ററനികലക്കുള്ള
പ്രകവശേനത്തനിനുലാം നനിശനിത ലക്രഡനിറട്ട്  കനടനിയഭാല മഭാത്രകമ പ്രകവശേനലാം സഭാധവമഭാകുകേയുള.
ഒനലാം  രണ്ടുലാം  ലസമസ്റ്റര്  വനിജയകേരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്ന  ഒരു  വനിദവഭാര്ത്ഥനിക്കട്ട്
ലഭനിക്കുന്ന ആലകേ ലക്രഡനിറട്ട് 47 ആണട്ട്. ഇതനില 35 ലക്രഡനിറട്ട് ലഭനിക്കുന്ന വനിദവഭാര്ത്ഥനിക്കട്ട്
മൂന്നഭാലാം  ലസമസ്റ്ററനില  പ്രകവശേനിക്കഭാലാം.   ഒന  മുതല  നഭാലുവലര  ലസമസ്റ്റര്  പഠനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന  ആലകേ  ലഭനിക്കുന്ന  94  ലക്രഡനിറനിലനനിനലാം  80  ലക്രഡനിറട്ട്
കേരസമഭാക്കനിയഭാല  അഞഭാലാം  ലസമസ്റ്ററനികലക്കട്ട്  പ്രകവശേനിക്കഭാനഭാകുലാം.  അതകപഭാലല
ഒനമുതല  ആറുവലര  ലസമസ്റ്ററനില  ആലകേയുള്ള  140  ലക്രഡനിറനില  126  ലക്രഡനിറട്ട്
കനടനിയഭാല  മഭാത്രകമ  ഏഴഭാലാം  ലസമസ്റ്ററനികലക്കട്ട്  പ്രകവശേനിക്കഭാനഭാകൂ.   പഠനത്തനിനട്ട്
കൃതവനനിഷയുലാം  ചേനിടയുലാം  ലകേഭാണ്ടുവന്നട്ട് നഭാലട്ട്  വര്ഷത്തനിനനിടയനിലതലന്ന  ബനി.ലടകേട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുപകേരനിക്കുന്നതനിനു കവണനിയഭാണട്ട് ഇസൗ വവവസ ലകേഭാണ്ടുവന്നതട്ട്.
എന്നഭാല ഇക്കഭാരവത്തനില വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലാം  രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളുലാം പ്രകേടനിപനിച ആശേങ്കേയുലട
അടനിസഭാനത്തനില  2015-16  വര്ഷത്തനില  ഒന്നഭാലാം  വര്ഷ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  മഭാത്രമഭായനി
മൂന്നഭാലാം  ലസമസ്റ്റര്  പ്രകവശേനത്തനിനട്ട്  കവണ  ലക്രഡനിറട്ട്  35-ല  നനിനലാം  26  ആയനി
കുറചനിട്ടുണട്ട്.  തടര്നള്ള  ബഭാച്ചുകേളക്കട്ട്  മുനനനിശയനിച  പ്രകേഭാരമുള്ള  ലക്രഡനിറ്റുകേള
കനകടണതണട്ട്.  

കലണനിലാംഗട്ട് കപഭാര്ടല സലാംവനിധഭാനലാം

28 (*418) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് :

ലപ്രഭാഫ  .   ലകേ  .   യു  .   അരുണന :

ശതീമതനി വതീണഭാ കജഭാര്ജ്ജട്ട് :

ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഒന്നഭാലാം ക്ലഭാസട്ട് മുതല പസട്ട് ടു വലരയുള്ള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി
മളടനിമതീഡനിയ പഠന സഹഭായങ്ങള ഉളലപടുന്ന കലണനിലാംഗട്ട് കപഭാര്ടല സലാംവനിധഭാനലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ ;
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(ബനി) ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശേവങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട ഇലാംഗതീഷട്ട് ഭഭാഷഭാപഠനലാം കൂടുതല ഫലപ്രദമഭാക്കഭാനുതകുന്ന
ലഭാലാംകഗസ്വജട്ട് ലഭാബുകേള രൂപതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ; എങ്കേനില ഇതനിനഭാവശേവമഭായ
കസഭാഫട്ട് ലവയര് വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (ലപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പഠന-കബഭാധന പ്രവര്ത്തനങ്ങളനില വനിവരവനിനനിമയ സഭാകങ്കേതനികേവനിദവ
പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നതനിനുലാം അതനിലൂലട പ്രയഭാസമുള്ള പഭാഠഭഭാഗങ്ങള ആയഭാസരഹനിതവലാം
ലളനിതവമഭായനി  മനസനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഡനിജനിറല  പഠനവനിഭവങ്ങള  കുടനികേളക്കുലാം
അദവഭാപകേര്ക്കുലാം ലഭവമഭാക്കുകേയുമഭാണട്ട് പ്രധഭാന ലക്ഷവലാം.

(സനി) ഉണട്ട്.  വപ്രമറനി, അപര് വപ്രമറനി, വഹസ്കൂള ക്ലഭാസ്സുകേളനിലല ഇലാംഗതീഷട്ട്
പഠനലാം ലമചലപടുത്തഭാന  ലഎ.ടനി.  സഭാകങ്കേതനികേവനിദവ  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള
ലഭാബുകേള സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന. നനിലവനിലുള്ള കസഭാഫട്ട് ലവയറുകേള കേസ്റ്റവമസട്ട്
ലചേയലകേഭാണട്ട് കപ്രഭാഗഭാമുകേള വനികേസനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്.  ലഎ.റനി@സ്കൂള,
എസട്ട്.എസട്ട്.എ,  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  എന്നനിവയുലട  സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണട്ട്
ഇതട്ട് നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

റവനച്യു ഭരണലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള

29 (*419) ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  റവനന്യൂ ഭരണലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിനുലാം  അഴനിമതനി  വനിമുക്തമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത വനികലജട്ട് ഓഫതീസുകേളനിലലയുലാം തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസുകേളനിലലയുലാം
അഴനിമതനി അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം പരഭാതനികേള സമയബനനിതമഭായനി അകനസ്വഷനി
ക്കുന്നതനിനുലാം എലന്തങ്കേനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  റവനന്യൂ  ഭരണലാം  കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുവഭാന  നനിലവനിലുള്ള  തഭാലൂക്കുകേള
വനിഭജനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങ്കേനില വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ?
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റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശേഖരന): 

(എ)  ലപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട് അഴനിമതനി രഹനിത കസവനലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
റവനച്യു വകുപനില സലാംസഭാനത്തട്ട്  മൂന്നട്ട് വനിജനിലനസട്ട് ലഡപന്യൂടനി കേളകറുലട കേഭാരവഭാലയലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത,  എലഭാ  ജനിലഭാ  കേളകകററനികലയുലാം  ഇനലസക്ഷന
വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  വനിജനിലനസനിലന്റെ  അധനികേഭാരലാം  നലകേനി  സതീനനിയര്  സൂപ്രണനിലന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനില  ഇനലസക്ഷന  ആന്റെട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  എന  നഭാമകേരണലാം  ലചേയ
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.   എലഭാ  തഭാലൂക്കഭാഫതീസുകേളനിലുലാം  ഒരു  ജൂനനിയര്  സൂപ്രണനിലന്റെ
കനതൃതസ്വത്തനില  ഇനലസക്ഷന  വനിഭഭാഗവലാം  കൂടഭാലത  വകുപ്പു  കമധഭാവനിയഭായ  ലഭാന്റെട്ട്
റവനച്യു കേമ്മേതീഷണറുലട കേഭാരവഭാലയത്തനിലുലാം ഇനലസക്ഷന ആന്റെട്ട് ആഡനിറട്ട്  വനിഭഭാഗലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.  റവനച്യു ഭരണലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി റവനച്യു
വകുപനിലല ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് റവനച്യു വകുപ്പുമഭായനി ബനലപടതലാം ലപഭാതവഭായനി എലഭാ
വകുപ്പുകേളക്കുലാം  ആവശേവമഭായതമഭായ  വനിഷയങ്ങളനില  പരനിശേതീലനലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്
ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് ലഭാനഡട്ട് ആന്റെട്ട് ഡനിസഭാസ്റ്റര് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  (ലഎ.എല.ഡനി.എലാം.)
എന്ന കപരനില ഒരു ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടട്ട്  റവനച്യു വകുപനിനട്ട് കേതീഴനില നനിലവനിലുണട്ട്.  റവനച്യു,
സര്കവ സലാംബനമഭായ എലഭാ വനിഷയങ്ങളനിലുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
ഇവനിലട  പരനിശേതീലനലാം നലകേനിവരുന.  കൂടഭാലത,  ജതീവനക്കഭാരുലട കേഭാരവക്ഷമത,  മകനഭാഭഭാവലാം,
കസവനതലപരത  എന്നനിവ  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ജനിലഭാതല  പരനിശേതീലന
പരനിപഭാടനികേളുലാം  ജനസസൗഹൃദ  വനികലജട്ട്  പരനിശേതീലനവലാം  ലഎ.എല.ഡനി.എലാം.-ലന്റെ
ആഭനിമുഖവത്തനില നലകേനിവരുന. 

(ബനി)  റവനച്യു ഓഫതീസുകേളനിലല പരഭാതനികേള സമയബനനിതമഭായനി അകനസ്വഷനി
ക്കുന്നതനിലന്റെയുലാം  തതീര്പഭാക്കുന്നതനിലന്റെയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  റവനച്യു  ഓഫതീസുകേളനിലനനിനലാം
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള കവഗത്തനിലുലാം സുതഭാരവമഭായുലാം ലഭവമഭാക്കുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശേവകത്തഭാലട
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള പദതനിയഭാണട്ട് ഇ-ഡനിസ്ട്രേനികട്ട് പദതനി.  എകപഭാഴലാം
എവനിലടനനിന കവണലമങ്കേനിലുലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കട്ട്  അകപക്ഷനിക്കുകേയുലാം ലഭവമഭാക്കുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്ന സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട് ഇ-ഡനിസ്ട്രേനികട്ട് പദതനിയനിലൂലട നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.  ലപഭാതജന
സസൗകേരവഭാര്ത്ഥലാം  വനികലജട്ട്/തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസുകേളലക്കഭാപലാം  അക്ഷയ  കകേന്ദ്രങ്ങള
വഴനിയുലാം റവനച്യു വകുപ്പു നലനിവരുന്ന  24  ഇനലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഓണ്വലനഭായനി
നലകേനിവരുനണട്ട്.  ആധുനനികേ വനിവര സഭാകങ്കേതനികേ വനിദവയുലട സഹഭായകത്തഭാലട വസ്തുവനിലന്റെ
കപഭാക്കുവരവട്ട്/ജമമഭാറലാം നടപടനികേള കവഗത്തനിലുലാം സുതഭാരവമഭായുലാം കുറമറ രതീതനിയനിലുലാം
നടപനിലഭാക്കുകേയുലാം ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശേവ ലക്ഷവകത്തഭാടുകൂടനി
സലാംകയഭാജനിത  ഓണ്വലന  കപഭാക്കുവരവട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  റവനച്യു,
സര്കവ,  രജനികസ്ട്രേഷന  വകുപ്പുകേലള  തമ്മേനില  ബനനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  സലാംകയഭാജനിത
ഓണ്വലന  കപഭാക്കുവരവട്ട്  (Integrated  Online  PV  System)  സലാംവനിധഭാനലാം
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നടപനിലഭാക്കുന്ന വനികലജുകേളനില ഭൂനനികുതനി ഓണ്വലനഭായനി അടയന്നതനിനുള്ള സസൗകേരവലാം
നനിലവനില  വനലകേഭാണനിരനിക്കുന.  റവനച്യു  വകുപനികലയട്ട്  അടയ്കക്കണ/പനിരനിഞ്ഞു
കേനികടണ നനികുതനികേളുലാം മറ്റു തകേകേളുലാം സസ്വഗൃഹത്തനിലനിരുന തലന്ന കേമ്പന്യൂടറനികന്റെകയഭാ
സഭാര്ടട്ട് കഫഭാണനികന്റെകയഭാ സഹഭായകത്തഭാലട അടയവഭാന സഭാധനിക്കുന്ന രതീതനിയനിലഭാണട്ട്
പുതനിയ പരനിഷ്കഭാരലാം ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

റവനച്യു വകുപനിലല ഭൂനനികുതനി, ഒടുക്കട്ട്, തടങ്ങനി വനിവനിധ സഭാമ്പത്തനികേ കസവനങ്ങള,
ഇതര കസവനങ്ങള, കക്ഷമപദതനികേള എന്നനിവ കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട് അഴനിമതനി രഹനിതമഭായ
ഒരു  റവനച്യു  ഭരണലാം  സഭാധവമഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  ഇസൗ  പദതനികേളലകേഭാണട്ട്
ലക്ഷവമഭാക്കുന്നതട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത വനികലജഭാഫതീസുകേളനികലയുലാം തഭാലൂക്കഭാഫതീസുകേളനികലയുലാം
അഴനിമതനി അവസഭാനനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ലഭാനഡട്ട് റവനച്യു കേമ്മേതീഷണകററനില
മൂന്നട്ട്  പരനികശേഭാധന  യൂണനിറ്റുകേളുലാം  ഇകന്റെണല  ഓഡനിറട്ട്  വനിഭഭാഗവലാം  (ഫനിനഭാനസട്ട്
ഓഫതീസറുലട  കനതൃതസ്വത്തനില)  ജനിലഭാ  കേളകകററ്റുകേളനിലുലാം  തഭാലൂക്കഭാഫതീസുകേളനിലുലാം
ഓകരഭാ പരനികശേഭാധന യൂണനിറട്ട് വതീതവലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.

(സനി) തഭാലൂക്കട്ട് രൂപതീകേരണലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലനില.   

രജനികസ്ട്രേഷന വകുപനില വനിവരസഭാകങ്കേതനികേ വനിദവയുലട സഭാധവതകേള

30 (*420) ശതീ  .   ലകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ശേശേതീന്ദ്രന :
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  രജനികസ്ട്രേഷന  വകുപനിലന്റെ  ഏലതലഭാലാം  പ്രവര്ത്തന  കമഖലകേളനിലഭാണട്ട്
വനിവരസഭാകങ്കേതനികേ വനിദവയുലട സഭാധവതകേള പ്രകയഭാജനലപടുത്തുവഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലഭാ  രജനികസ്ട്രേഷന  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  കുടനിക്കട
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഓണ്വലനഭായനി ഒറ ദനിവസലാം ലകേഭാണട്ട് ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭൂകരഖ ലഭനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞഭാല ആധഭാരലമഴത്തുകേഭാരുലട സഹഭായകത്തഭാലട
ആധഭാരലാം തയഭാറഭാക്കനി ഓണ്വലനഭായനി സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസനില സമര്പനിക്കുന്നതനിനഭായനി
എന.ഐ.സനി.  വനികേസനിപനിച റവനന്യൂ ലഭാനഡട്ട്  ഇനഫര്കമഷന സനിസ്റ്റലാം  (ലറലനിസട്ട്)
നനിലവനിലുകണഭാ;  എങ്കേനില പ്രസ്തുത കസഭാഫട്ട്  ലവയറനിലന്റെ പ്രകതവകേതകേള എലന്തഭാലക്ക
യഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജനി  .   സുധഭാകേരന): 

(എ)  രജനികസ്ട്രേഷന  വകുപനില  ചുവലട  വനിവരനിക്കുന്ന  കമഖലകേളനില  വനിവര
സഭാകങ്കേതനികേവനിദവ പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള ഭരണ നനിര്വഹണലാം പ്രവര്ത്തന
ക്ഷമമഭാണട്ട് :

1. ആധഭാര രജനികസ്ട്രേഷന

2. ബഭാധവതഭാ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള

3. ആധഭാരപകേര്പ്പുകേള

4. വനിവഭാഹ രജനികസ്ട്രേഷന

5. ലസഭാവസറനി രജനികസ്ട്രേഷന

6. ചേനിടനി രജനികസ്ട്രേഷന

7. പഭാര്ടട്ട്ണര്ഷനിപട്ട് കഫമുകേളുലട രജനികസ്ട്രേഷന

8. ഭരണപരമഭായ ഫയലുകേളുലട നടപടനികേള

9. ജതീവനക്കഭാരുലട ശേമ്പളവലാം മറട്ട് ടഷറനി ഇടപഭാടുകേളുലാം

10. നനികുതനികേള ഇന്റെര്ലനറട്ട് ബഭാങ്കേനിലാംഗട്ട് മുഖഭാന്തനിരലാം ഒടുക്കുന്നതനിനുള്ള
സസൗകേരവലാം

11. ലടണര് നടപടനികേള.

കമല വനിവരനിച കമഖലകേളനില വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലുള്ള കമഖലകേളനില
വനിവരസഭാകങ്കേതനികേവനിദവ  വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം  ചുവലട  വനിവരനിക്കുന്ന കമഖലകേളനില
വനിവരസഭാകങ്കേതനികേവനിദവ പുതതഭായനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തുവഭാനുലാം ഉകദ്ദേശേനിക്കുന :

1. ഇ-സ്റ്റഭാമ്പനിലാംഗട്ട്.

2. രജനികസ്ട്രേഷന ഫതീ ഇന്റെര്ലനറട്ട് മുഖഭാന്തരലാം ഒടുക്കുന്നതനിനുള്ള സസൗകേരവലാം.

3. രജനികസ്ട്രേഷന  നടപടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായുള്ള  വനിരലപതനിപ്പുലാം
കഫഭാകടഭായുലാം കേമ്പന്യൂടര് മുഖഭാന്തനിരലാം എടുക്കുന്നതട്ട്.

4. ഏതട്ട്  ആധഭാരവലാം  അതഭാതട്ട്  ജനിലയനിലലവനിലടയുലാം  രജനിസ്റ്റര്
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള സസൗകേരവലാം.
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5. സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസനില  കപഭാകേഭാലത  തലന്ന  ആധഭാര
പകേര്പ്പുകേള ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള സസൗകേരവലാം.

6. നനിലവനിലല  രജനികസ്ട്രേഷന  കസഭാഫട്ട്  ലവയര്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ആധഭാരങ്ങള തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള സസൗകേരവലാം.

7. രജനികസ്ട്രേഷന വനിവരങ്ങളക്കട്ട് ഡനിസഭാസ്റ്റര് റനിക്കവറനി സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തുന്നതട്ട്.

(ബനി)  അകപക്ഷനിക്കുന്നതനിലന്റെ തകല ദനിവസലാം വലരയുള്ള ഒരു വര്ഷക്കഭാലയളവനിലുള്ള
ബഭാധവതഭാ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഓണ്വലനഭായനി ഒറ ദനിവസലാംലകേഭാണട്ട് ലഭവമഭാക്കുവഭാന
സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശേലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
എന്നഭാല സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലട ബഭാഹുലവലാം കൂടുതലുള്ള ഓഫതീസുകേളനില ഇസൗ സമയ
പരനിധനി പഭാലനിക്കുവഭാന കേഴനിയുന്നനില.  

(സനി) റവനച്യു ലഭാന്റെട്ട് ഇനഫര്കമഷന സനിസ്റ്റലാം (ReLis) രജനികസ്ട്രേഷന വകുപനില
നനിലവനിലനില.

(ii) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള  

ഓടകേള ഒഴനിവഭാക്കനി കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതമൂലമുള്ള ബുദനിമുട്ടുകേള

1  (3531)  ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പു  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പല  കറഭാഡുകേളക്കുലാം  ഓടകേള
ഒഴനിവഭാക്കുന്നതമൂലലാം മഴ ലപയ്യുകമ്പഭാള കറഭാഡനിലൂലട ജലലാം നനിറലഞ്ഞഭാഴകുന്നതനിനഭാല
ലപഭാതജനങ്ങളക്കുലാം  വഭാഹനങ്ങകളഭാടനിക്കുന്നവര്ക്കുലാം  ഉണഭായനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്ന
ബുദനിമുട്ടുകേള ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഓടകേള ഒഴനിവഭാക്കനി കറഭാഡു നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്ന ഉത്തരവട്ട് നനിലവനിലുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇത്തരലാം ഉത്തരവകേള നനിലവനിലനില.

ലതഭാടുപുഴ മടക്കത്തഭാനലാം പഭാലലാം

2  (3532)  ശതീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  ലതഭാടുപുഴ  മടക്കത്തഭാനലാം  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനി നലകേഭാന നടപടനി വകേലക്കഭാളകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല  ലതഭാടുപുഴ  മടക്കത്തഭാനലാം  പഭാലത്തനിനട്ട്  9-11-2011-ലല
സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1540/2011/ലപഭാ.മ.വ.,  സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  520/2016/
ലപഭാ.മ.വ., തതീയതനി 2-3-2016 എന്നതീ ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
മടക്കത്തഭാനലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ  സഭാകങ്കേതനികേ  അനുമതനിക്കുള്ള  വനിശേദമഭായ  എസ്റ്റനികമറട്ട്
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

മണത്തനി-അങ്കേമഭാലനി ഭഭാഗത്തട്ട് നഭാലുവരനിപഭാത നനിര്മ്മേഭാണലാം

3 (3533) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കദശേതീയപഭാത  47-ല  മണത്തനി-അങ്കേമഭാലനി  ഭഭാഗത്തട്ട്  നഭാലുവരനിപഭാത
നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപടട്ട് കദശേതീയ പഭാത അകതഭാറനിറനി,  കേരഭാര് കേമ്പനനിയുമഭായനി
ഉണഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  കേരഭാറനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുള്ള  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഇനനിയുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേരഭാറനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി എന്നവസഭാനനിക്കുലമനലാം അതനിനുമുമ്പട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാ എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പു  മനനിയുലട  സഭാന്നനിദവത്തനില,  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നത  സലാംബനനിച ചേര്ചയനിലുണഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള
നടപഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള എന്നകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന
സഭാധനിക്കുലാം എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കപഭാട ഇടത  വശേകത്തയുലാം ചേനിറങ്ങരയനില വലത വശേകത്തയുലാം സര്വതീസട്ട്
കറഭാഡട്ട്  ഒഴനിലകേ ബഭാക്കനി കേണ്സഷന എഗനിലമന്റെട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള എലഭാ വര്ക്കുകേളുലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനി.

(ബനി)  കേണ്സഷന എഗനിലമന്റെട്ട്  അവസഭാനനിക്കുന്നതട്ട്  21-6-2018-ല ആണട്ട്.
2016 ലസപ്റലാംബറനില കപഭാടയനികലയുലാം ചേനിറങ്ങരയനികലയുലാം സര്വതീസട്ട് കറഭാഡട്ട് വര്ക്കുകേള
അടനിക്കടനിയുള്ള മഴ കേഭാരണലാം തടസലപട്ടു.  ഈ വര് ക്കുകേള 2016 നവലാംബര് മഭാസകത്തഭാലട
തതീര്ക്കഭാനഭാകുലമന്നട്ട് കേരുതന.

(സനി)  കേണ്സഷന എഗനിലമന്റെട്ട് പ്രകേഭാരലാം കപഭാടയനികലയുലാം ചേനിറങ്ങരയനികലയുലാം
വര്ക്കുകേള 2016 നവലാംബര് മഭാസകത്തഭാലട തതീര്ക്കഭാനഭാകുലമന്നഭാണട്ട് കേരുതന്നതട്ട്.
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  കേസ്വഭാര്കടഴനിനട്ട് ക്ലഭാസട്ട് കഫഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് സലാംവരണലാം

4  (3534)  ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത തഭാഴ്ന്ന വരുമഭാനക്കഭാരഭായ ക്ലഭാസട്ട് കഫഭാര് ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
ഗവ.കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്  അനുവദനിക്കുന്നതനില പ്രകതവകേ സലാംവരണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) റനിടയര്ലമന്റെട്ട് കേഭാലലാം വലര സര്ക്കഭാര് കസവനലാം ലചേയ്യുന്നവരുലാം മറട്ട് ജനിലകേളനില
നനിന്നട്ട് ഉളലപലട ദൂരസലങ്ങളനിലനനിന്നട്ട് കജഭാലനിലക്കത്തുന്നവരുലാം ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി
കേസ്വഭാര്കടഴകേളക്കട്ട്  അകപക്ഷ  നലകേനി  കേഭാത്തനിരനിക്കുന്നവരുമഭായ  സര്ക്കഭാര്  ഉകദവഭാഗസരുലട
ലപഭാത കേസ്വഭാടയനിലനനിനലാം  125  കേസ്വഭാര്ടറുകേള  കൂടനി  മനനിമഭാരുലട  സ്റ്റഭാഫലാംഗങ്ങളക്കഭായനി
പ്രകതവകേ സലാംവരണലാം ലചേയട്ട് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി) എങ്കേനില അതനിലന്റെ കേഭാരണലാം എന്തഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കൃതവമഭായനി  നനിഷ്കര്ഷനിക്കലപട  കയഭാഗവതയുലട  അടനിസഭാനത്തനില
മതരപരതീക്ഷയനിലൂലട സര്വതീസനിലലത്തനി ദൂരസലങ്ങളനില നനിന വന്നട്ട്  സര്ക്കഭാര്
കസവനലാം നടത്തുന്ന  ജനിവനക്കഭാരനിലനനിനലാം  വവതവസ്തമഭായനി  കേസ്വഭാര്ടറുകേള  ലഭവമഭാക്കുന്നതനില
മനനിമഭാരുലട സ്റ്റഭാഫലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ഏലതങ്കേനിലുലാം പ്രകതവകേ അവകേഭാശേകമഭാ പ്രകതവകേമഭായ
അര്ഹതകയഭാ ഉകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  ദൂരസലങ്ങളനിലനനിനലാം മറട്ട് ജനിലകേളനിലനനിനലാം കജഭാലനിലക്കത്തുന്ന തഭാഴ്ന്ന
വരുമഭാനക്കഭാരഭായ ക്ലഭാസട്ട് കഫഭാര് ജതീവനക്കഭാരുളലപലടയുള്ളവരുലട ജനറല കേസ്വഭാടയനില
നനിനലാം മനനിമഭാരുലട സ്റ്റഭാഫലാംഗങ്ങളക്കട്ട് കേസ്വഭാര്ടര് അനുവദനിക്കഭാന  125 കേസ്വഭാര്ടറുകേള
കൂടുതലഭായനി  പ്രകതവകേലാം മഭാറനി വചട്ട് സലാംവരണലാം ലചേയതട്ട് വനികവചേനപരവലാം ഭരണഘടന
അനുകച്ഛദലാം  പതനിനഭാലനിലന്റെ ലലാംഘനവമഭാലണന്ന കേഭാരവലാം  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രകതവകേ സലാംവരണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനില.

(ബനി&സനി) 7-9-2016-ലല സ.ഉ. (വകേ) നമ്പര്  65/2016/ ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം
Amendment  to  Rules  for  Allotment  and  occupation  of  Government
Servant's Quarters in Kerala, 2006-ലല റൂള 3(2) (i)  ആയനി കപഴണല  സ്റ്റഭാഫുകേളക്കട്ട്
സലാംവരണലാം ലചേയനിരുന്ന കേസ്വഭാര്കടഴകേളുലട എണലാം  75-ല നനിനലാം  200  ആയനി കഭദഗതനി
വരുത്തനി ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. Rules for Allotment and occupation of Government
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Servant's  Quarters in Kerala, 2006 റൂള 10  പ്രകേഭാരലാം 75 കേസ്വഭാര്കടഴകേള കപഴണല
സ്റ്റഭാഫനിനട്ട്  സലാംവരണലാം  ലചേയനിരുലന്നങ്കേനിലുലാം  ആവശേവത്തനിനട്ട്  കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്ത
സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണട്ട് റൂള കഭദഗതനി ലചേയതട്ട്.

(ഡനി&ഇ)) മനനിമഭാരുലട ഓഫതീസുകേളനിലല സുഗമമഭായ പ്രവര്ത്തനത്തനിനുലാം വദനലാംദനിന
പ്രവര്ത്തനികേളക്കുലാം  കപഴണല  സ്റ്റഭാഫുകേളുലട  കസവനലാം  അതവന്തഭാകപക്ഷനിതമഭാണട്ട്.
കപഴണല സ്റ്റഭാഫുകേളുലട  കജഭാലനിയുലട  സസ്വഭഭാവവലാം സമയഘടനയുലാം കേണക്കനിലലടുത്തഭാണട്ട്
ടനി വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് സലാംവരണലാം ഏര്ലപടുത്തനിയതട്ട്.  ഇവര്ക്കട്ട് പ്രകതവകേമഭായ അവകേഭാശേകമഭാ
അര്ഹതകയഭാ നലകുന്നനില.  അനവ ജനിലക്കഭാരഭായ കപഴണല സ്റ്റഭാഫുകേളക്കട്ട് കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്
ലഭനിക്കഭാലത  വന്ന സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണട്ട്  125  കേസ്വഭാര്കടഴകേള  കൂടുതലഭായനി  നലകേനി
ഉത്തരവഭായതട്ട്.  കൂടഭാലത കപഴണല സ്റ്റഭാഫനില സര്ക്കഭാര് ജതീവനക്കഭാരുലാം ഉളലപടനി
രനിക്കുന്ന തനിനഭാല  7-9-2016-ലല സ.ഉ. (വകേ)  നമ്പര് 65/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
കപഴണല  കേസ്വഭാര്കടഴകേളുലട എണലാം  75-ല നനിനലാം  200  ആയനി കഭദഗതനി ലചേയതട്ട്
ഭരണഘടന അനുകച്ഛദലാം 14-ലന്റെ ലലാംഘനമഭാകുന്നനില.

പനി.ഡബച്യു.ഡനി.കറഭാഡുകേളുലട കശേഭാചേവഭാവസ

5 (3535) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശേട്ട് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പനി.ഡബച്യു.ഡനി.  കറഭാഡുകേളുലട കശേഭാചേവഭാവസ ശദയനില
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കറഭാഡപകേടങ്ങളുലട  മുഖവകേഭാരണലാം  കറഭാഡുകേളുലട
കശേഭാചേവഭാവസയഭാലണന്ന വസ്തുത പരനിഗണനിചട്ട്  പനി.ഡബച്യു.ഡനി.  കറഭാഡുകേളുലട കശേഭാചേവഭാവസ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  അടനിയന്തര നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  31812  കേനി.മതീ.  വദര്ഘവലാം  വരുന്ന  കറഭാഡുകേളഭാണട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴനില  വരുന്നതട്ട്.
ഇതനില  നലലഭാരു  ഭഭാഗലാം  നല  അവസയനിലഭാണട്ട്.  എന്നഭാല  അനുദനിനലാം  വര്ദനിച്ചു
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വരുന്ന ഗതഭാഗത-വഭാഹന  സഭാന്ദ്രതയുലടയുലാം  കേഭാലഭാവസയുലടയുലാം  കേഭാരണങ്ങളഭാല
ഈ കറഭാഡുകേളനില ചേനില ഭഭാഗങ്ങളനില കകേടുപഭാടുകേള സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്  ശദയനില
ലപടനിട്ടുണട്ട്.   ഓചനിറ-കചേര്ത്തല കറഭാഡട്ട്   വതീണ്ടുലാം അറകുറപണനി നടത്തനി സഞഭാര
കയഭാഗവമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസഭാനലത്ത കദശേതീയപഭാതകേലളലഭാലാം നനിലവനില സഞഭാര
കയഭാഗവമഭാണട്ട്.  ശദയനിലലപടുന്ന അറകുറപണനികേള യഥഭാസമയലാം പരനിഹരനിക്കുവഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനലത്ത  കറഭാഡപകേടങ്ങളുലട  മുഖവകേഭാരണലാം  വഡ്രെവര്മഭാരുലട
ശദക്കുറവഭാലണന്നട്ട് ഇതട്ട് സലാംബനനിച ഗകവഷണ റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സൂചേനിപനിക്കുന.
എന്നനിരുന്നഭാലുലാം കറഭാഡുകേളുലട  കശേഭാചേവഭാവസയുലാം ഒരു പരനിധനി  വലര  കറഭാഡപകേടങ്ങളക്കട്ട്
കേഭാരണമഭാകുന എന്നതട്ട് വസ്തുതയഭാണട്ട്.  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില വരുന്ന
കറഭാഡുകേള  5  വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല ഫണനിലന്റെ ലഭവതയനുസരനിചട്ട് ഉപരനിതലലാം പുതക്കനി
ബലലപടുത്തനി  വരുന.  കറഭാഡുകേളനില  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില  ഉണഭാകുന്ന അടനിയന്തര
സസ്വഭഭാവമുള്ള അറകുറപണനികേള റനികപഭാര് ട്ടുകേള ലഭനിക്കുന്നതനുസരനിചട്ട്  കനഭാണ് പഭാന
ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നടത്തഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാലത തനിരുവനന്തപുരലാം, എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്
എന്നതീ ജനിലകേളനില എകനി.എഞനിനതീയര്മഭാരുലട ചുമതലയനില റതീജനിയണല ലഭാബുകേളുലാം
മറട്ട് എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം കേസ്വഭാളനിറനി കേണ്കടഭാള ലഭാബുകേളുലാം സഭാപനിചട്ട് ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

കദശേതീയപഭാതകേളനിലല  അപകേടങ്ങളക്കട്ട്  കേഭാരണലാം  മുഖവമഭായുലാം  അതനിയഭായ
ഗതഭാഗത സഭാന്ദ്രതയഭാണട്ട്.  ആയതനിനഭാല  ഗതഭാഗത  സഭാന്ദ്രതയനുസരനിചട്ട് കദശേതീയപഭാതകേള
നഭാലുവരനിപഭാതയഭായുലാം  കപവ്ഡട്ട്  കഷഭാളഡകറഭാഡു  കൂടനിയ  2  വരനിപഭാതയഭായുലാം
വനികേസനിപനിക്കുവഭാന  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നടപടനികേള  എടുത്തുവരുന.   കൂടഭാലത
കറഭാഡുകേളുലട ലമയനിന്റെനനസട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ലമയനിന്റെനനസട്ട് കപഭാളനിസനി തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.  കറഭാഡുകേളുലട  ലമയനിന്റെനനസനിനഭായനി  ഒരു  ലമയനിന്റെനനസട്ട്  വനിഭഭാഗലാം
രൂപതീകേരനിക്കുന്ന കേഭാരവവലാം പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന.

ലഫട്ട്. കകേണല ഇ.ലകേ. നനിരഞ്ജന സഭാരകേ കറഭാഡട്ട്

6 (3536) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം
രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേരനിമ്പുഴ  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലലപടുന്ന  കേരനികയഭാടട്ട്  മുതല  എലുമ്പുലഭാകശരനി
ലഎ.ടനി.ലഎ. വലരയുള്ള കറഭാഡട്ട് (ലഫട്ട്.കകേണല ഇ.ലകേ. നനിരഞ്ജന സഭാരകേ കറഭാഡട്ട്)
ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ഏലറടുക്കണലമന്ന ആവശേവലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ; ഉലണങ്കേനില
അതനിലന്റെ നനിലവനിലല സനിതനി എലന്തന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;
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(ബനി)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  (എചട്ട്)  വകുപനിലല  1323/H1/16 ലപഭാ.മ.വ.  നമ്പര്
ഫയലനില നഭാളനിതവലര സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കറഭാഡട്ട്  ഏലറടുക്കണലമന്നട്ട് മനനിസഭ തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കേനില അതനിലന്റെ വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തസ്തുത  കറഭാഡട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി  ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.  6-1-2016-ലല മനനിസഭഭാകയഭാഗ തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ലപഭാന്നലാംകകേഭാടട്ട്-എലുമ്പുലഭാകശരനി  കറഭാഡട്ട്  പുനരുദഭാരണലാം
നടത്തുന്നതനിനട്ട്   4  കകേഭാടനി  രൂപ  2016-17  ബഡ്ജറനില  ഉലലക്കഭാള്ളനിചട്ട്  പണനി
ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  10  കേനി.മതീ.  കറഭാഡനില  2  കേനി.മതീ.  പഞഭായത്തട്ട് കറഭാഡട്ട്  PWD  ഏലറടുക്കഭാനുലാം
നനിര്കദ്ദേശേനിചനിരുന്നതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  കറഭാഡട്ട്  ഏലറടുക്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിച
ലപ്രഭാകപഭാസല അടനിയന്തരമഭായനി  സര്ക്കഭാരനില സമര്പനിക്കഭാന  27-1-2016,  1-8-2016
എന്നതീ തതീയതനികേളനിലല 1323/HI/2016/ ലപഭാ.മ.വ. നമ്പര് കേത്തട്ട് പ്രകേഭാരലാം നനിരത്തുകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയകറഭാടട്ട് ആവശേവലപടനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല  ഇതട്ട്
സലാംബനനിച  ലപ്രഭാകപഭാസല  നഭാളനിതവലര  ലഭനിചനിടനില.   ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറനില
നനിനലാം  ലപ്രഭാകപഭാസല  ലഭവമഭാക്കനി  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  കൂടുതല
പഞഭായത്തു കറഭാഡുകേള ഏലറടുക്കഭാന  PWD-യട്ട് സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി കേഴനിയുന്നതല.

കകേരള കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിലന്റെ ലക്ഷവങ്ങള

7 (3537) ശതീ  .   ലജയനിലാംസട്ട് മഭാതച്യു :
ശതീ  .   ലകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി :
ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരള കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് എന്നഭാണട്ട് സഭാപനിചലതനലാം ഇതനിലന്റെ
ലക്ഷവങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണനലാം വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത കബഭാര്ഡനിലന്റെ ഫണട്ട് സസ്വരൂപനിചതട്ട് എങ്ങലനലയലഭാമഭായനിരുന
എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേനിഫ്ബനി  രൂപതീകേരണകത്തഭാലട  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
വരുമഭാന കസഭാതസ്സുകേള ഇലഭാതഭായതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി) ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടുത്തട്ട് നടത്തഭാന കേഴനിയുലാംവനിധലാം കകേരള
കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിലന പുനനഃസലാംഘടനിപനിചട്ട് ശേക്തമഭാക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള  നനിയമസഭ  പഭാസഭാക്കനിയ  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  ആകട്ട്  2001
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് കകേരള കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട് സഭാപനിതമഭായതട്ട്. 22-2-2002-ലഭാണട്ട്
കകേരള കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചതട്ട്.  കകേരള കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട്
ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം സസ്വരൂപനിക്കലപടുന്ന ഫണട്ട് വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് നടത്തലപടുന്ന ഗതഭാഗത
വനികേസന  പദതനികേളുലട  കമലകനഭാടലാം  വഹനിക്കുകേയഭാണട്ട്  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ മുഖവ പ്രവര്ത്തന ലക്ഷവലാം.

(ബനി) കകേരള കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് ആകട്ട്  2001 പ്രകേഭാരലാം ഫണട്ട്  സസ്വരൂപനിക്കുന്നതട്ട്
എങ്ങലനലയലഭാമഭാലണനള്ള വനിശേദഭാലാംശേലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി)  കകേരള  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖനയുള്ള  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  KIIFB-യുലട ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

(ഡനി) പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കദശേതീയപഭാതയുലട കചേര്ത്തല മുതല കേഴക്കൂടലാം വലരയുള്ള ഭഭാഗലത്ത വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള

8  (3538)  ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കദശേതീയ പഭാതയുലട  കചേര്ത്തല മുതല കേഴക്കൂടലാം  വലരയുള്ള ഭഭാഗലത്ത
വനികേസനത്തനിനട്ട് കവണനിയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കദശേതീയ  പഭാത  വനികേസനത്തനിനട്ട്  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  എത്ര ഭൂമനി
ഏലറടുകക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏലതലഭാലാം  ഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണട്ട്  വഫ  ഓവര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിശയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  എത്രയുലാം കവഗലാം  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കചേര്ത്തല മുതല കേഴക്കൂടലാം വലരയുള്ള കദശേതീയ പഭാത പുതനിയ എന.എചട്ട്. 66
(പഴയ എന.എചട്ട്.  47)   കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ എന.എചട്ട്.ഡനി.പനി.  പദതനിയനില
ഉളലപടുത്തനി  4  വരനിപഭാതയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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തതീരുമഭാനനിചനിരുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല കദശേതീയപഭാതഭാ വനികേസനത്തനിലന്റെ സലലമടുപനില
പുകരഭാഗതനി ഉണഭാകേഭാതനിരുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില നഭാഷണല വഹകവ അകതഭാറനിറനി
ഓഫട്ട് ഇന്തവ ഈ പഭാതയുലട വനികേസന പദതനിയനിലനനിനലാം പനിനമഭാറുകേയുണഭായനി.
സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ നനിരന്തരമഭായ അഭവര്ത്ഥന പ്രകേഭാരലാം കകേന്ദ്ര മനഭാലയലാം
എന.എചട്ട്.എ.ഐ.യട്ട്  ഈ പദതനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശേലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കദശേതീയപഭാതയുലട  വതീതനി  45  മതീററഭായനി  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  സലാംസഭാന    സര്ക്കഭാര്
G.O.(MS)N0.94/2014/PWD  തതീയതനി  25-10-2014  പ്രകേഭാരലാം  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനി
ക്കുകേയുണഭായനി.  സലകമലറടുപട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനികലയഭായനി  അവലനലമന്റെനിലുള്ള
പ്രശ്നങ്ങള പരനിഹരനിക്കുവഭാന സലാംസഭാന ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനിയുലട  കനതൃതസ്വത്തനിലുള്ള
ഉന്നതതല കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഈ വനികേസനത്തനിനു
കവണ പുതക്കനിയ വനിശേദമഭായ പദതനി കരഖ (ഡനി.പനി.ആര്.) തയഭാറഭാക്കുന്ന നടപടനികേള
നഭാഷണല  വഹകവ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇന്തവ  ഡനി.പനി.ആര്.  കേണ്സളടന്റെട്ട്
മുഖഭാന്തരലാം നടത്തനിവരുനണട്ട്.  നഭാഷണല വഹകവ അകതഭാറനിറനിയനിലനനിനലാം ലഭവമഭായ
വനിവരലാം  അനുസരനിചട്ട്  എഗനിലമന്റെട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ആഗസ്റ്റട്ട്  2016  മുതല  6  മഭാസക്കഭാല
യളവനിനുള്ളനില പുതക്കനിയ  ഡനി.പനി.ആര്. കേണ്സളടന്റെട്ട് സമര്പനികക്കണതഭാണട്ട്.

(ബനി)  വഭാളയഭാര് മുതല അരൂര് വലരയുള്ള കദശേതീയപഭാത 47 (ഇടപള്ളനി വലര
പുതനിയ എന.എചട്ട്. 544-ഉലാം ഇടപള്ളനി മുതല അരൂര് വലര പുതനിയ എന.എചട്ട്. 66-ഉലാം)
സലലമടുപട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  വനികേസനത്തനിലന്റെ അന്തനിമ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.   കൂടഭാലത
കദശേതീയപഭാത പുതനിയ എന.എചട്ട്.  66-ലന്റെ  കേഴക്കൂടലാം  മുതല കേഭാകരഭാടട്ട്  വലരയുള്ള  43
കേനി.മതീ. സലലമടുപട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന. സര്വതീസട്ട് കറഭാകഡഭാടു
കൂടനിയ നഭാലുവരനി പഭാതയഭായനി വനികേസനലാം കശേഷനിക്കുന്നതട്ട് തലപഭാടനി മുതല ഇടപള്ളനി
വലരയുലാം  (420  കേനി.മതീ.)  കചേര്ത്തല  മുതല  കേഴക്കൂടലാം  വലരയുലാം   (172.9  കേനി.മതീ.)
അടങന്ന  പുതനിയ  എന.എചട്ട്.  66  ആണട്ട്.   ഈ  കദശേതീയപഭാതയുലട  പഴയ
അവലനലമന്റെട്ട്  പ്രകേഭാരലാം തലപഭാടനി  മുതല ഇടപള്ളനി വലര  (പുതനിയ എന.എചട്ട്.  66)
976.97 ലഹകര് സലവലാം കചേര്ത്തല മുതല കേഴക്കൂടലാം വലര (പുതനിയ എന.എചട്ട്. 66)
256 ലഹകര് സലവലാം (ആലകേ 1232.97 ലഹകര്) വനികേസനത്തനിനട്ട് ആവശേവമഭാണട്ട്.
ഇതനില   8.77  ലഹകര്  സലലാം  (0.71%) മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഇതവലര  ഏലറടുക്കുവഭാന
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ളതട്ട്.  എന്നഭാല  കദശേതീയപഭാതയുലട വതീതനി  45  മതീററഭായനി  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്
സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  G.O.(MS)No.  94/2014/PWD  തതീയതനി   25-10-2014
ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിച  സഭാഹചേരവത്തനില   കദശേതീയപഭാതഭാ  47-ലന്റെയുലാം  17-ലന്റെയുലാം
വനികേസനത്തനിനട്ട്  പുതനിയ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.   ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭായതനിനട്ട്  കശേഷലാം  മഭാത്രകമ
സലലമടുപനിലന സലാംബനനിച പൂര്ണ വനിവരലാം ലഭവമഭാകൂ.
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(സനി)  ഡനി.പനി.ആര്.  പുതക്കല  പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല  മഭാത്രകമ  ഗതഭാഗത  സഭാന്ദ്രത
യനുസരനിചട്ട് ഏലതലഭാലാം  ഭഭാഗങ്ങളനിലഭാണട്ട്   വഫ  ഓവര്  നനിര്മ്മേനികക്കണതട്ട്  എന്നട്ട്
അറനിയഭാന കേഴനിയൂ.

(ഡനി) ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കല പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട്
എന.എചട്ട്.  ആകട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള ലഭാന്റെട്ട് അകേസ്വനിസനിഷന നടപടനികേളകൂടനി പൂര്ത്തനിയഭായഭാല
മഭാത്രകമ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര് ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുകേയുള.

കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് പുതനിയ രതീതനികേള

9 (3539) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശേനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  പുതനിയ  രതീതനികേള
ഏര്ലപടുത്തഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എലന്തലഭാലാം പുതനിയ രതീതനികേളഭാണട്ട്  ഇതനിനഭായനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാന
ഉകദ്ദേശേനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഭരണതലത്തനിലുള്ളവര്ക്കട്ട് പുതനിയ രതീതനികേള പരനിചേയലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലല പ്രവൃത്തനികേള കദശേതീയ നനിലവഭാരത്തനില
ഉയര്ത്തുന്നതനികലയഭായനി  കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില  കമഭാര്ത്തട്ട്
ലസസനിഫനികക്കഷനുലാം  ഡനി.എസട്ട്.ആര്.  (ഡലഹനി  ലഷഡന്യൂള  ഓഫട്ട്  കററട്ട്സട്ട്)-ഉലാം
നടപനിലഭാക്കനി.  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് നനിരത്തു വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേതീഴനില വരുന്ന കറഭാഡുകേളനില
എന.ആര്.എലാം.ബനി.  (നഭാചസ്വറല  റബ്ബര്  കമഭാഡനിവഫഡട്ട്  ബനിറ്റുമനിന)  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപഭാക്കഭാന  കവണ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലല കറഭാഡുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
ഉപകയഭാഗ ശൂനവമഭായ  പ്ളഭാസ്റ്റനിക്കട്ട്  ശുദതീകേരനിചട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള  പദതനി
നടപനിലഭാക്കനി.  ബനി.എലാം.ആന്റെട്ട്.ബനി.സനി.  പ്രവൃത്തനികേളനില  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനില ലനയഭാറനിനകേര
തഭാലൂക്കനില  Chulliyoor-Chadachi-Marthandam  കറഭാഡനില മഭാരഭായമുടലാം  ഭഭാഗത്തട്ട്
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1.00 കേനി.മതീ.  ദൂരലാം വരുന്ന ബനി.എലാം. &  ബനി.സനി. ഉപരനിതലലാം പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരത്തനില നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിന കേതീഴനില
100.00 കേനി.മതീ. കറഭാഡുകേള ഈ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.
2013-ല  ഇനഡവന  കറഭാഡട്ട്  കകേഭാണ്ഗസട്ട്  (ഐ.ആര്.ഡനി.)  എസട്ട്.പനി.  98-2013
പ്രകേഭാരലാം പ്ളഭാസ്റ്റനികേട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള
അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  നലനിയനിട്ടുണട്ട്.  കറഭാഡുനനിര്മ്മേഭാണത്തനില ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ പ്ളഭാസ്റ്റനികേട്ട്
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതട്ട് കേഭാരണലാം പ്ളഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മഭാലനിനവലാം ലകേഭാണ്ടുണഭാകുന്ന പരനിസനിതനി
പ്രശ്നങ്ങള  ഒരു  പരനിധനി  വലര  നനിയനനിക്കുവഭാനുലാം  കറഭാഡനിലന്റെ  ഉപരനിതലത്തനിലന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുവഭാനുലാം സഭാധനിക്കുലാം.  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില തനിരുവനന്തപുരലാം,
ലകേഭാലലാം,  കകേഭാടയലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടട്ട്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എന്നതീ  ജനിലകേളനിലഭായനി  27.45  കേനി.മതീ.  കറഭാഡുകേള  ലഷ്രെഡഡട്ട്
പ്ളഭാസ്റ്റനികേട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  20  എലാം.എലാം.  ചേനിപനിലാംഗട്ട് കേഭാര്ലപറനിലാംഗട്ട്
ഉപരനിതലലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്.

കൂടഭാലത  കറഭാഡനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിനട്ട്  ആവശേവമഭായ  ഉറപനിലഭാത്ത  സലങ്ങളനില
കേയര് ഭൂവസ്ത്രലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തനി കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ലചേയട്ട്
കറഭാഡുകേള  ഈടുറതഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  പുതനിയ  രതീതനികേള  പരനിചേയലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  വനിശേദമഭാക്കുന്നതനിനുലാം
ലടയനിനനിലാംഗട്ട് കപ്രഭാഗഭാമുകേളുലാം ലസമനിനഭാറുകേളുലാം സലാംഘടനിപനിച്ചു വരുന.

 പലന-കുമഭാരകകേഭാടനി പഭാലത്തനിലന്റെ സര്വതീസട്ട് കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

10 (3540) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ഹരനിപഭാടട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല പലന-കുമഭാരകകേഭാടനി പഭാലത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനവമഭായനി ബനലപട സര്വതീസട്ട് കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏത
ഘടത്തനിലഭാണട്ട് ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിക്രമലാം ഏത ഘടത്തനിലഭാണട്ട്
എനലാം അടനിയന്തരമഭായനി സലലാം ഏലറടുപട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമഭാ എനലാം ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) പലന ഭഭാഗലത്ത സര്വതീസട്ട് കറഭാഡട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  കേരുവഭാറ ഭഭാഗലത്ത
കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചനിടനില.
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(ബനി)  പഭാലലാം പണനി ആരലാംഭനിക്കുന്ന സമയത്തട്ട് കേരുവഭാറ പഭാലലത്ത സര്വതീസട്ട്
കറഭാഡനിനുള്ള  സലലാം  പരനിസരവഭാസനികേള  സസൗജനവമഭായനി  വനിട്ടുനലകേഭാലമന്നട്ട്
സമ്മേതനിചനിരുലന്നങ്കേനിലുലാം  പഭാലലാം  പണനി  തടങ്ങനിക്കഴനിഞ്ഞകപഭാള സലത്തനിനട്ട്  വനില
നലകേണലമന്നട്ട്  ആവശേവലപടുകേയഭാണുണഭായതട്ട്.   ഇകതത്തുടര്ന്നട്ട്  15-3-2015-ല
ജനിലഭാ കേളകറുലട അദവക്ഷതയനില കചേര്ന്ന കയഭാഗത്തനില സര്വതീസട്ട് കറഭാഡുകേളക്കട്ട്
കവണനിവരുന്ന സലത്തനില പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഭൂമനി  ഉള ലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്  പരനികശേഭാധനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി  കേഭാര്ത്തനികേപള്ളനി  തഹസനിലദഭാലര  ചുമതലലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയ.
സലത്തനിലന്റെ കേഭാരവത്തനില ഒരു തതീരുമഭാനലാം എടുകക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.

മലകയഭാര വഹകവ

11 (3541) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  മലകയഭാര  കമഖലകേലള  കൂടനിയനിണക്കനി  മലകയഭാര
ലലഹകവ നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ലക്ഷവമനിടുനകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തസ്തുത കറഭാഡനിലന്റെ അലലലനലമന്റെട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കേനില
ഇതട്ട് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഏലതങ്കേനിലുലാം ഏജനസനികേലള ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇതനിലന്റെ വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത ലലഹകവയുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നകത്തക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട്
ലക്ഷവമനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി  കവണനിവരുന്ന  തകേ  എത്രയഭാണട്ട്;  ഇതട്ട്  എവനിലട
നനിനലാം കേലണത്തഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  കകേരളത്തനിലല മലകയഭാരപ്രകദശേങ്ങലള ബനനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട് ഒരു
വഹകവ നടപഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല നന്ദഭാരപടവട്ട്  മുതല
തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനിലല  കേടുക്കറ  വലര  നനിലവനിലുള്ള  കറഭാ ഡട്ട്  വനികേസനിപനിചട്ട്
നടപഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട് മലകയഭാര വഹകവ പദതനിലകേഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടുന്നതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
G.O.(MS)No. 44/09/PWD dated 6/7/2009 പ്രകേഭാരലാം 1195 കേനി.മതീ.  വദര്ഘവമുള്ള
NATPAC നനിര്കദ്ദേശേനിച അവലനലമന്റെനിനട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  മലകയഭാര
പ്രകദശേങ്ങളനിലല ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട് ഒഴനിവഭാക്കനി യഭാത്ര കൂടുതല സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
അനനിവഭാരവമഭായ മലകയഭാര വഹകവ നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് മുന്തനിയ പരനിഗണനയഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് ലകേഭാടുക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  ഈ പദതനിയുലട രൂപകരഖ  NATPAC  ആണട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
6-7-2009-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് എലാംഎസട്ട്. നമ്പര് 44/2009/ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനലത്ത മലകയഭാരപ്രകദശേങ്ങലള ബനനിപനിച്ചുലകേഭാണട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല
നന്ദഭാരപടവട്ട്  മുതല  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനിലല  കേടുക്കറ  വലര  ഒരു  മലകയഭാര
വഹകവ  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അവലനലമന്റെട്ട്  നനിശയനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവഭായനിരുന.  
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(സനി)  ഈ പദതനിയുലട ഒന്നഭാലാം ഘടത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല
നന്ദഭാരപടവട്ട്  മുതല  ലചേറുപുഴ  വലരയുള്ള  33  കേനി.മതീറര്  കറഭാഡനിലന്റെ  രൂപകരഖ
തയഭാറഭാക്കുകേകേയുലാം ഇതട്ട്  District  Flagship  Infrastructure  Project-ല  ഉളലപടുത്തനി
135.70 കകേഭാടനി രൂപയുലട പ്രവര്ത്തനികേളക്കഭായനി G.O.(Rt)No.7/2016/PWD dated
20-2-2016  പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി
ഏലറടുകക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതകൂടഭാലത I-ാം ഘടത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വരുന്ന കേണ്ണൂര്
ജനിലയനിലല  ലചേറുപുഴ  മുതല  വള്ളനികത്തഭാടട്ട്  വലരയുള്ള  59.415  കേനി.മതീ.  കറഭാഡട്ട്
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  237.20  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  രൂപകരഖ തയഭാറഭാക്കുകേയുലാം അതനിനട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.   ഈ പ്രവൃത്തനി ഇകപഭാള പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.
ഈ പദതനിയുലട അവലനലമന്റെട്ട് പ്രകേഭാരലാം നനിലവനിലുള്ള കറഭാഡുകേള സലകമലറടുത്തുലകേഭാണട്ട്
പുനരുദഭാരണലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. മലകയഭാര വഹകവ
നടപഭാക്കുന്നതനിനഭാവശേവമഭായ  ഫണട്ട്  കേനിഫ്ബനി  വഴനി  കേലണത്തഭാലമന്നട്ട്  ബഹു.
മുഖവമനനിയുലാം  ധനകേഭാരവമനനിയുലാം  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  മനനിയുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  2016
August  29-ലന്റെ  കയഭാഗത്തനില  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിയമസഭയനിലുലാം  ഇക്കഭാരവലാം
പ്രസ്തഭാവനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കറഭാഡ്സട്ട് ആന്റെട്ട് ബനിഡ്ജസട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള

12 (3542) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശേർമ്മേ :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .   അനവര് :
ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് കറഭാഡ്സട്ട് ആന്റെട്ട് ബനിഡ്ജസട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം ലചേയഭാറുകണഭാ എന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത കകേഭാര്പകറഷലന്റെ,  സര്ക്കഭാര് ഫണട്ട്  കൂടഭാലതയുള്ള ധനസമഭാഹരണ
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത കകേഭാര്പകറഷന ഏലറടുക്കുകേയുലാം എന്നഭാല പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത
കേനിടക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന്ന പദതനികേള ഉകണഭാ;  എന്നഭാല അവ ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പദതനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കറഭാഡ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ബനിഡ്ജസട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന  ഓഫട്ട്
കകേരള ലനിമനിറഡട്ട്  (ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.)  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തനികേളുലട പുകരഭാഗതനി
വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനുലാം കവണ തനിരുത്തലുകേള വരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി എലഭാ മഭാസവലാം
ആദവ  ആഴ്ചയനില  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.  ഓഫതീസനില  അവകലഭാകേനകയഭാഗലാം
നടത്തഭാറുണട്ട്. കൂടഭാലത വകുപ്പുമനനിയുലട സഭാന്നനിദവത്തനില വര്ഷത്തനില  കുറഞ്ഞതട്ട്
നഭാലുതവണലയങ്കേനിലുലാം കചേരുന്ന ഡയറകര് കബഭാര് ഡട്ട് കയഭാഗത്തനിലുലാം ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.-യുലട
പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാലത കകേഭാര്പകറഷലന്റെ വഭാര്ഷനികേ
റനികപഭാര്ട്ടുകേള  സര്ക്കഭാര്  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  നനിയമസഭയുലട  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സമര്പനിക്കഭാറുണട്ട്.

(ബനി) ധനകേഭാരവ സഭാപനങ്ങളനില നനിലന്നടുക്കുന്ന വഭായ്പയുലാം കടഭാള പനിരനിവവഴനി
ലഭനിക്കുന്ന വരുമഭാനവമഭാണട്ട് ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.-യുലട മറട്ട് ധനഭാഗമ മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള.

(സനി&ഡനി)) ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.-യുലട ചുമതലയനില പണനി പുകരഭാഗമനിക്കുന്ന
പദതനികേള തഭാലഴപറയുന്നവയഭാണട്ട് :

ക്രമ
നമ്പര്

പദതനിയുലട
കപരട്ട്

തടങ്ങനിയ 
തതീയതനി

ഇകപഭാഴലത്ത
സനിതനി

പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലമന്നട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്ന

സമയലാം

(1) (2) (3) (4) (5)

1 കേഭാഞ്ഞനിരപള്ളനി
കമലപഭാലലാം

13-2-2014 ഭൂമനി
ഏലറടുക്കലുമഭായനി 

ബനലപട  നനിയമ
പ്രശ്നങ്ങളമൂലലാം
നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കു
ന.

ഭൂമനി
ഏലറടുക്കലുമഭായനി 

ബനലപട 

പ്രവൃത്തനികേള
തസ്വരനിതലപടുത്തു
ന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

2 ഏരൂര്
കമലപഭാലലാം

1-12-2014 പൂര്ത്തനിയഭായനിലക്കഭാ
ണനിരനിക്കുന

30-10-2016

3 തനിരുലനട്ടൂര് 24-2-2016 പുകരഭാഗമനിക്കുന 23-5-2017
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കമലപഭാലലാം

(1) (2) (3) (4) (5)

4 കസ്റ്റഷനകേടവട്ട്
പഭാലലാം

23-2-2016  13%
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

23-2-2018

5 സതീകപഭാര്ടട്ട്
എയര്കപഭാര്ടട്ട്
കറഭാ ഡട്ട്

(എചട്ട്.എലാം.ടനി.-
എന.എ. ഡനി.)

24-11-2015 പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

മണടനിക്കല 

പ്രവൃത്തനികേളനില 

കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുന.

-

6 സതീകപഭാര്ടട്ട്
എയര്കപഭാര്ടട്ട്
കറഭാ ഡട്ട്

(മഹനിളഭാലയലാം
കഫസട്ട്-2-
ലസക്ഷന-ബനി)

22-7-2013 പുകരഭാഗമനിക്കുന 31-12-2016

തതീരകദശേ വഹകവയുലട അവലനലമന്റെട്ട്

13 (3543) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് :

ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :

ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .  അബ്ദുള ഖഭാദര് :

ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  നനിര്ദ്ദേനിഷ  തതീരകദശേ  ലലഹകവയുലട  അലലലനലമന്റെനിനട്ട്  അന്തനിമരൂപലാം

നലകുന്നതനിനട്ട് മുമ്പട്ട് ഇതസലാംബനനിചട്ട് ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം ലപഭാതജനങ്ങളുലടയുലാം

അഭനിപ്രഭായലാം ആരഭായുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത തതീരകദശേ ലലഹകവ പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാകുകമ്പഭാള ലകേഭാചനി അഴനിമുഖലത്ത
ഇരുകേരകേള  തമ്മേനില  എങ്ങലന  ബനനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്  എന്നട്ട്
ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി) ഇതനിനഭായനി കമലപഭാലലാം അലലങ്കേനില അഴനിമുഖത്തനിനടനിയനിലൂലട ഭൂഗര്ഭപഭാത
എന്ന നനിര്കദ്ദേശേലാം സലാംബനനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  തതീരകദശേ വഹകവയുലട പഠനത്തനിനഭായനി  NATPAC-ലന ചുമതല
ലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. NATPAC-ലന്റെ വനിശേദമഭായനി പഠനത്തനിനുകശേഷകമ
ഏലതഭാലക്ക കറഭാഡുകേളഭാണട്ട് ഇതമഭായനി ബനലപടുത്തനി  വനികേസനിപനിക്കഭാനഭാവലമനലാം
ഏലതഭാലക്ക പ്രകദശേങ്ങളനില കൂടനി  കേടനകപഭാകുന എനലാം നനിശയനിക്കുവഭാന  കേഴനിയുകേയുള
ഇതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം തസ്വരനിതലപടുത്തുവഭാന കവണനി ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് അഡതീഷണല
ചേതീഫട്ട്  ലസക്രടറനി  ലചേയര്മഭാനുലാം  കദശേതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്
കേണ്വതീനറുമഭായനി ഒരു കേമ്മേനിറനി സര്ക്കഭാര് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭാചനി അഴനിമുഖലത്ത
ഇരുകേരകേകളയുലാം തമ്മേനില ബനനിപനിക്കുന്നത സലാംബനനിചട്ട്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം
ലപഭാതജനങ്ങളുലടയുലാം  അഭനിപ്രഭായലാം ആരഭാഞ്ഞകശേഷമഭായനിരനിക്കുലാം  അവലനലമന്റെനിനട്ട്
അന്തനിമ രൂപലാം നലകുന്നതട്ട്.

തതീരകദശേ വഹകവയട്ട് കവണനിയുള്ള നടപടനികേള

14 (3544) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം

രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശേ വഹകവയട്ട്  കവണനിയുള്ള നടപടനികേള ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വഹകവയുലട അവലനലമന്റെട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  എങ്കേനില  പ്രസ്തുത  അവലനലമന്റെനില  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  പ്രകദശേങ്ങള
ഏലതലഭാമഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  തതീരകദശേ വഹകവയുലട വവപനിന മുതല ലവങ്ങളലാം വലരയുള്ള ഭഭാഗലാം
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഭഭാരതട്ട്  മഭാല  കപ്രഭാജകനില  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  ലവങ്ങളലാം  മുതല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  വലരയുലാം  വവപനിന  മുതല
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തനിരുവനന്തപുരലാം വലരയുള്ള ഭഭാഗങ്ങളുലട സഭാധവതഭാ പഠനത്തനിനുലാം അവലനലമന്റെട്ട്
നനിശയനിക്കുന്നതനിനുലാം  നഭാറട്ട്പഭാക്കനിലന  ചുമതലലപടുത്തഭാന  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
വവപനിന-ലവങ്ങളലാം  ഭഭാഗത്തനിലല  ആശേഭാനപടനി  മുതല  പറവണ  വലരയുള്ള
4.5  കേനി.മതീ.  കറഭാഡനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  പ്രവൃത്തനിയുലട
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തസ്വരനിതലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി  PWD  അഡതീഷണല  ചേതീഫട്ട്
ലസക്രടറനി ലചേയര്മഭാനുലാം കദശേതീയപഭാത ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര് കേണ്വതീനറുമഭായനി ഒരു
കേമ്മേനിറനി സര്ക്കഭാര് രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

ജനിലഭാ ഫഭാഗ്ഷനിപട്ട് ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് കപ്രഭാജകട്ട്

15  (3545)  ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) തൃശൂര് ജനിലയനില 2015-2016  വര്ഷത്തനില ജനിലഭാ ഫഭാഗ്ഷനിപട്ട് ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്
കപ്രഭാജകനില  ഉളലപടുത്തനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിച  ചൂണല-ഗുരുവഭായൂര്-ചേഭാവക്കഭാടട്ട്
നഭാലുവരനിപഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ ഇകപഭാഴലത്ത ഘടലാം വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അടനിയന്തരമഭായനി
ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  10-6-2015-ലല  G.O.(Rt)  No.  801/2015/PWD  പ്രകേഭാരലാം  21
പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ജനിലഭാ  ഫഭാഗ്ഷനിപട്ട്  ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  കപ്രഭാജകട്ട്  എന്ന  കപരനില
തതസ്വത്തനില അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയ പടനികേയനില ഈ പ്രവൃത്തനിയുലാം ഉളലപടനിരുന.
എന്നഭാല  20-2-2016-ല  10  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് മഭാത്രലാം ഭരണഭാനുമതനി  നലകുകേയുലാം
അതനില 5 പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് മഭാത്രലാം കേരഭാര് നലകുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. കേരഭാര് നലകേനിയ
പ്രവൃത്തനികേളനില ഈ പ്രവൃത്തനി ഉളലപടനിടനില.

കമജര് വര്ക്കുകേളുലട ലടണര് കേമ്മേനിറനി

16 (3546) ശതീ  .    അബ്ദുല  ഹമതീദട്ട്  പനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനു  കേതീഴനിലല  കമജര്  വര്ക്കുകേളുലട  എ.എസട്ട്.,
ടനി.എസട്ട്.,  ലടന്റെര് നടപടനികേളുളലപലട പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനു
സമര്പനിച  നനിരവധനി  കകേസുകേളനില  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലടണര്  കേമ്മേനിറനി  (ജനി.റനി.സനി.)
അലാംഗതീകേഭാരലാം വവകേനിപനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനില വന്നനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  സഭാകങ്കേതനികേ സ്ക്രൂടനിനനിക്കട്ട് കശേഷലാം സഭാകങ്കേതനികേ അനുമതനി നലനി  ലടണര്
നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  കകേസുകേളനില  വതീണ്ടുലാം  സഭാകങ്കേതനികേ  സ്കൂടനിനനിക്കട്ട്
തനിരനിചയയന്ന നടപടനിക്രമലാം നനിലവനിലുകണഭാ ;

(സനി)  ലസപ്റലാംബര്  6-ാം  തതീയതനി  കൂടനിയ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലടണര്  കേമ്മേനിറനി
ഇത്തരലാം എത്ര കകേസുകേള പരനിഗണനിച്ചുസ്തു;  എത്ര കകേസുകേള പുനനഃപരനികശേഭാധനയഭായനി
തനിരനിചയച്ചു ;

(ഡനി)  അനഭാവശേവ  കേഭാലതഭാമസലാംമൂലലാം  കകേഭാണ്ടഭാകര്  കജഭാലനി  ഉകപക്ഷനിച്ചു
കപഭാകുന്ന സഭാഹചേരവത്തനില റനിവനിഷന നടകത്തണനിവന്നഭാലുളള അധനികേലചലവനിലന്റെ
ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലാം  ആര്ക്കഭായനിരനിക്കുലമന്ന  കേഭാരവലാം  പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില
വനിശേദവനിവരലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിടനില.

(ബനി)  ലടണര് കേമ്മേനിറനി അലാംഗതീകേരനിക്കുന്ന കകേസുകേളുലട ഉത്തരവഭാദനിതസ്വലാം ലടണര്
കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  ആകേയഭാല സഭാകങ്കേതനികേ അനുമതനിയനില അവവക്തതകയഭാ  സലാംശേയകമഭാ
ഉണഭാകുന്ന സഭാഹചേരവങ്ങളനില  സഭാകങ്കേതനികേ അനുമതനിയനില  വവക്തത വരുത്തുന്നതനിനട്ട്
പുനനഃപരനികശേഭാധനയഭായനി ലടണര് കേമ്മേനിറനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

(സനി) ലസപ്റലാംബര് 6-ാം തതീയതനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലടണര് കേമ്മേനിറനി കൂടനിയനിടനില.

(ഡനി)  ലടണര് കേമ്മേനിറനി ലടണര് പരനികശേഭാധനിചട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുന്നകതഭാടുകൂടനി
മഭാത്രകമ ലടണര്, കകേഭാണ്ടഭാകര്ക്കട്ട് ഉറപഭാകുനള. ആയതനിനഭാല കചേഭാദവലാം പ്രസക്തമല.

എരൂര്-തതനിയൂര് പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

17 (3547) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  എരൂര്-തതനിയൂര്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  ഇകപഭാഴലത്ത  അവസ
എന്തഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കുള്ള  ഭരണഭാനുമതനിക്കുകവണനി  Service  Tax  കൂടനി
ഉളലപടുത്തനി  estimate തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കഭായുള്ള എസ്റ്റനികമറട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകുന്നതഭാണട്ട്. 
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നഭാഷണല വഹകവ വനികേസനലാം

18 (3548) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) നഭാഷണല വഹകവയുലട വനികേസനത്തനില കേണ്ണൂര് ജനിലയനില പയന്നൂര്
മുതല പഭാപനിനനികശരനി  വലരയുള്ള കദശേതീയ പഭാതയനില  (എന.എചട്ട്-66)  വളവകേള
കുറയന്നതനിനുലാം കറഭാഡനിലന്റെ ഇരുവശേവലാം അഭനിവൃദനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം അപകേടലാം കുറയന്നതനിനുലാം
ഉതകുന്ന തരത്തനിലുള്ള കപ്രഭാജക്ടുകേള സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ  ഇകപഭാള  നടക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  എന്നട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലാം; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കദശേതീയപഭാത 66-ല പയന്നൂര് മുതല പഭാപനിനനികശരനി (കേനി.മതീ. 104/000
മുതല  126/000)  വലരയുള്ള  ഭഭാഗത്തട്ട്  കറഭാഡട്ട്  വതീതനി  കൂടല,  വളവട്ട്  നനിവര്ത്തല,
ആവശേവമഭായ സലത്തട്ട് കേലുങ്കേട്ട് നതീളലാം കൂടല,  ഓവചേഭാല നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഫുട്പഭാത്തട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം,  ഡനിവവഡര് നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവ നടത്തുന്നതനിനുകവണനി  668.36  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട പ്രവൃത്തനി ഇകപഭാള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇതനില  ഉളലപട  പരനിയഭാരലാം  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനിലന്റെ  മുനവശേലാം
കറഭാഡട്ട് വതീതനി കൂട്ടുന്ന പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിക്കുന. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി 2016 ഡനിസലാംബര്
31-നകേലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന കേഴനിയുലമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

സ്കൂള ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള

19 (3549) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശേർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സ്കൂള  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  നനിലവനില  പ്രകതവകേ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുകണഭാ;
എങ്കേനില വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള ഭനിന്നകശേഷനിയുളളവര്ക്കട്ട് പ്രകതവകേ
കടഭായ് ലറട്ട്, വതീലലചേയര് റഭാമ്പട്ട് തടങ്ങനിയ സസൗകേരവങ്ങള ഏര്ലപടുത്തഭാറുകണഭാലയന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) സ്കൂള ലകേടനിടങ്ങള നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള ഊര്ജ്ജ ഉപകഭഭാഗലാം കുറയന്നതനിനട്ട്
സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തഭാറുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?  
854/2019
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരള എഡന്യൂകക്കഷന ആകട്ട് 1958 അദവഭായലാം 5 പ്രകേഭാരമുള്ള ചേടങ്ങളുലാം
കകേരള മുനനിസനിപഭാലനിറനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ ചേടങ്ങള - 1999-ലല ഗ്രൂപട്ട് ബനി എന്നതീ
ചേടങ്ങളുലാം പഭാലനിചഭാണട്ട് സ്കൂള ലകേടനി ട നനിര്മ്മേഭാണലാം നടത്തുന്നതട്ട്.

(ബനി) പുതതഭായനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ലകേടനിടങ്ങളക്കട്ട് ഏര്ലപടുത്തഭാറുണട്ട്.

(സനി) ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള ഹരനിത നനിര്മ്മേഭാണ നയലാം
അടനിസഭാനമഭാക്കനി  ഊര്ജ്ജ  ഉപകഭഭാഗലാം  കുറയന്നതനിനട്ട്  അനുകയഭാജവമഭായ  ലകേടനിടങ്ങളഭാണട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതട്ട്.

ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേള

20 (3550) ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലകേഭാചനി മണ്ഡലത്തനില വണ്-ലലടലാം ലമയനിന്റെനനസനിനട്ട്  (OTM)  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിച ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേള ഏലതലഭാലമനലാം പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളനില ഏലതഭാലക്ക
ലടനഡര് ലചേയ്ലതനലാം ആയവയനില നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയവ ഏലതഭാലക്ക
യഭാലണനലാം വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചവയനില  ലടനഡര്  ലചേയഭാനുള്ള  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തവ ഏലതലഭാമഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ) ലനിസ്റ്റട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചവയനില  ലടനഡര്  ലചേയഭാനുള്ള  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തവ ഒനലാം തലന്ന ഇല.

ഇടുക്കനി ജനിലയനിലല കുരുതനിക്കളലാം-ലവള്ളനിയഭാമറലാം-ലതഭാടുപുഴ-
ഞറുകുറനി- വണപ്പുറലാം - ലചേറുകതഭാണനി കറഭാഡട്ട് 

21  (3551)  ശതീ  .    പനി  .    ലജ  .    കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ഫഭാഗ്ഷനിപട്ട്  പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള ഇടുക്കനി  ജനിലയനിലല കുരുതനിക്കളലാം-
ലവള്ളനിയഭാമറലാം-ലതഭാടുപുഴ-ഞറുകുറനി-വണപ്പുറലാം-ലചേറുകതഭാണനി കറഭാഡനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി
നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

10-6-2015-ലല  G.O.(Rt)  No.  801/2015/PWD  പ്രകേഭാരലാം  21  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്
ജനിലഭാ ഫഭാഗ്ഷനിപട്ട് ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് കപ്രഭാജകട്ട് എന്ന കപരനില തതസ്വത്തനില അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകേനിയ പടനികേയനില ഈ പ്രവൃത്തനിയുലാം ഉളലപടതഭായനിരുന. എന്നഭാല  20-2-2106-ല
10 പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് മഭാത്രലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകുകേയുലാം  അതനില   5 പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്
മഭാത്രലാം കേരഭാര് നലകുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  അതനില ഈ പ്രവൃത്തനി ഉളലപടനിടനില.

ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുലട പുനരുദഭാരണലാം

22 (3552) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുലട പുനരുദഭാരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി വണ് വടലാം ലമയനിന്റെനനസട്ട് ഗഭാന്റെനില ഉളലപടുത്തനി ഏലതലഭാലാം
കറഭാഡുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനില ഏലതലഭാലാം  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനി
ട്ടുലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത പ്രവൃത്തനികേള അടനിയന്തരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുലട പുനരുദഭാരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി വണ് വടലാം ലമയനിന്റെനനസട്ട് ഗഭാന്റെനില ഉളലപടുത്തനി 2015-16
സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില 80 പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  5 കകേഭാടനി രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി
18-9-2015-ലല സ.ഉ. (വകേ)നമ്പര്  76/15/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരവലാം  21-12-2015-ലല
സ.ഉ.  (വകേ)നമ്പര്  107/15/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരവലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കറഭാഡുകേളുലട
വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി&സനി)  പ്രസ്തുത കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവ  വൃത്തനികേലളലഭാലാം 8 പഭാകക്കജുകേളഭായനി
ലടണര് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി പ്രവൃത്തനികേലളലഭാലാം തലന്ന അടനിയന്തരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനിലല മഭായന്നൂര് പഭാലലാം

23 (3553) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനിലല മഭായന്നൂര് പഭാലത്തനിലനറ പണനി എന്നഭാണട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്;എന്നഭാണട്ട് ഇവനിലട കടഭാള പനിരനിവട്ട് ആരലാംഭനിചതട്ട് ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  വഭാഹനവലാം  കേടന  കപഭാകുന്നതനിനുള്ള  കടഭാള  പനിരനിവട്ട്  എത്ര
രൂപയഭാണട്ട്; വനിശേദഭാലാംശേലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില എത്ര കകേഭാടനി രൂപ കടഭാള ആയനി പനിരനിഞ്ഞു കേനിടനി;  ആലകേ
എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് കടഭാള പനിരനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്;

(ഡനി)  കടഭാള പനിരനിവട്ട്  എന്നകത്തയട്ട് അവസഭാനനിപനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം എന്നഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശേദഭാലാംശേലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനിലല മഭായന്നൂര് പഭാലലാം  22-1-2011-ലഭാണട്ട്  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്.  3-3-2012-ലഭാണട്ട് കടഭാള പനിരനിവട്ട് ആരലാംഭനിചതട്ട്.

(ബനി) കടഭാള പനിരനിവനിലന്റെ വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള തഭാലഴ കചേര്ക്കുന :

ക്രമ
നമ്പര്

വഭാഹനത്തനിലന്റെ തരലാം ഒരുവശേകത്തയള്ള 
കടഭാള പനിരനിവട്ട്

ഇരുവശേകത്തയള്ള 
കടഭാള പനിരനിവട്ട്

1 വലറട്ട് ലവഹനിക്കനിള 2.00 രൂപ 3.00 രൂപ

2 ലടയനിലകറഭാടട്ട് കൂടനിയ

വലറട്ട് ലവഹനിക്കനിള

3.00 രൂപ 4.50 രൂപ

3 ലഹവനി ലവഹനിക്കനിള 10.00 രൂപ 15.00 രൂപ

(സനി&ഡനി)  ഇതവലര  പനിരനിഞ്ഞട്ട്  കേനിടനിയ  കടഭാള  തകേ  14,06,739  ആണട്ട്.
27.75 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ ലചേലവട്ട്. കടഭാള പനിരനിവട്ട് തടങ്ങനി
20  വര്ഷലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതവലരകയഭാ  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ ലചേലവലാം  9%
സഭാധഭാരണ പലനിശേയുലാം ഉളലപടുന്ന തകേ പനിരനിഞ്ഞുകേനിട്ടുന്നതട്ട് വലരകയഭാ ആണട്ട് കടഭാള
പനിരനിക്കുന്നതട്ട് എന്നതഭാണട്ട് കേരഭാര്.
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കകേഭാടയലാം കേഞ്ഞനിക്കുഴനിയനില കമലപഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

24 (3554) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാടയലാം പടണത്തനില  5  കറഭാഡുകേള സനനിക്കുന്ന കേഞ്ഞനിക്കുഴനിയനില

വര്ദനിച ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട് കേഭാരണലാം ചേനില സന്ദര്ഭങ്ങളനില 5 കേനികലഭാമതീറര് ദൂരലാം വലര

വഭാഹനങ്ങളുലട  നനിരയുണഭാവന്നതട്ട്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന

കേഞ്ഞനിക്കുഴനിയനില  കമലപഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്

തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിരുകന്നഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  ലടണര് വനിളനിചനിരുകന്നഭാ;  ഉകദവഭാഗസതലത്തനിലുള്ള

ലടണര് കേമ്മേനിറനി അതട്ട് അലാംഗതീകേരനിചനിരുകന്നഭാ ;

(സനി) ഇകപഭാള ഈ പ്രവൃത്തനിയുലട സനിതനി എന്തഭാലണന്നട്ട് വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഞ്ഞനിക്കുഴനിയനില  ഒരു  കമലപഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  4-12-2015-ലല

സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് നമ്പര് (ആര്.റനി.)  1804/2015/ലപഭാ.മ.വ. പ്രകേഭാരലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം

നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി) ഉണട്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട ലടന്റെര് നടപടനികേള ചേതീഫട്ട് ലസക്രടറനിതല

ലടന്റെര് കേമ്മേനിറനി അലാംഗതീകേരനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില 1-10-2016-ലല G.O. (Rt)

No. 1349/2016/ PWD പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

ഉളര് കേടവട്ട് പഭാലത്തനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി 

25 (3555) ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ലകേഭായനിലഭാണനി-ബഭാലുകശരനി മണ്ഡലങ്ങലള ബനനിപനിക്കുന്ന ഉളര് കേടവട്ട്

പഭാലത്തനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കഭാന  എലന്തങ്കേനിലുലാം  തടസങ്ങളുകണഭാ;  എങ്കേനിൽ

ആയതട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഉളര് കേടവട്ട് പഭാലത്തനിലന്റെ റനിവവസ്ഡട്ട് എസ്റ്റനികമറട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ

എന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലകേഭായനിലഭാണനി-ബഭാലുകശരനി മണ്ഡലങ്ങലള ബനനിപനിക്കുന്ന ഉളര്ക്കടവട്ട്
പഭാലത്തനിലന്റെ പുതക്കനിയ ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായുള്ള  1220 ലക്ഷലാം രൂപയുലട എസ്റ്റനികമറട്ട്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിരുനലവങ്കേനിലുലാം പഭാലവലാം അകപ്രഭാചട്ട് കറഭാഡുലാം പണനിയുന്നതനിനുള്ള
സല  ലഭവത  സലാംബനനിച്ചുള്ള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭവമഭാക്കുവഭാന  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്,
നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗകത്തഭാടട്ട്  ആവശേവലപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത
റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് മഭാത്രകമ തടര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുകേയുള.

കേകയറനിയ കറഭാഡട്ട് തനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

26 (3556) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കബപ്പൂര്  നനികയഭാ ജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഫകറഭാക്കട്ട്  പഴയ  പഭാലലാം  മുതല
പുതനിയ പഭാലലാം വലര കറഭാഡട്ട് കേകയറനി മരങ്ങളുലാം മറ്റുലാം കസ്റ്റഭാക്കട്ട് ലചേയ്യുന്നതട്ട് ഒഴനിപനിച്ചുലവങ്കേനിലുലാം
ആവശേവമഭായ സര്ലവ നടത്തനി കേകയറനിയ ഭൂമനി തനിരനിലചടുക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശേവമഭായ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  പ്രകതവകേ സര്ലവ ടതീമനിലന നനികയഭാഗനിചട്ട് കേകയറനിയ കറഭാഡട്ട് തനിരനിലചടുത്തട്ട്,
ഈ  ഭഭാഗലാം  വതീതനി  കൂടനി  ഗതഭാഗതകയഭാഗവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശേലാം  നലകുകമഭാ;
വനിശേദഭാലാംശേലാം നൽകേഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഫകറഭാക്കട്ട് പഴയ പഭാലലാം മുതല പുതനിയ പഭാലലാം വലര കറഭാഡട്ട് സര്ലവ
നടത്തനി അതനിരുകേള അടയഭാളലപടുത്തുന്നതനികലയഭായനി  റവനന്യൂ  വകുപട്ട്  മുഖഭാന്തരലാം
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  കറഭാഡട്ട്  വതീതനി  കൂടനി  വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലകേഭാലഭാടട്ട്  പമ്പട്ട് ഹസൗസട്ട് - കുന്നലാംപള്ളനി കേഭാലഭായനിലകേടവട്ട് 
കറഭാഡട്ട് ലടനഡര് നടപടനി

27 (3557) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

കകേഭാടയലാം നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില പനചനിക്കഭാടട്ട് പഞഭായത്തനില ലകേഭാലഭാടട്ട് പമ്പട്ട്
ഹസൗസട്ട്-കുന്നലാംപള്ളനി  കേഭാലഭായനിലകേടവട്ട്  കറഭാഡ ട്ട്  പ്രവൃത്തനിയുലട  ലടനഡര്  നടപടനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരുനകവഭാ; പ്രസ്തുത നടപടനികേളുലട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

പനചനിക്കഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനില  ഫഭാലാം  കറഭാഡുലാം  കേലുങ്കുലാം  പണനിയുന്നതനിനഭായനി
87.65  ലക്ഷലാം  രൂപ  വരുന്ന  പ്രവൃത്തനിയുലട  എസ്റ്റനികമറട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്
തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രവൃത്തനി  സലാംബനനിചട്ട്  കൃഷനിക്കുണഭാകുന്ന  പ്രകയഭാജനലാംകൂടനി
വനിലയനിരുത്തനി മഭാത്രകമ ഭരണഭാനുമതനി നലകുവഭാന ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്ക്കട്ട് സഭാധനിക്കുകേയുള.

  വനിഴനിഞ്ഞലാം തറമുഖ പദതനിയുമഭായനി ബനലപടട്ട് കറഭാഡുകേളുലട നവതീകേരണലാം

28 (3558) ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശേബരതീനഭാഥന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വനിഴനിഞ്ഞലാം  തറമുഖ  പദതനിയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  തനിരുവനന്തപുരലാം
ജനിലയനിലല  പ്രധഭാനലപട  ഗഭാമ  പ്രകദശേങ്ങളനിലല  കറഭാ ഡുകേലള  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ; ഉലണങ്കേനില എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയനില  വനിഴനിഞ്ഞലാം-ബഭാലരഭാമപുരലാം-കേഭാടഭാക്കട-ലനയഭാര്ഡഭാലാം
കറഭാഡട്ട്  നവതീകേരണലാം  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനിൽ  ഇതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) അരുവനിക്കര നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല മറട്ട് ഏലതലഭാലാം കറഭാഡുകേളഭാണട്ട്
കറഭാഡട്ട് വനികേസനത്തനിനഭായനി ഉപരനിതല വകുപട്ട് സര്കവ നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; ഇപ്രകേഭാരലാം
സര്കവ  നടത്തനിയനിട്ടുള്ള  കറഭാഡുകേളുലട  നവതീകേരണലാം  ഉടന  ആരലാംഭനിക്കുകമഭാ;
വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി വനിഴനിഞ്ഞലാം  -
ബഭാലരഭാമപുരലാം - കേഭാടഭാക്കട – ലനയഭാര്ഡഭാലാം കറഭാഡട്ട് നവതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കറഭാഡട്ട് വനികേസനത്തനിനഭായനി നനിലവനില സര്കവ നടത്തനിയനിടനില.

എറണഭാകുളലാം ഐലന്റെട്ട് - കേണങ്ങഭാടട്ട് പഭാലലാം

29 (3559) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  എറണഭാകുളലാം ഐലന്റെട്ട്-കേണങ്ങഭാടട്ട് പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ അവസ
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ) പ്രസ്തുത പഭാലത്തനിലന്റെ  17  സഭാനുകേളനില  15  എണവലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  കേണങ്ങഭാടട്ട്
ഭഭാഗലത്ത  കബഭാകട്ട്  കേളവര്ടനിലന്റെ  പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡനിനുള്ള
ഫസൗകണഷന പണനികേള ആരലാംഭനിച്ചു.  പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  11/2016-ല പണനി  (അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡട്ട്  ഒഴനിലകേ)  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന
കേഴനിയുലമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  അകപ്രഭാചട്ട് കറഭാഡനിനുള്ള സലലമടുപട്ട് നടപടനികേളുലട
ഭഭാഗമഭായനി  സലലാം ഉടമകേളക്കട്ട്  നലകകേണ വനിലയുലട  കേഭാരവത്തനില റവനച്യു വകുപനിലന്റെ
തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി  മഭാത്രകമ  അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന
കേഴനിയൂ.  സലലമടുപട്ട്  പ്രക്രനിയകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല  മഭാത്രകമ  പഭാലലാം  പണനി
പൂര്ണമഭായുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയുകേയുള.

ലടകട്ട്കമഭാ ജലാംഗ്ഷന - സസവമഭാര് ക്കറട്ട് - കമടമുക്കട്ട് 
ഷഹതീദഭാര്പള്ളനി കറഭാഡട്ട്

30 (3560) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

കേഭായലാംകുളലാം  പടണത്തനിലന്റെ  ഹൃദയഭഭാഗത്തുകൂടനി  കേടന  കപഭാകുന്ന  ലടകട്ട്കമഭാ
ജലാംഗ്ഷന  -  സസവമഭാര്ക്കറട്ട്  -  കമടമുക്കട്ട്  ഷഹതീദഭാര്പള്ളനി  കറഭാഡട്ട്  നബഭാഡനില
ഉളലപടുത്തനി  ബനി.എലാം.&  ബനി.സനി.  മഭാതൃകേയനില  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശേവമഭായ
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭായലാംകുളലാം  പടണത്തനിലന്റെ  ഹൃദയഭഭാഗത്തുകൂടനി  കേടനകപഭാകുന്ന  ലടകട്ട്കമഭാ
ജലാംഗ്ഷന - സസവമഭാര് ക്കറട്ട് - കമടമുക്കട്ട് ഷഹതീദഭാര്പള്ളനി കറഭാഡട്ട് ബനി.എലാം.& ബനി.സനി.
ലചേയട്ട്  പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  2016-17  NABARD,  RIDF  XXII  പദതനിയനില
ഉളലപടുത്തുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കേഭായലാംകുളലാം വനികലജട്ട് ഓഫതീസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ 
പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലല അപഭാകേത

31 (3561) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  ലകേടനിടത്തനിലന്റെ  പുനരുദഭാരണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുകശേഷവലാം ലകേടനിടത്തനിലന്റെ കുറചട്ട് ഭഭാഗങ്ങള കചേഭാര്ലന്നഭാലനിക്കുന
എന്ന പരഭാതനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) എങ്കേനില നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിലല അപഭാകേത പരനിഹരനിക്കുന്നതനി
നഭാവശേവമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

 (എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

      എറണഭാകുളലാം പളരുത്തനി തതീരകദശേ കറഭാഡട്ട്

32 (3562) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  എറണഭാകുളലാം  പളരുത്തനി  തതീരകദശേ  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട നനിലവനിലല അവസ എലന്തന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  എറണഭാകുളലാം പളരുത്തനി തതീരകദശേ കറഭാഡട്ട് ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ
നനിരത്തു  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെകയഭാ  കദശേതീയ  പഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെകയഭാ  പരനിധനിയനില
വരുന്നതല.

കബക്കല - പള്ളനിക്കര ലറയനില ഓവര് ബനിഡ്ജട്ട്

33 (3563) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്  കസ്റ്ററട്ട്  വഹകവയനിലല  കബക്കല-പള്ളനിക്കര
ലറയനില ഓവര് ബനിഡ്ജട്ട് എന്നഭാണട്ട് ഗതഭാഗതത്തനിനട്ട് തറന്നട്ട് ലകേഭാടുത്തതട്ട്;

(ബനി)  നഭാളനിതവലരയഭായനി കടഭാള ഇനത്തനില എത്ര രൂപ പനിരനിലചടുത്തനിട്ടുണട്ട്;
വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ഇനനി  എത്ര  നഭാള  കൂടനി  കടഭാള  പനിരനിവട്ട്  കവണനി  വരുലാം  എന്നട്ട്
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - കേഭാ ഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട് കസ്റ്ററട്ട് വഹകവയനിലല കബക്കല - പള്ളനിക്കര
ലറയനില ഓവര് ബനിഡ്ജട്ട് 16-12-2010-നട്ട് ഗതഭാഗതത്തനിനട്ട് തറന ലകേഭാടുത്തു.
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(ബനി) 30-9-2016  വലര  96,31,283  രൂപ കടഭാള ഇനത്തനില പനിരനിലചടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിലന്റെ വര്ഷലാം തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള തഭാലഴ കചേര്ക്കുന :

2010 - 2011 18,56,141

2011-2012 34,00,642

2012-2013 15,70,661

2013-2014 6,94,872

2014-2015 4,43,544

2015-2016 8,95,419

1-4-2016  to  

30-9-2016

7,70,004

96,31,283

(സനി)  കകേരള  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്,  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  എന്നനിവരുമഭായനിട്ടുള്ള
ഡയറകട്ട്  കടഭാള  കേണ്സഷന  എഗനിലമന്റെട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  എഗനിലമന്റെട്ട്  തതീയതനിയഭായ
30-1-2006  മുതല   15  വര്ഷകത്തയഭാണട്ട്  കടഭാള  പനിരനിക്കഭാന  അനുവഭാദമുള്ളതട്ട്.
ആയതപ്രകേഭാരലാം  29-1-2021 വലര കടഭാള പനിരനിവട്ട് കവണനി വരുലാം എന്നഭാണട്ട് കേരഭാര്.

കുരനിശടനി മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് സലലാം ലഭവമഭാക്കുവഭാന  നടപടനി

34 (3564) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം  രജനികസ്ട്രേഷനുലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ :

(എ) ലചേങ്ങന്നൂര്-ഏറ്റുമഭാനൂര് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലുളള ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി. കറഭാഡനില
കേലനികശരനിയനിലുള്ള കഭാനഭായ പള്ളനിയുലട കുരനിശടനിക്കട്ട് സലലാം വനിട്ടുകേനിട്ടുന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്
ലചേങ്ങന്നൂര് എലാം.എല.എ. മുഖഭാന്തരലാം പള്ളനി അധനികൃതര് ബഹുമഭാനലപട മനനിയട്ട് നലകേനിയ
നനികവദനലാം അനന്തരനടപടനികേളക്കഭായനി ആലപ്പുഴ ജനിലഭാകേളകലറ ചുമതലലപടുത്തനി
യതനിനുകശേഷലാം പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില എടുത്ത നടപടനികേള വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേലനികശരനി കഭാനഭായ പള്ളനി അധനികൃതര്ക്കട്ട് കുരനിശടനി മഭാറനി സഭാപനിക്കു
ന്നതനിനട്ട് സലലാം ലഭനിക്കുവഭാനുള്ള നടപടനി വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സലലാം  ഏലറടുക്കലുമഭായനി  ബനലപട  വനിശേദവനിവരങ്ങള  അന്നലത്ത
ലഭാന്റെട്ട്  അകേസ്വസനിഷന ഓഫതീസറഭായനിരുന്ന എല.എ. (എന.എചട്ട്.) ലകേഭാലത്തനികനഭാടട്ട്
ആവശേവലപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  നനികവദനത്തനില   ആവശേവലപടുന്ന പ്രകേഭാരലാം  കയഭാഗലാം  കൂടനിയ  കശേഷലാം
മഭാത്രകമ തടര്നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയുകേയുള.

കറഭാഡുകേളുലട വശേങ്ങളനില സുരക്ഷനിത നടപഭാത

35 (3565) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന
ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദട്ട്  .    പനി.  :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) വഭാഹനഗതഭാഗതലാം സുഗമമഭാക്കഭാനഭായനി കറഭാഡനിലന്റെ ഉപകയഭാഗകയഭാഗവമഭായ
ഭഭാഗലാം  മുഴവന  ടഭാര്  ലചേയ്യുന്നതമൂലലാം  കറഭാഡപകേടങ്ങള  വര്ദനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
ശദയനില വന്നനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കറഭാഡുകേളനിലല  വഭാഹനങ്ങളുലട  അമനിതകവഗലാംമൂലലാം  കേഭാലനട
യഭാത്രക്കഭാര്  വഭാഹനങ്ങളക്കനിടയനിലലപടട്ട്  മരണമടയുന്ന  സലാംഭവങ്ങള  വർദനിചകേഭാരവലാം
ഗസൗരവപൂര്വലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  കറഭാഡുകേളുലട  വശേങ്ങളനില  ടഭാറനിലാംഗനിലനഭാപലാം  സുരക്ഷനിത
നടപഭാത കൂടനി ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശേവമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

 (എ)  ഇല.

(ബനി) പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. കേഭാലനടയഭാത്രക്കഭാരുലട അപകേടലമഭാഴനിവഭാക്കഭാനഭായനി
ആവശേവമഭായ സലങ്ങളനില സതീബഭാവലനുകേളുലാം കറഭാഡട്ട് മഭാര്ക്കനിലാംഗുകേളുലാം ലചേയഭാറുണട്ട്.

(സനി)  ഇത്തരലാം കറഭാഡുകേളുലട വശേങ്ങളനില ടഭാറനിലാംഗനിലനഭാപലാം  സുരക്ഷനിത നടപഭാത
കൂടനി  ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട് ഫണനിലന്റെ ലഭവത,  സഭാകങ്കേതനികേ സഭാധവത,  സലത്തനിലന്റെ ലഭവത
എന്നനിവയുലട  അടനിസഭാനത്തനില  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
കദശേതീയപഭാതയനില എന.എചട്ട്. 47-ഉലാം എനഎചട്ട്. 17-ഉലാം ഒഴനിലകേ എലഭാ കദശേതീയപഭാതകേളുലാം
കപവ്ഡട്ട്  കഷഭാളഡകറഭാടുകൂടനിയ  2  വരനി  പഭാതയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുവഭാന  കകേന്ദ്ര
ഉപരനിതല ഗതഭാഗത മനഭാലയലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനുകവണനി ഡനി.പനി.ആര്.
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  പുതനിയ കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള
കേഴനിവതലാം ഇത്തരലാം  എലഭാ  സുരക്ഷഭാ  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം  പഭാലനിക്കുവഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.
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  ലകേഭാടുവള്ളനി മണ്ഡലത്തനില ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പഭാലങ്ങള

36 (3566) ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ലകേഭാടുവള്ളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില കേഴനിഞ്ഞ ഇടതപക്ഷ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

കേഭാലത്തട്ട് (2006-2011)എത്ര പഭാലങ്ങളക്കഭാണട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാക്കനിയനിരുന്നലതനലാം

അവ ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനില ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത  പഭാലങ്ങള  ഏലതഭാലക്കയഭാലണനലാം  ആയതനിലന്റെ

കേഭാരണങ്ങലളന്തഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സലലമടുപട്ട് ആവശേവമുള്ള ഏലതങ്കേനിലുലാം പഭാലലാം ലകേഭാടുവള്ളനി മണ്ഡലത്തനില

നനിലവനിലുകണഭാ; എങ്കേനില സലലമടുപട്ട് ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേഭാടുവള്ളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില കേഴനിഞ്ഞ (2006-2011) ഇടതപക്ഷ

സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് 10 പഭാലങ്ങളക്കഭാണട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭായതട്ട്. വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള

ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. വപമ്പഭാലുകശരനി പഭാലലാം

2. ചേക്കനിക്കഭാവട്ട് പഭാലലാം

3. ലമഭാകയഭാടക്കടവട്ട് ജതീപബനിള പഭാലലാം

4. നടമ്മേലക്കടവട്ട് പഭാലലാം

5. മുക്കത്തട്ട് കേടവട്ട് പഭാലലാം

6. കേരുവഭാറക്കടവട്ട് പഭാലലാം

7. മുനമണനില ജതീപബനിള പഭാലലാം

8. അനഭാരുകേണലാം നടപഭാലലാം

9. കേനിഴകക്കഭാത്തട്ട് പള്ളനിക്കടവട്ട് പഭാലലാം

10. കുളനിരഭാന്തനിരനി പഭാലലാം
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(ബനി)  ഇതനില തഭാലഴ പറയുന്ന നഭാലട്ട് പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു :

1. വപമ്പഭാലുകശരനി പഭാലലാം

2. ചേക്കനിക്കഭാവട്ട് പഭാലലാം

3. ലമഭാകയഭാടക്കടവട്ട് ജതീപബനിള പഭാലലാം

4. കേനിഴകക്കഭാത്തട്ട് പള്ളനിക്കടവട്ട് പഭാലലാം

(സനി) പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്ത പഭാലങ്ങളുലട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. നടമ്മേലക്കടവട്ട് പഭാലലാം

സലലാം പൂര്ണമഭായുലാം ഏലറടുത്തട്ട് കേനിടഭാത്തതനിനഭാല പുര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടനില.

2. മുക്കത്തട്ട് കേടവട്ട് പഭാലലാം

അനുവദനിച പണലാം പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി തനികേയഭാത്തതനിനഭാല
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.

3. മുനമണനില ജതീപബനിള പഭാലലാം

അനുവദനിച പണലാം പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി തനികേയഭാത്തതനിനഭാല
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില.

4. അനഭാരുകേണലാം നടപഭാലലാം

നനിലവനില പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന നനിര്കദ്ദേശേനിച സലത്തനിനട്ട് ലകേഭാടുവള്ളനി
മുനനിസനിപഭാലനിറനിയുലട അനുവഭാദലാം ലഭവമഭായനിടനില.

5. കുളനിരഭാന്തനിരനി പഭാലലാം

ലഭവമഭായ  സലലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പുതക്കനിയ  രൂപകരഖ  തയഭാറഭാക്കനി
വരുന.

6. കേരുവഭാറക്കടവട്ട് പഭാലലാം

അനുവദനിച പണലാം പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി തനികേയഭാത്തതനിനഭാല
പ്രവൃത്തനി ഏലറടുത്തനില. 

(ഡനി)  ഉണട്ട്.

1. നടമ്മേലക്കടവട്ട് പഭാലലാം

അര്ത്ഥന ജനിലഭാ കേളകര്ക്കട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. 

2. പടനനിലലാം പഭാലലാം

സലലമടുപനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി  മഭാത്രകമ  ലഭനിചനിട്ടുള.  അടങ്കേല
(സലമുടമകേളുലട  കപരുലാം  വകേവശേമുള്ള  സലവലാം  സലാംബനനിച
വനിവരലാം) പകേര്പ്പുലാം ലസച്ചുലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട്  വനികലജട്ട് ഓഫതീസനില
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
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  പഭാലക്കഭാടട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് വനികകഭാറനിയഭാ കകേഭാകളജട്ട് ഓഡനികറഭാറനിയലാം

37 (3567) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

പഭാലക്കഭാടട്ട്  ഗവണ്ലമനറട്ട്  വനികകഭാറനിയഭാ  കകേഭാകളജട്ട്  ഓഡനികറഭാറനിയത്തനിലനറ

നനിലവനിലല നനിര്മ്മേഭാണ നടപടനികേള വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഭാലക്കഭാടട്ട്  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  വനികകഭാറനിയഭാ  കകേഭാകളജട്ട്  ഓഡനികറഭാറനിയത്തനിലന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുള്ള  എസ്റ്റനികമറട്ട്  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  നലകേനിലയങ്കേനിലുലാം

ഭരണഭാനുമതനി ഉന്നത വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലനനിനലാം ലഭനിചനിടനില. ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുന്ന

മുറയട്ട് തടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

അഴതീകക്കഭാടട്ട് - മുനമ്പലാം പഭാലലാം

38 (3568) ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    വടസണ് മഭാസ്റ്റര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

സലാംസഭാന  ബഡ്ജറനില  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  തതീരകദശേ  വഹകവയനില

അഴതീകക്കഭാടട്ട്-മുനമ്പലാം പഭാലലാം ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഭഭാരതട്ട് മഭാലഭാ കപ്രഭാജകനില തതീരകദശേ വഹകവ ഉളലപടു

ത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  സഭാദവതഭാ  പഠനത്തനിനുലാം  അവലനലമന്റെട്ട്

തതീരുമഭാനത്തനിനുലാം കശേഷകമ ഏലതഭാലക്ക പഭാലങ്ങളഭാണട്ട് ഉളലപടുന്നലതന്നട്ട് അറനിയുവഭാന

സഭാധനിക്കൂ.

അഴതീകക്കഭാടട്ട് - മുനമ്പലാം പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

39 (3569) ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    വടസണ് മഭാസ്റ്റര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

അഴതീകക്കഭാടട്ട്-മുനമ്പലാം പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന ഇനനി എലന്തലഭാലാം

കേഭാരവങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കണലമന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ; പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന

എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 95

ഉത്തരലാം

അഴതീകക്കഭാടട്ട്-മുനമ്പലാം  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന  പുതക്കനിയ

ഭരണഭാനുമതനി, ലഭാന്റെട്ട് അകേസ്വനിസനിഷന നടപടനികേള, പഭാരനിസനിതനികേ ആഘഭാത പഠനലാം

തടങ്ങനിയവ ആവശേവമഭാണട്ട്.  ആയതനിലന്റെ ലഭാന്റെട്ട് അകേസ്വനിസനിഷനുകവണനി 7.75  കകേഭാടനി

രൂപ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   മുനമ്പലാം  ഭഭാഗത്തട്ട്  കുഴപ്പുള്ളനി  വനികലജനില  53  ലസന്റെട്ട്

സലലാം  ഏലറടുക്കുന്നതനിനട്ട്   4(1)  കനഭാടനിഫനികക്കഷനുലാം  അഴതീകക്കഭാടട്ട്  വനികലജനിലല

60  ലസന്റെട്ട് ഏലറടുക്കുന്നതനിനട്ട്  6(1)  കനഭാടനിഫനികക്കഷനുലാം പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഫണട്ട്

ലഭവമലഭാത്തതനിനഭാല തടര് നടപടനികേള റവനച്യു വകുപട്ട് നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

പുതക്കനിയ എല.എ. ആകട്ട് അനുസരനിചട്ട് റനികേസ്വനിസനിഷന കഫഭാലാം റവനച്യു വകുപനികലയട്ട്

സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  പഭാരനിസനിതനികേ ആഘഭാത പഠനത്തനിലന്റെ ആവശേവകേത അറനിയുന്ന

തനിനഭായനി  ലസക്രടറനി  കസ്റ്ററട്ട്  ലലവല എനവകയഭാണ്ലമന്റെട്ട്   ഇലാംപഭാകട്ട്  അസലസന്റെട്ട്

അകതഭാറനിറനിക്കട്ട്  8-7-2014-ലുലാം  19-10-2015-ലുലാം  കേത്തയചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനട്ട്  തതീരുമഭാനലാം

ലഭനിക്കുന്ന മുറയ്കക്ക തടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയുകേയുള.

വഴനിക്കടവട്ട് - നഭാടുകേഭാണനി - മകഞരനി - പരപനങ്ങഭാടനി 

വഹകവയുലട പ്രവൃത്തനി

40 (3570) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വഴനിക്കടവട്ട്-നഭാടുകേഭാണനി-മകഞരനി-പരപനങ്ങഭാടനി വഹകവയുലട പ്രവൃത്തനി

ഇകപഭാള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട്; വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  ലടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങ്കേനില ഏതട്ട് കേമ്പനനിയുമഭായഭാണട്ട് കേരഭാറനില ഏര്ലപടനിരനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേരഭാറനില ഏര്ലപട  കേമ്പനനി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയനിലനനിനലാം പനിനമഭാറനി

എന്ന അകക്ഷപലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിലന്റെ  പ്രവൃത്തനി  എന്നകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന

സഭാധനിക്കുലാം എന്നറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വഴനിക്കടവട്ട് - നഭാടുകേഭാണനി - മകഞരനി - പരപനങ്ങഭാടനി വഹകവയുലട ഓട,

കേളവര്ടട്ട്, പഭാര്ശേസ്വഭനിത്തനി എന്നതീ പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനലകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 
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(ബനി)  സഹകേരണ  വകുപനിലന്റെ  ഭരണ  നനിയനണത്തനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഊരഭാലുങ്കേല  കലബര്  കകേഭാണ്ടഭാകട്ട്  കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട്  ലസഭാവസറനി,  മടപള്ളനി പനി.ഒ.  എന്ന
സഭാപനലത്ത പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  കനരനിടട്ട്  നലകുകേയുലാം
കേരഭാറനില ഏര്ലപടുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ശദയനിലലപടനിടനില.

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുലട  കേരഭാര്  കേഭാലഭാവധനിയഭായ  3-3-2019-നുള്ളനില
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന  സഭാധനിക്കുലമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷ.

മടക്കനഭാല - തൃക്കരനിപ്പൂര്-കേടപ്പുറലാം തൂക്കുപഭാലലാം

41 (3571) ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

മടക്കനഭാല-തൃക്കരനിപ്പൂര്  കേടപ്പുറലാം  തൂക്കുപഭാലലാം  തകേര്ന്നതമൂലലാം  മതവലത്തഭാഴനി
ലഭാളനികേളക്കട്ട് ഉണഭാകുന്ന ബുദനിമുട്ടുകേള പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ
എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാ ഡട്ട്  ജനിലയനിലല  മടക്കനഭാല  കേടപ്പുറലാം  തൂക്കുപഭാലലാം  തകേര്ന്നതമൂലലാം
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  നഷലാം  സലാംഭവനിചതഭായനി  റവനച്യു  വകുപനില  പരഭാതനി
ലഭനിചനില.  എന്നഭാല മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് പ്രസ്തുത കമഖലയനില സഞരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എഞനിന അടക്കമുള്ള വഫബര് വള്ളങ്ങള മതവലഫഡട്ട് മുകഖന ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

കൂവളര് പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

42 (3572) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിലല പലഭാരനിമലാംഗലലാം പഞഭായത്തനില കൂവളരനികനയുലാം-
വപമറകത്തയുലാം  തമ്മേനില  ബനനിപനിക്കുന്ന  കൂവളര്  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഗവണ്ലമനറട്ട്  ലസക്രകടറനിയറനിലുള്ള  365/D1/
PWD/16 എന്ന ഫയലനിലനറ നടപടനി ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപടട്ട് സലലാം ഏലറടുക്കഭാന എസ്റ്റനികമറട്ട്
തയഭാറഭാക്കല ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനി നലകുന്നതമഭായനി ബനലപട പ്രസ്തുത ഫയല 2016 അസലാംബനി
ഇലക്ഷനുമഭായനി ബനലപടട്ട് ലപരുമഭാറചേടലാം നനിലവനില വന്നതനിനഭാല പരനിഗണനിക്കഭാന
സഭാധനിക്കുകേയനിലഭാലയന്ന ധനകേഭാരവ വകുപനിലന്റെ അഭനിപ്രഭായലത്ത തടര്ന്നട്ട് തഭാലക്കഭാ
ലനികേമഭായനി തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(സനി)  സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനുലാം ലകേടനിടങ്ങളുലട മൂലവലാം നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

കുന്ദമലാംഗലലാം കേഭാരന്തൂര് ടസൗണ് നവതീകേരണലാം

43 (3573) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) നഭാഷണല ലലഹകവ 212-ല കുന്ദമലാംഗലലാം കേഭാരന്തൂര് ടസൗണ് നവതീകേരണത്തനിനട്ട്
എലാം.എല.എ.യുലട നനികയഭാജകേ മണ്ഡലലാം ആസ്തനി വനികേസന പദതനിയനിലനനിന്നട്ട് തകേ
അനുവദനിക്കുകേയുലാം പ്രവൃത്തനി നടത്തുകേയുലാം ലചേയ വനിവരലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുലട പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനട്ട് കേഭാരന്തൂര് മുതലുള്ള ലഡ്രെയനികനജട്ട്,
കുന്ദമലാംഗലലാം  മുക്കലാം  കറഭാഡട്ട്  ജലാംഗ്ഷന  നവതീകേരണലാം  എന്നതീ  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  കൂടനി
ആസ്തനി  വനികേസന  പദതനിയനില  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭാക്കഭാന  നലകേനിയ  ലപ്രഭാകപഭാസല
നനിരസനിക്കലപട നടപടനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  കകേരളത്തനിലല ഏകേ സബട്ട് തഭാലൂക്കഭായ കുന്ദമലാംഗലലത്ത ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ടസൗണ് നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി പ്രസ്തുത പദതനികേള
കൂടനി നടപനിലഭാക്കഭാന സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  നഭാഷണല വഹകവയുലട ഭഭാഗമഭായതനിനഭാലഭാണട്ട്
നനിരസനിക്കലപടതട്ട്.  കകേന്ദ്രമഭാണട്ട്  പണലാം നലകുന്നതട്ട്.

(സനി)  കമല പദതനി കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിലന്റെ നനിബനനകേളക്കട്ട്
വനികധയമഭായനി എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനി സമര്പനിചകശേഷലാം അനുമതനി ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട്
മഭാത്രകമ നടപനിലഭാക്കുവഭാന  കേഴനിയുകേയുള.

 854/2019
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ലകേഭാകണഭാടനി എടവണപഭാറ കറഭാഡട്ട് സഞഭാരകയഭാഗവമഭാക്കഭാന 
നടപടനി

44 (3574) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചേതീകക്കഭാടട്ട്  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കുകവണനി  ലവടനിലപഭാളനിച  ലകേഭാകണഭാടനി
എടവണപഭാറ കറഭാഡനിലന്റെ കശേഭാചേവഭാവസ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉലണങ്കേനില  പ്രസ്തുത  കറഭാഡട്ട്  ടഭാര്  ലചേയട്ട്  സഞഭാരകയഭാഗവമഭാക്കുവഭാന
അടനിയന്തര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ചേതീകക്കഭാടട്ട്  കുടനിലവള്ള  പദതനിക്കുകവണനി  ലവടനിലപഭാളനിച  കറഭാഡട്ട്
നന്നഭാക്കുന്നതനികലയഭായനി  കകേരളഭാ  വഭാടര്  അകതഭാറനിറനി  476.68  ലക്ഷലാം  രൂപ
ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിനട്ട് നലകേഭാനുണട്ട്.  ടനി തകേ നനികക്ഷപനിക്കുന്ന മുറയട്ട് മഭാത്രകമ
പ്രസ്തുത കറഭാ ഡട്ട് സഞഭാര കയഭാഗവമഭാക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. പണലാം അടയഭാലതയുലാം
ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  അനുവഭാദലാം  നലകേഭാലതയുലാം  കറഭാഡട്ട്  ലപഭാളനിചതനിലനപറനി
അകനസ്വഷണത്തനിനട്ട് ഉത്തരവനിടനിട്ടുണട്ട്.

മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിലല കറഭാഡുകേള

45 (3575) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ബജറനില പ്രഖവഭാപനിച പദതനികേളഭായ പുതനിയകേഭാവട്ട് - പള്ളനിക്കല കറഭാഡട്ട്,
തഭാമരക്കുളലാം - കവടമുക്കട്ട് കറഭാഡട്ട് എന്നനിവയുലട നനിലവനിലല സനിതനി വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) മഭാകവലനിക്കര മണ്ഡലത്തനിലല ഇടകപഭാണ് - എരുമക്കുഴനി കറഭാഡട്ട് ബനി.എലാം. &
ബനി.സനി.  മഭാതൃകേയനില  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാവശേവമഭായ  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;
ഇതനിനഭായനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പുതനിയകേഭാവട്ട്-പള്ളനിക്കല കറഭാഡട്ട്, തഭാമരക്കുളലാം - കവടമുക്കട്ട് കറഭാഡട്ട് എന്നതീ
പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് KIIFB ഫണനില ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത
കറഭാഡുകേളുലട പുനരുദഭാരണത്തനിനുള്ള ഡനി.പനി.ആര്. എകനികേന്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാര്
തയഭാറഭാക്കനിവരുന. ഡനി.പനി.ആര്. ലഭവമഭാക്കുന്ന മുറയട്ട് മഭാത്രകമ KIIFB-യനില നനിനലാം
ഫണട്ട് ലഭവമഭാക്കനി ടനി പ്രവൃത്തനികേള തടങവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട  6  കകേഭാടനി രൂപയള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല ശേനിപഭാര്ശേ
ലചേയട്ട് ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്. XXII (2016-17)-ല ഉളലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി നബഭാര്ഡനികലക്കട്ട്
അയചനിട്ടുണട്ട്.
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സുരക്ഷനിതമഭായ കറഭാഡട്ട് ഗതഭാഗത സസൗകേരവലാം

46 (3576) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സുരക്ഷനിതമഭായ കറഭാഡട്ട് ഗതഭാഗതസസൗകേരവലാം ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട് എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കറഭാഡനിനട്ട്  ശേരനിയഭായ പരനിപഭാലനമനിലഭാത്തതനിനഭാലുലാം ഇവയുലട നനിര്മ്മേഭാ
ണത്തനിലല  വതീഴ്ചകേള  കേഭാരണവലാം  അപകേടത്തനിലലപടുന്നവര്ക്കട്ട്  ഉത്തരവഭാദലപട
ഉകദവഭാഗസരനില നനിന്നട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം ഇസൗടഭാക്കനി നല്കുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനലമടുക്കുകമഭാ;

(സനി)  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില കേഭാരവക്ഷമത ലതളനിയനിക്കുന്ന ഉകദവഭാഗസര്ക്കുലാം
കേരഭാറുകേഭാര്ക്കുലാം കപ്രഭാതഭാഹനലാം നലകുന്നതനിനഭായനി പദതനികേള ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  കറഭാഡുകേളനില  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനഭായനി
വസനകബഭാര്ഡുകേള, റനിഫകറുകേള, മഭാര്ക്കനിലാംഗുകേള, ക്രഭാഷട്ട് ബഭാരനിയറുകേള, ഹലാംപുകേള,
റമ്പനിള  സ്ട്രേനിപ്പുകേള,  കേഭാലനടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുള്ള  ഗഭാര്ഡട്ട്  ലറയനിലുകേള  എന്നനിവ
സഭാപനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാലത ബസട്ട്  കബകേള, ടഭാഫനികേട്ട് സനിഗലുകേള, ബനിങ്കേര് വലറ്റുകേള,
സ്കൂള കമഖലഭാ നവതീകേരണലാം, വസവഭാക്കുകേള, ബസട്ട് കസ്റ്റഭാപട്ട് പുനര് നനിര്ണയനിക്കല,
പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ഏരനിയ  നനിര്ണയനിക്കല,  അനധനികൃത പരസവ  കബഭാര്ഡുകേള നതീക്കലാം
ലചേയല  എന്നതീ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.   ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനിലന്റെ  പദതനി/പദതനികയതര  ഫണനിലന്റെ  ലഭവത  അനുസരനിചട്ട്  അപകേട
നനിവഭാരണത്തനിനഭായനി പല ഹ്രസസ്വകേഭാല പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  ഈ
പദതനികേള  മുകഖന  തഭാലഴ  പറയുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
ലചേയവരുന :

1. വസനകബഭാര്ഡട്ട് സഭാപനിക്കല

2. ഡയറക്ഷന കബഭാര്ഡട്ട് സഭാപനിക്കല

3. അപകേട സഭാധവതയുള്ള കറഭാഡനിലന്റെ വശേങ്ങളനില ക്രഭാഷട്ട് ബഭാരനിയര്
സഭാപനിക്കല
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4. വനിവനിധതരലാം കറഭാഡട്ട് മഭാര്ക്കനിലാംഗുകേള സഭാപനിക്കല

5. ടഭാഫനികേട്ട് സനിഗലുകേള സഭാപനിക്കല

6. അപകേട  സഭാധവതകയറനിയ  കമഖലകേളനില  ബനിങ്കേര്  വലറ്റുകേള

സഭാപനിക്കല

7. റനിഫകറുകേള,  സ്റ്റഡുകേള,  ഡനിലതീനനികയറര്  കപഭാസ്റ്റുകേള,  ഒബ്ജകട്ട്

ഹസഭാര്ഡട്ട് മഭാര്ക്കറുകേള,  ലഷവ്കറഭാണ് വസന കബഭാര്ഡുകേള,

മതീഡനിയന  മഭാര്ക്കറുകേള  മുതലഭായ  സുരക്ഷഭാ  ഉപഭാധനികേള

സഭാപനിക്കല.

കകേരള സുരക്ഷഭാ അകതഭാറനിറനി  നലകുന്ന നനിശനിത ഫണനില ഉളലക്കഭാള്ളനിചട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് തഭാലഴ പറയുന്ന സുരക്ഷഭാ പദതനികേളുലാം നടപനിലഭാക്കനി വരുന :

1. സ്കൂള കമഖലഭാ നവതീകേരണ പദതനി

2. ക്രഭാഷട്ട് ബഭാരനിയര് നവതീകേരണ പദതനി

ഇകതഭാലടഭാപലാം  കകേരളത്തനിലുടനതീളലാം  സനിരമഭായനി  വഭാഹനഭാപകേടങ്ങള  നടക്കുന്ന

സലങ്ങള പ്രകതവകേമഭായനി  കേലണത്തനി അവലയ അതതീവ അപകേടകമഖലകേള  (ബഭാക്കട്ട്

കസഭാര്ടട്ട്)  എന്ന പടനികേയനില ഉളലപടുത്തനി അവ  നനിവഭാരണലാം ലചേയ്യുകേ എന്ന പദതനിയുലാം

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലല അപഭാകേതയുലാം ഉകദവഭാഗസരുലട വതീഴ്ചകേളുലാം ഗസൗരവപൂര്വലാം

പരനിഗണനിക്കുന്നതലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതമഭാണട്ട്.

(സനി)  നനിലവനില  എലഭാ  വര്ഷവലാം  കേഭാരവക്ഷമതയുലട  അടനിസഭാനത്തനില

"ലബസ്റ്റട്ട്  എഞനിനതീയലറ"  (Best  Engineer)  ലതരലഞ്ഞടുത്തട്ട്  അവഭാര്ഡട്ട്  നലകേനി

കപ്രഭാലസഭാഹനിപനിച്ചു വരുനണട്ട്.

തടഭാരമ്പലലാം - മഭാന്നഭാര് കറഭാഡട്ട്

47 (3577) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ : 

മഭാകവലനിക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  തടഭാരമ്പലലാം-മഭാന്നഭാര്  കറഭാ ഡട്ട്  പൂര്ണമഭായനി

ബനി.എലാം.&ബനി.സനി. കറഭാഡട്ട് മഭാതൃകേയനില ലചേയ്യുന്നതനിനഭാവശേവമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

തടഭാരമ്പലലാം - മഭാന്നഭാര് കറഭാഡനിലന്റെ  1/100 മുതല  8/200 വലര ബനി.എലാം.  & ബനി.സനി.
മഭാതൃകേയനില  പുതക്കനി  ലപയനിന്റെനിലാംഗട്ട്  ഒഴനിലകേയുള്ള  കജഭാലനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.
0/000  മുതല   1/000  വലരയുള്ള  ഭഭാഗലാം   ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി.  മഭാതൃകേയനില
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള എസ്റ്റനികമറട്ട് എകനികേന്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

കേഭാലപഴക്കലാം ലചേന്ന പഭാലങ്ങള

48 (3578) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലനന്മഭാറ  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല കേഭാലപഴക്കലാം ലചേന്ന പഭാലങ്ങള
പുതക്കനി പണനിയുന്നതനിനുള്ള എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഏലതലഭാലാം പഭാലങ്ങളഭാണട്ട് അടനിയന്തരമഭായനി പുതക്കനിപണനികയണലതന്നട്ട്
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ)  ലനന്മഭാറ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കേഭാലപഴക്കലാം ലചേന്ന പഭാലലാം ഊടറ
പഭാലമഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  പഭാലലാം  പുനര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  ഡനിവസന  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  DRIQ  വനിഭഭാഗത്തനില
തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  ആയതട്ട് ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് മഭാത്രകമ എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനി തടര്
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയുകേയുള.

(ബനി)  ഊടറ പഭാലമഭാണട്ട് അടനിയന്തരമഭായനി പുതക്കനി പണനികയണതട്ട്.

തനിരൂരങ്ങഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലല കകേഭാഴനിലചന-വവലത്തൂര് 
കറഭാഡനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി

49 (3579) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല പ്രധഭാന കറഭാ  ഡഭായ കകേഭാഴനിലചന-
വവലത്തൂര്  കറഭാ ഡനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  3679/G1/2016/PWD
നമ്പര് ഫയലനില എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ഫയല  ലതരലഞ്ഞടുപട്ട്  കേമ്മേതീഷലന്റെ  അനുമതനിക്കഭായനി
അയചനിരുകന്നഭാ ; എങ്കേനില എന്നഭാണട്ട് അയചലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ലതരലഞ്ഞടുപട്ട് കേമ്മേതീഷലന്റെ നനിര്കദ്ദേശേലാം എന്തഭായനിരുനലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
ആ നനിര്കദ്ദേശേലാം നടപഭാക്കനികയഭാ; ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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(എ-സനി)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കകേഭാഴനിലചന-വവലത്തൂര്
കറഭാഡട്ട്  ബനി.എലാം.  &  ബനി.സനി.  ലചേയട്ട്  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  160  ലക്ഷലാം രൂപയള്ള
ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്
എഞനിനതീയര്  15-2-2016-നട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിചനിരുന.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ
സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനിമൂലലാം പ്രസ്തുത ലപ്രഭാകപഭാസല പരനിഗണനിക്കുവഭാന നനിര്വഭാഹമനില
എന്നട്ട്   3-3-2016-ല ധനകേഭാരവ  വകുപട്ട്  അഭനിപ്രഭായലപട്ടുലവങ്കേനിലുലാം  ലതരലഞ്ഞടുപട്ട്
കേമ്മേതീഷലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാലട പരഭാമര്ശേ പ്രവൃത്തനിക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി  നലകേഭാലമന്ന
ധനകേഭാരവവകുപട്ട് അഡതീഷണല ചേതീഫട്ട് ലസക്രടറനിയുലട നനിര്കദ്ദേശേ പ്രകേഭാരലാം 22-3-2016-നട്ട്
ഫയല ലതരലഞ്ഞടുപട്ട് കേമ്മേനിഷനട്ട് അയച്ചു.  എന്നഭാല സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസനനി കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് പ്രസ്തസ്തുത ലപ്രഭാകപഭാസല മഭാറനിവച ധനകേഭാരവ വകുപനിലന്റെ
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന  ലതരലഞ്ഞടുപട്ട്  കേമ്മേതീഷന  നനിര്കദ്ദേശേനിചതനിനഭാല  ടനി
ഫയലനില ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിക്കുവഭാന സഭാധനിചനില.

സര്ക്കഭാര് ഉകദവഭാഗസരുലട കേസ്വഭാര്കടഴകേള

50 (3580) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില സര്ക്കഭാര് ഉകദവഭാഗസരുലട
ഉപകയഭാഗത്തനിനഭായനി എത്ര കേസ്വഭാര്കടഴകേള നനിലവനിലുലണന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതട്ട് സലാംസഭാനലത്ത ലമഭാത്തലാം സര്ക്കഭാര് ഉകദവഭാഗസരുലട എണത്തനിലന്റെ
എത്ര ശേതമഭാനലാം വരുലമന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ; 

(സനി) 31-8-2016-വലര മനനിമഭാരുലട സ്റ്റഭാഫലാംഗങ്ങളക്കഭായനി എത്ര കേസ്വഭാര്കടഴകേളഭാണട്ട്
നതീക്കനിവചനിരുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതട്ട്  മനനിമഭാരുലട  ആലകേ  സ്റ്റഭാഫലാംഗങ്ങളുലട  എണത്തനിലന്റെ  എത്ര
ശേതമഭാനമഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  നനിലവനില ഏതട്ട്  വര്ഷലാംവലരയുള്ള അകപക്ഷകേര്ക്കഭാണട്ട്  കേസ്വഭാര്കടഴകേള
അനുവദനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം നലകുകമഭാ ;

(എഫട്ട്) തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനില കേസ്വഭാര്കടഴകേളക്കട്ട് അകപക്ഷനിചനിട്ടുള്ള എത്ര
സര്ക്കഭാര്  ജതീവനക്കഭാരുലട  അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്  ഇനനിയുലാം  പരനിഗണനിക്കഭാനുള്ളലതന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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(എ&ബനി) സലാംസഭാനലത്ത ഏകേകദശേലാം അഞര ലക്ഷകത്തഭാളലാം വരുന്ന സര്ക്കഭാര്
ഉകദവഭാഗസര്ക്കഭായനി  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില  3734  കേസ്വഭാര്കടഴകേള
നനിലവനിലുണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  മനനിമഭാരുലട  സ്റ്റഭാഫലാംഗങ്ങളഭായ  ഏകേകദശേലാം  460  കപര്ക്കഭായനി
31-8-2016 വലര  75 കേസ്വഭാര്കടഴകേള  നതീക്കനിവചനിരുന.

(ഇ)  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(എഫട്ട്)  1879 അകപക്ഷകേളഭാണട്ട് ഇനനിയുലാം പരനിഗണനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.

തനിരൂരങ്ങഭാടനി മണ്ഡലത്തനിലലപട 'സസ്വഭാഗതമഭാടട്ട് - കുറുകേ, എടരനികക്കഭാടട്ട്-
കേടുങ്ങഭാത്തട്ട്കുണട്ട് ' കറഭാഡുകേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി

51 (3581) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തനിരൂരങ്ങഭാടനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലലപട രണട്ട് പ്രധഭാന കറഭാഡുകേളഭായ
'സസ്വഭാഗതമഭാടട്ട്-കുറുകേ,  എടരനികക്കഭാടട്ട്-കേടുങ്ങഭാത്തട്ട്കുണട്ട്'  കറഭാഡുകേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകുന്നതട്ട്  സലാംബനനിച  4076/G3/2016/PWD  നമ്പര് ഫയലനില  എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിരുനലവന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ ഫയല ലതരലഞ്ഞടുപ്പു കേമ്മേതീഷനട്ട്  അനുമതനിക്കഭായനി  അയചനിരുകന്നഭാ;
എങ്കേനില എന്നഭാണട്ട് അയചലതന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  ലതരലഞ്ഞടുപട്ട് കേമ്മേതീഷലന്റെ നനിര്കദ്ദേശേലാം എന്തഭായനിരുന;  ആ നനിര്കദ്ദേശേലാം
നടപഭാക്കനികയഭാ; ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   തനിരൂരങ്ങഭാടനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  'സസ്വഭാഗതമഭാടട്ട്  -  കുറുകേ,
എടരനികക്കഭാടട്ട്-  കേടുങ്ങഭാത്തട്ട്കുണട്ട്  '  എന്നതീ കറഭാഡുകേള ബനി.എലാം. &  ബനി.സനി.  ലചേയട്ട്
നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനിക്കുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം
വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്  18-2-2016-നട്ട് സര്ക്കഭാരനില സമര്പനിചനിരുന.  പരഭാമര്ശേ
പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് ലതരലഞ്ഞടുപട്ട് കേമ്മേതീഷലന്റെ അനുമതനികയഭാലട  557  ലക്ഷലാം രൂപയട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി  നലകേഭാലമന്ന ധനവകുപനിലന്റെ  15-3-2016  തതീയതനിയനിലല  റനിമഭാര്ക്കട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  1-4-2016-നട്ട്  ഫയല  ലതരലഞ്ഞടുപട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  അയയകേയുലാം  ലചേയ.

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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എന്നഭാല  ലപരുമഭാറചടലാം  നനിലവനിലനിരുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില  പ്രസ്തുത  ഫയല
കേമ്മേതീഷനട്ട്  അയയവഭാന  തക്കതഭായ  ലപരുമഭാറചടത്തനിലല  വവവസയുലാം  ഇതമഭായനി
ബനലപട  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്/നനിയമങ്ങള  എന്നനിവ  കൂടനി  കരഖലപടുത്തനി  ചേതീഫട്ട്
ലസക്രടറനി  മുകഖന  ഫയല  തനിരനിചയയന്നതനിനട്ട്  ലതരലഞ്ഞടുപട്ട്  കേമ്മേതീഷന
നനിര്കദ്ദേശേനിചനിരുന.  എന്നഭാല മഭാതൃകേ ലപരുമഭാറചടത്തനിലല വവവസകേള പ്രകേഭാരലാം
ലതരലഞ്ഞടുപട്ട് ലപരുമഭാറചടലാം നനിലവനിലുള്ള കേഭാലയളവനില കറഭാഡട്ട് പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നലകുന്നതനിനട്ട് വവവസയനില. ആയതനിനഭാല പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനി ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിക്കഭാന സഭാധനിചനില. 

ഗഭാനനിനഗര്-ലമഡനിക്കല കകേഭാകളജട്ട് കറഭാഡട്ട്

52 (3582) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

എലാം.സനി.  കറഭാഡനിലനനിന്നട്ട്  കകേഭാടയലാം  ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജനികലയളള

ഗഭാനനിനഗര്-ലമഡനിക്കല  കകേഭാകളജട്ട്  കറഭാഡട്ട്  വതീതനി  കൂട്ടുവഭാനുലാം  നന്നഭാക്കുവഭാനുലാം

എലന്തങ്കേനിലുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുലട എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

പുലനിക്കടവട്ട് പഭാലലാം

53 (3583) ശതീ  .    വനി  .   ലകേ  .   സനി  .    മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണവലാം നന്യൂനപക്ഷകക്ഷമവലാം വഖഫട്ട് ഹജ്ജട്ട് തതീര്ത്ഥഭാടനവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ഫകറഭാക്കട്ട് മുനനിസനിപഭാലനിറനി,  കചേകലമ്പ്ര പഞഭായത്തട്ട് എന്നനിവലയ ബനനിപനിക്കുന്ന

പുലനിക്കടവട്ട്  പഭാലലാം പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുലവങ്കേനിലുലാം,  പുലനിക്കടവട്ട്  -  കേലലാംപഭാറ,  പുലനിക്കടവട്ട്-

ലപരുമുഖലാം എന്നതീ കറഭാഡുകേള വതീതനികൂടനി നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലന്തങ്കേനിലുലാം നടപടനി

സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പുലനിക്കടവട്ട്-കേലലാംപഭാറ,  പുലനിക്കടവട്ട്-ലപരുമുഖലാം എന്നതീ കറഭാഡുകേള വതീതനിക്കൂടനി

നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള ലപ്രഭാകപഭാസല നനിലവനില പരനിഗണനയനിലനില. 
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നബഭാര്ഡനിലന്റെ ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്. പദതനി

54 (3584) ശതീ  .   ലകേ  .   ലജ  .   മഭാകനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
ശതീ  .   ഡനി  .   ലകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  നബഭാര്ഡനിലന്റെ  ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്.  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി
ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് പ്രവൃത്തനികേള ലചേയഭാറുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില ഏലതലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേലളയഭാണട്ട് ഇതനില ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) ഇവയനില ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച പ്രവൃത്തനികേളനില നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേ
രനിക്കഭാനുള്ളവയുകണഭാ എന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുലട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  റൂറല  ഏരനിയയനിലല  കറഭാഡുകേളുലടയുലാം  പഭാലങ്ങളുലടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് നബഭാര്ഡട്ട് ആര്.ഐ.ഡനി.എഫട്ട്.-ല ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതനില  73  പ്രവൃത്തനികേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേ
രനിക്കഭാനുണട്ട്. 

(ഡനി)  അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ചേഭാത്തന്നൂര് മണയലാം പഭാലലാം പുനര്നനിര്മ്മേഭാണലാം

55 (3585) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലലപട കേലവഭാതക്കല ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല
ശേതീമഭാടനി ജലാംഗ്ഷന-ആറയനില പനി.ഡബച്യു.ഡനി കറഭാഡനില കതഭാട്ടുമുഴനി കതഭാടനിനട്ട് കുറുലകേയുള്ള
ജതീര്ണഭാവസയനിലഭായ  "മണയലാംപഭാലലാം"  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്ന ജനപ്രതനിനനിധനിയുലട
നനികവദനലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  പ്രസ്തുത നനികവദനവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  മുന സര്ക്കഭാരനിലനറ  കേഭാലത്തട്ട്

നടപടനികേലളലന്തങ്കേനിലുലാം സസ്വതീകേരനിചനിരുനകവഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത പഭാലലാം  പുതക്കനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അടനിയന്തര പരനിഗണന

നലകുകമഭാ;  ഇതനിനകേലാം  നടപടനികേലളലന്തങ്കേനിലുലാം  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണങ്കേനില  അതട്ട്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനികവദനവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  മുന  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്

125 ലക്ഷലാം രൂപയട്ട് പഭാലലാം പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുകവണനി എസ്റ്റനികമറട്ട് സമര്പനിച്ചുലവങ്കേനിലുലാം

ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിടനില.

(സനി)  പ്രസ്തുത  പഭാലലാം  പുതക്കനി  പണനിയുന്നതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി

പുതക്കനിയ എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ചേങ്ങനഭാകശരനി ജനറല ആശുപത്രനി ലകേടനിടത്തനിലല ഇലകനികേട്ട് 

വയറനിലാംഗനിനുള്ള നടപടനി

56 (3586) ശതീ  .    സനി  .    എഫട്ട്  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചേങ്ങനഭാകശരനി ജനറല ആശുപത്രനിയനില പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന

ലകേടനിടത്തനിലല ഇലകനികേട്ട് വയറനിലാംഗട്ട് നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏത ഘടത്തനില

എത്തനിലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ചേങ്ങനഭാകശരനി  ജനറല ആശുപത്രനിയനില ഒ.പനി.  കബഭാക്കനിലന്റെയുലാം

സ്ത്രതീകേളുലടയുലാം കുടനികേളുലടയുലാം കബഭാക്കനിലന്റെയുലാം വവദച്യുതതീകേരണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

ലമകറണനിറനി കബഭാക്കനിലന്റെ വവദച്യുതതീകേരണ പ്രവ വൃത്തനികേള കകേഭാകമ്പഭാസനിറട്ട് ലടനഡര്

(സനിവനില, ഇലകനിക്കല) മുകഖന പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേരഭാര് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല 'കേടയനില പഭാലലാം' 
പുനര് നനിര്മ്മേഭാണലാം

57 (3587) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലലപട കേലവഭാതക്കല-കവളമഭാനൂര്
കറഭാഡനില വടക്കുഴനിക്കല കതഭാടനിനട്ട് കുറുലകേയുള്ള 'കേടയനില പഭാലലാം' വതീതനി കൂടനി പുനര്
നനിര്മ്മേനിക്കണലമന്ന നനികവദനലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) എങ്കേനിൽ പ്രസ്തുത പഭാലലാം പുതക്കനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതമഭായനി ബനലപടട്ട് മുൻ
സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിരുന  എന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത പഭാലലാം  പുതക്കനി നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അടനിയന്തര പരനിഗണന
നല്കുകമഭാ; ഇതവലര സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനികവദനലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  142  ലക്ഷലാം രൂപയട്ട് പഭാലലാം പുനര്നനിര്മ്മേനി
ക്കുന്നതനിനുകവണനി എസ്റ്റനികമറട്ട് സമര്പനിച്ചുലവങ്കേനിലുലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിടനില. 

(സനി)  ഭരണഭാനുമതനിക്കുകവണനി പുതക്കനിയ എസ്റ്റനികമറട്ട്  സമര്പനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശേലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ചേഭാത്തന്നൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലലപട പള്ളനിക്കമണടനി 
പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം

58 (3588) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചേഭാത്തന്നൂര്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലലപട  പള്ളനിക്കമണടനി  പഭാലലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനികലയഭാവശേവമഭായ ഭൂമനിയനില ഉളലപടനിട്ടുള്ളതലാം നനികേത്തഭാനഭായനി കൃഷനി
വകുപനിലന്റെ  അനുമതനി  കതടനിയനിട്ടുള്ളതമഭായ  നനിലത്തനിലന്റെ  അളവട്ട്  എത്രയഭാലണന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിലലാം  നനികേത്തുന്നതനിനട്ട്  കൃഷനി  വകുപട്ട്  ഇതനിനകേലാം  അനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പള്ളനിക്കമണടനി പഭാലത്തനിലന്റെ ആവശേവത്തനിനഭായനി അതനിര്ത്തനി തനിരനിചനിട്ടുള്ളതലാം
അനുമതനി  കതടനിയനിട്ടുള്ളതമഭായ  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കഭാന  അവകശേഷനിക്കുന്ന  തടസങ്ങള
എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പള്ളനിക്കമണടനി  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനികലയഭാവശേവമഭായ  ഭൂമനിയനില
ഉളലപടനിട്ടുള്ള നനിലത്തനിലന്റെ അളവട്ട് 0.113 ലഹകര് ആണട്ട്.

(ബനി) ഇതനില 0.0490 ലഹകര് നനിലലാം നനികേത്തുന്നതനിനട്ട് അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
0.0623  ലഹകര് നനിലലാംകൂടനി കകേരള ലനലവയല തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം
2008 പ്രകേഭാരലാം ഒഴനിവഭാക്കനി നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള കൃഷനി വകുപനിലന്റെ ഉത്തരവട്ട് ലഭനിക്കഭാനുണട്ട്.

(സനി)  പളളനിക്കമണടനി പഭാലലാം,  അകപ്രഭാചട്ട് കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നനിവയള്ള
സലലമടുപനിനട്ട് ജനിലഭാതല പര്കചസട്ട് കേമ്മേനിറനി മുകന്നഭാട്ടുവച സല വനിലയട്ട് ഭൂരനിപക്ഷ
ഭൂഉടമകേളുലാം  സമ്മേതപത്രലാം  നലകേനിയനിടനില.  ബഭാക്കനി  നനിലലാം  നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള
അലാംഗതീകേഭാരലാം കതകടണതഭാണട്ട്.

പഭാസ്റ്റനികേട്ട് മനിശണലാം ലചേയ ബനിറ്റുമനിന ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള കറഭാഡുകേള

59 (3589) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ : 

(എ)  ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  പരമഭാവധനി  കറഭാഡുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മനിശനിതലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള  കറഭാഡുകേളുലട
ഗുണകമന്മ പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശുദതീകേരനിച ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ പഭാസ്റ്റനികേട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കറഭാഡുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പഭാസ്റ്റനികേട്ട് മനിശനിതലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട് നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള കറഭാഡുകേളുലട ഗുണകമന്മ
പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ജനുവരനി  2006-ല  പരതീക്ഷണ
അടനിസഭാനത്തനില  കകേരള  വഹകവ  റനിസര്ചട്ട്  ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടട്ട്  കകേരളത്തനിലഭാദവമഭായനി
തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനില ചേഭാവടനിമുക്കട്ട്-പുലവനിള-നരനിക്കല കറഭാഡനില, 500  മതീറര്
വദര്ഘവമുള്ള  കറഭാഡനിലന്റെ  ഉപരനിതലലാം  ശുദതീകേരനിച  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
പുതക്കുകേയുണഭായനി.  5  വര്ഷത്തനിനുകശേഷലാം  ജൂണ്  2011-ല  പരനികശേഭാധനിചകപഭാഴലാം
പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഉപരനിതലലാം  പുതക്കനിയ ഭഭാഗലാം  തഭാരതകമവന കകേടുപഭാടുകേള
കുറവള്ളതഭായനി  കേഭാണലപട്ടു.  പുതതഭായനി പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മനിശനിതലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  നനിര്മ്മേനി
ക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണകമന്മ  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  കേസ്വഭാളനിറനി
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കേണ്കടഭാള ലഭാബുകേള വഴനിയുലാം ലകേ.എചട്ട്.ആര്.ഐ. മുകഖനയുലാം പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  പഭാസ്റ്റനികേട്ട്  മനിശനിതലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  കറഭാഡട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം പഠനലാം നടത്തനി ഇന്തവന കറഭാഡട്ട് കകേഭാണ്ഗസട്ട്  IRC SP 98/2013-ല
പ്രതനിപഭാദനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതപ്രകേഭാരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന്ന കമന്മകേള എടുത്തട്ട് പറയുനണട്ട് :

1. ഡതീകഫഭാര്കമഷലന ലചേറുക്കുന്നതനിനുള്ള ഉയര്ന്ന കശേഷനി

2. ലവള്ള ടഭാര്  സര്ഫസനിനുളളനില  ഒലനിചനിറങ്ങനിയുണഭാകുന്ന കകേടുപഭാടുകേലള
ലചേറുക്കുന്നതനിനുള്ള ഉയര്ന്ന കശേഷനി

3. കറഭാഡനിലന്റെ  ഉപരനിതലലാം  കകേടുപഭാടുകേള  കൂടഭാലത  ദതീര്ഘകേഭാലലാം
നനിലനനിലക്കുന

4. കറഭാഡനിലന്റെ ഉപരനിതലത്തനിനട്ട് കൂടുതല ദൃഢതയുലാം ഉറപ്പുലാം ലഭനിക്കുന

5. പരനിസനിതനി സസൗഹഭാര്ദ്ദേമഭായ രതീതനിയനില പഭാസ്റ്റനികേട്ട് നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം
നടത്തുവഭാന കേഴനിയുന

6. അഞട്ട് ശേതമഭാനകത്തഭാളലാം ബനിറ്റുമനിന ലഭാഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുന. 

പഭാണനിക്കഭാടട്ട് റസ്റ്റട്ട് ഹസൗസനിലന്റെ ജതീര്ണഭാവസ

60 (3590) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) പഭാണനിക്കഭാടട്ട് ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള
റസ്റ്റട്ട് ഹസൗസനിലന്റെ ജതീര്ണഭാവസ പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റസ്റ്റട്ട്  ഹസൗസട്ട്  പുതക്കനിപണനിയുന്നതനിനട്ട്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇലലങ്കേനില  നനിലവനിലുള്ള  പഴയ  ലകേടനിടത്തനിനട്ട്  പകേരലാം  പുതനിയതട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  അടനിയന്തര  അറകുറപണനികേളക്കുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പുതനിയ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ഗഭാമതീണകറഭാ ഡുകേള

61 (3591) ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശേബരതീനഭാഥന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  പ്രധഭാന  ഗഭാമതീണകറഭാഡുകേള  ഏലറടുക്കുനകണഭാ;
ഉലണങ്കേനില ഓകരഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലനനിനലാം എത്ര കറഭാഡുകേളഭാണട്ട് ഉളലപടു
ത്തുന്നതട്ട്;

(ബനി)  അരുവനിക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ആരവനഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനിലല
പ്രധഭാനലപട  ആനകന്ദശേസ്വരലാം-അണനിയനിലക്കടവട്ട്-കേഭാകരവഭാടട്ട്,  അണനിയനിലക്കടവട്ട്-
ലകേഭാകക്കഭാലടല-ഈഞപുരനി  എന്നതീ  ഗഭാമതീണകറഭാഡുകേളുലാം  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
ഏലറടുക്കുകമഭാ ;

(സനി) പ്രസ്തുത കറഭാഡുകേളനില ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ തലന്ന 2 പഭാലങ്ങള
യഭാത്രഭാസജ്ജമഭാകുന്നകതഭാലട ലപഭാനമുടനി,  കപപഭാറ,കകേഭാട്ടൂര് ആനപഭാര്ക്കട്ട്,  ലനയഭാര്ഡഭാലാം
എന്നതീ വനികനഭാദസഞഭാരകകേന്ദ്രങ്ങലള തമ്മേനില ബനനിപനിക്കുന്ന ഏറവലാം വദര്ഘവലാം
കുറഞ്ഞ കറഭാഡഭാകുലമന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉലണങ്കേനില പ്രസ്തുത കറഭാഡുകേളുലട നവതീകേരണലാം ബനി.എലാം. &  ബനി.സനി.
നനിലവഭാരത്തനില ലചേയഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഗഭാമതീണകറഭാഡുകേള  തകദ്ദേശേ  ഭരണ  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനിലഭാണട്ട്.  അവര്
ഫണട്ട് തന്നട്ട് നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുകേയഭാലണങ്കേനില പനി.ഡബച്യു.ഡനി. പണനിയുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  അതട്ട് തകദ്ദേശേ ഭരണ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.

(ഡനി)   പനി.ഡബച്യു.ഡനി. കറഭാഡലഭാത്തതനിനഭാല നനിയമലാം അനുവദനിക്കുന്നനില.

ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില കസഭാഷവല ഓഡനിറട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

62 (3592) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശേട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില കസഭാഷവല ഓഡനിറട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്ലപടു
ത്തഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;
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(ബനി)  എലന്തലഭാലാം  ഉകദ്ദേശേവലക്ഷവങ്ങളഭാണട്ട് ഇതവഴനി  വകേവരനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി) ആലരലയലഭാമഭാണട്ട് കസഭാഷവല ഓഡനിറനില പങ്കേഭാളനിയഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത സലാംവനിധഭാനലാം നടപഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് വകേലക്കഭാള്ളഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട് ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് കദശേതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനിന കേതീഴനില കസഭാഷവല
ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് ഘടലാംഘടമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന. കസഭാഷവല ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് നടത്തുന്ന
തനികലക്കഭായനി പ്രവൃത്തനികേള നടക്കുന്ന പ്രകദശേലത്ത ജനപ്രതനിനനിധനികേള, സഭാകങ്കേതനികേ
വനിദഗട്ട് ദര്  എന്നനിവരടങ്ങനിയ  ഒരു  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പദതനി  നടത്തനിപനിനഭാ
വശേവമഭായ അഭനിപ്രഭായങ്ങളുലാം നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളുലാം പ്രസ്തസ്തുത കേമ്മേനിറനികേളനിലനനിന്നട്ട് സസ്വതീകേരനിചട്ട്
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതമഭാണട്ട്.  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  കസഭാഷവല
ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  ഏര്ലപടുത്തുകേ  വഴനി  മരഭാമത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുലാം കേഴനിയുലാം.  കേമ്മേനിറനിയനില
സഭാകങ്കേതനികേ  വനിദഗട്ട് ദര്  ഉള്ളതനിനഭാല  ഇതട്ട്  ഉറപ്പുണട്ട്.  ആലപ്പുഴയനിലഭാണട്ട്  ഈ
സര്ക്കഭാര്  ആദവമഭായനി  ഇതട്ട്  വനിജയകേരമഭായനി  നടപഭാക്കനിയതട്ട്.  ഇതട്ട്  സലാംസഭാന-
ജനിലഭാ-മണ്ഡല തലങ്ങളനില നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.  കസഭാഷവല ഓഡനിറനിലാംഗനില
ക്രമകക്കടട്ട് കേലണത്തനിയഭാല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഒരു അലാംഗതീകൃത വനിദഗ ഏജനസനിലയലക്കഭാണട്ട്
ക്രമകക്കടുകേലള  സലാംബനനിച  വനിശേദമഭായ  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനി  ഏജനസനിയുലട
ശേനിപഭാര്ശേയുലട അടനിസഭാനത്തനില ബനലപടവര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ലചേറുതരുത്തനി പഭാലത്തനിലന്റെ കടഭാള പനിരനിവട്ട്

63 (3593) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  ഭഭാരതപ്പുഴക്കട്ട്  കുറുലകേയുള്ള  ലചേറുതരുത്തനി
പഭാലത്തനിലന്റെ പണനി എന്നഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട് ;

(ബനി) ഇവനിലട കടഭാള പനിരനിവട്ട് ആരലാംഭനിചതട്ട് എന്നഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഓകരഭാ  വഭാഹനത്തനിലന്റെയുലാം  കേടനകപഭാകുന്നതനിനുള്ള  കടഭാള  നനിരക്കട്ട്
എത്രയഭാണട്ട്; വനിശേദഭാലാംശേലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;



112 കകേരള നനിയമസഭ                  ഒകകഭാബര് 20, 2016

(ഡനി)  ഇതവലര എത്ര കകേഭാടനി രൂപ ഇപ്രകേഭാരലാം കടഭാള ആയനി പനിരനിഞ്ഞുകേനിടനി;
ആലകേ എത്ര കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് കടഭാള ആയനി പനിരനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്;

(ഇ)  എന്നകത്തക്കട്ട് കടഭാള പനിരനിവട്ട്  അവസഭാനനിപനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം  എന്നഭാണട്ട്
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശേദഭാലാംശേലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കചേലക്കര  മണ്ഡലത്തനിലല  ഭഭാരതപ്പുഴയട്ട്  കുറുലകേയുള്ള  ലചേറുതരുത്തനി
പഭാലത്തനിലന്റെ പണനി 25-1-2003-ല പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 27-1-2003 മുതലഭാണട്ട് കടഭാള പനിരനിവട്ട് ആരലാംഭനിചതട്ട്.

(സനി)  ഓകരഭാ  വഭാഹനത്തനിലന്റെയുലാം  കേടനകപഭാകുന്നതനിനുള്ള  കടഭാള  നനിരക്കട്ട്
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

നമ്പര് വഭാഹനലാം ഒരു വശേകത്തയട്ട് ഇരു വശേകത്തയട്ട്

1 ബസട്ട്, കലഭാറനി, ടക്കട്ട് 10.00 രൂപ 15.00 രൂപ

2 ലടകമ്പഭാ, മനിനനിവഭാന 3.00 രൂപ 4.50 രൂപ

3 കേഭാര്, ജതീപട്ട് 2.00 രൂപ 3.00 രൂപ

(ഡനി&ഇ)  ഇതവലര  1,11,26,771  രൂപ  കടഭാള  ആയനി  പനിരനിഞ്ഞുകേനിടനി.
പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ ലചേലവട്ട് 11,95,48,000 രൂപ ആയതനിനഭാല പഭാലത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ  ലചേലവലാം  9  ശേതമഭാനലാം  സഭാധഭാരണ  പലനിശേയുലാം  ഉളലപലടയുള്ള  തകേ
പനിരനിലചടുക്കുന്നതട്ട് വലരകയഭാ അലലങ്കേനില 20 വര്ഷകമഭാ ഏതഭാണട്ട് ആദവലാം അതവലര
കടഭാള പനിരനിവട്ട് തടകരണതണട്ട് എന്നഭാണട്ട് കേരഭാര്.

ലഷഭാര്ണ്ണൂര് മണ്ഡലത്തനിലല ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേള

64 (3594) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശേശേനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലഷഭാര്ണ്ണൂര് മണ്ഡലത്തനില മുന സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനിലുലാം,  അതനിനുമുന
കേഭാലഘടങ്ങളനിലുലാം പ്രവൃത്തനികേള തടങ്ങനിയതലാം നഭാളനിതവലര പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതമഭായ
മരഭാമത്തു പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാലാം; വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  എകപഭാള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന  കേഴനിയുലാം;
വനിശേദഭാലാംശേലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി)  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം  ബജറനില  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുളള  മരഭാമത്തു
പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാലാം;

(ഡനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുലട  പണനികേള  എകപഭാള  തടങ്ങഭാന  കേഴനിയുലാം  ;
അതനിനഭായനി എന്തു നടപടനികേള നഭാളനിതവലര നടത്തനി എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  മണ്ഡലത്തനില കശേഭാചേനതീയഭാവസയുള്ള ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേള ഉളലപലടയുള്ള
കറഭാഡുകേള ഏലതലഭാലാം എനലാം, ഇവ നവതീകേരനിക്കഭാന സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന നടപടനികേള
എലന്തലഭാലാം എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട് ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിനകേതീഴനില മുന സര്ക്കഭാര്
കേഭാലയളവനിലുലാം അതനിനട്ട് മുനകേഭാലഘടങ്ങളനിലുലാം പ്രവൃത്തനികേള തടങ്ങനിയതലാം നഭാളനിതവലര
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാത്തതമഭായ മരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂള  ലചേര്പ്പുളകശരനിയുലട
അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങള വനിപുലലപടുത്തല.

2. ലഷഭാര്ണ്ണൂര് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് പ്രസനില ലവയര്ഹസൗസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

3. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് വഹസ്കൂള ലചേര്പ്പുളകശരനിയനില 8 ക്ലഭാസ് മുറനികേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം.

ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനില ലഷഭാര്ണ്ണൂര്
മണ്ഡലത്തനിലല ലഷഭാര്ണ്ണൂര്-കേവളപഭാറ കറഭാഡനില 0/00 മുതല 4/760 വലര ബനി.എലാം. &
ബനി.സനി. പ്രവൃത്തനിയഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.

(ബനി) 1. ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനിലല പ്രവൃത്തനികേളനില
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂള,  ലചേര്പ്പുളകശരനിയുലട
അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങള  വനിപുലലപടുത്തല  പ്രവൃത്തനി
80 ശേതമഭാനലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി. ബഭാക്കനി പണനികേള 2 മഭാസത്തനിനകേലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

2. ലഷഭാര്ണ്ണൂര് ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  പ്രസനില ലവയര്ഹസൗസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
20-6-2016-ല  എഗനിലമന്റെട്ട്  വച്ചു.  പ്രവൃത്തനി  എത്രയുലാംകവഗലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാം.

3. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് വഹസ്കൂള ലചേര്പ്പുളകശരനിയനില 8 ക്ലഭാസട്ട് മുറനികേളുലട
നനിര്മ്മേഭാണലാം  15  ശേതമഭാനലാം പണനിപൂര്ത്തനിയഭായനി.  ബഭാക്കനി പ്രവൃത്തനി
എത്രയുലാംകവഗലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കുലാം.

854/2019
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നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലല  പ്രവൃത്തനി  31-12-2016-നട്ട്  മുമ്പട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം എന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന. 

(സനി) ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ലകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനില :

1. ജനിലഭാ  ടഷറനി  ലചേര്പ്പുളകശരനി  നനിര്മ്മേഭാണലാം-പനി.ഡബച്യു.ഡനി.
അലഭാലത കവലറ ഏജനസനി വഴനിയഭാണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

2. കൂനത്തറ  ഗവലണ്മെന്റെട്ട്  വഹസ്കൂളനിനട്ട്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണലാം-പണനി
പൂര്ത്തനിയഭായനി.

3. ലഷഭാര്ണ്ണൂര്  നമ്പര്  1  &  2 വനികലജട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം-
ലപ്രഭാകപഭാസല തയഭാറഭാക്കനിവരുന.

4. ജനി.പനി.ടനി.  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്-ലമനസട്ട്  കഹഭാസ്റ്റല  നനിര്മ്മേഭാണലാം-കമല
പ്രവൃത്തനി ആവശേവമനില.

5. ഐ.ടനി.ഐ. വഭാണനിയലാംകുളലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം-ഒന്നഭാലാം ഘടലാം പൂര്ത്തനിയഭായനി.

6. ജൂനനിയര് ലടകനിക്കല സ്കൂള ലഷഭാര്ണ്ണൂര് ചുറ്റുമതനില നനിര്മ്മേഭാണലാം-
പണനി പൂര്ത്തനിയഭായനി.

7. ലഷഭാര്ണ്ണൂര് ലവറനിനറനി ആശുപത്രനി നനിര്മ്മേഭാണലാം-റനിപയര് പ്രവൃത്തനികേള
മഭാത്രകമ ആവശേവമുള.

8. ലഷഭാര്ണ്ണൂര് കമഖല,  എ.ഐ.  ലസന്റെര് നനിര്മ്മേഭാണലാം  -  ലപ്രഭാകപഭാസല
തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

9. ലഷഭാര്ണ്ണൂര് ആര്.എ.ഐ.സനി.  ലസന്റെറനിലന്റെ റനിപയര് -  പ്രവൃത്തനികേള
ലപ്രഭാകപഭാസല തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

10. ജനി.പനി.ടനി.  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്-കലഡതീസട്ട്  കഹഭാസ്റ്റല  നനിര്മ്മേഭാണലാം  -
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

നനിരത്തട്ട് വനിഭഭാഗത്തനില :

1. കേഭാറലമണ ലചേര്പ്പുളകശരനി കറഭാഡട്ട് 0/00 –1/655

2. ലകേഭാപലാം കപങ്ങഭാടനിരനി കറഭാഡട്ട് കേനി.മതീ. 7/400  –10/600

3. ഒറപഭാലലാം - ലപരനിന്തലമണ കറഭാഡട്ട് കേനി.മതീ. 10/00 - 17/00

4. വഭാണനിയലാംകുളലാം - വലപ്പുഴ കറഭാഡട്ട് കേനി.മതീ. 0/00 –10/600
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5. വഭാണനിയലാംകുളലാം - കകേഭാതകുര്ശനി കറഭാഡട്ട് കേനി.മതീ. 0/00 –6/600

6. എരവത്തറ – വലപ്പുഴ കറഭാഡട്ട് 0/00 – 4/00

7. കുളപ്പുള്ളനി - എലനിയലപറ കറഭാഡട്ട് കേനി.മതീ. 0/00 – 14/245

8. കുലുക്കല്ലൂര് - എരവത്ര കറഭാഡട്ട് 0/00 – 5/00

9. കുലുക്കല്ലൂര്  ലറയനിലകവ  കസ്റ്റഷന  മഭാരഭായമലാംഗലലാം  കറഭാഡട്ട്
0/00 – 5/00

10. ലനലഭായ – മപഭാട്ടുകേര കറഭാഡട്ട് കേനി.മതീ. 0/00 – 4/00

11. ലനലഭായ – മഭാവണനിരനിക്കടവട്ട് കറഭാഡട്ട് കേനി.മതീ. 0/00 – 5/300

12. വഭാണനിയലാംകുളലാം മഭാന്നന്നൂര് ലറയനിലകവ കസ്റ്റഷന കറഭാഡട്ട്  കേനി.മതീ.
0/0 –4/500

13. ശതീകൃഷ്ണപുരലാം - മുറനിയങ്കേണനി - ലചേത്തലൂര് കറഭാഡട്ട് കേനി.മതീ. 0/000 –
7/700 വലര ബനി.എലാം. ആന്റെട്ട് ബനി.സനി. ലചേയല.

14. മഭാകങ്ങഭാടട്ട്-ലവള്ളനികനഴനി കറഭാഡട്ട് കേനി.മതീ. 0/000 മുതല 2/000 വലര
ബനി.എലാം. ആന്റെട്ട് ബനി.സനി. ലചേയല

15. അടയഭാപുത്തൂര്  -  കേലവഴനി കറഭാഡട്ട് കേനി.മതീ.  0/000  മുതല  5/600
വലര ബനി.എലാം.ആന്റെട്ട് ബനി.സനി. ലചേയല

(ഡനി)   ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനിലല പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുലാം
എസ്റ്റനികമറട്ട്  തകേയുലട  20 ശേതമഭാനലാം എങ്കേനിലുലാം ബഡ്ജറട്ട്  ലപ്രഭാവനിഷന ലഭനിക്കുകേയുലാം
ലചേയഭാല മഭാത്രകമ  ലടനഡര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള തടങ്ങഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള.  നനിരത്തുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനിലല  പ്രവൃത്തനികേളുലട
ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കനി വരുന.

(ഇ)  നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനില ലനലഭായ – മഭാവണനിരനിക്കടവട്ട്
കറഭാഡട്ട്  കേനി.മതീ.0/00  –  5/300  വലരയുള്ള കറഭാഡഭാണട്ട്  ലഷഭാര്ണ്ണൂര്  മണ്ഡലത്തനില
കശേഭാചേനതീയഭാവസയനിലുള്ളതട്ട്.  ഈ  പ്രവൃത്തനി  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത
ബഡ്ജറനില ഐറലാം നമ്പര്  1463  ആയനി  241-ാം കപജനില ഉളലക്കഭാളളനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഈ പ്രവൃത്തനിയുലട ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേള തകദ്ദേശേ
ഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട കേതീഴനിലഭാണട്ട്.  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലല.  എന്നഭാല
ഗഭാമതീണ കറഭാഡുകേള നവതീകേരനിക്കഭാന പ്രകതവകേ പഭാകക്കജഭായനി ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിനു
പ്രകതവകേ ഫണട്ട്, ഒറത്തവണ തതീര്പഭാക്കല പദതനി കപഭാലല, നലകേനിയഭാല അത്തരലാം
പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടുക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ ആധുനനികേവത്കേരണലാം

65 (3595)    ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന ലമചലപട സഭാകങ്കേതനികേ വനിദവകേള ഉപകയഭാ
ഗനിക്കുന്നതനിനട്ട് പ്രഭാപമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് എലന്തങ്കേനിലുലാം പദതനികേള ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  വകുപനിനു കേതീഴനിലുള്ള നനിര്മ്മേനിതനികേളുലട കേഭാരവത്തനില ലഭവമഭായ ഏറവലാം
മനികേച  സഭാകങ്കേതനികേ  വനിദവയഭാകണഭാ  നനിലവനില  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന്നലതന്ന  കേഭാരവലാം
വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുന്നതനിനുലാം ലമചലപട
സഭാകങ്കേതനികേ വനിദവ ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനുലാം സഹഭായനിക്കുന്ന തരത്തനില മഭാറനിലയടുക്കു
ന്നതനിനട്ട് ആവശേവമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണട്ട്.  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന ലമചലപട സഭാകങ്കേതനികേ വനിദവകേള
ഉപകയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കവണനി  ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട്  വനിദഗരുലട  കസവനലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
ലടയനിനനിലാംഗട്ട്  കപ്രഭാഗഭാമുകേള  സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  തടക്കലാം
കുറനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട്  പരനിശേതീലനലാം  നലകുന്നതനിനുകവണനി
കനരവമലാംഗലത്തട്ട് സനിരമഭായ ഒരു ലടയനിനനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെര് തടങന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  മഭാനച്യുവല  പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.
പ്രവൃത്തനികേളുലട  എസ്റ്റനികമറട്ട്  ഓണ്വലനഭായനി  സമര്പനിചട്ട്  അവയട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകുന്നതനിനട്ട് NIC (National Informatics Centre)-യുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് PRICE
(Project Information and  Cost  Estimation)  കസഭാഫട്ട് ലവയര് രൂപകേല്പന ലചേയട്ട്
നടപനിലഭാക്കനി. ഈ കസഭാഫട്ട് ലവയര് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കേരഭാറുകേഭാരുലട രജനികസ്ട്രേഷന എഗനിലമന്റെട്ട്
വയല, കേമ്പന്യൂടവറസ്ഡട്ട് ലമഷര്ലമന്റെട്ട് ബുക്കട്ട് തയഭാറഭാക്കനി വര്ക്കട്ട് ബനിലകേള തയഭാറഭാക്കുകേ,
വര്ക്കനിലന്റെ  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തുകേ,  ഗുണകമന്മ ഉറപട്ട്  വരുത്തുകേ,  ഓണ്വലനഭായനി
കേരഭാറുകേഭാരുലട കപയ് ലമന്റെട്ട് നടത്തുകേ എന്നതീ കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട് ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇ-ലടണറനിലാംഗട്ട് സനിസ്റ്റലാം നനിലവനില വരുത്തനി.  ഇ-കപയ് ലമന്റെട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാ
ക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  വകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്,  ധനകേഭാരവ
വകുപട്ട്, ഐ.റനി. വകുപട്ട്, കസ്റ്ററട്ട് ബഭാങ്കേട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്തവ, കസ്റ്ററട്ട് ബഭാങ്കേട്ട് ഓഫട്ട് ടഭാവനകൂര്,
എന.ഐ.സനി.  എന്നതീ സഭാപനങ്ങള കമല പദതനികേളുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള  കദശേതീയ  നനിലവഭാരത്തനില  ഉയര്ത്തുന്നതനികലക്കഭായനി
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കറഭാഡുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനില MoRTH Specification-ഉലാം Delhi Schedule of
Rate-ഉലാം  നടപനിലഭാക്കനി.  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി ജനിലഭാ തലങ്ങളനില  Quality Control Lab-കേള സഭാപനിച്ചു.
ആധുനനികേ സഭാകങ്കേതനികേ വനിദവ നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട് ലടയനിനനിലാംഗട്ട്
കപ്രഭാഗഭാമുകേള സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്രതീകൃത പരനിശേതീലനത്തനിനുകവണനി കനരവമലാംഗലത്തട്ട്
ഒരു ലടയനിനനിലാംഗട്ട് ലസന്റെര് തടങന്നതനിനുകവണനി ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന.
ഇകപഭാള കറഭാഡുകേളക്കട്ട് നഭാചേച്യുറല റബ്ബവറസ്ഡട്ട് ബനിറ്റുമനിന,  കവസ്റ്റട്ട് പഭാസ്റ്റനികേട്ട്,  കേയര്
ജനികയഭാ ലടകേ ട്ട്സ്റ്റയനിലസട്ട് എന്നനിവ ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന. ഡനിവസന വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
കേഭാരവക്ഷമത  കൂട്ടുന്നതനിനുകവണനി  കേമ്പന്യൂടര്വത്കൃത  ഡനിവസന  നടപഭാക്കനിവരുന.
പുതനിയ രതീതനികേളുലാം സഭാകങ്കേതനികേ വനിദവകേളുലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള ഉപകേരണങ്ങളുലാം
കസഭാഫട്ട് ലവയറുലാം  വഭാങന്നതനിനുലാം  പരനിശേതീലനലാം  നലകുന്നതനിനുമുള്ള  നടപടനികേളുലാം,
കകേരള  വഹകവ റനിസര്ചട്ട്  ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടനിനട്ട്  ആവശേവമഭായ  അധനികേ  ഉപകേരണങ്ങള
വഭാങന്നതനിനുലാം  ഭസൗതനികേ  സസൗകേരവങ്ങള  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനുലാം  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
വനിദഗ പരനിശേതീലനലാം നലകുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. ഇങ്ങലന,
കേഴനിയുന്നത്ര  മനികേച  സഭാകങ്കേതനികേവനിദവ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്,  വകുപനിലന  ആധുനനികേവല
ക്കരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ശമനിക്കുന്നതട്ട്. 

മണ്ഡലകേഭാലലത്ത അറകുറപണനികേള

66 (3596) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ശേബരനിമല  തതീര്ത്ഥഭാടനകത്തഭാടനുബനനിചട്ട്  കറഭാഡുകേളുലട  നവതീകേരണ
പ്രവൃത്തനികേളുലട ലടനഡര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നകത്തക്കട്ട്
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം മണ്ഡലകേഭാലത്തട്ട് അറകുറപണനികേള തടങ്ങനിയതമൂലലാം
തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കുണഭായ  ബുദനിമുട്ടുകേള  ശദയനിലലപടനിരുകന്നഭാ;  ഇലതഭാഴനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശേബരനിമല  തതീര്ത്ഥഭാടനകത്തഭാടനുബനനിചട്ട്  കറഭാഡുകേളുലട  നവതീകേരണ
പ്രവൃത്തനികേളുലട ലടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം ഈ പ്രവൃത്തനികേലളലഭാലാം
തലന്ന ഒകകഭാബര് മഭാസകത്തഭാലട പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  മണ്ഡലകേഭാലത്തട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കുണഭാകുന്ന
ബുദനിമുട്ടുകേള ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 2016-17-ലല ശേബരനിമല
മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടനവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  28-7-2016-ലല  സ.ഉ.
(വകേ)നമ്പര്  56/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ കദശേതീയപഭാത,
നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം, KSTP  എന്നനിവയനില ഉളലപട്ടുവരുന്ന കറഭാഡുകേളുലട
അറകുറപണനികേള നടത്തുന്നതനിനഭായനി 8943.54 ലക്ഷലാം രൂപയ്കുള്ള ഭരണഭാനുമതനിയുലാം,
പ്രകതവകേഭാനുമതനിയുലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഗുണനനിലവഭാരലാം മുനനനിര്ത്തനി,  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
ക്കനുസൃതമഭായനി മണ്ഡലകേഭാലലാം തടങന്നതനിനുമുമ്പട്ട് തലന്ന ശേബരനിമല കറഭാഡുകേളുലട
പുനരുദഭാരണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  തതീര്ത്ഥഭാടകേര്ക്കട്ട്  സുഗമമഭായ  യഭാത്രഭാസസൗകേരവലാം
ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേണങ്ങഭാടട്ട്-മധുര കേമ്പനനി പഭാലലാം

67 (3597) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേണങ്ങഭാടട്ട്-മധുര കേമ്പനനി പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ നനിലവനിലല അവസ
എന്തഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുള്ള സലലാം ഏലറടുത്തനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ഇലലങ്കേനില ആവശേവമഭായ സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനുലാം,  പ്രസ്തുത പഭാലത്തനിലന്റെയുലാം,
കറഭാഡനിലന്റെയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എന്നകത്തക്കട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുലമന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2017-18 ബഡ്ജറനില  ഉളലപടുത്തുന്നതനിനുള്ള  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി
വരുന്നകതയുള.

(ബനി) സലലാം ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ഏലറടുത്തനിടനില.

(സനി&ഡനി)  പ്രസ്തസ്തുത പദതനിക്കഭായനി സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനുലാം,  കറഭാഡനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള നടത്തുന്നതനിനുലാം പുതക്കനിയ നനിരക്കനില എസ്റ്റനികമറട്ട് തയഭാറഭാക്കനി
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  നനിര്കദ്ദേശേലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനിയുലാം
നലകേനി ദര്ഘഭാസട്ട് ക്ഷണനിചട്ട് കേരഭാറുറപനിചഭാല മഭാത്രകമ നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന
തതീയതനി നനിശയനിക്കുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള. 
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ഒറപഭാലലത്ത പനി.ഡബച്യു.ഡനി. കറഭാഡുകേളുലട അറകുറപണനി

68 (3598) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  പനി.ഡബന്യൂ.ഡനി.  കറഭാഡുകേള
അറകുറപണനി  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശേഷലാം
എത്ര തകേ അനുവദനിച്ചു എന്നതനിലന്റെ വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം  കറഭാഡുകേളുലട  അറകുറപണനിലക്കനലാം  എത്ര  തകേ  വതീതലാം
അനുവദനിച്ചു എനലാം വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ആലകേ  103  ലക്ഷലാം  രൂപ  അനുവദനിച്ചു.  വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

ലതഭാണനിലക്കടവട്ട് പഭാലലാം

69 (3599) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലചേറുവണ്ണൂര്  റഹനിമഭാന  ബസഭാറനികനയുലാം  ഒളവണ  പഞഭായത്തനികനയുലാം
ബനനിപനിക്കുന്ന  ലതഭാണനിലക്കടവട്ട്  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബനനിച
നടപടനികേള എത്രകത്തഭാളമഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുലാം തടര്നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   പ്രസ്തുത  പഭാലത്തനിലന്റെ  റനിവവസ്ഡട്ട്  അവലനലമന്റെനിനട്ട്  അനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനപ്രകേഭാരലാം  പുതക്കനിയ  ഡനിവസന  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശേവമഭായ സലലാം ഏലറടുക്കല
സലാംബനനിച എതനിര്പ്പുമൂലലാം അതനിര്ത്തനിക്കലകേള സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് സഭാധനിചനിരുന്നനില.
തടര്ന്നട്ട് റനിവവസ്ഡട്ട് അവലനലമന്റെട്ട് പ്രകേഭാരലാം അതനിര്ത്തനിക്കലകേള സഭാപനിക്കുന്ന
തനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  റനിവവസ്ഡട്ട്  ഡനിവസന  ലഭവമഭാകുന്ന
മുറയട്ട്  മഭാത്രകമ  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന കേഴനിയുകേയുള. 

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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പുതനിയറയനിലുള്ള സഹകേരണ ഭവന

70 (3600)    ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  സഹകേരണ  വകുപനിലന്റെ  പുതനിയറയനിലുള്ള  ലകേടനിടലാം
(സഹകേരണ  ഭവന)  സലാംബനനിചട്ട്  എലന്തലഭാലാം  ഫയലുകേളഭാണട്ട്  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനിലുള്ളലതന്നട്ട് ഫയല നമ്പരുകേള, നടപടനികേള എന്നനിവ സഹനിതലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനലപടട്ട് അകനസ്വഷണ റനികപഭാര്ടട്ട്
നനിലവനിലുലണങ്കേനില പകേര്പട്ട് ഹഭാജരഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത ലകേടനിടലാം ഉപകയഭാഗശൂനവമഭാലണങ്കേനില ഇതട്ട് ലപഭാളനിചട്ട്  പുതനിയ
ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശേവമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  സഹകേരണ  വകുപനിലന്റെ  പുതനിയറയനിലുള്ള  ലകേടനിടലാം
(സഹകേരണ ഭവന)  സലാംബനനിചട്ട് സനി.ഇ./ബനി.എല./ലകേ.ലകേ.ഡനി./4711/2008  എന്ന
ഫയല  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  ലകേടനിടവനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുലട  ഓഫതീസനിലുലാം,
ഡനി.5-4663/81  എന്ന  ഫയല  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം  ഉത്തരകമഖലഭാ
സൂപ്രണനിലാംഗട്ട്  എഞനിനതീയറുലട  ഓഫതീസനിലുലാം  ഡനി1-1645/86  എന്ന  ഫയല  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്
ലകേടനിട വനിഭഭാഗലാം ഡനിവനിഷന എകനികേന്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയറുലട ഓഫതീസനിലുലാം നനിലവനിലുണട്ട്.
കൂടഭാലത,  22336/എഫട്ട്3/12/ലപഭാ.മ.വ.  ഫയലനില  വകുപ്പുതല നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  ആന്റെട്ട്
ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബന്യൂകറഭാ  ഡയറകറുലട  അകനസ്വഷണ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്
അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കേരുനഭാഗപള്ളനി ടസൗണനില കദശേതീയ പഭാതയട്ട് വബപഭാസട്ട്

71 (3601) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി ടസൗണനില കദശേതീയ പഭാതയട്ട് വബപഭാസട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ  എനലാം  വബപഭാസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ബഡ്ജറനില  തകേ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ; 

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി) പ്രസ്തുത നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിച സഭാദവതഭാപഠനത്തനിനട്ട് ഏലതങ്കേനിലുലാം

ഏജനസനിലയ ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കദശേതീയ  പഭാതയുലട  വബപഭാസനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

എത്രയുലാം കവഗലാം ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേരുനഭാഗപളളനി വബപഭാസനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനി

KIIFB-യനില ഉളലപടുത്തനി 20 കകേഭാടനിയുലട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  വബപഭാസനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിച ലസഷവല പര്പസട്ട്

ലവഹനിക്കളഭായനി  ആര്.ബനി.ഡനി.സനി.ലകേ.-ലയ  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്

ആവശേവമഭായ ഫണട്ട് ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ലകേഭാടുവഴന്നൂര് വനികലജട്ട് ഓഫതീസട്ട് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം

72 (3602) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലകേഭാടുവഴന്നൂര് വനികലജട്ട് ഓഫതീസട്ട് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇകപഭാള ഏതട്ട്

ഘടത്തനിലഭാലണനലാം അനുവദനിക്കലപടനിട്ടുള്ള തകേ എത്രയഭാലണനലാം കേരഭാര് ഏലറടു

ത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്  ആരഭാലണനലാം  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനലാം  എന്നഭാണട്ട്  ആരലാംഭനിചലതനലാം,

എന്നകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളലതനലാം വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം അടനിയന്തരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലകേഭാടുവഴന്നൂര്  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി

3-7-2014-ല കകേഭാണ്ടഭാകര്ക്കട്ട് വസറട്ട് വകേമഭാറുകേയുലാം ഉടലനതലന്ന പണനി ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം

ലചേയലവങ്കേനിലുലാം കേരഭാറുകേഭാരന പണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടനില.  ശതീ.  നനിജുലാംഖഭാന എ.-യഭാണട്ട്

ടനി  പണനിയുലട  കേരഭാര്  ഏലറടുത്തനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  ടനി  പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി  37  ലക്ഷലാം

രൂപയഭാണട്ട്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി) സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 
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ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് കറഭാ ഡുകേളുലട പരനിപഭാലനലാം

73 (3603) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  കറഭാഡുകേളുലട  പരനിപഭാലനചുമതല
നനിലവനില നനിര്വഹനിക്കുന്നതഭാരഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; ; കറഭാഡുകേളുലട അറകുറപണനികേള
കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  അവ  യഥഭാസമയലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  കൃതവമഭായ  ഇടകവളകേളനില
ഇവര് പരനികശേഭാധന നടത്തഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഉകദവഭാഗസര് നടത്തുന്ന പരനികശേഭാധനകേളുലടയുലാം കേലണത്തുന്ന
അറകുറപണനികേളുലടയുലാം  വനിവരലാം  കരഖലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  ഏതരതീതനിയനിലല  സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ളലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനില  പരനികശേഭാധന  നടത്തഭാത്തതലാം  യഥഭാസമയലാം  അറകുറപണനികേള
നടത്തഭാത്തതമഭായ  ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര  എലന്തങ്കേനിലുലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുനകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള
കറഭാഡുകേളുലട  പരനിപഭാലന  ചുമതല  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  നനിരത്തട്ട്  വനിഭഭാഗലാം
എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കഭാണട്ട്.  കറഭാഡുകേളുലട  അറകുറപണനികേള
കേലണത്തുന്നതനിനുലാം  അവ   യഥഭാസമയലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം  കൂടഭാലത എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള അതഭാതട്ട്
കറഭാഡനിലന്റെ  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം, അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം,  ഓവര്സനിയര്മഭാരുലാം  പരനികശേഭാധന  നടത്തഭാറുണട്ട്.  നനിലവനില
അറകുറപണനികേള  ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  അടനിയന്തര  സസ്വഭഭാവമുള്ള  പ്രവൃത്തനികേള
ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയറുലട  കേതീഴനില  ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  ലലവല  ടഭാസട്ട്
കഫഭാഴട്ട്  കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കറഭാഡട്ട്  പരനികശേഭാധന  നടത്തനിയനികശേഷലാം
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് എ ഞനിനതീയര്/അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് എകനികേന്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് മുകഖന നലകുന്ന
റനികപഭാര്ട്ടുകേള  ഈ  ഡനിസ്ട്രേനികട്ട്  ലലവല  ടഭാസട്ട്  കഫഭാഴട്ട്  കേമ്മേനിറനി  പരനികശേഭാധനിചട്ട്
ശേനിപഭാര്ശേ  ലചേയ്യുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയറുലട  കനതൃതസ്വത്തനിലുള്ള
കസ്റ്ററട്ട് ലലവല ടഭാസട്ട് കഫഭാഴട്ട്  കേമ്മേനിറനി പരനിഗണനിചട്ട് കനഭാണ് പഭാന ഫണനിലനനിനലാം
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനണട്ട്.  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് കദശേതീയപഭാത
വനിഭഭാഗത്തനിന  കേതീഴനില എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്  കമധഭാവനി  ആയനിട്ടുള്ള  ഡനിവനിഷന
ഓഫതീസുകേളക്കുലാം, അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് എകനികേന്യൂടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് കമധഭാവനി ആയനിട്ടുള്ള സബട്ട്
ഡനിവനിഷന  ഓഫതീസുകേളക്കുമഭാണട്ട്  കദശേതീയപഭാതയുലട  പരനിപഭാലന  ചുമതല
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നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനില  സബട്ട്  ഡനിവനിഷലന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
എ ഞനിനതീയര്മഭാരുലാം,  ഓവര്സനിയര്മഭാരുലാം അവരുലട അധനികേഭാര പരനിധനിയനില വരുന്ന
കറഭാഡുകേള  കൃതവമഭായ  ഇടകവളകേളനില  പരനികശേഭാധന  നടത്തഭാറുണട്ട്.   പ്രസ്തുത
പരനികശേഭാധനയനില  ഏലതങ്കേനിലുലാം  രതീതനിയനിലുള്ള  അറകുറപണനികേള  കവണനി
വരുലന്നങ്കേനില ആയതനിലന്റെ വനിവരലാം എസ്റ്റനികമറനികനഭാലടഭാപലാം ധരനിപനികക്കണതമുണട്ട്.

ലകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.  പദതനിയനിലുള്ള  കറഭാഡുകേളുലട  പരനിപഭാലന  ചുമതല  അതഭാതട്ട്
സലങ്ങളനിലല എകനി.എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കട്ട് ആണട്ട്.  ഇവരുലട കേതീഴനിലുള്ള കറഭാഡുകേള
കൃതവമഭായ ഇടകവളകേളനില കനരനിടട്ട്  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  യഥഭാസമയലാം  അറകുറപണനികേള
നടത്തനി  കറഭാ   ഡുകേള  സ ഞഭാരകയഭാഗവമഭാക്കനി  പരനിപഭാലനിക്കുനണട്ട്.   പരനികശേഭാധന
റനികപഭാര്ടട്ട്  യഥഭാസമയലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്  നലകുനണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില  ആവശേവമഭായ  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  നലകേനി  യഥഭാസമയലാം  കറഭാഡട്ട്
സഞഭാരകയഭാഗവമഭാക്കനി പരനിപഭാലനിക്കുനണട്ട്. 

(സനി)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിനകേതീഴനിലുള്ള കറഭാഡുകേളനില നനിലവനില പരനികശേഭാധന
നടത്തഭാത്തതനിനുലാം  യഥഭാസമയലാം  അറകുറപണനികേള  നടത്തഭാത്തതനിനുലാം  ശേനിക്ഷണ
നടപടനികേള  എടുകക്കണ  സഭാഹചേരവലാം  ഉണഭായനിടനില.  ഇത്തരലാം  സഭാഹചേരവലാം
ശദയനിലലപടഭാല  ബനലപട  ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര  ശേനിക്ഷണ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുലാം.  കൂടഭാലത കറഭാഡനിലന്റെ പരനിപഭാലനത്തനിനുലാം കറഭാഡനിലൂലടയുള്ള ഗതഭാഗതത്തനിനുലാം
തടസലാം സൃ ഷനിക്കുന്ന തരത്തനിലുള്ള സലാംഗതനികേള ശദയനിലലപടഭാല യഥഭാസമയലാം
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്ത  ഉകദവഭാഗസലന്റെകമല  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നനിഷ്കര്ഷനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  3-9-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)നമ്പര്63/16/ലപഭാ.മ.വ  പ്രകേഭാരലാം
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലല കേരഭാറുകേഭാരുലട കുടനിശനികേ വനിതരണലാം

74 (3604) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലല  കേരഭാറുകേഭാർക്കട്ട്  നനിലവനിൽ  നൽകുവഭാനുള്ള
കുടനിശനികേ എത്രലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗത്തനില  2016  ജനുവരനി  മുതല
2016  ഏപ്രനില വലര  245.10  കകേഭാടനി രൂപയുലാം നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനില
2015 ഒകകഭാബര് മുതല 2016 ഏപ്രനില വലര 948.10 കകേഭാടനി രൂപയുലാം കദശേതീയ പഭാത
വനിഭഭാഗത്തനില പദതനിയനിനത്തനില 41.32 കകേഭാടനി രൂപയുലാം പദതനിയനിതര ഇനത്തനില
1.42  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  അറകുറപണനികേളക്കഭായനി  സലാംസഭാനത്തനിലനനിനലാം
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1.42  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  കകേന്ദ്ര  കറഭാഡട്ട്  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനില  നനിനള്ളതനില
8.88 കകേഭാടനി രൂപയുലാം കുടനിശനികേയുണട്ട്. (ആലകേ 1246.24 കകേഭാടനി)

ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില വനിജനിലനസട്ട് അകനസ്വഷണലാം

75 (3605) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കകേഭാവൂര് കുഞ്ഞുകമഭാന :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലുലാം ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലുലാം
കേരഭാറുകേഭാരുലാം ഉകദവഭാഗസന്മഭാരുലാം ഒത്തുകേളനിചട്ട്  അഴനിമതനി  നടത്തനിയതനിലന്റെ കപരനില
വനിജനിലനസട്ട് അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉലണങ്കേനില ഇസൗ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇസൗ  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന
കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാനുലാം സുതഭാരവവലാം അഴനിമതനി വനിമുക്തമഭാക്കഭാനുലാം എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  ആര്ക്കനിലടക്ചര്  വനിലാംഗനിലന  ശേഭാക്തതീകേരനിക്കഭാന
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് ലലകേലക്കഭാണനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലുലാം ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലുലാം
കേരഭാറുകേഭാരുലാം ഉകദവഭാഗസന്മഭാരുലാം ഒത്തുകേളനിചട്ട്  അഴനിമതനി  നടത്തനിയതനിലന്റെ കപരനില
വനിജനിലനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബന്യൂകറഭാ  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തനി  നനിരവധനി
കകേസുകേളനില റനികപഭാര്ട്ടുകേള സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലല ക്രമകക്കടുകേള
സലാംബനനിചട്ട്  വനിജനിലനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന  ബന്യൂകറഭാ  ലഭവമഭാക്കനിയ  ഒരു
സനിസ്റ്റലാം സ്റ്റഡനി റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാരനില ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തസ്തുത റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പട്ട്
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) പ്രസ്തുത വനിഷയത്തനില ഈ വകുപനില ധഭാരഭാളലാം റനികപഭാര്ട്ടുകേള ലഭവമഭായനി
ട്ടുള്ളതനിനഭാല വര്ഷലാം,  ജനില,  വനിഷയലാം എന്നനിവ തനിരനിച്ചുള്ള കകേസനിലന്റെ വനിശേദഭാലാംശേലാം
ലഭവമഭാക്കനിയഭാല ആയതനിലന്റെ പകേര്പട്ട് നലകുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന കേഭാരവക്ഷമമഭാക്കഭാന ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വനിജനിലനസട്ട്
വനിഭഭാഗലാം  നടപടനികേള  വകേലക്കഭാളനണട്ട്.  മനിന്നല  പരനികശേഭാധനകേള  നടത്തനി
കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  നടപടനികേള  വകേലക്കഭാളനണട്ട്.  ഈ സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില
വന്നതനിനുകശേഷലാം വനിജനിലനസട്ട് ആന്റെട്ട് ആന്റെനി കേറപ്ഷന ബന്യൂകറഭായുലട അകനസ്വഷണത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  വകുപ്പുതല  അകനസ്വഷണത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം  4

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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എഞനിനതീയര്മഭാലര സലസന്റെട്ട് ലചേയ്യുകേയുലാം 8 എഞനിനതീയര്മഭാലര സലലാംമഭാറലാം നടത്തുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) 1. ഓകരഭാ ജനിലകേളുലടയുലാം ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി  ബനലപട ചുമതല

പൂര്ണമഭായുലാം ഒരു ലഡപന്യൂടനി ആര്ക്കനിലടകനിനട്ട് (അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് എകനികേന്യൂടതീവട്ട്

എഞനിനതീയര്)  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജനിലകേളനില നടനവരുന്ന നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  കമലകനഭാടലാം,  ജനിലകേളനില  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  എഞനിനതീയറുലട

അദവക്ഷതയനില  കൂടുന്ന  മഭാസലാംകതഭാറുമുള്ള  അവകലഭാകേനകയഭാഗത്തനില

പലങ്കേടുക്കുകേയുലാം നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള നലകുകേയുലാം ലചേയ്യുകേ എന്നനിവലയഭാലക്ക

ഈ ഉകദവഭാഗസലന്റെ ചുമതലയഭായനിരനിക്കുലാം. 

2. അതഭാതട്ട്  നനിയമസഭഭാ  മണ്ഡലങ്ങളനിലല  നനിര്മ്മേഭാണങ്ങളുലട

വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള എലാം.എല.എ.-മഭാരുമഭായുലാം മറട്ട്  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുമഭായുലാം

ചേര്ച ലചേയ തതീരുമഭാനനിക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുണട്ട്.

3. നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അലാംഗതീകേരനിച രൂപകേലപന പ്രകേഭാരലാം

നടക്കുനലവന്നട്ട് ഉറപഭാക്കുവഭാന ഉകദവഭാഗസലര നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.

4. ഇലകനിക്കല,  ഡ്രെനിക്കട്ട് എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളുമഭായനി കൂടുതല സഹകേരണലാം

ഉറപ്പുവരുത്തുവഭാന അതഭാതട്ട് വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്

മഭാരുമഭായനി ചേര്ചകേള നടത്തുകേയുലാം അതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില

വഭാസ്തുശേനില്പ വനിഭഭാഗലാം തയഭാറഭാക്കുന്ന വനിശേദമഭായ രൂപകേലപനയട്ട് ഒപലാം

തലന്ന ഇലകനിക്കല,  സ്ട്രേക്ചേറല കഡ്രെഭായനിലാംഗുകേളുലാം തയഭാറഭാക്കുവഭാനുള്ള

നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനഭായനി ആവശേവമുള്ള സമയത്തട്ട്

മതീറനിലാംഗുകേള നടത്തുവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

5. ഭസൗതനികേ  സഭാഹചേരവങ്ങള  ലമചലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി

കേമ്പന്യൂടറുകേള  വഭാങന്നതനിനട്ട്  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം

ഉകദ്ദേശേനിക്കുനണട്ട്.

ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ രലാംഗലത്ത നവതീന സഭാകങ്കേതനികേവനിദവകേളുലാം  സകങ്കേതങ്ങളുലാം

മനസനിലഭാക്കുവഭാനുലാം,  അവ  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിന  കേതീഴനിലല  ലകേടനിടങ്ങളനില

പ്രകയഭാഗനിക്കുന്നതനിലന്റെ  സഭാധവത  മനസനിലഭാക്കുവഭാനുലാം  വഭാസ്തുശേനില്പ  പ്രഭാധഭാനവമുള്ള

ഇന്തവയനിലല  നനിര്മ്മേനിതനികേള  കനരനിടട്ട്  കേണട്ട്  പഠനിക്കുവഭാനുള്ള  അവസരങ്ങള  വനിലാംഗനിലല

ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട്  ലഭവമഭാക്കുവഭാനുലാം  നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
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ആര്ക്കനിലടക്ചറല  വനിലാംഗനില  നനിലവനിലുള്ള  ജതീവനക്കഭാരുലട  എണലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാലത

തലന്ന വനിലാംഗനിലന്റെ കേഭാരവക്ഷമത കൂട്ടുവഭാനുള്ള നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്. 

വഫഓവറുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

76 (3606) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില  ഡനി.പനി.ആര്.  (ഡതീലറയനിലഡട്ട്  കപ്രഭാജകട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട്)എന്തനിലന അടനിസഭാനമഭാക്കനിയഭാണട്ട് തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട്; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട് ശതീകേഭാരവലാം, ഉളര്, പടലാം, തമ്പഭാനൂര് എന്നനിവനിടങ്ങളനില

4  വഫഓവറുകേളുലട  കജഭാലനി  ആരലാംഭനിക്കുലമന്ന  24-6-2016-ലല  നയപ്രഖവഭാപന

പ്രസലാംഗത്തനിന പ്രകേഭാരലാം  എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള ഇതനികലക്കഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭായനി

എന്നട്ട് വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  IRC (ഇന ഡവന കറഭാഡട്ട് കകേഭാണ്ഗസട്ട്)-യുലട കകേഭാഡുകേളുലാം ലസഷവല

പബനികക്കഷനുലാം പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ഡനി.പനി.ആര്. തയഭാറഭാക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട് വലറട്ട് ലമകടഭാ പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനികനഭാടനുബനനിച

പ്രഭാരലാംഭ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  ശതീകേഭാരവലാം,  ഉളര്,  പടലാം

എന്നതീ  വഫഓവറുകേളുലട  ഡനി.പനി.ആര്.-കേളക്കട്ട്  വനിശേദ  പഠനത്തനിനുകശേഷലാം സര്ക്കഭാര്

8-9-2016-ലല ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  67/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഭരണഭാനുമതനി

നലകേനി. പ്രസ്തുത സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം 272.84 കകേഭാടനി രൂപ ലചേലവട്ട് വരുന്ന

പദതനികേളക്കട്ട്  2.77  ലഹകര് സലകമലറടുപനിനുള്ള അനുമതനിയുലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പദതനി  ലചേലവട്ട്  തകേ  KIIFB  സമഭാഹരനിചട്ട്  വലറട്ട്  ലമകടഭാ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കു

ന്നതനിനഭായനി രൂപതീകേരനിച കകേരള റഭാപനിഡട്ട് ടഭാനസനിറട്ട് കകേഭാര്പകറഷന ലനിമനിറഡട്ട് (KRTL)

വഴനി  ലചേലവഴനിക്കുന്നതനിനുലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  കേണ്സളടന്റെഭായനി

ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.-ലയ നനിയമനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ശതീകേഭാരവലാം,  ഉളര്,

പടലാം എന്നതീ വഫഓവറുകേളുലട സലകമലറടുപനിനുള്ള വനിശേദഭാലാംശേലാം തനിരുവനന്തപുരലാം

ജനിലഭാ കേളകര്ക്കട്ട് വകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്. സലകമലറടുപനിനുള്ള നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചു

വരുന. വലറട്ട് ലമകടഭാ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി തമ്പഭാനൂര് കമലപഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള

പഠനലാം  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഡനി.എലാം.ആര്.സനി.,  നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട്  എന്നതീ  സഭാപനങ്ങളുലട
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കസവനലാം  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലകേഭാണഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പഠനലാം  നടക്കുന്നതട്ട്.  പ്രസ്തുത  പഠനലാം

പൂര്ത്തനിയഭാകുന്ന മുറയട്ട്  സലലമടുപട്ട്  ഉളലപലടയുള്ള തടര്നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കു

ന്നതഭാണട്ട്. 

വര്ക്കലയനില അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് എഞനിനതീയര് (ബനിലഡനിലാംഗ്സട്ട്) ഓഫതീസട്ട്

77 (3607) ശതീ  .    വനി  .    കജഭായനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വര്ക്കല തഭാലൂക്കനില ലപഭാതമരഭാമത്തു വകുപട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് എഞനിനതീയര്

(ബനിലഡനിലാംഗ്സട്ട്) ഓഫതീസട്ട് നനിലവനിലനില എന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  വര്ക്കല  മണ്ഡലത്തനിലല  ലകേടനിടങ്ങളുമഭായനി  ബനലപട  വനികേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് ചേനിറയനിനകേതീഴട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല എ.ഇ.  ഓഫതീസനിലന ആശയനിക്കുന്നതട്ട്

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് പ്രയഭാസലാം സൃഷനിക്കുനണട്ട് എന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കേനിൽ, വര്ക്കലയനില ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില ഒരു അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്

എഞനിനതീയറുലട (ബനിലഡനിലാംഗ്സട്ട്) ഓഫതീസട്ട് തടങന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ശദയനിലലപടനിടനില.  പരനികശേഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  വര്ക്കലയനില  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില  ഒരു  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്

എഞനിനതീയറുലട (ബനിലഡനിലാംഗ്സട്ട്) ഓഫതീസട്ട് തടങന്ന കേഭാരവലാം പരനികശേഭാധനിക്കുലാം. 

കേരുനഭാഗപള്ളനി പുത്തനലതരുവട്ട്-തറയനില കേടവട്ട് കറഭാഡനിലന്റെ ടഭാറനിലാംഗട്ട്

78 (3608) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല പുത്തനലതരുവട്ട്-  തറയനില

കേടവട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെ ടഭാറനിലാംഗനിനട്ട് ലഭനിച ഭരണഭാനുമതനിയുലട കേഭാലഭാവധനി എനവലരയഭാണുള്ളതട്ട്;

ഈ കറഭാഡനിലന്റെ ടഭാറനിലാംഗട്ട് കജഭാലനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  കറഭാഡനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  എത്ര  രൂപയുലട

ഭരണഭാനുമതനിയഭാണട്ട് ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  എത്ര കേനി.മതീ.  ദൂരലാം ടഭാറനിലാംഗുലാം അനുബന കജഭാലനികേളുലാം



128 കകേരള നനിയമസഭ                  ഒകകഭാബര് 20, 2016

നനിര്കദ്ദേശേനിക്കലപടനിരനിക്കുന; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  ടഭാറനിലാംഗുലാം  അനുബന  പ്രവൃത്തനികേളുലാം  എത്രയുലാം  കവഗലാം

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുത്തനലതരുവട്ട്,  തറയനിലകേടവട്ട്  കറഭാഡനിനട്ട്  14-7-2014-നഭാണട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയതട്ട്. 12-6-2015-നട്ട് ലടണര് നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയതനിനഭാല ഭരണഭാനുമതനിയുലട
കേഭാലഭാവധനി കേഴനിയുന്നനില. ഈ കറഭാഡനിലന്റെ ടഭാറനിലാംഗട്ട് പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചനിടനില. 

(ബനി) ടനി കറഭാഡനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് 14-7-2014-ലല  ജനി.ഒ.
(ആര്.ടനി.)നമ്പര്  993/2014/ലപഭാ.മ.വ.  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  250  ലക്ഷലാം
രൂപയുലട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനി.  ഈ കറഭാഡനിലന്റെ ആലകേ ദൂരലാം  4  കേനികലഭാമതീററഭാണട്ട്
(0/000  മുതല  4/000  വലര).  ഈ കവലയനില ബനി.എലാം.ആന്റെട്ട് ബനി.സനി.  പ്രകേഭാരലാം
2.750  കേനികലഭാമതീറര് ടഭാറനിലാംഗുലാം നനിലവനിലുള്ള ഇടുങ്ങനിയ കേലുങകേളുലട വതീതനി കൂടലുലാം
ഓട നനിര്മ്മേഭാണവലാം കറഭാഡട്ട് മഭാര്ക്കനിലാംഗുമഭാണട്ട് ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്. 

(സനി)  നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  ടനി പ്രവൃത്തനി ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് ലതരലഞ്ഞടുത്ത
കേരഭാറുകേഭാരനുമഭായനി എഗനിലമന്റെട്ട് ഒപട്ട് വചനിട്ടുണട്ട്.  കവല തടങന്നതനിനുള്ള അടനിയന്തര
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കടഭാളബൂത്തുകേളനിലല പനിരനിവട്ട്

79 (3609) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്ന കശേഷലാം ഏലതലഭാലാം കറഭാഡുകേളനിലല
കടഭാളബൂത്തുകേളനിലല പനിരനിവട്ട് അവസഭാനനിപനിച്ചു എന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ബനി) എത്ര നഭാളുകേളഭായനി പ്രസ്തസ്തുത കടഭാളബൂത്തുകേളനില പനിരനിവട്ട് നടന്നനിരുന;

(സനി)  കേഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം  കടഭാളപനിരനിവട്ട്  നടക്കുന്ന  കകേന്ദ്രങ്ങള
ഏലതലഭാമഭാണട്ട്;  പ്രസ്തുത കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല കടഭാള പനിരനിവട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കഭാന എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലമന വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശേഷലാം ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട്
നനിരത്തുകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം കടഭാള പനിരനിവട്ട്  നടത്തനിവന്നനിരുന്ന തൃപ്പൂണനിത്തുറ



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 129

മനിനനി വബപഭാസനിലല തടപളളനി-കേഭാട്ടുപുഴ പഭാലത്തനിലന്റെ കടഭാള പനിരനിവട്ട്  24-9-2016
തതീയതനിയനിലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  1308/2016/ലപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  24-9-2016
അര്ദരഭാത്രനി  മുതല  നനിര്ത്തലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കദശേതീയപഭാത  തനിരുവനന്തപുരലാം
വബപഭാസനിലല ആക്കുളലാം പഭാലത്തനിലന്റെ കടഭാള പനിരനിവട്ട്  8-9-2016-നുലാം,  കദശേതീയപഭാത
17-ല കേനി.മതീ.  431/500-ലല വരഭാപ്പുഴ പഭാലത്തനിലന്റെ കടഭാള പനിരനിവട്ട്  8-9-2016-നുലാം,
കദശേതീയപഭാത 47 എ-ല  കേനി.മതീ. 5/800-ലല കുണന്നൂര് പഭാലത്തനിലന്റെ കടഭാള പനിരനിവട്ട്
1-7-2017-നുലാം  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  പടന്നക്കഭാടട്ട്  ലറയനിലകവ  ഓവര്ബനിഡ്ജനിലന്റെ
കടഭാള പനിരനിവട്ട് 8-10-2016-നുലാം അവസഭാനനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) തടപളളനി-കേഭാട്ടുപുഴ പഭാലത്തനിലന്റെ കടഭാള-1-10-2012 മുതല 24-9-2016 വലര

ആക്കുളലാം കടഭാള - 25-2-2004 മുതല 8-9-2016 വലര

വരഭാപ്പുഴ കടഭാള - 16-1-2001 മുതല 8-9-2016 വലര

കുണന്നൂര് - 4-1-2000 മുതല 1-7-2016 വലര

പടന്നക്കഭാടട്ട് ലറയനിലകവ ഓവര്ബനിഡ്ജട്ട് -27-9-2012 മുതല 8-10-2016 വലര

(സനി) ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിലന്റെ അധനികേഭാരപരനിധനിയനിലുള്ള ഒരു പഭാലത്തനിലുലാം
കേഭാലഭാവധനി കേഴനിഞ്ഞകശേഷലാം കടഭാള പനിരനിവട്ട് നടക്കുന്നനില. 

നഭാലുവരനിപഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 
ജനിലയനിലല സലലമടുപട്ട്

80 (3610) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  നഭാലുവരനിപഭാതയുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില  സലലമടുപ്പു
പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില  എത്ര സസ്വകേഭാരവ  വവക്തനികേളുലട  എത്ര സലമഭാണട്ട്
അകേസ്വയര്  ലചേയ്യുന്നലതനലാം  ഇവര്ക്കു  നലകുന്ന  നഷപരനിഹഭാരത്തുകേ  എത്രയഭാലണനലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില നഭാലുവരനിപഭാതയട്ട്  കറഭാഡനിലന്റെ ഇരുവശേങ്ങളനില
നനിനലാം സലലമടുക്കഭാലത ഒരു വശേത്തട്ട് നനിന്നട്ട്  മഭാത്രലാം സലലമടുക്കഭാന തതീരുമഭാനനിചതട്ട്
പക്ഷപഭാതപരമഭാലണന്ന പരഭാതനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ:  ഇക്കഭാരവത്തനില അകനസ്വഷണലാം
നടത്തനി തലവനതീതനി നടപഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി യകഥഷലാം ലഭവമഭാലണങ്കേനിലുലാം സസ്വകേഭാരവ വവക്തനികേളുലട ഭൂമനി
മഭാത്രമഭാണട്ട്  നഭാലുവരനിപഭാതയട്ട്  അകേസ്വയര് ലചേയലതന്ന പരഭാതനി  ശദയനിൽലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനിൽ  ഇകതക്കുറനിച്ചുലാം അകനസ്വഷനിച്ചു നതീതനിപൂര്വമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
തയഭാറഭാകുകമഭാ ;

854/2019
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(ഡനി)  നഭാലുവരനിപഭാത  കേടനവരുന്ന  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  പുതനിയ  ബസട്ട്റഭാന്റെട്ട്
ഭഭാഗത്തട്ട്  ലലഫഓവര്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന  ഉകദ്ദേശേവമുകണഭാ;  മറ്റു  പ്രധഭാനപടണങ്ങളനില
വഭാണനിജവ കകേന്ദ്രങ്ങലള ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി ലലബപഭാസട്ട് നനിര്മ്മേനിചതട്ട് കപഭാലല
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ലലബപഭാസട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കഭാന ആകലഭാചേനയുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  നഭാഷണല  വഹകവ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇനഡവ,  കദശേതീയപഭാത

മഭാനദണ്ഡ  പ്രകേഭാരലാം  അവലനലമന്റെട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയഭാണട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില

നഭാലുവരനിപഭാതയട്ട്  സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതട്ട്.  നഭാലുവരനിപഭാതയുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില  സലലമടുപട്ട്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  സലലമടുപട്ട്

നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല  മഭാത്രകമ  ഇതസലാംബനനിച  മറട്ട്  വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള

ലഭവമഭാകുകേയുള.

(ഡനി) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില നഭാലുവരനിപഭാത നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള വനിശേദമഭായ

കപ്രഭാജകട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  നഭാഷണല  വഹകവ  അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇനഡവ  M/s.

AECOM Consultants എന്ന ഏജനസനിലയ ഏലപനിചട്ട് തയഭാറഭാക്കനി വരനികേയഭാണട്ട്.

ഡനി.പനി.ആര്.  കേനിടനിയഭാകല വഫഓവറനിലന്റെയുലാം,  വബപഭാസനികന്റെയുലമഭാലക്ക പദതനികേലള

കുറനിചട്ട് അറനിയഭാന കേഴനിയുകേയുള.

പനി. ഡബച്യു.ഡനി.-യനില നനിര്ബനപൂര്വമഭായ സനിരലാം പുനര്വനിനവഭാസലാം

ഒഴനിവഭാക്കഭാന നടപടനി

81 (3611) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പനി.ഡബച്യു.ഡനി.  വകുപനിലനനിനലാം  564  മനിനനിസ്റ്റതീരനിയല  തസ്തനികേകേള

എല.എസട്ട്.ജനി.ഡനി. എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വകുപനികലക്കട്ട് 2008-ല വനിട്ടു ലകേഭാടുക്കുകേയുണഭാകയഭാ;

(ബനി)  ഓപ്ഷന പ്രകേഭാരലാം  ആവശേവമഭായ ജതീവനക്കഭാലര  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല

പനി.ഡബച്യു.ഡനി.യനിലല ജൂനനിയറഭായ ജതീവനക്കഭാലര നനിര്ബനപൂര്വലാം എല.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.-യനികലക്കട്ട് മഭാറഭാന

തതീരുമഭാനനിചനിരുകന്നഭാ;

(സനി)  ജതീവനക്കഭാരുലട  പരഭാതനിലയത്തുടര്ന്നട്ട്  നനിര്ബനപൂര്വമഭായ നനിയമനലാം

ഒഴനിവഭാക്കനി പനി.എസട്ട്.സനി.-യനില നനിന്നട്ട് കനരനിടട്ട് നനിയമനലാം നലകേനിയനിരുന്നതട്ട് ശദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ജൂനനിയറഭായവരുലട  നനിര്ബനപൂര്വമുള്ള  മഭാറലാം  പുനനഃപരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്
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ലസക്രടറനിതല സമനിതനി നലകേനിയ ശേനിപഭാര്ശേ ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ഇ)  പനി.ഡബച്യു.ഡനി.-യനില നനിനലാം എല.എസട്ട്.ജനി.ഡനി.യട്ട് വനിടട്ട് നലകേനിയ മുഴവന

തസ്തനികേയുലാം പനി.എസട്ട്.സനി. വഴനി നനിയമനിചതട്ട് കേണക്കനിലലടുത്തട്ട് നനിര്ബനപൂര്വമഭായ

സനിരലാം പുനര്വനിനവഭാസ നടപടനി നടത്തുന്നതട്ട് ഒഴനിവഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   അലത.

(ബനി)  തതീരുമഭാനനിചനിരുന.

(സനി)  ശദയനിലലപടനിടുണട്ട്.

(ഡനി)  ഈ വനിഷയലാം പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഇ)   ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില ഇല.

ആധഭാരലാം സസ്വയലാം എഴതഭാലമന്ന ഉത്തരവട്ട്

82 (3612) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ആധഭാരലാം സസ്വയലാം എഴതഭാലമന്ന ഉത്തരവട്ട് പനിനവലനിക്കുന്നത സലാംബനനിചട്ട്
കൂടുതല പഠനലാം നടത്തുന്നതനിനഭായനി  കേമ്മേതീഷലന ചുമതലലപടുത്തുന്ന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില കേമ്മേതീഷലന്റെ ഘടന എങ്ങനിലനയഭായനിരനിക്കുലാം;  വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള
നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരവലാം പുനനഃപരനികശേഭാധനിക്കഭാന സര്ക്കഭാരനിലന കപ്രരനിപനിച ഘടകേങ്ങള
ഏലതഭാലക്ക; വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  രജനികസ്ട്രേഷന  ഇനലസകര് ജനറലനിലന്റെ  1-3-2016-ലല  ഐ.റനി.3/30120-ാം
നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം പുറലപടുവനിച ഉത്തരവനില കകേരളത്തനില വസ്തു വഭാങന്ന ആളനിനുലാം
വനിലക്കുന്ന ആളനിനുലാം ആധഭാരലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള അധനികേഭാരലാം സനിദനിചനിരുന.
ഇതസലാംബനനിചട്ട്  ആധഭാരലമഴത്തട്ട്  കമഖലയനില  ലതഭാഴനില  ലചേയ്യുന്നവരുലട  പരഭാതനികേള
ഉയര്നവന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില,  നനികുതനി  വകുപട്ട്  അഡതീഷണല  ലസക്രടറനി
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കേണ്വതീനറുലാം രജനികസ്ട്രേഷന ലഡപന്യൂടനി ഇനലസകര് ജനറല (വലസനസനിലാംഗട്ട്), ആള
കകേരള  കഡഭാകേച്യുലമന്റെട്ട്  വറകറഴട്ട്  &  വസ്ക്രൈബട്ട്  വലസനസട്ട്  അകസഭാസനികയഷന
സലാംസഭാന പ്രസനിഡന്റെട്ട് ശതീ. പനി. ലകേ. ഇന്ദുകേലഭാധരന, കകേരള കസ്റ്ററട്ട് കഡഭാകേച്യുലമന്റെട്ട്
വര്കക്കഴട്ട്  യൂണനിയന  കജഭായനിന്റെട്ട്  കേണ്വതീനര്  ശതീ.  കപഭാത്തനകകേഭാടട്ട്  ഹരനിദഭാസട്ട്
എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളഭായനി ഒരു മഭാസലത്ത കേഭാലഭാവധനിയനില കേമ്മേതീഷലന നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  രജനികസ്ട്രേഷന  ഇനലസകര്  ജനറലനിലന്റെ  1-3-2016-ലല  ഐ.റനി.3/30120-ാം
നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം പുറലപടുവനിച ഉത്തരവനില കകേരളത്തനില വസ്തു വഭാങന്ന ആളനിനുലാം
വനിലക്കുന്ന ആളനിനുലാം ആധഭാരലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള അധനികേഭാരലാം സനിദനിചതമഭായനി
ബനലപടട്ട്  ആധഭാരലമഴത്തട്ട്  കമഖലയനില  ലതഭാഴനില  ലചേയ്യുന്നവരുലട  പരഭാതനികേള
ഉയര്നവന്ന സഭാഹചേരവമഭാണട്ട് കേമ്മേതീഷലന നനിയമനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കഭാന
സര്ക്കഭാരനിലന കപ്രരനിപചതട്ട്. 

സസ്വയലാം എഴതനി തയഭാറഭാക്കുന്ന ആധഭാരങ്ങള

83 (3613) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) വലസനസുള്ള ആധഭാരലാം എഴത്തുകേഭാലര കൂടഭാലത സസ്വന്തമഭായനി ആധഭാരലാം
എഴതഭാലമനള്ള  നനിയമലാം  എന്നഭാണട്ട്  പ്രബലവത്തനില  വന്നതട്ട്;  ഇതനിലന്റെ  കകേഭാപനി
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കകേരളത്തനില ആകേമഭാനലാം എത്ര രജനികസ്റ്റര്ഡട്ട് (വലസനസുള്ള) ആധഭാര
ലമഴത്തുകേഭാരഭാണട്ട് നനിലവനില ഉണഭായനിരുന്നതട്ട്; ജനില തനിരനിചട്ട് എണലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(സനി)  പല ബഭാങ്കുകേളനിലുലാം  മറ്റുലാം  സസ്വന്തമഭായനി  എഴതനി  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ ആധഭാരങ്ങള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ബഭാങ്കുകേഭാര് മടനികേഭാണനിക്കുന്നത സലാംബനനിചട്ട് പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ആധഭാരലമഴത്തുകേഭാരുലട സഘടന,  സമരത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സര്ക്കഭാരുമഭായനി
ഏലതങ്കേനിലുലാം  വനിധത്തനിലുള്ള  ചേര്ചകേള  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കേനില  ഇതനിലന്റെ
വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(ഇ) വലസനസുള്ള ആധഭാരലമഴത്തുകേഭാലര ഒഴനിവഭാക്കനി സസ്വന്തമഭായനി ആധഭാരലാം
രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുന്നതമൂലലാം  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  കനടമഭാകണഭാ,  അകതഭാ  കകേഭാടമഭാകണഭാ
ഉണഭായനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  31-5-2016  തതീയതനിയനിലല കകേരള ഗസറനില  (വഭാലവലാം  5,  നമ്പര്  22,
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പഭാര്ടട്ട്  III)  പ്രസനിദലപടുത്തനിയ  1-3-2016-ലല  ഐ.ടനി.(3)-30120/2010  നമ്പര്
വനിജഭാപന പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് ആധഭാരവമഭായനി ബനലപട ''Executent-നുലാം  Claiment''-നുലാം
സസ്വന്തമഭായനി  ആധഭാരലാം  എഴതഭാലമനള്ള  കകേരള  ആധഭാരലമഴത്തട്ട്  വലസനസട്ട്
ചേടങ്ങളനിലല കഭദഗതനി പ്രഭാബലവത്തനില വന്നതട്ട്.  കകേഭാപനി ഇകതഭാലടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം
ലചേയനിരനിക്കുന. (അനുബനലാം 1)*

(ബനി) 30-4-2015  തതീയതനിയനിലല കകേരളത്തനില ആകേമഭാനമുള്ള രജനികസ്റ്റര്ഡട്ട്
(വലസനസട്ട് ഉള്ള)  ആധഭാരലമഴത്തുകേഭാരുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള ഇകതഭാലടഭാപലാം
ഉള്ളടക്കലാം ലചേയനിരനിക്കുന. (അനുബനലാം 2)*

(സനി)  സസ്വയലാം  തയഭാറഭാക്കനി  എന്ന  കേഭാരണത്തഭാല  ബഭാങ്കുകേള  ആധഭാരങ്ങള
സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  മടനികേഭാണനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  പരഭാതനികേലളഭാനലാം  നഭാളനിതവലര
ലപഭാതജനങ്ങളനിലനനിന്നട്ട് വകുപനിനട്ട് ലഭനിചനിടനില. 

(ഡനി) അവരുലട ആവശേവപ്രകേഭാരലാം 19-10-2016-ല ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ)  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലല  സുതഭാരവത,  കേഭാരവക്ഷമത,  കവഗത,  അഴനിമതനി
നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം,  ഇടനനിലക്കഭാലര  ഒഴനിവഭാക്കല,  നടപടനിക്രമങ്ങളുലട  ലഘൂകേരണലാം
എന്നനിവ ലക്ഷവമഭാക്കനി നടപഭാക്കനിയ പരനിഷ്കഭാരത്തനിലൂലട സര്ക്കഭാരനിനുണഭായ കനടവലാം
കകേഭാടവലാം സലാംബനനിചട്ട് സമഗമഭായനി വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില. 

സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനില കേമ്പന്യൂടറുകേള ലഭവമഭാക്കഭാന നടപടനി

84 (3614) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല സബ്ബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനില ആവശേവത്തനിനട്ട്
കേമ്പന്യൂടറുകേള ഇല എന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കേനില  കേമ്പന്യൂടറുകേള  നലകുന്നതനിനഭാവശേവമഭായ  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചലതന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിടുണട്ട്.

(ബനി)  നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി
രജനികസ്ട്രേഷന  വകുപനില  കേമ്പന്യൂടര്വത്കേരണലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

തനിരുവലലാം സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസനിലനനിനലാം വവഭാജകരഖ ചേമചട്ട് 

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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പണലാം തടനിപട്ട്

85 (3615) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവലലാം സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസനില നനിന്നട്ട് ടഷറനിയനില അടക്കഭാന
നലകേനിയ  53  ലക്ഷലാം രൂപ വവഭാജ കരഖ ചേമചട്ട്  തടനി എടുത്ത സലാംഭവലാം ശദയനില
ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങ്കേനില  ഇതസലാംബനമഭായ  കകേസട്ട്  അകനസ്വഷണലാം  ഇകപഭാള  ഏത

ഘടത്തനിലഭാണട്ട് എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കകേസനില  എത്ര  പ്രതനികേലള  ഇതനിനകേലാം  അറസ്റ്റട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്;

കകേസകനസ്വഷണത്തനിലന്റെ ചുമതല ആര്ക്കഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സമഭാന  രതീതനിയനിലുള്ള  തടനിപ്പുകേള  സലാംസഭാനലത്ത  മറട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്

ഓഫതീസുകേളനില നടന്നനിട്ടുകണഭാ എന്ന പരനികശേഭാധനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  എങ്കേനില ഇതമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ഇതനിനകേലാം  വകേലക്കഭാണ നടപടനികേള

എലന്തഭാലക്ക; വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേസട്ട്  അകനസ്വഷണലാം  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  കകേസനില  ഉളലപടനിട്ടുള്ള

4 പ്രതനികേലള അറസ്റ്റട്ട് ലചേയട്ട് റനിമഭാന്റെട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) മൂന്നട്ട് ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റുമഭാരുളലപലട നഭാലട്ട് കപലര അറസ്റ്റട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

നനിലവനില കനമലാം സര്ക്കനിള ഇനലസകര് ആണട്ട് കകേസകനസ്വഷണത്തനിലന്റെ ചുമതല

വഹനിച്ചുവരുന്നതട്ട്. 

(ഡനി)  സമഭാനരതീതനിയനിലുള്ള തടനിപ്പുകേള വലതലാം നടന്നനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് പരനികശേഭാധനിചട്ട്

റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാന എലഭാ ജനിലഭാ രജനിസ്ട്രേഭാര്മഭാകരഭാടുലാം നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) തനിരുവലലാം സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ആഫതീസനിലല റവനന്യൂ ക്രമകക്കടുകേള സലാംബനനിചട്ട്

വകുപ്പുതല അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി വനിശേദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന തനിരുവനന്തപുരലാം

ജനിലഭാ രജനിസ്ട്രേഭാര്  (ആഡനിറട്ട്)-കനഭാടുലാം സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം പരനികശേഭാധന

നടത്തനി ഇത്തരത്തനിലുള്ള ക്രമകക്കടുകേള നടന്നനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് പരനികശേഭാധനിചട്ട് വനിവരലാം



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 135

റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയഭാന എലഭാ ജനിലഭാ രജനിസ്ട്രേഭാര്മഭാകരഭാടുലാം നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത ഈ

ഗുരുതരമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  ക്രമകക്കടട്ട്  വവക്തമഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്  ഡയറകര്  ജനറല

ഓഫട്ട് കപഭാലതീസനിനുലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം സനിറനി  കപഭാലതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷണര്ക്കുലാം കേത്തട്ട്

നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  കുറക്കഭാര്ലക്കതനിലര  അകനസ്വഷണലാം  നടത്തുന്നതനിനുലാം  മറട്ട്

സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനില  പരനികശേഭാധന  നടത്തുന്നതനിനുലാം  വനിജനിലനസട്ട്

ഡയറകര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശേലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

സസ്വന്തമഭായനി ആധഭാരലാം തയഭാറഭാക്കഭാന കവണ സഹഭായങ്ങള

86 (3616) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

സസ്വന്തമഭായനി  ആധഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കഭാന  കവണ സഹഭായങ്ങള ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എലന്തങ്കേനിലുലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുലണങ്കേനില വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ;
ഇലലങ്കേനില ഏര്ലപടുത്തുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേക്ഷനികേളക്കട്ട് സസ്വന്തമഭായനി ആധഭാരലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുകവണനി,  പ്രമഭാണങ്ങളുലട
മഭാതൃകേകേള രജനികസ്ട്രേഷന വകുപനിലന്റെ  www.keralaregistration.gov.in  എന്ന ലവബ്വസറനില
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  കമല  മഭാതൃകേഭാധഭാരങ്ങള  അടനിസഭാനമഭാക്കനി,
ആധഭാരങ്ങള തയഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള സസ്വതീകേരനികക്കണ നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം  വവവസകേളുലാം
സലാംബനനിച്ചുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  ഉളലപട  സര്ക്കുലറുലാം  ലവബ്വസറനില
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. (സര്ക്കുലര് നമ്പര് ഐ.റനി.3/30120/10 തതീയതനി 12-8-2016)

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനിലല 
കേമ്പന്യൂടറുകേള

87 (3617) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) 2016  ലഫബ്രുവരനി മഭാസത്തനില കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില ഓണ്വലന
രജനികസ്ട്രേഷന നടപടനികേള ആരലാംഭനിചതനിനുകശേഷലാം എത്ര കേലാംപന്യൂടറുകേള ജനിലയനിലല
സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനില അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നതട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  സബട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര് ആഫതീസുകേളനിലനനിനലാം ലപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട് കസവനലാം
സുഗമമഭായനി നലകുന്നതനിനട്ട് കുറഞ്ഞതട്ട് അഞട്ട് കേലാംപന്യൂടറുകേലളങ്കേനിലുലാം ആവശേവമഭാലണ
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ന്നനിരനിലക്ക,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  എത്ര  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേള  മൂകന്നഭാ
അതനില കുറകവഭാ  കേലാംപന്യൂടറുകേള  മഭാത്രമുപകയഭാഗനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന  എന്നതട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതട്ട്  ബനലപട  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലത്ത
സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേളനിലല
കേലാംപന്യൂടറുകേളുലട അപരവഭാപത പരനിഹരനിക്കഭാന അടനിയന്തര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016  ലഫബ്രുവരനി മഭാസത്തനില കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില ഓണ്വലന
നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചതനിനുകശേഷലാം  9  കേമ്പന്യൂടറുകേള  ജനിലയനിലല  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്
ഓഫതീസുകേളനില അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  മൂകന്നഭാ അതനില കുറകവഭാ കേമ്പന്യൂടറുകേള മഭാത്രമുപകയഭാഗനിച്ചു പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുന്ന  33  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്  ഓഫതീസുകേള  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില  ഉള്ളതഭായനി
ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  കേമ്പന്യൂടറുകേളുലട  അപരവഭാപത  ബനലപട  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്
ഓഫതീസുകേളുലട പ്രവര്ത്തനലത്ത ബഭാധനിക്കുന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നടപട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലത്ത വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി
രജനികസ്ട്രേഷന വകുപനില കേമ്പന്യൂടര്വത്കേരണലാം നടത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന. 

രജനികസ്ട്രേഷന വകുപനിലന അഴനിമതനി മുക്തമഭാക്കുന്നതനിനട്ട് 
സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള

88 (3618) ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശേട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശേനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  രജനികസ്ട്രേഷന  വകുപനിലന  അഴനിമതനി  മുക്തമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സസ്വതീകേരനിച
നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി)  നനിലവനിലല  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശേഷലാം  രജനികസ്ട്രേഷന
വകുപനില അഴനിമതനിക്കഭാരഭായ എത്ര ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലര നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  ലമചലപട പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാഴ്ചലവച ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ഈ കേഭാലയളവനില
ഗുഡ്സട്ട് സര്വതീസട്ട് എനടനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട് ജതീവനക്കഭാലര സമതീപനിക്കഭാലത അകപക്ഷകേള കനരനിടട്ട്
സമര്പനിക്കുന്നതനിനുലാം  ഫതീസട്ട്  ഒടുക്കുന്നതനിനുലാം  ഉള്ള  ഓണ്വലന  സലാംവനിധഭാനലാം
ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  വകുപനില നനിലവനിലുള്ള ഫതീസട്ട് നനിരക്കുകേള ഓഫതീസട്ട് കനഭാടതീസട്ട്
കബഭാര്ഡനില  പ്രദര്ശേനിപനിക്കുനണട്ട്.  ആധഭാരലാം  സസ്വയലാം  തയഭാറഭാക്കനി  രജനികസ്ട്രേഷനട്ട്
ഹഭാജരഭാക്കുവഭാനുള്ള സസൗകേരവലാം ലപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) 9 ജനിവനക്കഭാലര അകനസ്വഷണ വനികധയമഭായനി സര്വതീസനിലനനിനലാം സലസന്റെട്ട്
ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  3  സബട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്മഭാര്  ഉളലപലടയുള്ള  ടനി  ജതീവനക്കഭാര്ലക്കതനിരഭായനി
അചടക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഇല. 

ആധഭാരലമഴത്തുകേഭാരുലട ലതഭാഴനില നഷലപടല

89 (3619) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത ആധഭാരലമഴത്തുകേഭാര് തനിരുകവഭാണ നഭാളനില ഉപവഭാസ
സമരലാം  നടത്തനിയതട്ട്  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില  ഇതനിനു  വഴനിലയഭാരുക്കനിയ
സഭാഹചേരവലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ആധഭാരലമഴത്തുകേഭാരുലട  ലതഭാഴനില  നഷലപടുന്ന  രതീതനിയനിലുള്ള
നയപ്രഖവഭാപനകമഭാ ഉത്തരവകേകളഭാ അടുത്ത കേഭാലത്തുണഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കേനില അവ
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  വഭാങന്ന  കേക്ഷനിക്കുലാം  വനില്ക്കുന്ന  കേക്ഷനിക്കുലാം  ആധഭാരലാം  സസ്വയലാം  എഴതനി
രജനിസ്ട്രേഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നനിയമകഭദഗതനി  ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുകണഭാ;  ഇലലങ്കേനില  ലകേഭാണ്ടു
വരഭാന ഉകദ്ദേശേവമുകണഭാ ;

(ഡനി)  വസ്തു രജനികസ്ട്രേഷന നനിലവനില വന്ന കേഭാലലാം മുതല,  സൂക്ഷ്മതകയഭാലടയുലാം
സുതഭാരവതകയഭാലടയുലാം  വവക്തതകയഭാലടയുലാം  കുറമറ  രതീതനിയനില  ലതഭാഴനിലനില  ഏർലപടനിരുന്ന
ആധഭാരലമഴത്തുകേഭാരുലട ലതഭാഴനില നഷലപടഭാതനിരനിക്കഭാന ശദനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ആധഭാരലാം തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ആധഭാരലാം എഴതനിലക്കഭാടുക്കുന്നയഭാളക്കുലാം,
എഴതനിവഭാങന്നയഭാളക്കുലാം അനുവഭാദലാം നലനിലക്കഭാണട്ട്  1960-ലല കകേരള ആധഭാരലമഴ
ത്തുകേഭാരുലട വലസനസട്ട് ചേടങ്ങളനില കഭദഗതനി വരുത്തനിയ നടപടനി പനിനവലനിക്കണലമന്ന
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ആവശേവലാം ഉന്നയനിചഭാണട്ട് ഉപവഭാസ സമരലാം തടങ്ങനിയതട്ട്. 

(ബനി) കകേരളത്തനില രജനിസ്റ്റര് ലചേയലപടുന്ന ആധഭാരങ്ങളക്കട്ട് ഏകേതീകൃത രൂപലാം

നലകുന്നതനിനഭായനി  19  വനിവനിധ  തരലാം  ആധഭാര  മഭാതൃകേകേള  സര്ക്കഭാര്  പ്രസനിദതീകേ

രനിചനിരുന.  പ്രസ്തസ്തുത  മഭാതൃകേകേള  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനി  വസ്തു  വഭാങന്നയഭാളനിനുലാം

വനിലക്കുന്നയഭാളനിനുലാം  സസ്വയലാം  ആധഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കഭാന  അനുമതനി  നലകേനിലക്കഭാണട്ട്

1960-ലല  ആധഭാരലമഴത്തട്ട്  വലസനസട്ട്  ചേടങ്ങള  കഭദഗതനി  വരുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള

രജനികസ്ട്രേഷന ഇനലസകര് ജനറലനിലന്റെ  1-3-2016-ലല ഐ.റനി.3-30120-ാം നമ്പര്

ഉത്തരവട്ട് 591-ാം നമ്പരഭായനി സര്ക്കഭാര് ഗസറനില പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. വനിവര സഭാകങ്കേതനികേ

വനിദവ  പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനില  സര്ക്കഭാര്  കസവനങ്ങളക്കട്ട്

നടപടനിക്രമങ്ങള  ലഘൂകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കദശേതീയ  നയപരനിപഭാടനികേളുലട  ചുവടുപനിടനിചഭാണട്ട്

ഈ  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  പഞഭാബട്ട്,  ലതലുങ്കേഭാന,  ആനഭാപ്രകദശേട്ട്,

ഹരനിയഭാന,  തമനിഴഭാടട്ട്,  ബതീഹഭാര്,  ഡലഹനി എന്നതീ സലാംസഭാനങ്ങളനില നടത്തനിയ ചേട

കഭദഗതനിയുലട മഭാതൃകേയനിലഭാണട്ട് പ്രസ്തുത ചേട കഭദഗതനി സലാംസഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

ചേടപ്രകേഭാരലാം  നനിലവനില  ആധഭാരലമഴത്തുകേഭാര്ക്കുലാം  വക്കതീലന്മഭാര്ക്കുലാം  പുറലമ  വസ്തു

വഭാങന്നയഭാളനിനുലാം വനിലക്കുന്നയഭാളനിനുലാം കൂടനി സസ്വയലാം ആധഭാരലാം തയഭാറഭാക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. 

(സനി) വസ്തു വഭാങന്നയഭാളനിനുലാം  വനിലക്കുന്നയഭാളനിനുലാം  സസ്വയലാം  ആധഭാരലാം  തയഭാറഭാക്കഭാന

അനുമതനി  നലകേനിലക്കഭാണട്ട്  1960-ലല  ആധഭാരലമഴത്തട്ട്  വലസനസട്ട്  ചേടങ്ങള

കഭദഗതനി വരുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള രജനികസ്ട്രേഷന ഇനലസകര് ജനറലനിലന്റെ 1-3-2016-ലല

ഐ.റനി.3-30120-ാം  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  591-ാം  നമ്പരഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഗസറനില

പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിലല സുതഭാരവത,  കേഭാരവക്ഷമത,  കവഗത,  അഴനിമതനി

നനിര്മ്മേഭാര്ജ്ജനലാം,  ഇടനനിലക്കഭാലര ഒഴനിവഭാക്കല, നടപടനിക്രമങ്ങളുലട ലഘൂകേരണലാം എന്നനിവ

ഉറപട്ട്  വരുത്തുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കമഖലയനിലഭാലകേ  നടക്കുന്ന  നവതീകേരണത്തനിലന്റെ

ഭഭാഗമഭായഭാണട്ട്  രജനികസ്ട്രേഷന  വകുപനില  ഈ  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  ലകേഭാണ്ടുവന്നതട്ട്.  അതനിലന്റെ

ഫലലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിടനില. 

കേഭായലാംകുളലാം ലറയനിലകവ കസ്റ്റഷനനില പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് ലഷഡട്ട്

90 (T* 3620)  ശതീമതനി യു  .    പ്രതനിഭ ഹരനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(എ)  കേഭായലാംകുളലാം  ലറയനിലകവ  കസ്റ്റഷനനില  യഭാത്രക്കഭാരുലട  വഭാഹനങ്ങള

പഭാര്ക്കട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  സനിരമഭായ  ഒരു  പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ലഷഡട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  ഇല

എന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില,  ഇവനിലട  ഒരു പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട്  ലഷഡട്ട്  സഥഭാപനിക്കുന്നതനിനഭാവശേവമഭായ

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കേഭായലാംകുളലാം ലറയനിലകവ കസ്റ്റഷനനില യഭാത്രക്കഭാരുലട വഭാഹനങ്ങള
പഭാര്ക്കട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് സനിരമഭായ ഒരു പഭാര്ക്കനിലാംഗട്ട് ലഷഡട്ട് സഭാപനിക്കുന്ന വനിഷയലാം
ലറയനിലകവയുലട ശദയനിലലപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്. 

കകേരളത്തനില നനിലവനില സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ള ലടയനിന അപകേടങ്ങള

91 (3621) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനില നനിലവനില സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ള ലടയനിന അപകേടങ്ങലള സലാംബനനിചട്ട്
പഠനലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ലറയനിലകവയുമഭായുലാം  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരുമഭായുലാം ബനലപടട്ട് ചേര്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനിലല  കകേഭാച്ചുകേളുലട  അറകുറപണനികേൾ പൂർത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനുലാം
പഭാളങ്ങളുലട  നനിലവഭാരലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ലറയനിലകവയുലാം  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരുമഭായുലാം
ബനലപടട്ട് ചേര്ചകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കേനില വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പഭാളങ്ങളുലട നനിരതീക്ഷണത്തനിനുലാം മറ്റുമഭായനി ലറയനിലകവയനില ആവശേവത്തനിനട്ട്
ജതീവനക്കഭാര്  ഇലലനള്ള  വനിവരലാം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന  അറനിയനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്
പരനിഹരനിക്കഭാന എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) കകേരളത്തനിലല ലടയനിനുകേളുലടയുലാം യഭാത്രക്കഭാരുലടയുലാം സുരക്ഷ സലാംബനനിചട്ട്
തടലരയുണഭാകുന്ന അപകേടങ്ങളുലട പശഭാത്തലത്തനില കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അടനിയന്തര
ഇടലപടലനിനഭായനി അഭവര്ത്ഥനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലചേറുവത്തൂര് കേറുകുറനി,  കേരുനഭാഗപള്ളനി എന്നതീ ലറയനില
അപകേടങ്ങളുലട  പശഭാത്തലത്തനില  കകേരളത്തനിലല  ലറയനിലകവ  ടഭാക്കുകേളുലടയുലാം
കകേഭാച്ചുകേളുലടയുലാം  സുരക്ഷനിതതസ്വലാം  ഇലഭായ് മയുലടയുലാം  സനിതനി  സലാംബനനിചട്ട്  വകുപ്പുമനനി
28-8-2016,  30-8-2016,  20-9-2016  എന്നതീ  തതീയതനികേളനിലുലാം  ബഹു.  മുഖവമനനി
24-9-2016-ലുലാം  ലറയനിലകവ  മനനിക്കട്ട്  കേത്തുകേള  അയചനിട്ടുണട്ട്.  കേറുകുറനിയനിലുലാം
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കേരുനഭാഗപള്ളനിയനിലുലാം  ലടയനിനുകേള  പഭാളലാം  ലതറനിയ  സലാംഭവങ്ങളനില  നനിലവനിലുള്ള
പഭാളങ്ങളുലട  അറകുറപണനി സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം ലറയനിലകവ
എഞനിനതീയര്മഭാരുലട സലാംഘടന തനിരുവനന്തപുരലാം ഡനിവനിഷനനില 202 കപഭായനിന്റുകേളനില
കേലണത്തനിയ  ഗുരുതരമഭായ  വനിള്ളലുകേള  അടനിയന്തരമഭായനി  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം
കേഭാലഹരണലപട  കകേഭാച്ചുകേളുലാം  വഭാഗണുകേളുലാം  ടഭാക്കുകേളുലാം  സനിഗലനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം  പഭാത  ഇരടനിപനിക്കല  നടപടനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുലാം
വഹലടകേട്ട് കകേഭാച്ചുകേള കകേരളത്തനില ഓടുന്ന തതീവണനികേളനില ഏര്ലപടുത്തുന്നതനിനുലാം
കവണനി  പ്രസ്തുത  വനിവരലാം  ചൂണനിക്കഭാടനി  വകുപ്പുമനനി  കകേന്ദ്ര  ലറയനിലകവ  മനനിക്കട്ട്
28-8-2016,  30-8-2016,  20-9-2016  എന്നതീ  തതീയതനികേളനില  കേത്തയചനിട്ടുണട്ട്.
കേഭാലഹരണലപട കകേഭാച്ചുകേള മഭാറ്റുന്നതനിനുലാം ലറയനിലകവ വലനുകേളുലട കതയ് മഭാനവലാം
വനിള്ളലുകേളുലാം  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം  പുതനിയ  തലമുറയനിലലപട  എല.എചട്ട്.ബനി.
കകേഭാച്ചുകേള  (Linke Hofmann Busch coaches)  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്മ്മേഭാണ
ഫഭാകറനികേളനിലനനിനതലന്ന  കകേഭാച്ചുകേള  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  പ്രകതവകേ  കേസ്വഭാട
അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാംകവണനി  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി  24-9-2016-ല  കകേന്ദ്ര
ലറയനിലകവ  മനനിക്കട്ട്  കേത്തയചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതകൂടഭാലത  വൃത്തനിഹതീനമഭായ  കകേഭാച്ചുകേള
വൃത്തനിയഭാക്കുകേ,  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട്  അടനിസഭാന ആവശേവങ്ങള വര്ദനിപനിക്കുകേ,  പഭാത
ഇരടനിപനിക്കല,  വവദച്യുതതീകേരണ  കഗജ് മഭാറ  നടപടനികേള  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേ, സര്കവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ ലറയനിലപഭാതകേളുലട പണനി ആരലാംഭനിക്കുകേ,
ഗഭാമപ്രകദശേങ്ങളനിലല കസ്റ്റഷനുകേള ഉളലപലട വനിവനിധ ലറയനിലകവ കസ്റ്റഷനുകേളുലട
നവതീകേരണലാം,  ലപനനിനസുലഭാര് ലറയനിലകവ കസഭാണ്,  ചേഭാര്ജ്ജട്ട് വര്ദന പനിനവലനിക്കുകേ,
യഭാത്രക്കഭാരുലട സുരക്ഷനിതതസ്വലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ എന്നതീ ആവശേവങ്ങളുലാം കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനില ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സുരക്ഷ  സലാംബനനിച  കേഭാരവങ്ങളനില  പുനനഃപരനികശേഭാധന
നടത്തുന്നതനിനുലാം  നനിലവനിലല  സനിതനിയനില  പുകരഭാഗതനി  ഉണഭാകുന്നതനിനട്ട്  കവണനിയുലാം
യഭാത്രക്കഭാരുലട  ആശേങ്കേകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കവണനിയുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഈ
വനിഷയലാം  അടനിയന്തര  പ്രഭാധഭാനവലാം  നലകേനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനിലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

തതീവണനികേളനിലല കലഡതീസട്ട് കേമ്പഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേള

92 (3622) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
ലപഭാതമരഭാമത്തുലാം രജനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) 2011 ലഫബ്രുവരനി ഒന്നനിനട്ട് എറണഭാകുളലാം-ലഷഭാര്ണ്ണൂര് പഭാസഞറനില യഭാത്ര
ലചേയകവ വള്ളകത്തഭാള  നഗര് കസ്റ്റഷനു  സമതീപലാം  തതീവണനിയനിലനനിന്നട്ട്  തള്ളനിയനിടട്ട്
ബലഭാതലാംഗത്തനിനട്ട് വനികധയയഭായനി സസൗമവ ലകേഭാലലചേയലപട സലാംഭവത്തനിനു കശേഷലാം
തതീവണനികേളനിലല  കലഡതീസട്ട്  കേമ്പഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്  ഏറവലാം  പുറകേനില  ഘടനിപനിക്കുന്നതട്ട്
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ഒഴനിവഭാക്കണലമന്നട്ട്  സലാംസഭാന  സര്ക്കഭാര്  ലറയനിലകവകയഭാടട്ട്  ആവശേവലപടനിരുനകവഭാ;
വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  തതീവണനികേളനിൽ  കലഡതീസട്ട്  കേമ്പഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേള  ഇകപഭാഴലാം  ഏറവലാം
പുറകേനിലഭാലണന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  എങ്കേനില,  സ്ത്രതീകേളുലട സുരക്ഷയഭായനി പ്രസ്തുത നടപടനി ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
ലറയനിലകവകയഭാടട്ട് വതീണ്ടുലാം ആവശേവലപടുന്നതട്ട് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) 19-9-2011-ല ബഹു. കകേന്ദ്ര ലറയനിലകവ മനനിയുലാം കകേരള മുഖവമനനിയുലാം
എലാം.പനി.-മഭാരുലാം,  മറട്ട്  ഉകദവഭാഗസരുലാം  പലങ്കേടുത്ത  കയഭാഗത്തനില  തതീവണനികേളനിലല
കലഡതീസട്ട് കേമ്പഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട് മധവഭഭാഗത്തഭായനി ഘടനിപനിക്കണലമന്നട്ട് ആവശേവലപടനിരുന.
സ്ത്രതീകേളുലട സുരക്ഷയട്ട് മുനഗണന ലകേഭാടുക്കണലമനലാം,  കൂടുതല കലഡതീസട്ട് കേമ്പഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേള
അനുവദനിക്കണലമനലാം  പ്രസ്തസ്തുത  കയഭാഗത്തനില  വചട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  ലറയനിലകവ
മനനികയഭാടട്ട് ആവശേവലപടനിരുന. 

എ.എസട്ട്.ഡബച്യു.എ.എസട്ട്. പദതനി

93 (3623) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

സ്കൂളുകേളനിലല എ.എസട്ട്.ഡബ്ളന്യൂ.എ.എസട്ട്.  പദതനി സലാംബനനിച വനിശേദഭാലാംശേലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേല,  കേഭായനികേവനികനഭാദലാം,  ലതഭാഴനിലധനിഷനിത വനിദവഭാഭവഭാസലാം തടങ്ങനിയ ഘടകേങ്ങള
സമനസ്വയനിപനിച്ചുലകേഭാണ്ടുള്ള  പദതനിയഭാണട്ട്  എ.എസട്ട്.ഡബച്യു.എ.എസട്ട്.(ആശേസ്വഭാസട്ട്).
ആര്ട്സട്ട് ഹബട്ട്,  വര്ക്കട്ട്ലസന്റെര്, കസഭാര്ട്സട്ട് ഹബട്ട് എന്നനിവയഭാണനിതനിലന്റെ പ്രവര്ത്തന
കമഖലകേള.  എലഭാ  വഹസ്കൂള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം  വനിവനിധ  കേലഭാവനിദവകേള
അഭവസനിക്കുന്നതനിനുള്ള അവസരലാം ലഭവമഭാക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് ആര്ട്സട്ട് ഹബട്ട് മുകഖന
ഉകദ്ദേശേനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കുടനികേളുലട  യഥഭാര്ത്ഥ  തഭാലപരവവലാം,  അഭനിരുചേനിയുലാം  കേലണത്തനി
അവര്ക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗപ്രദമഭായ  ഭഭാവനി  കകേഭാഴകേളുലാം,  കജഭാലനികേളുലാം  കേലണത്തുന്നതനിനട്ട്
ആശേസ്വഭാസട്ട്  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായ  വര്ക്കട്ട്  ലസന്റെര്  (ലതഭാഴനിലധനിഷനിത  കകേന്ദ്രലാം)
സഹഭായകേരമഭാകുലമന്നഭാണട്ട്  കേരുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  ഭഭാവനിജതീവനിതലാം
സുരക്ഷനിതമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അവരുലട  കേഴനിവകേലള  കേലണത്തുന്നതനിനുലാം,  ജതീവനിതലത്ത



142 കകേരള നനിയമസഭ                  ഒകകഭാബര് 20, 2016

കപഭാസനിറതീവഭായനിക്കണട്ട് ശേരനിയഭായ രതീതനിയനില മുകന്നറുന്നതനിനട്ട് അവലര കപ്രഭാതഭാഹനി
പനിക്കുന്നതനിനുലാം കസഭാര്ട്സട്ട് ഹബട്ട് സഹഭായനിക്കുലമന്നഭാണട്ട് ആശേസ്വഭാസട്ട് പദതനിയനിലൂലട
കേരുതനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 2014-15 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില ആശേസ്വഭാസട്ട് പദതനി നടപനിലഭാ
ക്കുന്നതനിനഭായനി  9  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേലള ലതരലഞ്ഞടുത്തനിരുനലവങ്കേനിലുലാം അടനിസഭാന
സസൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  വകേയനിരുത്തനിയനിരുന്ന  ഒറത്തവണ  അധനികേ  കകേന്ദ്ര
ധനസഹഭായമഭായ  2  കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
സഭാധനിചനിരുന്നനില. 2015-16  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലുലാം പ്രസ്തുത പദതനി ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
സഭാധനിചനില. എന്നഭാല 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനിലല ബഡ്ജറനില ആശേസ്വഭാസട്ട്
പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള 500 ലക്ഷലാം രൂപ ഒരു അസലാംബനി നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില  ഏഴട്ട്  സ്കൂളുകേള  എന്ന  ക്രമത്തനില  140  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലങ്ങളനിലഭായനി  980 സ്കൂളുകേളനില  50,000 രൂപ വതീതലാം വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് ''വജവ
വവവനിധവ  ഉദവഭാനലാം-വനിദവഭാലയങ്ങളനില  ''എന്ന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്.  

ലകേ-ലടറട്ട് പരതീക്ഷയനില പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് നലകേനിവരുന്ന
ആനുകൂലവങ്ങള

94 (3624) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ലപഭാത വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലന്റെ 15-10-2014-ലല 213/2014/ലപഭാ.വനി.വ.
ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം ലകേ-ലടറട്ട് പരതീക്ഷ വനിജയനിക്കുന്നതനിനട്ട് പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്
നലകേനിവരുന്ന ആനുകൂലവങ്ങള എലന്തലഭാമഭാണട്ട്; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പനിന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് അര്ഹതലപട ഇളവകേള
കൃതവമഭായനി  നലകേഭാത്തതമൂലലാം  ലകേ-ലടറട്ട്  പരതീക്ഷഭാ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  പരതീക്ഷകേളനില
ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള പരഭാജയലപടുന്ന സഭാഹചേരവലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  എങ്കേനില  അവ  പരനികശേഭാധനിക്കുവഭാനുലാം  അര്ഹതലപട  മഭാര്ക്കനിളവട്ട്
നലകുവഭാനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  ലകേ-ലടറട്ട്  പരതീക്ഷകേളനില കേഴനിഞ്ഞ അഞട്ട് വര്ഷലത്ത അകപക്ഷകേരുലടയുലാം
വനിജയനികേളുലടയുലാം എണവലാം ശേതമഭാനവലാം ജനില തനിരനിചട്ട് ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ;

(ഇ)  വനിജയനികേളുലട ജഭാതനി  തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേളുലാം പനിന്നഭാക്ക ജനവനിഭഭാഗങ്ങളുലട
മഭാര്ക്കനിളവട്ട്  ആനുകൂലവലാം  നലകേനിയത  വഴനി  എത്ര കപര്  വനിജയനിച്ചുലവന്നത  സബനനിച
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ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേളുലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  15-10-2014-ലല സ.ഉ. (ആര്.ടനി)  നമ്പര് 213/2014/ലപഭാ.വനി.വ.  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനലത്ത  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്/എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലല  എല.പനി./യു.പനി./
വഹസ്കൂള  അദവഭാപകേരുലട  നനിയമനത്തനിനഭായുള്ള  കയഭാഗവതഭാ  മഭാര്ക്കനില  (ലടറട്ട്
ഉളലപലട)  എസട്ട് സനി./എസട്ട് റനി./ഒ.ബനി.സനി./പനി.എചട്ട്.  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  മനിനനിമലാം
മഭാര്ക്കനില 5 ശേതമഭാനലാം ഇളവട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ലകേ-ലടറട്ട് ഫലപ്രഖവഭാപനത്തനിനുമുമ്പട്ട് പരതീക്ഷഭാകബഭാര്ഡട്ട് കയഭാഗലാം കചേര്ന്നട്ട്
പരതീക്ഷഭാഫലലാം  വനിലയനിരുത്തുകേയുലാം  തടര്ന്നട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരവമഭാണട്ട്
പരതീക്ഷഭാഫലലാം  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.  ആയതനിനഭാല പനികന്നഭാക്ക വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല
ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിലന്റെ ആനുകൂലവവലാം  മഭാര്ക്കനിളവലാം  എലഭാ
വര്ഷവലാം ലഭനിക്കഭാറുണട്ട്.

(സനി) ബഭാധകേമല. 

(ഡനി)  2012  മുതലഭാണട്ട്  ലകേ-ലടറട്ട്  നടനവരുന്നതട്ട്.  അന്നട്ട്  മുതലുള്ള
ജനിലഭാതലത്തനിലുള്ള സനിതനിവനിവരക്കണക്കട്ട് കശേഖരനിചട്ട് നലകുന്നതഭാണട്ട്.

(ഇ) കശേഖരനിചട്ട് നലകുന്നതഭാണട്ട്. 

ശതീ. സുധതീന്ദ്രനഭാഥനിലന്റെ നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം

95 (3625) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  STTI-ല  മന്യൂസനികേട്ട്  ടതീചറഭായനി  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന
ശതീ  സുധതീന്ദ്രനഭാഥനിനട്ട്  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം  നല്കുന്നത  സലാംബനനിച  K2/53/2016/GEdn
നമ്പര് ഫയലനില എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  ഫയലനില  തതീരുമഭാനലാം  വകേലക്കഭാള്ളഭാന  ഇനനി  എലന്തലഭാലാം
നടപടനിക്രമങ്ങള കശേഷനിക്കുന എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇകത  വനിഷയത്തനില  14234/K2/2015/GEdn  നമ്പര്  കേത്തനിനട്ട്
B2/10945/2016 എന്ന നമ്പരനില 29-4-2016-നട്ട് മലപ്പുറലാം ഡനി.ഡനി.ഇ. നലനിയ റനികപഭാര്ടനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില എത്രയുലാം ലപലടന്നട്ട് അനുകൂല തതീരുമഭാനലാം വകേലക്കഭാളകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ-സനി)  പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന.

അദവഭാപകേരുലട കവതനലാം

96 (3626) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  2014-ല  പുതനിയതഭായനി  അനുവദനിച  പസട്ട്  ടു  ബഭാചനില  പഠനിപനിക്കുന്ന
എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളനിലല അദവഭാപകേര്ക്കട്ട് കവതനലാം ലഭനിക്കഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം ശദയനില
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില അനുവദനിച പസട്ട് ടു ബഭാച്ചുകേളനില അദവഭാപകേ
തസ്തനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനകണഭാ;

(സനി) ഇത്തരലാം വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനില പഠനിപനിക്കുന്ന അദവഭാപകേരുലട
കവതനലാം സലാംബനനിചട്ട് നനിലപഭാടട്ട് വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി) 2014-2015 അദവയന വര്ഷലാം - അനുവദനിച ഹയര് ലസക്കണറനി
അഡതീഷണല ബഭാച്ചുകേളനില തസ്തനികേ സൃഷനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിച ഫയല ധനകേഭാരവ
വകുപനിനട്ട് സമര്പനിചകപഭാള സ്കൂളുകേളുലട കപരട്ട്,  വനിഷയഭാടനിസഭാനത്തനിലുള്ള കജഭാലനിഭഭാരലാം
എന്നനിവ  കേണക്കഭാക്കനിയ  ഹയര്  ലസക്കണറനി  ഡയറകറുലട  വനിശേദമഭായ  തസ്തനികേ
സൃഷനിക്കല റനികപഭാര്ടട്ട്  എന്നനിവകൂടനി ലഭവമഭാക്കഭാന പ്രസ്തുത വകുപട്ട്  ആവശേവലപടതനുസരനിചട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് ഹയര് ലസക്കണറനി വനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറകര് ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്
ധനകേഭാരവ  വകുപനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായലാം  കതടുന്നതനിനുള്ള  പരനികശേഭാധനയനിലഭാണട്ട്.  കമല
വനിഷയത്തനില  തതീരുമഭാനലമടുത്തട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  കവതനലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

ലകേ-ലടറട്ട് പരതീക്ഷഭാ കബഭാര്ഡനിനുള്ള അധനികേഭാരങ്ങള

97 (3627) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലകേ-ലടറട്ട്  പരതീക്ഷഭാ കബഭാര്ഡനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര് നലകേനിയനിട്ടുളള അധനികേഭാരങ്ങള
വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  മഭാര്ക്കനിളവട്ട്  നലകുന്ന കേഭാരവത്തനില  തതീരുമഭാനലമടുക്കുന്നതഭാരഭാലണന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) 2014-ല നടത്തനിയ ലകേ-ലടറട്ട് പരതീക്ഷഭാ കേഭാറഗറനി ഒന്നനില അസഭാധുവഭാക്കനിയ
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രണട്ട്  കചേഭാദവങ്ങളുലട  മഭാര്ക്കട്ട്  ജനറല  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  കുറചട്ട്  നലകേനിലയങ്കേനിലുലാം
സലാംവരണ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  മനനഃപൂര്വലാം  മഭാര്ക്കനിളവട്ട്  നലകേഭാതനിരുന്ന  കേഭാരവലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  എങ്കേനില ഇതനിനുത്തരവഭാദനിയഭായവര്ലക്കതനിലര  മഭാതൃകേഭാപരമഭായ അചടക്ക
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ഇ)  സലാംവരണ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട് നലകേനി വരുന്ന ആനുകൂലവങ്ങള കൃതവമഭായനി
നലകുനകണഭാ  എനറപ്പുവരുത്തഭാന  ലകേ-ലടറട്ട്  പരതീക്ഷഭാ  കബഭാര്ഡനില  പ്രകതവകേ
പരനികശേഭാധകേ സസ്വഭാഡനിലന ചുമതലലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  ലസക്രടറനി,  പരതീക്ഷഭാ  കേമ്മേതീഷണര്,  ഡയറകര്

എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.,  ഡയറകര് എല.ബനി.എസട്ട്.,  പരതീക്ഷഭാ ലസക്രടറനി എന്നനിവര്

കചേര്ന്നതഭാണട്ട്  ലകേ-ലടറട്ട്  പരതീക്ഷഭാ  കബഭാര്ഡട്ട്.  ഓകരഭാ  വര്ഷലത്തയുലാം  പരതീക്ഷഭാ

നടത്തനിപട്ട്  (മനിനനിമലാം  മഭാര്ക്കട്ട്,  സലാംവരണ വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുള്ള ഇളവട്ട്,  കമഭാഡകറഷന

എന്നനിവയുലാം) പരതീക്ഷ എഴതന്നതനിനുള്ള കയഭാഗവത ഉളലപലട ഭരണപരമഭായനി എലഭാ

തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം കബഭാര്ഡട്ട് കൂടനിയഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കഭാറുള്ളതട്ട്.

(ബനി)  റനിസളടട്ട് പ്രഖവഭാപനത്തനിനുമുമ്പട്ട് ലകേ-ലടറട്ട് പരതീക്ഷഭാ കബഭാര്ഡട്ട് കയഭാഗലാം

കചേര്ന്നഭാണട്ട് തതീരുമഭാനങ്ങള വകേലക്കഭാളന്നതട്ട്.

(സനി)  ശദയനിലലപടനിടനില.

(ഡനി)  ബഭാധകേമല.

(ഇ)   സലാംവരണ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  2012-ല  ലകേ-ലടറട്ട്  ആരലാംഭനിചതമുതല

മഭാര്ക്കട്ട്  ഇളവട്ട്  നലകേനി  വരുനണട്ട്.  പരതീക്ഷഭാ  കബഭാര്ഡട്ട്  തലന്ന  ഇതട്ട്  കനരനിടട്ട്

പരനികശേഭാധനിക്കുനണട്ട്.

ബനി.ആര്.സനി.-കേളനില ക്ലസ്റ്റര് കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരുലട ശേമ്പള പരനിഷ്കരണലാം

98 (3628) ശതീ  .    ചേനിറയലാം  കഗഭാപകുമഭാര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) GO(P)No. 199/11 ലപഭാ.വനി.വ.തതീയതനി 1-10-2011 പ്രകേഭാരലാം വനിവനിധ ബനി.ആര്.സനി.-കേളനില

ക്ലസ്റ്റര്  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരഭായനി  കജഭാലനിയനില  പ്രകവശേനിചനിട്ടുളള  ജതീവനക്കഭാരുലട

854/2019
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കവതനലാം  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  എന്തട്ട്  തതീരുമഭാനമഭാലണടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്;

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  നനിലവനില പ്രസ്തുത ജതീവനക്കഭാരുലട ശേമ്പള പരനിഷ്കരണലാം നടപനിലഭാക്കു

ന്നതനിനുള്ള സഭാകങ്കേതനികേ തടസങ്ങള എലന്തലഭാലമന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനിനകമല  അനുകൂല  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്

കവണ ശമമുണഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   1-10-2011-ലല  ജനി.ഒ.(പനി)  നമ്പര്  199/2011/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം
നടപഭാക്കനിയ അദവഭാപകേ പഭാകക്കജട്ട്  വഴനി,  സര്വശേനിക്ഷഭാ അഭനിയഭാന പദതനിയനില
ബനി.ആര്.സനി.-കേളനില  സനി.ആര്.സനി.  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരഭായനി  നനിയമനിക്കലപടവര്ക്കട്ട്
അവരുലട  ശേമ്പളലസയനിലനിലന്റെ  പ്രഭാരലാംഭത്തുകേയുലാം  (മനിനനിമലാം  അടനിസഭാന  ശേമ്പളലാം)
അലവനസുകേളുമഭാണട്ട് നലകേനിവന്നനിരുന്നതട്ട്. 20-1-2016-ലല ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 7/2016/ധന.
പ്രകേഭാരലാം  പരനിഷ്കരനിച ശേമ്പള ലസയനിലനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭത്തുകേയുലാം അലവനസുകേളുമഭാണട്ട്
ഇവര്ക്കട്ട് ഇകപഭാള നലകുന്നതട്ട്. 

(ബനി&സനി)  പരനിഷ്കരനിച ശേമ്പള ലസയനിലനിലന്റെ പ്രഭാരലാംഭത്തുകേയുലാം അലവനസുകേളുലാം
തലന്നയഭാണട്ട് ഇകപഭാള സനി.ആര്.സനി.  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്ക്കട്ട് നലകേനിവരുന്നതട്ട്.
ഇതട്ട് നലകുന്നതനിനട്ട് സഭാകങ്കേതനികേ തടസങ്ങള ഒനമനില.

പനി.റനി.എസട്ട്. തസ്തനികേയനികലയള്ള കൂടനിക്കഭാഴ്ച സലാംബനനിച പരഭാതനി

99 (3629) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  യു.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിലനറ  കേഭാലത്തട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
ഡനി.ഡനി. ഓഫതീസനില വചട്ട് നടന്ന പനി.റനി.എസട്ട്. തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള കൂടനിക്കഭാഴ്ചയനില
നടന്ന അപഭാകേത സലാംബനനിചട്ട് ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേള നലകേനിയ പരഭാതനിയനില എന്തു
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അര്ഹരഭായവലര  ഒഴനിവഭാക്കനി  തതീര്ത്തുലാം  അഴനിമതനി  നനിറഞ്ഞ  ഈ
നനിയമനലാം നടത്തനിയവര്ലക്കതനിലര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശതീ.  അബ്ദുള നഭാസര്,  എ.ജനി.-യുലട പരഭാതനിയുലട അടനിസഭാനത്തനില
ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറകകററനിലല അഡ് മനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  (പര്കചസട്ട്)
23-9-2016-ല കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ ഉപഡയറകകററനില കനരനിടട്ട് നടത്തനിയ
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അകനസ്വഷണത്തനില യഭാലതഭാരു ക്രമകക്കടുകേളുലാം കേലണത്തുവഭാന കേഴനിഞ്ഞനിടനില.

(ബനി)   ബഭാധകേമല. 

ഒരു മണ്ഡലത്തനില ഒരു അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള സ്കൂള

100 (3630) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ബഡ്ജറനില പ്രഖവഭാപനിച ഒരു മണ്ഡലത്തനില അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള ഒരു
സ്കൂള എന്ന പദതനിയുലട വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

2016-17-ലല  ബഡ്ജറനില  പ്രഖവഭാപനിച  'ഒരു  മണ്ഡലത്തനില  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര

നനിലവഭാരമുള്ള ഒരു സ്കൂള' എന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  സ്കൂള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതട്ട്  സലലാം

എലാം.എല.എ.യുലട ശേനിപഭാര്ശേകൂടനി പരനിഗണനിചഭാണട്ട്. സ്കൂള ലതര ലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള

മറട്ട്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട  കേഭാരവത്തനില  അന്തനിമ  തതീരുമഭാനമഭായനിടനിലലങ്കേനിലുലാം  കുടനികേള

കൂടുതലുള്ളതലാം,  ആവശേവമഭായ  ലകേടനിടങ്ങളുലാം,  സുരക്ഷനിത  ക്ലഭാസട്ട്  മുറനികേളുള്ളതമഭായ

സ്കൂളുകേളക്കുലാം മുനഗണന നലകുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം. 

പറളനി എടത്തറ യു.പനി. സ്കൂളനിലന്റെ കശേഭാചേവഭാവസ

101 (3631) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  125  വര്ഷകത്തഭാളലാം  പഴക്കമുള്ള  പറളനി  എടത്തറ  യു.പനി.സ്കൂളനിലന്റെ

കശേഭാചേവഭാവസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുകവഭാ ;

(ബനി) ഈ സ്കൂള അപ്കഗഡട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.യനില നനിലവനിലുള്ള

ലപ്രഭാകപഭാസല പരനിഗണനിചട്ട് സ്കൂളനിനട്ട് അപ്ഗകഡഷന നലകുകമഭാ; ഇലലങ്കേനില എന്തു

ലകേഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  ആവശേവമഭായ  സ്കൂള  ലകേടനിടലാം  ഈ  സ്കൂളനിനനില  എന്നതട്ട്  പരനിഗണനിചട്ട്

ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 
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(എ) 100  വര്ഷത്തനിലധനികേലാം പഴക്കമുള്ള സ്കൂളുകേള പുനരുദരനിക്കുന്നതനിനുള്ള

ഒരു പദതനി സര്ക്കഭാര് ആസൂത്രണലാം ലചേയവരുന.  എങ്കേനിലുലാം പുതനിയ ക്ലഭാസട്ട് മുറനികേള

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം ചുറ്റുമതനില ലകേട്ടുന്നതനിനുമുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഇസൗ  സ്കൂള  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനിയനിടനിലഭാ

ത്തതനിനഭാല അപ്കഗഡട്ട് ലചേയ്യുന്ന കേഭാരവലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(സനി)  ഇക്കഭാരവലാം പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന. 

കൃഷനി പ്രധഭാന വനിഷയമഭായനി ലലകേകേഭാരവലാം ലചേയ്യുന്ന സന്നദ സലാംഘടനകേളനില
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് കഗസട്ട് മഭാര്ക്കട്ട് 

102 (3632) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസ്റ്റര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വനിദവഭാലയങ്ങളനിലല വനിവനിധ സന്നദ സലാംഘടനകേളനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് പത്തഭാലാം ക്ലഭാസട്ട്  (എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി.)  പരതീക്ഷയനില കഗസട്ട്
മഭാര്ക്കനുവദനിക്കുന്ന  സഭാഹചേരവത്തനില  കൃഷനി  പ്രധഭാന  വനിഷയമഭായനി  ലലകേകേഭാരവലാം
ലചേയ്യുന്ന സന്നദ സലാംഘടനകേളനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  പത്തഭാലാം
ക്ലഭാസട്ട്  പരതീക്ഷയനില  (എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി.)  കഗസട്ട്  മഭാര്ക്കട്ട്  നലകുന്ന  കേഭാരവലാം
ആകലഭാചേനിക്കുകമഭാ ; 

(ബനി)  കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന ഏലതലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് വനിദവഭാലയങ്ങളനില
നടപനിലഭാക്കഭാന സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  ശേഭാസ്ത്രതീയവലാം  ലഭാഭകേരവമഭായ  കൃഷനി  വനിദവഭാലയങ്ങളനില  പഭാഠവവനിഷയമഭായനി
ഉളലപടുത്തുവഭാന  ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;  ഉലണങ്കേനില  അതട്ട്  ഏതട്ട്  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

(ബനി&സനി) കേഭാര്ഷനികേ രലാംഗത്തട്ട് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള അറനിവലാം അഭനിരുചേനിയുലാം
പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂളുകേളനില ലലജവലലവവനിധവ  പഭാര്ക്കുകേള
സഭാപനിക്കുന്നതനിലന്റെ സലാംസഭാനതല ഉദ്ഘഭാടനലാം 2016 ആഗസ്റ്റട്ട് 17-നട്ട് തനിരുവനന്തപുരലാം
ജനിലയനിലല  ധനുവചപുരത്തട്ട്  നടന.  ഇസൗ  പദതനി  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേളനില
ഒടഭാലകേ നടപഭാക്കുന്നതനിനഭാവശേവമഭായ നടപടനികേള തടര്നവരുന.  ലലജവ പചക്കറനികേളുലട
ഉലപഭാദനവലാം  ഇതമഭായനി  ബനലപടട്ട്  നടപഭാക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  കൃഷനി  വകുപ്പുമഭായനി
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സഹകേരനിചട്ട്  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട  സ്കൂളുകേളനില  ഇകപഭാളത്തലന്ന  പചക്കറനി  കൃഷനി
നടപഭാക്കനിവരുനണട്ട്. 

പ്രതീ ലലപ്രമറനി സ്കൂളുകേളുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം

103 (3633) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) 2012-നു കശേഷലാം സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേകളഭാടനുബനനിചട്ട്  ആരലാംഭനിച
പ്രതീ-വപ്രമറനി സ്കൂളുകേളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേഭാത്തലതന്തുലകേഭാണഭാലണന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അകപക്ഷ  സമര്പനിചവരുലട  ജനില
തനിരനിച്ചുള്ള വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) 2012-നു കശേഷലാം സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേകളഭാടനുബനനിചട്ട് ആരലാംഭനിച
പ്രതീ വപ്രമറനി സ്കൂളുകേളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേകളഭാടനുബനനിചട്ട് പ്രതീ-ലലപ്രമറനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നഭാളനിതവലര  സര്ക്കഭാര് അനുമതനി  നലകേനിയനിടനില.  പനി.റനി.എ.  ലചേലവനിലുലാം  നനിയനണത്തനിലുലാം
ആരലാംഭനിച പ്രതീ-ലലപ്രമറനികേളനില നനിയമനിതരഭായ  നനിശനിത  കയഭാഗവതയനിലഭാത്തവരുളലപലടയുള്ള
ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ഓണകററനിയലാം  നലകുന്നതനിനുള്ള  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധവത  വന
കചേര്ന്നതനിനഭാലഭാണട്ട്  2012  മുതല സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില പുതനിയ പ്രതീ-ലലപ്രമറനികേള
ആരലാംഭനികക്കണതനിലലന്നട്ട് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്. 7-12-2012-നു കശേഷലാം
സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില പുതനിയ പ്രതീ-ലലപ്രമറനികേള ആരലാംഭനികക്കണതനിലലന്നട്ട് സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതനിനഭാല തടര്ന്നട്ട് ലഭനിച അകപക്ഷകേള പരനിഗണനഭാര്ഹമല. 

(സനി) അനുമതനിയനിലഭാലത ആരലാംഭനിചട്ട് എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
പ്രതീ-ലലപ്രമറനികേളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലനില.  2012
മുതല സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില പുതനിയ പ്രതീ-ലലപ്രമറനികേള ആരലാംഭനികക്കണതനില എന്ന
സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം നനിലനനിലക്കുന്നതനിനഭാല ഇവയലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേഭാനഭാവനില.
ഇസൗ ഉകദ്ദേശേകത്തഭാടുകൂടനി കകേരളത്തനില 33000 അലാംഗനവഭാടനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്
എന്നതനിനഭാലഭാണട്ട്  സ്കൂളുകേളനില  വതീണ്ടുലാം  മലറഭാരു  പഭാഠവക്രമലാം  കവണതനിലലന്നട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

കകേരള ടതീകചഴ ട്ട് എലനിജനിബനിലനിറനി ലടസ്റ്റട്ട് (ലകേ.ലടറട്ട്)

104 (3634) ശതീ  .    എലാം  .    വനിനലസന്റെട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :



150 കകേരള നനിയമസഭ                  ഒകകഭാബര് 20, 2016

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിലന്റെ  15-6-2015-ലല  99/2016/ലപഭാ.വനി.വ.  എന്ന
ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഇകപഭാള കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന സ്കൂള അദവഭാപകേര്ക്കുളള വകുപ്പുതല
കയഭാഗവതഭാ പരതീക്ഷയഭായ കകേരള ടതീകചഴട്ട് എലനിജനിബനിലനിറനി ലടസ്റ്റട്ട് 2018-19 അദവയന
വര്ഷലാം വലര ദതീര്ഘനിപനിചട്ട് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിലവനില ലലഹസ്കൂള അദവഭാപകേ നനിയമനത്തനിനട്ട് ബനിരുദവലാം ബനി.എഡട്ട്-ഉലാം
ആണട്ട് കയഭാഗവത എന്നനിരനിലക്ക ലകേ-ലടറട്ട്  എന്ന നനിര്ബനനിത വകുപ്പുതല പരതീക്ഷ
എഴതന്നതനിനട്ട് ബനി.എ-യട്ട് 45% മഭാര്ക്കുലാം സയനസട്ട് വനിഷയങ്ങളക്കട്ട് 60% മഭാര്ക്കുലാം
(ബനി.എസട്ട്.സനി.) ആവശേവമഭാലണന്നട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്രയുലാം  ശേതമഭാനലാം  മഭാര്ക്കട്ട്  ഇലഭാത്ത  നനിലവനിലുള്ള  അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്
പ്രസ്തുത പരതീക്ഷ എഴതവഭാന സഭാധനിക്കനിലഭാലയന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  മറട്ട്  വകുപട്ട് തല പരതീക്ഷകേളക്കട്ട്  (ലകേ.എസട്ട്.ആര്.  അക്കസൗണട്ട് ലടസ്റ്റട്ട്)
ഇത്തരത്തനിലുള്ള  മഭാര്ക്കട്ട്  ശേതമഭാനലാം  ബഭാധകേമലഭാത്തതനിനഭാല  നനിലവനില  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്ന അദവഭാപകേലര പ്രസ്തസ്തുത പരതീക്ഷയനില നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കുകേകയഭാ,  മഭാര്ക്കട്ട്
നനിബനനയനിലഭാലത  അവര്ക്കട്ട്  കൂടനി  പരതീക്ഷ  എഴതന്നതനിനുള്ള  സഭാഹചേരവലാം
ഉണഭാക്കുകേകയഭാ ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്.  15-6-2016-ലല സ.ഉ. (പനി) നമ്പര് 99/2016/ലപഭാവനിവ പ്രകേഭാരലാം
2015-16 അദവയനവര്ഷത്തനില നനിയമനിതരഭായ അദവഭാപകേര്ക്കുലാം (2012-13 മുതല
14-15  കലതനിനു സമഭാനമഭായനി)  ലകേ-ലടറട്ട് കയഭാഗവത പരതീക്ഷ പഭാസഭാകുന്നതനിനട്ട്  2017-18
അദവയന വര്ഷലാം വലര ഇളവട്ട് അനുവ ദനിചട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ബനി.എ./ബനി.എസട്ട്.സനി./ബനി.കകേഭാലാം പരതീക്ഷകേളനില 45% മഭാര്ക്കുലാം അതഭാതട്ട്
വനിഷയങ്ങളനിലുള്ള ബനി.എഡുലാം ആണട്ട് കേഭാറഗറനി മൂന്നനില പരതീക്ഷ എഴതന്നതനിനുള്ള
കയഭാഗവതയഭായനി  നനിശയനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  സലാംവരണ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  (എസട്ട്.സനി./
എസട്ട്.റനി-5%-വലാം ഒ.ബനി.സനി. 3%-വലാം) ബനിരുദത്തനിനുട്ട് മഭാര്ക്കനിളവട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇല.

(ഡനി) 25-7-2012-ലല ജനി.ഒ. (പനി) നമ്പര് 244/12/ലപഭാവനിവ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  31/03/2012-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  സര്വതീസനില  പ്രകവശേനിചവലര  ലകേ-ലടറനില  നനിന്നട്ട്
ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 1-6-2012-നട്ട് കശേഷലാം അദവഭാപകേ തസ്തനികേയനില നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കണലമങ്കേനില  ലകേ-ലടറട്ട്  പഭാസട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ഹഭാജരഭാക്കണലമന്നട്ട്  ടനി
ഉത്തരവനില വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 13-1-2015-ലല ജനി.ഒ.(പനി) നമ്പര് 10/15/ലപഭാവനിവ
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  2018-നുള്ളനില  ലകേ-ലടറട്ട്  കയഭാഗവത  കനടുന്നതനിനട്ട്
നനിലവനിലുള്ള അദവഭാപകേര്ക്കട്ട് സമയലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ഏരനിയഭാ ഇന്റെനസതീവട്ട് പദതനിപ്രകേഭാരമുള്ള സ്കൂളുകേളനിലല നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം 
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105 (3635) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഏരനിയ ഇന്റെനസതീവട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരലാം ആരലാംഭനിച സ്കൂളുകേളനിലല മുഴവന
അദവഭാപകേര്ക്കുലാം  നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുന്നതനിനുള്ള  തടസലമന്തഭാലണന്നട്ട്
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(സനി) എങ്കേനില ആയതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  അഞട്ട്  ജനിലകേളനിലഭായനി  ഏരനിയ  ഇന്റെനസതീവട്ട്  പദതനിയനിലലപട
28  സ്കൂളുകേളഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ലപഭാത  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഡയറകകററനിലന്റെ  കേതീഴനില
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  കൂടഭാലത 5 ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളുലാം പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
ഇവയനില ആലകേ  238  അദവഭാപകേര്ക്കഭാണട്ട് ശേമ്പളലാം നലകുവഭാനഭായനി അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  തടര്ന്നട്ട് സ്കൂള മഭാകനജര് സസ്വകമധയഭാ നടത്തനിയ നനിയമനങ്ങളക്കട്ട്
നഭാളനിതവലര അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിടനില.  ഏരനിയ ഇന്റെനസതീവട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരലാം
ആരലാംഭനിച  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  മുനകേഭാല പ്രഭാബലവകത്തഭാലട  എയ്ഡഡട്ട്  പദവനി  നലകേനിയ
ഉത്തരവട്ട്  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  പുനനഃപരനികശേഭാധനയനിലഭാണട്ട്.  ഇതമഭായനി  ബനലപട്ടുള്ള
ലപഭാത വനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറകറുലട റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭവമഭായഭാല ഉടനതലന്ന ആവശേവമഭായ
തടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  

ബധനിര-മൂകേ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് പഠന സസൗകേരവലാം

106 (3636) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ബധനിരരുലാം മൂകുരുമഭായ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില
പസട്ട്-ടു പഠനത്തനിനട്ട് ഏലതങ്കേനിലുലാം സര്ക്കഭാര്-എയ്ഡഡട്ട് സഭാപനങ്ങള പ്രവര്ത്തനി
ക്കുനകണഭാ എന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ബധനിരരുലാം  മൂകേരുമഭായ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  പഠനത്തനിനട്ട്  ബനിരുദതലത്തനില
സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില എലന്തങ്കേനിലുലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ ;

(സനി)  ഇലലങ്കേനില  സസ്വകേഭാരവ  കമഖലയനില  പഠനിക്കുന്ന  പ്രസ്തുത  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ ആനുകൂലവങ്ങള നലകുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ബധനിരരുലാം  മൂകേരുമഭായ വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ഒല്ലൂര് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില
പസട്ട്-ടു  പഠനത്തനിനഭായനി  ആശേഭാഭവന  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.കഫഭാര്  ഡഫട്ട്,  പടവരഭാടട്ട്
എന്ന എയ്ഡഡട്ട് സഭാപനലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി)  പ്രകതവകേ സഭാപനങ്ങള ഇല.  എന്നഭാല ഫനിസനിക്കലനി ഹഭാനഡനികേവഭാപട്ട്ഡട്ട്
ആയ  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നലകുന്ന  ആനുകൂലവങ്ങള  ബധനിരരുലാം  മൂകേരുമഭായ
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം കകേഭാകളജട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലനനിനലാം നലകുനണട്ട്. 

(സനി)  ഉത്തരലാം 'ബനി' യുലട അടനിസഭാനത്തനില ബഭാധകേമല. 

ശതീ. ലകേ. ലകേ. വര്ഗ്ഗതീസനിലന്റെ ഗഭാറ്റുവനിറനിയുലാം ലപനഷന കുടനിശനികേയുലാം

107 (3637) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട് പുതകക്കഭാടട്ട് സര്വജന വഹസ്കൂള ലഹഡട്ട് മഭാസ്റ്റര് ആയനിരുന്ന
ശതീ. ലകേ. ലകേ. വര്ഗ്ഗതീസനിലന്റെ ഗഭാറ്റുവനിറനിയുലാം ലപനഷന കുടനിശനികേയുലാം ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) ശതീ. ലകേ. ലകേ. വര്ഗ്ഗതീസനിലന്റെ റനിവവസ്ഡട്ട് ലപനഷന ബുക്കട്ട് ലഡപന്യൂടനി
ഡയറകറുലട ഓഫതീസനില നനിന്നട്ട് എ.ജനി.-യുലട ഓഫതീസനികലക്കട്ട് അയചനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇലലങ്കേനില
കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  2011  മഭാര്ചട്ട്  31-നട്ട്  റനിടയര്  ലചേയ  ശതീ.  ലകേ.  ലകേ.  വര്ഗ്ഗതീസനിനട്ട്
ഗഭാറ്റുവനിറനിയുലാം ലപനഷന കുടനിശനികേയുലാം നലകേഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ലഭനിച കുടനിശനികേയലാം ഇനനി ലഭനിക്കഭാനുള്ള തകേയലാം അര്ഹതലപട നവഭായമഭായ
പലനിശേ അനുവദനിക്കുവഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ; ഇലലങ്കേനില കേഭാരണലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  കസവന പുസ്തകേലാം എ.ജനി.-യുലട ഓഫതീസനികലക്കട്ട് അയചനിടനില.  പ്രധഭാനഭാദവഭാപകേലന്റെ
ശേമ്പള  നനിര്ണയവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  അപഭാകേത  തതീര്പഭാക്കഭാത്തതനിനഭാലഭാണട്ട്
കേഭാലതഭാമസലാം  കനരനിടുന്നതട്ട്.  ശതീ.  ലകേ.  ലകേ.  വര്ഗ്ഗതീസനിലന്റെ  ലപനഷന  പുനര്നനിര്ണയലാം
ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷ  5-5-2016-നഭാണട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ലഡപന്യൂടനി  ഡയറകറുലട
ഓഫതീസനില  ലഭനിചലതനലാം  1-7-2005-നുലാം  17-7-2005-നുലാം  നടത്തനിയ  ശേമ്പളനനിര്ണയത്തനില
അപഭാകേത  കേലണത്തനിയതനിലനത്തുടര്ന്നട്ട്  അധനികേലാം  ലലകേപറനിയ  തകേ  തനിരനിചടചതനിലന്റെ
കരഖകേള സഹനിതലാം സമര്പനിക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശേനിചട്ട് പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലഭാ വനിദവഭാഭവഭാസ
ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  സര്വതീസട്ട്  ബുക്കട്ട്  മടക്കനി  നലകേനിയതഭായുലാം  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ലഡപന്യൂടനി
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ഡയറകര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിചട്ട്  20-9-2016-നട്ട് പഭാലക്കഭാടട്ട്
ലഡപന്യൂടനി  ഡയറകര്ക്കട്ട്  നലകുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ശേമ്പള
നനിര്ണയലാം അലാംഗതീകേരനിചട്ട് ലപനഷന ലപ്രഭാകപഭാസല അക്കസൗണന്റെട്ട് ജനറലനിനട്ട് ഉടന
അയയന്നതഭാലണനലാം അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  ശേമ്പള നനിര്ണയവമഭായനി  ബനലപട  തടസവഭാദലാം  തതീര്പഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല
മഭാത്രമഭാണട്ട് ടനിയഭാലന്റെ ലപനഷന ആനുകൂലവങ്ങള ലലവകേനിയതട്ട്.   ടനിയഭാനട്ട് അര്ഹതലപട
ലപനഷന ആനുകൂലവങ്ങള  ഉടലന നലകുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
ലപനഷന അനുവദനിക്കുന്ന അധനികേഭാരനിയഭായ പഭാലക്കഭാടട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ ഉപ ഡയറകറുലട
കേഭാരവഭാലയത്തനില,  ടനിയഭാലന്റെ  വനിഷയലാം  ലലകേകേഭാരവലാം  ലചേയ്യുന്നതസലാംബനനിച
കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടനിടനില. 

എല.പനി., യു.പനി., എചട്ട്.എസട്ട്., എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.വനിഭഭാഗങ്ങളനിലല
അദവഭാപകേ ഒഴനിവകേള

108 (3638) ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) അടുത്ത മൂന്നട്ട് വര്ഷലാം എല.പനി., യു.പനി., എചട്ട്.എസട്ട്., എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.
എന്നതീ വനിഭഭാഗങ്ങളനില ഉണഭാകുന്ന അദവഭാപകേ ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയ്യുവഭാന നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കേനില  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം  നഭാളനിതവലര  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ
ഒഴനിവകേള എത്രലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) നനിര്കദ്ദേശേനിചനിടനില. 

(ബനി) ബഭാധകേമല. 

പസട്ട് വണ് പ്രകവശേനലാം 

109 (3639) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഇസൗ  അദവയന  വര്ഷലത്ത  പസട്ട്  വണ്  പ്രകവശേനലാം
പൂര്ത്തനിയഭായതട്ട് ഏതട്ട് തതീയതനിയനിലഭാണട്ട്;  അദവയനലാം തടങ്ങനി എത്ര ദനിവസത്തനിനു
കശേഷമഭാണട്ട് പ്രകവശേന നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞതട്ട്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രകവശേന നടപടനികേള യഥഭാസമയലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതട്ട് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട
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പഠനലത്ത ഏലതങ്കേനിലുലാം തരത്തനില ബഭാധനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നതട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  യഥഭാസമയലാം  പ്രകവശേനലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നഷലപട
അധവയന ദനിനങ്ങള ഏതട്ട്  രതീതനിയനില  നലകേഭാന കേഴനിയുലമന്നഭാണട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇസൗ  അദവയന  വര്ഷലത്ത  പസട്ട്  വണ്  പ്രകവശേനത്തനിനുള്ള  മുഖവ
അകലഭാടട്ട്ലമന്റുകേള പൂര്ത്തനിയഭായതട്ട്  27-6-2016-നഭാണട്ട്.   മുഖവ  ഘടത്തനിലല രണട്ട്
അകലഭാടട്ട്ലമന്റുകേളനിലൂലട  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  സതീറ്റുകേളനില പ്രകവശേനലാം  ഉറപഭാക്കനി,  3  ദനിവസലാം
കേഴനിഞ്ഞട്ട്  2016  ജൂണ്  30-നട്ട്  പസട്ട്  വണ്  ക്ലഭാസ്സുകേള  ആരലാംഭനിച്ചു.  കശേഷനിക്കുന്ന
സതീറ്റുകേളനികലക്കുള്ള സപനിലമന്റെറനി അകലഭാടട്ട്ലമന്റുകേള 19-8-2016-നട്ട് പൂര്ത്തനിയഭായനി. 

(ബനി)  ഉണട്ട്. 

(സനി)  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  സതീറ്റുകേളനിലുലാം  പ്രകവശേനലാം ഉറപഭാക്കനിയകശേഷലാം ജൂണ്  30-നട്ട്

ക്ലഭാസ്സുകേള  ആരലാംഭനിചതനിനഭാല  വളലര  കുറചട്ട്  കുടനികേളക്കട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്  അധവയന

ദനിനങ്ങള നഷലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഇത്തരലാം കുടനികേളക്കട്ട് ബനലപട സ്കൂള അധനികേഭാരനികേള

പ്രകതവകേലാം ക്ലഭാസ്സുകേള നലകുനണട്ട്. 

പസട്ട് വണ്, പസട്ട് ടൂ കമഭാഡല പരതീക്ഷകേളുലട കചേഭാദവകപപറുകേള

110 (3640) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശേനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  പസട്ട്  വണ്,  പസട്ട്  ടു  കമഭാഡല  പരതീക്ഷകേളുലട

കചേഭാദവകപപറുകേള കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം വലര അചടനിച്ചു നലകേനിയനിരുന്നതട്ട് ആരഭായനിരുന

എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ വര്ഷലാം ഈയനിനത്തനില എത്ര തകേ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട് എന്നട്ട്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  അദവഭാപകേ സലാംഘടനകേള കചേഭാദവകപപര് അചടനിച്ചു  നലകുന്ന രതീതനി

അവസഭാനനിപനിക്കുവഭാന തതീരുമഭാനനിചതനിലന്റെ സഭാഹചേരവലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കചേഭാദവകപപര്  അചടനിച്ചു  നലകുന്ന  കജഭാലനി  ഇനനി  മുതല  ആലര

ഏല്പനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  ഹയര് ലസക്കണറനി പസട്ട് വണ്,  പസട്ട് ടു കമഭാഡല പരതീക്ഷ കചേഭാദവകപപറുകേളുലട

അചടനിയുലാം  പരതീക്ഷഭാ  നടത്തനിപ്പുലാം  അതതട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലല  പ്രനിനസനിപഭാളമഭാലരയഭാണട്ട്

ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ബനി)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വകുപട്ട്  ഇസൗ  ഇനത്തനില  കനരനിടട്ട്  തകേ

ലചേലവഴനിചനിടനില. 

(സനി)  ഇത്തരത്തനില ഒരു തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില. 

(ഡനി)  കചേഭാദവകപപര്  തയഭാറഭാക്കുന്നതമഭായനി  ബനലപടട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  രതീതനി

തലന്ന തടരുവഭാനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

കദശേതീയ വനിദവഭാഭവഭാസ നയലാം

111 (3641) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

കദശേതീയ വനിദവഭാഭവഭാസ നയവമഭായനി ബനലപടുത്തനി സലാംസഭാനത്തട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപട്ട് എലന്തങ്കേനിലുലാം പുതനിയ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കദശേതീയ  വനിദവഭാഭവഭാസ  നയവമഭായനി  ബനലപടുത്തനി  സര്ക്കഭാര്  പുതനിയ
പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിടനില. 

സമഗ വനിദവഭാഭവഭാസ പദതനി

112 (3642)   ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സമഗ വനിദവഭാഭവഭാസ പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനിയ ലനന്മഭാറ നനികയഭാജകേ
മണ്ഡലത്തനില കേഴനിഞ്ഞ അഞട്ട് വര്ഷലാം സര്ക്കഭാര് നടത്തനിയ വനിദവഭാഭവഭാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഈ  മണ്ഡലത്തനില  നടത്തഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്ന
വനിദവഭാഭവഭാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

 ഉത്തരലാം 

(എ)  ലനന്മഭാറ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  സമഗ  വനിദവഭാഭവഭാസ  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  ആശേയ  രൂപതീകേരണലാം,  കപ്രഭാജകട്ട്  ലലഫനലലലകസഷന,  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്
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പരനിശേതീലന ലമഭാഡന്യൂള തയഭാറഭാക്കല,  ലലപ്രമറനി  തലലാം  മുതല ഹയര് ലസക്കണറനി
തലലാം  വലരയുള്ള  സ്കൂള  പ്രഥമഭാദവഭാപകേര്ക്കട്ട്  സമഗ  വനിദവഭാഭവഭാസ  പദതനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിച  മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട്  പരനിശേതീലനലാം  എന്നനിവ  സതീമഭാറട്ട്-
കകേരളയുലട കനതൃതസ്വത്തനില നടപനിലഭാക്കനിക്കഴനിഞ്ഞു. ബഭാക്കനി പ്രവര്ത്തനങ്ങള പദതനിയനില
പറയുലാംപ്രകേഭാരലാം  എലാം.എല.എ.  ലചേയര്മഭാനഭായ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  സലാംഘഭാടകേ
സമനിതനിയുലടയുലാം, മുനനിസനിപല ലചേയര്മഭാന അദവക്ഷനഭായ മുനനിസനിപല കേമ്മേനിറനിയുലടയുലാം
ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  പ്രസനിഡന്റെട്ട്  ലചേയര്മഭാനഭായ  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുലടയുലാം
കനതൃതസ്വത്തനിലഭാണട്ട് നടക്കുന്നതട്ട്. 

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം ലനന്മഭാറ മണ്ഡലത്തനില നടത്തഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്ന
വനിദവഭാഭവഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തതീരുമഭാനനിക്കുന്നതട്ട്  എലാം.എല.എ.  ലചേയര്മഭാനഭായ
നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം  സമനിതനിയുലടയുലാം,  മുനനിസനിപല  ലചേയര്മഭാന  അദവക്ഷനഭായ
മുനനിസനിപല കേമ്മേനിറനിയുലടയുലാം ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് പ്രസനിഡന്റെട്ട് ലചേയര്മഭാനഭായ ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്
കേമ്മേനിറനിയുലടയുലാം കനതൃതസ്വത്തനിലഭാണട്ട്. 

ഹയര് ലസക്കണറനി ടതീചര് (കേമ്മേന്യൂണനികക്കറതീവട്ട് ഇലാംഗതീഷട്ട്) തസ്തനികേ

113 (3643) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ഹയര് ലസക്കനഡറനി ടതീചര് (കേമ്മേന്യൂണനികക്കറതീവട്ട് ഇലാംഗതീഷട്ട്) തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്

നനിയമനത്തനിനഭായനി സര്ക്കഭാര് നനിശയനിച കയഭാഗവതഭാ മഭാനദണ്ഡങ്ങള വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കയഭാഗവതയനില  കഭദഗതനികേള  വരുത്തനി  പനി.എസട്ട്.സനി.  അഭനിപ്രഭായലാം

കരഖലപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ;

(സനി) കകേരളത്തനിലല യൂണനികവഴനിറനികേള എലാം.എ.(കേമ്മേന്യൂണനികക്കറതീവട്ട്  ഇലാംഗതീഷട്ട്))

കകേഭാഴട്ട് നടത്തുനകണഭാ; എങ്കേനില എവനിലടലയലഭാലമന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനികലക്കട്ട് യു.ജനി.സനി.യുലാം കകേരള യൂണനികവഴനിറനിയുലാം അലാംഗതീകേരനിച

ഗഭാനനിഗഭാലാം റൂറല ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടട്ട്-ഡതീലാംഡട്ട് യൂണനികവഴനിറനി നടത്തുന്ന എലാം.എ. (ഇലാംഗതീഷട്ട്

ആന്റെട്ട് കേമ്മേന്യൂണനികക്കറതീവട്ട് സ്റ്റഡതീസട്ട്) കയഭാഗവതയഭായനി പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഈ  കയഭാഗവതയുള്ള  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്

നനിയമനത്തനിനഭായനി പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഹയര് ലസക്കണറനി ടതീചര് (കേമ്മേന്യൂണനികക്കറതീവട്ട് ഇലാംഗതീഷട്ട്) തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്
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നനിയമനത്തനിനട്ട്  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനില  50%  മഭാര്ക്കനില  കുറയഭാലത  മഭാസ്റ്റര്

ബനിരുദവലാം B.Ed-ഉലാം SET-മഭാണട്ട് കയഭാഗവത.

(ബനി) കയഭാഗവതയനില കഭദഗതനികേള വരുത്തനിയനിടനില.  ലസഷവല റൂള കഭദഗതനി

വരുത്തുന്നതനിനഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.നലകേനിയ  നനിര്കദ്ദേശേലാം  ചുവലട  കചേര്ക്കുന.

“കയഭാഗവതയുലട ബനലപട ഭഭാഗത്തനില MA Communicative English with not

less  than  50%  of  marks  from  any  of  the  UGC  approved  University

എനകൂടനി കചേര്ത്തട്ട് കഭദഗതനി വരുത്തഭാലാം.” 

(സനി) ഇല. 

(ഡനി&ഇ)  ലസഷവല  റൂള  കഭദഗതനി  സലാംബനനിച  നനിര്ദ്ദേശേലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ

പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലല അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേ 
തസ്തനികേ നനിര്ണയലാം

114 (3644) ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  2014-15  അദവയന  വര്ഷത്തനില  അനുവദനിച  ഹയര്  ലസക്കനഡറനി
സ്കൂളുകേളനിലലയുലാം/ബഭാച്ചുകേളനിലലയുലാം  അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേ  തസ്തനികേ  നനിര്ണയലാം
പൂര്ത്തനിയഭായനിടനിലലന്ന പരഭാതനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കേനില ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) 10-2-2016 -ലല കേവഭാബനിനറട്ട് തതീരുമഭാനലാം  (നമ്പര്-2635)  നടപഭാക്കഭാന
വവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  അധനികേ ബഭാചട്ട് പസട്ട് ടു അനുവദനിക്കലപട എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില രണട്ട്
വര്ഷമഭായനി കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന അധവഭാപകേരുലട നനിയമനത്തനിനട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിലല  അധനികേ  ബഭാച്ചുകേളനികലക്കുള്ള
അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേ തസ്തനികേ നനിര്ണയലാം നടത്തനി ഹയര് ലസക്കണറനി ഡയറകര്
സമര്പനിച ലപ്രഭാകപഭാസല സര്ക്കഭാര് പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന. എന്നഭാല പുതനിയതഭായനി
അനുവദനിച  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനികലക്കുള്ള  അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേരുലട
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തസ്തനികേ നനിര്ണയ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിവരുന. 

(സനി)  ഹയര് ലസക്കണറനി അദവഭാപകേരുലട കജഭാലനി ഭഭാരലാം പുനരവകലഭാകേനലാം
ലചേയഭാനുലാം  ഓകരഭാ  സ്കൂളനിലുലാം  ചേടപ്രകേഭാരമുള്ള  ഭസൗതനികേ  സസൗകേരവങ്ങള  ഉലണന്നട്ട്
വനിലയനിരുത്തനിയകശേഷലാം  ഓകരഭാ  സ്കൂളനിലുലാം  ഓകരഭാ  വനിഷയത്തനിലുമുള്ള  പതീരനിയഡട്ട്
അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള കജഭാലനിഭഭാരലാം,  അലാംഗതീകൃത തസ്തനികേകേള തടങ്ങനിയവ റതീജനിയണല
ലഡപന്യൂടനി ഡയറകര് തലത്തനില പരനികശേഭാധനിചട്ട് ഉറപ്പുവരുത്തനിയകശേഷലാം വനിശേദമഭായ
ലപ്രഭാകപഭാസല  സമര്പനിക്കഭാന  ധനകേഭാരവ  വകുപട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത
നനിര്കദ്ദേശേത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ലപ്രഭാകപഭാസല സമര്പനിക്കഭാന ആവശേവലപടപ്രകേഭാരലാം
ഹയര് ലസക്കണറനി ഡയറകര് ലപ്രഭാകപഭാസല സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  പരനികശേഭാധനിച്ചു
വരുന.  

(ഡനി)  തസ്തനികേ നനിര്ണയ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ കശേഷലാം മഭാത്രകമ അദവഭാപകേരുലട
അലാംഗതീകേഭാരവലാം ശേമ്പളവലാം സലാംബനനിച കേഭാരവത്തനില തടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
കേഴനിയുകേയുള.  

ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലല പ്രനിനസനിപല തസ്തനികേ

115 (3645) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) എത്ര ഹയര് ലസക്കനഡറനി സ്കൂളുകേളനിലല പ്രനിനസനിപല തസ്തനികേകേളഭാണട്ട്

ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതട്ട് സ്കൂളുകേളുലട അദവയനലത്തയുലാം കമലകനഭാടലത്തയുലാം പ്രതനികൂലമഭായനി

ബഭാധനിക്കുന്നതഭാലണന്ന കേഭാരവലാം ഗസൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ ;

(സനി)  ഹയര്  ലസക്കനഡറനി  സ്കൂളുകേളനില  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന  പ്രനിനസനിപല

തസ്തനികേകേള അടനിയന്തരമഭായനി  നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 177

(ബനി)  ഗസൗരവമഭായനി കേഭാണുനണട്ട്. 

(സനി) പ്രനിനസനിപഭാളമഭാരുലട സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസ്റ്റനിലുള്ള തര്ക്കലാം ബഹുമഭാനലപട

ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  പരനിഗണനയനില  ആയതനിനഭാല  അന്തനിമ  കകേഭാടതനി  വനിധനിക്കു

കശേഷകമ പ്രനിനസനിപഭാളമഭാരുലട ഒഴനിവള്ള തസ്തനികേകേള നനികേത്തഭാന കേഴനിയുകേയുള. 
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ഹയര് ലസക്കണറനി വനിഭഭാഗത്തനില എന.സനി.സനി.

116 (3646) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സ്കൂളുകേളനില  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വനിഭഭാഗത്തനില

എന.സനി.സനി. (NCC) പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) എങ്കേനില ഇത്തരലാം സ്കൂളുകേളുലട ജനില തനിരനിച്ചുളള എണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഹയര്ലസക്കണറനി വനിഭഭാഗത്തനില പുതതഭായനി എന.സനി.സനി.  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്

ഉകദ്ദേശേമുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കേനില എന.സനി.സനി.  യൂണനിറ്റുകേള കുറവളള ജനിലകേളക്കട്ട് മുനഗണന

നലകുകമഭാ; വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി) തനിരുവനന്തപുരലാം - 71

ലകേഭാലലാം - 15

പത്തനലാംതനിട - 04

കകേഭാടയലാം - 03

ആലപ്പുഴ - 21

ഇടുക്കനി - 03

എറണഭാകുളലാം - 17

തൃശ്ശൂര് - 13

പഭാലക്കഭാടട്ട് - 16

മലപ്പുറലാം - 11

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് - 13

വയനഭാടട്ട് - 03
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കേണ്ണൂര് - 24

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - 13

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി)  ഒഴനിവകേള ഉണഭാകുന്ന മുറയട്ട് യൂണനിറട്ട് തലത്തനിലുള്ള ലവയനിറനിലാംഗട്ട് ലനിസ്റ്റനിലല
മുനഗണനഭാക്രമത്തനില മഭാത്രകമ പുതനിയ യൂണനിറ്റുകേള തടങവഭാന കേഴനിയുകേയുള. 

ഹയര് ലസക്കണറനി പ്രനിനസനിപല നനിയമനലാം

117 (3647) ശതീ  .   ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസ്റ്റര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  രണട്ട്  വര്ഷമഭായനി  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഹയര്  ലസക്കനഡറനി  വനിഭഭാഗത്തനില
ഇരുന്നൂറനിലപരലാം പ്രനിനസനിപഭാളമഭാരുലട ഒഴനിവകേള ഉണഭായനിട്ടുലാം പൂര്ണമഭായ രതീതനിയനില
നനിയമനലാം നടക്കുന്നനില എന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രനിനസനിപഭാളമഭാരുലട നനിലവനിലുള്ള ലനിസ്റ്റനില നനിനലാം ധഭാരഭാളലാം ഒഴനിവകേളുള്ള
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  കേണ്ണൂര്,  വയനഭാടട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം ജനിലകേളനികലക്കട്ട് പ്രനിനസനിപലമഭാലര
നനിയമനിക്കഭാന ആകലഭാചേനയുകണഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട് സര്ക്കഭാര് വനിദവഭാലയങ്ങളുലട നനിലവഭാരലാം ഒനകൂലട ലമചലപടുത്തുവഭാന
സഹഭായനിക്കനികലലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലുള്ള ഹയര്ലസക്കനഡറനി വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലാം
ലമചലപടുത്തഭാന ഏലതലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിക്കുന്നതട്ട്; ഈ പദതനികേലള
കുറനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  പ്രനിനസനിപഭാളമഭാരുലട സതീനനികയഭാറനിറനി ലനിസ്റ്റനിലുള്ള തര്ക്കലാം ബഹുമഭാനലപട
ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  പരനിഗണനയനില ആയതനിനഭാല അന്തനിമ  കകേഭാടതനി  വനിധനിക്കുകശേഷകമ
പ്രനിനസനിപഭാളമഭാരുലട ഒഴനിവള്ള തസ്തനികേകേള നനികേത്തഭാന കേഴനിയുകേയുള. 

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് തലത്തനിലുള്ള ഹയര് ലസക്കണറനി വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലാം
ലമചലപടുത്തുവഭാനുള്ള പദതനികേള സര്ക്കഭാര് ആസൂത്രണലാം ലചേയ വരുന്നകതയുള.  

സലലാം നലകേനിയവര്ക്കട്ട് കജഭാലനി
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118 (3648) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി. മുതവല്ലൂര്, വഭാഴക്കഭാടട്ട് എന്നതീ കകേന്ദ്രങ്ങളക്കട്ട് സലലാം
നലകേനിയവരുലട കജഭാലനി സനിരലപടുത്തനിലക്കഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) സലലാം ലകേഭാടുത്തവലരയഭാകണഭാ സനിരലപടുത്തനിയതട്ട് എന്നട്ട് പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇകത മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചട്ട് ലകേഭാടുവള്ളനി ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.യട്ട് സലലാം
നലകേനിയവലര സനിരലപടുത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  തഭാമരകശരനി  ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.യനില  പതനിമൂന്നട്ട്  വര്ഷമഭായനി  പന്യൂണ്
തസ്തനികേയനില  കജഭാലനി  ലചേയവരുന്ന മുഹമ്മേദട്ട്  ലകേ.  എന്നയഭാലള  സനിരലപടുത്തഭാന
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  സലലാം നലകേനിയവരുലട ആശനിതര്ക്കഭാണട്ട് കജഭാലനി നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അക്കഭാലത്തട്ട്
നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്  കേമ്മേനിറനി  പരനികശേഭാധനിചഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  നനിയമനങ്ങള
നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(സനി)  ലകേഭാടുവള്ളനിയനിലുള്ള  ലഎ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.  സഭാപനലാം  അടച്ചുപൂടനിയതഭാണട്ട്.
സലലാം  നലകേനിയവര്ക്കട്ട്  സഭാപനലാം  പൂടനിയതനിലനത്തുടര്ന്നട്ട്  സലലാം  തനിരനിലകേ
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരവത്തനില തടര് നടപടനികേള ആവശേവമുള്ളതഭായനി കേഭാണുന്നനില.

(ഡനി) ബഹുമഭാനലപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയുലട 10-4-2006-ലല Appeal (Civil)
No.3595-3612  of  1999-State  of  Kerala  V/s  Uma  Devi  എന്ന കകേസനിലല
വനിധനിയനുസരനിചട്ട്  9-10-2006-നുകശേഷലാം ദനിവസകവതന/കകേഭാണ്ടഭാകട്ട് അടനിസഭാനത്തനില
സര്ക്കഭാര് വകുപ്പുകേളനികലഭാ, സര്ക്കഭാര് നനിയനനിത സഭാപനങ്ങളനികലഭാ കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നവലര
സനിരലപടുത്തഭാന  പഭാടനിലലന്നട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേനിചനിട്ടുണട്ട്.   ആയതനിനഭാല  തഭാലക്കഭാലനികേ
അടനിസഭാനത്തനില കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നവലര സനിരലപടുത്തുവഭാന നനിലവനിലുള്ള നനിയമലാം
അനുവദനിക്കുന്നനില. 

എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.തസ്തനികേ നനിര്ണയലാം

119 (3649) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

854/2019
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(എ) സര്ക്കഭാര് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലല എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി. തസ്തനികേ
നനിര്ണയലാം  നടത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  ഇകപഭാള  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട്
വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലല  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.  തസ്തനികേ  നനിര്ണയലാം
പൂര്ത്തനിയഭാകയഭാ; എങ്കേനില എന്നഭാണട്ട് പൂര്ത്തനിയഭായലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിലല  തസ്തനികേ  നനിര്ണയലാം
വവകുന്നതനിനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിലല  അധനികേ  ബഭാച്ചുകേളനികലയള്ള
എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.-മഭാരുലട  തസ്തനികേ  നനിര്ണയലാം  നടത്തനി  ഹയര്  ലസക്കണറനി
ഡയറകര് സമര്പനിച ലപ്രഭാകപഭാസല സര്ക്കഭാര് പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന.  എന്നഭാല പുതനിയതഭായനി
അനുവദനിച  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനികലക്കുള്ള  എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.-മഭാരുലട
തസ്തനികേ നനിര്ണയ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി വരുന്നകതയുള. 

(ബനി) പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.  അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഓകരഭാ  സ്കൂളനിലുമുള്ള  ചേടപ്രകേഭാരമുള്ള  ഭസൗതനികേസഭാഹചേരവങ്ങള,  ഓകരഭാ
വനിഷയത്തനിലുമുള്ള  പതീരനിയഡട്ട്  അടനിസഭാനത്തനിലുള്ള  കജഭാലനിഭഭാരലാം,  അലാംഗതീകൃത
തസ്തനികേകേള തടങ്ങനിയവ റതീജനിയണ് ലഡപന്യൂടനി ഡയറകര് തലത്തനില പരനികശേഭാധനിചട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തനിയകശേഷലാം ഹയര് ലസക്കണറനി ഡയറകര് ലഭവമഭാക്കുന്ന ശേനിപഭാര്ശേയനികന്മല
സൂക്ഷമപരനികശേഭാധന  നടത്തനിയഭാണട്ട്  ഓകരഭാ  വനിഷയത്തനിലുമുള്ള  തസ്തനികേകേളുലട
അര്ഹത  നനിര്ണയനിക്കുന്നതട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങളുലട ഭഭാഗമഭായനി സലാംഭവനിചനിട്ടുള്ള
കേഭാലതഭാമസമഭാണട്ട് ഇക്കഭാരവത്തനിലുള്ളതട്ട്.

എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.(കസഭാകഷവഭാളജനി)നനിയമനലാം

120 (3650) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാറഗറനി നമ്പര്  288/2010  പ്രകേഭാരലാം നനിലവനിലവന്ന  (കസഭാകഷവഭാളജനി)
എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി.  റഭാങ്കേട്ട്  ലനിസ്റ്റനിലനനിന്നട്ട്  ഇതവലര എത്ര നനിയമനലാം നടത്തനിലയന്ന
വനിവരലാം ജൂനനിയര്, സതീനനിയര് തനിരനിചട്ട് ലഭവമഭാകുകമഭാ;

(ബനി) എത്ര ഒഴനിവകേള ലലബ ടഭാനസ്ഫര്, ജൂനനിയര് ലപ്രഭാകമഭാഷന, എല.ഡബച്യു.എ.,
എന.ലജ.ഡനി.,  ലസഷവല  സ്കൂള  എന്നതീ  വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  നതീക്കനിവചനിട്ടുലണന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;
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(സനി)  ഇസൗ ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാന എലന്തങ്കേനിലുലാം
നനിയമ തടസലാം നനിലനനിലക്കുനകണഭാ എന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അടനിയന്തരമഭായനി  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയഭാന  എത്ര
ഒഴനിവകേള നനിലനനിലക്കുനലണന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) വനിവരലാം കശേഖരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  തസ്തനികേമഭാറ  നനിയമനത്തനിനഭായനി  6  ഒഴനിവലാം  ജൂനനിയര്  ലപ്രഭാകമഭാഷന
2 ഒഴനിവലാം ലസഷവല സ്കൂള നനിയമനത്തനിനഭായനി 1 ഒഴനിവലാം മഭാറനിവചനിരുന.  എല.ഡബന്യൂ.എ.,
എന.ലജ.ഡനി. ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  ഹയര്  ലസക്കണറനി  ലസഷവല  റൂളസട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കമലപറഞ്ഞ
തസ്തനികേമഭാറലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷന  എന്നതീ  ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനിയല  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  ഒഴനിവകേളനില. 

എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂള സലാംരക്ഷനിതഭാദവഭാപകേരുലട പുനര്വനിനവഭാസലാം

121 (3651) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  1990  മുതല  2015  വലര  എത്ര  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂള  അദവഭാപകേലര
സലാംരക്ഷനിതഭാദവഭാപകേരഭായനി സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്;
ഇതനില എത്ര കപലര മഭാതൃ സഭാപനങ്ങളനികലക്കട്ട് പുനര്വനിനവഭാസലാം മുകഖന റഗുലര്
നനിയമനലാം നലകേനി തനിരനിചയചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി) എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂള അദവഭാപകേലര തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില
നനിയമനിചനിരുന്ന  ഒഴനിവകേള  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനനില  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കേനില  എത്ര;  ഇലലങ്കേനില  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) വനിവരലാം കശേഖരനിച്ചുവരുന. 

ഒന്നഭാലാം ക്ലഭാസനിലല കുടനികേള

122 (3652) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :
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(എ)  മഭാകവലനിക്കര  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളനില
2014-15  അദവയന വര്ഷലാം ഒന്നഭാലാം ക്ലഭാസനികലക്കട്ട് പ്രകവശേനിച കുടനികേളുലട എണലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ അദവയന വര്ഷലാം ഒന്നഭാലാം ക്ലഭാസനികലക്കട്ട് പ്രകവശേനലാം കതടനിയ
കുടനികേളുലട എണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  വനിദവഭാലയത്തനിലുലാം  ഒന്നഭാലാം  ക്ലഭാസനില  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം
പ്രകവശേനലാം കനടനിയ കുടനികേളുലടയുലാം ഈ വര്ഷലാം പ്രകവശേനലാം കനടനിയ കുടനികേളുലടയുലാം
കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 2014-15  അദവയനവര്ഷലാം  ഒന്നഭാലാം  ക്ലഭാസനില  പ്രകവശേനിച  കുടനികേളുലട
എണലാം-911, ഇസൗ  അദവയന  വര്ഷലാം  (2016-17)  ഒന്നഭാലാം  ക്ലഭാസനില  പ്രകവശേനിച
കുടനികേളുലട എണലാം - 1169

(ബനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

എയ്ഡഡട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല നനിയമനങ്ങള

123 (3653) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിലല എയ്ഡഡട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല അദവഭാപകേ
അനദവഭാപകേ  തസ്തനികേകേളനികലക്കുള്ള  നനിയമനങ്ങള  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്
കേമ്മേതീഷന മുഖഭാന്തനിരലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ഏലതങ്കേനിലുലാം  കകേഭാടതനി  വനിധനികേള  ഉള്ളതഭായനി
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കേനില ആയതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില എലന്തഭാലക്ക
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇസൗ വനിഷയത്തനില യഭാലതഭാരു തതീരുമഭാനവലാം സര്ക്കഭാര് ലലകേലക്കഭാണനിടനില. 

(ബനി) കകേഭാടതനി വനിധനികേള ഉള്ളതഭായനി ശദയനിലലപടനില. 

എയ്ഡഡട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല നനിയമനങ്ങളനില സലാംവരണലാം

124 (3654) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) എയ്ഡഡട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല നനിയമനങ്ങളനില സലാംവരണ

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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തതസ്വലാം  പഭാലനിക്കുനകണഭാ;  എങ്കേനില  ആയതട്ട്  സലാംബനനിച  വനിശേദമഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) എയ്ഡഡട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളനിലല നനിയമനങ്ങളനില സലാംവരണ
തതസ്വലാം  പഭാലനികക്കണതഭാലണനള്ള  നഭാഷണല  കേമ്മേതീഷന  കഫഭാര്  എസട്ട്.സനി./
എസട്ട്.റനി.-യുലടയുലാം  നഭാഷണല  കേമ്മേതീഷന  കഫഭാര്  ബഭാക്കട്ട്  കവര്ഡട്ട്  ക്ലഭാസനിലന്റെയുലാം
ശേനിപഭാര്ശേകേള  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ആയതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല. 

(ബനി)  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലകേ.ഇ.ആര്.  ചേടലാം, 1958  ലസക്ഷന  11  പ്രകേഭാരലാം എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂളുകേളനിലല നനിയമനങ്ങള മഭാകനജരനില നനിക്ഷനിപമഭാണട്ട് എന്നതനിനഭാലുലാം എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂളുകേളനിലല അദവഭാപകേ/അനദവഭാപകേ നനിയമനങ്ങള പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖനയഭാക്കുവഭാന
ലകേ.ഇ.ആര്. ചേടങ്ങളനിലുലാം/ആകനിലുലാം കഭദഗതനി വരുകത്തണതനിനഭാലുലാം ഇക്കഭാരവത്തനില
സര്ക്കഭാര്  നയപരമഭായ  തതീരുമഭാനങ്ങള  എടുത്തനിടനിലഭാത്തതനിനഭാലുലാം  എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂളുകേളനില സലാംവരണലാം നടപനിലഭാക്കുവഭാന നനിര്വഭാഹമനില.

 ഏറനഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനില ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.-യുലട കേതീഴനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
സ്കൂളുകേള

125 (3655) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  പദതനിയനിന  കേതീഴനില
അനുമതനി നലനി  പ്രവര്ത്തനിചട്ട്  വരുന്ന സ്കൂളുകേളനില ആവശേവത്തനിനട്ട് അദവഭാപകേര് ഇലഭാത്തതട്ട്
സ്കൂളനിലനറ സുഗമമഭായ പ്രവര്ത്തനലത്ത ബഭാധനിക്കുന എന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില ഇസൗ സ്കൂളുകേളനില എവനിലടലയലഭാലാം ഏലതലഭാലാം അദവഭാപകേലര
നനിയമനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട്  അനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;  സ്കൂളനിലനറ  കപരട്ട്  ഉളലപലടയുള്ള
വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല  ലപരകേമണ  ലലഹസ്കൂളനില  ആവശേവത്തനിനട്ട്
അദവഭാപകേലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കണലമന്ന അകപക്ഷ ലഭനിചനിരുകന്നഭാ;

(ഡനി)  എങ്കേനില  ഇക്കഭാരവത്തനില  എന്തു  തടര്നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം   
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(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി) 1. ജനി.എചട്ട്.എസട്ട്.വടകശരനി ആലകേ 9 അദവഭാപകേര് പനി.എസട്ട്.സനി.-
2+1 (ഹനിന്ദനി, മലയഭാളലാം) ലഡയട്ട് ലനി കവജട്ട്-4 (ഫനിസനികട്ട്, ഇലാംഗതീഷട്ട്,
ഉറുദു, അറബനികേട്ട്) 

ഡനികപഭായ്ഡട്ട്-3 (ബകയഭാളജനി, മഭാതട്ട് സട്ട്, എസട്ട്.എസട്ട്.)

2. ജനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ലവറനിലപഭാറ ആലകേ 9 അദവഭാപകേര് പനി.എസട്ട്.സനി.-
3+1 (ഹനിന്ദനി, മഭാതട്ട് സട്ട്,  എസട്ട്.എസട്ട്.)

ഡനികപഭായ്ഡട്ട് - 0

ലഡയട്ട് ലനി  കവജട്ട്  -  5  (ഫനിസനികട്ട്,  ഇലാംഗതീഷട്ട്,  മലയഭാളലാം,  മഭാതട്ട് സട്ട്,
അറബനികേട്ട് പഭാര്ടട്ട് ലലടലാം)

3. ജനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ലപരകേമണ-ആലകേ 16 അദവഭാപകേര് - പനി.എസട്ട്.സനി.-1

ഡനികപഭായ്ഡട്ട്-5  (ഫനിസനികട്ട്,  മലയഭാളലാം,  മഭാതട്ട് സട്ട്,  ഹനിന്ദനി,
എസട്ട്.എസട്ട്.) ലഡയട്ട് ലനി കവജട്ട് - 11 

4. ജനി.എചട്ട്.എസട്ട്.പന്നനിപഭാറ  ആലകേ  6  അദവഭാപകേര്  പനി.എസട്ട്.സനി.-
5+1 (ഫനിസനികട്ട്, മലയഭാളലാം, മഭാതട്ട് സട്ട്, ഹനിന്ദനി, എസട്ട്.എസട്ട്.)

ഡനികപഭായ്ഡട്ട് - 1 (ബകയഭാളജനി)

ലഡയട്ട് ലനി കവജട്ട്-7 (ഇലാംഗതീഷട്ട്, അറബനികേട്ട്, എസട്ട്. എസട്ട്., ഫനിസനികട്ട്,
ഉറുദു,  ലഎ.ടനി., മഭാതട്ട് സട്ട്)

(സനി)  ഉണട്ട്. 

(ഡനി)  ഒഴനിവള്ള  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  പുനര്വനിനവഭാസത്തനിലൂലട  അദവഭാപകേലര
നനിയമനിക്കുവഭാനുലാം അവരുലട അഭഭാവത്തനില ദനിവസ കവതനത്തനില ആലള നനിയമനിക്കുവഭാനുള്ള
നടപടനികേളുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 

 എയ്ഡഡട്ട് വനിദവഭാലയങ്ങളനില വനിഭനിന്ന കശേഷനിയുള്ളവര്ക്കുള്ള സലാംവരണലാം

126 (3656) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  എയനിഡഡട്ട്  വനിദവഭാലയങ്ങളനില നനിയമനത്തനിനട്ട്  വനിഭനിന്നകശേഷനിയുള്ളവര്ക്കട്ട്
3% സലാംവരണ നനിയമനലാം നല്കുവഭാന ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനുസരനിചട്ട് കകേരള എഡച്യുകക്കഷന റൂളസനില ആവശേവമഭായ കഭദഗതനി
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വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണട്ട്.  1995-ലല  Person  With  Disabilities  Act  Section  33-ല
അനുശേഭാസനിക്കുന്ന  പ്രകേഭാരലാം  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനില  ഓകരഭാ  വനിഭഭാഗത്തനിലുലാം
കേലണത്തനിയനിട്ടുള്ള തസ്തനികേകേളനിലല  3%  ഒഴനിവകേളനില ശേഭാരതീരനികേഭാവശേതകേള കനരനിടുന്ന
വനിഭഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  സലാംവരണലാം  നലകുവഭാനഭായനി  9-9-2016-ലല  സ.ഉ.(ലലകേ)  നമ്പര്
155/16/ലപഭാവനിവ. പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കകേരള  വനിദവഭാഭവഭാസ  ചേടലാം  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  

 എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളക്കട്ട് നലകുന്ന ഗഭാന്റെട്ട്

127 (3657) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) എയ്ഡഡട്ട് സ്ക്കൂളുകേളക്കട്ട് നലകുന്ന ഗഭാന്റെട്ട് വനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതട്ട്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  2013-14,  2014-15,  2015-16  അദവയന  വര്ഷങ്ങളനില  മലപ്പുറലാം
ജനിലയനിലല സ്കൂളുകേളക്കട്ട് നലകേനിയ ഗഭാന്റെനിലന്റെ വനിവരങ്ങള വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  കേഭാലയളവനില  ഗഭാന്റെട്ട്  നലകേഭാന  സഭാധനിചനിടനിലലങ്കേനില  കേഭാരണലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  2013-14,  2014-15,  2015-16  അദവയന  വര്ഷങ്ങളനില  മലപ്പുറലാം
ജനിലയനിലല സ്കൂളുകേളക്കട്ട് നലകേനിയ ഗഭാന്റെനിലന്റെ വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള തഭാലഴകചര്ക്കുന : 

സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം എല.പനി./യു.പനി. സ്കൂളുകേള
(രൂപ)

ലലഹസ്കൂളുകേള
(രൂപ)

2013-14 9,00,000 4,00,000

2014-15 9,00,000 3,00,000
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2015-16 18,00,000 9,00,000

(സനി)  വര്ദനിപനിച തകേയനുസരനിചട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവദനിക്കഭാതനിരുന്നതനിനഭാലഭാണട്ട്
പ്രസ്തുത കേഭാലയളവനിലല ലമയനിന്റെനനസട്ട് ഗഭാന്റെട്ട് മുഴവന നലകേഭാന കേഴനിയഭാതനിരുന്നതട്ട്. 

 കകേഭാകളജട്ട് അദവഭാപകേര്ക്കട്ട് ഫഭാക്കലറനി ഇലാംപവ്ലമന്റെട്ട് കപ്രഭാഗഭാലാം

128 (3658) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കകേഭാകളജട്ട് അദവഭാപകേര്ക്കട്ട് ഫഭാക്കലറനി ഇലാംപവ്ലമന്റെട്ട് കപ്രഭാഗഭാലാം പ്രകേഭാരലാം
ഇന-സര്വതീസട്ട് ലടയനിനനിലാംഗട്ട് നലകേഭാറുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില കകേഭാകളജുകേളനില നനിനലാം  കവര്ലപടുത്തനിയ ഹയര്ലസക്കന്റെറനി
അധവഭാപകേര്ക്കട്ട്  പ്രസ്തുത  സസൗകേരവലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിടനിലലന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനില
ലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  അദവയനലാം  ലമചലപടതഭാക്കഭാന  വഹസ്കൂള,  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി
അധവഭാപകേര്ക്കുകൂടനി  ഫഭാക്കലറനി  ഇലാംപവ്ലമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗഭാലാം  പ്രകേഭാരലാം  ഇനസര്വതീസട്ട്
ലടയനിനനിലാംഗട്ട് നല്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്. കകേഭാകളജട്ട് അദവഭാപകേര്ക്കട്ട് ഫഭാക്കലറനി ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കപ്രഭാഗഭാലാം
പ്രകേഭാരലാം രണ്ടു വര്ഷലത്ത ലഡപന്യൂകടഷന അനുവദനിച്ചുനലകേഭാറുണട്ട്.  കൂടഭാലത റനിഫഷര്
കകേഭാഴലാം നടത്തുനണട്ട്. 

(ബനി&സനി) ലലഹസ്കൂള, ഹയര് ലസക്കന്റെറനി തലത്തനില ഫഭാക്കലറനി ഇലാംപവ്ലമന്റെട്ട്
കപ്രഭാഗഭാലാം നനിലവനിലനില. 

അദവഭാപകേ-വനിദവഭാര്ത്ഥനി അനുപഭാതലാം

129 (3659) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാന വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള സ്കൂളുകേളനില ഇകപഭാഴലത്ത
അധവഭാപകേ-വനിദവഭാര്ത്ഥനി അനുപഭാതലാം എത്രയഭാലണന്നട്ട് എല.പനി.,  യു.പനി.,  എചട്ട്.എസട്ട്.
എന്നനിവ തനിരനിച്ചുള്ള വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) സര്ക്കഭാര് നനിയനണത്തനിലുള്ള എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില പുതനിയ അധവഭാപകേ
നനിയമനത്തനിനട്ട് വനിദവഭാര്ത്ഥനി അനുപഭാതലാം എത്രയഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  ലകേഭാണ്ടുവന്ന  വനിദവഭാഭവഭാസ  അവകേഭാശേ  സലാംരക്ഷണ
നനിയമലാം അനുസരനിചട്ട് സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂളുകേളനില അധവഭാപകേ-വനിദവഭാര്ത്ഥനി അനുപഭാതലാം
പുനനഃപരനികശേഭാധനികക്കണതഭായനി വരുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇത സലാംബനനിചട്ട് സലാംസഭാന സര്ക്കഭാര് ലകേഭാണ്ടുവന്ന നനിയമലാം ബഹു.
വഹകക്കഭാടതനി റദ്ദേഭാക്കനിയ സഭാഹചേരവത്തനില, അധവഭാപകേ - വനിദവഭാര്ത്ഥനി അനുപഭാതലാം
പുനനഃപരനികശേഭാധനിക്കഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ; വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം   

(എ) I മുതല V വലര ക്ലഭാസ്സുകേളനില 1:30, VI മുതല VIII വലര 1:35,  IX, X
ക്ലഭാസ്സുകേളനില  1:45  എന്നനിങ്ങലനയഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്,
എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില അനുവര്ത്തനിച്ചുവരുന്ന അദവഭാപകേ-വനിദവഭാര്ത്ഥനി അനുപഭാതലാം.

(ബനി)  എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില പുതനിയ തസ്തനികേകേള അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള കമല
പറഞ്ഞ അദവഭാപകേ-വനിദവഭാര്ത്ഥനി അനുപഭാതലാം തലന്നയഭാണട്ട് അനുവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്. 

(സനി)   1  മുതല  8  വലര  ക്ലഭാസ്സുകേളുലട  കേഭാരവത്തനില  കകേന്ദ്ര  വനിദവഭാഭവഭാസ
അവകേഭാശേ നനിയമത്തനില അനുശേഭാസനിക്കുന്നതട്ട് പ്രകേഭാരവലാം 9, 10 ക്ലഭാസ്സുകേളനില കകേരള
വനിദവഭാഭവഭാസ  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരവമുള്ള  അദവഭാപകേ-വനിദവഭാര്ത്ഥനി  അനുപഭാതമഭാണട്ട്
നനിലവനില പനിനതടര്ന്നട്ട് വരുന്നതട്ട്. 

(ഡനി)  ഇസൗ വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

ശതീമതനി നസതീമ പുന്നക്കലനിലന്റെ അകപക്ഷ

130 (3660) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ശതീമതനി  നസതീമ  പുന്നക്കലനിലന്റെ  അകപക്ഷ  സലാംബനനിച  6633/J3/
2015/GEdn എന്ന ഫയലനില എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു എന വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) നനിയമ വകുപട്ട് പരനികശേഭാധനിചട്ട്, പ്രസ്തുത ഫയലനില അഭനിപ്രഭായലാം കരഖലപടു
ത്തനിയനിരുകന്നഭാ; എങ്കേനില അലതന്തഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) അകപക്ഷകേ, കകേഭാഴട്ട് പഭാസഭായകശേഷലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം റദ്ദേഭാക്കനിയതഭാലണന്ന
പരനിഗണന നലകേനി ടനിയഭാളുലട അകപക്ഷ അനുവദനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  9-2-2010-ലല ജനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്) നമ്പര് 28/2010/ലപഭാവനിവ. പ്രകേഭാരലാം
എന.സനി.റനി.ഇ.  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത  സഭാപനങ്ങള  നടത്തുന്ന  ശേനിക്ഷഭാവനിശേഭാരദട്ട്
കകേഭാഴകേളുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   റദ്ദേഭാക്കനിയ അലാംഗതീകേഭാരലാം പുനനഃസഭാപനി



170 കകേരള നനിയമസഭ                  ഒകകഭാബര് 20, 2016

ക്കണലമന്നട്ട് ആവശേവലപടട്ട് ശതീമതനി നസതീമ പുന്നക്കല 20-11-2012-ല നനികവദനലാം
സമര്പനിചനിരുന.   എന.സനി.റനി.ഇ.  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത  നനിരവധനി  സഭാപനങ്ങള
കകേരളത്തനില ഇസൗ കകേഭാഴട്ട്  നടത്തുന്നതനിലന സലാംബനനിച്ചുലാം,  നലകുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലട
നനിജസനിതനിലയക്കുറനിച്ചുലാം  ധഭാരഭാളലാം  പരഭാതനികേള  ലഭനിചതനിലന്റെയുലാം  വനിജനിലനസട്ട്
അകനസ്വഷണ റനികപഭാര്ടനിലന്റെയുലാം അടനിസഭാനത്തനില ടനി കകേഭാഴനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം 2006
മഭാര്ചട്ട് മുതല കമല പരഭാമര്ശേനിച ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം പനിനവലനിചനിരുന.  എന.സനി.റനി.ഇ.
അലാംഗതീകേഭാരമുള്ള  സഭാപനങ്ങള  നടത്തുന്ന  ഇസൗ  കകേഭാഴനിനട്ട്  31-12-2009  വലര
അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിരുന.  എന.സനി.റനി.ഇ.  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത സഭാപനങ്ങള
ഇസൗ  ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  2006  മഭാര്ചട്ട്  വലര  നലകേനിയ  കകേഭാഴട്ട്  സര്ടനിഫനിക്കറനിനട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരമുണട്ട്.  കമല വനിവരങ്ങളുലട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  9-2-2010-ല ഉത്തരവട്ട്
പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അകപക്ഷകേ കേരസമഭാക്കനിയ എന.സനി.റനി.ഇ.  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത
സഭാപനത്തനിലൂലട കനടനിയ "ശേനിക്ഷഭാവനിശേഭാരദട്ട്” എന്ന കയഭാഗവത പ്രകതവകേ കകേസഭായനി
പരനിഗണനിക്കണലമന്ന നനികവദനലാം ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ വകുപട്ട് വനിശേദമഭായനി പരനികശേഭാധനിക്കുകേയുലാം
തടര്ന്നട്ട്  3  തവണ  നനിയമവകുപനിലന്റെ  അഭനിപ്രഭായത്തനിനഭായനി  നലകുകേയുലാം  ലചേയ.
ബഹുമഭാനലപട സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനിയുലട Union of India Vs Sri. Goverdhan Kabra
Teachers College,  അലഹബഭാദട്ട് ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട  Shilendra Kumar Singh
&  others  Vs  State of  Uttar  Pradesh,  Suresh  Paul  Vs  State of  Hariyana
(1987),  State  of  Rajastan  &  others  Vs  Lata  Arun  (2002)  എന്നതീ
വനിധനിനവഭായങ്ങളുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില  എന.സനി.റനി.ഇ.  അലാംഗതീകേഭാരമനിലഭാത്ത
സഭാപനത്തനിലൂലട കനടനിയ "ശേനിക്ഷഭാവനിശേഭാരദട്ട്” എന്ന കയഭാഗവതയട്ട് പ്രകതവകേ കകേസഭായനി
അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേണലമന്ന ടനിയഭാളുലട ആവശേവലാം 3 തവണയുലാം നനിയമവകുപട്ട് കമല
കകേഭാടതനിവനിധനികേലള ആസദമഭാക്കനി നനിരസനിചട്ട് അഭനിപ്രഭായലാം കരഖലപടുത്തനി ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) നനിലവനിലുള്ള നനിയമമനുസരനിചട്ട് പരനിഗണനിക്കുവഭാന നനിര്വഭാഹമനില. 

സ്കൂള കുടനികേളനിലല ലഹരനി മരുന്നട്ട് ഉപകയഭാഗലാം

131 (3661) ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സ്കൂള  കുടനികേളനില  ലഹരനി  മരുന്നട്ട്  ഉപകയഭാഗലാം  കൂടനി  വരുന്നതഭായനി
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കേനില  സ്കൂള  തലത്തനില  എലന്തങ്കേനിലുലാം  പ്രതനികരഭാധ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതമഭായനി ബനലപടട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപട്ട് എലന്തങ്കേനിലുലാം നടപടനികേള
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സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സ്കൂളുകേളനില  കുടനികേള  കൃതവമഭായനി  ഹഭാജരഭാകുന്നനിലലങ്കേനില  ആ വനിവരലാം
രക്ഷനിതഭാക്കലള  എസട്ട്.എലാം.എസട്ട്.  മുകഖന  അറനിയനിക്കുന്ന  പദതനി  പൂര്ണമഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സ്കൂളുകേളനില  കുടനികേളക്കട്ട്  കവണനി  വനിവനിധ  വനിഷയങ്ങളനില
കബഭാധവലക്കരണ ക്ലഭാസുകേള നടത്തുന്നതനിലനറ വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  സ്കൂളുകേളനില ലഹരനിവനിരുദ ക്ലബ്ബുകേള, ജഭാഗതഭാ സമനിതനികേള തടങ്ങനിയവ
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  എലലകസട്ട്,  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
ഇക്കഭാരവത്തനില  ആവശേവമഭായ  ഇടലപടലുകേള  നടത്തുകേയുലാം  ലചേയ്യുനണട്ട്.  ഹയര്
ലസക്കണറനി  വകുപനിലന്റെ  കേതീഴനില  കേസൗമഭാരക്കഭാരുലട  ശേഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി
കേസൗണ്സനിലനിലാംഗുലാം ആകരഭാഗവപരനിപഭാലനവലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി 1200-ലധനികേലാം
സസൗഹൃദ  ക്ലബ്ബുകേള  സ്കൂളുകേളനില  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഇവയുലട  2016-17
അദവയനവര്ഷലത്ത പരനിശേതീലനങ്ങളനില മയക്കുമരുന്നട്ട്  ഉപകയഭാഗലാം തടയുന്നതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണട്ട്  ഊന്നല നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   കൂടഭാലത  ഇന്തവന ലഡന്റെല
അകസഭാസനികയഷനുലാം  ഹയര്  ലസക്കണറനി  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി
പുകേയനിലയനിലനനിനലാം  മയക്കുമരുന്നനിലനനിനലാം  യുവഭാക്കലള  കമഭാചേനിപനിക്കുന്നതനികലക്കട്ട്
"മുക്തനി”എന്ന കപരനില ഹയര് ലസക്കണറനി വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് കബഭാധവത്കേരണവലാം
ലടയനിനനിലാംഗുലാം  നലകുനണട്ട്.  കുടനികേളനിലല  കുറവഭാസനയുലാം  ലഹരനി  ഉപകയഭാഗവലാം
ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനികലയട്ട്  2010  ലസപലാംബറനില  ഒസൗവര്  ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി  ടു
ചേനിലഡ്രെന എന്ന ഒരു പദതനി ആരലാംഭനിച്ചു.  സഭാമൂഹനികേനതീതനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില 93
സ്കൂളുകേളനില  ഒസൗവര്  ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി  ടു  ചേനിലഡ്രെന  പദതനി  പ്രവര്ത്തനിച്ചു
വരുനണട്ട്. 

ലവഭാകക്കഷണല  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില  എന.എസട്ട്.എസട്ട്.
കവഭാളന്റെനിയര്മഭാര്  ഇതനിലനതനിലര  ജഭാഗത  പുലര്ത്തുനണട്ട്.   ലഹരനിവനിരുദ കബഭാധവത്കേരണ
പരനിപഭാടനികേള  എലലകസട്ട് വകുപനിലന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില നലകുനണട്ട്.  വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.,
എന.എസട്ട്.എസട്ട്  ലസല  കേഴനിഞ്ഞവര്ഷലാം  എലലകസട്ട്  വകുപനിലന്റെ  'സുകബഭാധലാം  '
കപ്രഭാജക്ടുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  '1000  വനിലാംഗ്സട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫയര്  '  എന്ന  കപരനില  കഹഭാലാം
ലലലബറനികേള തടങന്ന കപ്രഭാഗഭാലാം ലചേയകപഭാള അതനികനഭാലടഭാപലാം  'ലഹരനിവനിരുദ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  വഭായനയുലട  ഗുണവലാം'  എന്ന  വനിഷയത്തനില  എന.എസട്ട്.എസട്ട്.
കപ്രഭാജകട്ട്  ഓഫതീസര്  സലാംസഭാനലത്ത  ധഭാരഭാളലാം  വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.  സ്കൂളുകേളനില
കബഭാധവത്കേരണ ക്ലഭാസ്സുകേള നടത്തനി.  കേരനിയര് ലലഗഡനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്
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പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  ഭഭാഗമഭായുലാം  കുടനികേളക്കട്ട്  കബഭാധവത്കേരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണട്ട്. 

(ഡനി) പൂര്ണമഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില. സലാംസഭാനലത്ത എലഭാ വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.
സ്കൂളുകേളനിലുലാം വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള ഹഭാജരഭാകേഭാത്ത വനിവരലാം രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കലള അറനിയനി
ക്കുന്നതനിനഭായനി വകുപട്ട് തനികേച്ചുലാം സസൗജനവമഭായനി രൂപലാം നലകേനിയ  'കതര്ഡട്ട് ലബല'
എന്ന  കസഭാഫട്ട് ലവയര്  സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂലട  ഒകകഭാബര്  14  മുതല  നടപനിലഭാക്കനി
യനിരനിക്കുന.  തടര്ചയഭായനി രണട്ട് ദനിവസലാം സ്കൂളനില ഹഭാജരഭാകേഭാത്ത വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട
രക്ഷകേര്ത്തഭാക്കളുലട  ലമഭാലലബലനികലക്കട്ട്  ഒരു  ഓകടഭാകമറഡട്ട്  കവഭായനിസട്ട്  കകേഭാള
കപഭാകുനലവന്നതഭാണട്ട് ഇസൗ പദതനിയുലട ഏറവലാം വലനിയ പ്രകതവകേത.

(ഇ)  സ്കൂളുകേളനില  കുടനികേളക്കട്ട്  ലമഭാലലബല  ഉപകയഭാഗലാം  സലാംബനനിച്ചുലാം
നനിയമഭാനുസൃതമലഭാലത  വഭാഹനലാം  ഓടനിക്കുന്നത  സലാംബനനിച്ചുലാം  ലഹരനിവസ്തുക്കളുലട
ഉപകയഭാഗലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിച്ചുലാം ക്ലഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിക്കഭാറുണട്ട്.  ഹയര്
ലസക്കണറനി വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് കവണനി നടത്തനിയ കബഭാധവത്കേരണ ക്ലഭാസ്സുകേള
സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.  സമൂഹത്തനിലല പല
കമഖലകേളനിലുലാം  പ്രഭാഗതവലാം  ലതളനിയനിചനിട്ടുള്ള പരനിശേതീലകേലര ലകേഭാണ്ടുവന്നട്ട് ലവഭാകക്കഷണല
ഹയര് ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില  കബഭാധവത്കേരണ ക്ലഭാസ്സുകേള നലകേനിവരുനണട്ട്.
ഇസൗ കേഭാരവലാം ഓകരഭാ സ്കൂളുകേളനിലലയുലാം പ്രനിനസനിപലമഭാര്, എന.എസട്ട്.എസട്ട്.കപ്രഭാഗഭാലാം
ഓഫതീസര്,  കേരനിയര് ലലഗഡനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  ലസല കകേഭാര്ഡനികനറര്മഭാര്
എന്നനിവര് കചേര്ന്നഭാണട്ട് നലകേനിവരുന്നതട്ട്.

സ്കൂള കുടനികേളുലട കേഭായനികേ നനിലവഭാരലാം

132 (3662) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സ്കൂള കുടനികേളുലട കേഭായനികേ നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള

നടപടനികേള എലന്തലഭാമഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട കേഭായനികേക്ഷമത പരനികശേഭാധനിയന്നതനിനുലാം വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം

എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നലതന്നട്ട്

വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേസൗണ്സനില  2009  മുതല  2011  വലര

നടത്തനിയ സമ്പൂര്ണ കേഭായനികേക്ഷമതഭാ പദതനിയുമഭായനി ബനലപടട്ട്  (Total Fitness
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Programme)  നടത്തനിയ പഠനങ്ങളനില സ്കൂള കുടനികേളുലട കേഭായനികേക്ഷമത കുറവഭാലണന്നട്ട്

കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇകതത്തുടര്ന്നട്ട് സ്കൂളുകേളനിലല കേഭായനികേ പരനിശേതീലനലാം ഉസൗര്ജ്ജനിത

ലപടുത്തുവഭാനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശേലാം  കേഭായനികേഭാദവഭാപകേര്ക്കട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭായനികേ

അദവഭാപകേര്ക്കുള്ള പരനിശേതീലന പരനിപഭാടനികേളനില ഇസൗ വനിഷയലാം നനിരന്തരമഭായനി ചേര്ച

ലചേയ്യുകേയുലാം  ലചേയ്യുന.  എന്നഭാല  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കേഭായനികേഭാദവഭാപകേരനിലഭാത്ത

അവസ  നനിലനനിലക്കുന്നതനിനഭാല  ഇതസലാംബനമഭായ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എലഭാ

സ്കൂളുകേളനിലുലാം കേഭാരവമഭായനി നടപഭാക്കലപടുന്നനില. 

(ബനി)  കുടനികേളനിലല കേഭായനികേക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി  100-ല കൂടുതല

കുടനികേള  പഠനിക്കുന്ന  സ്കൂളുകേളനില  കേലഭാകേഭായനികേ  വനിഷയങ്ങളനില  പഭാര്ടട്ട്  ലലടലാം

ഇനസ്ട്രേകര്മഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 

ഇരനിടനി വനിദവഭാഭവഭാസ ഉപജനിലഭാ ഓഫതീസട്ട് വനിഭജനലാം

133 (3663) ശതീ  .    സണനി  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനലത്ത തലന്ന ഏറവലാം വലനിയ വനിദവഭാഭവഭാസ ഉപജനിലഭാ ഓഫതീസുകേളനില

ഒന്നഭായ ഇരനിടനി വനിദവഭാഭവഭാസ ഉപജനിലഭാ ഓഫതീസട്ട് വനിഭജനിചട്ട് കപരഭാവൂര് വനിദവഭാഭവഭാസ

ഉപജനില രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിലന്റെ നടപടനിക്രമലാം ഏതവലരയഭായനി;

(ബനി)  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാദവതയനിലഭാലത  ഓഫതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്

പുനര്വനിനവഭാസലാം വഴനി  നനിയമനലാം നടത്തുന്നതനികലക്കട്ട്  ധനകേഭാരവ വകുപട്ട്  ഉളലപലട

അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  ധനകേഭാരവവകുപനിലന്റെ  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുലാം  ഓഫതീസട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിലന്റെ

എന്തട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് ഇനനിയുലാം ബഭാക്കനിയുള്ളതട്ട്; ഉപജനില രൂപതീകേരണലാം പൂര്ത്തതീകേരനി

ക്കുന്നതനിനുള്ള അടനിയന്തര നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കപരഭാവൂര്  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉപജനിലഭാ  ഓഫതീസട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള

ലപ്രഭാകപഭാസല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്. 
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(സനി)  തസ്തനികേകേളുലട  പുനര്വനിനവഭാസ  സഭാധവത  ലപഭാത  വനിദവഭാഭവഭാസ

ഡയറകറുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് പരനികശേഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

മണലൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കുണഴനിയൂര് ജനി.എലാം.യു.പനി. സ്കൂള

134 (3664) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മണലൂര്  മണ്ഡലത്തനിലല  ലവങ്കേനിടങ  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല  സര്ക്കഭാര്

യു.പനി.  സ്കൂളഭായ കുണഴനിയൂര് ജനി.എലാം.യു.പനി.  സ്കൂളനില ജൂനനിയര് ഹനിന്ദനി (പഭാര്ടട്ട് വടലാം)

ടതീചറുലട തസ്തനികേ ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുകേയഭാലണന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഏങ്കേനില  ഈ  ഒഴനിവട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി  നനികേത്തുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം   

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) പനി.എസട്ട്.സനി. ലനിസ്റ്റട്ട് നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല ദനിവസ കവതനഭാടനിസഭാ

നത്തനില ഒഴനിവട്ട് നനികേത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

സ്കൂള കുടനികേളനില ലലജവ പചക്കറനി കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

135 (3665) ശതീ  .   വനി  .   കജഭായനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സ്കൂള കുടനികേളനില വജവ പചക്കറനി കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി

എലന്തങ്കേനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മനികേച  രതീതനിയനില  വജവ  പചക്കറനി  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കുടനികേളക്കട്ട്

കേലഭാ-കേഭായനികേ  മതരങ്ങളനില  വനിജയനിക്കുന്ന  കുടനികേളക്കട്ട്  നലകുന്നതകപഭാലുള്ള

കഗസട്ട് മഭാര്ക്കട്ട് നലകുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗത്തട്ട്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള  അറനിവലാം  അഭനിരുചേനിയുലാം

പരനികപഭാഷനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സ്കൂളുകേളനില ലലജവലലവവനിധവ  പഭാര്ക്കുകേള
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സഭാപനിക്കുന്നതനിലന്റെ  സലാംസഭാനതല  ഉദ്ഘഭാടനലാം  2016  ആഗസ്റ്റട്ട്  17-നട്ട്

തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനിലല ധനുവചപുരത്തട്ട് നടന.  ഇസൗ പദതനി സലാംസഭാനലത്ത

സ്കൂളുകേളനില  ഒടഭാലകേ  നടപഭാക്കുന്നതനിനഭാവശേവമഭായ  നടപടനികേള  തടര്നവരുന.

ലലജവ പചക്കറനികേളുലട ഉലപഭാദനവലാം ഇതമഭായനി ബനലപടട്ട് നടപഭാക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

കൃഷനി വകുപ്പുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട്  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട സ്കൂളുകേളനില,  ഇകപഭാളത്തലന്ന

പചക്കറനി  കൃഷനി  നടപഭാക്കനിവരുനണട്ട്.  സ്കൂള  കേവഭാമ്പസുകേള  ലലജവലലവവനിധവ

പഭാര്ക്കുകേളഭാക്കുന്നതനിനുലാം വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ലലജവപചക്കറനി കൃഷനി, വനികകേന്ദ്രതീകൃത

മഭാലനിനവ  സലാംസരണ  സലാംവനിധഭാനലാം,  ജലസലാംരക്ഷണലാം  തടങ്ങനിയ  ആശേയങ്ങളനില

അവകബഭാധലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  തദസ്വഭാരഭാ  പരനിസനിതനി-സസൗഹൃദ  സലാംസഭാരലാം

കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാകക്ക

ണതഭാലണന്ന,  നഭാഷണല  ബകയഭാലലഡകവഴനിറനി  കബഭാര്ഡനിലന്റെ  നനിര്കദ്ദേശേലാം  എലഭാ

ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള പ്രനിനസനിപലമഭാലരയുലാം അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലവഭാകക്കഷണല

ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള തലത്തനില വനിവനിധ ഏജനസനികേളുലട സഹകേരണകത്തഭാലട

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  പചക്കറനി  വനിത്തുകേള  വനിതരണലാം  നടത്തുനണട്ട്.   സ്കൂളുകേളനില

ലഭവമഭായ സസൗകേരവത്തനില ലലജവ പചക്കറനി കൃഷനികേള ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള ശമങ്ങള

നടനവരുന. 

(ബനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

സ്കൂള കുടനികേളനില കേഭായനികേ അഭനിരുചേനി വളര്ത്തഭാന 
കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനികേള

136 (3666) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശേന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശേട്ട് :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സ്കൂള കുടനികേളനില കേഭായനികേ അഭനിരുചേനി  വളര്ത്തഭാന എലന്തലഭാലാം  കേര്മ്മേ
പരനിപഭാടനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം വകുപ്പുകേളഭാണട്ട് ഈ പരനിപഭാടനികേളുമഭായനി സഹകേരനിക്കുന്നതട്ട്;
വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എത്ര സ്കൂളുകേളനിലഭാണട്ട് ഇതട്ട് നടപഭാക്കനി വരുന്നതട്ട് എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  കകേരള കസ്റ്ററട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കേസൗണ്സനില  2009  മുതല  2011  വലര
നടത്തനിയ സമ്പൂര്ണ കേഭായനികേക്ഷമതഭാ പദതനിയുമഭായനി ബനലപടട്ട്  (Total Fitness
Programme) നടത്തനിയ പഠനങ്ങളനില സ്കൂള കുടനികേളുലട കേഭായനികേക്ഷമത കുറവഭാലണന്നട്ട്
കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇകതത്തുടര്ന്നട്ട് സ്കൂളുകേളനിലല കേഭായനികേ പരനിശേതീലനലാം ഉസൗര്ജ്ജനിത
ലപടുത്തുവഭാനുള്ള നനിര്കദ്ദേശേലാം കേഭായനികേഭാദവഭാപകേര്ക്കട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭായനികേഭാദവഭാപകേര്ക്കുള്ള
പരനിശേതീലന  പരനിപഭാടനികേളനില  ഇസൗ  വനിഷയലാം  നനിരന്തരമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയ്യുകേയുലാം
ലചേയ്യുന.  എന്നഭാല  എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കേഭായനികേഭാദവഭാപകേരനിലഭാത്ത  അവസ
നനിലനനിലക്കുന്നതനിനഭാല ഇത സലാംബനമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലഭാ സ്കൂളുകേളനിലുലാം
കേഭാരവമഭായനി നടപഭാക്കലപടുന്നനില.  അതനിനഭാല  2016-17  അദവയന വര്ഷലാം മുതല
100 വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില കൂടുതലുള്ള സ്കൂളുകേളനില കേലഭാകേഭായനികേ വനിഷയങ്ങളനില പഭാര്ടട്ട്
ലലടലാം ഇനസ്ട്രേകര്മഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 

സ്കൂള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട അമനിതഭഭാരമുള്ള സ്കൂള ബഭാഗട്ട്

137 (3667) ശതീ  .    മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില പലര്ക്കുലാം പഭാഠപുസ്തകേങ്ങളുലടയുലാം
കനഭാട്ടുബുക്കുകേളുലടയുലാം മറട്ട് പഠകനഭാപകേരണങ്ങളുലടയുലാം അമനിതഭഭാരമുള്ള സ്കൂള ബഭാഗുമഭായനിടഭാണട്ട്
സ്കൂളനികലയട്ട് കപഭാകകേണനി വരുന്നലതന്ന വസ്തുത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) തതീലര ലചേറനിയ പ്രഭായത്തനില തലന്ന അമനിതഭഭാരലാം ചുമകക്കണനി വരുന്നതട്ട്
കുടനികേളക്കട്ട്  ഗുരുതരമഭായ  ആകരഭാഗവ  പ്രശ്നങ്ങള  ഉണഭാക്കുന്നതഭാലണന്ന  കേഭാരവലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) സ്കൂള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട സ്കൂള ബഭാഗനിലന്റെ ഭഭാരലാം കുറയന്നതനിനഭാവശേവമഭായ
നടപടനികേള വകേലക്കഭാള്ളണലമന്നഭാവശേവലപടട്ട്  സലാംസഭാന ബഭാലഭാവകേഭാശേ  കേമ്മേതീഷന
സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  എലന്തങ്കേനിലുലാം  നനിര്കദ്ദേശേലാം  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങ്കേനില  ആയതനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനില എന്തട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  നനിര്കദ്ദേശേലാം അടനിയന്തരമഭായനി
നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) ബഭാലഭാവകേഭാശേ കേമ്മേതീഷന ഇസൗ വനിഷയലാം അപഗഥനിക്കുകേയുലാം വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപട്ട്  സസ്വതീകേരനികക്കണ  അനന്തര  നടപടനികേള  അറനിയനിക്കുകേയുലാം  ലചേയതനിലന്റെ
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അടനിസഭാനത്തനില  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  ഡയറകര്  മുകഖന  എലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ
ആഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം ഒരു സര്ക്കുലര് നനിര്കദ്ദേശേലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. (പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കലാം
ലചേയ്യുന.)*

 സ്കൂള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില കേഭായനികേ സലാംസഭാരലാം 
വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി

138  (T*3668)  ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

സ്കൂള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില  കേഭായനികേ  സലാംസഭാരലാം  വളര്ത്തനിലയടുക്കുന്നതനിനഭായനി
എലന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുളളലതന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

കകേരള കസ്റ്ററട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് കേസൗണ്സനില  2009  മുതല  2011  വലര നടത്തനിയ
സമ്പൂര്ണ  കേഭായനികേക്ഷമതഭാ  പദതനിയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  (Total  Fitness  Programme)
നടത്തനിയ പഠനങ്ങളനില സ്കൂള കുടനികേളുലട കേഭായനികേക്ഷമത കുറവഭാലണന്നട്ട് കേലണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇകതത്തുടര്ന്നട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലല  കേഭായനികേ  പരനിശേതീലനലാം  ഉസൗര്ജ്ജനിതലപടുത്തുവഭാനുള്ള
നനിര്കദ്ദേശേലാം കേഭായനികേഭാദവഭാപകേര്ക്കട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കേഭായനികേഭാദവഭാപകേര്ക്കുള്ള പരനിശേതീലന
പരനിപഭാടനികേളനില ഇസൗ വനിഷയലാം നനിരന്തരമഭായനി ചേര്ച ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ്യുന. എന്നഭാല
എലഭാ  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കേഭായനികേഭാദവഭാപകേരനിലഭാത്ത  അവസ  നനിലനനിലക്കുന്നതനിനഭാല
ഇത സലാംബനമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള എലഭാ സ്കൂളുകേളനിലുലാം കേഭാരവമഭായനി നടപഭാക്കലപടുന്നനില.
അതനിനഭാല 2016-17 അദവയന വര്ഷലാം 100-ല കൂടുതല കുടനികേള പഠനിക്കുന്ന സ്കൂളുകേളനില
കേലഭാകേഭായനികേ വനിഷയങ്ങളനില പഭാര്ടട്ട്  ലലടലാം ഇനസ്ട്രേകര്മഭാലര നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  

സമഭാശേസ്വഭാസ ലതഭാഴനിലദഭാന പദതനിപ്രകേഭാരമുള്ള അകപക്ഷകേള

139 (3669) ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

സമഭാശേസ്വഭാസ ലതഭാഴനില ദഭാന പദതനി പ്രകേഭാരലാം വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനില എത്ര

അകപക്ഷകേള  തതീര്പഭാവഭാനുലണനലാം  ഇനനിയുലാം  നനിയമനലാം  ലഭനിചനിടനിലഭാത്ത  എത്ര

അകപക്ഷകേരുലണനലാം വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
*'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന

854/2019
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ഉത്തരലാം 

സമഭാശേസ്വഭാസ  ലതഭാഴനിലദഭാന  പദതനിപ്രകേഭാരലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനില  205

അകപക്ഷകേള തതീര്പഭാക്കഭാനുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ലഭനിചനിട്ടുലാം നനിയമനത്തനിനഭായനി

കേഭാത്തനിരനിക്കുന്നവരുലട എണലാം 107 ആണട്ട്. 

 അഡതീഷണല സനില അകേസ്വനിസനിഷന കപ്രഭാഗഭാലാം (എ.എസട്ട്.എ.പനി.)

140 (3670) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  അഡതീഷണല  സനില  അകേസ്വസനിഷന  കപ്രഭാഗഭാലാം  (എ.എസട്ട്.എ.പനി.)

ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  സ്കൂളുകേളനിലഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പദതനിക്കഭായനി  എലന്തലഭാലാം  സസൗകേരവങ്ങളഭാണട്ട്  അനുവദനിച്ചുനലകേനിയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മണ്ഡലത്തനിലല  കൂടുതല സ്കൂളുകേളനില  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്ന കേഭാരവലാം

പരനിഗണനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

 (എ) 1. അമല കകേഭാകളജട്ട് ഓഫട്ട് അഡസ്വഭാനസ്ഡട്ട് സ്റ്റഡതീസട്ട്, നനിലമ്പൂര്

2. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള, പഭാണനിക്കഭാടട്ട്, മലപ്പുറലാം

3. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള, അരതീകക്കഭാടട്ട്, മലപ്പുറലാം

4. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള, കുഴനിമണ, മലപ്പുറലാം

5. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള, ഇരഞ്ഞനിമങ്ങഭാടട്ട്, മലപ്പുറലാം

6. ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  സതീതനിഹഭാജനി  ലമകമ്മേഭാറനിയല  ഹയര്  ലസക്കണറനി
സ്കൂള, എടവണ, മലപ്പുറലാം

7. ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ലവഭാകക്കഷണല  ഹയര്  ലസക്കണറനി  സ്കൂള,
കേനിഴപറമ്പ, മലപ്പുറലാം

8. ഇസഭാഹനിയ ഓറനിയന്റെല ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള, എടവണ.
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9. എസട്ട്.എസട്ട്. ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂള, മൂര്ക്കനഭാടട്ട്, മലപ്പുറലാം.

(ബനി)  ആയനിരകത്തഭാളലാം സഭാപനങ്ങളനിലല ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കഭായനി
അതത സഭാപനങ്ങളനിലവചട്ട്  നടത്തലപടുന്ന അടനിസഭാന ലലനപുണവ പരനിശേതീലനവലാം
ലതരലഞ്ഞടുത്ത ലതഭാഴനില കമഖലയനിലല ലലനപുണവ പരനിശേതീലനവമഭാണട്ട് ലഭവമഭാക്കുന്നതട്ട്.
ഇതനില  പലങ്കേടുക്കുന്ന  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ലതഭാഴനില  പരനിശേതീലനത്തനിനഭായനി  120
സനില ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ലസന്റെറുകേള  (SDC)  സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇവനിടങ്ങളനില
ആധുനനികേ സസൗകേരവങ്ങളുള്ള കേമ്പന്യൂടര് ലകബഭാറടറനികേള,  കബഭാഡ്ബഭാനഡട്ട് ഇന്റെര്ലനറട്ട്
(ലലവ-ലലഫ)  സസൗകേരവലാം, 5  വതീതലാം സഭാര്ടട്ട്  ക്ലഭാസട്ട് മുറനികേള, LCD  ലപ്രഭാജകറുകേള,
ഇന്റെറഭാകതീവട്ട്  കബഭാര്ഡുകേള  എന്നനിവയുലാം  സഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേമ്പന്യൂടര്  ലഭാബുകേലള
KSWAN ശലാംഖല വഴനി ബനനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  പൂര്ണമഭായുലാം കേമ്പന്യൂടര് അധനിഷനിതമഭായനി
പരനിശേതീലനലാം,  ഭരണ നനിയനണ നടപടനികേള,  ഗുണകമന്മഭാ നനിയനണലാം,  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
നലകേല എന്നനിവ സഭാധവമഭാക്കുന്ന തരത്തനില മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് ഇനഫര്കമഷന സനിസ്റ്റലാം
സജ്ജമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആധുനനികേ ലതഭാഴനില ലലനപുണവ പരനിശേതീലനലാം സമൂഹത്തനിലല
വവതവസ്ത  തലങ്ങളനിലുള്ളവര്ക്കട്ട്  ലഭവമഭാക്കഭാന  ഉതകുന്ന  ലലനപുണവ  പരനിശേതീലന
സമുചയങ്ങള  ആയ കേമ്മേന്യൂണനിറനി  സനില പഭാര്ക്കുകേള  15  സലങ്ങളനില നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുനണട്ട്. 

(സനി)  പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

സതീനനിയര് സൂപ്രണട്ട് തസ്തനികേ നനിലവനിലനിലഭാത്ത ഉപജനിലഭാ 
വനിദവഭാഭവഭാസ ഓഫതീസുകേള

141 (3671) ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സതീനനിയര്  സൂപ്രണനിലന്റെ  തസ്തനികേ  നനിലവനിലനിലഭാത്ത
ഉപജനിലഭാ വനിദവഭാഭവഭാസ ഓഫതീസുകേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കമല തസ്തനികേ നനിലവനിലനിലഭാത്ത എ.ഇ.ഒ.  ഓഫതീസുകേളനില അതട്ട് ഓഫതീസട്ട്
പ്രവര്ത്തനലത്ത സഭാരമഭായനി ബഭാധനിക്കുനലവന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ലകേഭാടുവള്ളനി  എ.ഇ.ഒ.-ക്കട്ട്  കേതീഴനില  50  സ്കൂളുകേള  നനിലവനിലുലണങ്കേനിലുലാം
സതീനനിയര് സൂപ്രണനിലന്റെ തസ്തനികേ അനുവദനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല ആയതട്ട് അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്
വകേലക്കഭാണ നടപടനി വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം   
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(എ)  ലകേഭാടുവള്ളനി, മുക്കലാം, കുഴലമന്ദലാം ഉപജനിലഭാ വനിദവഭാഭവഭാസ ഓഫതീസുകേള

(ബനി)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

സലാംരക്ഷനിത അദവഭാപകേരുലട പുനര്വനിനവഭാസലാം

142 (3672) ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .  പനി  .   ലകേ  .   അബ്ദു റബ്ബട്ട് :
ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനില നനിന്നട്ട്  പുറത്തഭായ
സലാംരക്ഷനിത അധവഭാപകേരുലട പുനര്വനിനവഭാസലാം നനിര്ത്തനിവയഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത ഏലതഭാലക്ക ജനിലകേളനില സലാംരക്ഷനിത അധവഭാപകേരുലട
പുനര്വനിനവഭാസലാം ഇതനിനകേലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്; വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി) ഇനനി ഏലതഭാലക്ക ജനിലകേളനില സലാംരക്ഷനിത അധവഭാപകേരുലട പുനര്വനിനവഭാസലാം
നടത്തഭാനുണട്ട്; അതട്ട് എന്നകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം; വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) പുനര്വനിനവഭാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിര്ത്തനിവയവഭാന സര്ക്കഭാര് തലത്തനില

തതീരുമഭാനലമഭാനലമടുത്തനിടനില. എന്നഭാല ബഹുമഭാനലപട കകേരള ലലഹകക്കഭാടതനിയനിലുള്ള

റനിടട്ട്  ലപറതീഷന  നമ്പര്  27337/16  തടങ്ങനിയ  കകേസുകേളനില  ബഹുമഭാനലപട

ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട നനിര്കദ്ദേശേത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ഇകപഭാള പുനര്വനിനവഭാസ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

(ബനി&സനി)  വനിവരലാം കശേഖരനിച്ചുവരുന. 

റനികസഭാഴ ട്ട് അദവഭാപകേര്

143 (3673) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

പത്തു  വര്ഷത്തനില  അധനികേമഭായനി  കജഭാലനി  ലചേയവരുന്ന  കയഭാഗവരഭായ  റനികസഭാഴട്ട്
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അദവഭാപകേലര  സമയബനനിതമഭായനി  പദതനി  തയഭാറഭാക്കനി  സനിരലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

ലഎ.ഇ.ഡനി.സനി./ലഎ.ഇ.ഡനി.എസട്ട്.എസട്ട്.  എന്നനിവ  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളഭാണട്ട്.

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  എസട്ട്.എസട്ട്.എ./ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.

എന്നനിവയുലട കേതീഴനില റനികസഭാഴട്ട്  സകപഭാര്ടനിനഭായനി അദവഭാപകേലര ഓകരഭാ വര്ഷവലാം

കേരഭാര്  വവവസയനില  നനിയമനലാം  നലകുവഭാന  മഭാത്രകമ  വവവസയുള.   കേരഭാര്

അടനിസഭാനത്തനില നനിയമനലാം നലകുന്ന ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേലള സനിരലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്

വവവസയനില.  കൂടഭാലത ആയതട്ട് സുപ്രതീലാം കകേഭാടതനി വനിധനിയുലട ലലാംഘനവമഭാണട്ട്. 

പഭാര്ടട്ട് ലലടലാം ജതീവനക്കഭാലര ഫുളലലടലാം ജതീവനക്കഭാരഭായനി മഭാറനി 

നനിയമനിക്കണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശേലാം

144 (3674) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനു കേതീഴനില കജഭാലനി ലചേയ്യുന്ന പഭാര്ടട്ട്  വടലാം ജതീവന

ക്കഭാലരലയലഭാലാം  ഫുളവടലാം  ജതീവനക്കഭാരഭായനി  മഭാറണലമന്ന  നനിര്കദ്ദേശേലാം  നലനിയനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങ്കേനില അതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കുറഞ്ഞ സര്വതീസുള്ളവര് പഭാര്ടട്ട്  വടമനില തടരഭാന ഓപ്ഷന നലനിയനിട്ടുലണങ്കേനില
അതട്ട് പരനിഗണനിക്കഭാലത ഫുളവടമനില നനിയമനിക്കണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശേലാം കേനിടനിയതഭായനി പറഞ്ഞട്ട്
അതനിനുള്ള  നടപടനികേള  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപട്ട്  ഓഫതീസുകേളനില  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന
കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങ്കേനില ഇക്കഭാരവത്തനില ഓപ്ഷന നലനിയനിട്ടുള്ളവലര പഭാര്ടട്ട്  വടലാം
തസ്തനികേയനില തടരഭാന അനുവദനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഇല.

(സനി) അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് വവവസയുണട്ട്. 

ഹരനിപഭാടട്ട് കുമഭാരപുരലാം പഞഭായത്തനില കേമ്മേന്യൂണനിറനി സനില പഭാര്ക്കട്ട്/അസഭാപട്ട്
ലസന്റെര്

145 (3675) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശേനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
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വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  അഡതീഷണല സനില അകേസ്വനിസനിഷന കപ്രഭാഗഭാലാം അനുസരനിചട്ട് ഹരനിപഭാടട്ട്
നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കുമഭാരപുരലാം  പഞഭായത്തനില അനുവദനിചനിരുന്ന കേമ്മേന്യൂണനിറനി
സനില പഭാര്ക്കട്ട് / അസഭാപട്ട് ലസന്റെറനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ഇതസലാംബനനിചട്ട് എലന്തങ്കേനിലുലാം സഭാകങ്കേതനികേ തടസങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി)  അസഭാപട്ട് ലസന്റെറനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം അടനിയന്തരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ&ബനി)  ഹരനിപഭാടട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കുമഭാരപുരലാം പഞഭായത്തനിലല
സര്കവ നമ്പര് 364/19-ലലപട ഒരു സലത്തട്ട് നനിനലാം 50  ലസന്റെട്ട് സലലാം മഭാത്രകമ
കേമ്മേന്യൂണനിറനി സനില പഭാര്ക്കനിനഭായനി അസഭാപനിനട്ട് നലകുവഭാന സഭാധനിക്കുകേയുളലവന്നട്ട്
അറനിയനിചനിരുന.  പ്രസ്തുത  സലകത്തയള്ള വഴനിയുലട  വതീതനി  2.70  മതീറര്  മഭാത്രമഭാണുള്ളതട്ട്.
കേമ്മേന്യൂണനിറനി സനില പഭാര്ക്കട്ട് പണനിയുന്നതനിനട്ട് കുറഞ്ഞതട്ട് 5.5 മതീറലറങ്കേനിലുലാം വതീതനിയുള്ള ഒരു
അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡട്ട്  ആവശേവമഭാണട്ട്.  ഏകേകദശേലാം  25000  ചേതരശ  അടനി  വരുന്ന
കേമ്മേന്യൂണനിറനി സനില പഭാര്ക്കട്ട് പണനിയുവഭാന ഒകരക്കറനികനഭാളലാം സലലാം ആവശേവമഭാണട്ട്.
നനിര്കദ്ദേശേനിക്കലപട സലലാം കേമ്മേന്യൂണനിറനി സനില പഭാര്ക്കട്ട് പണനിയുവഭാന പരവഭാപമലലന്നട്ട്
കേലണത്തനിയതനിനഭാല തടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിടനില. 

(സനി)  അനുകയഭാജവമഭായ  സലലാം  ലഭനിക്കുകേയഭാലണങ്കേനില  കേമ്മേന്യൂണനിറനി  സനില
പഭാര്ക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന കേഴനിയുകമഭാ എന്നട്ട് പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

 സ്കൂളുകേലള അന്തര്കദ്ദേശേനിയ നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട് ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട് 
നടപടനി

146 (3676) ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശേനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേലള അന്തര്കദശേതീയ നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്
ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതഭാലക്ക കമഖലയനിലല സ്കൂളുകേളഭാണട്ട് ഇതനിനുകവണനി ലതരലഞ്ഞടുക്കഭാന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 183

(എ)  ഉണട്ട്. 28-9-2016-ലല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  41/2016/ആ.സഭാ.വ.  നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം സമഗ വനിദവഭാഭവഭാസ നവതീകേരണ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത
1000 സ്കൂളുകേലള അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട് ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ആദവഘടത്തനില ഒരു നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില
നനിനലാം  ഒരു  സ്കൂള  എന്ന  അടനിസഭാനത്തനില  ബനലപട  നനികയഭാജകേമണ്ഡലലാം
എലാം.എല.എ.-യുലട ശേനിപഭാര്ശേ കൂടനി പരനിഗണനിചഭാണട്ട് സ്കൂള ലതരലഞ്ഞടുക്കുകേ.  സ്കൂള
ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള മറട്ട്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട  കേഭാരവത്തനില അന്തനിമ  തതീരുമഭാന
മഭായനിടനിലലങ്കേനിലുലാം കുടനികേള കൂടുതലുള്ളതലാം, ആവശേവമഭായ ലകേടനിടങ്ങളുലാം ക്ലഭാസട്ട് മുറനികേളുള്ള
സ്കൂളുകേളക്കുലാം മുനഗണന നലകുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.  ലലപലറട്ട് പദതനി എന്ന നനിലയനില
നഭാലു മണ്ഡലങ്ങളനിലല  എലഭാ  സ്കൂളുകേലളയുലാം  ഇത്തരത്തനികലയട്ട്  ഉയര്ത്തുന്നതനിനുള്ള
പദതനികേള നടപനിലഭായനിവരുന. 

പഭാലക്കഭാടട്ട് എഡന്യൂകക്കഷന കകേഭാലാംപകട്ട്

147 (3677) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

പഭാലക്കഭാടട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ സമുചയ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനിയുമഭായനി ബനലപട
നടപടനികേള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

പഭാലക്കഭാടട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ  സമുചയ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനികലയഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി
നലകുകേയുലാം ഇതനികലയഭായനി  3,77,10,500  രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല
ആര്ക്കനികയഭാളജനി വകുപനിലനനിനലാം സലലാം വനിട്ടുകേനികടണതള്ളതനിനഭാല ആയതനിനുള്ള
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന. 

പഭാര്ടട്ട്ലലടലാം ഹനിന്ദനി അദവഭാപനികേ നനിയമനലാം

148 (3679) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനില അലാംഗതീകൃത വനിദവഭാലയങ്ങളനില കജഭാലനിലചേയ്യുന്ന
അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേലര  സനിരലപടുത്തുന്നതട്ട്  സലാംബനനിച  വവവസകേളക്കട്ട്
എലന്തങ്കേനിലുലാം മഭാറങ്ങള വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി) ലകേഭാലലാം ഡനി.ഡനി. ആഫതീസനിലന്റെ പരനിധനിയനിലുള്ള ശേഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട എ.ഇ.ഒ.
ആഫതീസനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള കേണത്തഭാര്കുന്നട്ട് ലസന്റെട്ട്-ആഡ്രൂസട്ട് യു.പനി.സ്കൂളനിലല പഭാര്വടലാം
ഹനിന്ദനി അദവഭാപനികേ ശതീമതനി ലതീലഭാമ്മേ ഫനിലനിപനിലന്റെ നനിയമനലാം അലാംഗതീകേരനിക്കുവഭാന
വവകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ശതീമതനി  ലതീലഭാമ്മേ  ഫനിലനിപനിലന്റെ  നനിയമനലാം  അലാംഗതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് ഇനനി കവണലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  അണ്  ഇക്കകണഭാമനികേട്ട്  സ്കൂളുകേളനില  ശേരഭാശേരനി  15  കുടനികേള  വതീതവലാം
എല.പനി.  സ്കൂളുകേളനില  60-ഉലാം  യു.പനി.  സ്കൂളുകേളനില  (എല.പനി.  +  യു.പനി.)  105-ഉലാം
കുടനികേളുള്ള സ്കൂളുകേളനിലല  നനിയമനലാം  അതഭാതട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ  ആഫതീസര്മഭാര്  ദനിവസ
കവതനഭാടനിസഭാനത്തനിലുലാം തടര്ന്നട്ട് ടനി നനിയമന ഉത്തരവകേള വനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറകര്ക്കട്ട്
നലകേനി  ലറഗുലര്  ശേമ്പള  ലസയനിലനിലുലാം  ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ലപഭാത  വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപനിലല  നമ്പര്  631703/ലജ2/16/ലപഭാ.വനി.വ  തതീയതനി,  1-8-2016  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം ഉപ വനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറകര്,  ജനിലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ ഓഫതീസര് തലത്തനില
അനുവഭാദലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) 2015-16  വര്ഷലാം  ജൂണ്  1  മുതല നനിയമനിതയഭായ  ശതീമതനി   ലതീലഭാമ്മേ
ഫനിലനിപനിലന്റെ  നനിയമനലാം  സ്കൂള  അണ്  ഇക്കകണഭാമനികേട്ട്  ആയതനിനഭാല  നനിലവനിലല
വവവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില  ശേഭാസ്തഭാലാംകകേഭാട  ഉപജനിലഭാ
വനിദവഭാഭവഭാസ ആഫതീസര് അലാംഗതീകേരനിചട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) 29-9-2016-ലല തസ്തനികേ നനിര്ണയ ഉത്തരവനിലന്റെയുലാം  6-11-2012-ലല
നമ്പര് 58604/ലജ2/2012/ലപഭാ.വനി.വ. സര്ക്കുലറനിലല വവവസകേളുലടയുലാം അടനിസഭാനത്തനില
ശതീമതനി ലതീലഭാമ്മേ ഫനിലനിപനിലന്റെ നനിയമനലാം ദനിവസകവതനഭാടനിസഭാനത്തനില അലഭാലത
ലറഗുലര് ശേമ്പള ലസയനിലനില ക്രമതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് വവവസകേളനില. 

അഴതീകക്കഭാടട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില സഭാര്ടട്ട് ക്ലഭാസട്ട് റൂലാംസട്ട്

149 (3680) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ആസ്തനി  വനികേസന ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് അഴതീകക്കഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില
സഭാര്ടട്ട് ക്ലഭാസട്ട് റൂലാംസട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായുള്ള ശേനിപഭാര്ശേയനികന്മല ധനകേഭാരവ വകുപനിലനറ
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിച  48583/M2/15/G.Edn.  നമ്പറഭായനി ലസക്രകടറനിയറനിലല ലപഭാത
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലുള്ള ഫയലനില ഭരണഭാനുമതനി നലകുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസത്തനിലനറ
കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എന്നകത്തയട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നലകേഭാന കേഴനിയുലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇസൗ വനിഷയത്തനില ലഎ.ടനി. @സ്കൂള,  ധനകേഭാരവ വകുപനിലനറ അലാംഗതീകേഭാരലാം
അവഗണനിചട്ട്  ഫയലനില  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേഭാലത  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുത്തുന്നതട്ട്
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പരനികശേഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  48583/M2/15/G.Edn.  നമ്പര്  ഫയലനില  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്നതനിനുള്ള
കേഭാലതഭാമസലാം ഉണഭായതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. 22-7-2015  തതീയതനിയനില  സമര്പനിച  ശേനിപഭാര്ശേയനില  എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂളുകേളുലാം ഉളലപടനിരുന.  നനിലവനിലുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര്
സ്കൂളുകേളക്കട്ട് മഭാത്രകമ എലാം.എല.എ.മഭാരുലട ആസ്തനി വനികേസന ഫണട്ട്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ധനസഹഭായലാം നലകേഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള എന്നതനിനഭാല
23-9-2015-ല   ബഹു.  എലാം.എല.എ.  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേലള  മഭാത്രലാം
ഉളലപടുത്തനി പുതക്കനിയ അകപക്ഷ സമര്പനിച്ചു.

2. പുതക്കനിയ  അകപക്ഷയനില  പദതനി  നനിര്വഹണ  ഏജനസനിയഭായനി
കേലണത്തനിയനിരുന്നതട്ട്  സ്റ്റതീല  ഇനഡസ്ട്രേതീയലസട്ട്  കകേരള  ലനിമനിറഡനി
ലനയഭായനിരുന.  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള അനുസരനിചട്ട്
സ്റ്റതീല  ഇനഡസ്ട്രേതീയലസട്ട്  കകേരള  ലനിമനിറഡട്ട്  ഒരു  അലാംഗതീകൃത
ഏജനസനിയഭായനിരുന്നനില.

3. എന്നഭാല  പനിന്നതീടട്ട്  പ്രസ്തുത  ശേനിപഭാര്ശേ  ഒരു  പ്രകതവകേ  കകേസഭായനി
പരനിഗണനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം  പ്രവര്ത്തനികേള  ഏലറടുത്തട്ട്  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
അലാംഗതീകൃത  ഏജനസനിക്കുള്ള  നനിലവനിലല  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങളനില
ഇളവവരുത്തനിലക്കഭാണ്ടുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്
തതസ്വത്തനില തതീരുമഭാനലമടുത്തനിരുന. 

4. നനിയമസഭഭാ ലതരലഞ്ഞടുപനിനട്ട് മുകന്നഭാടനിയഭായനി ലപരുമഭാറചേടലാം നനിലവനില
വന്നതനിനഭാല ഉത്തരവട്ട് സമയബനനിതമഭായനി പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സഭാധനിചനില.  തടര്ന്നട്ട്  ഭരണപരമഭായ  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിച്ചു
ലകേഭാണട്ട്  കമല  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  3-11-2016-ലല  സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്
3687/2016/ലപഭാ.വനി.വ. പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) 3-11-2016-ലല സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര് 3687/2016/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ആസ്തനി  വനികേസന  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  അഴതീകക്കഭാടട്ട്  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല
20  സ്കൂളുകേളനില  100  സഭാര്ടട്ട്  ക്ലഭാസട്ട്  റൂമുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇക്കഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിടനില.

സ്കൂളുകേള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കഭാന നടപടനി
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150 (3681) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശേന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സ്കൂളുകേള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഏലതലഭാലാം തലത്തനിലുള്ള സ്കൂളുകേലളയഭാണട്ട് ഇതനിനുകവണനി ലതരഞ്ഞടുക്കഭാന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള എലന്തലഭാലാം;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി എലന്തലഭാലാം അടനിസഭാന അക്കഭാഡമനികേട്ട് സസൗകേരവങ്ങളഭാണട്ട്
സ്കൂളുകേളനില ഒരുക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിനഭായനി എത്ര കകേഭാടനി രൂപ കവണനിവരുലമന്നഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്. ഇതനിനഭായനി സ്കൂളുകേളനിലല അക്കഭാദമനികേ പശഭാത്തല സസൗകേരവങ്ങള
വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം അദവഭാപകേര്ക്കട്ട് ആവശേവമഭായ പരനിശേതീലനലാം നലകുന്നതനിനുമുള്ള
പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനില  വരുത്തുന്നതനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  സമഗ വനിദവഭാഭവഭാസ നവതീകേരണ പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത
8  മുതല  12  വലരയുള്ള  ക്ലഭാസ്സുകേള  വഹലടകേട്ട്  ക്ലഭാസട്ട്  മുറനികേളഭാക്കനി  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്
28-9-2016-ലല  സ.ഉ.(പനി)  41/2016/ആ.സഭാ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആദവഘടത്തനില  ആലപ്പുഴ,  പുതക്കഭാടട്ട്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്-കനഭാര്ത്തട്ട്,  തളനിപറമ്പട്ട്
നനികയഭാജകേ മണ്ഡലങ്ങളനില 8 മുതല 12 വലരയുള്ള സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനിലല
ക്ലഭാസ്സുകേള വഹലടക്കട്ട് ആക്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു വപലറട്ട് പദതനി ലഎ.ടനി@സ്കൂള മുകഖന
നടപനില വരുത്തുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. കൂടഭാലത സലാംസഭാനലത്ത
1000  സ്കൂളുകേള  അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര  നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട്  ഉയര്ത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ആദവഘടത്തനില  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലങ്ങളനികലയുലാം  ഓകരഭാ  സ്കൂളുകേലള  വതീതലാം
സലലാം  എലാം.എല.എ.-യുലട  ശേനിപഭാര്ശേകൂടനി  പരനിഗണനിചട്ട്  അപ്കഗഡട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി) അദവഭാപകേര്ക്കട്ട് പരനിശേതീലനലാം നലകേനി പ്രഭാപരഭാക്കുകേ കൂടഭാലത' On site
support  monitoring  system'-ത്തനിലൂലട  ആവശേവമഭായ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളുലാം സഹഭായങ്ങളുലാം
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നലകുകേ എന്നനിവയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്. കൂടഭാലത എലഭാ അദവഭാപകേര്ക്കുലാം ലഎ.സനി.റനി.
പരനിശേതീലനവലാം നലകുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  സ്കൂളുകേലള മനികേവനിലന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുന്നതനികലക്കഭായനി  1000  കകേഭാടനികയഭാളലാം
രൂപ കവണനിവരുലമന്നട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്ന ഒരു സ്കൂളനിനട്ട് ഒരു
കകേഭാടനി  രൂപ വതീതലാം  നലകേനി സ്കൂളനിലന്റെ അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസനലാം,  സഭാര്ടട്ട്
ക്ലഭാസട്ട് റൂമുകേള തയഭാറഭാക്കല തടങ്ങനിയവയഭാണട്ട് നടത്തുവഭാനഭായനി ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്.

സ്കൂളുകേള ഏലറടുത്ത നടപടനി

151  (3682)  ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല മലഭാപറമ്പട്ട് എ.യു.പനി. സ്കൂള, പഭാലഭാടട്ട് എ.യു.പനി.
സ്കൂള, മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല മങ്ങഭാട്ടുമുറനി എ.എലാം.എല.പനി.  സ്കൂള കൂടഭാലത തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല
കേതീരഭാലൂര് പനി.എലാം.എല.പനി.  സ്കൂള എന്നനിവ കനരലത്ത സര്ക്കഭാര് ഏലറടുത്തട്ട് വനിജഭാപനലാം
ഇറക്കനിയനിരുകന്നഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില  പ്രസ്തുത  നഭാലട്ട്  സ്കൂളുകേള  ഏലറടുത്ത  നടപടനി  ഇകപഭാള  റദ്ദേട്ട്
ലചേയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കേനില  ഇങ്ങലന  നനിലപഭാലടടുക്കഭാനുണഭായ  സഭാഹചേരവലമന്തഭാണട്ട്;
വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  സ്കൂളുകേള  ഏലറടുത്തട്ട്  കനരലത്ത  ഇറക്കനിയ  വനിജഭാപനലാം  കഭദഗതനി
ലചേയ്യുകേ  ഉണഭാകയഭാ;  എങ്കേനില  കഭദഗതനി  ലചേയ  വനിജഭാപനത്തനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മലഭാപറമ്പട്ട്  എ.യു.പനി.  സ്കൂള,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  പഭാലഭാടട്ട്  എ.യു.പനി.  സ്കൂള,
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  മങ്ങഭാട്ടുമുറനി  എ.എലാം.എല.പനി.  സ്കൂള,  മലപ്പുറലാം,  കേനിരഭാലൂര്  പനി.എലാം.
എല.പനി. സ്കൂള, തൃശ്ശൂര് എന്നതീ സ്കൂളുകേള സര്ക്കഭാര് ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള വനിജഭാപനലാം
27-7-2016-ലല സ.ഉ.(പനി)  നമ്പര്  122/16/  ലപഭാ.വനി.വ. സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവ പ്രകേഭാരലാം
1332-ാം നമ്പര് കകേരള അസഭാധഭാരണ ഗസറനില എസട്ട്.ആര്.ഒ. 509/16  നമ്പരഭായനി
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം നഷപരനിഹഭാരലാം തതീരുമഭാനനിചട്ട്  ഉറപനിക്കുന്ന തതീയതനി മുതല കമല
സ്കൂളുകേള  പൂര്ണമഭായുലാം  സര്ക്കഭാരനില  നനിക്ഷനിപമഭായനിരനിക്കുലമന്നട്ട്  പ്രസ്തുത  വനിജഭാപനലാം
കഭദഗതനി  ലചേയട്ട്  3-8-2016-ലല  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  132/16/ലപഭാ.വനി.വ.  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവ പ്രകേഭാരലാം  1383-ാം നമ്പര് കകേരള അസഭാധഭാരണ ഗസറനില എസട്ട്.ആര്.ഒ.
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524/16 നമ്പരഭായനി പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി) സ്കൂളുകേള ഏലറടുത്ത നടപടനി  റദ്ദേട്ട്  ലചേയനിടനില.  ടനി  സ്കൂള നടത്തനി
വന്ന മഭാകനജര്മഭാര്  സര്ക്കഭാര്  നടപടനിലക്കതനിലര  കകേഭാടതനിലയ സമതീപനിചതട്ട്  സ്കൂള
ഏലറടുക്കുന്നതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തുന്നതനിനട്ട് കേഭാരണമഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  സ്കൂളുകേള പൂര്ണമഭായനി ഏലറടുക്കുന്നതനിനട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം നനിശയനിക്കുന്നതനിനുലാം
ആയതനിലന്റെ നടപടനിക്രമലാം നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം ആവശേവമഭായ സമയലാം കവണലമന്നട്ട്
സര്ക്കഭാര് കേരുതന്ന സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം തതീരുമഭാനനിചട്ട് ഉറപനിക്കുന്ന
തതീയതനി  മുതല  സ്കൂളുകേള  സര്ക്കഭാരനില  പൂര്ണമഭായുലാം  നനിക്ഷനിപമഭായനിരനിക്കുലമന്ന
തരത്തനില  27-7-2016-ലല വനിജഭാപനലാം കദദഗതനി ലചേയട്ട്  3-8-2016-ലല വനിജഭാപനലാം
പുറലപടുവനിചതട്ട്.  കഭദഗതനി ലചേയ വനിജഭാപനത്തനിലന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

റനിസര്ചട്ട് ഡനിഗനിയുള്ള കകേഭാകളജട്ട് അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്
അധനികേ ആനുകൂലവലാം

152 (3683) ശതീ  .    എന  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) റനിസര്ചട്ട് ഡനിഗനിയുള്ള കകേഭാകളജട്ട് അദവഭാപകേര്ക്കട്ട് എലന്തങ്കേനിലുലാം അധനികേ
ആനുകൂലവലാം നലനിവരുനകണഭാ; എങ്കേനില എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റനിസര്ചട്ട് ഡനിഗനിയുള്ള വഹസ്കൂള,  ഹയര് ലസക്കന്റെറനി അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്
ഹയര്  കേസ്വഭാളനിഫനികക്കഷലനന്ന  നനിലയനില  ആനുകൂലവലമലന്തങ്കേനിലുലാം  ഇകപഭാള
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കേനില അക്കഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  യു.ജനി.സനി.  സതീലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള കകേഭാകളജുകേളനിലല അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്,
പനി.എചട്ട്.ഡനി.കയഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട് സര്വതീസനില പ്രകവശേനിക്കുന്നതട്ട് എങ്കേനില അഞട്ട് മുനകൂര്
ഇനക്രനിലമന്റെനിനുലാം,  സര്വതീസനില  പ്രകവശേനിചതനിനുകശേഷലാം  പനി.എചട്ട്.ഡനി.  കേരസമഭാക്കനിയഭാല
മൂന്നട്ട് മുനകൂര് ഇനക്രനിലമന്റെനിനുലാം നനിലവനില അര്ഹരഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത പനി.എചട്ട്.ഡനി.  ഡനിഗനിയുള്ള
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലപ്രഭാഫസര്മഭാര്ക്കട്ട് ആദവലത്ത സഭാനകേയറത്തനിനട്ട്  2  വര്ഷലത്ത ഇളവനിനുലാം,
എലാം.ഫനില കേരസമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട് 1 വര്ഷലത്ത ഇളവനിനുലാം അര്ഹതയുണട്ട്.

(ബനി)  റനിസര്ചട്ട്  ഡനിഗനിയുള്ള വഹസ്കൂള അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്  അധനികേ ആനുകൂലവങ്ങള
ഒനലാം  തലന്ന നലകുന്നനില.  ഹയര് ലസക്കന്റെറനി അദവഭാപകേര്ക്കട്ട് ബനലപട വനിഷയത്തനില
റനിസര്ചട്ട് ഡനിഗനി ഉള്ളപക്ഷലാം 500 രൂപ ലസഷവല അലവനസട്ട് നലകുനണട്ട്.

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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കസ്റ്ററട്ട് ലസനടല വലബറനിയുലട പ്രവര്ത്തനലാം

153 (3684) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശേനിവകുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തടര്ചയഭായനി വരുന്ന അവധനിദനിനങ്ങളനില കസ്റ്ററട്ട് ലസനടല വലബറനി
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്തതലകേഭാണട്ട് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുലാം ഗകവഷകേര്ക്കുലാം ലപഭാതജനങ്ങള
ക്കുമുണഭാകുന്ന ബുദനിമുടട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കേനില ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) 2012 ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം അവധനി ദനിനങ്ങളനില വലബറനി
ഭഭാഗനികേമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കണലമന്നട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളളതട്ട് പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

സ്കൂളുകേള അന്തര്കദ്ദേശേതീയ നനിലവഭാരത്തനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

154 (3686) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പുതക്കനിയ  2016-17  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനിലല അന്തര്കദ്ദേശേതീയ നനിലവഭാരമുള്ള
1000  സ്കൂളുകേള  5  വര്ഷലാം  ലകേഭാണട്ട്  യഥഭാര്ത്ഥവമഭാക്കുലമന്ന  പ്രസ്തഭാവനയനികന്മല
എലന്തഭാലക്ക  നടപടനികേള  സര്ക്കഭാരുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുലാം  സസ്വതീകേരനിച്ചു  വരുനലവന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി സ്കൂളുകേലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡലാം എന്തഭാലണന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  കകേരളത്തനിലല എലഭാ മണ്ഡലങ്ങളനിലലയുലാം മനിനനിമലാം ഒരു സ്കൂളനിലനലയങ്കേനിലുലാം
ഇതനിനഭായനി ലതരലഞ്ഞടുക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പുതക്കനിയ  2016-17  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനിലല  അന്തര്കദശേതീയ
നനിലവഭാരത്തനിലുള്ള 1000  സ്കൂളുകേള 5  വര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട് യഭാഥഭാര്ത്ഥവമഭാക്കുന്ന പദതനിയുലട
പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട ഭഭാഗമഭായനി ആദവഘടത്തനില
ഓകരഭാ നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനികലയുലാം ഒരു സ്കൂളനിലനയഭാണട്ട് ബനലപട എലാം.എല.എ.-മഭാരുലട
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ശേനിപഭാര്ശേയുലട അടനിസഭാനത്തനില പരനിഗണനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്. 

(ബനി) 2016-17-ലല ബഡ്ജറനില പ്രഖവഭാപനിച 'ഒരു മണ്ഡലത്തനില അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര
നനിലവഭാരമുള്ള ഒരു സ്കൂള' എന്ന പദതനി പ്രകേഭാരലാം സ്കൂള ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതട്ട് സലലാം
എലാം.എല.എ.-യുലട ശേനിപഭാര്ശേ കൂടനി പരനിഗണനിചഭാണട്ട്.  സ്കൂള ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള
മറട്ട്  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലട  കേഭാരവത്തനില  അന്തനിമ  തതീരുമഭാനമഭായനിടനിലലങ്കേനിലുലാം  കുടനികേള
കൂടുതലുള്ളതലാം  ആവശേവമഭായ  ലകേടനിടങ്ങളുലാം  ക്ലഭാസട്ട്  മുറനികേളുള്ളതമഭായ  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്
മുനഗണ നലകുന്നതഭായനിരനിക്കുലാം.

(സനി)  ഉണട്ട്.

കകേരളത്തനിലല സര്വകേലഭാശേഭാല ചേടങ്ങള

155 (3687) ശതീ  .   ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരളത്തനിലല സര്വകേലഭാശേഭാലകേളുലട ചേടങ്ങള പതനിറഭാണ്ടുകേളക്കു മുനപട്ട്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളവയഭായതനിനഭാല കകേഭാകളജുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനികലക്കട്ട് അവയനില
നനിഷ്കര്ക്ഷനിചനിരനിക്കുന്ന  പ്രകേഭാരമുള്ള  സലത്തനിലന്റെ  അളവട്ട്  പുനനഃപരനികശേഭാധനിക്കഭാന
ആകലഭാചേന ഉകണഭാ;

(ബനി)  സലലാം  ലഭനിക്കഭാനുള്ള  ബുദനിമുട്ടുലാം  സലത്തനിലന്റെ  വനിലക്കൂടുതലുലാം
പരനിഗണനിചട്ട് സലത്തനിലന്റെ അളവട്ട് പുനനഃപരനികശേഭാധനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വകേലഭാശേഭാല  ഇക്കഭാരവത്തനില  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  മറട്ട് യൂണനികവഴനിറനികേലള സലാംബനനിച വനിവരലാം കശേഖരനിച്ചുവരുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല 
വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള

156 (3688) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  അസലാംബനി  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്
തലത്തനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന എത്ര എല.പനി.,  യു.പനി.,  വഹസ്കൂള,  ഹയര് ലസക്കണറനി
വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള ഉലണന്നട്ട് പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളനില മലയഭാളലാം മതീഡനിയലാം ഇലഭാത്തകതഭാ മലയഭാളലാം തതീലര
പഠനിപനിക്കഭാത്തകതഭാ ആയ സഭാപനങ്ങള ഉകണഭാ;  എങ്കേനില സ്കൂളുകേളുലട കപരു വനിവരലാം
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ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങളുലട കേഭാരവത്തനില പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളുലട സനിതനി
എന്തഭാലണന്നട്ട്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  എലന്തലഭാലാം  അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങള  ഈ
സ്കൂളുകേളനില ഒരുക്കഭാന ബഭാക്കനിയുണട്ട്;  ഇക്കഭാരവത്തനില എന്തട്ട് ലചേയഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് അസലാംബനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.
വനിഭഭാഗത്തനില കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനില 2 സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളുലാം, കേഭാരഡുക്ക
പഞഭായത്തനില 2 സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളുലാം ഉണട്ട്.  എല.പനി, യു.പനി, വഹസ്കൂളുകേള സലാംബനനിച
ലനിസ്റ്റട്ട് അനുബനലാം I-ലുലാം ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സലാംബനനിച ലനിസ്റ്റട്ട് അനുബനലാം II-  ലുലാം
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനില  മലയഭാളലാം  മതീഡനിയലാം  ഇല.  ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി വനിഭഭാഗത്തനിലല സ്കൂളുകേളുലട വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. HHSIBS HSS, EDNEER, KASARGOD.

2. Sri. Annapurneshwari Higher Secondary School, Agalpady

3. Navajeevan Higher Secondary School, Perdala

4. BEM Higher Secondary School, Kasaragod.

വഹസ്കൂളുകേളുലട ലനിസ്റ്റട്ട് അനുബനലാം III-ല കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  വഹസ്കൂളുകേളനില  അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങള  ഉണട്ട്.   ഗവ:

ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനില സ്കൂളുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതനിനഭാവശേവമഭായ അടനിസഭാന

സസൗകേരവങ്ങള  ലഭവമഭാണട്ട്.  ചേനില  ഗവ.  ലവഭാകക്കഷണല  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി

സ്കൂളുകേളനില ക്ലഭാസട്ട് മുറനികേളുലടയുലാം കടഭായട്ട് ലലറനിലന്റെയുലാം കുറവണട്ട്.  സ്കൂളുകേളക്കട്ട് ഭസൗതനികേ

സഭാഹചേരവങ്ങള ലമചലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുനണട്ട്. 

വനിദവഭാഭവഭാസ അവകേഭാശേ നനിയമലാം

157 (3689) ശതീ  .   ടനി  .    എ  .    അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(എ)  പുതനിയ  വനിദവഭാഭവഭാസ  അവകേഭാശേ  നനിയമത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില

പുതനിയ സ്കൂളുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള സര്ലവ പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കേനില എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള ഇതനികനഭാടകേലാം സസ്വതീകേരനിചട്ട് വരുന;

(സനി) 100 വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ, സര്ക്കഭാര് ഉടമസതയനിലുള്ള എല.പനി./

യു.പനി./വഹസ്കൂള തടങ്ങനിയവ അപ്കഗഡട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് എലന്തങ്കേനിലുലാം നടപടനികേള

ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  18-6-2015-ല  3060/2014  ഉളലപലട  ഒരു കൂടലാം റനിടട്ട്  ഹര്ജനികേളനികന്മലുള്ള

വനിധനിനവഭായത്തനില സ്കൂള മഭാപനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി വനിദവഭാഭവഭാസ ആവശേവകേത കേലണത്തനി

സ്കൂളുകേള ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുലാം അപ്കഗഡട്ട്  ലചേയ്യുന്നതനിനുമുള്ള ഉചേനിതമഭായ നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കണലമന്നട്ട്  ബഹുമഭാനലപട  വഹകക്കഭാടതനി  ഉത്തരവഭാക്കനിയതനിലന്റെ

അടനിസഭാനത്തനില  സര്വ  ശേനിക്ഷഭാ  അഭനിയഭാലന്റെ  ആഭനിമുഖവത്തനില  സ്കൂള  മഭാപനിലാംഗട്ട്

നടത്തനി വനിദവഭാഭവഭാസ ആവശേവകേത കേലണത്തനിയ പ്രകദശേങ്ങള ഉളലപടുത്തനി പ്രഭാഥമനികേ

വനിജഭാപനലാം  25-5-2016-ലല  985-ാം നമ്പര് അസഭാധഭാരണ ഗസറഭായനി പ്രസനിദ

ലപടുത്തുകേയുണഭായനി.  വനിദവഭാഭവഭാസ ആവശേവകേത ഉലണന്നട്ട് കേലണത്തുന്ന പ്രകദശേത്തട്ട്

മഭാത്രകമ  പുതനിയ  സ്കൂള  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനികനഭാ  നനിലവനിലുള്ള  സ്കൂള  അപ്കഗഡട്ട്

ലചേയ്യുന്നതനികനഭാ കേഴനിയുകേയുള.  കകേരള വനിദവഭാഭവഭാസ ചേടങ്ങളനിലല അദവഭായലാം  -V

ചേടലാം 2, 2 എ പ്രകേഭാരമുള്ള എലഭാ നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി മഭാത്രകമ അന്തനിമ

തതീരുമഭാനലാം സഭാധവമഭാകൂ.  ആയതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

 ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനിലല പ്രനിനസനിപല നനിയമനലാം

158  (3690) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഹയര്  ലസക്കനഡറനി  സ്കൂളുകേളനില
പ്രനിനസനിപലമഭാരനിലഭാത്ത സ്കൂളുകേളുലട എണലാം ജനില തനിരനിചട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രനിനസനിപല  തസ്തനികേയനില  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനട്ട്  തടസങ്ങള
എലന്തങ്കേനിലുമുലണങ്കേനില അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രനിനസനിപല തസ്തനികേ  ഒഴനിഞ്ഞട്ട് കേനിടക്കുന്ന എലഭാ സ്കൂളുകേളനിലുലാം  എത്ര
ദനിവസത്തനിനുള്ളനില നനിയമനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ഹയര്ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനില
പ്രനിനസനിപലമഭാരനിലഭാത്ത സ്കൂളുകേളുലട എണലാം ജനില തനിരനിചട്ട് ചുവലട കചേര്ക്കുന :

തനിരുവനന്തപുരലാം - 3

ലകേഭാലലാം - 2

പത്തനലാംതനിട - 2

ആലപ്പുഴ - 4

കകേഭാടയലാം - 3

ഇടുക്കനി -      12

എറണഭാകുളലാം -      14

തൃശ്ശൂര് -       6

പഭാലക്കഭാടട്ട് -      14

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് -      20

മലപ്പുറലാം -      37

വയനഭാടട്ട് -      12

കേണ്ണൂര് -      16

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് -      32

          ആലകേ     177

(ബനി&സനി) പ്രനിനസനിപഭാളമഭാരുലട  സതീനനികയഭാറനിറനി  ലനിസ്റ്റനിലുള്ള  തര്ക്കലാം
കകേഭാടതനിയുലട പരനിഗണനയനില ആയതനിനഭാല അന്തനിമ കകേഭാടതനി വനിധനിക്കുകശേഷകമ
പ്രനിനസനിപഭാളമഭാരുലട ഒഴനിവള്ള തസ്തനികേകേള നനികേത്തഭാന കേഴനിയുകേയുള.

വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലാം

159 (3691) ശതീ  .    എലാം  .    സസ്വരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  വനിദവഭാലയങ്ങള  സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം ഏലതങ്കേനിലുലാം പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഇവയുലട വനിശേദഭാലാംശേലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാത വനിദവഭാലയങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലാം
ഉയര്ത്തുന്നതനിനുലാം  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.-യുലട  2016-17  പദതനിയനില  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  സമഗ  വനിദവഭാഭവഭാസ  നവതീകേരണ  പദതനിയുലട
ഭഭാഗമഭായനി  വനിവനിധ  പദതനികേള  മനിഷന  മഭാതൃകേയനില  നടപനില  വരുത്തുന്നതനിനട്ട്
28-9-2016-ലല സ.ഉ.(പനി)41/16/ആ.സ.വ. പ്രകേഭാരലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഒമ്പതഭാലാം ക്ലഭാസട്ട് വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട ശേഭാസ്ത്രലാം, ഗണനിതലാം, മഭാതൃഭഭാഷ എന്നതീ
വനിഷയങ്ങളനിലല പഠന പനികന്നഭാക്കഭാവസ പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി 'നവപ്രഭ ' എന്ന
ഒരു പ്രതവകേ പദതനി നടപഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  45  മണനിക്കൂര് വദര്ഘവമുള്ള പ്രവര്ത്തന
പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. നവലാംബറനില പ്രസ്തുത പദതനി സ്കൂളുകേളനില ആരലാംഭനിക്കുലാം.
കുടനികേളനില  ശേഭാസ്ത്ര,  ഗണനിതശേഭാസ്ത്ര  ആഭനിമുഖവലാം  വളര്ത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
സലാംസഭാനത്തനിനു പുറത്തട്ട് കദശേതീയ പ്രഭാധഭാനവമുള്ള ശേഭാസ്ത്ര ഗകവഷണ സഭാപനങ്ങള
സന്ദര്ശേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആയനിരലാം  കുടനികേളക്കട്ട്  അവസരലാം  നലകുലാം.  ഇത്തരത്തനില
സലാംസഭാനത്തനിനകേത്തട്ട്  ശേഭാസ്ത്ര  ഗകവഷണ  പ്രഭാധഭാനവമുള്ള  സഭാപനങ്ങള
സന്ദര്ശേനിക്കുന്നതനിനട്ട് പതനിനഭായനിരലാം കുടനികേളക്കട്ട് അവസരലാം നലകുനണട്ട്.  സയനസട്ട്,
ഗണനിതശേഭാസ്ത്ര പഠനലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് എസട്ട്.ലഎ.ഇ.ടനി. കകേരളയുലട സഹഭായകത്തഭാലട
ഇ-കലണനിലാംഗട്ട്  ലമറതീരനിയലുകേളുലാം  മറട്ട്  സഹഭായകേ ഉപകേരണങ്ങളുലാം  നലകുലാം.   എലഭാ
സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളക്കുലാം  15,000  രൂപയുലട കസഭാര്ട്സട്ട് ഉപകേരണങ്ങള വനിതരണലാം
ലചേയ്യുലാം.  കുടനികേളക്കട്ട് കയഭാഗ പരനിശേതീലനലാം നലകുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കസഭാര്ട്സട്ട്
കേസൗണ്സനിലുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  എലഭാ  ഫനിസനിക്കല എഡന്യൂകക്കഷന അദവഭാപകേര്ക്കുലാം
അഞ്ചു  ദനിവസലത്ത  കയഭാഗ  പരനിശേതീലനലാം  നലകുലാം.  പ്രഥമഭാദവഭാപകേരുലട  കശേഷനി
വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കദശേതീയതലത്തനില  NUEPA  നടപഭാക്കുന്ന  സ്കൂള
ലതീഡര്ഷനിപട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കപ്രഭാഗഭാലാം 500 പ്രഥമഭാദവഭാപകേര്ക്കട്ട് നലകുന്നതഭാണട്ട്.
പഭാഠഭഭാഗത്തനിലല  കേഭാഠനിനവകമഖലകേള  ആയഭാസരഹനിതമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നനിരന്തര
മൂലവനനിര്ണയലാം,  പഭാഠഭാസൂത്രണലാം എന്നനിവയനില  3  ദനിവസലത്ത ക്ലസ്റ്റര് പരനിശേതീലനലാം
അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്  നലകുലാം.  ലഭാബട്ട്  ശേഭാക്തതീകേരണലാം,  വലബറനി  വനികേസനലാം,  ക്ലഭാസട്ട്
മുറനികേള ആകേര്ഷകേമഭാക്കല,  വര്ക്കട്ട്  എകട്ട്പതീരനിയനസട്ട്,  ഫനിസനിക്കല  എഡന്യൂകക്കഷന
എന്നനിവയുലട  പരനികപഭാഷണത്തനിനട്ട്  ആവശേവമഭായ  വസ്തുക്കള  ഉറപ്പുവരുത്തല,
ലഎ.സനി.റനി. ലഭാബനിലല അനുബന സസൗകേരവലാം ഒരുക്കല, വജവപചക്കറനി കൃഷനിക്കട്ട്
ആവശേവമഭായ  സസൗകേരവങ്ങള  ഒരുക്കല  തടങ്ങനിയ  ആവശേവങ്ങളക്കഭായനി  എലഭാ
സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളക്കുലാം  50,000  രൂപ  സ്കൂള  ഗഭാന്റെഭായനി  ലഭവമഭാക്കുലാം.  കുടനികേളുലട
സര്ഗ്ഗഭാത്മകേ  സൃഷനികേള  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അവസരലമഭാരുക്കുകേ,  സ്കൂള
വലബറനികേളനികലയട്ട്  അവശേവലാം  കവണ  പുസ്തകേങ്ങള  ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്നനിവയഭായനി
എലഭാ  ജനിലകേളനിലുലാം  ഓകരഭാ  ബുക്കട്ട്  ലഫയര്  സലാംഘടനിപനിക്കുലാം.  ലപണ്കുടനികേളുലട
ശേഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി എലഭാ ജനിലകേളനിലുലാം  2  ദനിവസലത്ത കേവഭാമ്പട്ട് സലാംഘടനിപനിക്കുലാം.
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എസട്ട് സനി/എസട്ട് റനി  കുടനികേളക്കട്ട്  സലാംസഭാനലത്ത  152  കബഭാക്കുകേളനില  വനിവനിധ
കമഖലകേളനില പരനിശേതീലനലാം നലകുലാം.  ലപണ്കുടനികേളുലട സസ്വയലാം പ്രതനികരഭാധകശേഷനി
വനികേസനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേളരനി,  കേരഭാകട, തഭായട്ട് ലകേഭാണ തടങ്ങനിയ ആകയഭാധന
കേലകേളനില പരനിശേതീലനലാം നലകുലാം. ഇന്റെറഭാകതീവട്ട് കറഡനികയഭാ  കപ്രഭാഗഭാമനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ആകേഭാശേവഭാണനിയുമഭായനി  കചേര്ന്നട്ട്  പ്രകതവകേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  പരനിപഭാടനി  നടപഭാക്കുലാം.
ഇ-ഗകവര്ണനസട്ട് നടപഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ആദവഘടമഭായനി സലാംസഭാനലത്ത 14 സ്കൂളുകേളനില
പരതീക്ഷണ  അടനിസഭാനത്തനില  'ശേഭാലഭാ  ദര്പണ്'  എന്ന  പദതനി  നടപഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.-യനിലൂലട  അപ്കഗഡട്ട്  ലചേയ  86  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്
കേമ്പന്യൂടറുകേള,  ഫര്ണതീചറുകേള,  ആപനികക്കഷന  കസഭാഫട്ട്  ലവയര്,  ഓപകററനിലാംഗട്ട്
സനിസ്റ്റലാം എന്നനിവ ലഭവമഭാക്കുന. 28-9-2016-ലല സ.ഉ.(പനി)41/16/ആ.സ.വ.  പ്രകേഭാരലാം
ചുവലട  കചേര്ക്കുന്ന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലവരുത്തുന്നതനിനുള്ള പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

1. 1000 സ്കൂളുകേലള അന്തഭാരഭാഷ്ട്ര നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട് ഉയര്ത്തുകേ.

2 വഹസ്കൂള-ഹയര് ലസക്കന്റെറനി തലത്തനിലുള്ള എലഭാ ക്ലഭാസട്ട് മുറനികേളുലാം
വഹലടകേട്ട് ക്ലഭാസട്ട് മുറനികേളഭാക്കനി പഠന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട് പുതനിയ
മഭാനലാം നലകുകേ.

3. എല.പനി.-യു.പനി.  ക്ലഭാസുകേളനില ലപഭാത വനിദവഭാലയങ്ങളുലട പ്രസക്തനി
വതീലണടുക്കുന്നതനിനഭായനി അദവഭാപകേ-രക്ഷകേര്തൃ സലാംഘടനകേള,
പൂര്വ വനിദവഭാര്ത്ഥനി സലാംഘടനകേള എന്നനിവയുലട സഹകേരണകത്തഭാലട
കേഭാകലഭാചേനിത വനികേസനലാം ഉറപഭാക്കുകേ.

4. 50 വര്ഷലാം, 100 വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ സ്കൂളുകേളക്കട്ട് പ്രകതവകേ
പഭാകക്കജട്ട്  അടനിസഭാനത്തനില  സഹഭായലാം  നലകുകേ,  ഇലാംഗതീഷട്ട്
ഭഭാഷഭാ പഠനത്തനിനട്ട് കപ്രഭാതഭാഹനലാം നലകുകേ.

സര്ക്കഭാര് കനഭാമനിനനിലയ നനിയമനിച്ചുലകേഭാണട്ട് പുറലപടുവനിച 

ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട്

160 (3692) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ലകേഭാലലാം  വമനഭാഗപള്ളനി  മനിലഭാകദ  ലഷറതീഫട്ട്  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനില

എചട്ട്.എസട്ട്.എ.(അറബനികേട്ട്)  ആയനിരുന്ന  ശതീമതനി  സക്കതീനയട്ട്  അകത  സ്കൂളനില

എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.ടനി. (അറബനികേട്ട്)  ആയനി വബടഭാനസ്ഫര് വഴനി നനിയമനലാം നലകുന്നതനിനഭായനി

രൂപതീകേരനിച  ലസലക്ഷന  കേമ്മേനിറനിയനികലക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കനഭാമനിനനിലയ  നനിയമനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
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ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ വകുപട്ട് പുറലപടുവനിച ഉത്തരവനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശതീമതനി  സക്കതീനഭാബതീവനിയുലട  നനിയമനവമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ലസലക്ഷന

കേമ്മേനിറനിയനികലക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് പ്രതനിനനിധനിലയ നനിയമനിചനിടനില.

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലല റനികസഭാഴ ട്ട്  അധവഭാപകേര്

161 (3693) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനില  ഐ.ഇ.ഡനി.എസട്ട്.എസട്ട്.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പത്തട്ട്

വര്ഷത്തനില അധനികേമഭായനി കജഭാലനി കനഭാക്കനിവരുന്ന കയഭാഗവതയുള്ള എത്ര റനികസഭാഴട്ട്

അധവഭാപകേര് നനിലവനിലുണട്ട്; ഇവരുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലഎ.ഇ.ഡനി.എസട്ട്.എസട്ട്.  പദതനി  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  തടങ്ങനിയതട്ട്

2009-10 അദവയന വര്ഷത്തനിലഭാണട്ട്.  ടനി പദതനി നടപനിലഭാക്കനി തടങ്ങനിയനിടട്ട് ഏഴട്ട്

വര്ഷകമ ആകുനള. ആയതനിനഭാല ലഎ.ഇ.ഡനി.എസട്ട്.എസട്ട്. പദതനിയനിന കേതീഴനില

പത്തട്ട് വര്ഷലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ അദവഭാപകേര് ആരുലാം തലന്നയനില.  ഇസൗ പദതനി

ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  ലഎ.ഇ.ഡനി.സനി.  എന്ന  പദതനിയഭാണട്ട്  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്നതട്ട്.

ഇസൗ  പദതനിയനിലല  അദവഭാപകേരുലട  നനിയമനലാം  അതതട്ട്  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തുകേള

വഴനിയഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.

പത്തനലാംതനിട ജനിലയനിലല വനിരമനിച അദവഭാപകേര്

162 (3694) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  2010  മഭാര്ചട്ട്  മുതല  2016  ജൂണ്  വലര  പത്തനലാംതനിട  ജനിലയനിലല
സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലനനിനലാം  എല.പനി.എസട്ട്.എ.,  യു.പനി.എസട്ട്.എ.പനി.ഡനി.  ടതീചര്,
എചട്ട്. എലാം. ഉളലപലട എത്രകപര് വനിരമനിച്ചു എന്നട്ട് വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
ഇതനില എത്ര ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.യട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  2010-ല  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിച  റഭാങ്കേട്ട്  ലനിസ്റ്റനില  നനിനലാം  എത്ര
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കപര്ക്കട്ട് നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്; 31-9-2012-ല നനിലവനില വന്ന പനി.എസട്ട്.സനി.- യുലട
യു.പനി.എസട്ട്.എ.  ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം  ഇക്കഭാലയളവനില  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  നനിലവനിലല യു.പനി.എസട്ട്.എ.റഭാങ്കേട്ട് ലനിസ്റ്റനിലല നനിയമനലാം നഭാമമഭാത്രമഭായനി
കുറഞ്ഞ സഭാഹചേരവത്തനില 2017 മഭാര്ചനില വരുന്ന പ്രതതീക്ഷനിത ഒഴനിവനികലക്കട്ട് സൂപര്
നന്യൂമററനിയഭായനി നനിലവനിലല ലനിസ്റ്റനിലുള്ളവലര പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  2010-ല  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിച  റഭാങ്കേട്ട്  ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം   77  യു.പനി.എസട്ട്.എ.-ക്കട്ട്
നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 31-9-2012-ല നനിലവനില വന്ന പനി.എസട്ട്.സനി.യുലട റഭാങ്കേട്ട്
ലനിസ്റ്റനില നനിനലാം 39 യു.പനി.എസട്ട്.എ.ക്കട്ട് നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഇതസലാംബനനിചട്ട് തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില.

സര്ക്കഭാര് ഏലറടുത്ത എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേള

163 (3695) ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മലഭാപറമ്പട്ട്,  പഭാലഭാടട്ട്,  മങ്ങഭാട്ടുമുറനി,  കേനിരഭാലൂര് എന്നനിവനിടങ്ങളനില സനിതനി
ലചേയ്യുന്ന അടച്ചു പൂടല ഭതീഷണനിയുണഭായനിരുന്ന നഭാലട്ട് എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേള 2016 ജൂവല
27 മുതല പൂര്ണമഭായനി സര്ക്കഭാരനില നനിക്ഷനിപമഭാക്കനി ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇകപഭാള പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേള പൂര്ണമഭായുലാം സര്ക്കഭാരനില നനിക്ഷനിപമഭാകണഭാ;
അലലങ്കേനില അതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പൂര്ണമഭായുലാം സര്ക്കഭാരനില നനിക്ഷനിപമഭാക്കഭാത്ത സ്കൂളുകേള ഏലറടുത്തതഭായനി
കേഭാണനിചട്ട് പത്രപരസവലാം നലകേനിയ സഭാഹചേരവലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) മലഭാപറമ്പട്ട് എ.യു.പനി.  സ്കൂള, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  പഭാലഭാടട്ട് എ.യു.പനി.  സ്കൂള
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്, മങ്ങഭാട്ടുമുറനി എ.എലാം.എല.പനി. സ്കൂള മലപ്പുറലാം, കേനിരഭാലൂര് പനി.എലാം.എല. പനി.
സ്കൂള,  തൃശ്ശൂര് എന്നതീ സ്കൂളുകേള  27-7-2016  മുതല സര്ക്കഭാര് ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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വനിജഭാപനലാം  27-7-2016-ലല  സ.ഉ.  (പനി)നമ്പര്  122/16/ലപഭാ.വനി.വ.  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  1332-ാം നമ്പര് കകേരള അസഭാധഭാരണ ഗസറനില എസട്ട്.ആര്.ഒ.
509/16  നമ്പരഭായനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുണഭായനി.  എന്നഭാല  സ്കൂളുകേള  പൂര്ണമഭായനി
ഏലറടുക്കുന്നതനിനുലാം  നഷപരനിഹഭാരലാം നനിശയനിക്കുന്നതനിനുലാം ആയതനിലന്റെ നടപടനിക്രമലാം
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  ആവശേവമഭായ  സമയലാം  കവണലമന്നട്ട്  സര്ക്കഭാര്  കേരുതനിയ
സഭാഹചേരവത്തനില നഷപരനിഹഭാരലാം തതീരുമഭാനനിചട്ട് ഉറപനിക്കുന്ന തതീയതനി മുതല കമല
പറഞ്ഞ  സ്കൂളുകേള  പൂര്ണമഭായുലാം  സര്ക്കഭാരനില  നനിക്ഷനിപമഭായനിരനിക്കുലമന്നട്ട്  പ്രസ്തുത
വനിജഭാപനലാം കഭദഗതനി ലചേയട്ട് 3-8-2016-ലല സ.ഉ.(പനി) നമ്പര് 132/2016/ ലപഭാ.വനി.വ.
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവ  പ്രകേഭാരലാം  1383-ാം  നമ്പര്  കകേരള  അസഭാധഭാരണ  ഗസറനില
എസട്ട്.ആര്.ഒ.  524/16  നമ്പരഭായനി  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  സ്കൂള
നടത്തനിവന്ന മഭാകനജര്മഭാര് സര്ക്കഭാര് നടപടനിലക്കതനിലര കകേഭാടതനിലയ സമതീപനിചതട്ട്
സ്കൂള ഏലറടുക്കുന്നതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം വരുത്തുന്നതനിനട്ട് കേഭാരണമഭായനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാരനില
നനിക്ഷനിപമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  നഷപരനിഹഭാരലാം നനിര്ണയനിക്കുന്നതനിനുലാം മറ്റുമുള്ള റവനച്യു
വകുപ്പുതല നടപടനികേള നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന. 

(സനി)  സ.ഉ.(പനി)നമ്പര്  122/2016/ലപഭാ.വനി.  തതീയതനി  27-7-2016  പ്രകേഭാരലാം
പത്രവഭാര്ത്തകേള വന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

സര്ക്കഭാര് വനിദവഭാലയങ്ങളുലട ഭസൗതനികേ സഭാഹചേരവലാം ലമചലപടുത്തല

164 (3696) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  വനിദവഭാലയങ്ങളുലട  ഭസൗതതീകേ  സഭാഹചേരവലാം
ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭാവശേവമഭായ എലന്തങ്കേനിലുലാം പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉലണങ്കേനില ഇതട്ട് സലാംബനനിച വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ ;

(സനി) സര്ക്കഭാര് വനിദവഭാലയങ്ങളുലട ഭസൗതതീകേ സഭാഹചേരവലാം ലമചലപടുത്തഭാനഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാന കപഭാകുന്ന പദതനികേലള കുറനിചട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  2009-10  കേഭാലയളവനില  ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
വഹസ്കൂളഭായനി അപ്കഗഡട്ട് ലചേയ 60 സ്കൂളുകേളുലട ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി സ്കൂള
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ഒന്നനിനട്ട്  40  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  തകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
സലാംസഭാനലത്ത  4  ജനിലകേളനിലഭായനി  56  സ്കൂളുകേളനില ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന.
കൂടഭാലത  2010-11, 2011-12  മുന വര്ഷങ്ങളനില അപ്കഗഡട്ട് ലചേയ  52  സ്കൂളുകേളനില
ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  തകേ  അനുവദനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷകത്തയട്ട്  ഇസൗ  ഇനത്തനികലക്കട്ട്  100.45  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല ചേഭാലക്കുടനിയനില കഗളസട്ട് കഹഭാസ്റ്റല നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
255.11 ലക്ഷലാം രൂപ ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.-യുലട 2016-17 പദതനിയനില വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
സലാംസഭാനത്തുള്ള  86  സ്കൂളുകേളനില  കേമ്പന്യൂടറുകേളുലാം  അനുബന  ഉപകേരണങ്ങളുലാം
സജ്ജതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി ആര്.എലാം.എസട്ട്.എ.-യുലട 2016-17  പദതനിയനില 516 ലക്ഷലാം
രൂപ നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.  2016-17 സഭാമ്പത്തനികേവര്ഷലാം സര്ക്കഭാര് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി
സ്കൂളുകേളക്കട്ട്  ബഹുനനില  മന്ദനിരങ്ങള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുലാം  169  സ്കൂളുകേളനികലയട്ട്  കേമ്പന്യൂടര്
ഉപകേരണങ്ങള വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം 487 സ്കൂളുകേളനികലയട്ട് ലഭാബട്ട് ഉപകേരണങ്ങള
വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുലാം പദതനി തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

തസ്തുനികേമഭാറലാം വഴനി എല.പനി./യു.പനി.സ്കൂള അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്

165 (3697) ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനില തസ്തനികേമഭാറലാം വഴനിയുള്ള നനിയമനത്തനിനഭായനി
എല.പനി.  സ്കൂള അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്,  യു.പനി.  സ്കൂള അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസ്തനികേകേളനില നനിലവനിലുള്ള
എത്ര ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  ഇനനി ഈ വര്ഷലാം തസ്തനികേമഭാറലാം വഴനിയുള്ള എത്ര ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയഭാന കേഴനിയുലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനിലല തസ്തനികേമഭാറലാം  വഴനിയുള്ള എല.പനി.  സ്കൂള
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്,  യു.പനി.  സ്കൂള അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  ഒഴനിവകേള നനികേത്തുന്നതനില കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുന്നതഭായനി  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഈ  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എല.പനി.എസട്ട്.എ –3

    യു.പനി.എസട്ട്.എ.    -  7
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(ബനി)  ഒഴനിവകേള ഇല.

(സനി)  ശദയനിലലപടനിടനില.

പത്തഭാലാം ക്ലഭാസട്ട് തലവതഭാ പരതീക്ഷ

166 (3698) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പത്തഭാലാം ക്ലഭാസട്ട്  (എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി.)  തലവതഭാ പരതീക്ഷ വനിജയനിചനിട്ടുള്ളവര്ക്കട്ട്
സലാംസഭാന ഓപണ് സ്കൂളനില പസട്ട്  ടൂ  -  വനിനട്ട്  കചേരുന്നതനിനട്ട്  എലന്തങ്കേനിലുലാം  നനിയമ
തടസമുകണഭാ; ഉലണങ്കേനില അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി.  (റഗുലര്)  പഭാസഭായവര്ക്കുലാം  തലവതഭാ  പത്തഭാലാം
ക്ലഭാസട്ട്  പഭാസഭായവര്ക്കുലാം  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന  നടത്തുന്ന  ഹയര്  ലസക്കനഡറനി
തലവതഭാ കകേഭാഴനില കചേരുന്നതനിനട്ട് കയഭാഗവതയുള്ളതഭായനി കേണക്കഭാക്കലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കേനില  ഒകര  തരത്തനിലുളള  കകേഭാഴകേള,  ഒകര  കേഭാലയളവനില  രണട്ട്
സഭാപനങ്ങളവഴനി നടത്തലപടുന്നതനിലല യുക്തനി എന്തഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതസലാംബനനിചട്ട്  ആലരങ്കേനിലുലാം  വകുപനിനട്ട്  കരഖഭാമൂലലാം  പരഭാതനി
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കേനില വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന  നടത്തുന്ന ഹയര് ലസക്കനഡറനി  തലവതഭാ  കകേഭാഴട്ട്
ഹ്രസസ്വകേഭാല പസട്ട് ടൂ കകേഭാഴഭായനി നടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പത്തഭാലാംതരലാം  തലവതഭാ  പരതീക്ഷ വനിജയനിചവര്ക്കട്ട്  സലാംസഭാന ഓപണ്
സ്കൂളനില പസട്ട് ടു കകേഭാഴനികലയട്ട് കചേരുന്നതനിനട്ട് നനിയമതടസമനില.

(ബനി)  എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി. (ലറഗുലര്)  പഭാസഭായവര്ക്കട്ട് ഹയര് ലസക്കന്റെറനി
തലവതഭാ  കകേഭാഴനില  കചേരുന്നതനിനട്ട്  മനിനനിമലാം  22  വയസട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായനിരനിക്കണലാം.
പത്തഭാലാംതരലാം തലവത പഭാസഭായവര്ക്കട്ട് പ്രഭായപരനിധനിയനില.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനുസരനിചട്ട്  ഹച്യുമഭാനനിറനിസട്ട്,  കകേഭാകമഴട്ട്  ഗ്രൂപ്പുകേള
നടത്തുന്നതനിനഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷനട്ട് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഓപണ്
സ്കൂള  നടത്തുന്ന  ഹയര്  ലസക്കണറനി  കകേഭാഴട്ട്  ഒസൗപചേഭാരനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിലല
സനിലബസട്ട്  അനുസരനിചഭാണട്ട്  നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.  എന്നഭാല  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന
നടത്തുന്ന  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  തലവതഭാ  കകേഭാഴട്ട്  അനസൗപചേഭാരനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ
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രതീതനിയനില പഠനിച്ചുവരുന്ന മുതര്ന്ന പഠനിതഭാക്കളുലട കബഭാധന ശേഭാസ്ത്രലാം  ഉളലപടുത്തനി
വവതവസ്ത  കേഭാലയളവനില  മലയഭാളലാം  മതീഡനിയത്തനിലഭാണട്ട്  സനിലബസട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി
പഠനലാം നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  ഇല.

(ഇ)  ഹയര് ലസക്കണറനി തലവത രണട്ട് വര്ഷലത്ത കകേഭാഴഭാണട്ട്.  ഹ്രസസ്വകേഭാല
പസട്ട് ടു കകേഭാഴഭായനി നടത്തഭാന ഇകപഭാള പദതനിയനില.

കേരുനഭാഗപള്ളനി ആദനിനഭാടട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് യു.പനി.എസനിലല
അദവഭാപകേരുലട ഒഴനിവട്ട്

167 (3699) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി സബട്ട് ജനിലയനിലല ആദനിനഭാടട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് യു.പനി.എസനില
നനിലവനില  ഏലതലഭാലാം  വനിഭഭാഗങ്ങളനില  എത്ര  അധവഭാപകേ  ഒഴനിവകേളുലണന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവകേളനില  അധവഭാപകേലര  നനിയമനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അടനിയന്തര
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(സനി)  പനി.എസട്ട്.സനി.  റഭാങ്കേട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട് നനിലവനിലനിലഭാത്ത ഒഴനിവകേളനികലക്കട്ട് എലാംകപഭായ്ലമന്റെട്ട്
എകട്ട്കചേഞട്ട്  മുഖഭാന്തനിരകമഭാ  ദനിവസകവതന  അടനിസഭാനത്തനികലഭാ  നനിയമനലാം
നടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  എല.പനി.എസട്ട്.എ. വനിഭഭാഗത്തനില ഒലരഭാഴനിവണട്ട്.

(ബനി) സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

 (സനി) പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ ഒഴനിവകേളനികലയട്ട് ഇനനിയുലാം അവഡസ്വസട്ട്
ലഭനിക്കഭാനുള്ളതലകേഭാണട്ട് ആയതട്ട് ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് നനിയമനലാം നടത്തുന്നതഭാണട്ട്.

ഡയറ്റുകേളനിലല ലക്ചേറര് തസ്തനികേ

168 (3700) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള  ഡയറ്റുകേളനില  ലക്ചേറര്
തസ്തനികേയനില  നനിയമനലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  26-2-2011-ല  രൂപലാം  നലകേനിയ
ലസഷവല റൂളനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ 29- ഒഴനിവകേളനില
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ലസഷവല  റൂളനിലല  അപഭാകേത  കേഭാരണലാം  പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട്  നനിയമന  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുന്നനില എന്ന വനിവരലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ലസഷവല റൂളനിലല അപഭാകേത പരനിഹരനിക്കണലമന്നഭാവശേവലപടട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.,
21-1-2015,  27-6-2016  എന്നതീ  തതീയതനികേളനില  ഡനി.പനി.ഐ.ക്കട്ട്  കേത്തയചനിട്ടുലാം
യഭാലതഭാരു നടപടനിയുലാം സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലമലന്തന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബനലപട  ലസഷവല  റൂളനിലല  അപഭാകേത  പരനിഹരനിചട്ട്  നനിയമന
നടപടനികേള കവഗത്തനിലഭാക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  ഉണട്ട്.  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷന  ചൂണനിക്കഭാണനിചതടക്കമുള്ള
അപഭാകേതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ലസഷവല  റൂളസട്ട്  കഭദഗതനി
വരുകത്തണതണട്ട്.  ലസഷവല  റൂളസട്ട്  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം
കനരനിടുന്നതനിനഭാല കേഭാലതഭാമസലാം ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു എകനികേന്യൂടതീവട്ട് ഓര്ഡര്
പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

സ്കൂളുകേളനിലല കേമ്പന്യൂടര് അദവഭാപകേരുലട നനിയമനലാം

169 (3701) ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില പനി.ടനി.എ.-യുലട സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാലട
കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  കേമ്പന്യൂടര്  അധവഭാപകേലര  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  എലന്തങ്കേനിലുലാം
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉലണങ്കേനില ഇതട്ട് എന്തുലകേഭാണഭാലണന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) സര്ക്കഭാര് ഒഭാണകററനിയലാം നലകേനി കേമ്പന്യൂടര് അധവഭാപകേലര നനികയഭാഗനിക്കു
ന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്. 25-6-2015 ലല ജനി.ഒ.(ആര്.റനി)2553/15  നമ്പര് പ്രകേഭാരലാം
തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില പനി.ടനി.എ.-യുലട സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായകത്തഭാലട  കജഭാലനി  ലചേയ്യുന്ന  കേമ്പന്യൂടര്  അദവഭാപകേരുലട  കസവന  കവതന
വവവസകേള ക്രമതീകേരനിചട്ട് സനിരലപടുത്തുന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് കകേഭാടതനിവനിധനി വനിശേദമഭായനി
പരനികശേഭാധനിക്കുകേയുലാം  ആയതട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  ബഭാധവത  ഉണഭാക്കുന്ന
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വനിഷയമഭായതനിനഭാലുലാം  ഹര്ജനി  നനിരസനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  കൂടഭാലത ഇകപഭാള  വനിഷയഭാദവഭാപകേര്
തലന്നയഭാണട്ട്  ICT പഭാഠഭഭാഗങ്ങളുലട വനിനനിമയലാം നടത്തനിവരുന്നതട്ട്.

(സനി) നനിലവനില വനിഷയഭാദവഭാപകേലരയഭാണട്ട് വനിവരവനിനനിമയ സഭാകങ്കേതനികേ വനിദവയുലട
പഭാഠഭഭാഗങ്ങള  വനിനനിമയലാം  നടത്തുന്നതനിനഭായനി  ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്  എന്നതനിനഭാല
സര്ക്കഭാര് ഓണകററനിയലാം നലകേനി കേമ്പന്യൂടര് അദവഭാപകേലര നനികയഭാഗനികക്കണ ആവശേവലാം
ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില. 

ഹയര്ലസക്കണറനി കമഖലയനില അനുവദനിച പുതനിയ ബഭാച്ചുകേള

170 (3702) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഹയര്ലസക്കനഡറനിയഭായനി  പുതനിയതഭായനി  അനുവദനിച  ബഭാച്ചുകേളനില
പഠനിക്കുവഭാന കുടനികേള ഇലലനള്ള ആകക്ഷപലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില എയ്ഡഡട്ട് കമഖലയനിലുലാം സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിലുമഭായനി അനുവദനിച
ബഭാച്ചുകേള എത്ര വതീതലാം;

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില  മനിക്ക  സലത്തുലാം  സനിരമഭായനി  അദവഭാപകേര്
ഇലലനള്ള കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇതനില  പ്രനിനസനിപലമഭാര്  ഇലഭാത്ത  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേള  എത്ര;
വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി) എയ്ഡഡട്ട് കമഖല - 13 ബഭാച്ചുകേള

  സര്ക്കഭാര് കമഖല - 15 ബഭാച്ചുകേള

(സനി)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നനിലവനില പ്രനിനസനിപലമഭാര് ഇലഭാത്ത 177 സര്ക്കഭാര് ഹയര് ലസക്കണറനി

സ്കൂളുകേള ഉണട്ട്.  ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരലാം ചുവലട കചേര്ക്കുന :

തനിരുവനന്തപുരലാം - 3

ലകേഭാലലാം - 2
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പത്തനലാംതനിട - 2

ആലപ്പുഴ - 4

കകേഭാടയലാം - 3

ഇടുക്കനി -        12

എറണഭാകുളലാം -        14

തൃശ്ശൂര് - 6

പഭാലക്കഭാടട്ട് -        14

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് -        20

മലപ്പുറലാം -        37

വയനഭാടട്ട് -        12

കേണ്ണൂര് -        16

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് -        32

        ആലകേ -       177

ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനിലല തസ്തനികേകേള

171 (3703) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ഹയര്ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില ക്ലര്ക്കട്ട്,  വലകബറനിയന,  ഓഫതീസട്ട് അറനഡന്റെട്ട്

തസ്തനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ബഹുമഭാനലപട വഹകക്കഭാടതനി മുമ്പഭാലകേ ശതീ. ശേവഭാലാം കുമഭാര് മുതല കപര് ഫയല
ലചേയ WP(C)  No.29618/2005,  5835/2013,  7385/2013,  7881/2013  നമ്പര്
കകേസ്സുകേളനിലല 5-9-2013 തതീയതനിയനിലല ലപഭാതവനിധനിനവഭായലാം നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട്
ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനില  കലഭാവര്  ഡനിവനിഷന  ക്ലഭാര്ക്കട്ട്,  പഭാര്ടട്ട്/ഫുളവടലാം
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മതീനനിയല,  വലകബറനിയന  കഗഡട്ട്-4  എന്നതീ  തസ്തനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്
17-8-2015 തതീയതനിയനിലല ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര്220/2015/ ലപഭാ.വനി.വ. പ്രകേഭാരലാം
ഒരു  സതീലാം  തയഭാറഭാക്കനി  ഉത്തരവഭായനിരുന.  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ഹയര്
ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില കമല തസ്തനികേകേള സൃഷനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിച വനിഷയലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശേഭാധനിച്ചു വരുന.

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനിലല മദവ-മയക്കുമരുന്നട്ട് ഉപകയഭാഗലാം

172 (3704) ശതീ  .    സനി  .    ലകേ  .    ശേശേതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില  മദവ  മയക്കുമരുന്നട്ട്  ഉപകയഭാഗലാം  വര്ദനിച്ചുവരുന്നതട്ട്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ പ്രവണത തടയുവഭാന എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  വനിദവഭാലയങ്ങളനില  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗനിനട്ട്  കയഭാഗവത  കനടനിയവലര
പ്രകതവകേ തസ്തനികേ സൃഷനിചട്ട് നനിയമനലാം നടത്തുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സ്കൂള തലത്തനില ലഹരനി വനിരുദ ക്ലബ്ബുകേള, ജഭാഗത സമനിതനികേള തടങ്ങനിയവ
രൂപതീകേരനിക്കുകേയുലാം  എവകസട്ട്,  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  സഹകേരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
ആവശേവമഭായ ഇടലപടലുകേള നടത്തുകേയുലാം ലചേയ്യുനണട്ട്. ഹയര് ലസക്കന്റെറനി വകുപനിലന്റെ
കേതീഴനില  കേസൗമഭാരക്കഭാരുലട  ശേഭാക്തതീകേരണത്തനിനഭായനി  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗുലാം  ആകരഭാഗവ
പരനിപഭാലനവലാം നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  1200-ലധനികേലാം സസൗഹൃദ ക്ലബ്ബുകേള സ്കൂളുകേളനില
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഇവയുലട  2016-2017  അദവയനവര്ഷലത്ത പരനിശേതീലനങ്ങളനില
മയക്കുമരുന്നട്ട്  ഉപകയഭാഗലാം  തടയുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാണട്ട്  ഊന്നല
നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. കൂടഭാലത ഇനഡവന ലഡന്റെല അകസഭാസനികയഷനുലാം ഹയര് ലസക്കണറനി
വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുലാം  സലാംയുക്തമഭായനി  പുകേയനിലയനിലനനിനലാം  മയക്കുമരുന്നനിലനനിനലാം
യുവഭാക്കലള കമഭാചേനിപനിക്കുന്നതനികലയട്ട്  "മുക്തനി”എന്ന കപരനില ഹയര് ലസക്കണറനി
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  കബഭാധവലക്കരണവലാം  ലടയനിനനിലാംഗുലാം  നലകുനണട്ട്.  2010
ലസപ്റലാംബറനില കുടനികേളനിലല കുറവഭാസനയുലാം,  ലഹരനി ഉപകയഭാഗവലാം ഇലഭാതഭാക്കുന്നതനികലക്കട്ട്
ഒസൗവര്  ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി  ടു  ചേനിലഡ്രെന  എന്ന  ഒരു  പദതനി  ആരലാംഭനിച്ചു.
സഭാമൂഹനികേനതീതനി വകുപനിലന്റെ കേതീഴനില 93 സ്കൂളുകേളനില ഒസൗവര് ലറകസഭാണ്സനിബനിലനിറനി
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ടു  ചേനിലഡ്രെന പദതനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനണട്ട്.  സമൂഹത്തനിലല പല കമഖലകേളനിലുലാം
പ്രഭാഗലഭവലാം ലതളനിയനിചനിട്ടുള്ള പരനിശേതീലകേലര ലകേഭാണ്ടുവന്നട്ട് ലവഭാകക്കഷണല ഹയര്
ലസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനില  കബഭാധവലക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള  നലകേനിവരുനണട്ട്.
പ്രനിനസനിപലമഭാര്,  എന.എസട്ട്.എസട്ട്.  കപ്രഭാഗഭാലാം ഓഫതീസര്,  കേരനിയര് വഗഡനസട്ട്
ആന്റെട്ട്  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  ലസല  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്  എന്നനിവര്  കചേര്ന്നഭാണട്ട്
ക്ലഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിക്കുന്നതട്ട്.  എന.എസട്ട്.എസട്ട്.  കവഭാളന്റെനിയര്മഭാര് പല സ്കൂളുകേളനിലുലാം
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനിലല മദവ-മയക്കുമരുന്നട്ട് ഉപകയഭാഗത്തനിലനതനിലര ജഭാഗത പുലര്ത്തുനണട്ട്.
ലഹരനി വനിരുദ കബഭാധവലക്കരണ പരനിപഭാടനികേള എവകസട്ട് വകുപനിലന്റെ കനതൃതസ്വത്തനില
നലകുനണട്ട്.  വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.ഇ.  എന.എസട്ട്.എസട്ട്.  ലസല  കേഴനിഞ്ഞ  വര്ഷലാം
എവകസട്ട് വകുപനിലന്റെ 'സുകബഭാധലാം'  കപ്രഭാജക്ടുമഭായനി കചേര്ന്നട്ട് ' 1000 വനിലാംഗ്സട്ട് ഓഫട്ട്
ഫയര്'  എന്ന  കപരനില  കഹഭാലാം  വലബറനികേള  തടങന്ന  കപ്രഭാഗഭാലാം  ലചേയകപഭാള
അതനികനഭാലടഭാപലാം  'ലഹരനി വനിരുദ പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം വഭായനയുലട ഗുണവലാം'  എന്ന
വനിഷയത്തനില എന.എസട്ട്.എസട്ട്. കപ്രഭാജകട്ട് ഓഫതീസര് സലാംസഭാനത്തനിലല ധഭാരഭാളലാം
സ്കൂളുകേളനില കബഭാധവലക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള നടത്തനി. 

(സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട സഭാലാംസഭാരനികേവലാം സദഭാചേഭാരപരവലാം
മഭാനസനികേവമഭായ ഉന്നമനലാം

173 (3705) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജനി :
ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  വനിദവ അഭവസനിപനിക്കുന്നതനിലനഭാപലാം വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട സഭാലാംസഭാരനികേവലാം
സദഭാചേഭാരപരവലാം  മഭാനസനികേവമഭായ  ഉന്നമനത്തനിലന്റെ  കേഭാരവത്തനില  അദവഭാപകേര്
വഹനികക്കണ പങ്കേനിലനക്കുറനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് നയലാം എന്തഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട അചടക്കലാം,  സദഭാചേഭാരകബഭാധലാം എന്നനിവ നനിലനനിര്ത്തഭാന
അദവഭാപകേരുലാം രക്ഷനിതഭാക്കളുലാം തമ്മേനിലുള്ള ഏകകേഭാപനലാം ആവശേവമഭാലണന്നട്ട് കേരുതനകണഭാ;
എങ്കേനില അതനിനഭായനി എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  വനിഷയത്തനില  ആകരഭാഗവകേരമഭായ  സമതീപനലാം  സസ്വതീകേരനിക്കഭാന
നനിലവനിലല  ചേനില  നനിയമങ്ങളുലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനി  സലാംഘടനകേളുലട  ഇടലപടലുകേളുലാം
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തടസമഭാവനലണന്ന ആകക്ഷപലാം പരനികശേഭാധനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസകത്തഭാലടഭാപലാം  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട  സദഭാചേഭാരപരവലാം,
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം മഭാനസനികേവമഭായ നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട് ആവശേവമഭായ പഠന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം പദതനികേളുലാം നടപനില വരുത്തുന്നതനിനട്ട്  അദവഭാപകേ പരനിശേതീലന
പരനിപഭാടനികേളനില തലന്ന കവണ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള നലകേഭാറുണട്ട്.  ലവഭാകക്കഷണല ഹയര്
ലസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില വനിദവ അഭവസനിപനിക്കുന്നതനികനഭാലടഭാപലാം വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട
സഭാലാംസഭാരനികേവലാം സദഭാചേഭാരവലാം മഭാനസനികേവമഭായ ഉന്നമനത്തനിനഭായനി അദവഭാപകേരുലട
കനതൃതസ്വത്തനില വനിവനിധ ക്ലബ്ബുകേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട അചടക്കലാം,  സദഭാചേഭാരകബഭാധലാം എന്നനിവ നനിലനനിര്ത്തഭാന
അദവഭാപകേരുലാം  രക്ഷനിതഭാക്കളുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  ഏകകേഭാപനലാം  ആവശേവമഭാലണന്നതലകേഭാണട്ട്
തലന്ന എലഭാ വനിദവഭാലയങ്ങളനിലുലാം യഥഭാസമയലാം അദവഭാപകേ-രക്ഷഭാകേര്തൃതസ്വ സമനിതനികേള
കചേരുകേയുലാം  വനിഷയലാം  ഗസൗരവമഭായനി  ചേര്ച  ലചേയട്ട്  ആവശേവമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ലചേയഭാറുണട്ട്.  ഇതനിനഭായനി  ഹയര്  ലസക്കന്റെറനി  ഡയറകകററനിനട്ട്
കേതീഴനില  കേരനിയര്  വഗഡനസട്ട്  ആന്റെട്ട്  അകഡഭാളലസന്റെട്ട്  കേസൗണ്സനിലനിലാംഗട്ട്  ലസല
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  കുടനികേളനില അചടക്കവലാം സദഭാചേഭാരകബഭാധവലാം വളര്ത്തുന്നതനിനഭായനി
പരനിശേതീലനലാം  നലകുന്നകതഭാലടഭാപലാം  രക്ഷനിതഭാക്കളക്കട്ട്  പ്രകതവകേനിചട്ട്  മഭാതഭാക്കളക്കട്ട്
കുടനികേളുലട മഭാനസനികേഭാവസലയയുലാം അവര് അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന ലവലവനിളനികേലളയുലാം
സലാംബനനിചട്ട്  അവകബഭാധലാം  നലകുകേയുലാം  അവര്  സമൂഹത്തനിനട്ട്  ഗുണകേരമഭാകുന്ന
രൂപത്തനില വളര്നവരുന്നതനിനട്ട് കവണ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള നലകുകേയുലാം ലചേയ്യുന.
“അമ്മേ അറനിയഭാന”എന്ന  പരനിപഭാടനി  ഇസൗ  ഇനത്തനിലലപടതഭാണട്ട്.   PTA-യുലട
സഹകേരണകത്തഭാലടയഭാണട്ട് ഇസൗ പരനിപഭാടനി നടത്തുന്നതട്ട്.  ഒരു വനനിതഭാ കഡഭാകറുലടകയഭാ
മഭാനസനികേഭാകരഭാഗവ വനിദഗലന്റെകയഭാ കസവനലാം ഇതനിനഭായനി പ്രകയഭാജനലപടുത്തഭാറുണട്ട്.
വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില  അചടക്കവലാം  സദഭാചേഭാരവലാം  നനിലനനിര്ത്തുന്നതനില  പ്രസ്തുത  കമഖലകേളനിലല
വനിദഗരുലട കസവനലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  പുറകമ ഇസൗ വനിഷയങ്ങളനില കുടനികേളക്കട്ട്
പരനിശേതീലനലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്  പ്രകതവകേ  പരനിശേതീലനവലാം  നലകേനി
വരുന.   ഇതനിനഭായനി   NIMHANS,  Indian  Dental  Association  തടങ്ങനിയ
സലാംഘടനകേളുലട കസവനലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന. ലവഭാകക്കഷണല ഹയര് ലസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനില അദവഭാപകേ രക്ഷഭാകേര്ത്തൃ  സമനിതനി,  സ്കൂള വനികേസന സമനിതനി എന്നനിവ
ഉസൗര്ജ്ജസസ്വലമഭായനി പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഇപ്രകേഭാരമുള്ള ആകക്ഷപലാം ശദയനിലലപടനിടനില.



208 കകേരള നനിയമസഭ                  ഒകകഭാബര് 20, 2016

ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളനില അദവഭാപകേരുലട കുറവട്ട്

174 (3706) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മഭാകവലനിക്കര  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  ലപഭാതവനിദവഭാലയങ്ങളനില
അദവഭാപകേരുലട കുറവള്ളതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഈ കുറവട്ട് പരനിഹരനിക്കു
ന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  കവടരപഭാവട്ട്  എല.പനി.  സ്കൂള,  വഴവഭാടനി  എല.പനി.  സ്കൂള  എന്നതീ
സ്കൂളുകേളനിലല അദവഭാപകേരുലട കുറവട്ട് അടനിയന്തരമഭായനി പരനിഹരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മണ്ഡലത്തനിലല ഓകരഭാ വനിദവഭാലയത്തനിലുലാം ആവശേവമഭായ അദവഭാപകേരുലട
എണവലാം നനിലവനിലുള്ള അദവഭാപകേരുലട എണവലാം അടനിസഭാനമഭാക്കനിയ വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  കവടരപഭാവട്ട് എല.പനി.  സ്കൂള,  വഴവഭാടനി എല.പനി.  സ്കൂള  (ഗവ.എല.പനി.
സ്കൂള, തഭാമരക്കുളലാം) എന്നനിവനിടങ്ങളനില അദവഭാപകേലര നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് കഗസട്ട് മഭാര്ക്കട്ട്

175 (3707) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

എന.എസട്ട്.എസട്ട്.,  എന.സനി.സനി.  കപഭാലുള്ള ഓര്ഗവനകസഷനുകേളനില കചേര്ന
പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കുടനികേളക്കട്ട്  കഗസട്ട്  മഭാര്ക്കട്ട്  നലകുന്നതകപഭാലല  എസട്ട്.പനി.സനി.,
ബഭാന്റെട്ട്  ലസറട്ട്  എന്നനിവയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  കുടനികേളക്കുകൂടനി  കഗസട്ട്  മഭാര്ക്കട്ട്
നലകുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ; എങ്കേനില വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

എസട്ട്.പനി.സനി.യനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  കഗസട്ട്  മഭാര്ക്കട്ട്
നലകുനണട്ട്.  ബഭാന്റെട്ട് ലസറനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് കഗസട്ട് മഭാര്ക്കട്ട്
നലകുന്ന കേഭാരവലാം നനിലവനില പരനിഗണനയനിലനില.

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ രലാംഗലത്ത പഠന നനിലവഭാര തകേര്ച

176 (3708) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശേശേനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസരലാംഗലാം  ഗുരുതരമഭായ നനിലവഭാരത്തകേര്ച കനരനിടുന്നതട്ട്
ശദയനിലലപട്ടുകവഭാ; എങ്കേനില വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവഭാര തകേര്ചയുണഭാകുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം കേലണത്തഭാനുലാം വനിദവഭാഭവഭാസ
കമഖലലയ സലാംരക്ഷനിക്കഭാനുമഭായനി എന്തു നടപടനി സസ്വതീകേരനിയലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മുനസര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനിലല വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഇതനിനട്ട് കേഭാരണമഭായനിട്ടുകണഭാ എന പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) കുടനികേളക്കട്ട് എളുപലാം ഗഹനിക്കഭാവന്നതരത്തനിലലഭാത്ത പുസ്തകേങ്ങള, സ്കൂളുകേളുലാം
അദവഭാപകേരുലാം  കേഭാട്ടുന്ന  ഉത്തരവഭാദനിതസ്വക്കുറവട്ട്,  അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങളനിലല
കുറവട്ട്,  ശുചേനിമുറനികേളുലട  അഭഭാവലാം,  വ വൃത്തനിഹതീനമഭായ  അന്തരതീക്ഷലാം,  ലകേടനിടങ്ങളുലട
അപകേടകേരമഭായ അവസ,  ആവശേവത്തനിനട്ട്  സസൗകേരവമനിലഭായ്മ  എന്നനിവ കുടനികേളുലട
പഠനനനിലവഭാര തകേര്ചയട്ട് കേഭാരണമഭാകുനകണഭാ; എങ്കേനില വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  എങ്കേനില  അടനിയന്തരമഭായനി  ഇവ  പരനിഹരനിചട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ  നനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന എന്തട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലാം എനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ശദയനിലലപടനിടനില.  എങ്കേനിലുലാം വനിദവഭാഭവഭാസ നനിലവഭാരലാം അന്തര്കദ്ദേശേതീയ
തലത്തനില എത്തനിക്കുന്നതനിനുള്ള ഒരു ദസൗതവത്തനിനട്ട് രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി) പരനികശേഭാധനിചനിടനില.

(ഡനി & ഇ) ലപഭാതവനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലലയ ശേക്തനിലപടുത്തുന്നതനിനുലാം ശേഭാക്തതീ
കേരനിക്കുന്നതനിനുമുള്ള  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കൂടുതല  ഉസൗന്നല  നലകുന്നതനിനഭായുള്ള
പദതനികേളഭാണട്ട് ഇസൗ സര്ക്കഭാര് രൂപകേല്പന ലചേയ്യുന്നതട്ട്.

സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളുലട വനികേസനത്തനിനട്ട് സസ്വകേഭാരവ പങ്കേഭാളനിത്തലാം

177 (3709) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സസ്വകേഭാരവ/കകേഭാര്പകററട്ട്  സഹഭായകത്തഭാലട  സര്ക്കഭാര്
854/2019
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സ്കൂളുകേളുലട അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസനലാം നടക്കുനകണഭാ ;

(ബനി)  ഉലണങ്കേനില വനിശേദഭാലാംശേലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളുലട  വനികേസനത്തനിനട്ട്  സസ്വകേഭാരവ
പങ്കേഭാളനിത്തലാം ഏര്ലപടുത്തുന്ന കേഭാരവത്തനില നനിലപഭാടട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളുലട വനികേസനത്തനിനട്ട് പൂര്വ വനിദവഭാര്ത്ഥനി സലാംഘങ്ങള
രൂപതീകേരനിചട്ട് ധനലാം സസ്വരൂപനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഭാധവത പരനികശേഭാധനിയകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സഭാമൂഹവസലാംഘടനകേളുലട കൂടനി സഹഭായകത്തഭാലട സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളുലട
അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസനലാം നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണ
നയനിലുണട്ട്.   സര്ക്കഭാര്  കക്ഷമത്തനില  തഭാല്പരവമുള്ള എലഭാവലരയുലാം  ഇക്കഭാരവത്തനില
പങ്കേഭാളനികേളഭാക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര് കമഖലയനില ഇകപഭാളതലന്ന ഇത്തരലാം സഹകേരണ വനികേസനലാം
നടനവരുനണട്ട്.

ഭനിന്നകശേഷനിയുള്ള 100-ല കൂടുതല വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള പഠനിക്കുന്ന 
സ്കൂളുകേളക്കട്ട് എയ്ഡഡട്ട് പദവനി

178 (3710) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ഭനിന്നകശേഷനിയുള്ള  100-ല  കൂടുതല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള  പഠനിക്കുന്ന  സ്കൂളുകേളക്കട്ട്
എയ്ഡഡട്ട് പദവനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എത്ര സ്കൂളുകേളക്കഭാണട്ട് അപ്രകേഭാരലാം എയ്ഡഡട്ട് പദവനി നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളനില സ്റ്റഭാഫട്ട് ഫനികകഷന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  അടനിയന്തരമഭായനി  സ്റ്റഭാഫട്ട്  ഫനികകഷന  നടത്തനി  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളനിലല
അദവഭാപകേര്ക്കട്ട് ശേമ്പളലാം നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ & ബനി) മഭാനസനികേ  ലവലവനിളനികേള  കനരനിടുന്ന  കുടനികേലള  പഠനിപനിക്കുന്ന
100 വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളനില കൂടുതലുള്ള 33 ലസഷവല സ്കൂളുകേളക്കട്ട് 9-2-2016-ലല സ.ഉ.
(എലാംഎസട്ട്.)  38/16/ലപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  എയ്ഡഡട്ട്  പദവനി  അനുവദനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി&ഡനി)  നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  

ധതീവര സമുദഭായത്തനിലല വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് സലാംവരണലാം

179 (3711) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശേർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ധതീവര  സമുദഭായത്തനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ഡനിഗനി  പ്രകവശേനത്തനിനട്ട്
പ്രകതവകേ  സലാംവരണലാം  ഏര്ലപടുത്തനിയനിരുന്നനിലലങ്കേനില,  അവര്  ഉളലപടനിരുന്നതലാം
അര്ഹതയുളളതമഭായ  ഒ.ബനി.എചട്ട്.  കേഭാറഗറനിയനില  ഉളലപടുത്തനി  സലാംവരണ
ആനുകൂലവത്തനിനട്ട് പരനിഗണനിക്കഭാലതയനിരുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ധതീവര സമുദഭായത്തനില ഉളലപടനിട്ടുളള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് നഭാളനിതവലര
ഡനിഗനി  അഡനിഷനട്ട്  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്ന  വനിദവഭാഭവഭാസ  സലാംവരണ  ആനുകൂലവലാം
അഡനിഷന  ഓണ്വലന  ആയകപഭാള  നഷലപടത  സലാംബനനിച  വനിശേദമഭായ
അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന തയഭാറഭാകുകമഭാ; വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ബനിരുദ  കപ്രഭാഗഭാമുകേളനികലയട്ട്  കകേന്ദ്രതീകൃത  അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട്  വഴനി
പ്രകവശേനലാം  നടത്തുകമ്പഭാള  6  ലക്ഷലാം  എന്ന  വരുമഭാന  പരനിധനിക്കട്ട്  വനികധയമഭായനി
ഒ.ബനി.എചട്ട്.  വനിഭഭാഗത്തനിനര്ഹമഭായ  സലാംവരണഭാനുകൂലവലാം  ധതീവര  സമുദഭായത്തനിനുലാം
ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  അഡനിഷന ഓണ്വലന ആയകപഭാള,  ധതീവര സമുദഭായത്തനില
ഉളലപടനിട്ടുള്ള വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  നഭാളനിതവലര ഡനിഗനി  അഡനിഷനട്ട്  ലഭനിച്ചുലകേഭാണനിരുന്ന
വനിദവഭാഭവഭാസ സലാംവരണഭാനുകൂലവലാം നഷമഭായനിടനില. ഓണ്വലന അഡനിഷന നടപനില
വരുത്തനിയകപഭാള, നനിലവനിലുള്ള സലാംവരണ നനിയമങ്ങളനില മഭാറലാം വരുത്തനിയനിടനില.

ലഎസറനിലല കകേഭാഴകേള

180 (3712) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ഇന്തവന ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടട്ട് ഓഫട്ട് സയനസട്ട്, എഡന്യൂകക്കഷന &  റനിസര്ചനിലല
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കകേഭാഴകേളക്കട്ട്  കകേരളത്തനിലല  യൂണനികവഴനിറനികേള  ഇകേസ്വലലലകസഷന  ലകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ;
ഇലലങ്കേനില ആയതനിലന്റെ കേഭാരണങ്ങള എലന്തലഭാമഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇകേസ്വലലലകസഷനു  കവണനി  അകപക്ഷ  നലകേനി  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി
കേഭാത്തനിരനിക്കുന്ന വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട വനിഷമതകേള ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ലഎസറനിലല കകേഭാഴകേളക്കട്ട് കകേരളത്തനിലല യൂണനികവഴനിറനികേളുലട അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭവമഭാക്കഭാന എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) യൂണനികവഴനിറനികേളനില നനിന്നട്ട് വനിവരലാം കശേഖരനിച്ചുവരുന.

ലക്ചേറര് ഇന കേമ്പന്യൂടര് സയനസട്ട് തസ്തനികേയനിലല നനിയമനലാം

181 (3713) ശതീ  .    കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) 1-1-2011  മുതല  20-9-2016  വലര ലക്ചേറര് ഇന കേമ്പന്യൂടര് സയനസട്ട്
തസ്തനികേയനിലല എത്ര ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-യട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്; ഒഴനിവകേള
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ  തതീയതനിയുലാം  ബനലപട  ഫയല  നമ്പരുലാം  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
നനിലവനില ഏലതഭാലക്ക കകേഭാകളജുകേളനില പ്രസ്തുത തസ്തനികേയനില ഒഴനിവകേളുണട്ട്;

(ബനി) കകേഭാകളജുകേളനില നനിന്നട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ മുഴവന ഒഴനിവകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ; 1-1-2011-നട്ട്  കശേഷലാം സൃഷനിക്കലപട പുതനിയ തസ്തനികേകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില എത്രലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1-1-2011  മുതല 20-9-2016  വലര ലക്ചേറര് ഇന കേമ്പന്യൂടര് സയനസട്ട്
തസ്തനികേയനിലല 7 ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്. ഫയല നമ്പറുകേളുലാം
നനിലവനില ഒഴനിവകേളുള്ള കകേഭാകളജുകേളുലട വനിവരവലാം അനുബനലാം-1-ല* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി) ഉണട്ട്; 1-1-2011-നട്ട് കശേഷലാം സൃഷനിച പുതനിയ തസ്തനികേകേള എത്രയുലണന്നത
സലാംബനനിച വനിവരലാം കശേഖരനിച്ചു വരുന.

മലപ്പുറലാം ജനിലയനില അനുവദനിച കകേഭാകളജുകേള

182 (3714) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കേഴനിഞ്ഞ ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് മലപ്പുറലാം ജനിലയനില എത്ര കകേഭാകളജുകേള

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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അനുവദനിച്ചുലവനലാം അവ ഏലതലഭാമഭാലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതനില ഏലതലഭാലാം  കകേഭാകളജുകേളനില അധവയനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുലണന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച കകേഭാകളജുകേളനില അധവയനലാം നടക്കുന്നതട്ട് സനിരമഭായ
ലകേടനിടങ്ങളനിലഭാകണഭാ;  അലലങ്കേനില ഇവയനില നഭാളനിതവലര സനിരലകേടനിടലാം ഇലഭാത്ത
കകേഭാകളജുകേള ഏലതലഭാമഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട് സനിരലകേടനിടലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസത്തനിനട്ട്
കേഭാരണലമന്തഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഴനിഞ്ഞ  ഗവണ്ലമന്റെനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  (2011-16)  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനില
49 കകേഭാകളജുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. അവയുലട പടനികേ അനുബനലാം 1 ആയനി കചേര്ക്കുന.*

കൂടഭാലത  9-2-2016-ല  പുറലപടുവനിച  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്
30/2016/ഉ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം നനിലമ്പൂരനില ഒരു ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആര്ട്സട്ട്  &  സയനസട്ട് കകേഭാകളജുലാം
എയ്ഡഡട്ട്  കമഖലയനില  അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങള  ഒരുക്കനി  നടപടനിക്രമങ്ങള  പഭാലനിചട്ട്
സര്വകേലഭാശേഭാല  ശേനിപഭാര്ശേ  ലചേയ്യുന്നതനുസരനിചട്ട്  മഭാകനജു ലമന്റെട്ട്  ആവശേവലപടുന്ന
3  കകേഭാഴകേള  വതീതലാം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്,  സര്ക്കഭാരുമഭായനി  ഡയറകട്ട്  കപലമന്റെട്ട്
എഗനിലമന്റെട്ട് ഒപട്ട് വയന്ന മുറയട്ട് നനിലവനിലുള്ള വവവസകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി സയനിദട്ട്
മുഹമ്മേദലനി ശേനിഹഭാബട്ട് തങ്ങള ലമകമ്മേഭാറനിയല ആര്ട്സട്ട് & സയനസട്ട് വനനിത കകേഭാകളജട്ട്,
കേഭാടനിലങ്ങഭാടനി,  ആതവനഭാടട്ട്.പനി.ഒ.,  മലപ്പുറലാം  എന്ന  കകേഭാകളജുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
എന്നഭാല  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജുകേള  1-1-2016-നട്ട്  കശേഷലാം  അനുവദനിചതഭാകേയഭാല
കമലപറഞ്ഞ കകേഭാകളജുകേള സലാംബനനിച തതീരുമഭാനലാം കേഭാബനിനറട്ട് റനിവച്യു കേമ്മേനിറനിയുലട
പുനനഃപരനികശേഭാധനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആര്ട്സട്ട് &  സയനസട്ട് കകേഭാകളജട്ട്,  നനിലമ്പൂര്, സയനിദട്ട് മുഹമ്മേദലനി
ശേനിഹഭാബട്ട്  തങ്ങള  ലമകമ്മേഭാറനിയല  ആര്ട്സട്ട്  &  സയനസട്ട്  വനനിത  കകേഭാകളജട്ട്,
കേഭാടനിലങ്ങഭാടനി, ആതവനഭാടട്ട്. പനി.ഒ., മലപ്പുറലാം എന്നതീ കകേഭാകളജുകേലളഭാഴനിലകേ മറട്ട് എലഭാ
കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം അധവയനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിച  കകേഭാകളജുകേളനില  നഭാളനിതവലര  സനിരലകേടനിടലാം
ഇലഭാത്തതലാം തഭാത്കേഭാലനികേ ലകേടനിടങ്ങളനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതമഭായ കകേഭാകളജുകേളുലട
പടനികേ അനുബനലാം II ആയനി കചേര്ക്കുന.*

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(ഡനി)  ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആര്ട്സട്ട്  &  സയനസട്ട് കകേഭാകളജട്ട്,  തഭാനൂര്,  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്
ആര്ട്സട്ട് & സയനസട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, തവനൂര്, ഗവണ്ലമന്റെട്ട് വനനിത കകേഭാകളജട്ട് മലപ്പുറലാം,
എന്നതീ  മൂന്നട്ട്  കകേഭാകളജുകേളുലട  സലകമലറടുക്കല  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില.
ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആര്ട്സട്ട്  &  സയനസട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്,  മങ്കേട,  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  ആര്ട്സട്ട്  &
സയനസട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്,  ലകേഭാകണഭാടനി  എന്നതീ രണട്ട്  കകേഭാകളജുകേളുലട  ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണലാം
പുകരഭാഗമനിക്കുന.  സസ്വഭാശയ  എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില  സനിരലാം  ലകേടനിടലാം
ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശേവമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്  അതഭാതട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ
ഏജനസനികേളഭാണട്ട്.

പഭാലക്കഭാടട്ട് വനികകഭാറനിയ കകേഭാകളജനില പുതനിയ പനി.ജനി. കകേഭാഴകേള

183 (3715) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

പഭാലക്കഭാടട്ട് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് വനികകഭാറനിയ കകേഭാകളജനില പുതനിയ പനി.ജനി.  കകേഭാഴകേള
ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉകദ്ദേശേമുകണഭാ;  ഉലണങ്കേനില  ഏലതലഭാലാം  കകേഭാഴകേള  എന്നട്ട്
വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില ഇല.

പഭാര്ടട്ട് വടലാം കലഭാ അദവഭാപകേരുലട കവതന വര്ദനവട്ട്

184 (3716) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന  നഭായര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലല  പഭാര്ടട്ട്  ലലടലാം  കലഭാ
അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്  കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനിലുള്ള  ശേമ്പള  പരനിഷ്കരണ  കേമ്മേതീഷനുകേളുലട
ശേനിപഭാര്ശേകേളനുസരനിച്ചുളള  കവതന  വര്ദനവട്ട്  നടപഭാക്കനിയനിടനില  എന്ന  വസ്തുത
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കേനില  പ്രസ്തുത  അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്  കവതന  വര്ദനവട്ട്  നലകുന്ന
കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  കകേഭാകളജട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള പഭാര്ടട്ട്  വടലാം  കലഭാ
അദവഭാപകേരുലട ശേമ്പളലാം പത്തഭാലാം ശേമ്പള പരനിഷ്കരണ ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം  10,000  രൂപ  +
ഡനിഎ.-യനില നനിനലാം 19,000 രൂപ + ഡനിഎ. ആക്കനി വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഓണ്വലന ഡനിഗനി അഡനിഷന

185 (3717) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശേർമ്മേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :
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(എ)  സലാംസഭാനലത്ത യൂണനികവഴനിറനികേളനില അഫനിലനികയറട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ള കകേഭാകളജുകേളനില
ഓണ്വലനഭായനി  ഡനിഗനി  അഡനിഷന  നടത്തനിയകപഭാള  സലാംസഭാനലത്ത  ധതീവര
സമുദഭായത്തനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള  ജനറല  കേഭാറഗറനിയനില  ഉളലപടുത്തനിയഭാണട്ട്
അഡനിഷനട്ട് പരനിഗണനിചനിരുന്നലതന്ന വസ്തുത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ധതീവര  സമുദഭായത്തനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേലള  ജനറല  കേഭാറഗറനിയനില
ഉളലപടുത്തനി പരനിഗണനിചതനിലനതനിലര ആലരങ്കേനിലുലാം കകേരള യൂണനികവഴനിറനിക്കട്ട് കരഖഭാമൂലലാം
പരഭാതനി സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കേനില ആയതനികന്മല സസ്വതീകേരനിച നടപടനി വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത യൂണനികവഴനിറനികേളനില അഫനിലനികയറട്ട് ലചേയനിട്ടുള്ള കകേഭാകളജുകേളനില
ഓണ്വലനഭായനി  ഡനിഗനി  അഡനിഷന  നടത്തനിയകപഭാള  സലാംസഭാനലത്ത  ധതീവര
സമുദഭായത്തനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  6  ലക്ഷലാം  രൂപയനില  തഭാലഴ  എന്ന  വഭാര്ഷനികേ
വരുമഭാനമുള്ള  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് സഭാമുദഭായനികേമഭായുലാം സഭാമ്പത്തനികേമഭായുലാം പനികന്നഭാക്ക
വനിഭഭാഗത്തനിലലപടവര്ക്കഭായുള്ള ഒ.ബനി.എചട്ട്.  വനിഭഭാഗത്തനിനര്ഹമഭായ സലാംവരണഭാനുകൂലവലാം
ധതീവര സമുദഭായത്തനിനട്ട് ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇതസലാംബനനിച  പരഭാതനികേള  കകേരള  സര്വകേലഭാശേഭാലയനില  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
ധതീവര സമുദഭായത്തനിലലപട  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ഒ.ബനി.എചട്ട്  സലാംവരണവലാം  ഒ.ഇ.സനി.
വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന ഫതീസട്ട്  ആനുകൂലവവലാം  വരുന്ന അദവയനവര്ഷലാം ബനിരുദ
പ്രകവശേനത്തനിനട്ട് ബഭാധകേമഭാക്കുന്നതട്ട് കകേരള സര്വകേലഭാശേഭാല പരനിഗണനിചനിട്ടുണട്ട്.

പനമ്പനിള്ളനി ലമകമ്മേഭാറനിയല ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാകളജനിലല കകേഭാഴകേള

186 (3718) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ചേഭാലക്കുടനി  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏകേ  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജഭായ  പനമ്പനിള്ളനി
ലമകമ്മേഭാറനിയല  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനില  ബനി.എസട്ട്.സനി.(ഫനിസനികട്ട്),  എലാം.എസട്ട്.സനി.
(കേമ്പന്യൂടര്  സയനസട്ട്),  എലാം.എ.  (ഇലാംഗതീഷട്ട്),  എലാം.കകേഭാലാം  തടങ്ങനിയ  കകേഭാഴകേള
പുതതഭായനി അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില ഇല.

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില പുതതഭായനി അനുവദനിച കകേഭാകളജുകേള

187 (3719) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
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വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില പുതതഭായനി അനുവദനിച
കകേഭാകളജുകേളനില എത്രലയണത്തനിനുള്ള സലമഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  വനിട്ടു  കേനിടനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
അവ ഏലതലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി)  കകേഭാകളജട്ട്  അനുവദനിചകപഭാഴണഭാക്കനിയ  വവവസകേള  പഭാലനിക്കഭാത്ത
കകേഭാകളജുകേളുലട കേഭാരവത്തനില എന്തട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില പുതതഭായനി നഭാലട്ട്
ആര്ട്സട്ട്  &  സയനസട്ട് കകേഭാകളജുകേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി കകേഭാകളജുകേളുലട കപരട്ട്
ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആര്ട്സട്ട് & സയനസട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, ലകേഭാടുവള്ളനി

2. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആര്ട്സട്ട് & സയനസട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, കുന്ദമലാംഗലലാം

3. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആര്ട്സട്ട് & സയനസട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, നഭാദഭാപുരലാം

4. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആര്ട്സട്ട് & സയനസട്ട് കകേഭാകളജട്ട്, ബഭാലുകശരനി.

ഇതനില ലകേഭാടുവള്ളനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ആര്ട്സട്ട് &  സയനസട്ട് കകേഭാകളജട്ട്,  ഒഴനിലകേ
ബഭാക്കനി എലഭാ കകേഭാകളജുകേളക്കുമുള്ള സലലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട് വനിട്ടുകേനിടനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  അഫനിലനികയറഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേള ഏലതങ്കേനിലുലാം  വവവസകേള പഭാലനിക്കു
ന്നനിലലങ്കേനില സര്വകേലഭാശേഭാല ചേടങ്ങളനുസരനിചട്ട്  അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി ആവശേവമഭായ
നടപടനികേള വകേലക്കഭാളന്നതഭാണട്ട്.

ആറനിങ്ങല ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാകളജനില ബനിരുദ, ബനിരുദഭാനന്തര 
സയനസട്ട് കകേഭാഴകേള

188 (3720)    ശതീ  .    ബനി  .    സതവന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ആറനിങ്ങല  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനില  നനിലവനില  സയനസട്ട്
വനിഷയങ്ങളക്കഭായനി ഏലതലഭാലാം കകേഭാഴകേള ഉലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ചേനിറയനിനകേതീഴട്ട്  തഭാലൂക്കനിലല  ഏകേ  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജഭായ  പ്രസ്തുത



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 217

കകേഭാകളജനില പുതനിയതഭായനി ഏലതലഭാലാം ബനിരുദ, ബനിരുദഭാനന്തര സയനസട്ട് കകേഭാഴകേള

അനുവദനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  സയനസട്ട് കബഭാക്കുലാം വനനിതഭാ കഹഭാസ്റ്റലുലാം ഉളപലട മനികേച സസൗകേരവങ്ങള

ഉണഭായനിട്ടുലാം  പുതനിയ  കകേഭാഴകേള  അനുവദനിക്കഭാത്തതനിനട്ട്  കേഭാരണലമന്തഭാലണന്നട്ട്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആറനിങ്ങല ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാകളജനില സയനസട്ട് കകേഭാഴകേളഭായ ബനി.എസട്ട്.സനി.

കപഭാളനിമര് ലകേമനിസ്ട്രേനിയുലാം എലാം.എസട്ട്.സനി. കപഭാളനിമര് ലകേമനിസ്ട്രേനിയുലാം നനിലവനിലുണട്ട്.

(ബനി)  ബനി.എസട്ട്.സനി.  മഭാതട്ട് സട്ട്,  ബനി.എസട്ട്.സനി.  ഫനിസനികട്ട് എന്നതീ കകേഭാഴകേള

അനുവദനിക്കുന്നത സലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില  അധനികേ  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കഭാലത  നനിവനിലുള്ള

അദവഭാപകേലര ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം നനിലവനിലുള്ള ഭസൗതനികേ സഭാഹചേരവലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയുലാം

പുതനിയ കകേഭാഴകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരവമഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലുള്ളതട്ട്.

സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേളനില പുതനിയ കകേഭാഴകേള

189 (3721) ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേളനില  ഈ  അധവയന  വര്ഷലാം

പുതനിയ കകേഭാഴകേള ആരലാംഭനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കേനില ആയതനിലന്റെ വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാകളജുകേളനില അധനികേ തസ്തനികേ സൃഷനിക്കഭാലത,  നനിലവനിലുള്ള

അദവഭാപകേലര  ഉപകയഭാഗനിച്ചുലാം  നനിലവനിലുള്ള ഭസൗതനികേ സഭാഹചേരവലാം  ഉപകയഭാഗലപടുത്തനിയുലാം

കേഴനിവതലാം ഇസൗ അദവയന വര്ഷലാം മുതല പുതനിയ കകേഭാഴകേള ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം

സര്ക്കഭാര് പരനികശേഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
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സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേളനില വസകക്കഭാളജനി  ലക്ചേറര്മഭാരുലട 
തസ്തനികേ സൃഷനിക്കഭാന നടപടനി

190 (3722) ശതീ  .    ലകേ  .    മുരളതീധരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേളനില  ലലസകക്കഭാളജനി  ലക്ചേറര്മഭാരുലട  തസ്തനികേ
സൃഷനികക്കണതനിലനറ ആവശേവകേത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കേനില ഇക്കഭാരവത്തനില
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കകേരള യൂണനികവഴനിറനിയുലട കേതീഴനിലുളള കകേഭാകളജുകേളനില ലലസകക്കഭാളജനി
ലക്ചേറര്മഭാരുലട  തസ്തനികേ  സൃഷനിക്കണലമന്നഭാവശേവലപടട്ട്  കകേരള  യൂണനികവഴനിറനി
സമര്പനിച അകപക്ഷയനികന്മല എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  കകേഭാകളജുകേളനില  വസകക്കഭാളജനി  ലക്ചേറര്മഭാരുലട  തസ്തനികേ
സൃഷനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ബനലപട  പ്രനിനസനിപഭാളമഭാരനില  നനിനലാം  നനിലവനില
ലപ്രഭാകപഭാസലുകേലളഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

(ബനി)  കകേരള  സര്വകേലഭാശേഭാലയുലട  കേതീഴനിലുള്ള  പഭാകങ്ങഭാടട്ട്  മന്നഭാനനിയ
കകേഭാകളജട്ട് ഓഫട്ട് ആര്ട്സട്ട്  &  സയനസനില (aided)  വസകക്കഭാളജനി വനിഷയത്തനില
തസ്തനികേ സൃഷനിക്കണലമന്നഭാവശേവലപടട്ട് 11-7-2008-ല ലഭനിച അകപക്ഷ അനുസരനിചട്ട്
20-8-2010-ലല  സ.ഉ.  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  260/2010/ഉ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള
സര്വകേലഭാശേഭാലയുലട കേതീഴനിലുള്ള പഭാകങ്ങഭാടട്ട് മന്നഭാനനിയ കകേഭാകളജട്ട് ഓഫട്ട്  ആര്ട്സട്ട് &
സയനസനില വസകക്കഭാളജനി വനിഷയത്തനില ഒരു അദവഭാപകേ തസ്തനികേ സൃഷനിചനിട്ടുണട്ട്.

അപമരവഭാദയഭായനി ലപരുമഭാറനിയ കകേഭാകളജട്ട് 
അദവഭാപകേലനതനിലര നടപടനി

191 (3723) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാ ഡട്ട്  ജനിലയനിലല മകഞശേസ്വരലാം  ഗവ.  കഗഭാവനിന്ദവപ ലമകമ്മേഭാറനിയല
കകേഭാകളജനിലല  അധവഭാപകേന  ലഹരനി  മരുന്നട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ക്ലഭാസനില  വരനികേയുലാം
ലപണ്കുടനികേകളഭാടടക്കലാം അപമരവഭാദയഭായനി ലപരുമഭാറുകേയുലാം ലചേയതഭായനി ശദയനില
ലപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഈ  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചട്ട്  കകേഭാകളജനിലല  രണട്ട്  വനിദവഭാര്ത്ഥനിനനികേള
വകുപട്ട് മനനിക്കട്ട് പരഭാതനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില ഈ പരഭാതനിയനില എലന്തങ്കേനിലുലാം
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  മകഞശേസ്വരലാം കപഭാലതീസട്ട് ഈ വനിഷയവമഭായനി ബനലപടട്ട് അധവഭാപകേലനതനിലര
കകേഭാകളജട്ട് വകുപട്ട് അധനികൃതര്ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  അധവഭാപകേലനതനിലര  എലന്തങ്കേനിലുലാം
നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്;  പരഭാതനി കകേഭാകളജട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറകറുലട പരനികശേഭാധനയലാം
തടര്നടപടനികേളക്കുമഭായനി  അയച്ചുലകേഭാടുക്കുകേയുലാം  പരഭാതനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനില
മകഞശേസ്വരലാം ജനി.പനി.എലാം. ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാകളജനിലല കേന്നട വനിഭഭാഗലാം അദവഭാപകേലന
കകേഭാകളജട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഡയറകറുലട  13-10-2016  തതീയതനിയനിലല  വനി.സനി./31231/2016/
കകേഭാ.വനി.വ.  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  അകനസ്വഷണ  വനികധയമഭായനി  സര്വതീസനില
നനിന സലസന്റെട്ട് ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയ.

(സനി)  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്; 27-7-2016 തതീയതനി വവകുകന്നരലാം 4  മണനികയഭാടുകൂടനി
മകഞശേസ്വരലാം  കഗഭാവനിന്ദവപ  ലമകമ്മേഭാറനിയല  ഗവണ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജനിലല  കേന്നട
വനിഭഭാഗലാം അദവഭാപകേന ശതീ. ലകേ. ദനികനശേട്ട് കുമഭാര് എന്നയഭാള കകേഭാകളജനില മദവപനിചട്ട്
ഡന്യൂടനിക്കട്ട്  ഹഭാജരഭായതഭായുലാം  ആയതനില  പ്രതനികഷധനിചട്ട്  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള  ടനിയഭാലന
ലഘരഭാകവഭാ ലചേയ്യുന്നതഭായുലാം  വനിവരലാം  ലഭനിചതനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില മകഞശേസ്വരലാം
കപഭാലതീസട്ട് കസ്റ്റഷനനിലല എ.എസട്ട്.ലഎ.  ശതീ.  രവതീന്ദ്രന കകേഭാകളജനിലലത്തനി ക്രമസമഭാധഭാന
പ്രശ്നങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  ടനിയഭാലന  കസ്റ്റഷനനികലയട്ട്  കൂടനിലക്കഭാണ്ടുകപഭാകുകേയുലാം,
ആലകക്കഭാമതീറര് പരനികശേഭാധനയനില  34.3  mg/100  ml  എന്നട്ട് കേഭാണലപടുകേയുണഭാലയനലാം
ലമഡനിക്കല  പരനികശേഭാധന  നടത്തുകേകയഭാ  എഫട്ട്.ലഎ.ആര്  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ്യുകേകയഭാ
ലചേയനിടനിലലനലാം  മകഞശേസ്വരലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസ്റ്റഷന  സബട്ട്  ഇനലസകര്  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയനിരുന.

(ഡനി)  ഉണട്ട്;  കപഭാലതീസട്ട്  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനിലുലാം വനിദവഭാര്ത്ഥനികേള
ബഹുമഭാനലപട  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുമനനിക്കട്ട്  സമര്പനിച  പരഭാതനിയുലട  അടനിസഭാനത്തനിലുലാം
ശതീ.  ലകേ.  ദനികനശേട്ട്  കുമഭാറനിലന  സര്വതീസനിലനനിനലാം  അകനസ്വഷണ  വനികധയമഭായനി
സലസന്റെട്ട് ലചേയ.
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 അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ലപ്രഭാഫസര്മഭാരഭായനി നനിയമനലാം കനടനിയവരുലട
ലറഗുലവറകസഷന

192 (3724) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാകളജട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനില  2010-നട്ട്  കശേഷലാം  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്
ലപ്രഭാഫസര്മഭാരഭായനി  നനിയമനലാം  കനടനിയവരുലട  ലറഗുലലലറകസഷന  നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്ത കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതമൂലലാം പ്രസ്തസ്തുത അദവഭാപകേര്ക്കട്ട് ഗകവഷണലാം കപഭാലുള്ള കേഭാരവങ്ങളനില
ഉണഭായ പ്രതനിസനനി പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങ്കേനില  പ്രസ്തുത  അദവഭാപരുലട  ലറഗുലലലറകസഷന  നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.

(ബനി)  ലറഗുലവറകസഷന നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല ഗകവഷണലാം
കപഭാലുള്ള കേഭാരവങ്ങളനില പ്രസ്തസ്തുത അദവഭാപകേര്ക്കട്ട് പ്രതനിസനനി ഉള്ളതഭായ കേഭാരവലാം
ശദയനിലലപടനിടനില.

(സനി) ലറഗുലവറകസഷന പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

യൂണനികവഴനിറനി അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസ്തനികേയനിലല ഒഴനിവകേള

193 (3725) ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

സലാംസഭാനലത്ത  വനിവനിധ  യൂണനികവഴനിറനികേളനില  നനിലവനിലുള്ള  അസനിസ്റ്റന്റുമഭാരുലട
ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേരള  സര്വകേലഭാശേഭാല-232  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ.  2  ഒഴനിവകേള
റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയ്യുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. എലാം.ജനി.  സര്വകേലഭാശേഭാല -118
ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  31-5-2016-നട്ട്  കശേഷമുള്ള ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട്
ലചേയ്യുവഭാനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. ഇസൗ തതീയതനിക്കട്ട്  മുമ്പുള്ള ഒഴനിവകേളനികലക്കട്ട്
നനിയമന ഉത്തരവട്ട് നലകേനിക്കഴനിഞ്ഞു. കേഭാലനിക്കറട്ട് സര്വകേലഭാശേഭാല-ഒഴനിവകേളുലട എണലാം
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വവക്തമഭാക്കനിയനിടനില. 30-1-2016-നട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിച അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് റഭാങ്കേട്ട് ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം
നനിയമനലാം  നലകേനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന.  കുസഭാറട്ട്-  നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  30  ഒഴനിവകേളനികലക്കട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി.  ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം  നനിയമനലാം നടനവരുന. കേണ്ണൂര്  സര്വകേലഭാശേഭാല-71
അസനിസ്റ്റന്റുമഭാരുലട  ഒഴനിവട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)
നമ്പര്174/2016/ഉ.വനി.വ.  തതീയതനി  6-8-2016-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം എ.പനി.ലജ.
അബ്ദുള കേലഭാലാം സഭാകങ്കേതനികേ സര്വകേലഭാ ശേഭാലയനിലല കജഭായനിന്റെട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര്, ലഡപന്യൂടനി
രജനിസ്ട്രേഭാര്,  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്,  ലസക്ഷന ഓഫതീസര്,  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്,   ക്ലറനിക്കല
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  തസ്തനികേകേളനില  ആകനില  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  സര്വകേലഭാശേഭാലകേളനില
നനിനലാം  ഓപ്ഷന  മുകഖന  നനിയമനലാം  നടത്തുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശേനിചനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  ഒഴനിവകേള ഒനലാംതലന്ന പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിടനില.  മലയഭാള
സര്വകേലഭാശേഭാല-തസ്തനികേ സൃഷനിചനിടനില.  ശതീ.  ശേങ്കേരഭാചേഭാരവ സലാംസ്കൃത സര്വകേലഭാശേഭാല -
അസനിസ്റ്റന്റെനിലന്റെ ഒരു ഒഴനിവട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

സഭാകങ്കേതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനിലല വനിദവഭാഭവഭാസ
സഭാപനങ്ങളുലട പഠനനനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തല

194 (3726) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശേശേനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത സഭാകങ്കേതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനിലല എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജുകേള ഉളലപലടയുളള വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങളുലട  (സര്ക്കഭാര്/സസ്വകേഭാരവ/
സസ്വഭാശയ സഭാപനങ്ങള) പഠന നനിലവഭാരലാം,  പഠന സസൗകേരവങ്ങള, കയഭാഗവതയുള്ള
അദവഭാപകേരുലട ലഭവത എന്നനിവ സലാംബനനിചട്ട് സലാംസഭാന സഭാകങ്കേതനികേ സര്വകേലഭാശേഭാല
പഠനകമഭാ പരനികശേഭാധനകേകളഭാ നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കേനില വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സഭാകങ്കേതനികേ സര്വകേലഭാശേഭാല നടത്തനിയ പഠനങ്ങളനില നനിലവഭാരത്തകേര്ചയുലാം
മറട്ട്  അപരവഭാപതകേളുലാം കേലണത്തനിയ സഭാപനങ്ങള ഏലതലഭാലാം;  അവയ്ലക്കതനിലര
സര്വകേലഭാശേഭാല എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു; വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്  സര്വകേലഭാശേഭാല  നലകേനിയ  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള
പഭാലനിക്കലപട്ടുകവഭാ എന്നട്ട് പരനികശേഭാധന നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്വകേലഭാശേഭാല  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  നലനിയനിട്ടുലാം  പ്രസ്തസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള
യഥഭാവനിധനി പഭാലനിക്കഭാത്ത കകേഭാകളജുകേള നനിലവനിലുകണഭാ; ഉലണങ്കേനില എന്തു നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചു ;

(ഇ)  സര്വകേലഭാശേഭാല  ഏലതലഭാലാം  കകേഭാകളജുകേളലക്കതനിലര  നഭാളനിതവലര
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു; വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  സഭാകങ്കേതനികേ സര്വകേലഭാശേഭാല നനിലവനില വന്നതനിനുകശേഷലാം ഇതനികനഭാടട്ട്
അഫനിലനികയഷന  നടത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസഭാനലത്ത  156  സഭാകങ്കേതനികേ
സഭാപനങ്ങളനില  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കമഖലയനിലല  അക്കഭാദമനികേ  വനിദഗരടങന്ന
രണലാംഗ  സമനിതനി  വനിദഗ  പരനികശേഭാധന  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഭസൗതനികേ  സഭാഹചേരവലാം,
അദവഭാപകേരുലട  ലഭവത  തടങ്ങനിയവലയലഭാലാം  പരനികശേഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കനി.
ഇതകൂടഭാലത അക്കഭാദമനികേ നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്നതനിനട്ട് അക്കഭാദമനികേട്ട് ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് എന്ന
സമ്പ്രദഭായവലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഓകരഭാ  കകേഭാകളജുകേളനികലയുലാം  അക്കഭാദമനികേ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സൂക്ഷ്മമഭായനി  പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  സഭാപനങ്ങളനികലക്കുലാം
ഓകരഭാ ഓഡനിറര്മഭാലര ചുമതലലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   സഭാപനങ്ങളനില ഒരു ലസമസ്റ്ററനില
രണ്ടു  തവണ  പരനികശേഭാധന  നടത്തനി  ഓഡനിറര്മഭാര്  അക്കഭാദമനികേ  നടപടനികേള
വനിലയനിരുത്തുന.

(ബനി-ഇ)  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തുന്നതനിനഭായനി  കേര്ശേന  നനിര്കദ്ദേശേങ്ങളഭാണട്ട്
സര്വകേലഭാശേഭാല  നലകേനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്.  അഫനിലനികയഷന  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.-യുലട
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പഭാലനിക്കണലമന്ന  വവവസ  ഏര്ലപടുത്തനി.  വനിദഗ  പരനികശേഭാധനയുലട
അടനിസഭാനത്തനില പഭാളനിച കേലണത്തനിയ സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് കേഭാരണലാം കേഭാണനിക്കല
കനഭാടതീസട്ട്  നലകുകേയുലാം പനിന്നതീടട്ട്  അപതീല കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്   മുമ്പഭാലകേ വനിളനിപനിക്കുകേയുലാം
ലചേയനിട്ടുണട്ട്. സര്വകേലഭാശേഭാല മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിചനിലലന്നട്ട് കേലണത്തനിയതനിനഭാല
2016-17  അദവയനവര്ഷത്തനില ചുവലട പറയുന്ന  5  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളക്കട്ട്
അഫനിലനികയഷന നലനിയനിടനില :

1. ശതീഎറണഭാകുളത്തപന  കകേഭാകളജട്ട്  ഓഫട്ട്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
ആന്റെട്ട് മഭാകനജു ലമന്റെട്ട്, തൃശ്ശൂര്.

2. ലസന്റെട്ട്  ഗനികഗഭാറനിയസട്ട്  കകേഭാകളജട്ട്  ഓഫട്ട്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്.

3. സദ്ഗുരു സസ്വഭാമനി നനിതവഭാനന്ദ സ്കൂള ഓഫട്ട് ലടകകഭാളജനി, കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്.

4.  പനിനഭാക്കനിള സ്കൂള ഓഫട്ട് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് ലടകകഭാളജനി, ലകേഭാലലാം.

5. അര്ചന കകേഭാകളജട്ട് ഓഫട്ട് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്, നൂറനഭാടട്ട്.

ഇസൗ കകേഭാകളജുകേലളലഭാലാം, സര്വകേലഭാശേഭാല ഉത്തരവനിലനതനിലര ബഹുമഭാനലപട
വഹകക്കഭാടതനിലയ  സമതീപനിലചങ്കേനിലുലാം  ശതീഎറണഭാകുളത്തപന  കകേഭാകളജട്ട്  ഓഫട്ട്
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട് മഭാകനജു ലമന്റെട്ട്,  തൃശ്ശൂര്,  സദ്ഗുരു സസ്വഭാമനി  നനിതവഭാനന്ദ സ്കൂള
ഓഫട്ട് ലടകകഭാളജനി,  കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട് എന്നതീ സഭാപനങ്ങളക്കുമഭാത്രലാം പ്രകവശേനത്തനിനട്ട്
അനുമതനി ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.
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ലഎ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി. അദവഭാപകേരുലട ദനിവസ കവതനലാം

195 (3727) ശതീ  .    മുരളനി  ലപരുലനലനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.-യുലട കേതീഴനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന ലടകനിക്കല ഹയര്
ലസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിലല  അദവഭാപകേരുലട  ദനിവസകവതനലാം  എത്രയഭാലണന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പസട്ട്  ടു  ഗസ്റ്റട്ട്  അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്  ജൂനനിയര്,  സതീനനിയര്  കപഭാസ്റ്റുകേളനില
നലകുന്ന കവതനലാം എത്രയഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.യുലട  കേതീഴനില  കുറഞ്ഞ  കവതനത്തനില  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്ന  അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്  മറ്റു  അദവഭാപകേര്ക്കട്ട്  നലകുന്ന  കവതനലാം  നലകേഭാന
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  കവതനലാം  വര്ദനിപനിക്കുന്നതട്ട്  ലഎ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.യുലട  എകനികേന്യൂടതീവട്ട്
കേമ്മേനിറനിയുലട ശേനിപഭാര്ശേയനികന്മല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരകത്തഭാടുകൂടനിയഭാണട്ട്.  നനിലവനിലല
കവതനത്തനില  വര്ദനവട്ട്  വരുത്തുന്നതനിനുള്ള  ശേനിപഭാര്ശേകേള  ലഎ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.
ഡയറകര്, എകനികേന്യൂടതീവട്ട് കേമ്മേനിറനിയുലട പരനിഗണനയഭായനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കേഭാവഭാലലാം ലടകനിക്കല വഹസ്കൂളനിനട്ട് ഭൂമനി

196 (3728) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാവഭാലലാം ലടകനിക്കല വഹസ്കൂളനിനട്ട്  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിച
നനിലവനിലല സനിതനി വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂളനിലനറ  ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല  നടപടനികേള  കവഗത്തനില
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത സ്കൂളനിനട്ട് ആവശേവമഭായ അടനിസഭാന സസൗകേരവങ്ങള ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട്
ആവശേവമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(എ) കേഭാവഭാലലാം ലടകനിക്കല വഹസ്കൂളനിനുകവണനി കുനമ്മേല 13-ാം വഭാര്ഡനില
ആശേഭാരനി പറമ്പനില ശതീ.  കജഭാസട്ട് കജക്കബനിലന്റെ വകേ ഒരു ഏക്കര്  11  ആര് നനിലലാം
ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള നപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി & സനി) കേഭാവഭാലലാം ലടകനിക്കല വഹസ്കൂളനിലന്റെ ഭൂമനി  ഏലറടുക്കല നടപടനികേള
കേഴനിവതലാം  കവഗത്തനില  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.
സ്കൂളനിനട്ട്  അടനിസഭാന  സസൗകേരവങ്ങള  ഒരുക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശേവമഭായ  നടപടനികേള
ഫണനിലന്റെ ലഭവത പരനിഗണനിചട്ട് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ലകേഭാരടനി സര്ക്കഭാര് കപഭാളനിലടകനികേട്ട്

197 (3729) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ലകേഭാരടനി സര്ക്കഭാര് കപഭാളനിലടകനിക്കനില ലമക്കഭാനനിക്കല, കേമ്പന്യൂടര് അടക്കമുള്ള
കകേഭാഴകേള  പുതതഭായനി  അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; ഇലലങ്കേനില ഇതനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എ.ഐ.സനി.ടനി.ഇ.  അപവല  ഇതനിനഭായനി  ലഭവമഭാക്കഭാന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലകേഭാരടനി സര്ക്കഭാര് കപഭാളനിലടകനിക്കനില 2015-16, 2016-17 വര്ഷങ്ങളനില
പുതനിയ  കകേഭാഴകേളക്കട്ട്  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.-യുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനഭായനി
ബനലപട  ലവബ്വസറനില  അകപക്ഷനിക്കുവഭാന  എന.ബനി.എ.  അക്രഡനികറഷന
ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  സഭാധനിചനിരുന്നനില.  2017-18  വര്ഷലത്ത  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.-യുലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം പുതക്കുന്നതനിനുള്ള അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം പുതനിയ കകേഭാഴകേള ആരലാംഭനി
ക്കുന്നതനിനുള്ള അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന.

നടുവനില കപഭാളനിലടകനിക്കട്ട്

198 (T* 3730) ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജനിലയനിലല  നടുവനില  എന്ന  സലത്തട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന
തതീരുമഭാനനിച കപഭാളനിലടകനിക്കനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ബനി) കകേന്ദ്രസലാംഘലാം നടത്തനിയ പരനികശേഭാധനയനില നനിര്കദ്ദേശേനിച കപഭാരഭായ്മകേള
പരനിഹരനിക്കഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(എ&ബനി) നടുവനില ലടകനിക്കല വഹസ്കൂളനിലന്റെ വകേവശേമുള്ള  7.4  ഏക്കറനില
നനിനലാം 5 ഏക്കര് ഭൂമനി നടുവനില കപഭാളനിലടകനിക്കനിനുകവണനി വകേമഭാറഭാന 16-3-2016
തതീയതനിയനിലല കേവഭാബനിനറട്ട് കയഭാഗത്തനില ലഎറലാം നമ്പര് 8766 പ്രകേഭാരലാം തതീരുമഭാനലാം
എടുത്തനിരുലന്നങ്കേനിലുലാം  ഇലക്ഷന പ്രക്രനിയ കേഴനിയുന്നതവലര  കേഭാത്തനിരനിക്കഭാന  ഇലക്ഷന
കേമ്മേതീഷന ഉത്തരവഭാകുകേയഭാണുണഭായതട്ട്.  തടര്ന്നട്ട്  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അവസഭാന
കേഭാലലത്ത  മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനങ്ങള  പരനികശേഭാധനിക്കഭാന  രൂപതീകേരനിച  മനനിസഭഭാ
ഉപസമനിതനിയുലട പരനിഗണനയട്ട് വനിഷയലാം സമര്പനിക്കുകേയുലാം ഇക്കഭാരവലാം പരനികശേഭാധന
യനിലുമഭാണട്ട്.  2016-17  വര്ഷകത്തക്കട്ട്  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
ഓണ്വലന  അകപക്ഷ  നലകേനിയതനിലന്റെ  തടര്  നടപടനിയഭായനി  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.
സ്റ്റഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  അപകലറട്ട്  കേമ്മേനിറനി  മുമ്പഭാലകേ  25-5-2016-നട്ട്  നന്യൂനതകേള  പരനിഹരനിചട്ട്
ഹഭാജരഭാകുവഭാന  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.  നനിര്കദ്ദേശേനിചതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  തടര്
നടപടനികേള സഭാകങ്കേതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറകര് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.  എങ്കേനിലുലാം
2016-17 വര്ഷകത്തക്കട്ട് എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ. അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിടനില.  ആയതനിനഭാല
2017-18  വര്ഷകത്തക്കട്ട്   എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്നതനിനുകവണനി
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഹരനിപഭാടട്ട് ലഎ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി. അവപഡട്ട് സയനസട്ട് കകേഭാകളജനില
അദവഭാപകേലര നനിയമനിക്കഭാന നടപടനി

199 (3731) ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഹരനിപഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിലല  ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.  അവപഡട്ട്  സയനസട്ട്
കകേഭാകളജനിലല  വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  ആനുപഭാതനികേമഭായനി  സനിരലാം  അദവഭാപകേലര
നനിയമനിക്കഭാത്തതമൂലലാം  വനിജയശേതമഭാനത്തനില കേഭാരവമഭായ കുറവട്ട്  സലാംഭവനിച കേഭാരവലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  സ്റ്റഭാഫട്ട് ഫനികകഷന അടനിയന്തരമഭായനി നടത്തനി സനിരലാം അദവഭാപകേലര
പ്രസ്തുത കകേഭാകളജനില നനിയമനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  2011-നുകശേഷലാം പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിച കകേഭാകളജട്ട്  ഓഫട്ട്  അവപഡട്ട്
സയനസട്ട്, ഹരനിപഭാടട്ട് ഉളലപലടയുള്ള പുതനിയ കകേഭാകളജുകേളനികലക്കുള്ള സ്റ്റഭാഫട്ട് പഭാകറണ്
നനിര്കദ്ദേശേനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലഎ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.  ഒരു  സ്റ്റഭാഫട്ട്  ക്രനികയഷന  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കേമ്മേനിറനി  15-10-2016-നട്ട്  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനിലന
ആധഭാരമഭാക്കനി ലഎ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി. ഡയറകര് തടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.
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പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല എല.പനി.എസട്ട്.എ. റഭാങ്കേട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട്

200 (3732) ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല എല.പനി.എസട്ട്.എ തസ്തനികേയനികലക്കുള്ള പനി.എസട്ട്.സനി.
റഭാങ്കേട്ട് ലനിസ്റ്റനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി എന്നഭാണട്ട് അവസഭാനനിക്കുന്നലതന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ബനി) വഹകക്കഭാടതനിയനില ഈ വനിഷയലാം സലാംബനനിചട്ട് കകേസട്ട് നനിലവനിലുകണഭാ
എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  25-10-2016-നഭാണട്ട് റഭാങ്കേട്ട് ലനിസ്റ്റനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി)  ടനി  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചട്ട്  കകേരള  അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  ടനിബന്യൂണലനില
കകേസട്ട് നനിലവനിലുണട്ട്.

ഹരനിപഭാടട്ട് കുമഭാരപുരലാം പഞഭായത്തനില സര്ക്കഭാര് കപഭാളനിലടകനികേട്ട്

201 (3733) ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ഹരനിപഭാടട്ട് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല കുമഭാരപുരലാം പഞഭായത്തനില അനുവദനിച
സര്ക്കഭാര് കപഭാളനിലടകനിക്കനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) എലാം.എല.എ.  ആസ്തനി വനികേസന ഫണനില ഉളലപടുത്തനി എന്തട്ട് തകേയഭാണട്ട്
പുതനിയ ലകേടനിടത്തനിനഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) ഈ കപഭാളനിലടകനിക്കനിലന്റെ ലസഷവല ഓഫതീസര് ആരഭാണട്ട്;

(ഡനി)  കപഭാളനിലടകനിക്കനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അടനിയന്തരമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ഇവനിലട ക്ലഭാസ്സുകേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17-കലക്കട്ട് എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.-യുലട അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി ഓണ്വലന
അകപക്ഷ നലകേനിയതനിലന്റെ തടര്നടപടനിയഭായനി  22-4-2016-നട്ട് എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.-യുലട
വനിദഗ  സമനിതനി  നനിര്ദ്ദേനിഷ  സലലാം  സന്ദര്ശേനിക്കുകേയുലാം  പരനികശേഭാധനഭാ  റനികപഭാര്ടനില
കുറവകേള  സൂചേനിപനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കുറവകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ആവശേവമഭായ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന വനിവരലാം എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.ലയ അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.
പുനനഃപരനികശേഭാധന ആവശേവലപടനിരുലന്നങ്കേനിലുലാം 2016-17 അക്കഭാദമനികേ വര്ഷത്തനികലക്കട്ട്
എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.-യുലട അനുമതനി ലഭനിചനിടനില.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 227

(ബനി)  ഹരനിപഭാടട്ട്  കപഭാളനിലടകനിക്കനിനട്ട്  പുതനിയ  ലകേടനിടലാം  പണനിയുന്നതനിനഭായനി
120  ലക്ഷലാം രൂപയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിലക്കഭാണട്ട്  ജനി.ഒ.(ആര്.ടനി)നമ്പര്  640/2016/
ഉ.വനി.വ. തതീയതനി 3-3-2016 പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ശതീമതനി ആര്.  കലഖഭാ കമകനഭാന,  പ്രനിനസനിപഭാള,  വനനിതഭാ കപഭാളനിലടകനികേട്ട്
കകേഭാകളജട്ട്, കേഭായലാംകുളലാം.

(ഡനി)  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട  തടക്കത്തനിനഭായനി
120  ലക്ഷലാം രൂപയട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എ.ലഎ.സനി.റനി.ഇ.യുലട അനുമതനി
ലഭനിചഭാല മഭാത്രകമ ക്ലഭാസട്ട് ആരലാംഭനിക്കുന്ന വനിഷയലാം പരനിഗണനിക്കുവഭാന കേഴനിയുകേയുള.

കൃഷ്ണപുരലാം ലവഭാകക്കഷണല ഹയര്ലസക്കണറനി സ്കൂളനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം

202 (3734) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കേഭായലാംകുളലത്ത കൃഷ്ണപുരലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലവഭാകക്കഷണല ഹയര് ലസക്കണറനി
സ്കൂള,  സഭാകങ്കേതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലന്റെ കേതീഴനിലുള്ള ലടകനിക്കല വഹസ്കൂളനിലന്റെ
ലകേടനിടവലാം  വര്ക്കട്ട്കഷഭാപ്പുലാം  ലഭാകബഭാറടറനിയുലാം  ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്
എനള്ള വസ്തുത ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില ക്ലഭാസട്ട് മുറനികേള,  സ്റ്റഭാഫട്ട് റൂലാം,  ലഭാകബഭാറടറനി,  ശേസൗചേഭാലയങ്ങള,
വസക്കനിള ലഷഡട്ട് തടങ്ങനിയവക്കഭാവശേവമഭായ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിചട്ട് കൃഷ്ണപുരലാം ലവഭാകക്കഷണല
ഹയര് ലസക്കണറനി സ്കൂളനിലന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം സുഗമമഭാക്കുന്നതനിനഭാവശേവമഭായ നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജുകേളനിലല ഒഴനിവകേള

203 (3735) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജുകേളനില ഇകപഭാള എത്ര സതീറ്റുകേള
ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനലണനലാം  അവ  ഏലതലഭാലാം  കകേഭാകളജുകേളനില  ആലണനലാം
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വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വനിജയ ശേതമഭാനലാം സലാംബനനിച വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;
വനിജയ ശേതമഭാനലാം  ഉയര്ത്തുവഭാന  എലന്തങ്കേനിലുലാം  കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി  നടപനിലഭാക്കഭാന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വനിജയലാം  15%  ആലണന്ന ലപഭാതകേണക്കട്ട് നനിലനനിലക്കുകമ്പഭാള
85% വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളുലട ഭഭാവനി എന്തഭാലണന്നട്ട് സര്ക്കഭാര് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഇത്തരത്തനില വനിജയ ശേതമഭാനലാം കുറഞ്ഞു കപഭാകുന്നതട്ട് കകേരളത്തനിലന്റെ
സഭാകങ്കേതനികേ രലാംഗത്തുള്ള ഗുണനനിലവഭാരലത്ത ബഭാധനിക്കുകമഭാ;  ഇക്കഭാരവലാം വനിശേദമഭായനി
പരനികശേഭാധനിചട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേലണത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില  ലമറനിറട്ട്  സതീറനില
15647  സതീറ്റുകേള ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനണട്ട്.  സതീറ്റുകേള ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന കകേഭാകളജുകേളുലട
പടനികേ അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി-ഡനി) എ.പനി.ലജ. അബ്ദുള കേലഭാലാം സഭാകങ്കേതനികേ സര്വകേലഭാശേഭാല നടത്തനിയ
2015-16 വര്ഷലത്ത ബനി.ലടകേട്ട് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വനിജയ ശേതമഭാനലാം 55.16 ആണട്ട്.
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളുലട  നനിലവഭാരവലാം  സസൗകേരവവലാം  വനിലയനിരുത്തുന്നതനിനഭായനി
എലഭാ  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  എകട്ട്ലപര്ടട്ട്  വനിസനിറട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുലട  പരനികശേഭാധനയുലാം
അക്കഭാഡമനികേട്ട്  ആഡനിറ്റുലാം  നടത്തനിവരുന.  കൂടഭാലത  പഠനത്തനില  പനികന്നഭാക്കലാം
നനിലക്കുന്ന വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് അധനികേ പരനിശേതീലനലാം നലകുന്നതനിനഭായനി  കസഭാളര്
സകപഭാര്ടട്ട് കപ്രഭാഗഭാമുലാം നടപഭാക്കനി വരുന.

എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജുകേളനിലല കൂടകത്തഭാലവനി

204  (3736)  ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുവസന  തങ്ങള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില  കൂടകത്തഭാലവനി
സലാംഭവനിചതഭായനി റനികപഭാര്ട്ടുകേളുകണഭാ; വനിശേദമഭായ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കൂടകത്തഭാലവനി പരനിഹരനിക്കുവഭാന കേര്മ്മേ പരനിപഭാടനി തയഭാറഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സഭാകങ്കേതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപട്ട് ഇക്കഭാരവത്തനില എടുത്ത നടപടനികേള

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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എലന്തലഭാലാം; വനിശേദമഭായ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് പരതീക്ഷയനില കൂടകത്തഭാലവനി സലാംഭവനിചതഭായനി
ശദയനിലലപടനിടനില.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം പഠന നനിലവഭാരലാം ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
എലഭാ  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  എകട്ട്ലപര്ടട്ട്  വനിസനിറട്ട്  കേമ്മേനിറനിയുലട  പരനികശേഭാധനയുലാം
അക്കഭാഡമനികേട്ട്  ആഡനിറ്റുലാം  നടത്തനിവരുന.   കൂടഭാലത  പഠനത്തനില  പനികന്നഭാക്കലാം
നനിലക്കുന്ന വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് അധനികേ പരനിശേതീലനലാം നലകുന്നതനിനഭായനി  കസഭാളര്
സകപഭാര്ടട്ട് കപ്രഭാഗഭാമുലാം നടപഭാക്കനിവരുന.

കേഭാലനിക്കറട്ട് സര്വകേലഭാശേഭാലയനിലല വനിദൂര പഠനവലാം വപ്രവറട്ട് രജനികസ്ട്രേഷനുലാം

205 (3737)  ശതീ  .    അബ്ദുല ഹമതീദട്ട്  .    പനി. :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വകേലഭാശേഭാലയനില  വനിദൂര  പഠനത്തനിനുലാം  വപ്രവറട്ട്
രജനിസ് കടഷനുലാം എലന്തങ്കേനിലുലാം തടസങ്ങളുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കേനില പ്രസ്തുത തടസങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കനി വനിദൂര പഠന സമ്പ്രദഭായലാം
നടപനിലഭാക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) കേഭാലനിക്കറട്ട് സര്വകേലഭാശേഭാലയനില വപ്രവറട്ട് രജനിസ് കടഷന സമ്പ്രദഭായലാം
പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വകേലഭാശേഭാലയുലട  വനിദൂര  വനിദവഭാഭവഭാസ  വനിഭഭാഗലാം
മുകഖനയുള്ള  Open  and  Distance  Learning  Programme-കേളുലട  അലാംഗതീകേഭാരലാം
UGC റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. Standing  counsel-ലന്റെ നനിയകമഭാപകദശേത്തനിലന്റെ ലവളനിചത്തനില
കേഭാലനിക്കറട്ട് സര്വകേലഭാശേഭാല 2016-17  അദവയന വര്ഷത്തനികലയട്ട് വപ്രവറട്ട് രജനികസ്ട്രേഷന
മുഖഭാന്തരലാം  വനിവനിധ  യു.ജനി.,  പനി.ജനി.  കകേഭാഴകേളനികലയട്ട്  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  dated
7-10-2016 പ്രകേഭാരലാം അകപക്ഷ ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) വപ്രവറട്ട് രജനികസ്ട്രേഷന നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണട്ട് അകപക്ഷ ക്ഷണനിചനിട്ടുണട്ട്.

കേഭാലനിക്കറട്ട് സര്വകേലഭാശേഭാലയനിലല പന്യൂണ്/വഭാചട്ട്മഭാന
നനിയമനലാം

206 (3738)  ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വകേലഭാശേഭാലയനില  പന്യൂണ്/വഭാചട്ട്മഭാന  തസ്തനികേയനില
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സനി.എല.ആര്. വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് എത്ര ശേതമഭാനമഭാണട്ട് സലാംവരണലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തസ്തുത  നനിയമനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  തയഭാറഭാക്കനിയ  കസഭാര്  ഷതീറട്ട്
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  പുറത്തഭായതഭായനി  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  വനിശേദഭാലാംശേലാം
നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഇത സലാംബനനിച അകനസ്വഷണത്തനിലന്റെ ചുമതല ആലരലയഭാലക്കയഭാണട്ട്
ഏല്പനിചലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനികന്മല  അഡനിനനികസ്ട്രേഷന  കജഭായനിന്റെട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്
സമര്പനിച വനിശേദതീകേരണലാം,  കപ്രഭാ-വവസട്ട് ചേഭാനസലര് സമര്പനിച റനികപഭാര്ടട്ട് എന്നനിവയുലട
കകേഭാപനി ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  കമലപറഞ്ഞ അകനസ്വഷണ റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലട അടനിസഭാനത്തനില സര്വകേലഭാശേഭാല
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്)  പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചട്ട്  എലന്തങ്കേനിലുലാം  തടരകനസ്വഷണ
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ ;

(ജനി)  കസഭാര്  ഷതീറട്ട്  കചേഭാര്ന്നതനിനഭാല  പ്രസ്തുത  തസ്തനികേയനികലയട്ട്  ആരലാംഭനിച
നനിയമന നടപടനികേള റദ്ദേട്ട് ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 30 ശേതമഭാനലാം.

(ബനി) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്. അനുബനത്തനില ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  

(സനി)  കഡഭാ.  പനി.  കമഭാഹന  (കപ്രഭാ  വവസട്ട്  ചേഭാനസലര്)  കേണ്വതീനറഭായുലാം
കഡഭാ. എബഹഭാലാം കജഭാസഫട്ട് (ലപ്രഭാഫസര്, ലകേമനിസ്ട്രേനി ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്)  അലാംഗവമഭായ
അകനസ്വഷണ കേമ്മേതീഷലന നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)അകനസ്വഷണ  കേമ്മേതീഷന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  പകേര്പട്ട്  അനുബനലാം  ആയനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ഇ) ബനലപട ഡഭാറഭാ അടങ്ങനിയ കേമ്പന്യൂടര് ഹഭാര്ഡട്ട് ഡനിസ്കുകേള അകനസ്വഷണത്തനിലന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി വവസട്ട് ചേഭാനസലര് കേസ്റ്റഡനിയനിലലടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(എഫട്ട്) തടര്നടപടനിക്കുകവണനി മലപ്പുറലാം കപഭാലതീസട്ട് സൂപ്രണനിനട്ട് വകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(ജനി) ഇതനികന്മലുള്ള നടപടനി സര്വകേലഭാശേഭാല സനിനഡനികക്കറഭാണട്ട് എടുകക്കണതട്ട്.

യൂണനികവഴനിറനികേളനിലല വബ-ടഭാനസ്ഫര് നനിയമനലാം

207  (T* 3739)  ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

യൂണനികവഴനിറനികേളനിലല  നനിയമനങ്ങള  പനി.എസട്ട്.സനി.  മുകഖന  നടത്തുന്ന

സഭാഹചേരവത്തനില,  കയഭാഗവതയുള്ള  ലഭാസ്റ്റട്ട്  കഗഡട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  യൂണനികവഴനിറനി

അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്  പനി.  എസട്ട്.സനി.  മുകഖന  വബ-ടഭാനസ്ഫര്  നനിയമനലാം

നലകുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില ഇല.

സര്വകേലഭാശേഭാലകേളനില അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  നനിയമനലാം

208 (3740)  ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സര്വകേലഭാശേഭാലകേളനിലല അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസ്തനികേകേളനില നനിലവനിലല പനി.എസട്ട്.സനി.

റഭാങ്കേട്ട്  ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം  ഇതവലര  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നലനിയനിട്ടുലണന്നട്ട്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ യൂണനികവഴനിറനിയനിലുലാം എത്ര കപര്ക്കട്ട് വതീതലാം നനിയമന ശേനിപഭാര്ശേ

നലനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  സര്വകേലഭാശേഭാലകേളനിലല  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  നനിയമനത്തനിനട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.

നനിയമന  ശേനിപഭാര്ശേ  നലകേനിയ  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  അവരുലട  സതീനനികയഭാറനിറനി

നനിലനനിര്ത്തനിലക്കഭാണട്ട് ഓപ്ഷന നലകുന്നതനിനട്ട് തടസങ്ങള ഉള്ളതഭായനി ശദയനില

ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഉയര്ന്ന  റഭാങ്കുകേഭാരഭായ  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്  സമതീപത്തുള്ള

സര്വകേലഭാശേഭാലകേളനില നനിയമനലാം നല്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(ഇ)  ആയതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിച നനികവദനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില

എലന്തങ്കേനിലുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം നല്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കകേരള സര്വകേലഭാശേഭാല - 232

എലാം. ജനി. സര്വകേലഭാശേഭാല - 118

കപര്ക്കട്ട് നനിയമന ശേനിപഭാര്ശേ നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. അതനില 108 കപര് സര്വതീസനില
പ്രകവശേനിക്കുകേയുലാം 4 കപര് സര്വതീസനില പ്രകവശേനിക്കുന്നതനിനട്ട് എകേട്ട് സ്റ്റനഷന വഭാങ്ങനിയനിട്ടുമുണട്ട്.
കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വകേലഭാശേഭാല-കേഭാലനിക്കറട്ട്  സര്വകേലഭാശേഭാലകേള ഒഴനിവകേളുലട എണലാം
വവക്തമഭാക്കനിയനിടനില.  30-1-2016-ല  പ്രസനിദതീകേരനിച  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  റഭാങ്കേട്ട്  ലനിസ്റ്റനില
നനിനലാം നനിയമനലാം നടനലകേഭാണനിരനിക്കുന. 2009-ല പ്രസനിദതീകേരനിച റഭാങ്കേട്ട് ലനിസ്റ്റനില
നനിനള്ള നനിയമനത്തനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒഴനിവവന്ന അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസ്തനികേയുലട 20 NCA
ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ്യുകേയുലാം പനി.എസട്ട്.സനി. 20  ഉകദവഭാഗഭാര്ത്ഥനികേളുലട
അവഡസ്വസട്ട് പടനികേ അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് നനിയമനത്തനിനട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ജനി.ഒ.(എലാംഎസട്ട്.)
നമ്പര്174/2016/ഉവനിവ. തതീയതനി 6-8-2016-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം എ.പനി.ലജ.
അബ്ദുള കേലഭാലാം സഭാകങ്കേതനികേ സര്വകേലഭാശേഭാലയനിലല കജഭായനിന്റെട്ട് രജനിസ്ട്രേഭാര്, ലഡപന്യൂടനി
രജനിസ്ട്രേഭാര്,  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  രജനിസ്ട്രേഭാര്,  ലസക്ഷന  ഓഫതീസര്,  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്,  ക്ലറനിക്കല
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  തസ്തനികേകേളനില  ആകനില  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള  സര്വകേലഭാശേഭാലകേളനില
നനിനലാം  ഓപ്ഷന  മുകഖന  നനിയമനലാം  നടത്തുവഭാന  നനിര്കദ്ദേശേനിചനിരനിക്കുന്നതനിനഭാല
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് ഒഴനിവകേള ഒനലാം തലന്ന പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലചേയനിടനില.

മലയഭാള സര്വകേലഭാശേഭാല-തസ്തനികേ സൃഷനിചനിടനില.  ശതീ.  ശേങ്കേരഭാചേഭാരവ സലാംസ്കൃത
സര്വകേലഭാശേഭാല-അസനിസ്റ്റന്റെനിലന്റെ ഒരു ഒഴനിവട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.
കുസഭാറട്ട്-നനിലവനിലുണഭായനിരുന്ന  30  ഒഴനിവകേളനികലക്കട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.  ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം
നനിയമനലാം  നടനവരുന.  കേണ്ണൂര്  സര്വകേലഭാശേഭാല-71 അസനിസ്റ്റന്റുമഭാരുലട  ഒഴനിവട്ട്
പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  18-10-2016  വലര  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലചേയ
58  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  NUALS  സര്വകേലഭാശേഭാല  ഒഴനിവകേളുലട
എണലാം വവക്തമഭാക്കനിയനിടനില.  ഇസൗ സര്വകേലഭാശേഭാലയനില അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് നനിയമനത്തനിനട്ട്
പുതനിയ സര്വകേലഭാശേഭാല നനിയമലാം വരുന്നതനിനുമുമ്പട്ട് അകപക്ഷ ക്ഷണനിചനിരുന്നതലാം തടര്ന്നട്ട്
അഡസ്വകക്കറട്ട്  ജനറലനിലന്റെ  നനിയകമഭാപകദശേപ്രകേഭാരലാം  നനിയമന  നടപടനികേളുമഭായനി
സര്വകേലഭാശേഭാല മുകന്നഭാട്ടുകപഭാകുന. 

(സനി)  നനിലവനിലുള്ള  അന്തര്  സര്വകേലഭാശേഭാല  സലലാംമഭാറ  വവവസകേള
പ്രകേഭാരലാം സതീനനികയഭാറനിറനി നനിലനനിര്ത്തുവഭാന സഭാധവമല.
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(ഡനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

(ഇ) നനികവദനങ്ങളനിലല ആവശേവലാം പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന.

സഭാക്ഷരതഭാ കപ്രരകേട്ട്

209 (3741)  ശതീ  .    ലകേ  .    രഭാജന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

തൃശൂര് ജനിലയനില എത്ര സഭാക്ഷരതഭാ കപ്രരകേട്ട് മഭാരുണട്ട് ;  പഞഭായത്തട്ട്/ മുനനിസനിപലതല
ലനിസ്റ്റട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

തൃശ്ശൂര് ജനിലയനില ആലകേ കപ്രരകേട്ട്/അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് കപ്രരകേട്ട്  ഉളലപലട  181  കപരഭാണട്ട്
ഉള്ളതട്ട്. പഞഭായത്തട്ട്/മുനനിസനിപലതല ലനിസ്റ്റട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

വലകബറനിയന്മഭാരുലട കവതനലാം പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള

210 (T*3742) ശതീ. സനി.  ലകേ. ശേശേതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വലബറനി  കേസൗണ്സനില  മുകഖന  എത്ര  വലബറനിയനമഭാര്
കജഭാലനി ലചേയ്യുനലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  വലകബറനിയന്മഭാരുലട  കവതനലാം  പരനിഷ്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് വലബറനി കേസൗണ്സനിലനിലല അഫനിലനികയറഡട്ട് വലബറനികേളനില
ചുവലട പറയുലാം പ്രകേഭാരലാം വലകബറനിയന്മഭാരുണട്ട് :

അലാംഗ വലബറനികേളനിലല വലകബറനിയന്മഭാര് 5530

വനനിതഭാ വകയഭാജന പുസ്തകേ വനിതരണ പദതനി കകേന്ദ്രങ്ങളനിലല
വലകബറനിയന്മഭാര്

800

തഭാലൂക്കട്ട് റഫറനസട്ട് വലബറനികേളനിലല വലകബറനിയന്മഭാര് 73

ജനിലഭാ വലബറനികേളനിലല വലകബറനിയന്മഭാര് 5

തഭാലൂക്കട്ട് വലബറനികേളനിലല വലകബറനിയന്മഭാര് 3

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഭഭാഷഭാ നന്യൂനപക്ഷ കകേഭാര്ണര്  വലകബറനിയന്മഭാര് 1

ആലകേ 6412

(ബനി)  അഫനിലനികയറട്ട്  വലബറനികേളനില വലകബറനിയന്മഭാരഭായനി  നനികയഭാഗനിക്ക
ലപടുന്നവര്ക്കട്ട്  അലവനസട്ട്  നലകേനിവരുന.  2016-17-ലല  കസ്റ്ററട്ട്  വലബറനി
കേസൗണ്സനിലനിലന്റെ ബഡ്ജറട്ട് പ്രകേഭാരലാം വര്ദനിച നനിരക്കനിലഭാണട്ട് അലവനസട്ട് നലകുന്നതട്ട്.

വനികലജട്ട് ഓഫതീസട്ട് ലകേടനിടങ്ങളുലട കശേഭാചേനതീയഭാവസ

211 (3743) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചേനിറയനിനകേതീഴട്ട്  തഭാലൂക്കനിലല  നഗരൂര്,  ലവള്ളല്ലൂര്  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസട്ട്
ലകേടനിടങ്ങളുലട കശേഭാചേനതീയഭാവസ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) നഗരൂര്, ലവള്ളല്ലൂര് വനികലജഭാഫതീസുകേളക്കട്ട് പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്ക
ണലമന്നഭാവശേവലപടട്ട്  18-8-2016 ല  ബഹു.  റവനന്യൂ  വകുപട്ട്  മനനി  എലാം.എല.എ.
നലകേനിയ  കേത്തനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ലഭാന്റെട്ട്  റവനന്യൂ  കേമ്മേതീഷണര്  എലന്തലഭാലാം
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതമഭായനി  ബനലപട  ഫയല
നമ്പര്  അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  കേമ്മേതീഷണകററട്ട്  ഓഫട്ട്  ലഭാൻഡട്ട്  റവനച്യു  തയഭാറഭാക്കനിയ
റനികപഭാര്ടനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ചേനിറയനിനകേതീഴട്ട് തഭാലൂക്കനിലല നഗരൂര്, ലവള്ളല്ലൂര് വനികലജട്ട് ആഫതീസുകേളക്കട്ട്
ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭാവശേവമഭായ പണനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാക്കുന്നതട്ട്
സലാംബനനിച തടര്നടപടനികേള വകേലക്കഭാളന്നതനിനഭായനി  എസ്റ്റനികമറട്ട്,  പഭാന,  ബഡ്ജറട്ട്
ശേതീര്ഷകേലാം എന്നനിവ ഉളലപടുത്തനി വനിശേദമഭായ ലപ്രഭാകപഭാസല ലഭവമഭാക്കഭാന ലഭാനഡട്ട്
റവനന്യൂ  കേമ്മേതീഷണര്  ലപഭാതമരഭാമത്തട്ട്  ലകേടനിട  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശേലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. ഇസൗ വനിഷയത്തനില സര്ക്കഭാര് ഫയല നമ്പര് e-813244/
REV-F2/110/2016-REV  ലഭാനഡട്ട് റവനന്യൂ കേമ്മേതീഷണറുലട കേഭാരവഭാലയത്തനിലല ഫയല
നമ്പര് എല.ആര്.എലാം. 2-5011/16. ലഭാനഡട്ട് റവനന്യൂ കേമ്മേതീഷണര് സമര്പനിച റനികപഭാര്ടട്ട്
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കടസര് തസ്തനികേകേള

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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212 (3744) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്കവ ആനറട്ട്  ലഭാന്റെട്ട്  റനിക്കഭാര്ഡ്സട്ട് വകുപനില ആലകേ എത്ര കടസര്
തസ്തനികേകേള നനിലവനിലുണട്ട് ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വകുപനിലല ലസഷവല റൂള പ്രകേഭാരലാം  25%  കടസര് തസ്തനികേയനിലുള്ളവലര

സഭാനക്കയറലാം നലകേനി ഡ്രെഭാഫട്ട്സഭാന കഗഡട്ട് II ആക്കുന്നതനിനട്ട് വവവസയുകണഭാ;

(സനി)  എന്നഭാല  കമലപ്രകേഭാരമുള്ള  അനുപഭാതത്തനിനനുസരനിചട്ട്  ലപ്രഭാകമഭാഷന

നലകേഭാന ആവശേവത്തനിനട്ട് കടസർമഭാര് നനിലവനിലുകണഭാ;

(ഡനി)  ഈ  സഭാഹചേരവത്തനില  നനിലവനിലല  ഡ്രെഭാഫട്ട്സഭാന  കഗഡട്ട്  II  റഭാങ്കേട്ട്

ലനിസ്റ്റനിലനനിനലാം നനിയമനലാം നടത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  19 കടസര് തസ്തനികേകേള.

(ബനി)  ഉണട്ട്.

(സനി)  ഇല.

(ഡനി)  നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഭൂമനിയുലട കപഭാക്കുവരവട്ട്

213 (3745) ശതീ  .   എന  .   എ  .   ലനലനിക്കുന്നട്ട് :

ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :

ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :

ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞ്ഞട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  യഥഭാസമയലാം കപഭാക്കുവരവട്ട്  ലചേയഭാന കേഴനിയഭാതനിരുന്ന ഭൂമനിയുലട കപഭാക്കുവരവട്ട്

നടത്തനിക്കനിടഭാനുള്ള നടപടനിക്രമലമന്തഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം ഭൂമനി റതീസര്ലവയനിലുണഭായ അപഭാകേതമൂലലാം മലറഭാരഭാളുലട കപരനില

തണകപര്  രജനിസ്റ്ററനില  കചേര്ത്തഭാല  അത  തനിരുത്തനിക്കനിടഭാനുള്ള  നടപടനിക്രമലാം

വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  റതീസര്കവ അപഭാകേതകേളമൂലലാം തണകപര് രജനിസ്റ്ററനില ലതറഭായനി കപരു

കചേര്ക്കലപടയഭാള,  വസ്തു വകേവശേമുള്ള യഥഭാര്ത്ഥ ഉടമയ്ലക്കതനിലര കകേസട്ട് നലകേനിയഭാല

അതനുവദനിക്കഭാറുകണഭാ;  നനിലവനിലുള്ള  അത്തരലാം  കകേസുകേളനില  കവഗത്തനില  തതീര്പ്പു

ണഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) രജനിസ്റ്റര് ലചേയലപടുന്ന ആധഭാരങ്ങളനികന്മല വസ്തു ഉടമസലന്റെ കപരനികലയട്ട്
വനികലജട്ട്  റനിക്കഭാര്ഡനില  ഭൂമനി  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളനില  സബട്ട്
ഡനിവനിഷകനഭാ, തര്ക്കങ്ങകളഭാ ഇലഭാത്ത കകേസുകേള, അസല ആധഭാരലാം/വകേവശേകരഖ,
ബഭാദവത  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  സലപരനികശേഭാധന  എന്നനിവയുലട  അടനിസഭാനത്തനില
വനികലജട്ട്  ഓഫതീസനില കപഭാക്കുവരവട്ട്  നടത്തനി തണകപരട്ട്  കേണക്കനില ആവശേവമഭായ
മഭാറലാം  വരുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  സബട്ട്  ഡനിവനിഷനുള്ള  കകേസുകേളനിലുലാം,  മറട്ട്  തര്ക്കങ്ങള
നനിലനനിലക്കുന്ന കകേസുകേളനിലുലാം,  ആവശേവമഭായ പരനികശേഭാധന നടത്തനി തഹസനിലദഭാര്
കപഭാക്കുവരവട്ട്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം,  ആയതനികന്മല വനികലജനില തടര്നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചട്ട്
തണകപര് കേണക്കനില ഉളലപടുത്തുന്നതമഭാണട്ട്.

(ബനി)  റതീസര്കവയനില വന്ന പനിശേകുകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി തഭാലൂക്കുകേളനില
എല.ആര്.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ഭൂമനിയുലട  യഥഭാര്ത്ഥ  അവകേഭാശേലാം
ലതളനിയനിക്കുന്നതനിനഭായനി കരഖകേള സഹനിതലാം ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള തഭാലൂക്കനിലല
ലഭാന്റെട്ട്  ലറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേതീഴനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  റവനന്യൂ/സര്കവ
ഉകദവഭാഗസര് പരനികശേഭാധനിചട്ട് നനിയമഭാനുസൃതലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) ഇത്തരലാം സന്ദര്ഭങ്ങളനില ഭൂമനി സലാംബനനിചട്ട് ഹഭാജരഭാക്കലപടുന്ന അസല
കരഖകേളുലാം, വനികലജട്ട് റനികക്കഭാര്ഡുകേളുലാം, കകേഭാറനികലഷന കസ്റ്ററട്ട്ലമന്റെട്ട്, ഉടവട്ട് ലസചട്ട്, വകേവശേലാം
മുതലഭായവ  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  നനിയമഭാനുസൃതലാം  അപതീലനില  മുനഗണനഭാക്രമത്തനില
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ചേഭാത്തന്നൂര് തഭാലൂക്കട്ട് രൂപവത്കേരണലാം

214 (3746) ശതീ  .    ജനി  .    എസട്ട്  .    ജയലഭാല :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ അവസഭാന കേഭാലത്തു നടന്ന പുതനിയ തഭാലൂക്കുകേളുലട
രൂപവത്കേരണലാം  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  അനുസരനിചഭായനിരുകന്നഭാ  എന്നട്ട്  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്
പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കേനില ആയത വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  പുതനിയ  തഭാലൂക്കുകേള  രൂപതീകേരനിക്കുകമ്പഭാള  പ്രഥമ  പരനിഗണന
നല്കകേണനിയനിരുന്ന  നനിര്ദ്ദേനിഷ  ചേഭാത്തന്നൂര്  തഭാലൂക്കട്ട്  രൂപതീകേരണലാം  മുനസര്ക്കഭാര്
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ഒഴനിവഭാക്കനിയതനിലന്റെ  കേഭാരണങ്ങള  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കേനില
പ്രസ്തുത കേഭാരണങ്ങള വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ലകേഭാലലാം  തഭാലൂക്കട്ട്  വനിഭജനിചട്ട്  ചേഭാത്തന്നൂര്  ആസഭാനമഭാക്കനി  പുതനിയ
തഭാലൂക്കട്ട്  രൂപവത്കേരനിക്കഭാന  അടനിയന്തര  പരനിഗണന  നലകുകമഭാ;  ആയതനിനഭായനി
ഇതവലര സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഇല.

(സനി)  ചേഭാത്തന്നൂര്  ആസഭാനമഭാക്കനി  പുതനിയ  തഭാലൂക്കട്ട്  രൂപതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്
സലാംബനനിച വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില.

പഭാടക്കരഭാറുകേള

215 (3747) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശേശേനി : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തഭാലകേ  എത്ര  ഏക്കര്  റവനന്യൂഭൂമനി  (ലപഭാനലാം  വനിലയുള്ള
വസ്തുവകേകേള)  പഭാടത്തനിനട്ട്  നലനിയനിട്ടുലണനലാം അവയനില പഭാടക്കരഭാറനിലന്റെ കേഭാലഭാവധനി
കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലാം  പഭാടക്കഭാര് അനധനികൃതമഭായനി  വകേവശേലാം വചനിട്ടുള്ള ഭൂമനിലയത്രലയനലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  പഭാടക്കഭാലര ഒഴനിപനിക്കുന്നതമഭായനി ബനലപടട്ട് നനിലവനില കകേസ്സുകേളുള്ള
ഭൂമനിലയത്രലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ; അവയുലട ജനില തനിരനിച്ചുള്ള വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ലനയഭാറനിനകേര മുതല തലപഭാടനി  വലരയുള്ള പല തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസുകേളനിലുലാം
30 വര്ഷലാം പഴക്കമുള്ള പഭാടക്കരഭാറുകേള കപഭാലുലാം ലഭവമല എന്ന പരഭാതനി ശദയനില
ലപടനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കേനില വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കുന്നകതഭാലടഭാപലാം എന്തു തടര് നടപടനികേളഭാണട്ട്
ഇക്കഭാരവത്തനില സസ്വതീകേരനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് അനധനികൃതമഭായനി കരഖകേളുണഭാക്കനി റവനന്യൂ
ഭൂമനിയനില വമ്പന ലകേടനിട സമുചയങ്ങള, ഫഭാറ്റുകേള, വഭാണനിജവസമുചയങ്ങള എന്നനിവ
നനിര്മ്മേനിചതലാം,ഓടകേള കപഭാലുലാം പതനിച്ചുനല്കുനിയതലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കേനില
ഇത്തരലാം അനധനികൃത ഇടപഭാടുകേളുലട വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശേഖരനിച്ചു വരുന.

സതീകറഭാ ലഭാന്റെട്ട് ലലസട്ട് പദതനി

216 (3748) ശതീ  .    ലകേ  .    ദഭാസന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) മുന സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ''സതീകറഭാ ലഭാന്റെട്ട് ലലസട്ട് പദതനി''-യനില, ഭൂമനി
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അനുവദനിക്കലപട പലര്ക്കുലാം വഭാസകയഭാഗവമലഭാത്ത ഭൂമനിയഭാണട്ട്  അനുവദനിചതട്ട്  എന്നതലാം
ജനങ്ങള കേബളനിപനിക്കലപട്ടു എന്നതലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇങ്ങലന വഭാസകയഭാഗവമലഭാത്ത ഭൂമനി  ലഭനിക്കഭാനനിടയഭായവരുലട കേഭാരവലാം
പുനനഃപരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം വഭാസകയഭാഗവമഭായ സലലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നലകേനിയ സലങ്ങളനില

ചേനിലതട്ട് വഭാസകയഭാഗവമലഭാലയന്ന പരഭാതനികേള ഉള്ളതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ആകക്ഷപലാം ഉന്നയനിചനിട്ടുള്ള കകേസുകേളനില സല പരനികശേഭാധന നടത്തനി

പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.   തനികേച്ചുലാം  വഭാസകയഭാഗവമലഭാത്ത

കപഭാട്ടുകേള മഭാറനിനലകുന്നതളലപലടയുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

റതീസര്കവ സലാംബനനിച പരഭാതനികേള

217 (3749) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജന്ദ്രന :

ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന :

ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  അനപതട്ട്  വര്ഷത്തനികലലറയഭായനി  നടനവരുന്ന  റതീ

സര്കവ കജഭാലനികേള ഇനനിയുലാം പൂര്ത്തതീകേരനിയഭാന സഭാധനിചനിടനില എന്നതട്ട് ശദയനില

ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  റതീ  സര്കവ  സലാംബനനിചട്ട്  അകനകേലാം  പരഭാതനികേള  നനിലനനില

ക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കേനില ഇത്തരലാം പരഭാതനികേള പരനിഹരനിചട്ട് കുറമറ രതീതനിയനില റതീ സര്കവ

കജഭാലനികേള സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിയവഭാന സഭാധനിയലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി)  ഉണട്ട്.
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(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില റതീസര്കവ സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനിലുലാം  അകപക്ഷ

ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് മഭാത്രലാം സസ്വകേഭാരവ ഭൂമനിയനിലുമഭായനി നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  റതീസര്കവ

പരഭാതനികേള തഭാലൂക്കട്ട് തലത്തനില എല.ആര്.എലാം. സലാംവനിധഭാനലാം മുകഖന പരനിഹരനിച്ചു

വരുന.

ലറജനി കബബനിയുലട ആശനിതയട്ട് ലപനഷന

218 (3750) ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ഉടുമ്പനകചേഭാല തഭാലൂക്കനിലല പഭാറകത്തഭാടട്ട് വനികലജട്ട് ഓഫതീസറഭായനി കജഭാലനി
ലചേയവരലവ മരണലപട ലറജനി കബബനിയുലട ആശനിതയട്ട് അകദ്ദേഹത്തനിലന്റെ മരണഭാനന്തര
സഭാമ്പത്തനികേ ആനുകൂലവങ്ങള അനുവദനിചട്ട് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇലലങ്കേനില എന്തുലകേഭാണട്ട്;

(ബനി)  ലറജനി  കബബനിയുലട  ആശനിതയട്ട്  ലപനഷന  അനുവദനിക്കുന്നതമഭായനി
ബനലപടട്ട്  ഓകരഭാ ഓഫതീസുകേളുലാം സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള,  ഇതമഭായനി  ബനലപട
ഫയല  എത്തനിയ  തതീയതനി,  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിചട്ട്  അയച  തതീയതനി  എന്നനിവയുലട
വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകേഭാകമഭാ;

(സനി)  ലറജനി  കബബനിയുലട ആശനിതയട്ട്  ഓകരഭാ  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്
സലാംബനനിച ഫയല ഇകപഭാള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(ഡനി) നഭാളനിതവലര ലപനഷന അനുവദനിചട്ട് നലകേഭാതനിരനിക്കഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരവലാം
വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഇ) ഇവര്ക്കട്ട് ലഭനിക്കഭാനുള്ള ആനുകൂലവങ്ങള എന്നകത്തക്കട്ട് ലകേഭാടുത്തു തതീര്ക്കഭാന
കേഴനിയുലാം; വനിശേദഭാലാംശേലാം ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മരണലപട വനികലജട്ട് ആഫതീസര് ലറജനി കബബനിയുലട ആശനിതര്ക്കട്ട് ഉടന
അനുവദനിച്ചു നലകേഭാന കേഴനിയുന്ന ലടര്മനിനല സറണര് 26-5-2016-ല  ഉടുമ്പനകചേഭാല
തഭാലൂക്കനിലനനിനലാം അനുവദനിച്ചു നലകേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(ബനി)  ലറജനി  കബബനിയുലട  ആശനിത  ലപനഷന  അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി
2-2-2016-ല  ഉടുമ്പനകചേഭാല  തഭാലൂക്കനില  അകപക്ഷ  നലകേനിയനിരുന്നതലാം  എന്നഭാല
ലപനഷന അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി ടനിയഭാലന്റെ മരണ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്, അനന്തരവകേഭാശേ
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  കുടനികേളുലട  ജനന തതീയതനി  ലതളനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
എന്നനിവ ഒനലാം അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം  ഹഭാജരഭാക്കഭാതനിരുന്നതനിനഭാല  ഉടുമ്പനകചേഭാല
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തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസനിലനനിനലാം  അകപക്ഷയുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  ടനി  കരഖകേള ലഭവമഭാക്കനി
ഉടുമ്പനകചേഭാല തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസനില നനിനള്ള ലപനഷന ലപ്രഭാകപഭാസല 14-10-2016-ല
ഇടുക്കനി കേളകകററനില ബനലപട ലസക്ഷനനില  ലഭനിക്കുകേയുലാം,  വനിശേദമഭായ പരനികശേഭാധനയനില
ടനി ലപനഷന ലപ്രഭാകപഭാസലനില കേഭാണലപട നന്യൂനതകേള പരനികശേഭാധനിചട്ട് അടനിയന്തരമഭായനി
ലഭവമഭാക്കുന്നതനികലക്കട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന്നതമഭാണട്ട്.

(സനി)  ലറജനി കബബനിയുലട ആശനിതര്ക്കട്ട്  ജനി.പനി.എഫട്ട്.  തകേ അനുവദനിക്കുന്നതനികലക്കട്ട്
ഉടുമ്പനകചേഭാല തഹസനിലദഭാരുലട  ശേനിപഭാര്ശേ  6-10-2016-ല കേളകകററനില ലഭനിചനിട്ടുള്ളതലാം
തടര്നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചട്ട് വരുന്നതമഭാണട്ട്.  എസട്ട്.എല.ലഎ.  തകേ അനുവദനിക്കുന്നതനികലക്കട്ട്
ഉടുമ്പനകചേഭാല  തഭാലൂക്കനിലനനിന്നട്ട്  29-9-2016-ല  ജനിലഭാ  ഇനഷസ്വറനസട്ട്   ഓഫതീസനികലക്കട്ട്
തഹസതീലദഭാര് കേത്തട്ട് അയചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(ഡനി) 14-10-2016-ല ആണട്ട് കേളകകററനിലല സര്വതീസട്ട്  ലപനഷന വകേകേഭാരവലാം
ലചേയ്യുന്ന ലസക്ഷനനില ഇതസലാംബനനിച ലപ്രഭാകപഭാസല ലഭനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  വനിശേദമഭായ
പരനികശേഭാധനയനില  കേഭാണലപട  നന്യൂനതകേള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനികലക്കട്ട്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുന്നതമഭാണട്ട്.

(ഇ) ഉടുമ്പനകചേഭാല തഹസനിലദഭാറനിലനനിനലാം നന്യൂനതകേള പരനിഹരനിച ലപനഷന
ലപ്രഭാകപഭാസല ലഭവമഭാക്കനി ഇടുക്കനി ജനിലഭാ കേളകറുലട ഓഫതീസനില നനിനള്ള നടപടനി
ക്രമങ്ങള  എത്രയുലാം  കവഗലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  അക്കസൗണന്റെട്ട്  ജനറല  കകേരള
തനിരുവനന്തപുരത്തനിനട്ട്   അയചട്ട്   ലകേഭാടുക്കുന്നതഭാണട്ട്.   ലപനഷന ആനുകൂലവങ്ങള അക്കസൗണന്റെട്ട്
ജനറല അലാംഗതീകേരനിചട്ട് വരുന്ന മുറയട്ട് ടനി ആനുകൂലവങ്ങള  നലകുന്നതഭാണട്ട്.

വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേള

219 (3751) ശതീ  .    ലകേ  .    ലജ  .    മഭാകനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ലകേഭാചനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനില എത്ര സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേള വഭാടകേ
ലകേടനിടത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്; അവ ഏലതലഭാലാം; വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേള,  സര്ക്കഭാര്
ലകേടനിടത്തനികലക്കട്ട് മഭാറനി സഭാപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലകേഭാചനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില  10  സര്ക്കഭാര് ഓഫതീസുകേള വഭാടകേ
ലകേടനിടത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ലചേലഭാനലാം വനികലജനിലല മൃഗഭാശുപത്രനി, ഹഭാര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ഓഫതീസട്ട്,  കുമ്പളങ്ങനി  വനികലജനിലല  മൃഗഭാശുപത്രനി,  കൃഷനി  ഭവന,
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കതഭാപ്പുലാംപടനി  വനികലജനിലല  ലതീഗല  ലമകടഭാളജനി  ഓഫതീസട്ട്,  സനിറനി  കറഷനനിലാംഗട്ട്
ഓഫതീസട്ട്,  തഭാലൂക്കട്ട്  സവപ ഓഫതീസട്ട്,   കജഭായനിന്റെട്ട്   ആര്.ടനി.  ഓഫതീസട്ട്,  കഫഭാര്ടട്ട്
ലകേഭാചനി  വനികലജനിലല  ഫനിഷറതീസട്ട്  ഓഫതീസട്ട്,  സ്റ്റഭാറനിസ്റ്റനികട്ട്  &  ഇക്കകണഭാമനികട്ട്
ഒഭാഫതീസട്ട് എന്നനിവയഭാണട്ട് വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നവ.

(ബനി) നനിലവനില പരനിഗണനയനില ഇല.

മണല വഭാരഭാന അനുമതനി

220 (3752) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ചേഭാലനിയഭാറനിലന്റെ മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല കേടവകേളനില മണല വഭാരഭാന അനുമതനി
നലകുകേയുലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയുലട ഭഭാഗത്തുനനിനള്ള കേടവകേളനില മണല വഭാരലനിനട്ട്
നനിയനണകമര്ലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയ  നടപടനി  നവഭായതീകേരനിക്കത്തക്കതഭാലണന്നട്ട്  കേരുതനകണഭാ;
വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതസലാംബനനിചട്ട് കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലയനിലല പതനിലനഭാന്നട്ട് എലാം.എല.എ.-മഭാര്
ഒപനിട്ടു നലകേനിയ നനികവദനത്തനികന്മല സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) 35284/P3/2016/R.D. നമ്പര് ഫയലനിലന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേഭാലനിയഭാര് പുഴയനില സഭാന്റെട്ട് ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  പഠനലാം നടത്തനിയതട്ട് മലപ്പുറലാം
ജനിലയനില  നനിലമ്പൂര്  പഞഭായത്തനിലന്റെ  പരനിധനിയനിലുള്ള  വമലഭാടട്ട്  പഭാലലാം  മുതല
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില മഭാവൂര് പഞഭായത്തനിലന്റെയുലാം മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല വഭാഴക്കഭാടട്ട്
പഞഭായത്തനിലന്റെയുലാം  പരനിധനിയനില  വരുന്ന  കേവണക്കലട്ട് ല്ല്  ലറഗുകലറര്  വലരയുള്ള
53  കേനി.മതീ.  നദതീഭഭാഗത്തഭാണട്ട്.  കേവണക്കലട്ട് ല്ല്  ലറഗുകലററനിനട്ട്  തഭാകഴഭാട്ടുള്ള  ഭഭാഗലാം
തതീരകദശേ നനിയനണ കമഖലയഭായതനിനഭാലുലാം വമലഭാടനി  പഭാലത്തനിനു മുകേളനികലയള്ള
പ്രകദശേലാം  കൂടുതലഭായുലാം  വനകമഖലയഭായതനിനഭാലുലാം  ആണട്ട്  പ്രസ്തുത  പരനിധനിക്കുള്ളനില
പഠനലാം  നടത്തനിയതട്ട്.  പ്രസ്തുത  പഠന  പരനിധനിയനില  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില
ചേഭാലനിയഭാര്  പുഴയുലട  10  കേനി.മതീ.  വരുന്ന  വലതകേര  മഭാത്രമഭാണട്ട്  ഉളലപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇതനില  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  ലകേഭാടനിയറര്,  ചേഭാത്തമലാംഗലലാം,  മഭാവൂര്  എന്നതീ
പഞഭായത്തുകേളഭാണട്ട് ഉളലപടുന്നതട്ട്.  പ്രസ്തുത പഠനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ഇസൗ
10  കേനി.മതീ.  പരനിധനിയനില  ഇരുകേരകേളനിലുലാം  സമ്മേര്  ജലനനിരപനിനട്ട്  മുകേളനില  മണല
ഉള്ളതഭായനി ഫതീലഡട്ട് പഠനത്തനിലുലാം ഫതീലഡട്ട് പരനികശേഭാധനയനിലുലാം കേഭാണുന്നനില.  ഇസൗ
10  കേനി.മതീ.  പരനിധനിയനില വരുന്ന എതനിര്  വശേലത്ത മലപ്പുറലാം  ജനിലയുലട  വഭാഴക്കഭാടട്ട്
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പഞഭായത്തനിലുലാം  സമ്മേര്  ജലനനിരപനിനട്ട്  മുകേളനില  മണല  ഉള്ളതഭായനി  കേഭാണുന്നനില.
ആയതനിനഭാല  ഇസൗ  ഇരുകേരകേളനില  വരുന്ന  പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം  മണല  വഭാരഭാന
അനുമതനി നലകേനിയനിടനില.

(ബനി&സനി) 6-6-2015-ലല ജനി.ഒ. (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്  229/2015/റവ, 12-2-2016-ലല
ജനി.ഒ.  (എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്  114/16/റവ എന്നതീ ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
ചേഭാലനിയഭാര്  പുഴയനിലല  മണല  ലഭവത  സലാംബനനിച  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനത്തനില
അപഭാകേത  ഉലണനലാം  ആയതനിനഭാല  തടര്പഠനങ്ങള  നടത്തനി  മണല  വഭാരലനിനട്ട്
നനിയനണലാം  ഏര്ലപടുത്തണലാം  എനള്ളതഭാണട്ട്  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  11
എലാം.എല.എ.-മഭാര് ഒപനിട്ടു നലകേനിയ നനികവദനത്തനിലല ആവശേവലാം.  ലസന്റെര് കഫഭാര്
കസഭാഷവല ആന്റെട്ട് റനികസഭാഴസട്ട് ലഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട് (CSRD, Thrissur) പഠനലാം നടത്തനി
സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ചേഭാലനിയഭാര്  പുഴയനിലല  വനിവനിധ
പഞഭായത്തുകേളുലട മണല ലഭവത സലാംബനനിചട്ട് പുറലപടുവനിച 6-6-2015-ലല  ജനി.ഒ.
(എലാംഎസട്ട്.) നമ്പര്229/2015/ആര്.ഡനി. ഉത്തരവനില ഗുരുതരമഭായ പനിഴവകേള കേടന
കൂടനിയനിരുന. പ്രസ്തസ്തുത ഉത്തരവനിലന കചേഭാദവലാം ലചേയട്ട് ബഹുമഭാനലപട വഹകക്കഭാടതനിയനില
റനിടട്ട്  ലപറതീഷന നമ്പര്  28751/2015  ഫയല ലചേയ്യുകേയുലാം ബഹുമഭാനലപട വഹകക്കഭാടതനി
23-9-2015-ലല വനിധനിനവഭായ പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തസ്തുത സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുന:പരനികശേഭാധനിക്കഭാന
ഉത്തരവനിടുകേയുലാം  ലചേയ.  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  6-6-2015-ലല  ഉത്തരവലാം
CSRD-യുലട  പഠന  റനികപഭാര്ട്ടുലാം  വതീണ്ടുലാം  പരനികശേഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി.  പ്രസ്തുത
പരനികശേഭാധനയനില  6-6-2015-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവനിലല  ക്രമ  നമ്പര്  1-ല
പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന  Vazhakkad  Right  Bank-ലല  മണല  ലഭവതയഭായനി  മഭാര്ക്കട്ട്
ലചേയനിരനിക്കുന്ന  73053.99  കേച്യുബനികേട്ട് മതീറര് എന്നതട്ട് ചേതീകക്കഭാടട്ട്,  കേതീഴട്ട് പറമ്പട്ട് എന്നതീ
പഞഭായത്തുകേളനില  36526.99  കേച്യുബനികേട്ട്  മതീറര്  വതീതലാം  വചട്ട്  വകരണതഭായനിരുന
എനലാം എടവന പഞഭായത്തനിലന്റെ മണല ലഭവതയഭായനി കേഭാണനിചനിരുന്ന 1,30,128.19
കേച്യുബനികേട്ട് മതീറര് എന്നതനിനുപകേരലാം (84158.25 +45969.94) 108.140.516 കേച്യുബനികേട്ട്
മതീറര്  എന്നഭാണട്ട്  വകരണനിയനിരുന്നലതനലാം  മഭാമ്പഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനിലന്റെ  മണല
ലഭവതയഭായനി കേഭാണനിചനിരുന്ന 132900 കേച്യുബനികേട്ട് മതീറര് (120017.21 +12882.82)-നു
പകേരലാം 140496.23 കേച്യുബനികേട്ട് മതീറര് ആണട്ട് വകരണനിയനിരുന്നലതനലാം മണല ലഭവത
“NIL”എന്നട്ട് കേഭാണനിചനിരുന്ന ചേഭാലനിയഭാര് പഞഭായത്തനില  14391.55  കേച്യുബനികേട്ട്  മതീറര്
മണല ലഭവത ഉണട്ട് എന്നട്ട് കേഭാണനികക്കണനിയനിരുന എന കേലണത്തുകേയുണഭായനി.
അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  മുകേളനില  പറഞ്ഞനിരനിക്കുന്ന  പ്രകേഭാരമുള്ള  മഭാറങ്ങള
ഉളലക്കഭാള്ളനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  12-2-2016-നട്ട്  G.O.(MS)  No.114/RD  പുറലപടുവനിക്കുകേയുണഭായനി.
ലസന്റെര് കഫഭാര് കസഭാഷവല ആന്റെട്ട് റനികസഭാഴട്ട്സട്ട് ലഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട്  (CSRD, Thrissur)
സമര്പനിച  പഠന  റനികപഭാര്ടനിലന്റെ  പ്രസ്തുത  ഭഭാഗങ്ങള  പരനികശേഭാധനിചതനില  മണല
ലഭവത  സലാംബനനിചട്ട്  ഓകരഭാ  പഞഭായത്തട്ട്  തലത്തനിലുലാം  കേണ്കസഭാളനികഡറട്ട്  ലചേയ
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പടനികേ ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി കേഭാണുന്നനില.  മൂന്നട്ട് വര്ഷത്തനിലലഭാരനിക്കല സഭാന്റെട്ട്
ഓഡനിറട്ട്  നടകത്തണതള്ളതനിനഭാല  അടുത്ത  രണട്ട്  വര്ഷത്തനിനകേലാം  തലന്ന  പുതനിയതഭായനി
സഭാന്റെട്ട്  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുകമ്പഭാള ബഹുമഭാനലപട അലാംഗങ്ങള ചൂണനിക്കഭാണനിചനിരനിക്കുന്ന
പ്രസക്തമഭായ  കേഭാരവങ്ങള  കൂടനി  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനുലാം  പഞഭായത്തട്ട്  തലത്തനില
കേണ്കസഭാളനികഡറട്ട് ലചേയ മണല ലഭവത സലാംബനനിച പടനികേ ഉളലപലട വവക്തവലാം
വനിശേദവമഭായ പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുന്നതനിനുലാം ഉള്ള മഭാര്ഗ്ഗ നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള പഠനലാം
നടത്തുന്നതനിനട്ട് നനികയഭാഗനിക്കുന്ന സമനിതനികേളക്കട്ട് നലകുന്നതനിനുലാം പഠന റനികപഭാര്ട്ടുകേലള
അടനിസഭാനമഭാക്കനി സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള പുറലപടുവനിക്കുകമ്പഭാള  ജഭാഗതഭാപൂര്ണമഭായ
സമതീപനലാം  സസ്വതീകേരനിചട്ട്  ഉത്തരവനില  ഉളലപടുത്തുന്ന  കേഭാരവങ്ങള  ശേരനിയഭാലണന്നട്ട്
ഉറപ്പുവരുത്തനിലക്കഭാണഭായനിരനിക്കണലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേള  പുറലപടുവനികക്കണലതന്ന
കേര്ശേന  നനിര്കദ്ദേശേലാം  ബനലപട  ഉകദവഭാഗസര്ക്കട്ട്  നലകുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കദശേതീയ കുടുലാംബകക്ഷമ പദതനി

221 (3753) ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കദശേതീയ കുടുലാംബകക്ഷമ പദതനി പ്രകേഭാരമുള്ള ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള
അകപക്ഷകേള തതീരുമഭാനമഭാകേഭാലത ലകേടനിക്കനിടക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കേനില  ലകേടനിക്കനിടക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളനില  തതീരുമഭാനലമടുക്കഭാന
സസ്വതീകേരനിച അടനിയന്തര നടപടനികേള വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഏതട്ട്  വര്ഷലാം  വലരയുള്ള  അകപക്ഷകേളനിലഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനലമടുത്തതട്ട്;
ഓകരഭാ  തഭാലൂക്കനിലുലാം  ലഭനിച  അകപക്ഷകേളുലടയുലാം  സഹഭായലാം  അനുവദനിക്കലപട
അകപക്ഷകേളുലടയുലാം എണലാം സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം അടനിസഭാനത്തനില വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം പ്രസ്തുത പദതനി പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിച
ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ കേണക്കുകേള ലവളനിലപടുത്തഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കദശേതീയ കുടുലാംബകക്ഷമ പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേളനില
മുനഗണനഭാക്രമത്തനില  ഫണനിലന്റെ  ലഭവത  അനുസരനിചട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിച്ചു
നലകുനണട്ട്.  ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുന്ന മുറയട്ട്  ബഭാക്കനിയുള്ള അകപക്ഷകേളനിലുലാം ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കഭാന കേഴനിയുലാം.

(സനി)  കകേഭാടയലാം,  പത്തനലാംതനിട  ജനിലകേളനില  2015  ലഫബ്രുവരനി  വലരയുലാം  മറ്റു
ജനിലകേളനില  2016  ലസപ്റലാംബര് മഭാസലാം വലരയുമുള്ള അകപക്ഷകേളനില തതീരുമഭാനലമ
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ടുത്തനിട്ടുണട്ട്. ഓകരഭാ തഭാലൂക്കനിലുലാം ലഭനിച അകപക്ഷകേളുലടയുലാം സഹഭായലാം അനുവദനിക്കലപട
അകപക്ഷകേളുലടയുലാം എണലാം സലാംബനനിച വനിശേദഭാലാംശേലാം അനുബനലാം-1 ല കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.*

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  ധനസഹഭായത്തനിലന്റെ  കേഴനിഞ്ഞ  മൂന്നട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലത്ത  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  കേണക്കുകേള  അനുബനലാം-2  ആയനി
കചേര്ക്കുന.*

റവനന്യൂ സര്കവ അദഭാലത്തുകേള

222 (3754) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   വഹബനി ഈഡന :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശേബരതീനഭാഥന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് റവനച്യു സര്കവ അദഭാലത്തുകേള നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; 

(ബനി) പ്രസ്തുത അദഭാലത്തുകേളനില എത്ര ലക്ഷലാം പരഭാതനികേളഭാണട്ട് ലഭനിചലതനലാം
ഇതനില എത്ര പരഭാതനികേള പരനിഹരനിച്ചുലവനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  അകപക്ഷകേളുലട  പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തഭാന  ഭരണതലത്തനില
എലന്തലഭാലാം സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളലതന്നട്ട് വനിവരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി & സനി)  വനിവരലാം കശേഖരനിച്ചു വരുന.

കേഭായല കേകയറലാം

223 (3755) ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

കേഭായല  കേകയറലാം  സലാംബനനിചട്ട്  എന്തട്ട്  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്;  കേകയറക്കഭാലര  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എന്തട്ട്  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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നനിലവനില തഭാലൂക്കട്ട്  സര്കവയര്മഭാര് മുകഖന കേലണത്തനിയ കേഭായല കേകയറങ്ങള
ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട് കകേരളഭാ ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരവലാം പഞഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട് ആകട്ട്
അനുസരനിചട്ട് ബനലപട തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട പരനിധനിയനില വരുന്ന
കേഭായല  കേകയറങ്ങള  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ബനലപട  വകുപ്പുകേളക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശേലാം
നലകേനി  കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം  തടയുന്നതനിനുലാം  ഫലപ്രദമഭായനി  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചു വരുനണട്ട്. 1994-ലല പഞഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട്  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം, 1994-ലല
കകേരള  മുനനിസനിപഭാലനിറനി  നനിയമപ്രകേഭാരവലാം  തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട
അധനികേഭാര പരനിധനിയനിലുള്ള സര്ക്കഭാര് വസ്തുക്കളുലട കേകയറലാം ഒഴനിപനിക്കുന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്
തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  കേര്ശേന  നനിര്കദ്ദേശേലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
പഞഭായത്തുകേളനില 1996-ലല കകേരള പഞഭായത്തട്ട് രഭാജട്ട് (കേകയറലാം നതീക്കലാം ലചേയലുലാം
അനധനികൃതമഭായനി  വകേവശേലാം  വയന്നതനിനട്ട്  പനിഴചുമത്തലുലാം  ഇസൗടഭാക്കലുലാം)  ചേടങ്ങള
അനുസരനിചഭാണട്ട് കേകയറലാം ഒഴനിപനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.  തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളുലട
അധതീനതയനിലുള്ള വസ്തുക്കളുലട കേകയറലാം ശദയനിലലപടുന്നപക്ഷലാം ആയതട്ട് അളന്നട്ട്
തനിടലപടുത്തനി  ലസചട്ട്  സഹനിതലാം  അഡതീഷണല  തഹസതീലദഭാര്  ബനലപട
തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ സഭാപന ലസക്രടറനിക്കട്ട് തടര്നടപടനികേളക്കഭായനി വകേമഭാറുന.

റവനന്യൂ വകുപനിനകേതീഴനിലല അനധനികൃത നടപടനികേള

224 (3756) ശതീ  .    പനി  .    ലകേ  .    ശേശേനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശേഷലാം അനധനികൃത പടയങ്ങള,
കുത്തകേപഭാടങ്ങള,  സഭാധുതയനിലഭാത്ത പഭാടങ്ങള,  പുറകമ്പഭാക്കു ഭൂമനിയനിലല അനധനികൃത
കേകയറങ്ങള  എന്നനിവ  കേലണത്തനിയതനിനകമല  എന്തു  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാര്  ഇവയഭായനി  എലന്തങ്കേനിലുലാം  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുകവഭാ;
എങ്കേനില അതനിലൂലട കേലണത്തനിയ വനിവരങ്ങള എലന്തലഭാലാം;

(സനി)  റവനന്യൂ  വകുപനിന  കേതീഴനിലല  ഓഫതീസുകേളനില  കവണ്ടുന്ന  നനിര്ണഭായകേ
കരഖകേള സൂക്ഷനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിയമപരമഭായ സലാംവനിധഭാനങ്ങള എലന്തലഭാലമനലാം
അവയട്ട് ഓകരഭാന്നനിനുലാം ചുമതലലപട ഉകദവഭാഗസര് ആലരലഭാലമനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കേകയറക്കഭാലര സഹഭായനിക്കഭാന കരഖകേള നശേനിപനിക്കുന്ന ഒരു വനിഭഭാഗലാം
ഉകദവഭാഗസരുള്ളതഭായ പരഭാതനികേള ശദയനിലലപട്ടുകവഭാ;  എങ്കേനില കേഴനിഞ്ഞ അഞ്ചു
വര്ഷമഭായനി ഇത്തരലാം കകേസ്സുകേളനില ഉളലപട റവനച്യുവകുപട്ട് ഉകദവഭാഗസര് ആലരലഭാലാം;
അവരുലട കപരനില എന്തു നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു; വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ -ഡനി) വനിവരലാം കശേഖരനിച്ചുവരുന.

റനിവര് മഭാകനജുലമന്റെട്ട് ഫണട്ട്

225 (3757) ലപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുവസന തങ്ങള : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) റനിവര് മഭാകനജട്ട്  ലമന്റെട്ട് ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് 2014-15 വര്ഷത്തനില മലപ്പുറലാം
ജനിലയനില നടപനിലഭാക്കനിയ പദതനികേള ഏലതലഭാലാം;എത്ര തകേ ലചേലവഴനിച്ചു;

(ബനി)  കകേഭാടക്കല  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇതനില
ഉളലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന്നതട്ട്;എത്ര തകേ; ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പുതനിയതഭായനി  കകേഭാടക്കല  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  പദതനികേള
ഉളലപടുത്തുലാം; വനിശേദമഭായ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2014-15 വര്ഷത്തനില മലപ്പുറലാം ജനിലയനില കേടലുണനിപ്പുഴയനിലല തടയണ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇസൗ പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി ഇതവലര
22.6 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കകേഭാടയല മണ്ഡലത്തനില നനിനലാം പദതനികേള ഒനലാം ഉളലപടുത്തനിയനിടനില.

(സനി) ഇക്കഭാരവത്തനില ജനിലഭാ വനിദഗ സമനിതനിയുലട ശേനിപഭാര്ശേകേള ഒനലാംതലന്ന
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിടനില.

പടയലാം അനുവദനിക്കഭാന നടപടനി

226 (3758) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) എറണഭാകുളലാം ജനിലയനിലുള്ള കുമ്പളങ്ങനി പഞഭായത്തനിലല പത്തഭാലാം വഭാർഡനിൽ
രണ്ടുലതങലാംതറ പൂവഭാടനി വതീടനില തഭാമസനിക്കുന്നവരുലാം പുലയ സമുദഭായഭാലാംഗങ്ങളുമഭായ
ആര്.പനി.  ശതീധരന,  ആര്.എസട്ട്.  സകന്തഭാഷട്ട്  എന്നനിവര്ക്കട്ട്  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്ന
പടയലാം ഒപനിടട്ട് നലകേഭാത്തതനിനട്ട് കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതസലാംബനനിചട്ട്  സമര്പനിച  പരഭാതനിയനില  സസ്വതീകേരനിച  നടപടനി
എലന്തന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ശതീ. ആര്. പനി.  ശതീധരന, ശതീ.  ആര്.  എസട്ട്.  സകന്തഭാഷട്ട്,  രണ്ടു
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ലതങലാംതറ  വതീടട്ട്,  കുമ്പളങ്ങനി  എന്നനിവര്ക്കട്ട്  30-10-2013-ല  ക്രയ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
അനുവദനിചനിരുന. 1970 മുതല ടനി വസ്തുക്കള വകേവശേത്തനിലഭാണട്ട് എന്നതട്ട് സലാംബനനിച
കരഖകേള കേക്ഷനികേളക്കട്ട് ഹഭാജരഭാക്കഭാന കേഴനിഞ്ഞനിടനില. ടനി വസ്തുക്കളുലട മുന ആധഭാരങ്ങള
ഹഭാജരഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ആവശേവലപലടങ്കേനിലുലാം ആയതലാം കേക്ഷനികേള ഹഭാജരഭാക്കനിയനിടനില.
ഇസൗ സഭാഹചേരവത്തനില ജപനി രഹനിത സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് ഉളലപലട വനിശേദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട്
തഹസതീലദഭാരനില നനിനലാം ആവശേവലപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ആയതട്ട് ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട്
പടയലാം അനുവദനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.  

ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട് കഗഡനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം

227 (3759)  ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശേന :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജതീന്ദ്രന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട്  കഗഡനിലാംഗട്ട്  ഏര്ലപടുത്തഭാന
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേളകര്മഭാരുലട ഏലതലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട മനികേവനിലന്റെ അടനിസഭാന
ത്തനിലഭാണട്ട് കഗഡനിലാംഗട്ട് ഏര്ലപടുത്തഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കഗഡനിലാംഗട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാംമൂലലാം  കേളകകററ്റുകേളുലട  പ്രവര്ത്തനലാം  എത്ര
മഭാത്രലാം കേഭാരവക്ഷമമഭാകുലമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ജനിലഭാ കേളകര്മഭാര്ക്കട്ട് കഗഡനിലാംഗട്ട് ഏര്ലപടുത്തുന്നതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലമടുത്തനിടനില.

ലനന്മഭാറ ലഎ.ടനി.ലഎ.-യുലട സലലാം ഏലറടുക്കുന്ന നടപടനി

228 (3760) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലനന്മഭാറ ഐ.ടനി.ഐ.-യുലട സലലാം ഏലറടുക്കുന്ന നടപടനി ഏതട്ട് ഘടലാംവലരയഭായനി
എന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനഭായനി  പഭാലക്കഭാടട്ട്  കേളകകററനിലനനിനലാം എന്നഭാണട്ട്
അകപക്ഷ അയചതട്ട് എന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള ഉത്തരവട്ട് വവകേഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരവലാം
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില ചേനിറര് തഭാലൂക്കനിലല വലങ്ങനി വനികലജനില റതീ-സര്കവ
നമ്പര്  497/10-ലലപട  1.0120  ലഹകര് ഭൂമനി,  ഗവ.ലഎ.റനി.ലഎ.  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനികലക്കഭായനി
ഭൂമനി വകേമഭാറ ലപ്രഭാകപഭാസല പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ കേളകര് 10-9-2015-ല ലഭാന്റെട്ട് റവനന്യൂ
കേമ്മേതീഷണര് മുകഖന സര്ക്കഭാരനില സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി ലപ്രഭാകപഭാസലനില ഭൂമനിയുലട
നനിലവനിലുള്ള കേകമ്പഭാള വനില ഉളലക്കഭാള്ളനിചനിടനിലഭാത്തതനിനഭാല ഭൂമനിയുലട കേകമ്പഭാളവനില
അടനിയന്തരമഭായനി ലഭവമഭാക്കഭാന ലഭാന്റെട്ട് റവനന്യൂ കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശേലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഭൂമനിയുലട  കേകമ്പഭാളവനില  ഉളലപലടയുള്ള  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  തടര്നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

പതനിച്ചു നലകേനിയ ഭൂമനി

229 (3761) ശതീ  .   ലകേ  .   കൃഷ്ണനകുടനി :
ശതീ  .   സനി  .   ലകേ  .   നഭാണു :
ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2011  ജൂണ് 1 മുതല 2016  കമയട്ട്  31  വലര കകേരളത്തനിലല അനഭാഥഭാലയങ്ങള,
സസ്വകേഭാരവ ടസ്റ്റുകേള,  സസ്വകേഭാരവ വനിദവഭാഭവഭാസ സഭാപനങ്ങള,  സസ്വകേഭാരവ വവക്തനികേള
എന്നനിവര്ക്കട്ട് എത്ര ഭൂമനിയഭാണട്ട് മുനസര്ക്കഭാര് പതനിച്ചു നലകേനിയതട്ട് എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇകത കേഭാലയളവനില കകേരളത്തനിലല ഭൂരഹനിതരഭായ ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട്
ഭൂമനി  പതനിച്ചു നലകേണലമന്ന കകേഭാടതനി വനിധനിയുലാം അതമഭായനി ബനലപട ഉത്തരവകേളുലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഉലണങ്കേനില  അതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  എത്ര  ഭൂമനി,  ഏലതഭാലക്ക
ജനിലകേളനില,  എവനിലടലയഭാലക്ക ഭൂരഹനിതരഭായ ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട് പതനിച്ചു നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്
എന്നതനിലന്റെ വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിശേദവനിവരലാം അനുബനമഭായനികചേര്ക്കുന.*

ഇടുക്കനി മഭാങ്കുളലാം വനികലജനില ഭൂരഹനിത കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഭൂമനി

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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230 (T* 3762)  ശതീ  .    അനവര് സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി  കദവനികുളലാം  മഭാങ്കുളലാം  വനികലജനില  ഭൂരഹനിത  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി
പതനിചട്ട് നലകുന്നതനിനഭായനി  1977-ലല ലകേ.ഡനി.എചട്ട്.  നനിയമപ്രകേഭാരലാം എത്ര ഏക്കര്
സലലാം മഭാറനിലവചനിട്ടുണഭായനിരുന; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സലലാം ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട് പതനിചട്ട് നലകുന്ന നടപടനി ഏത ഘടത്തനിലഭാണട്ട്;

(സനി) ഭൂരഹനിത കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഭൂമനി പതനിചട്ട് നലകുന്ന പദതനി തസ്വരനിതലപടുത്തുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേണന  കദവന  ലപ്രഭാഡന്യൂസട്ട്  കേമ്പനനിയനിലനനിനലാം  1971-ലല  ലകേ.ഡനി.എചട്ട്.

ഭൂമനി  വതീലണടുക്കല  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  ഏലറടുത്തതനില  മഭാങ്കുളലാം

പ്രകദശേത്തുള്ള  5189  ഏക്കര് ഭൂമനിയഭാണട്ട്  ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്  പതനിചട്ട്  നലകുന്നതനിനഭായനി

പ്രകതവകേലാം നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ബനി & സനി) 524  കപര്ക്കട്ട്  പടയലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അവകശേഷനിക്കുന്ന ഭൂമനിയനില

1016  കപര്ക്കട്ട്  പടയലാം  അനുവദനിക്കഭാനഭായുള്ള  ഗുണകഭഭാക്തൃ  ലനിസ്റ്റട്ട്  1998-ല

പുറലപടുവനിച്ചുലവങ്കേനിലുലാം  കകേഭാടതനി  കകേസുകേളുലാം,  പ്രകദശേത്തു  നടക്കുന്ന  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്

ലസറനിലലമന്റെട്ട് സര്കവ നടപടനികേളുലാം കേഭാരണലാം ഇകപഭാള പതനിവട്ട് നടപടനികേള നടക്കുന്നനില.

കഫഭാറസ്റ്റട്ട്  ലസറനിലലമന്റെട്ട്  നടപടനികേളുലട  ഭഭാഗമഭായനി  മഭാങ്കുളലാം  റനിസര്വട്ട്  വനത്തനിലന്റെ

അതനിര്ത്തനികേള നനിശയനിക്കഭാനുള്ള സര്ലവ ദ്രുതഗതനിയനില പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന്നതനിനുള്ള

നടപടനികേള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

ആദനിവഭാസനി കുടുലാംബങ്ങള

231 (3763) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചേനിറര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില ലമഭാത്തലാം എത്ര ആദനിവഭാസനി കുടുലാംബങ്ങള

ഉണട്ട് എന്നതനിലന്റെ പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള ലനിസ്റ്റട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) അതനില സസ്വന്തമഭായനി ഭൂമനിയുലാം കേനിടപഭാടവലാം ഇലഭാത്ത എത്ര കുടുലാംബങ്ങള

ഉണട്ട് എന്നതനിലന്റെ കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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(സനി) ചേനിറര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല റവനന്യൂ പുറകമ്പഭാക്കട്ട്,  കഫഭാറസ്റ്റട്ട്,  വനിവനിധ

സര്ക്കഭാര് സഭാപനങ്ങളനിലുള്ള ഭൂമനി ഇവയുലട സര്ലവ നമ്പര് ഉളലപലടയുള്ള ലനിസ്റ്റട്ട്

പഞഭായത്തട്ട്-മുനസനിപഭാലനിറനി തനിരനിചട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

 ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശേഖരനിച്ചുവരുന.

ഭൂമനിയുലട നവഭായവനില

232  (3764)  ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കനിലല ഇരമല്ലൂര് വനികലജനില ഭൂമനിയുലട നവഭായവനില
ലതഭാടടുത്ത  വനികലജുകേലള  അകപക്ഷനിചട്ട്  അഞനിരടനികയഭാളലാം  അധനികേമഭാലണനളളതട്ട്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇതമഭായനി ബനലപട ഏലതങ്കേനിലുലാം പരഭാതനികേള സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  തഭാരതീഫട്ട് വനില പുതക്കനി നനിശയനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലന്തങ്കേനിലുലാം നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത വനികലജനിലനനിനലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിച അകപക്ഷയനില തഭാരതീഫട്ട്
വനില പുതക്കനി നനിശയനിചട്ട് എലന്തങ്കേനിലുലാം ഉത്തരവണഭായനിട്ടുലണങ്കേനില വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) തഭാരനിഫട്ട് വനില പുതക്കനി നനിശയനിക്കുന്നതനിനട്ട് അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതലാം അകപക്ഷ നവഭായമഭാലണന്നട്ട് കേഭാണുന്നപക്ഷലാം നവഭായവനില
പുതക്കനി നനിശയനിചട്ട് നലകേനി കപഭാരുന്നതമഭാണട്ട്.

(ഡനി) സര്ക്കഭാരനില ലഭനിച അകപക്ഷയനികന്മല പരനികശേഭാധന നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

അങ്കേമഭാലനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല വനികലജട്ട് ഓഫതീസുകേള

233 (3765) ശതീ  .    കറഭാജനി  എലാം  .    കജഭാണ് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) അങ്കേമഭാലനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലല വനികലജട്ട് ഓഫതീസുകേളുലട കപരുലാം,
വനിലഭാസവലാം കഫഭാണ് നമ്പരുലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഈ  മണ്ഡലത്തനിലല  ഏലതലഭാലാം  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസുകേളഭാണട്ട്  വഭാടകേ
ലകേടനിടത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില കേഭാലപഴക്കലാം ലകേഭാണട്ട് കശേഭാചേനതീയഭാവസയനിലഭായ വനികലജട്ട്
ഓഫതീസട്ട് ലകേടനിടങ്ങള ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസ്തസ്തുത വനികലജട്ട് ഓഫതീസുകേളക്കട്ട് പുതനിയ ലകേടനിടലാം പണനിയുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അങ്കേമഭാലനി നനികയഭാജകേ മണ്ഡലത്തനിലുള്ള വനികലജട്ട് ആഫതീസുകേളുലട കപരട്ട്,
കമല വനിലഭാസലാം, കഫഭാണ് നമ്പര് എന്നനിവ അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  വഭാടകേ ലകേടനിടത്തനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന വനികലജട്ട്  ആഫതീസുകേള ഒനലാം
തലന്നയനില.

(സനി)  കേഭാലടനി,  കേറുകുറനി  എന്നതീ  വനികലജുകേള നനിലവനില  കശേഭാചേനതീയഭാവസ
യനിലുള്ളതഭാണട്ട്.

(ഡനി) കേഭാലടനി വനികലജട്ട് ആഫതീസനിനട്ട്, ഉദ്ഘഭാടനലാം കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുള്ള കേഭാലടനി മനിനനി
സനിവനില  കസ്റ്റഷനനില  റൂലാം  അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  കേറുകുറനി  വനികലജട്ട്   ആഫതീസട്ട്
നനിലവനില അനകട്ട് ലകേടനിടത്തനില പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന്നതലാം,  ലമയനിന ബനിലഡനിലാംഗനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതലാം  വവദച്യുതനി  ബനലാം  ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  ലമയനിന
ബനിലഡനിലാംഗനികലക്കട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം മഭാറനിയനിടനിലഭാത്തതമഭാണട്ട്.

വനികലജട്ട് ഫതീലഡട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസ്തനികേ

234  (3766)  ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) റവനന്യൂ വകുപനില വനികലജട്ട് ഫതീലഡട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസ്തനികേയുലട കയഭാഗവത
ഉയര്ത്തുന്നതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉകദവഭാഗസ  ഭരണ  പരനിഷ്കഭാര  വകുപനിലന്റെ  അനുകൂല  ശേനിപഭാര്ശേകേളുണഭായനിട്ടുലാം
ഉത്തരവനിറങന്നതനിനുള്ള കേഭാലതഭാമസത്തനിലന്റെ കേഭാരണലമന്തഭാണട്ട്;

(സനി)  ഇതസലാംബനനിചട്ട്  റവനന്യൂ  വകുപനിലന്റെ  പരനിഗണനയനിലുള്ള  70777/2012,
63379/2015 നമ്പര് ഫയലുകേളനില സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(എ&ബനി) ഉണട്ട്.  14-10-2016  തതീയതനിയനില  ജനി.ഒ.(വകേ)  538/16/റവ.
നമ്പറഭായനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  70777/റനി1/12  നമ്പര്  ഫയലനിലല  വനിഷയമഭായ  വനികലജട്ട്  ഫതീലഡട്ട്
അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് തസ്തനികേയുലട അടനിസഭാന വനിദവഭാഭവഭാസകയഭാഗവത പത്തഭാലാംക്ലഭാസട്ട്/തത്തുലവലാം
എന്നട്ട് ഉയര്ത്തുന്നതലാം കേരലാം രസതീതനില ഒപനിടുന്നതനിനട്ട് വനികലജട്ട് ഫതീലഡട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെനിനട്ട്
അധനികേഭാരലാം നലകുന്നതലാം സലാംബനനിചട്ട്  വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശേഭാധനിചനിട്ടുള്ളതലാം
തടര്നടപടനികേളക്കഭായനി പത്തഭാലാം ശേമ്പളപരനിഷ്കരണ കേമ്മേതീഷലന്റെ പരനിഗണനയഭായനി
23-3-2015-ല  സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി.  എങ്കേനിലുലാം  27-5-2015-ലല  സ.ഉ.(വകേ)
213/15/ആര്.ഡനി.,  30-6-2015-ലല  സ.ഉ.(വകേ)288/15/ആര്.ഡനി.  എന്നതീ  നമ്പര്
ഉത്തരവകേള  പ്രകേഭാരലാം  വനികലജഭാഫതീസുകേളനില  കേരലാം  സസ്വതീകേരനിചട്ട്  രസതീതനില  ഒപ്പുലാം
ലവചട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്  വനികലജട്ട്  ഫതീലഡട്ട്  അസനിസ്റ്റന്റെനിനട്ട്  അനുമതനി
നലകുകേയുണഭായനി. 63379/സനി2/15/ആര്.ഡനി. നമ്പര് ഫയല റവനന്യൂ (സനി) വകുപനില
വകേകേഭാരവലാം  ലചേയലവങ്കേനിലുലാം  വനികലജട്ട്  ഫതീലഡട്ട്  അസനിസ്റ്റന്റുമഭാരുലട  അടനിസഭാന
കയഭാഗവത എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി. പഭാസട്ട് ആയനി ഉയര്ത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള എകനികേച്യുടതീവട്ട്
ഓര്ഡര്  പുറലപടുവനിക്കുന്നതനിനുലാം  വനിഷയലാം  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  തടര്നടപടനി  സസ്വതീകേരനി
ക്കുന്നതനിനുമഭായനി ഇസൗ വകുപനികലയട്ട് അതഭായതട്ട് റവനന്യൂ (റനി)  വകുപനില ലഭനിക്കുകേയുലാം
ടനി  ഫയല  15214/റനി1/16/ആര്.ഡനി.  നമ്പരനില  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  തടര്നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  14-10-2016  തതീയതനിയനില ജനി.ഒ.  (വകേ)  നമ്പര്  538/16/റവ.
നമ്പരഭായനി ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുള്ളതമഭാണട്ട്.

വനികലജട്ട് ആഫതീസുകേളനിലനനിനലാം നലകുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള

235 (3767)  ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .   മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന പനി. :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ജനങ്ങള  ഏറവമധനികേലാം  ആശയനിക്കുന്ന  വനികലജട്ട്  ആഫതീസുകേളനില
നനിനലാം എത്രയനിനലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളഭാണട്ട് ലഭവമഭാക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി)  ഈ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  നല്കുന്നതനിലല  കേഭാലതഭാമസലാം  ഒഴനിവഭാക്കഭാന
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട് എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പഠനകേഭാലയളവനില വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട് ജഭാതനിസര്ടനിഫനിക്കറട്ട് അടനിക്കടനി
പുതക്കനി  നലകകേണനിവരുന്നതട്ട്  ബുദനിമുട്ടുളവഭാക്കുന്നതഭായനി  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
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എങ്കേനില ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി എന്തട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  വനികലജഭാഫതീസനില  നനിനളലപലട  റവനന്യൂ  വകുപനില നനിന്നട്ട്  24  ഇനലാം
സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളഭാണട്ട് നലകേനിവരുന്നതട്ട്. ഇവ കൂടഭാലത വനിവനിധ സതീമുകേള, കപ്രഭാഗഭാമുകേള
എന്നനിവയുമഭായനി ബനലപടട്ട് മറ്റു പല വകുപ്പുകേളുലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള നലകുന്നതനിനട്ട്
വനികലജട്ട് ആഫതീസര്മഭാലര ചുമതലലപടുത്തനി ഉത്തരവനിറക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  റവനന്യൂ വകുപനില നനിന്നട്ട് നലകുന്ന 23 ഇനലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള കസവനഭാവകേഭാശേ
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  വനിജഭാപനലാം  ലചേയനിട്ടുള്ള  കസവനങ്ങളനില  ഉളലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
ആയത പ്രകേഭാരലാം കസവനഭാവകേഭാശേ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിചട്ട് നനിശനിത
സമയപരനിധനിക്കുള്ളനില ടനി  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള നലകുവഭാന നനിയുക്ത ഉകദവഭാഗസന
ബഭാധവസനഭാണട്ട്.  e-district  പദതനിയനിലൂലട ഓണ്വലനഭായനി സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
പരമഭാവധനി കവഗത്തനില നലകേനിവരുനണട്ട്.

(സനി)  കനഭാണ് ക്രതീമനിലലയര് സര്ടനിഫനിക്കറനിലന്റെ സഭാധവതഭാ കേഭാലയളവട്ട് കകേഭാഴനിലന്റെ
കേഭാലഭാവധനി ആലണന്നട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.   എന്നഭാല ജഭാതനി
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നലകുന്നതനിനട്ട്  10  വര്ഷലാം  കേഭാലഭാവധനി  നനിശയനിചനിരുനലവങ്കേനിലുലാം
ആയതട്ട്  പരഭാതനികേളുലട  അടനിസഭാനത്തനില  റദ്ദേട്ട്  ലചേയട്ട്  പ്രകതവകേ  ആവശേവത്തനിനട്ട്
അനുവദനിചഭാല മതനിയഭാകുലാം എന്നട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിഷ്ക്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.

കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് വനികലജട്ട് ആഫതീസനിനട്ട്  ലകേടനിടലാം

236 (3768) ശതീ  .    ലകേ  .    വനി  .    വനിജയദഭാസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  വനികലജട്ട്  (ഒന്നട്ട്)  ഒഭാഫതീസട്ട്  വഭാടകേ
ലകേടനിടത്തനിലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട് എന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സസ്വന്തമഭായനി  സലമുള്ള ഈ വനികലജനിനട്ട്  ലകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;വനിശേദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില  വനിശേദമഭായ  ഡനി.പനി.ആര്.  തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിചഭാല
ഭരണഭാനുമതനി ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട്   ജനിലയനിലല  സസ്വന്തമഭായനി  സലമുള്ള  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്-1
വനികലജട്ട് ആഫതീസട്ട് സസ്വന്തലാം ലകേടനിടത്തനിലഭാണട്ട് നനിലവനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്. പ്രസ്തുത
സഭാഹചേരവത്തനില കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്-1  വനികലജട്ട് ആഫതീസനിനട്ട് ലകേടനിടനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
ഭരണഭാനുമതനി നലകുന്ന വനിഷയലാം ഇകപഭാള ബഭാധകേമല.
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കകേഭാടയലാം - കുമരകേലാം കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

237  (T*3769)  ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

കകേഭാടയലാം-കുമരകേലാം കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് കവളൂര് വനികലജനിലല സലലമടുപനിലന്റെ
ഇകപഭാഴലത്ത അവസ എലന്തനലാം പ്രസ്തുത നടപടനി  'ഡനികനഭാവ'  ആയനിട്ടുകണഭാലയനലാം
സലമുടമകേളക്കട്ട് എന്നകത്തക്കട്ട് നഷപരനിഹഭാരലാം നലകുലമനലാം വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേഭാടയലാം-കുമരകേലാം  കറഭാഡനിലല  കവളൂര്  വനികലജനിലല  വനിട്ടുകപഭായ  സര്കവ
നമ്പറുകേളനിലലപട വസ്തുക്കള പുതനിയ ലപഭാനലാംവനില നനിയമപ്രകേഭാരലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.   പുതനിയ  ലപഭാനലാംവനില  ചേടങ്ങള  പ്രകേഭാരമുള്ള
അര്ത്ഥന ലഭവമഭായഭാലുടന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കപകരഭാലനില ദുരന്ത നനിവഭാരണ കസനയുലട ഡനിറഭാചട്ട്ലമന്റെട്ട് കേവഭാലാംപട്ട്

238 (T* 3770) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നതീകലശേസ്വരലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലലപട  കപകരഭാലനില,
ദുരന്ത  നനിവഭാരണ  (എസട്ട്.ഡനി.ആർ.എഫട്ട്.)  കസനയുലട  ഡനിറഭാചട്ട്ലമന്റെട്ട്  കേവഭാലാംപട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന്നതമഭായനി ബനലപട നടപടനി ഇകപഭാള ഏതഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എണ്പതട്ട്  കേനി.മതീ.  കേടലത്തതീരമുള്ളതലാം  പ്രകൃതനി  ദുരന്തങ്ങളക്കട്ട്  ഏലറ
സഭാദവതയുള്ള പ്രകദശേവമഭായ ഇവനിലട  ദുരന്തനനിവഭാരണ  കസനയുലട  കകേന്ദ്രലാം  എകപഭാള
പ്രവര്ത്തനമഭാരലാംഭനിക്കഭാന കേഴനിയുലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില ദുരന്ത നനിവഭാരണ  (എസട്ട്.ഡനി.ആര്.എഫട്ട്.)
കസനയുലട  ഡനിറഭാചട്ട്ലമന്റെട്ട്  കേവഭാലാംപട്ട്  ആരലാംഭനിക്കുന്നതമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സലാംസഭാന
ദുരന്ത  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനി  ഒരു  തതീരുമഭാനവലാം  എടുത്തനിടനില.   കകേരളത്തനില
സലാംസഭാന ദുരന്ത പ്രതനികേരണ കസനലയ തനിരുവനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  തൃശ്ശൂര്,
കേണ്ണൂര് എന്നതീ സലങ്ങളനിലഭാണട്ട്  വനിനവസനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  എന്നഭാല ദുരന്ത നനിവഭാരണ
കസനയകവണനി  നതീകലശേസ്വരലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനിയനിലലപട  കപകരഭാല  വനികലജനില
റതീ.സ.നമ്പര് 189/1-ല 7 ഏക്കര് ഭൂമനി പതനിച്ചുനലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുനലണന്നട്ട് കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലഭാ കേളകര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

പഭാലക്കഭാടട്ട് ലഎ.ലഎ.റനി.-ക്കട്ട് സലലാം

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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239 (3771) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ഐ.ഐ.റനി.ക്കട്ട്  കവണനിയുള്ള  സലലമടുപട്ട്  അനന്തമഭായനി
നതീണ്ടുകപഭാവന എന്ന ആകക്ഷപലാം ശദയനിലുകണഭാ;  എങ്കേനില സലലമടുപട്ട് തസ്വരനിത
ലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നലതന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത ഐ.ഐ.റനി.-ക്കട്ട് എത്ര ഏക്കര് സലമഭാണട്ട്  ആവശേവമുള്ളതട്ട്;
അതനില എത്ര ഏലറടുത്തു; മനിചഭൂമനി ഏലറടുക്കുന്നതനിലന്റെ വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി)  പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില ലഎ.ലഎ.റനി.ക്കുകവണനി 504.54  ഏക്കര് സലമഭാണട്ട്

ആവശേവമുള്ളതട്ട്.ആയതനില സസ്വകേഭാരവ വവക്തനികേളനില നനിനലാം ഏലറടുകക്കണ 367.87

ഏക്കര് ഭൂമനിയനില 317.77 ഏക്കര് ഭൂമനി ഏലറടുത്തുകേഴനിഞ്ഞു. 21.56 ഏക്കര് ഭൂമനി വകേവശേക്കഭാര്

സമ്മേതപത്രലാം നലകേനിയനിടനിലഭാത്തതനിനഭാലുലാം, 23.62 ഏക്കര് ഭൂമനി വകേവശേക്കഭാര് തമ്മേനില

സസ്വത്തു  തര്ക്കകകേസട്ട്  കകേഭാടതനിയനില  നനിലനനിലക്കുന്നതനിനഭാലുലാം  ഏലറടുക്കുവഭാന

സഭാധനിചനിടനിലഭാത്തതഭാണട്ട്. 4.92  ഏക്കര് ഭൂമനിയുലട രജനികസ്ട്രേഷന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു

ലകേഭാണനിരനിക്കുന.  21.84  ഏക്കര്  പഞഭായത്തട്ട്  ഭൂമനി  റവനന്യൂ  വകുപനികലയട്ട്

പുനര്നനിക്ഷനിപമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിക്രമങ്ങള  തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ  വകുപട്ട്

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. 70.02  ഏക്കര് സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി വകേമഭാറലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനി

അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  44.81  ഏക്കര്  വനഭൂമനിക്കട്ട്  പകേരമഭായനി  89.62  ഏക്കര്  ഭൂമനി

കേലണത്തുകേയുലാം,  ടനി  ഭൂമനിയുലട  സര്ലവ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവസഭാന  ഘടത്തനില

എത്തനിയനിട്ടുള്ളതമഭാണട്ട്.  ലഎ.ലഎ.റനി.ക്കുകവണനി മനിചഭൂമനിലയഭാനലാം ഏലറടുത്തനിടനില.

ചേഭാലക്കുടനി കപഭാലതീസട്ട് കേസ്വഭാര്കടഴനിലന്റെ സലലാം 

ഏലറടുക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

240 (3772) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

ചേഭാലക്കുടനി  മുനനിസനിപല  ജലാംഗ്ഷകനഭാടട്ട്  കചേര്ന്നട്ട്  മുമ്പട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്

ആയനിരുന്ന സലലാം ഏലറടുക്കുന്നതനിനുലാം,  ലപഭാതവനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി
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പ്രസ്തുത സലലാം ഉപകയഭാഗലപടുത്തുന്നതനിനുലാം സര്ക്കഭാര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

ഉലണങ്കേനില നടപടനികേള ഏത ഘടത്തനിലഭാണട്ട് എന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചേഭാലക്കുടനി  മുനനിസനിപല  ജലാംഗ്ഷകനഭാടട്ട്  കചേര്ന്നട്ട്  മുമ്പട്ട്  കപഭാലതീസട്ട്  കേസ്വഭാര്കടഴട്ട്

ആയനിരുന്ന  സലലാം  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.  ലപഭാതവനികേസന

പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി ശേനിപഭാര്ശേ ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് പ്രസ്തുത സലലാം ഉപകയഭാഗലപടു

ത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്. 

നദനികേളനില നനിനള്ള മണലലടുപട്ട്

241 (T* 3773) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല നദനികേളനില നനിനമുള്ള മണലലടുപട്ട് സസ്വകേഭാരവ/
സഹകേരണ/ബനിനഭാമനി  ഏജനസനികേലള  ഒഴനിവഭാക്കനി  സര്ക്കഭാര്  നനിയനണത്തനില
ഏലറടുക്കഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) മഭാഫനിയവത്ക്കരണലാം വവഭാപകേമഭായനി നടക്കുന്ന മണലലടുപ്പുമൂലലാം പരനിസര
വഭാസനികേളക്കുലാം കപഭാലതീസട്ട്,  റവനന്യൂ ഉകദവഭാഗസന്മഭാര്ക്കുലാം കനലര ഉണഭായ അക്രമങ്ങള
മുനനനിര്ത്തനി സുതഭാരവമഭായ രതീതനിയനില ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട ലതഭാഴനില സലാംരക്ഷനിച്ചുലാം,
ഇടത്തട്ടുകേഭാലര ഒഴനിവഭാക്കനിയുലാം പദതനി ആസൂത്രണലാം ലചേയഭാന നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;

(സനി) അനനിയനനിതമഭായ മണലലടുപട്ട് മൂലലാം ഉണഭാകുന്ന പഭാരനിസനിതനികേ പ്രശ്നലാം
പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം ബനിനഭാമനികേലളയുലാം, മഭാഫനിയകേലളയുലാം ഒഴനിവഭാക്കനി ലതഭാഴനില സുരക്ഷനിതതസ്വവലാം
സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  വരുമഭാനവമുണഭാക്കഭാന  ഇസൗ  പദതനി  നടപനില  വരുത്തുകമഭാ;
വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പഭാരനിസനിതനികേഭാനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്തതനിനഭാല ഇസൗ ജനിലയനില നദനികേളനില
നനിനള്ള മണലലടുപട്ട് നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മുമ്പട്ട് ഓണ്വലന സലാംവനിധഭാനലാം
വഴനി  മണല  വനിതരണലാം  നടത്തനിയനിരുന്നതനിനഭാല  മണല  മഭാഫനിയയുലട  ചൂഷണലാം
പൂര്ണമഭായുലാം അവസഭാനനിചനിരുന. ജനിലയനില നദനികേളനില നനിനള്ള മണലലടുപട്ട് സസ്വകേഭാരവ/
സഹകേരണ/ബനിനഭാമനി  ഏജനസനികേലള  ഒഴനിവഭാക്കനിലക്കഭാണഭാണട്ട്  നടത്തനിയനിരുന്നതട്ട്.

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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കകേരള നദതീതതീര സലാംരക്ഷണവലാം മണല നനിയനണവലാം ആകട്ട് അനുസരനിചട്ട്  കേടവട്ട്
കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട് നദനികേളനില നനിനള്ള മണലലടുപട്ട്  നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്.  ജനിലഭാ കേളകര്
ലചേയര്മഭാനഭായുള്ള  ജനിലഭാ  വനിദഗ  സമനിതനിയുലട  കമലകനഭാടത്തനിലഭാണട്ട്  കേടവട്ട്
കേമ്മേനിറനികേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന്നതട്ട്.

(ബനി&സനി) നദനികേളനിലനനിനലാം  അനനിയനനിതമഭായനി  മണല  വഭാരുന്നതട്ട്
തടയുന്നതനിനുലാം, സുതഭാരവമഭായ രതീതനിയനില മണല വഭാരല നടപഭാക്കുന്നതനിനുലാം കവണനിയഭാണട്ട്
2001-ലല  കകേരള  നദതീതതീര  സലാംരക്ഷണവലാം  മണലവഭാരല  നനിയനണവലാം  ആകട്ട്
ലകേഭാണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ഇതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കകേരളത്തനിലുള്ള  20  നദനികേളനില സഭാന്റെട്ട്
ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നടത്തുവഭാന  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  നനിലവനില  18  നദനികേളുലട  സഭാന്റെട്ട്
ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതമഭാണട്ട്.  നനിലവനിലല സലാംവനിധഭാനലാം സുതഭാരവമഭായഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.  കേടവകേള കലലലാം ലചേയ  നലകേനി സര്ക്കഭാര് മണല വനിലപനയനില
ഇടലപടല നടത്തനിവരുന.   മണല മഭാഫനിയഭാ  സലാംഘങ്ങലള നനിയനനിക്കുന്നതനിനട്ട്
റവനന്യൂ, കപഭാലതീസട്ട് വകുപ്പുകേള കേഭാരവക്ഷമമഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  ഇസൗ കമഖലയനിലല
ഇടത്തട്ടുകേഭാലര ഒഴനിവഭാക്കുന്നതനിനുലാം നനിര്മ്മേഭാണ കമഖലയലാം ലപഭാതജനങ്ങളക്കുലാം മണലനിലന്റെ
ലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുമഭായനി മണല സലാംഭരണവലാം വനിലപനയുലാം സഭാധവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി
വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുലട  കമധഭാവനികേലള  വനിളനിചട്ട്  കചേര്ത്തട്ട്  ആവശേവമഭായ  കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേള
നടത്തനി വനിശേദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട്  തയഭാറഭാക്കുവഭാന ചേതീഫട്ട് ലസക്രടറനിലയ ചുമതലലപടു
ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ഇസൗ വനിഷയലാം ചേര്ച ലചേയട്ട്
അന്തനിമ തതീരുമഭാനലാം വകേലക്കഭാളന്നതഭാണട്ട്.

ലനലവയല - തണതീര്ത്തട നനിയമലാം

242 (3774) ലപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട് ഹുവസന തങ്ങള :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ലനലവയല-തണതീര്ത്തട  നനിയമത്തനിലനറ  ഇകപഭാഴലത്ത
അവസലയക്കുറനിചട്ട് വനിശേദമഭായ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കേനിലനറ കൃതവമഭായ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കേമ്മേനിറനികേളുലട വനിശേദമഭായ വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേരളത്തനിലല വനികലജുകേളനിലുലാം റവനച്യു ഓഫതീസുകേളനിലുലാം കൃഷനി ഓഫതീസുകേളനിലുലാം
ഇതസലാംബനനിചട്ട് ലചേയ നടപടനിക്രമങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ) സലാംസഭാനതല കേമ്മേനിറനി എകപഭാഴഭാണട്ട് കൂടുന്നലതന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

854/2019
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ഉത്തരലാം

(എ) ലനലവയല/തണതീര്ത്തടത്തനിലന്റെ സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി സലാംസഭാനത്തട്ട്
നനിലവനിലുള്ള  2008-ലല  കകേരള  ലനലവയല  തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാകുകേയുലാം,  ഭൂവനിനനികയഭാഗ നനിയനണങ്ങളനിലല ഇളവട്ട് പ്രസ്തുത നനിയമ
പ്രകേഭാരമഭായനിരനിക്കുലമനലാം വവവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കേട്ട്
തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള കൃഷനി വകുപട്ട് വകേലക്കഭാണ്ടുവരുന.

(ബനി) കകേരളത്തനിലല 941 പഞഭായത്തുകേളനില 328 പഞഭായത്തുകേളനില ഡഭാറഭാ
ബഭാങ്കേട്ട് പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട് കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുലണനലാം 570 പഞഭായത്തുകേളനില ഡഭാറഭാ ബഭാങ്കേട്ട്
പ്രസനിദതീകേരണത്തനിനഭായനി  നലകേനിയനിട്ടുലണനലാം,  ബഭാക്കനിയുള്ള  22  പഞഭായത്തുകേളനില
ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കേട്ട്  തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  തകദ്ദേശേ  സസ്വയലാംഭരണ  വകുപട്ട്
നടത്തനിവരുന.  ഡഭാറഭാബഭാങ്കേട്ട്   തയഭാറഭാക്കനിയനിടനിലഭാത്ത  പ്രകദശേങ്ങളനില  ആവശേവമഭായ
ഫതീലഡട്ട്  പരനികശേഭാധന നടത്തനി കുറമറ  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കേട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  പ്രസനിദതീകേരനി
ക്കുന്നതനിനട്ട് കൃഷനി വകുപട്ട്, തകദ്ദേശേ സസ്വയലാംഭരണ വകുപട്ട് ലസക്രടറനിമഭാര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശേലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ആകനിലല  ലസക്ഷന  5  പ്രകേഭാരലാം  കൃഷനി  ഓഫതീസര്  കേണ്വതീനറഭായ
പ്രഭാകദശേനികേതല നനിരതീക്ഷണ സമനിതനികേളുലാം ലസക്ഷന 9  പ്രകേഭാരലാം ആര്.ഡനി.ഒ.  അദവക്ഷനുലാം
പ്രനിനസനിപല കൃഷനി ഓഫതീസര് കേണ്വതീനറുമഭായനി ജനിലഭാതല അധനികൃത സമനിതനികേളുലാം
ലസക്ഷന 8 പ്രകേഭാരലാം കേഭാര്ഷനികകേഭാത്പഭാദന കേമ്മേതീഷണര് കേണ്വതീനറഭായനി സലാംസഭാനതല
സമനിതനിയുലാം  രൂപതീകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  പ്രഭാകദശേനികേതല നനിരതീക്ഷണ സമനിതനിയനില
കൃഷനി  ഓഫതീസലറ  കൂടഭാലത  ബനലപട  തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനത്തനിലന്റെ
പ്രസനിഡന്റെട്ട്/ലചേയര്കപഴണ്/കമയര്  ലചേയര്മഭാനുലാം  ബനലപട  വനികലജട്ട്  ഓഫതീസര്/
ആഫതീസര്മഭാര്,  പ്രകദശേലത്ത ലനലക്കൃഷനിക്കഭാരുലട മൂന്നട്ട് പ്രതനിനനിധനികേള എന്നനിവര്
അലാംഗങ്ങളുമഭാണട്ട്.  ജനിലഭാതല അധനികൃത സമനിതനിയനില ആര്.ഡനി.ഒ., പ്രനിനസനിപല കൃഷനി
ഓഫതീസര് എന്നനിവലര കൂടഭാലത കേളകര് നഭാമനനിര്കദ്ദേശേലാം ലചേയ്യുന്ന മൂന്നട്ട് ലനലകേര്ഷകേര്
അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട്. സലാംസഭാനതല സമനിതനിയനില ലഭാനഡട്ട് റവനന്യൂ കേമ്മേതീഷണര്, സര്ക്കഭാര്
നഭാമനനിര്കദ്ദേശേലാം ലചേയ്യുന്ന പരനിസനിതനി കമഖലയനിലല ഒരു വനിദഗട്ട് ദന,  ലനലക്കൃഷനി
കമഖലയനിലല ഒരു ശേഭാസ്ത്രജന എന്നനിവര് അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട്.

(ഡനി)  നനിയമത്തനിലല ലസക്ഷന  5  പ്രകേഭാരവലാം ചേടങ്ങളനിലല റൂള  4  പ്രകേഭാരവലാം
കേരടട്ട്/അന്തനിമ  ഡഭാറഭാ  ബഭാങ്കേട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതലാം  ആയതനിനടനിസഭാനമഭാക്കനി
നനിയമത്തനിലല വകുപട്ട് 7, 12, 13, 19, 20, 21, 22 എന്നനിവ പ്രകേഭാരമുള്ള നനിയമഭാനുസൃത
നടപടനികേളഭാണട്ട് റവനന്യൂ ഓഫതീസുകേളനിലുലാം കൃഷനി ഓഫതീസുകേളനിലുലാം സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്നതട്ട്.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 259

(ഇ)  ജനിലഭാതല സമനിതനിയുലട ശേനിപഭാര്ശേകേള പരനികശേഭാധനികക്കണ സഭാഹചേരവത്തനില
സലാംസഭാനതല സമനിതനി കയഭാഗലാം കചേരുന്നതഭാണട്ട്.

ലകേഭായനിലഭാണനി മനിനനി സനിവനില കസ്റ്റഷന

243 (3775)  ശതീ  .   ലകേ  .   ദഭാസന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ലകേഭായനിലഭാണനി മനിനനി സനിവനില കസ്റ്റഷന നനിലവനില വന്നതട്ട് എകപഭാഴഭാണട്ട്;
മനിനനി സനിവനില കസ്റ്റഷനനില നനിലവനില എത്ര ഓഫതീസുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മനിനനി  സനിവനില  കസ്റ്റഷനനിലല  സലപരനിമനിതനിയുലാം,  സസൗകേരവങ്ങളുലട
അപരവഭാപതയുലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഈ പ്രശ്നലാം അടനിസഭാനമഭാക്കനി പത്രങ്ങളനില
വന്ന വഭാര്ത്തകേള അറനിയഭാകമഭാ;

(സനി)  എങ്കേനില മനിനനി സനിവനില കസ്റ്റഷനനിലല സസൗകേരവങ്ങള വനികേസനിപനിക്കുന്ന
തനിനഭാവശേവമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1998  ഓഗസ്റ്റട്ട്  27-നട്ട്  നനിലവനില വന്ന ലകേഭായനിലഭാണനി  മനിനനി  സനിവനില
കസ്റ്റഷനനില നനിലവനില 10 ഓഫതീസുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.  പത്രവഭാര്ത്തകേലളപറനി അറനിയഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  സനിവനില  കസ്റ്റഷനനിലല  സസൗകേരവങ്ങള  വനികേസനിപനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് തനിമനിരനി വനികലജനിലല മനിചഭൂമനി

244 (3776)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല കേയ്യൂര്-ചേതീകമനനി പഞഭായത്തനിലല തനിമനിരനി വനികലജനില
മനിചഭൂമനി അകേഭാല വകേമഭാറലാംവഴനി വഭാങ്ങനിയവരുലട നനികുതനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാത്ത നടപടനി
സഭാധകേരനിചട്ട് നലകേഭാന നടപടനികേള ഉണഭാകുകമഭാ;  ഇത്തരത്തനിലുള്ളവരനില എത്രകപരനില
നനിനലാം നനികുതനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനിലല തനിമനിരനി  വനികലജനിലല പതനിച്ചു നലകേനിയ മനിചഭൂമനി
അകേഭാലവകേമഭാറലാംവഴനി വഭാങ്ങനിയ 74  വകേവശേക്കഭാരുലട നനികുതനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്
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സലാംബനനിചട്ട് പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന. സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം മുമ്പട്ട് സഭാധകേരനിചട്ട്
ഉത്തരവഭായനിരുന്ന  കകേസുകേളനിലലപട  75  കപരനിലനനിനലാം  നനികുതനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുനണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല പടയലാം

245 (3777)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില ജനിലഭാ കേളകകററനിലുലാം,  മറട്ട്  റവനന്യൂ ഓഫതീസുകേളനിലുമഭായനി
നനിലവനില  പടയലാം  കേനിടഭാത്തവരുലട  എത്ര  അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്  ഇനനിയുലാം  തതീര്പട്ട്
കേല്പനിക്കഭാലത നനിലവനിലുള്ളലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശേഷലാം  പുതതഭായനി  എത്ര
അകപക്ഷകേള  ഇതസലാംബനനിചട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;  ജനിലയനില  തലന്ന  പരനിഹരനിക്കഭാന
കേഴനിയുന്ന എത്ര അകപക്ഷകേളുണട്ട്;

(സനി)  ലപഭാതജനങ്ങള  നലകേനിയ  പടയ  അകപക്ഷയനില  ഓകരഭാന്നനിലുലാം
ഇതവലരയുണഭായ കേഭാലതഭാമസലാം എത്രലയന്നട്ട് അകപക്ഷ തനിരനിചട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേളനില  പടയലാം  ലഭനിക്കഭാന  ഇനനിയുലാം  എത്ര
കേഭാലതഭാമസമുണഭാകുലാം; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ -ഡനി) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില  ജനിലഭാ  കേളകകററനിലുലാം,  മറട്ട്  റവനന്യൂ
ഓഫതീസുകേളനിലുമഭായനി പടയലാം സലാംബനനിചട്ട് തതീര്പട്ട് കേലപനിക്കഭാത്ത 2161  അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്
നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.   ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശേഷലാം  പുതതഭായനി  737
അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഭൂമനിപതനിവട്ട്  നനിയമങ്ങളുലാം ചേടങ്ങളുലാം പ്രകേഭാരലാം  മുഴവന
അകപക്ഷകേളനിലുലാം നനിയമഭാനുസൃതമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. പുതനിയ എല.എ.
കേമ്മേനിറനി  രൂപതീകേരനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  ഭൂമനി  പതനിവനിനുള്ള  അകപക്ഷകേളനില  അര്ഹത
പരനികശേഭാധനിചട്ട് പടയലാം നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില ഏഴനിമല കനവല
അക്കഭാദമനിക്കട്ട് ഭൂമനി

246 (3778)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില ഏഴനിമല കനഭാവല അക്കഭാദമനിക്കട്ട് ഭൂമനി  നലകേഭാന
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സര്ക്കഭാര് എലന്തങ്കേനിലുലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കേനില വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില ഒരു തതീരുമഭാനലമടുത്തനിട്ടുലണങ്കേനില ഏതട്ട്  ഉത്തരവനിലന്റെ
അടനിസഭാനത്തനിലഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) ഏഴനിമല കനവല അക്കഭാദമനിക്കുകവണനി കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല
കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗട്ട് തഭാലൂക്കനില ചേതീകമനനി വനികലജനില റതീസര്ലവ നമ്പര്  260/1  എ 1 എ-യനിലലപട
400  ഏക്കര്  ഭൂമനിയുലാം  സസൗത്തട്ട്  തൃക്കരനിപ്പൂര്  വനികലജനിലല  റതീസര്ലവ  നമ്പര്  471/
എ-യനിലലപട  0.83  1/4  ഏക്കര്  ഭൂമനിയുലാം  വകേമഭാറുന്നതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല
സര്ക്കഭാര് പരനികശേഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മണ്ഡലത്തനിലല ഗ്രൂപട്ട് വനികലജട്ട് ആഫതീസുകേള

247 (3779) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മണ്ഡലത്തനില  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  പരനിധനിയനില

എത്ര ഗ്രൂപ്പു വനികലജഭാഫതീസുകേള ഉണട്ട്; അവയുലട കപരു വനിവരങ്ങള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗ്രൂപട്ട്  വനികലജുകേളനിലല  ഉകദവഭാഗസനമഭാര്ക്കു  കേടുത്ത  കജഭാലനിഭഭാരലാം

അനുഭവലപടുനലണന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഗ്രൂപട്ട് വനികലജുകേള വനിഭജനിക്കഭാത്തതട്ട് കേഭാരണലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുലാം മറ്റുലാം

അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം വരുന്നതട്ട് ഗസൗരവമഭായനി എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഡനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  തഭാലൂക്കനിലല  ഗ്രൂപട്ട്  വനികലജഭാഫതീസുകേള  വനിഭജനിക്കുന്നതനിനട്ട്

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് മണ്ഡലത്തനിലല കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് പരനിധനിയനില 8

ഗ്രൂപട്ട് വനികലജുകേള ഉണട്ട്.  അവ ചുവലട പരഭാമര്ശേനിക്കുന.

1. ആദൂര് - ആദൂര്, കേഭാറഡുക്ക

2. ലചേങ്കേള - ലചേങ്കേള, മുടകത്തഭാടനി

3. കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് - കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, അഡുക്കത്തട്ട് വയല
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4. കുഡട്ട് ലു - കുഡട്ട് ലു, പുത്തൂര്, ഷനിരനിബഭാഗനിലു

5. കുമ്പടഭാലജ - കുമ്പടഭാലജ, ഉബലാംഗള

6. മധര് - മധര്, പടട്ട്ള

7. ലനടണനിലഗ - ലനടണനിലഗ, ലബളര്

8. പഭാടനി - പഭാടനി, ലനക്രലജ

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) ഗ്രൂപട്ട് വനികലജുകേള വനിഭജനിക്കഭാത്തതട്ട് കേഭാരണലാം കജഭാലനിഭഭാരലാം കൂടുനലണങ്കേനിലുലാം

സമയത്തട്ട് കസവനങ്ങള നലകുനണട്ട്.

(ഡനി) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് തഭാലൂക്കനികലതളലപലട സലാംസഭാനലത്ത ഗ്രൂപട്ട് വനികലജുകേള
വനിഭജനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ ഇകപഭാഴലത്ത
സഭാമ്പത്തനികേ  സനിതനി  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  പുതനിയ  തസ്തനികേകേള  സൃഷനിക്കുന്നതനിലല
ബുദനിമുട്ടുമൂലലാം റവനന്യൂ വകുപനില ഒരു Manpower Assessment  നടത്തനി പുനര്വനിനവഭാസ
സഭാധവത പരനികശേഭാധനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  ലഭാനഡട്ട്  റവനന്യൂ  കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട്
നനിര്കദ്ദേശേലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

റതീസര്കവ പ്രവര്ത്തനലാം കേഭാരവക്ഷമമഭായനി നടത്തുന്നതനിനട്ട് നടപടനി

248 (3780)  ശതീ  .   ലകേ  .   മുരളതീധരന :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) റതീസര്കവ പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  റതീസര്കവ പ്രവര്ത്തനലാം
കേഭാരവക്ഷമമഭായനി നടത്തുന്നതനിനട്ട് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ; 

(ബനി)  റതീസര്കവ  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത  സലങ്ങളനില  ഭൂവടമകേളക്കട്ട്  പടയലാം
ലഭനിക്കുന്നനിലഭാലയന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് നടത്തനിയ സര്കവ അദഭാലത്തനിലൂലട എത്ര
പരഭാതനികേളക്കട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുവഭാന  കേഴനിഞ്ഞു;  അത്തരലാം  അദഭാലത്തുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുവഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;
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(ഡനി)  റതീസര്കവ  സലാംബനനിച  പരഭാതനികേളനില  സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്പട്ട്
കേല്പനിക്കുന്നതനിനട്ട് പ്രകതവകേ സലാംവനിധഭാനലാം ഒരുക്കുകമഭാ;

(ഇ)  ഏലതങ്കേനിലുലാം  ജനിലയനില റതീസര്കവ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിര്ത്തനിവയവഭാന
ഉത്തരവട്ട് നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തുള്ള  1664  റവനന്യൂ വനികലജുകേളനില  881  വനികലജുകേളുലട റതീസര്കവ
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  റനിക്കഭാര്ഡുകേള  റവനന്യൂ  ഭരണത്തനിനട്ട്  വകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാലത
53  വനികലജുകേളനില  സര്കവ  അതനിരടയഭാള  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  കനഭാടനിഫനികക്കഷന
9(2)  പ്രസനിദലപടുത്തുകേയുലാം, 8  വനികലജുകേളനില സര്കവ അതനിരടയഭാള നനിയമപ്രകേഭാരലാം
13  കനഭാടനിഫനികക്കഷന  പ്രസനിദലപടുത്തുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
(എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര് 409/2012/റവനന്യൂ തതീയതനി 31-10-2012  പ്രകേഭാരലാം സലാംസഭാനത്തട്ട്
നനിലവനില  റതീസര്കവ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനിലുലാം  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  മഭാത്രലാം
സസ്വകേഭാരവ ഭൂമനിയനിലുമഭായനി നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) വനിവരലാം കശേഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  LRM  മുകഖന ലഭനിച  695804  പരഭാതനികേളനില  593146  പരഭാതനികേള
തതീര്പഭാക്കുകേയുലാം  ലചേയ.  ബഭാക്കനിയുള്ള  102658  അകപക്ഷകേള  അതഭാതട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്
അഡതീഷണല തഹസനിലദഭാര്മഭാരുലട കനതൃതസ്വത്തനില നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര് 200/10/റവനന്യൂ തതീയതനി  31-10-2016
പ്രകേഭാരലാം റതീസര്ലവ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി റവനന്യൂ ഭരണത്തനിനട്ട് വകേമഭാറനിയ വനികലജുകേളനിലല
ഭൂപരഭാതനികേള  അതഭാതട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  അഡതീഷണല  തഹസനിലദഭാര്  മുകഖന  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഇ)  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (എലാംഎസട്ട്.)നമ്പര്  409/2012/റവനന്യൂ തതീയതനി  31-10-2012
പ്രകേഭാരലാം  സലാംസഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില  റതീസര്കവ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനിലുലാം  അകപക്ഷ
ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് മഭാത്രലാം സസ്വകേഭാരവ ഭൂമനിയനിലുമഭായനി നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

ലകേഭാരടനിയനിലല ലലവലലഗ ത്രഡ്സട്ട് കേമ്പനനിക്കട്ട് പഭാടത്തനിനട്ട് 
നലകേനിയ സലലാം

249 (3781) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

വർഷങ്ങൾക്കട്ട് മുൻപട്ട് പ്രവര്ത്തനലാം അവസഭാനനിപനിച ലകേഭാരടനിയനിലല വവവഗ
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ത്രഡ്സട്ട്  കേമ്പനനിയട്ട്  സര്ക്കഭാര് പഭാടത്തനിനട്ട്  നലകേനിയ സലത്തു നനിനലാം ലകേഭാരടനി
ജലാംഗ്ഷകനഭാടട്ട്  കചേര്ന്ന  10 ഏക്കകറഭാളലാം സലലാം,  ലകേഭാരടനി ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട് ഓഫതീസട്ട്,
മനിനനി സനിവനില കസ്റ്റഷന, ബസട്ട് സ്റ്റഭാന്റെട്ട്,  വവഭാപഭാര സമുചയലാം,  കേളനിസലലാം തടങ്ങനിയ
അതവഭാവശേവ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  ഗഭാമപഞഭായത്തനിനട്ട്  അനുവദനിച്ചു
നലകേണലമന്ന  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലന്റെ  അകപക്ഷയനില  സര്ക്കഭാര്  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ലകേഭാരടനിയനിലല  ലലവലലഗ  ത്രഡ്സട്ട്  കേമ്പനനിക്കട്ട്  പഭാടത്തനിനട്ട്  നലകേനിയ
സലത്തട്ട് നനിനലാം ലകേഭാരടനി ജലാംഗ്ഷകനഭാടട്ട് കചേര്ന്ന 10 ഏക്കകറഭാളലാം സലലാം ലകേഭാരടനി
ഗഭാമപഞഭായത്തനിനട്ട് വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി അനുവദനിക്കണലമന്ന അകപക്ഷ
തൃശ്ശൂര് ജനിലഭാ കേളകര്ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടനിനഭായനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പുറകമ്പഭാക്കട്ട് സലങ്ങള

250 (3782) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

കേഭായലാംകുളലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനില ഉളലപട പത്തനിയൂര്, കൃഷ്ണപുരലാം, കേണല്ലൂര്,
കദവനികുളങ്ങര,  ലചേടനിക്കുളങ്ങര,  ഭരണനിക്കഭാവട്ട്  ഗഭാമപഞഭായത്തുകേളനിലുലാം  കേഭായലാംകുളലാം
നഗരസഭഭാ പരനിധനിയനിലുലാം  ഉള്ള പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  സലങ്ങള എവനിലടലയഭാലക്കയഭാലണനലാം
അതനിലന്റെ വനിസ്തൃതനി എത്രലയനലാം വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

പത്തനിയൂര് 58.53.51 Hectare

കൃഷ്ണപുരലാം 118.55.83 Hectare

കേണല്ലൂര് 37.96.79 Hectare

പുതപള്ളനി (കദവനിക്കുളങ്ങര) 963.33.79 Hectare

ലചേടനിക്കുളങ്ങര 160.95.95 Hectare

ഭരണനിക്കഭാവട്ട് 121.96.20 Hectare
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കേഭായലാംകുളലാം 14.97.85 Hectare

പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  സലങ്ങളനില  കറഭാഡട്ട്,  ജലഭാശേയങ്ങള,  കുളങ്ങള  തടങ്ങനിയവ
ഉളലപടുന.

പുല്ലൂരഭാലാംപഭാറ ദുരനിതബഭാധനിതരുലട പുനരധനിവഭാസലാം

251 (T*3783)  ശതീ  .    കജഭാര്ജട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) 2012 ആഗസ്റ്റട്ട് 6-നുണഭായ പുല്ലൂരഭാലാംപഭാറ ഉരുളലപഭാടലനില സര്വസസ്വവലാം
നഷലപട  കുടുലാംബങ്ങളനില  പലരുലാം  ഇകപഭാഴലാം  ദുരനിതഭാശേസ്വഭാസ  കേവഭാമ്പുകേളനിലഭാണട്ട്
കേഴനിയുന്നലതന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഇവരുലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനഭായനി  മുനസര്ക്കഭാര്  അനുവദനിച  ഭൂമനി
വഭാസകയഭാഗവമലഭാത്തതനിനഭാല  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടപഭാക്കഭാന  കേഴനിയഭാത്തതട്ട്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ  കുടുലാംബങ്ങളുലട  പുനരധനിവഭാസത്തനിനട്ട്  പ്രകതവകേ  പഭാകക്കജട്ട്
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുകവണനി പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

(സനി) 2012 തനിരുവമ്പഭാടനി ഉരുളലപഭാടലനില വതീടട്ട് നഷലപട 22 കുടുലാംബങ്ങളനില
4  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ലഎ.എ.ലലവ  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ധനസഹഭായലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. തഭാമരകശരനി രൂപതയുലട കേതീഴനിലുള്ള കസഭാഷവലവര്ക്കട്ട്
സലാംഘടനയുലട ലസന്റെര് കഫഭാര് ഓവകറഭാള ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് 2 കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് വതീടട്ട്
നനിര്മ്മേനിചട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനി വരുന്ന 16 കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് കബഭാക്കട്ട് പഞഭായത്തനിലന്റെ
ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി വതീടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശേവമഭായ ധനസഹഭായലാം
നലകുന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

കേനിഴകക്കകകേഭാട ഭഭാഗലത്ത ഭൂമനി കേകയറങ്ങള

252 (3784) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തലസഭാനലത്ത കേനിഴകക്കകകേഭാട ഭഭാഗത്തട്ട് കേകയറനിയ ഭൂമനി ഒഴനിപനിക്കലനിലന്റെ
നനിലവനിലല അവസ വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനി പഭാടത്തനിനട്ട് നലകേനിയതട്ട് സലാംബനനിച കരഖകേള തഭാലൂക്കട്ട്
ഓഫതീസനിലനനിനലാം കേഭാണഭാതഭായനി എന്ന റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശേരനിയഭാകണഭാ എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങ്കേനില ഉത്തരവഭാദനികേളലക്കതനിലര എന്തു നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചു;

(ഡനി)  കരഖകേള  അനുബന  ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  പഭാടക്കഭാരുലട  വകേവശേവലാം
ഉണഭായനിരനികക്കണതകല;

(ഇ)  എങ്കേനില  പഭാടക്കഭാകരഭാടുലാം  അനധനികൃത  കേകയറക്കഭാകരഭാടുലാം  കരഖകേള
ഹഭാജരഭാക്കഭാന ആവശേവലപടട്ട് അവര്ക്കട്ട് കനഭാടതീസട്ട് നലകേഭാനുലാം അതനിലന്റെ അടനിസഭാ
നത്തനില ഒഴനിപനിക്കല നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം ബനലപടവര്ക്കട്ട് അടനിയന്തര
നനിര്കദ്ദേശേലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കറഭാഡട്ട്  വനികേസനത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേകയറക്കഭാലര  ഒഴനിപനിചട്ട്
പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ശേരനിയല.

(സനി) ബഭാധകേമല.

(ഡനി) ഉണഭായനിരനികക്കണതഭാണട്ട്.

(ഇ) കേകയറക്കഭാലര ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ലചേങ്ങന്നൂര് അമനിനനിറനി ലസന്റെര്

253 (3785) ശതീ  .    ലകേ  .    ലകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലചേങ്ങന്നൂര്  തഭാലൂക്കനില  ലചേങ്ങന്നൂര്  ടസൗണനില  അമനിനനിറനി  ലസന്റെര്
സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  മൂന്നട്ട്  ലസന്റെട്ട്  ഭൂമനിയുലട  അഡസ്വഭാനസട്ട്  ലപഭാസഷന നലകുന്നതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനില  സമര്പനിച  അകപക്ഷയനില  (Rev  A2/861537)
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അകപക്ഷയനിനകമല നടപടനിക്കട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം കനരനിടുന്നതനിലന്റെ കേഭാരണലാം
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വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഭൂമനിയുലട അഡസ്വഭാനസട്ട് ലപഭാസഷന ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലന്തലഭാലാം നടപടനി
ക്രമങ്ങള സസ്വതീകേരനിക്കണലാം എന്നട്ട് വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സര്ക്കഭാരനില  സമര്പനിച  അകപക്ഷയനില  എത്ര  നഭാളനിനുള്ളനില
അഡസ്വഭാനസട്ട് ലപഭാസഷന ലഭനിക്കുലാം എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനില ലചേങ്ങന്നൂര് വനികലജനില 3.10 ആര് റവനന്യൂ
പുറകമ്പഭാക്കനില പബനികേട്ട്  അമനിനനിറനി  ലസന്റെര് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗഭാനുമതനി
നലകേണലമന്ന ആവശേവലാം പരനികശേഭാധനിചട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് നലകേഭാന ആലപ്പുഴ ജനിലഭാ കേളകകറഭാടട്ട്
ആവശേവലപടനിട്ടുണട്ട്. റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് പരനികശേഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(സനി&ഡനി) അഡസ്വഭാനസട്ട് ലപഭാസഷന നലകുന്നതനിനട്ട് നനിലവനിലല ഭൂമനി പതനിവട്ട്
ചേടങ്ങളനില വവവസ ലചേയനിടനില.

വസ്തുക്കളുലട കപഭാക്കുവരവട്ട്

254 (3786)    ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദട്ട്  .   പനി. :
ശതീ  .   എന  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന :
ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കപഭാക്കുവരവട്ട് ലചേയ്യുന്നതനില കേഭാലതഭാമസലാം വന്ന വസ്തുക്കളുലട കപഭാക്കുവരവട്ട്
ലചേയകേനിടഭാന നനിലവനിലുള്ള നടപടനിക്രമലാം വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  കപഭാക്കുവരവട്ട് ലചേയ്യുന്നതനില കേഭാലതഭാമസലാം വന്ന വസ്തുക്കള റതീസര്ലവ
യനിലുണഭായ അപഭാകേതമൂലലാം മലറഭാരഭാളുലട തണകപര് രജനിസ്റ്ററനില വന്നതട്ട് യഥഭാര്ത്ഥ
ഭൂവടമയുലട തണകപരനികലക്കട്ട് ഇകപഭാള മഭാറഭാന കേഴനിയുകമഭാ;  അതനിനുള്ള നടപടനിക്രമലാം
വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  റതീസര്ലവയനിലല അപഭാകേതമൂലലാം മലറഭാരഭാളനികലക്കട്ട് തണകപര് രജനിസ്റ്റര്
പ്രകേഭാരലാം കപഭായ ഭൂമനിക്കുകമല അവകേഭാശേമുന്നയനിചട്ട്  ടനിയഭാന വസ്തു ഉടമയ്ലക്കതനിലര
നലകുന്ന അപതീല അനുവദനിക്കഭാറുകണഭാ;

(ഡനി)  റതീസര്ലവയനിലല  അപഭാകേതമൂലലാം  വസ്തു  തണകപര്  രജനിസ്റ്റര്  പ്രകേഭാരലാം
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മഭാറുലന്നങ്കേനിലുലാം  വകേവശേമനുഭവനിച്ചു  കപഭാകുന്ന  ഭൂമനിക്കട്ട്  മഭാറലാം  വരഭാത്തതനിനഭാല
ഇത്തരത്തനില  നലകുന്ന  അപതീല  ലപലടന്നട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ; വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  രജനിസ്റ്റര് ലചേയലപടുന്ന ആധഭാരങ്ങളനികന്മല വസ്തു ഉടമസലന്റെ കപരനികലയട്ട്
വനികലജട്ട്  റനികക്കഭാര്ഡനില  ഭൂമനി  മഭാറ്റുന്നതനിനട്ട്  ലഭനിക്കുന്ന  അകപക്ഷകേളനില  സബട്ട്
ഡനിവനിഷകനഭാ, തര്ക്കങ്ങകളഭാ ഇലഭാത്ത കകേസ്സുകേള, അസല ആധഭാരലാം/ലലകേവശേകരഖ,
ബഭാദവത  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  സലപരനികശേഭാധന  എന്നനിവയുലട  അടനിസഭാനത്തനില
വനികലജട്ട് ഓഫതീസനില  കപഭാക്കുവരവട്ട് നടത്തനി തണകപരട്ട് കേണക്കനില  ആവശേവമഭായ
മഭാറലാം  വരുത്തുന്നതഭാണട്ട്.  സബട്ട്  ഡനിവനിഷനുള്ള  കകേസ്സുകേളനിലുലാം  മറട്ട്  തര്ക്കങ്ങള
നനിലനനിലക്കുന്ന കകേസ്സുകേളനിലുലാം ആവശേവമഭായ പരനികശേഭാധന നടത്തനി തഹസനിലദഭാര്
കപഭാക്കുവരവട്ട്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ആയതനികന്മല  വനികലജനില  തടര്നടപടനി
സസ്വതീകേരനിചട്ട് തണകപര് കേണക്കനില ഉളലപടുത്തുന്നതമഭാണട്ട്.

(ബനി)  റതീസര്കവയനില വന്ന പനിശേകുകേള പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി തഭാലൂക്കുകേളനില
എല.ആര്.എലാം.  സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുന.  ഭൂമനിയുലട  യഥഭാര്ത്ഥ  അവകേഭാശേലാം
ലതളനിയനിക്കുന്നതനിനുള്ള കരഖകേള സഹനിതലാം ലഭനിക്കുന്ന അകപക്ഷകേള തഭാലൂക്കനിലല
ലഭാന്റെട്ട്  ലറകക്കഭാര്ഡ്സട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ  കേനിഴനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  റവനന്യൂ/സര്കവ
ഉകദവഭാഗസര്  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  നനിയമഭാനുസൃതലാം  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
റതീസര്കവയനിലുണഭായ അപഭാകേതമൂലലാം മലറഭാരഭാളുലട  തണകപര് രജനിസ്റ്ററനില വന്നതട്ട്
യഥഭാര്ത്ഥ  ഭൂവടമയുലട  തണകപരനികലയട്ട്  മഭാറ്റുന്നതനിനഭായനി  ലഭനിക്കുന്ന  പരഭാതനികേള
ഭൂമനിയുലട  അവകേഭാശേലാം  ലഭനിചതട്ട്  സലാംബനനിച  അസല  കരഖകേളുലാം,  കകേഭാറനികലഷന
കസ്റ്ററട്ട്ലമന്റെട്ട്,  ഉടവട്ട്  ലസചട്ട്  മുതലഭായവ  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  നനിയമഭാനുസൃതലാം  യഥഭാര്ത്ഥ
ഭൂവടമകേളുലട കപരനികലയട്ട് തണകപര് പനിടനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) ഇത്തരലാം സന്ദര്ഭങ്ങളനില ബനലപട അഡതീഷണല തഹസനിലദഭാര്മഭാര്
അസല കരഖകേളുലാം, കകേഭാറനികലഷന കസ്റ്ററട്ട്ലമന്റെട്ട്, ഉടവട്ട് ലസചട്ട്, ലലകേവശേലാം മുതലഭായവ
പരനികശേഭാധനിചട്ട് നനിയമഭാനുസൃത നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  റതീസര്കവയുമഭായനി ബനലപട പരഭാതനികേളുലാം അപതീലുകേളുലാം സമയബനനിതമഭായനി
തതീര്പഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസുകേളനില  എല.ആര്.എലാം.  വനിഭഭാഗലാം  നടപടനി
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  റവനന്യൂ  പരഭാതനികേള  പ്രകതവകേമഭായനി  തരലാംതനിരനിചട്ട്  അടനിയന്തര
നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാംഎസട്ട്.)  200/10/റവനന്യൂ
തതീയതനി  31-5-2010  പ്രകേഭാരലാം  കേര്ശേന  നനിര്കദ്ദേശേലാം  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതലാം  കൃതവമഭായ
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കേഭാലയളവനില അവകലഭാകേനലാം നടത്തനിവരുനമുണട്ട്.

ലവള്ളലപഭാക്ക ദുരനിതഭാശേസ്വഭാസ പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി ഗഭാമതീണ
കറഭാഡുകേളുലട പുനരുദഭാരണലാം

255 (3787) ശതീ  .    പനി  .    ഉവബദുള്ള :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലവള്ളലപഭാക്ക  ദുരനിതഭാശേസ്വഭാസ  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി,  ഗഭാമതീണ
കറഭാഡുകേളുലട  പുനരുദഭാരണത്തനിനുള്ള  നടപടനികേളനില  പരനിഷ്കഭാരങ്ങള  വരുത്തനി
ഉത്തരവനിറക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില അതനിലന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
വനിവനിധ കറഭാഡുകേളക്കട്ട് ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാര് സഭാകങ്കേതനികേ കേഭാരണങ്ങള ചൂണനിക്കഭാടനി
അനുമതനി നലകുന്നനിലലന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങ്കേനില അവ പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനിനുലാം ഭരണഭാനുമതനിയുലാം സഭാകങ്കേതനികേഭാനുമതനിയുലാം
ലഭവമഭാക്കുവഭാന നനിര്കദ്ദേശേലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  10-10-2012-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാംഎസട്ട്.)  നമ്പര്
384/2012/ഡനി.എലാം.ഡനി.,  20-5-2015-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (എലാം.എസട്ട്)  നമ്പര്
194/2015/ഡനി.എലാം.ഡനി.  എന്നനിവ പ്രകേഭാരലാം പുതക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) ശദയനിലലപടനിടനില.

(സനി) ബഭാധകേമല.

പരനിവര്ത്തനിത ലലക്രസ്തവര്ക്കട്ട് ജഭാതനി ലതളനിയനിക്കുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
നലകേഭാന നടപടനി

256 (3788) ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) പരനിവര്ത്തനിത വക്രസ്തവര്ക്കട്ട് ജഭാതനി ലതളനിയനിക്കുന്ന സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള
നനികഷധനിക്കുന  എന്ന  പരഭാതനി  ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉലണങ്കേനില  പരഭാതനി
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്  സസ്വതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  ലകേഭാലലാം ജനിലയനില എസട്ട്.സനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലനനിനലാം ക്രനിസ്തുമതത്തനികലക്കട്ട്
പരനിവര്ത്തനലാം  ലചേയലപടവര്ക്കട്ട്  പരവ  ക്രനിസ്തവന/ഭരത  ക്രനിസ്തവന  എന്നനിങ്ങലന
ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നലനിയനിരുന്നതട്ട് നനിര്ത്തല ലചേയലകേഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശേലാം
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കേനില അതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  വനിഭഭാഗത്തനിലലപട  മഭാതഭാപനിതഭാക്കളുലട  മക്കളക്കട്ട്  ആ
വനിഭഭാഗത്തനിലലപടുത്തനി ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നലകേഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  ക്രനിസ്തവന ഭരത സമുദഭായത്തനിലലപട വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കട്ട്
ജഭാതനി  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ലകേഭാലലാം  നനിവഭാസനികേളഭായ
ശതീ. മഭാകണ് ചേഭാളസട്ട്, ശതീ. ആലബനി കജഭാസഫട്ട്, ശതീ. കനവനിസട്ട് കജഭാര്ജ്ജട്ട് എന്നനിവര്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് പരഭാതനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്. പരഭാതനിയനികന്മല ലകേഭാലലാം തഹസനിലദഭാരുലട
റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭവമഭാക്കനി ഇസൗ വനിഷയലാം റവനന്യൂ  (റനി)  വകുപനിലല  853132/റനി  2/2016/
ആര്.ഡനി. നമ്പര് ഫയലനില പരനികശേഭാധനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.

(ബനി)  നനിര്കദ്ദേശേലാം നലകേനിയനിടനില.  എന്നഭാല ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനിയുലട
ഉത്തരവലാം കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിലന്റെ പഠന റനികപഭാര്ട്ടുലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭാലലാം ജനിലയനില
പരവ/ഭരത ക്രനിസ്തവന എന്നട്ട് അവകേഭാശേലപടുന്നവരുലട പൂര്വനികേര് പടനികേജഭാതനിക്കഭാരലഭാലയനലാം
അവര് യഥഭാര്ത്ഥത്തനില ലഭാറനിന കേഭാത്തലനിക്കട്ട് വനിഭഭാഗത്തനിലലപടവരഭാലണനലാം WP
(C) 24227/2004  നമ്പര് കകേസനിലല  18-12-2006-ലല ബഹുമഭാനലപട ലലഹകക്കഭാടതനി
ഡനിവനിഷന ലബഞനിലന്റെ  ഉത്തരവനില  വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിലന്റെ
അകനസ്വഷണ റനികപഭാര്ടനില ആള കകേരള ഭരതര് ലഎകേവ സലാംഘലാം,  ലകേഭാലലാം എന്ന
സലാംഘടന ലത്തതീന കേകത്തഭാലനിക്കര് ഭരത ക്രനിസ്തവന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  കേനിട്ടുവഭാന കവണനി
ഉണഭാക്കനിയ വവഭാജ  സലാംഘടനയഭാലണനലാം  ലകേഭാലലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലകേളനില
ലഭാറനിന കേഭാത്തലനിക്കട്ട് വനിഭഭാഗക്കഭാര് ഭരത/പരവ ക്രനിസ്തവന ആനുകൂലവങ്ങള തടനിലയടു
ക്കുന്നതഭായുലാം പരഭാമര്ശേനിചനിട്ടുണട്ട്.  കമല സലാംഗതനികേളുലട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട് നനിലവനില
പരവ/ഭരത ക്രനിസ്തവന ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് നലകേനിവന്നനിരുന്നതട്ട് നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതട്ട്.

(സനി) WP (C) 24227/2004 നമ്പര് കകേസനിലല 18-12-2006-ലല ബഹുമഭാനലപട
ലലഹകക്കഭാടതനി ഡനിവനിഷന ലബഞനിലന്റെ ഉത്തരവനിലന്റെയുലാം കേനിര്ത്തഭാഡ്സനിലന്റെ പഠന
റനികപഭാര്ടനിലന്റെയുലാം  അകനസ്വഷണത്തനില  കബഭാധവലപടുന്ന  വസ്തുതകേളുലടയുലാം  അടനിസഭാനത്തനില
മഭാത്രകമ ജഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് അനുവദനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകേയുള.

ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട് മനിചഭൂമനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് നടപടനി
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257 (3789)  ശതീ  .   ലകേ  .   സനി  .   കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അനവര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത  ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്  മനിചഭൂമനി  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട്
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഭൂരഹനിതര്ക്കഭായനി  ഏലറടുത്തനിട്ടുള്ള  മനിചഭൂമനി  സലാംബനനിച്ചുള്ള
വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ ;

(സനി)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന്നകശേഷലാം എത്രകയക്കര് മനിചഭൂമനി
ഏലറടുത്തുലവനലാം ഭൂരഹനിതര്ക്കഭായനി എത്ര ഭൂമനി വനിതരണലാം ലചേയലവനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്  എത്ര  ലഹകര്  ഭൂമനി
വനിതരണലാം ലചേയലവന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ഇ) മനിചഭൂമനി വനിതരണലാം തസ്വരനിതലപടുത്തുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  മനിചഭൂമനി സലാംബനനിച കകേസുകേളനില കവഗത്തനില തതീര്പട്ട്  കേല്പനിക്കുവഭാന
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  1963-ലല  കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമത്തനിലല  ലസക്ഷന
86,  87  വകുപ്പുകേള  പ്രകേഭാരലാം  സര്ക്കഭാരനില  നനിക്ഷനിപമഭാക്കലപടുന്ന  മനിചഭൂമനിയനില
വനിതരണകയഭാഗവമഭായ  ഭൂമനി  ടനി  നനിയമത്തനിലല  96-ാം  വകുപനിലലയുലാം  അനുബന
ചേടങ്ങളനിലലയുലാം വവവസകേള അനുസരനിചട്ട്  കുടനികേനിടപ്പുകേഭാര്,  പടനികേജഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗക്കഭാര്
ഉളലപലടയുള്ള  ഭൂരഹനിതരഭായ  കേര്ഷകേലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  എന്നനിവര്ക്കട്ട്  അവരുലട
അര്ഹതയുലാം  മുനഗണനയുലാം  പരനിഗണനിചട്ട്  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേയഭാണട്ട്  ലചേയ്യുന്നതട്ട്.
ഇതനിനട്ട്  അതഭാതട്ട്  ജനിലഭാ  കേളകര്മഭാരഭാണട്ട്  നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതട്ട്.  തഭാലൂക്കട്ട്
ലഭാനഡട്ട് കബഭാര്ഡുകേള മനിചഭൂമനിയഭായനി  പ്രഖവഭാപനിക്കുന്ന ഭൂമനിയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഏലറടുക്കുന്നതട്ട്.
ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  മനിചഭൂമനി  നനിലവനില  ഏലറടുക്കുന്നനില.  പതനിവനിനട്ട്  അനുകയഭാജവമഭായ
മനിചഭൂമനി  ടനി  നനിയമത്തനിലല  96(1 എ)-യുലാം  ഭൂപരനിധനി  ചേടലാം  32  പ്രകേഭാരവലാം  ലപഭാത
ആവശേവത്തനികലയഭായനി നതീക്കനിവചട്ട് ഉത്തരവഭായ കശേഷലാം ആയതട്ട് ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത
കകേരളലാം പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുനണട്ട്.
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(സനി)  ഇസൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന്നകശേഷലാം  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല
ലപരനിന്തലമണ  തഭാലൂക്കനില  9.8542  ലഹകര്  ഭൂമനി  ഏലറടുത്തനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  ഭൂമനി
ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത കകേരളലാം  പദതനിയനില  ഉളലപടുത്തനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുവഭാനുള്ള നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  മറട്ട്  ജനിലകേളനില  മനിചഭൂമനി  ഏലറടുക്കുകേകയഭാ  വനിതരണലാം  ലചേയ്യുകേകയഭാ
ലചേയനിടനില.

(ഡനി) വനിവനിധ ജനിലകേളനിലഭായനി 449.6286 ലഹകര് മനിചഭൂമനി വനിതരണലാം ലചേയ.

(ഇ)  മനിചഭൂമനി  ഏലറടുത്തട്ട്  കേഴനിഞ്ഞഭാല  കേഭാലതഭാമസലാം  കൂടഭാലത  പതനിവനിനട്ട്
അനുകയഭാജവമഭായ മനിചഭൂമനി വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(എഫട്ട്)   സലാംസഭാന  ലഭാനഡട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  ലസക്രടറനിയുലട  അദവക്ഷതയനില
2016  ലസപ്റലാംബര്,  ഒകകഭാബര് മഭാസങ്ങളനില നടന്ന അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനില
സലാംസഭാനലത്ത വനിവനിധ തഭാലൂക്കട്ട് ലഭാനഡട്ട് കബഭാര്ഡുകേളനില നനിലവനില കുടനിശനികേയുള്ള
മനിചഭൂമനി കകേസ്സുകേള കവഗത്തനില തതീര്പട്ട് കേലപനിക്കുന്നതനിനട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് ലഭാനഡട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്
ലചേയര്മഭാന്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   തലഫലമഭായനി കൂടുതല കകേസ്സുകേള
തതീര്പ്പുകേലപനിക്കലപടുലമനലാം  തദസ്വഭാര  കൂടുതല  മനിചഭൂമനി  കേലണത്തഭാനഭാകുലമനലാം
പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ബഹുമഭാനലപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയനിലുലാം,  ലലഹകക്കഭാടതനിയനിലുമുള്ള
കകേസ്സുകേളനില യഥഭാസമയലാം തലന്ന കേഭാരവവനിവര പത്രനികേ,  ആവശേവമഭായനി വരുന്ന മറട്ട്
റനികപഭാര്ട്ടുകേള മുതലഭായവ സമര്പനിച്ചുലകേഭാണ്ടുലാം ബനലപട സര്ക്കഭാര് അഭനിഭഭാഷകേര്ക്കട്ട്
ആവശേവമഭായനി വരുന്ന പ്രസക്ത വനിവരങ്ങള അതഭാതട്ട് സമയത്തുതലന്ന നലകേനിലക്കഭാണ്ടുലാം
കകേസ്സുകേള തസ്വരനിതഗതനിയനില തതീര്പഭാക്കനി കേനിട്ടുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

അപകേടത്തനിലലപടുന്നവര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം

258 (3790) ശതീ  .   ലകേ  .   ലകേ  .   രഭാമചേന്ദ്രന നഭായര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പ്രകൃതനി  ദുരന്തത്തനില  അപകേടത്തനിലലപടുന്നവര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം

ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് കേഭാലതഭാമസലാം വരുന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ലചേങ്ങന്നൂര് തഭാലൂക്കനില ലതങ്ങട്ട് വതീണട്ട് ഗുരുതരമഭായനി ആശുപത്രനിയനില

കേഴനിയുന്ന  ആളനിനട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  പുലനിയൂര്  വനികലജട്ട്  ആഫതീസര്

യഥഭാസമയലാം റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുലാം,  റനികപഭാര്ടട്ട് സര്ക്കഭാരനില സമര്പനിക്കുന്നതനിനട്ട്
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കേഴനിയഭാത്തതനിലന്റെ കേഭാരണലാം വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ ആളനിനട്ട് എന്നട്ട് സഹഭായലാം ലഭവമഭാക്കുവഭാന കേഴനിയുലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി&സനി)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില പരനികക്കറയഭാളുലട ശേഭാരതീരനികേ ലലവകേലവത്തനിലന്റെ

ശേതമഭാനലാം സൂചേനിപനിക്കുന്ന ലമഡനിക്കല സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് അകപക്ഷകയഭാലടഭാപലാം യഥഭാസമയലാം

ഹഭാജരഭാക്കഭാഞ്ഞതനിനഭാലഭാണട്ട്  മുഖവമനനിയുലട  ദുരനിതഭാശേസ്വഭാസ  നനിധനിയനില  നനിനള്ള

ആശേസ്വഭാസ ധനസഹഭായത്തനിനട്ട് സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് ശേനിപഭാര്ശേ നലകേഭാന ജനിലഭാ കേളകര്ക്കട്ട്

കേഴനിയഭാതനിരുന്നതട്ട്. 30-9-2016-ല ലഭനിചനിട്ടുള്ള അകപക്ഷ സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട് ശേനിപഭാര്ശേ

ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിവരുനലവനലാം  ജനിലഭാ  കേളകര്  റനികപഭാര്ടട്ട്

ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  ശേനിപഭാര്ശേ  സര്ക്കഭാരനില  ലഭനിക്കുന്ന  മുറയട്ട്  ആശേസ്വഭാസ

ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

2008-നട്ട് മുമ്പട്ട് നനികേത്തനിയ ലവറട്ട് ലഭാന്റെനില വതീടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

259 (T* 3791) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജകഗഭാപഭാലന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  2008-നട്ട് മുമ്പട്ട് നനികേത്തനിയ ലവറട്ട് ലഭാന്റെനില വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കണലമങ്കേനില വസ്തുവനിലന്റെ
വനിലയുലട 25 ശേതമഭാനലാം സര്ക്കഭാരനില അടയണലമനലാം എന്നഭാല മഭാത്രകമ ലപര്മനിറട്ട്
ലഭനിക്കുകേയുള എനമുള്ള നനിയമലാം ഇകപഭാള നനിലവനിലുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  10  ലസന്റെനില വതീടട്ട്  വയന്ന സഭാധഭാരണക്കഭാരഭായവര്ക്കുലാം ഈ നനിയമലാം
ബഭാധകേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  നനിയമങ്ങള മൂലലാം  ദുര്ബലവനിഭഭാഗങ്ങള  ഏലറ  ബുദനിമുട്ടുന്നതട്ട്
തടയഭാന സമഗമഭായ ഉത്തരവട്ട് ഉണഭാകുകമഭാലയന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2008-ലല കകേരള ലനലവയല തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം
നനിലവനില  വരുന്നതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  നനികേത്തലപട  ലനലവയലുകേളക്കട്ട്  നവഭായവനിലയുലട
25 ശേതമഭാനലാം ഫതീസട്ട് ഇസൗടഭാക്കനി ക്രമവലക്കരനിക്കുന്നതനിനഭായനി നടപനിലഭാക്കനിയ നനിയമ
കഭദഗതനി പനിനവലനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന

854/2019
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റതീസര്കവ നടപടനികേള

260  (3792)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിലലത്തനിയ കശേഷലാം റതീ-സര്കവ നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുലവന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനില ഏലതലഭാലാം വനികലജുകേളനിലഭാണട്ട് റതീ-സര്കവ
നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് നനിലവനില റതീ-സര്കവ സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനിലുലാം  അകപക്ഷ
ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് മഭാത്രലാം സസ്വകേഭാരവ ഭൂമനിയനിലുമഭായനി നനിജലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  റതീസര്കവ
നടപടനികേള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന്ന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  റതീ-സര്കവ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭായ  വനികലജുകേളുലട  കപരുവനിവരലാം
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

ഡ്രെഭാഫ ട്ട്സഭാന തസ്തനികേകേള

261 (3793)    ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സര്കവ  &  ലഭാന്റെട്ട് റനിക്കഭാര്ഡ്സട്ട് വകുപനില ഡ്രെഭാഫട്ട്സഭാന ഫസ്റ്റട്ട് കഗഡട്ട്
വനിഭഭാഗത്തനില എത്ര തസ്തനികേകേളുലണന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തസ്തനികേകേളനില എത്രലയണലാം ഒഴനിഞ്ഞു കേനിടക്കുനലവനലാം ഒഴനിവകേള
നനികേത്തുന്നതനിനട്ട് എലന്തലഭാലാം നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുലണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഡ്രെഭാഫട്ട്സഭാന കഗഡട്ട് II തസ്തനികേയനില നനിലവനില എത്ര ഒഴനിവകേളുലണന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  415 തസ്തനികേകേള.

(ബനി)  ടനി തസ്തനികേകേള നനിലവനില ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നനില.

(സനി)  8 ഒഴനിവകേള.

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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തരനിശേഭായനി കേനിടക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയുലട കൃതവമഭായ കേണക്കട്ട്

262 (3794) ശതീ  .   ലകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തരനിശഭായനിക്കനിടക്കുന്ന സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയുലട കൃതവമഭായ കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാകണഭാ;
എങ്കേനില വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  തഭാലൂക്കട്ട് അടനിസഭാനത്തനികലഭാ നനികയഭാജകേ മണ്ഡലഭാടനിസഭാനത്തനികലഭാ
ഇതനിലന്റെ കേണക്കട്ട് ജനപ്രതനിനനിധനികേളക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  ഭൂമനിയനില  കേകയറങ്ങള  നടക്കുനകണഭാ  എന്നട്ട്  പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട്
സനിരലാം സലാംവനിധഭാനലാം നനിലവനിലുകണഭാ; ഉലണങ്കേനില വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയുലട  വനിവരലാം  സലാംബനനിച  രജനിസ്റ്റര്  എലഭാ  വനികലജട്ട്
ഓഫതീസുകേളനിലുലാം  ലഭവമഭാലണങ്കേനിലുലാം  അതനില തരനിശേഭായനി  കേനിടക്കുന്നവ  (ഉപകയഭാഗ
രഹനിതമഭായനി കേനിടക്കുന്നവ) സലാംബനനിചട്ട് പ്രകതവകേലാം കേണക്കുകേലളഭാനലാം തയഭാറഭാക്കനി
സൂക്ഷനിചനിടനില.

(ബനി)  പ്രകതവകേലാം  കേണക്കട്ട്  ലഭവമലഭാത്തതനിനഭാല  ഇകപഭാള  നലകുവഭാന
നനിവൃത്തനിയനിലഭാത്തതഭാണട്ട്.

(സനി) ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനിലല കേകയറലാം സലാംബനനിചട്ട്
പരനികശേഭാധന  നടത്തുന്നതനിനുലാം  പരനികശേഭാധന  കൃതവമഭായനി  നടക്കുനകണഭാലയന്നട്ട്
നനിരതീക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം  നടപടനികേള  തസ്വരനിതലപടുത്തനി  കേകയറലാം  ഒഴനിപനിക്കുന്നതനിനുലാം
ജനിലഭാ  തലത്തനിലുലാം,  തഭാലൂക്കട്ട്  തലത്തനിലുലാം  പ്രകതവകേ  പരനികശേഭാധനഭാ  സസ്വഭാഡട്ട്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായലാം

263 (T* 3795) ശതീ  .    പുരുഷന കേടലുണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ദരനിദ  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി  നടപനിലഭാക്കനിയ  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ ധനസഹഭായ
പദതനികേളനില നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയഭാലത കപഭായ കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
വതീടുപണനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന ധനസഹഭായലാം നലകേഭാന തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ഉലണങ്കേനില  ജനറല,  എസട്ട് സനി.,  എസട്ട് ടനി.  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടവര്ക്കട്ട്

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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വതീലടഭാന്നനിനട്ട് എത്ര തകേ വതീതമഭാണട്ട് പരമഭാവധനി നലകേഭാവന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  അനുവദനിച്ചുവരുന്ന  തകേയുലട
ആനുപഭാതനികേമഭായ തകേ ധനസഹഭായമഭായനി നലകേഭാന പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് അനുമതനി
നലകുകമഭാലയന്നറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  പുനരധനിവഭാസ പദതനി പ്രകേഭാരലാം വതീടട്ട്  വയന്നതനിനട്ട്  സലലാം വഭാങ്ങഭാന
പടനികേജഭാതനി  കക്ഷമവകുപട്ട്  നലകുന്നതനിനട്ട്  സമഭാനമഭായ  തകേ  അനുവദനിക്കഭാന
പഞഭായത്തുകേളക്കട്ട് അനുമതനി നലകുകമഭാലയന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി) വനിവരലാം കശേഖരനിച്ചുവരുന.

കേലവറ പദതനി

264 (3796) ശതീ  .   കജഭാര്ജട്ട്  എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞനിരഭാമന :
ശതീ  .    പുരുഷന  കേടലുണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 'കേലവറ' പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനിയുലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള ആലരഭാലക്കലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തഭാ
ലക്കലയന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) 2000 ചേതരശ അടനി വലര തറ വനിസ്തതീര്ണമുള്ള വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന/
അറകുറപണനികേള നടത്തുന്ന വവക്തനികേളഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പദതനിയുലട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കള.

(സനി) 1. 2000 ചേതരശ അടനി വലര തറ വനിസ്തതീര്ണമുള്ള വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന/
അറകുറപണനികേള നടത്തുന്ന വവക്തനികേള ആയനിരനിക്കണലാം.

2. തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
അനുവഭാദകമഭാ/എന.ഒ.സനി.കയഭാ ലഭനിച കരഖകേള നലകേണലാം.

3. ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടവര്  ആലണങ്കേനില  അതട്ട്
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ലതളനിയനിക്കുന്നതനിനഭാവശേവമഭായ കരഖകേള നലകേണലാം.

4. സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ഏലതങ്കേനിലുലാം പദതനിയനില ഉളലപട വതീടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആലണങ്കേനില ബനലപട കരഖകേള ഹഭാജരഭാക്കണലാം.

5. പഴയ വതീടുകേളുലട പുനരുദഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള, അറകുറപണനികേള
എന്നനിവ നടത്തുന്നവര്ക്കുലാം പരനികശേഭാധനയട്ട് കശേഷലാം സഭാമഗനികേള
നലകേനിവരുന.

വതീടുവയവഭാന അനുമതനി

265 (3797) ശതീ  .   വനി  .   ലകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കബപ്പൂരനിലല മഭാറഭാടട്ട്  ഭഭാഗത്തട്ട് വതീടുവയന്നതനിനു
കവണനി ഭൂമനി പതനിചട്ട് നലകേനിയ സലത്തട്ട് വതീടുവയവഭാന അനുമതനി ലഭനിക്കഭാത്തതഭായ
കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി) എങ്കേനില വതീടുവയന്നതനിനട്ട് അനുമതനി നലകേഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഭൂരഹനിതരഭായ ആളുകേലള കേലണത്തനി 3 ലസന്റെട്ട് ഭൂമനി വതീതലാം വതീടട്ട് വയന്നതനിനട്ട്
സസൗജനവമഭായനി  പതനിച്ചുനലകുന്ന  ഭൂരഹനിതരനിലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം
കബപ്പൂര് വനികലജനിലല നടുവടലാം കദശേത്തട്ട്  CRZ  പരനിധനിയനിലലപട പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനി
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  പതനിച്ചുലകേഭാടുത്തതനില പ്രസ്തസ്തുത സലത്തട്ട്  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാനുള്ള
അനുമതനി ലഭനിക്കുന്നനിലലന്ന നനിരവധനി പരഭാതനികേള ലഭനിചനിരുന.  ടനി സലത്തട്ട് വതീടട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  അനുമതനി  ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുകവണനിയുള്ള  അടനിയന്തര
നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  സലാംസഭാന  Coastal  Zone  Management
Authority അധനികൃതര്ക്കട്ട് കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജനിലഭാ കേളകര് കേത്തട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പ്രതീ ഫഭാബനികക്കറഡട്ട് ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനി

266 (3798) ശതീ  .   മഞ്ഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :
ശതീ  .   പനി  .   ലകേ  .   കുഞ്ഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    എലാം  .    ഷഭാജനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
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റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പ്രതീ ഫഭാബനികക്കറഡട്ട്  ലകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനി പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കഭാന
എലന്തഭാലക്ക നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനുള്ള നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേലളക്കുറനിചട്ട് വവക്തത വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരവത്തനില വനികദശേ സഭാകങ്കേതനികേ സഹഭായലാം കതടഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേളുലട ദസൗര്ലഭവവലാം വനിലവര്ദനവലാം ലകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണ ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലട കുറവലാം വര്ദനിച കൂലനിയുലാം കേഭാരണലാം ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ
ലചേലവട്ട് ദനിനലാംപ്രതനി വര്ദനിച്ചുവരുന്നതനിനഭാല ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് നൂതനമഭായ
സഭാകങ്കേതനികേ  വനിദവകേള  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പ്രതീ  ഫഭാബനികക്കറഡട്ട്
ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനി ഇകപഭാള ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുനണട്ട്.  പ്രതീ ഫഭാബനികക്കറഡട്ട്
സഭാകങ്കേതനികേ വനിദവ  കകേരള സലാംസഭാന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന
പദതനികേളക്കട്ട്  പ്രകയഭാജനലപടുത്തുന്നതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ  ഏജനസനി
എന്ന  നനിലയട്ട്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന  കചേഭാറഭാനനിക്കര
സഭാഫലവലാം ഭവന പദതനിയനില 24 ഫഭാറ്റുകേള ഇസൗ വനിദവയനിലൂലടയഭാണട്ട് നനിര്മ്മേനിചതട്ട്.
2015-16-ലല പദതനി വനിഹനിതത്തനില ഉളലപടുത്തനി കകേരള സലാംസഭാന നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രലാം പനി.റനി.പനി.  നഗറനില പ്രതീ ഫഭാബനികക്കറഡട്ട്  സഭാകങ്കേതനികേവനിദവ  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
ലകേഭാണ്ടുള്ള ഒരു മഭാതൃകേഭാഭവനലാം നനിര്മ്മേനിച്ചു.  ഇതനിലന്റെ ഉകദ്ദേശേവലക്ഷവലാം ഇസൗ സഭാകങ്കേതനികേ
വനിദവലയപറനിയുള്ള  ഒരു  അവകബഭാധലാം  സഭാകങ്കേതനികേ  വനിദഗര്  ഉളലപലടയുള്ള  ലപഭാതജനങ്ങളക്കട്ട്
ലഭനിക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്.  ഇതനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  2016-17-ലല  വനിഹനിതത്തനില  ഇസൗ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനില പരനിശേതീലനലാം നലകുന്നതനിനുലാം തകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ലകേഭാചനിയനിലല  ലപഭാതകമഖലഭാ  സഭാപനമഭായ  FACT-ലന്റെ  ഒരു
ഉപഉലപന്നമഭായ  GFRG  (Glass  Fibre  Re-inforced  Gypsum)  പഭാനലുകേള
മദഭാസട്ട്  IIT-യുലട സഭാകങ്കേതനികേ സഹഭായകത്തഭാലട പ്രകയഭാജനലപടുത്തനിയഭാണട്ട് ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട് നനിലവനില ഇസൗ ലകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.

വതീടുവയന്നതനിനഭായനി നനിലലാം നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള അനുമതനി

267 (3799) ശതീ  .   ലകേ  .   വനി  .   വനിജയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   ബഭാബു :
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ശതീ  .   മുരളനി ലപരുലനലനി :
ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സസ്വന്തമഭായനി  മറട്ട്  ഭൂമനി  ഇലഭാത്തവര്ക്കട്ട്  വതീടട്ട്  വയന്നതനിനട്ട്  നനിലലാം
നനികേത്തഭാനുള്ള അനുമതനി നലകുകമഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില ഏതട്ട് അളവ വലര നനിലലാം നനികേത്തുവഭാന അനുമതനി നലകുലമനലാം
ആയതനിനുള്ള നടപടനിക്രമങ്ങള എലന്തഭാലക്കലയനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  വതീടട്ട്  വയന്നതനിനഭായനി  നനിലലാം  നനികേത്തനിയകശേഷലാം  ബനലപട  തകദ്ദേശേ
സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനില  നനിനലാം  നനിര്മ്മേഭാണഭാനുമതനി  ലഭനിയഭാലത  നനിരവധനി
ആളുകേള ബുദനിമുട്ടുന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങ്കേനില  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിയന്നതനിനഭായനി  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിയഭാന സഭാധനിക്കുലമന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2008-ലല കകേരള ലനലവയല തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനില,
ലനലവയലനിലന്റെ  ഉടമസനട്ട്  വതീടട്ട്  വയവഭാന അനുകയഭാജവമഭായ  മറട്ട്  ഭൂമനി  ഇലഭാത്ത
പക്ഷലാം,  വതീടട്ട്  വയന്ന  ആവശേവത്തനിനഭായനി  നനിലലാം  പരനിവര്ത്തനലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്
ആകനിലല നനിബനനകേള പ്രകേഭാരലാം അനുമതനി നലകുവഭാന വവവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 2008-ലല കകേരള ലനലവയല തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമത്തനിലല

വവവസകേള പ്രകേഭാരലാം  വതീടട്ട്  വയവഭാന അനുകയഭാജവമഭായ ഭൂമനിയനിലഭാത്ത ലനലവയലനിലന്റെ

ഉടമസനട്ട് പഞഭായത്തട്ട് ഏരനിയയനില പത്തട്ട് ലസന്റുലാം മുനനിസനിപല/കകേഭാര്പകറഷന

ഏരനിയയനില  അഞട്ട്  ലസന്റുലാം  നനിലലാം  നനികേത്തുന്നതനിനട്ട്  അനുമതനി  നലകുവഭാന  ടനി

നനിയമത്തനില വവവസയുണട്ട്.  അപ്രകേഭാരമുള്ള അകപക്ഷകേള ഫഭാറലാം നമ്പര് 1-ല 10

രൂപയുലട  കകേഭാര്ടട്ട്  ഫതീ  സ്റ്റഭാമ്പട്ട്  പതനിചട്ട്,  ബനലപട  പ്രഭാകദശേനികേതല നനിരതീക്ഷണ

സമനിതനി കേണ്വതീനറഭായ കൃഷനി ഓഫതീസര്ക്കട്ട് സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. ടനി അകപക്ഷകേള

പ്രഭാകദശേനികേതല സമനിതനി പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതലാം ആയതട്ട് പരമഭാവധനി 60 ദനിവസത്തനിനകേലാം

ശേനിപഭാര്ശേ സഹനിതലാം ജനിലഭാതല അധനികൃത സമനിതനിക്കട്ട് സമര്പനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുന.

പ്രസ്തുത  അകപക്ഷകേളനില  ജനിലഭാതല  അധനികൃത  സമനിതനി  ഒരു  മഭാസത്തനിനകേലാം

തതീരുമഭാനലമടുക്കണലമന്നട്ട് വവവസ ലചേയനിട്ടുണട്ട്. ജനിലഭാതല അധനികൃത സമനിതനിയുലട

തതീരുമഭാനത്തനിലനതനിലരയുള്ള അപതീല ആയതട്ട് ലലകേപറനി 30 ദനിവസത്തനിനകേലാം ജനിലഭാ
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കേളകര്ക്കട്ട് സമര്പനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്.

(സനി&ഡനി) നനിലവനിലല നനിയമത്തനിലല വവവസകേളക്കട്ട് അനുസൃതമഭായനി നനിലലാം

നനികേത്തുന്നപക്ഷലാം  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  അനുമതനി  ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ബുദനിമുടട്ട്

കനരനികടണതനില.

ലചേലവകുറഞ്ഞ വതീടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം

268 (3800)  ശതീ  .    ലകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി പനികന്നഭാക്കലാം നനിലക്കുന്ന വനിഭഭാഗങ്ങളക്കഭായനി ലചേലവ

കുറഞ്ഞ  വതീടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  വഭായ്പ,  പദതനി  നനിലവനിലുകണഭാലയന്നട്ട്

ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ;

(ബനി) ഉലണങ്കേനില വഭായ്പയുലട പരമഭാവധനി തകേ എത്രയഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ പദതനി ഏലറടുത്തു നടത്തുന്ന സര്ക്കഭാര് ഏജനസനികേള ഏലതലഭാലമന്നട്ട്

വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഇല.

(ബനി & സനി)  ബഭാധകേമല.

ഗൃഹശതീ ഭവന പദതനി

269 (3801) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  വകുപ്പുമഭായനി  ബനലപടട്ട്  സസ്വന്തമഭായനി  വതീടനിലഭാത്ത
സഭാധഭാരണ ജനങ്ങളക്കുലാം സമൂഹത്തനിലല ദുര്ബല വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുമഭായനി  ഏലതങ്കേനിലുലാം  പുതനിയ
പദതനികേള നടപനില വരുത്തുന്നതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസഭാന ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട്  വഴനി  നടപനില വരുത്തനിയ ഗൃഹശതീ
ഭവന പദതനിയനില നഭാളനിതവലര എത്രമഭാത്രലാം തകേ ലചേലവഴനിചനിട്ടുലണനലാം എത്രകത്തഭാളലാം
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ഇതനിലന്റെ പ്രകയഭാജനലാം ലഭനിച്ചുലവനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുനസര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  നടപനില വരുത്തനിയ ഗൃഹശതീ ഭവന പദതനി
കുറമറ  രതീതനിയനില  തടര്നലാം  നടപനില  വരുത്തുന്നതനിനട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;
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വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസ്വന്തമഭായനി  വതീടനിലഭാത്ത  സഭാധഭാരണ  ജനങ്ങളക്കുലാം  സമൂഹത്തനിലല
ദുര്ബല വനിഭഭാഗങ്ങളക്കുമഭായനി സര്ക്കഭാര് നടപനില വരുത്തുവഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്ന പുതനിയ
പദതനികേള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട് പദതനി:

സലാംസഭാനലത്ത ഭവനരഹനിതലര സഹഭായനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലഭാവര്ക്കുലാം
വതീടട്ട് എന്ന ലക്ഷവകത്തഭാലടയുള്ള പഭാര്പനിട പദതനിക്കട്ട് മുന സര്ക്കഭാര്
രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഭൂരഹനിതരഭായ ബനി.പനി.എല. വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള
കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി ബഹുനനില അപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേളുലാം ഭൂമനി  സസ്വന്തമഭായുള്ള
ബനി.പനി.എല./തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന  വനിഭഭാഗത്തനിലലപടവര്ക്കട്ട്  പലനിശേ
സബ്സനിഡനി  നലകുന്ന വഭായ്പകേളുലാം,  തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല
ദരനിദരനില ദരനിദരഭായവര്ക്കഭായനി ഒരു വഭാര്ഡനില ഒരു വതീടട്ട്  എന്ന
പദതനിയുലാം ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  ''എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട്"  എന്ന
പദതനിക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ആദവ ഘടമഭായനി സസ്വന്തമഭായനി
ഭൂമനിയുള്ള  ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  7000  വതീടുകേള
നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പദതനി  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  മുന സര്ക്കഭാര് പ്രഖവഭാപനിച
എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട് പദതനി പ്രകേഭാരലാം ദുര്ബല വരുമഭാന വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുള്ള
7000 വതീടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ഹഡ്കകേഭാ 231.84 കകേഭാടനി രൂപ
അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

2. സഭാര്വത്രനികേമഭായ  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂലട,  ഭൂരഹനിതര്ക്കുലാം
ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം സമയബനനിതമഭായനി വതീടട്ട് വചട്ട് നലകുന്നതനിനട്ട്
ഒരു പദതനി സമഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  2013-14  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  ആരലാംഭനിച  ഗൃഹശതീ  ഭവന
പദതനിക്കഭായനി നഭാളനിതവലര 4425 ലക്ഷലാം രൂപ ലചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിലൂലട  1677
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നലകുകേയുലാം  941  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട വതീടട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം വനിവനിധ ഘടങ്ങളനിലഭായനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയുമഭാണട്ട്.

(സനി) പരനികശേഭാധനിചട്ട് ഉചേനിതമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഇരനിയണനി ദശേലക്ഷലാം കകേഭാളനനി

270 (3802) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
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റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില  മുളനിയഭാര്  പഞഭായത്തനിലല  ഇരനിയണനി
ദശേലക്ഷലാം കകേഭാളനനിയനില എത്ര കുടുലാംബങ്ങളഭാണട്ട് തഭാമസനിക്കുന്നതട്ട്;

(ബനി)  ഇവനിടുലത്ത  വതീടുകേള  എന്നഭാണട്ട്  പണനിതട്ട്  നലകേനിയതട്ട്;  ആയതനിനട്ട്
പനിന്നതീടട്ട്  റനിപയർ  ലചേയ്യുന്നതനികനഭാ പുനരുദഭാരണത്തനികനഭാ തകേ നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത വതീടുകേള ഏലറ കശേഭാചേനതീയഭാവസയനിലഭാണുള്ളലതന്ന വനിഷയലാം
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) എങ്കേനില വതീടുകേള പുതക്കനി പണനിയുന്നതനിനുലാം നനിലവനിലുള്ള കശേഭാചേനതീയഭാവസ
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുലാം നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജനിലയനില മുളനിയഭാര് പഞഭായത്തനിലല ഇരനിയണനി എന്ന
സലത്തട്ട്  നനിര്മ്മേനിചനിരനിക്കുന്ന  രഭാജതീവട്ട്  ദശേലക്ഷ  പഭാര്പനിട  പദതനി  പ്രകേഭാരമുള്ള
ഹസൗസനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപകനില  37  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  അവയനില  35  വതീടുകേള
അകലഭാടട്ട്  ലചേയ്യുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  35  വതീടുകേളനിലുലാം  ആളുകേള തഭാമസനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
ബഭാക്കനിയുള്ള 2 വതീടുകേളനില അനധനികൃതമഭായനി ആളുകേള തഭാമസനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇസൗ  വതീടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  11-7-1994-ല  ആരലാംഭനിചട്ട്  31-5-1996-ല
പൂര്ത്തനിയഭായനി.  ഇതനിലന്റെ  അറകുറപണനികേളകക്കഭാ പുനര്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനികനഭാ  തകേ
നലകേനിയനിടനില.

(സനി)  വതീലടഭാന്നനിനട്ട്  24,630  രൂപ  ലചേലവനില  നനിര്മ്മേനിച  ഇസൗ  വതീടുകേളക്കട്ട്
കുറഞ്ഞ സസൗകേരവങ്ങള മഭാത്രകമയുള. 5 x 2.40 മതീറര് വലനിപത്തനിലുള്ള ഒരു ഹഭാളുലാം,
1.70 x 1.50 മതീറര് വലനിപത്തനിലുള്ള ഒരു അടുക്കളയുലാം പുറത്തുനനിന്നട്ട് പ്രകവശേനിക്കഭാന
കേഴനിയുന്ന ഒരു ലചേറനിയ കടഭായട്ട് ലലറ്റുലാം മഭാത്രകമ ഇസൗ വതീടുകേളക്കുള. വതീടുകേള പഭാസ്റ്റര്
ലചേയഭാത്തവയുലാം അടച്ചുറപ്പുള്ള ജനലുകേള ഇലഭാത്തവയുമഭാണട്ട്.  വതീലടഭാന്നനിനട്ട് സല
വനിസ്തൃതനി 3 ലസന്റെനില തഭാലഴയഭാണട്ട്.

(ഡനി)  പരനികശേഭാധനിചട്ട് ഉചേനിതമഭായ നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

പഭാര്പനിട പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാലനടുത്ത നടപടനികേള

271 (3803) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 283

ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനലത്ത പഭാര്പനിട പ്രശ്നലാം പൂര്ണമഭായനി പരനിഹരനിക്കുകേലയന്ന ലക്ഷവലാം
മുനനനിര്ത്തനി 2016-17 ലല പുതക്കനിയ ബജറനില പ്രഖവഭാപനിച പദതനിയുലട രൂപകരഖ
തയഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം തലന്ന പ്രസ്തുത പദതനിയുലട പ്രവര്ത്തനലാം
ആരലാംഭനിക്കുലമനള്ള പ്രഖവഭാപനത്തനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
എത്രകത്തഭാളമഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) പ്രസ്തസ്തുത പദതനിയുലട നടത്തനിപട്ട് എപ്രകേഭാരമഭാണട്ട് വനിഭഭാവനലാം ലചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്;
ഈ  ലക്ഷവലാം  സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  മതനിപട്ട്  ലചേലവട്ട്  എത്രലയന്നഭാണട്ട്
കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  കകേരളത്തനിലന്റെ സമഗ വനികേസനത്തനിനുകവണനി സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിട
സുരക്ഷഭാ  പദതനി  ഉളലപലട  നഭാലട്ട്  ബൃഹതട്ട്  പദതനികേള  5  വര്ഷലാം  ലകേഭാണട്ട്
ജനപങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാലട മനിഷന മഭാതൃകേയനില നടപനിലഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  അടുത്ത  അഞട്ട്  വര്ഷത്തനിനുളളനില  കകേരളത്തനിലല
എലഭാ ഭൂരഹനിതരഭായ ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം സസ്വന്തമഭായനി ലതഭാഴനില ലചേയട്ട് ഉപജതീവനലാം
നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം സമൂഹത്തനിലന്റെ നടത്തനിപനിനുലാം നനിലനനിലപനിനുലാം ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകുവഭാനുലാം
സഭാമ്പത്തനികേ കസവനങ്ങള ഉളലപലട എലഭാ സഭാമൂഹനികേ കക്ഷമ പദതനികേളുലടയുലാം
പ്രകയഭാജനലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉതകുന്ന തരത്തനിലുള്ള സുരക്ഷനിതതസ്വവലാം മഭാനവവമഭായ
വതീടുകേള  ലഭവമഭാക്കുകേ എന്നതഭാണട്ട് സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനിയുലട ലക്ഷവലാം.
പദതനിയുലട നടത്തനിപനിനഭായനി മുഖവമനനി അദവക്ഷനഭായനി സലാംസഭാനതല പഭാര്പനിട
മനിഷനുലാം മനിഷലന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങലള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി ജനിലഭാതല മനിഷനുലാം
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഭവനരഹനിതരുലാം ഭൂരഹനിതരുമഭായവര്

272 (3804) ശതീ  .    ലകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷട്ട് കുമഭാര് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട് ഭവനരഹനിതരഭായവരുലട ആലകേ എണലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കേനില വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ;
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(ബനി) ഭവനരഹനിതരഭായവരനില എത്രകപര് ഭൂരഹനിതരഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭവനരഹനിതരുലാം ഭൂരഹനിതരുമഭായവര്ക്കട്ട് അവ ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള എലന്തങ്കേനിലുലാം
പദതനി ആകലഭാചേനയനിലുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ആനുകൂലവലാം  ലഭനിചവർ  തകേ  മതനിയഭാകേഭാലതവന്നട്ട്
ഇകപഭാഴലാം  ഭവനരഹനിതരഭായനി കേഴനിയുന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ  ;  ഇവര്ക്കഭായനി
എലന്തങ്കേനിലുലാം പദതനിയുകണഭാ; ഉലണങ്കേനില വനിശേദഭാലാംശേലാം നൽകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  2013-ലല ലഭാന്റെട്ട്  റവനന്യൂ ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ കേണക്കുകേളനുസരനിചട്ട്
സലാംസഭാനത്തട്ട് ആലകേ 470606 ഭവനരഹനിതരുണട്ട്. ഇതനില 179210 കപര് ഭവനരഹനിതരുലാം
ഭൂരഹനിതരുമഭാണട്ട്.  ഭൂരഹനിതര്ക്കുലാം  ഭവനരഹനിതര്ക്കുമഭായനി  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്
മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന തഭാലഴപറയുന്ന പദതനികേള നനിലവനിലുണട്ട് :

1. എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട് പദതനി :

ഭൂരഹനിതരഭായ ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി
ബഹുനനില അപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേളുലാം ഭൂമനി സസ്വന്തമഭായുള്ള ബനി.പനി.എല./
തഭാഴ്ന്ന വരുമഭാന വനിഭഭാഗത്തനിലലപടവര്ക്കട്ട് പലനിശേ സബ്സനിഡനി
നലകുന്ന വഭായ്പകേളുലാം  തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല
ദരനിദരനില  ദരനിദരഭായവര്ക്കഭായനി  ഒരു  വഭാര്ഡനില  ഒരു  വതീടട്ട്
എന്ന  പദതനിയുലാം  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  ''എലഭാവര്ക്കുലാം
വതീടട്ട്"  എന്ന പദതനിക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ
പദതനിയുലട  ആദവ  ഘടമഭായനി  സസ്വന്തമഭായനി  ഭൂമനിയുള്ള ബനി.പനി.എല.
വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  7000  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പദതനി
ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  ദുര്ബല  വരുമഭാന  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുള്ള  7000
വതീടുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ഹഡ്കകേഭാ 231.84 കകേഭാടനി രൂപ
അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

2. സഭാഫലവലാം ഭവന പദതനി:

സമൂഹത്തനിലല ഭൂ-ഭവനരഹനിതരഭായ ദഭാരനിദവകരഖയട്ട്  തഭാലഴയുള്ള
ദുര്ബല  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനി നലകേനിയുലാം സന്നദ സലാംഘടന/പഞഭായത്തനിലന്റെ
സഹകേരണകത്തഭാലടയുലാം  ഫഭാറ്റുകേള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  നലകുന്ന
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സഭാഫലവലാം  ഭവന പദതനി  കബഭാര്ഡട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനി
രനിക്കുകേയഭാണട്ട്.

3. 2016-  ലല  ബഹുമഭാനലപട  ഗവര്ണറുലട  നയപ്രഖവഭാപന
പ്രസലാംഗത്തനിലൂലട പ്രഖവഭാപനിച പുതനിയ പദതനി  :

സഭാര്വത്രനികേമഭായ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂലട  ഭൂരഹനിതര്ക്കുലാം
ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം സമയബനനിതമഭായനി വതീടട്ട് വചട്ട് നലകുന്നതനിനട്ട്
ഒരു  പദതനി  സമഭാരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

(ഡനി)  ശദയനിലലപടനിടനില.  എന്നനിരുന്നഭാലുലാം അടുത്ത അഞട്ട് വര്ഷലാം ലകേഭാണട്ട്
കകേരളത്തനിലല എലഭാ കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം വതീടുലാം ഭൂമനിയുലാം ഉറപഭാക്കുകേ എന്ന ഉകദ്ദേശേകത്തഭാലട
'സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിട സുരക്ഷഭാ പദതനി ' നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന.

സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിട പദതനി

273 (3805) ശതീ  .    ലകേ  .    ബഭാബു :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനന്യൂവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  സസ്വന്തമഭായനി  വതീടുലാം  സലവലാം  ഇലഭാത്ത  കുടുലാംബങ്ങലള
സലാംബനനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വതീടുലാം  സലവലാം  ഇലഭാത്തവര്ക്കഭായനി  നടപനിലഭാക്കഭാന  കപഭാകുന്ന
പദതനികേള വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിട പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2013-ലല  ലഭാന്റെട്ട്  റവനന്യൂ  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിലന്റെ  കേണക്കുകേളനുസരനിചട്ട്
സലാംസഭാനത്തട്ട്  ആലകേ  470606  ഭവനരഹനിതരുണട്ട്.  ഇതനില  179210  കപര്
ഭവനരഹനിതരുലാം ഭൂരഹനിതരുമഭാണട്ട്.

(ബനി)  വതീടുലാം  സലവലാം  ഇലഭാത്തവര്ക്കട്ട്  തഭാലഴപറയുന്ന  പദതനികേളഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്/നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുന്നതട്ട് :

1. എലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട് പദതനി :

ഭൂരഹനിതരഭായ ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി
ബഹുനനില  അപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേളുലാം  ഭൂമനി  സസ്വന്തമഭായുള്ള  ബനി.പനി.എല./
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തഭാഴ്ന്ന വരുമഭാന വനിഭഭാഗത്തനിലലപടവര്ക്കട്ട് പലനിശേ സബ്സനിഡനി
നലകുന്ന വഭായ്പകേളുലാം,  തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ സഭാപനങ്ങളനിലല
ദരനിദരനില  ദരനിദരഭായവര്ക്കഭായനി  ഒരു  വഭാര്ഡനില  ഒരു  വതീടട്ട്
എന്ന പദതനിയുലാം  ഉളലപടുത്തനിലക്കഭാണ്ടുള്ള  ''  എലഭാവര്ക്കുലാം
വതീടട്ട്"  എന്ന പദതനിക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ
പദതനിയുലട ആദവ ഘടമഭായനി സസ്വന്തമഭായനി ഭൂമനിയുള്ള ബനി.പനി.എല.
വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി  7000  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  പദതനി
ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ദുര്ബല വരുമഭാന വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കുള്ള
7000  വതീടുകേളുലട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഹഡ്കകേഭാ  231.84
കകേഭാടനി രൂപ അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

2. സഭാഫലവലാം ഭവന പദതനി:

സമൂഹത്തനിലല ഭൂ-ഭവനരഹനിതരഭായ ദഭാരനിദവകരഖയട്ട്  തഭാലഴയുള്ള
ദുര്ബല  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കട്ട്  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതലാം  സര്ക്കഭാര്
സബ്സനിഡനി നലകേനിയുലാം സന്നദ സലാംഘടന/പഞഭായത്തനിലന്റെ
സഹകേരണകത്തഭാലടയുലാം ഫഭാറ്റുകേള നനിര്മ്മേനിചട്ട് നലകുന്ന സഭാഫലവലാം
ഭവന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിലക്കഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പദതനിയനിലൂലട
ലകേഭാലത്തട്ട്  ചേഭാത്തന്നൂരനില  48  ഫഭാറ്റുകേളുലാം  എറണഭാകുളത്തട്ട്
കചേഭാറഭാനനിക്കരയനില 24 ഫഭാറ്റുകേളുലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് കചേളന്നൂരനില 66
ഫഭാറ്റുകേളുലാം നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുണട്ട്. പഭാലക്കഭാടട്ട് ലക്കനിടനി-കപരൂരനില 24
ഫഭാറ്റുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന.

3. സഭാര്വത്രനികേമഭായ ഭവന നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂലട  ഭൂരഹനിതര്ക്കുലാം
ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം സമയബനനിതമഭായനി വതീടട്ട് വചട്ട് നലകുന്നതനിനട്ട്
ഒരു പദതനി ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട  പദതനി  ആരലാംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

ഫഭാറ്റുകേള ലലകേമഭാറലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാഴള്ള വനില നനിര്ണയലാം

274 (T* 3806) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല റസഭാക്കട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഫഭാറ്റുകേള വകേമഭാറലാം ലചേയ്യുകമ്പഭാള ഒരു എനജനിനതീയറുലട വനിലനനിര്ണയ

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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റനികപഭാര്ടട്ട് കവണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശേലാം നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി)  ഹസൗസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് നനിര്മ്മേനിച ഫഭാറ്റുകേളക്കട്ട് ഹസൗസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡനിലന്റെ
എനജതീനതീയര്മഭാര് വനില നനിശയനിചഭാകണഭാ വനില്പന നടത്തുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങ്കേനില  പ്രസ്തുത  ഫഭാറ്റുകേള  വകേമഭാറലാം  ലചേയ്യുകമ്പഭാള  വതീണ്ടുലാം
എനജനിനതീയര്മഭാര് വനില നനിശയനിചട്ട് നലകേണലമന്ന വവവസയുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)കകേരള സലാംസഭാന ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന ഫഭാറ്റുകേള
അകലഭാടട്ട്ലമന്റെട്ട് നടത്തുന്നതട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് നനിശയനിക്കുന്ന വനിലകേളുലട അടനിസഭാനത്തനിലഭാണട്ട്.

(ബനി&സനി)  ഹസൗസനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്ന  ഫഭാറ്റുകേളക്കട്ട്  ഹസൗസനിലാംഗട്ട്
കബഭാര്ഡനിലന്റെ എഞനിനതീയര്മഭാര് ശേനിപഭാര്ശേ ലചേയ്യുന്ന റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില
കബഭാര്ഡട്ട്  വനില  നനിശയനിചഭാണട്ട്  വനിലപന  നടത്തുന്നതട്ട്.  ഫഭാറ്റുകേള  ലലകേമഭാറലാം
(വനിലയഭാധഭാരലാം)  ലചേയ്യുകമ്പഭാള വതീണ്ടുലാം വനില നനിശയനിക്കുന്ന വവവസ കബഭാര്ഡനില
നനിലവനിലനില.

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിലല സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനി

275  (3807)  ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഏഴട്ട്  ലക്ഷകത്തഭാളലാം  ജനങ്ങളുലട  പഭാര്പനിട  ആവശേവങ്ങളക്കഭായനി
പ്രവര്ത്തനിച സലാംസഭാന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട് ഇകപഭാള  കേടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസനനി കനരനിട്ടുലകേഭാണനിരനിക്കുന്ന വനിവരലാം  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
മുന്നൂകറഭാളലാം സഭാകങ്കേതനികേ /സഭാകങ്കേതനികകേതര ജതീവനക്കഭാര് നനിലവനില പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന
ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിലന സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനിയനിലനനിനലാം കേരകേയറ്റുന്നതനിനട്ട്
എലന്തങ്കേനിലുലാം പുതനിയ പദതനികേള നടപനില വരുത്തുന്നതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  മുനസര്ക്കഭാര് ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിനട്ട് ഫണട്ട് നലകുന്നതനിനുകദ്ദേശേനിചട്ട്
ആരലാംഭനിച ഹസൗസനിലാംഗട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് ഫനിനഭാനസട്ട് കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ഇകപഭാഴലത്ത
അവസയുലാം  ഇതനിനഭായനി  ലചേലവഴനിച  തകേയുലാം  എലന്തഭാലക്ക  പ്രവര്ത്തനങ്ങളഭാണട്ട്
ഇതനിലൂലട നടപനിലഭാക്കനിയലതനലാം വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ഇതനിലന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  തടര്നലാം  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര് 
ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിലന ഇകപഭാഴലത്ത കേടുത്ത സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസനനിയനില  നനിനലാം  കേരകേയറ്റുന്നതനിനഭായനി  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
ഉടമസതയനിലുള്ള വനിവനിധ സലങ്ങളനില പഭാരസരവലാം മഭാതൃകേയനില ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില
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നനിനലാം  മുനകൂറഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  തകേ  കശേഖരനിച്ചുലകേഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്ന
12  ഭവന/വഭാണനിജവ  സമുചയ  പദതനികേളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇസൗ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഹസൗസനിലാംഗട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  ഫനിനഭാനസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ  അനസൗകദവഭാഗനികേ
ലമമ്പര്മഭാലര നനിയമനിക്കുന്ന കേഭാരവത്തനില സര്ക്കഭാര് തതീരുമഭാനലാം ലലകേലക്കഭാണനിടനില.
കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ഫയലുകേള ലലകേകേഭാരവലാം ലചേയലകേഭാണനിരുന്ന സതീനനിയര് സൂപ്രണട്ട്
ലഡപന്യൂകടഷന കേഭാലഭാവധനി അവസഭാനനിചതനിനഭാല മഭാതൃവകുപനികലയട്ട് തനിരനിലകേ കപഭായനി.
കകേഭാര്പകറഷന രൂപതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  ലചേലവഴനിച തകേയുലാം അതമഭായനി ബനലപട
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങളുലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി) ഇക്കഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശേഭാധനിച്ചുവരുന.

സഭാര്വത്രനികേമഭായ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം

276 (3808) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനന്യൂവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സഭാര്വത്രനികേമഭായ ഭവനനനിര്മ്മേഭാണത്തനിലൂലട ഭൂരഹനിതര്ക്കുലാം ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം
സമയബനനിതമഭായനി  വതീടട്ട്  വച്ചുനലകുന്നതനിനട്ട്  ഒരു  പദതനി  സര്ക്കഭാര്  ആരലാംഭനിക്കുലമന്നട്ട്
പ്രസ്തഭാവനിച  പ്രകേഭാരലാം  ഇതനിനഭായനി  നഭാളനിതവലര  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  നടപടനികേള
വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ പദതനി എന്നട്ട് നനിലവനില വരുലമന്നഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന്നതട്ട്;

(സനി)  പഭാവലപട ജനങ്ങളക്കട്ട് വളലര ഉപകേഭാരപ്രദമഭാകുലമന്നട്ട് കേണക്കഭാക്കുന്ന
ഈ പദതനി ഉടലന നടപനിലഭാക്കഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) കകേരളത്തനിലന്റെ സമഗ വനികേസനത്തനിനുകവണനി സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിട
സുരക്ഷഭാ  പദതനി  ഉളലപലട  നഭാലട്ട്  ബൃഹതട്ട്  പദതനികേള  5  വര്ഷലാം  ലകേഭാണട്ട്
ജനപങ്കേഭാളനിത്തകത്തഭാലട മനിഷന മഭാതൃകേയനില നടപനിലഭാക്കഭാന തതീരുമഭാനനിച്ചുലകേഭാണട്ട്
ഉത്തരവട്ട്  പുറലപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  അടുത്ത  അഞട്ട്  വര്ഷത്തനിനുളളനില  കകേരളത്തനിലല
എലഭാ ഭൂരഹനിതരഭായ ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം സസ്വന്തമഭായനി ലതഭാഴനില ലചേയട്ട് ഉപജതീവനലാം
നനിര്വഹനിക്കുന്നതനിനുലാം സമൂഹത്തനിലന്റെ നടത്തനിപനിനുലാം നനിലനനിലപനിനുലാം ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകുവഭാനുലാം
സഭാമ്പത്തനികേ  കസവനങ്ങള  ഉളലപലട  എലഭാ  സഭാമൂഹനികേ  കക്ഷമപദതനികേളുലടയുലാം
പ്രകയഭാജനലാം ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുലാം ഉതകുന്ന തരത്തനിലുള്ള സുരക്ഷനിതതസ്വവലാം മഭാനവവമഭായ
വതീടുകേള   ലഭവമഭാക്കുകേ  എന്നതഭാണട്ട്  സമ്പൂര്ണ  പഭാര്പനിട  സുരക്ഷഭാ  പദതനിയുലട

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ലക്ഷവലാം. പ്രസ്തസ്തുത പദതനിയുലട നടത്തനിപനിനഭായനി നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഉളനഭാടന മതവകൃഷനിക്കഭാര് കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള

277 (3809)  ശതീ  .   ബനി  .   സതവന :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   പുരുഷന കേടലുണനി :
ശതീ  .    എലാം  .    നസൗഷഭാദട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഉളനഭാടന  മതവസമ്പത്തട്ട്  വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി  പദതനിയുലണങ്കേനില
അതനിലന്റെ വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ ;

(ബനി)  മതവകൃഷനിക്കഭാര് കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് പരനികശേഭാധനി
ചനിട്ടുകണഭാ; അവയട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാനഭായനി ശമലാം ഉണഭാകുകമഭാലയന്നറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ആവശേവഭാനുസരണലാം  മതവവനിത്തട്ട്  ലഭവമഭാക്കഭാനഭായനി  ഹഭാചറനികേള
സഭാപനിക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പല നഭാടന മതവ ഇനങ്ങളുലടയുലാം കശേഭാഷണത്തനിനട്ട് കേഭാരണലാം കേലണത്തനി
അതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന സഭാധനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. ഉളനഭാടന മതവസമ്പത്തട്ട് വര്ദനിപനിക്കഭാനഭായനി ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട്
മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേളുലട വനിശേദഭാലാംശേലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി) സലാംസഭാനലത്ത മതവകേര്ഷകേര് കനരനിടുന്ന പ്രധഭാന പ്രശ്നലാം മതവക്കുഞ്ഞുങ്ങള,

മതവത്തതീറ എന്നനിവയുലട ലഭവതക്കുറവഭാണട്ട്.  മതവക്കുഞ്ഞുങ്ങളുലട കുറവട്ട് പരനിഹരനി

ക്കുന്നതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്  ഹഭാചറനികേളനിലല  ഉത്പഭാദനലാം  വര്ദനിക്കുവഭാന  കവണ

നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.  മതവത്തതീറയുലട  ലഭവത  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനഭായനി

അഡഭാക്കനിലന്റെ കമലകനഭാടത്തനില ഒരു മതവത്തതീറ ഫഭാകറനി ആരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള

പുകരഭാഗമനിക്കുന. ഇവയപുറകമ പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം,  കരഭാഗബഭാധ എന്നനിവ മുകഖനയുണഭാകുന്ന

കൃഷനി നഭാശേലാം, മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനത്തനിലന്റെ അഭഭാവലാം എന്നനിവ മതവകേര്ഷകേലര

ബഭാധനിക്കുന്ന വലനിയ  പ്രശ്നങ്ങളഭാണട്ട്.  മതവസമൃദനി  പദതനി  മുഖഭാന്തരലാം  നടപനിലഭാക്കുന്ന

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്

854/2019
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സസൗജനവ ഇനഷുറനസട്ട്  പദതനി,  ഇസൗ പ്രശ്നങ്ങളനില ഒരു പരനിധനിവലര  പരനിഹഭാരലാം

കേലണത്തഭാന  സഭാധനിക്കുന.  മഭാര്ക്കറനിലാംഗട്ട്  രലാംഗത്തട്ട്  മതവലഫഡനിലന്റെ  ഇടലപടല

വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം ഉകദ്ദേശേനിക്കുന :

(സനി) ഉണട്ട്. എറണഭാകുളലാം ഭൂതത്തഭാനലകേടട്ട്, വയനഭാടട്ട് തളനിപ്പുഴ, ലവസ്റ്റട്ട് കേലട, ലകേഭാലലാം

കുളത്തൂപ്പുഴ  എന്നതീ  സലങ്ങളനില  മതവവനിത്തട്ട്  ലഭവമഭാക്കഭാനഭായനി  ഹഭാചറനികേള

സഭാപനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനികേലളടുത്തനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നഭാടന  മതവ  ഇനങ്ങളുലട  കശേഭാഷണത്തനിനട്ട്  തഭാലഴപറയുന്നവയഭാണട്ട്

പ്രധഭാന കേഭാരണങ്ങള.

1. പരനിസനിതനി നശേതീകേരണലാം.

2. അശേഭാസ്ത്രതീയ മതവബനന മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള

3. നദനികേളനിലല മണലവഭാരല  (habitat modification)

4.  ജല മലനിനതീകേരണലാം.

5. കേണലക്കഭാടുകേളുലട നശേതീകേരണലാം.

6. മതവകരഭാഗ വവഭാപനലാം

7. വനികദശേ മതവങ്ങളുലട കേടനകേയറലാം.

8. വനികദശേ ജലസസവങ്ങളുലട വവഭാപനലാം.

നഭാടന  മതവങ്ങളുലട  കശേഭാഷണലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന  സഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

അതനിനുകവണനിയുള്ള പ്രവര്ത്തനങ്ങള പരതീക്ഷണഭാടനിസഭാനത്തനില ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

തൃക്കരനിപ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിലല കേലമ്മേക്കഭായ കൃഷനി

278 (3810) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജകഗഭാപഭാലന :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കേലമ്മേക്കഭായ കൃഷനിയനില ഏഷവയനിലല തലന്ന ഏറവലാം പ്രധഭാന കകേന്ദ്രമഭായ
തൃക്കരനിപ്പൂര് മണ്ഡലത്തനിലല വലനിയപറമ്പ,  പടന്ന,  മഭാടക്കഭാല,  ഇടയനിലക്കഭാടട്ട്,  തൃക്കരനിപ്പൂര്
ഗഭാമങ്ങളനില ഇതലകേഭാണട്ട് ഉപജതീവനലാം നടത്തുന്ന 5000-ല അധനികേലാം വരുന്ന കേര്ഷകേലര
സഹഭായനിക്കഭാന പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  വനിത്തുവഭാങന്നതട്ട്  മുതല  വനിളലവടുപട്ട്  വലര  ഇടത്തടട്ട്  ചൂഷണലാം  ഒഴനിവഭാക്കു
ന്നതനിനുലാം സലാംഭരണലാം, ശേതീതതീകേരണലാം, മൂലവവര്ദനവട്ട് എന്നനിവയലാം ലപഭാതകമഖലയനില
ഒരു സലാംരലാംഭലാം ആരലാംഭനിക്കഭാന നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനിലവനില മതവസമൃദനി പദതനിവഴനി  കേലമ്മേക്കഭായ കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ഒരു
യൂണനിറനിനട്ട്  (25m2 വനിസ്തൃതനിയനില  100  മതീറര്  ലലദര്ഘവമുള്ള  കറഭാപനില  വനിത്തട്ട്
നനികക്ഷപനിക്കുന്നതട്ട് ഒരു യൂണനിറഭായനി കേണക്കഭാക്കുന). 5,000 രൂപ കതഭാതനില ആനുകൂലവലാം
അനുവദനിചട്ട് വരുനണട്ട്.  വവക്തനികേളക്കട്ട് പരമഭാവധനി ഒരു യൂണനിറ്റുലാം  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട് പരമഭാവധനി
5 യൂണനിറട്ട് വലരയുമഭാണട്ട് കമലപറഞ്ഞ ആനുകൂലവലാം അനുവദനിചട്ട് വരുന്നതട്ട്. 2015-16
വര്ഷത്തനില ആലകേ 795 വവക്തനികേളുലാം 165 ഗ്രൂപ്പുകേളുലാം ആനുകൂലവത്തനിനട്ട് അര്ഹരഭായനിട്ടുണട്ട്.
2016-17 വര്ഷത്തനിലുലാം ഇകത പദതനി തടരുനണട്ട്.

(ബനി) ഇക്കഭാരവലാം പരനികശേഭാധനിക്കഭാവന്നതഭാണട്ട്. 

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമ പദതനികേള

279 (3811) ശതീ  .    എന  .   എ  .    ലനലനിക്കുന്നട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  വനിധവകേളക്കുലാം
അനുബനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം കവണനി കകേന്ദ്ര-സലാംസഭാന സര്ക്കഭാരുകേള ഏലതലഭാലാം
കക്ഷമ  പദതനികേള ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുലണന്നട്ട്  വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഈ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന്ന ഏജനസനികേള ഏതഭാലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ പദതനികേള മുകഖനയുലാം അലഭാലതയുലാം മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി വനിധവകേളക്കുലാം അനുബനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ലഭവമഭാകുന്ന
ആനുകൂലവങ്ങള എലന്തലഭാമഭാലണന്നട്ട് വനിശേദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;  പ്രസ്തുത ആനുകൂലവങ്ങള
എകപഭാള എങ്ങലനയഭാണട്ട് ലഭനിക്കുകേ എനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് കനരനിടട്ട് വനിവനിധ പദതനികേളഭായ
അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസന പദതനികേള, ആകരഭാഗവ പരനിപഭാലന പദതനികേള,
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി വനിദവഭാര്ത്ഥനികേളക്കുള്ള വനിദവഭാഭവഭാസ കപ്രഭാതഭാഹന പദതനികേള,
സമ്പഭാദവ സമഭാശേസ്വഭാസ പദതനി, ഭവന പുനരുദഭാരണ പദതനി, ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ പദതനി,
ഭൂരഹനിത  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഭൂമനി  വഭാങന്ന  പദതനി,  സ്ത്രതീ  ശേഭാക്തതീകേരണ
പദതനി  തടങ്ങനി  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാലത  വകുപനിലന്റെ
കേതീഴനിലുള്ള ഏജനസനികേളഭായ മതവകബഭാര്ഡട്ട്,  സഭാഫട്ട്,  മതവലഫഡട്ട്,  കകേരള തതീരകദശേ
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വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  മുകഖനയുലാം  വനിവനിധ  കക്ഷമ  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി)  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  വനിധവകേളക്കുലാം  അനുബന
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ലഭവമഭാകുന്ന ആനുകൂലവങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കകേരള കസ്റ്ററട്ട് കകേഭാസ്റ്റല ഏരനിയ ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന

280 (3812) ശതീ  .   എ  .   എന  .   ഷലാംസതീര് :
ശതീ  .   കേഭാരഭാടട്ട് റസഭാഖട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .    ലകേ  .    ആനസലന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  കകേഭാസ്റ്റല  ഏരനിയ  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷന
മതവബനന വകുപനിനുകവണനി എലന്തലഭാലാം പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുളളലതന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേൾ ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതലാം ഉപകയഭാഗശൂനവവമഭാലണന്നട്ട്
ധനകേഭാരവ വകുപനിലനറ പരനികശേഭാധനഭാ വനിഭഭാഗലാം കേലണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കേനില  പ്രസ്തുത  റനികപഭാര്ടനിലനറ  അടനിസഭാനത്തനില  എലന്തലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് സസ്വതീകേരനിചലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ലകേ.എസട്ട്.സനി.എ.ഡനി.സനി.  ഏതട്ട്  വര്ഷലാം  മുതലുള്ള  കപ്രഭാജക്ടുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന
ബഭാക്കനിയുലണനലാം അവയുലട ലമഭാത്തലാം അടങ്കേല തകേ എത്രലയനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; ഇസൗ
തകേയനിലനനിന്നട്ട്  പലനിശേ  ഇനത്തനില  എത്ര  തകേ  ലഭനിച്ചുലവനലാം  ഇതട്ട്  ഏതട്ട്
ആവശേവത്തനിനഭാണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചലതനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തതീരകദശേ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  തതീരകദശേ  കമഖലയുലട  സമഗ
വനികേസനത്തനിനഭായുള്ള  വനിവനിധ പദതനികേള (പ്രധഭാനമഭായുലാം അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസന
പദതനികേള) നടപനിലഭാക്കനിവരുന. ചേനില പ്രധഭാന പദതനികേള തഭാലഴപറയുന :

1. മഭാതൃകേഭാ മതവഗഭാമ പദതനി

2. സലാംകയഭാജനിത മതവഗഭാമ വനികേസന പദതനി

3. ഗഭാമതീണ അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസന പദതനി

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 293

4. മതവമഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട ആധുനനികേവലക്കരണലാം

5. തതീരകദശേ സഭാമൂഹനികേ അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസന പദതനി.

6. സമഗ തതീരകദശേ വനികേസന പദതനി.

7. ഭൂരഹനിതര്ക്കട്ട് ഭവന പദതനി.

8. കബസനികേട്ട്  ഇനഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  ലഫസനിലനിറതീസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഹന്യൂമണ്
ലഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട് ഓഫട്ട് ഫനിഷര്കഫഭാക്കട്ട്.

(ബനി) തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനിലല നബഭാര്ഡട്ട് ധനസഹഭായകത്തഭാലട നടപനിലഭാക്കുന്ന
ഗഭാമതീണ അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസന പദതനി ടഭാകഞ 17-ല ഉളലപട 3 ഫനിഷട്ട്
ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറുകേള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  അതഭാതട്ട്  തകദ്ദേശേഭരണ
സഭാപനങ്ങളക്കട്ട് ലലകേമഭാറനിയനിരുനലവങ്കേനിലുലാം പൂര്ണമഭായ രതീതനിയനില  ഉപകയഭാഗനി
ക്കുന്നനിലഭാലയന്നട്ട്  2014  ഡനിസലാംബര്,  2015  ജനുവരനി,  ലഫബ്രുവരനി  മഭാസങ്ങളനില
നടത്തനിയ  പരനികശേഭാധനയനില  ഫനിനഭാനസട്ട്  ഇനലസക്ഷന  വനിഭഭാഗലാം  കേലണത്തനിയനിരുന.
പദതനികേള ഗുണനനിലവഭാരമനിലഭാത്തതഭാലണന്നട്ട് കേലണത്തനിയനിടനില.

(സനി)  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിലന്റെ അടനിസഭാനത്തനില ഫനിഷട്ട് ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട് ലസന്റെറുകേളുലട
തടര്  നടത്തനിപ്പുലാം  പരനിപഭാലനവലാം  തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങള  വഴനി
നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനഭാല  3  തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളനിലല  പ്രസനിഡന്റെട്ട്,
ലസക്രടറനിമഭാലര  ഉളലപടുത്തനി  ചേര്ച  നടത്തുകേയുലാം  ഫനിഷട്ട്  ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  ലസന്റെറുകേള
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കണലമന്ന നനിര്കദ്ദേശേലാം നലകുകേയുലാം ലചേയ.

(ഡനി) ലകേ.എസട്ട്.സനി.എ.ഡനി.സനി. വഴനി 2011-12 മുതല 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷലാം വലര ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയ പദതനികേളനില  141  പദതനികേളുലട നനിര്വഹണലാം
പുകരഭാഗമനിക്കുകേയുലാം  108  പദതനികേളുലട  നനിര്വഹണലാം  ആരലാംഭഘടത്തനിലുമഭാണട്ട്.  2011-12
മുതല  2016-17  വലരയുള്ള  പദതനികേളുലട  ലമഭാത്തലാം  അടങ്കേല  തകേ  27,287.88
ലക്ഷലാം രൂപയഭാണട്ട്. കമല പദതനികേളക്കട്ട് ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപനില നനിനലാം അനുവദനിച
ഫണട്ട് തതീരകദശേ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷലന്റെ ടനി.എസട്ട്.ബനി.  അക്കസൗണനില ആണട്ട്
നനികക്ഷപനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്. ആയതനിനഭാല പലനിശേയനിനത്തനില തകേലയഭാനലാം ലഭനിചനിടനില.

ലപഭാതജലഭാശേയങ്ങളനിലുലാം കുളങ്ങളനിലുലാം മതവകൃഷനി

281 (3813) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ലപഭാത  ജലഭാശേയങ്ങളനിലുലാം,  കുളങ്ങളനിലുലാം  മതവകൃഷനി  ആരലാംഭനിക്കഭാന
എലന്തലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് നലകേനി വരുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സഹഭായങ്ങള ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തലഭാലാം;
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(സനി)  മതവകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാന  പുതനിയ  പദതനികേള  പരനിഗണന
യനിലുകണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലപഭാത  ജലഭാശേയങ്ങളനിലുലാം  കുളങ്ങളനിലുലാം  മതവകൃഷനി  നടത്തുന്നതനിനട്ട്
മതവസമൃദനി പദതനി  മുകഖനയുലാം,  മതവകേര്ഷകേ വനികേസന ഏജനസനികേള മുകഖനയുലാം
വനിവനിധ  പദതനികേളക്കട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ആനുകൂലവലാം നലകേനിവരുന.  നൂതന മതവകൃഷനി
രതീതനികേളനില  ഉളലപടുത്തനി മതവകൃഷനി ലഡകമഭാണ്കസ്ട്രേഷന യൂണനിറ്റുകേള നടപഭാക്കു
ന്നതനിനഭായനി നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന. വനിശേദവനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  സസ്വന്തമഭാകയഭാ,  പഭാടത്തനിലനടുത്തകതഭാ ആയ ജലഭാശേയങ്ങളുള്ള വവക്തനിഗത
കേര്ഷകേര്, കേര്ഷകേ ഗ്രൂപ്പുകേള, കേര്ഷകേരുലട സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള, പഭാടകശേഖര
സമനിതനികേള,  എന.ജനി.ഒ.കേള,  ജലകസഭാതസ്സുള്ള മറട്ട് വകുപ്പുകേള തടങ്ങനിയവര്ക്കട്ട് അകപക്ഷനിക്കഭാലാം.
അകപക്ഷകേരുലട കയഭാഗവത ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെട്ട്  ഉകദവഭാഗസര് പരനികശേഭാധനിചട്ട്  പഞഭായത്തട്ട്
ലലവല സ്റ്റനിയറനിലാംഗട്ട്  കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  സമര്പനിക്കുന.  തകദ്ദേശേഭരണ  സഭാപനത്തനിലന്റെ
പ്രസനിഡന്റെട്ട് ലചേയര്മഭാനുലാം മതവഭവന ആഫതീസര് കേണ്വതീനര് ആയുള്ള (പനി.എല.എസട്ട്.സനി.)
കേമ്മേനിറനിയഭാണട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതട്ട്.  ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്ന
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുലട  ലനിസ്റ്റട്ട്  ജനിലഭാ  പഞഭായത്തട്ട് പ്രസനിഡന്റെട്ട്  ലചേയര്മഭാനുലാം   ജനിലഭാ
ഫനിഷറതീസട്ട് ഓഫതീസര് കേണ്വതീനറുമഭായ കേമ്മേനിറനി (ഡനി.എല.എസട്ട്.സനി.) പരനികശേഭാധനിചട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുന.

(സനി)  മതവകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുന്നതനിനഭായനി നൂതന പദതനികേളഭായനി കേരനിമതീന
മനിനനി ഹഭാചറനികേള, മഭാതൃകേഭാ മതവകുളലാം സഭാപനിക്കല, നൂതന കൃഷനി രതീതനികേളഭായ ഓരുജല
മതവകൃഷനി, സമുദ ജല കൂടുകൃഷനി, ഒഭാരുജല കൂടുകൃഷനി, കേഭാറട്ട്ഫനിഷട്ട് ഫഭാമനിലാംഗട്ട്, റനിസര്
കവഭായറനിലല കൂടുകൃഷനി, SPF  കേഭാര കൃഷനി,  നഭാരന ലചേമ്മേതീന/ആറ്റുലകേഭാഞട്ട് കൃഷനി,  റതീ
സര്ക്കുകലററനി  അകേസ്വഭാ  സനിസ്റ്റലാം  (RAS),  ഗനിഫട്ട്  തനിലഭാപനിയ കേളചര്,  കേലമ്മേക്കഭായട്ട്
കൃഷനി എന്നനിവ നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വകേരനിച്ചുവരുന.

പുതനിയ മതവബനന തറമുഖങ്ങള

282 (3814) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജഭാര്ജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

24-6-2016-ലല  നയപ്രഖവഭാപന  പ്രസലാംഗത്തനില  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
അനുമതനികയഭാടുകൂടനി പുതനിയ മതവബന തറമുഖങ്ങള ഈ വര്ഷലാം ഏലറടുക്കുലമന്നട്ട്
പ്രഖവഭാപനിചനിരുകന്നഭാ; എങ്കേനില ഇതസലാംബനനിച നടപടനികേള ഏതഘടലാം വലരയഭായനി

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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എന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

പ്രഖവഭാപനിചനിരുന.  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപട്ട്  12  പുതനിയ  മതവബനന
തറമുഖങ്ങളുലട അകനസ്വഷണ ഗകവഷണ പഠനങ്ങള നടത്തനിവരുനണട്ട്.  തനിരുവനന്തപുരലാം
ജനിലയനിലല വലനിയതറ, പൂന്തുറ, വര്ക്കല ചേനിലക്കൂര്, ലപഭാഴനിയൂര്, ലകേഭാലലാം ജനിലയനിലല
സസൗത്തട്ട്  പരവൂര്,  ആലപ്പുഴ  ജനിലയനിലല  പുന്നപ്ര,  തൃക്കുന്നപ്പുഴ,  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല
ലലകേപമലാംഗലലാം,  മലപ്പുറലാം  ജനിലയനിലല  പരപനങ്ങഭാടനി,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല
കുരനിയഭാടനി, കേണ്ണൂര് ജനിലയനിലല പുതനിയങ്ങഭാടനി, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല അജഭാനൂര്
കേടപ്പുറലാം  എന്നനിവയഭാണട്ട്  പഠനലാം  നടക്കുന്നവ.  കമല  പരഭാമര്ശേനിചവയനില  മഭാതൃകേഭാ
പഠനലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  പരനിസനിതനി  ആഘഭാത  പഠനലാം  വനിവനിധ  ഘടങ്ങളനിലഭായനി
പൂര്ത്തനികേരനിച്ചു വരുന്നവയുലട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന.

(i) തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനിലല വലനിയതറ മതവബനന തറമുഖത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുള്ള ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന,  പഭാരനിസനിതനികേ പഠനലാം,
മഭാതൃകേഭാ പഠനലാം എന്നനിവ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം Pollution Control
Board-ലന്റെ  കനഭാ  ഒബജക്ഷന  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്,  KCZMA-യനില
നനിനലാം CRZ  ക്ലനിയറനസട്ട് എന്നനിവ ലഭവമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിന പ്രകേഭാരലാം
കല  ഒസൗടട്ട്  തയഭാറഭാക്കനി  കപ്രഭാജകട്ട്  ലപ്രഭാകപഭാസല  തയഭാറഭാക്കുന്ന
തനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ii) തനിരുവനന്തപുരലാം ജനിലയനിലല പൂന്തുറ മതവബനന തറമുഖത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുള്ള ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന, മഭാതൃകേഭാ പഠനലാം എന്നനിവ
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പഭാരനിസനിതനികേ  പഠനലാം  പുകരഭാഗമനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
പദതനിക്കുകവണനി  CRZ ക്ലനിയറനസട്ട്, Pollution Control Board-ലന്റെ
എന.ഒ.സനി.  എന്നനിവ  ലഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
എന്നഭാല മതവബനന തറമുഖലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്ന ലലഭാകക്കഷന
മഭാറണലമനള്ള പ്രകദശേവഭാസനികേളുലട അഭവര്ത്ഥനപ്രകേഭാരലാം പുതനിയ
സലത്തട്ട്  ഹഭാര്ബര്  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  CWPRS-ല  നനിനലാം
ലഭവമഭായ പുതക്കനിയ എസ്റ്റനികമറട്ട് പരനികശേഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(iii) തനിരുവനന്തപുരലാം  ജനിലയനിലല  വര്ക്കല  ചേനിലക്കൂര്  മതവബനന
തറമുഖത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന, മഭാതൃകേഭാ
പഠനലാം  എന്നനിവ  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പഭാരനിസനിതനികേ  പഠനലാം
സലാംബനനിച ലലഫനല റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്. CRZ  ക്ലനിയറനസട്ട്
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ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനഭായനി  അകപക്ഷ  KCZMA-യട്ട്  നലകുകേയുലാം
ആയതനിനുകവണനി 10 ലക്ഷലാം രൂപ KCZMA ആവശേവലപടനിട്ടുമുണട്ട്.
പുലനിമുട്ടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്ന സലലത്ത CLIFF പുലനിമുടട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലത്ത  ബഭാധനിക്കുകമഭാലയന്നട്ട്  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  വവക്തമഭായ
റനികപഭാര്ടട്ട്  നലകുവഭാന  CWPRS-കനഭാടട്ട്  ആവശേവലപടനിട്ടുണട്ട്.
Pollution  Control  Board-ലന്റെ  അനുമതനിക്കഭായുള്ള  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതമഭാണട്ട്.

(iv) മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല പരപനങ്ങഭാടനി മതവബനന തറമുഖത്തനിലന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുള്ള ഇനലവസ്റ്റനികഗഷന, മഭാതൃകേഭാ പഠനലാം എന്നനിവ
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പഭാരനിസനിതനികേ  പഠനലാം  പൂര്ത്തതീകേരണ
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്. എന്നഭാല നനിലവനില നനിര്മ്മേഭാണലാം വനിവനിധ ഘടങ്ങളനില
നനിലക്കുന്നവയുലട  പൂര്ത്തതീകേരണത്തനിനുലാം  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീ
കേരനിചവയുലട കേഭാരവക്ഷമമഭായ പ്രവര്ത്തനലാം ഉറപഭാക്കുന്നതനിനുമഭാണട്ട്
ഇസൗ സര്ക്കഭാര് മുനഗണന നലകുന്നതട്ട്.

തതീരകദശേ പരനിപഭാലന നനിയമലാം

283 (3815) ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തതീരകദശേ  പരനിപഭാലന  നനിയമലാംമൂലലാം,  സലാംസഭാനത്തട്ട്  എലഭാ  മതവ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  നനിലവനിലുള്ള  സലത്തട്ട്  സുരക്ഷനിത  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്
ബുദനിമുട്ടുകേള ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങ്കേനില ആവശേവമഭായ മഭാറങ്ങകളഭാലട  സസ്വപ്ന ഭവന പദതനി നടപനിലഭാ
ക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) 2011-ല  കകേന്ദ്ര  വനലാം  പരനിസനിതനി  മനഭാലയലാം  പുറലപടുവനിച
തതീരകദശേ  നനിയനണ  വനിജഭാപനത്തനിലല  വവവസകേള  പ്രകേഭാരലാം  പരമ്പരഭാഗത
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളടക്കമുള്ള  തതീരകദശേവഭാസനികേളക്കട്ട്  ഭവനലാം  ഉളലപലടയുള്ള
നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തുന്നതനിനുലാം  ലലലസനസട്ട്  ലഭനിക്കുന്നതനിനുലാം  മറ്റുലാം
ബുദനിമുട്ടുകേള ഉണഭാകുനണട്ട്. തതീരകദശേവഭാസനികേള അനുഭവനിക്കുന്ന ഇത്തരലാം പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട്
സഭായനിയഭായ പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുന്നതനിനുലാം അവരുലട അവകേഭാശേങ്ങള സലാംരക്ഷനിക്കുന്നതനിനുലാം
ഉതകുന്ന തരത്തനില  2011-ലല വനിജഭാപനത്തനില ഇളവകേള അനുവദനിക്കുന്നതനിനട്ട്
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കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികലക്കട്ട്  ലപ്രഭാകപഭാസല  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എന്നഭാല  തതീരകദശേ  നനിയനണ
വനിജഭാപനത്തനില  സലാംസഭാനലാം  ആവശേവലപട  ഇളവകേള  അനുവദനിക്കുന്നതട്ട്
പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതനിനട്ട് സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ സമഗതതീരകദശേ മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് പഭാന (ICZM)
തയഭാറഭാക്കനി  സമര്പനികക്കണതഭായനിരുലന്നന്നട്ട്  അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനപ്രകേഭാരലാം
സലാംസഭാനത്തനിനട്ട് ഒരു സമഗതതീരകദശേ പരനിപഭാലന പദതനി  (ICZMP)  തയഭാറഭാക്കുന്നതനില
മതവകമഖലയുലട കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട് രൂപലപടുത്തുന്നതനിനട്ട് പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനമഭായനി  2016
ആഗസ്റ്റട്ട് 10, 11 തതീയതനികേളനില ബനലപട ജനപ്രതനിനനിധനികേള, മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
പ്രതനിനനിധനികേള,  രഭാഷ്ട്രതീയ  പ്രതനിനനിധനികേള,  സന്നദ  സലാംഘടന  പ്രതനിനനിധനികേള,
ഉകദവഭാഗസര്  എന്നനിവലര  ഉളലപടുത്തനി  ശേനിലപശേഭാല  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.
ഇസൗ ശേനില്പശേഭാല നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്  സലാംസഭാനത്തനിലന്റെ  ICZMP-യനില
ഉളലപടുകത്തണ മതവകമഖല കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട്  നനിര്കദ്ദേശേനിക്കഭാന ഒരു കേര്മ്മേ സമനിതനിലയ
നനികയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  കേര്മ്മേ  സമനിതനി  തയഭാറഭാക്കുന്ന  വനിശേദമഭായ  കരഖ
ICZMP-യനികലക്കട്ട്  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനട്ട്  ബനലപട  വകുപനിനട്ട്  നലകുന്നതഭാണട്ട്.
ഇക്കഭാരവങ്ങലളലഭാലാം  കേണക്കനിലലടുത്തട്ട്  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി  ഒരു  സമഗ
ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി സര്ക്കഭാരനിലന്റെ സജതീവ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

സസൗജനവ മതവക്കുഞ്ഞട്ട് വനിതരണലാം

284 (3816) ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് പഞഭായത്തുകേള മുകഖന നടത്തനിയ
മതവക്കുഞ്ഞട്ട് വനിതരണലാം പൂര്ണമഭായനി നടന്നനിടനില എന്നതട്ട് ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കേനില കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില  മതവസമൃദനി  പദതനിയനില  ഉളലപടനിട്ടുള്ള  എലഭാ
പഞഭായത്തുകേളക്കുലാം അകപക്ഷ പ്രകേഭാരലാം മതവക്കുഞ്ഞട്ട് വനിതരണലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

നൂറനഭാടട്ട്-ചുനക്കര ബണട്ട് കറഭാഡട്ട്

285 (3817) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല നൂറനഭാടട്ട് - ചുനക്കര ബണട്ട് കറഭാഡട്ട്
ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖന  നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനഭായനി  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തയഭാറഭാക്കനിയനിട്ടു
കണഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) എങ്കേനില എസ്റ്റനികമറട്ട് തകേ എത്രയഭാലണന്നട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ; ഈ ബണട്ട്
കറഭാഡനിനട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുന്നതനിനഭാവശേവമഭായ  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) മഭാകവലനിക്കര നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല നൂറനഭാടട്ട്-ചുനക്കര  (പുലനികമല
ചേനിറക്കര)  ബണട്ട് കറഭാഡട്ട്  തതീരകദശേ കറഭാഡുകേളുലട നനിലവഭാരലാം ഉയര്ത്തുന്ന പദതനിയുലട
അലാംഗതീകൃത  ലനിസ്റ്റനില   ഉളലപടതല.  എന്നഭാല  മഭാകവലനിക്കര  എലാം.എല.എ.-യുലട
ആവശേവപ്രകേഭാരലാം ടനി പ്രവൃത്തനിയുലട എസ്റ്റനികമറട്ട്  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപട്ട്
ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്  തയഭാറഭാക്കനിവരുന.  ടനി  പ്രവൃത്തനിയുലട  എസ്റ്റനികമറട്ട്  തകേ
ഏകേകദശേലാം  95.00  ലക്ഷലാം  രൂപ  വരുനണട്ട്.  എസ്റ്റനികമറട്ട്  ലഭവമഭാകുന്ന  മുറയട്ട്
ഉചേനിതമഭായ നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് പദതനികേളുലട ഫണനിലന്റെ കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 
ജനിലയനിലല വനിനനികയഭാഗലാം

286 (3818) ശതീ  .    ലകേ  .    കുഞ്ഞനിരഭാമന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനില തതീരകദശേ കമഖലയനിലലപടുന്ന പഞഭായത്തുകേളുലാം
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളുലാം ഏലതഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കുന്ന പദതനികേളുലട ഫണട്ട് തതീരകദശേ
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം  പഞഭായത്തുകേളനിലുമലഭാലത  മകറലതങ്കേനിലുലാം  പഞഭായത്തുകേളനില
കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാറനിലനറ കേഭാലത്തട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങ്കേനില എത്ര തകേ, ഏലതഭാലക്ക ഇനത്തനില,  ഏലതഭാലക്ക പഞഭായത്തുകേളനില
അനുവദനിക്കുകേയുലാം ലചേലവഴനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുലണന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല തതീരകദശേ കമഖലയനിലല പഞഭായത്തുകേള :

വലനിയപറമ്പട്ട്, തൃക്കരനിപ്പൂര്, പടന്ന, ലചേറുവത്തൂര്, അജഭാനൂര്, പളളനിക്കര,
ഉദുമ, ലചേമ്മേനഭാടട്ട്, ലമഭാഗഭാല, പുത്തൂര്, കുമ്പള, മലാംഗലപഭാടനി, മകഞശേസ്വരലാം.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജനിലയനിലല തതീരകദശേ കമഖലയനിലല മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള :

നതീകലശേസ്വരലാം, കേഭാഞ്ഞങ്ങഭാടട്ട്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്.
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(ബനി)  മതവകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  തതീരകദശേ  പഞഭായത്തുകേള  കൂടഭാലത  ഉളനഭാടന
പഞഭായത്തുകേളനിലുലാം മുനസനിപഭാലനിറനികേളനിലുലാം മതവകൃഷനി നടത്തുന്നതനിനുള്ള സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത  മതവകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പരനിശേതീലനവലാം  മതവ
കുഞ്ഞുങ്ങളുലട സസൗജനവമഭായനി വനിതരണവലാം ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ലവസ്റ്റട്ട്  എകളരനി  ഗഭാമപഞഭായത്തട്ട്  മതവകേര്ഷകേ  ക്ലബനിനട്ട്  അടനിസഭാന
സസൗകേരവ വനികേസനത്തനിനഭായനി 5 ലക്ഷലാം രൂപ ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില മതവബനനയഭാനങ്ങളുലാം ഉപകേരണങ്ങളുലാം നഷലപട
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് സഹഭായങ്ങള

287 (3819) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശേന :
ശതീ  .   സണനി കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  പ്രകൃതനി  കക്ഷഭാഭത്തനില  മതവബനനയഭാനങ്ങളുലാം  ഉപകേരണങ്ങളുലാം
നഷലപട മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  എലന്തലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്  നലകേനിവരുന്നലതന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അവര്ക്കട്ട്  നഷലപട  മതവബനന ഉപകേരണങ്ങളക്കു പകേരലാം  വഭാങന്നതനിനട്ട്
എലന്തലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് വകേലക്കഭാള്ളഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം,  മറട്ട്  അപകേടങ്ങള എന്നനിവമൂലലാം യഭാനങ്ങളുലാം ഉപകേരണങ്ങളുലാം
നഷലപട മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നലകുന്നതട്ട് SDRF/NDRF-ല
നനിനലാം ജനിലഭാ കേളകര് മുകഖനയഭാണട്ട്. കൂടഭാലത ശേക്തമഭായ കേടലകക്ഷഭാഭലത്ത തടര്ന്നട്ട്
ഇസൗ മഴക്കഭാലത്തട്ട് വള്ളലാം,  വല തടങ്ങനിയ മതവബനകനഭാപകേരണങ്ങള നഷലപട
സലാംഘങ്ങളക്കട്ട് മുഖവമനനിയുലട ദുരനിതഭാശേസ്വഭാസ നനിധനിയനിലനനിനലാം ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ
നഷപരനിഹഭാരലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  മതവലഫഡനിലനനിനലാം  കലഭാണ്
എടുത്തട്ട്  യഭാനവലാം  എഞനിനുലാം  വഭാങന്ന  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  നനിലവനില
ഇനഷസ്വറനസട്ട് പരനിരക്ഷ ഏര്ലപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇസൗ മഴക്കഭാലത്തട്ട് വള്ളലാം, വല തടങ്ങനിയ മതവബനകനഭാപകേരണങ്ങള
നഷലപട സലാംഘങ്ങളക്കട്ട്  (Groups)  മുഖവമനനിയുലട ദുരനിതഭാശേസ്വഭാസനനിധനിയനില നനിനലാം
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ഒരു  ലക്ഷലാം  രൂപ  നഷപരനിഹഭാരലാം  നലകുന്നതനിനട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  നഷലപട
മതവബനകനഭാപഭാധനികേളക്കട്ട്  പകേരലാം  മതവബനകനഭാപകേരണങ്ങള മതവലത്തഭാ
ഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് നലകുവഭാന  സഹഭായകേരമഭായ ഒരു പദതനി പുതനിയതഭായനി  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്
മതവലഫഡട്ട് മുകഖന നടപഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന.

ലപലഭാജനികേട്ട് വലകേള ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള മതവബനനലാം

288 (3820) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്''ലപലഭാജനികേട്ട്'വലകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  മതവബനനലാം
നടത്തുന്നതമൂലലാം  മതവ  സമ്പത്തനില  നഭാശേലാം  സലാംഭവനിക്കുന്നതഭായനി  സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  വലകേള  തകദ്ദേശേതീയരഭായ  മതവബനന  ലതഭാഴനിലഭാളനികേള
ഉപകയഭാഗനികക്കണനിവന്ന സഭാഹചേരവലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  വലകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  മതവബനനലാം  നടത്തുന്നതമൂലലാം
ഉണഭാകുന്ന  ലതഭാഴനില  തര്ക്കങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലന്തലഭാലാം  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്. KMFR Act 1980-ഉലാം ചേടങ്ങളുലാം പ്രകേഭാരലാം ലപലഭാജനികേട്ട് ലനറ്റുകേള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ലചേറുമതവങ്ങലള  പനിടനിലചടുക്കുന്നതട്ട്  മതവസമ്പത്തനിലന  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുന്ന  കേഭാരവലാം  ശദയനിലലപടതനിലന  തടര്ന്നട്ട്  14  ഇനലാം  മതവങ്ങലള
പനിടനിക്കുന്നതട്ട്  നനിയമലാംമൂലലാം  നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  കൂടുതല  ഇനലാം  മതവങ്ങലള  ഇസൗ
പടനികേയനില ഉളലപടുത്തഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  നനികരഭാധനിത  വലകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  മതവബനനലാം  നടത്തുന്നതട്ട്

ശദയനിലലപടുന്നതനുസരനിചട്ട് ലകേ.എലാം.എഫട്ട്.ആര്.  ആകട്ട് പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  നനികരഭാധനിത വലകേള ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള മതവബനനവലാം അതമൂലമുള്ള

തര്ക്കങ്ങളുലാം പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനട്ട് ഇലാംപസൗണനിലാംഗട്ട് കേര്ശേനമഭാക്കുകേയുലാം കേടല പകടഭാളനിലാംഗട്ട്

ശേക്തനിലപടുത്തുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്. ഇതട്ട് ലലാംഘനിക്കുന്നവര്ക്കട്ട് പനിഴ ചുമത്തഭാറുണട്ട്.
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അഴതീകക്കഭാടട്ട് മഭാരനിലലടലാം കകേഭാകളജനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

289 (3821) ശതീ  .    ഇ  .    ടനി  .    വടസണ് മഭാസ്റ്റര് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

തറമുഖവലാം മന്യൂസനിയവലാം പുരഭാവസ്തു സലാംരക്ഷണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

തൃശൂര് ജനിലയനിലല അഴതീകക്കഭാടട്ട് മഭാരനിവടലാം കകേഭാകളജനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം എന്നട്ട്

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലമന്നട്ട്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇവനിലട  എലന്തലഭാലാം  കകേഭാഴകേളഭാണട്ട്

തടങ്ങഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്; ഇതമഭായനി ബനലപട മുഴവന വനിവരങ്ങളുലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലല  ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര്  (അഴതീകക്കഭാടട്ട്)  മഭാരനിലലടലാം  ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടനിലന്റെ

നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  ആയതനിലന്റെ  ഉത്ഘഭാടനലാം  11-7-2015-ല  നനിര്വഹനിക്കുകേയുലാം

ലചേയ. ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് മഭാരനിലലടലാം ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടനില തഭാലഴപറയുന്ന കകേഭാഴകേള നടത്തഭാന

ഉകദ്ദേശേനിക്കുനണട്ട് :

നമ്പര് കകേഭാഴട്ട് കേഭാലഭാവധനി പലങ്കേടുക്കഭാവന്ന
വരുലട എണലാം

(1) (2) (3) (4) (5)

I പ്രതീ-സതീ കകേഭാഴകേള

1 ജനി.പനി. കററനിലാംഗട്ട് (എഫട്ട്.ജനി.)
(2 ബഭാച്ചുകേള)

6 മഭാസലാം 80

2 സലൂണ് കററനിലാംഗട്ട് (എഫട്ട്.ജനി.)

(ഒരു ബഭാചട്ട്)

6 മഭാസലാം 40

(1) (2) (3) (4) (5)

II പ്രനിപകറററനി കകേഭാഴകേള

1 ഇനലഭാന്റെട്ട് മഭാസ്റ്റര് ക്ലഭാസട്ട് I 
(2 ബഭാച്ചുകേള)

2 മഭാസലാം 30

2 ഇനലഭാന്റെട്ട് മഭാസ്റ്റര്ക്ലഭാസട്ട് II 2 മഭാസലാം 30
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(2 ബഭാച്ചുകേള)

3 സഭാരലാംഗട്ട് (2 ബഭാച്ചുകേള) 2 മഭാസലാം 60

4 എഞനിനതീയര് (1 ബഭാചട്ട്) 2 മഭാസലാം 30

5 ഇനലഭാന്റെട്ട് എഞനിന ലലഡ്രെവര് 
(1 ബഭാചട്ട്)

2 മഭാസലാം 30

6 ഇനലഭാന്റെട്ട് എഞനിന ലലഡ്രെവര്
ക്ലഭാസട്ട് II  (2 ബഭാച്ചുകേള)

2 മഭാസലാം 60

III ഇനലഭാന്റെട്ട്സര്ടനിഫനികക്കഷന കകേഭാഴകേള

1 കഫഭാര് ലഡക്കട്ട് കററനിലാംഗട്ട് 
(2 ബഭാച്ചുകേള)

4 മഭാസലാം 60

2 കഫഭാര് എഞനിന കററനിലാംഗട്ട് 
(2 ബഭാച്ചുകേള) 

4 മഭാസലാം 60

IV കബസനികേട്ട് കസഫനി കകേഭാഴകേള പ്രതീ സതീ കകേഭാഴലാം  ഇനഡക്ഷന
കകേഭാഴലാം  അറന്റെട്ട്  ലചേയവര്ക്കട്ട്
മഭാത്രലാം
നനിജലപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.

നതീണകേരയനിലല മഭാരനിലലടലാം ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടനിലന്റെ സബ്ലസന്റെര് എന്ന രതീതനിയനിലഭാണട്ട്
തൃശ്ശൂര് ജനിലയനിലല ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂരനില (അഴതീകക്കഭാടട്ട്) ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടട്ട് സഭാപനിചനിരനിക്കുന്നതട്ട്
എന്നതനിനഭാല ഡയറകര് ജനറല നനിഷ്കര്ഷനിച മഭാതൃകേയനിലുള്ള സസൗകേരവങ്ങകളഭാടുകൂടനിയ
ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നതീണകേരയനില പൂര്ത്തനിയഭായതനിനട്ട്  കശേഷലാം  മഭാത്രകമ
ലകേഭാടുങ്ങല്ലൂര് സബട്ട് ലസന്റെറനില  ഡയറകര് ജനറല അലാംഗതീകേരനിച കകേഭാഴകേള നടത്തഭാന
സഭാധനിക്കുകേയുള.  നതീണകേര  മഭാരനിലലടലാം  ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അവസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

പഭാലക്കഭാടട്ട് ജനിലയനില മതവ സമൃദനി പദതനി

290 (3822)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷന്യൂ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ :

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില  നടപനിലഭാക്കനി  വരുന്ന  "മതവ  സമൃദനി"  പദതനിയുലട
വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ;
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(ബനി)  ജനിലയനിലല  ഓകരഭാ  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനികലയുലാം  ജലഭാശേയങ്ങളുലട
കേണക്കട്ട് കശേഖരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കേനില വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  ഏലറടുത്ത  കുളങ്ങളുലട
ലനിസ്റ്റുലാം,  പദതനിക്കഭായനി നഭാളനിതവലര നടപനിലഭാക്കനിയ പ്രവൃത്തനികേളുലട വനിശേദഭാലാംശേവലാം
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മതവസമൃദനി  II  പദതനിയുലട  ഭഭാഗമഭായനി  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനില
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന ഘടകേ പദതനികേള അനുബനലാം (എ) ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  മതവസമൃദനി പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി വനിവനിധ ഘടകേ പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനിവരുന്ന ജനിലയനിലല ജലഭാശേയങ്ങളുലട വനിവരങ്ങള അനുബനലാം  (ബനി)
ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(സനി)  പദതനി  നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  കനരനിടട്ട്  കുളങ്ങള
ഏലറടുക്കഭാറനില. ഉത്തരലാം (എ)-യനില പറയുന്ന പദതനി ഘടകേങ്ങള ലതരലഞ്ഞടുത്ത
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനിലൂലട നടപനിലഭാക്കുന.

പരമ്പരഭാഗത മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി

291 (3823) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന :
ശതീ  .   ജനി  .   എസട്ട്  .   ജയലഭാല :
ശതീ  .    ഇ  .   ടനി  .   വടസണ് മഭാസ്റ്റര് :
ശതീമതനി  സനി  .    ലകേ  .    ആശേ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  മതവബനനലാം,  മതവബനന അനുബന ലതഭാഴനില
എന്നനിവയനില  ഏര്ലപടുന്നവലര  തനിരനിചറനിയുന്നതനിനട്ട്  എലന്തങ്കേനിലുലാം  തനിരനിചറനിയല
കരഖ നലനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  "പരമ്പരഭാഗത  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  "എന്നതനില  ആലരഭാലക്കയഭാണട്ട്
ഉളലപടുന്നതട്ട്; നനിലവനില മതവക്കചവടലാം ഉപജതീവന മഭാര്ഗ്ഗമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതലാം,
എന്നഭാല പരമ്പരഭാഗതമഭായനി  മതവബനനലാം ലതഭാഴനിലഭായനി  ലചേയവന്നനിരുന്നതമഭായ
കുടുലാംബത്തനിലല  അലാംഗമഭായ  ഒരഭാലള  പരമ്പരഭാഗത  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  എന്ന
ഗണത്തനില പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി)  മതവബനന  അനുബന  കമഖലകേളനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
സ്ത്രതീകേലള മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനിയനില ഉളലപടുത്തുന്നതനിനട്ട്  എലന്തങ്കേനിലുലാം
തടസങ്ങള നനിലവനിലുകണഭാലയന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില അലാംഗതസ്വലാം എടുത്തനിട്ടുള്ള
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  മതവഅനുബന  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  കക്ഷമനനിധനി
കബഭാര്ഡട്ട് മുകഖന പഭാസട്ട് ബുക്കട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാലത രഭാജവരക്ഷയുലട ഭഭാഗമഭായനി
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ലമന്റെട്ട് നനിര്കദ്ദേശേ പ്രകേഭാരലാം ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന ബകയഭാലമടനികേട്ട്
ലഎഡന്റെനിറനി കേഭാര്ഡുലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കകേരള മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമസലാംഘലാം ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം മതവബനനലാം
മുഖവ  ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗമഭായനി  സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുള്ള  എലഭാ  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം
കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില അലാംഗങ്ങളഭായനി  രജനിസ്റ്റര് ലചേയഭാവന്നതഭാണട്ട്.  മതവബനനലാം
മുഖവ ഉപജതീവനമഭാര്ഗ്ഗമഭായനി സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന ഒരു കുടുലാംബത്തനിലല കുടുലാംബനഭാഥന
പനിടനിച്ചുലകേഭാണ്ടുവരുന്ന  മതവലാം  കേചവടലാം  നടത്തുന്ന  ഒരഭാലള  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
പടനികേയനില  ഉളലപടുത്തുവഭാന  സഭാധനിക്കുകേയനില.  എന്നഭാല  മതവകേചവടലാം  മഭാത്രലാം
നടത്തുന്നയഭാലള മതവ അനുബന പടനികേയനില ഉളലപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്. മതവലത്തഭാ
ഴനിലഭാളനിയഭായ  കുടുലാംബനഭാഥലന്റെ  ഭഭാരവ  മതവലാം  വനിലപന  നടത്തുകേയഭാലണങ്കേനില  ടനി
സ്ത്രതീലയ മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി പടനികേയനില ഉളലപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  മതവ  അനുബന  കമഖലകേളനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന  സ്ത്രതീകേളക്കട്ട്
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില  അലാംഗങ്ങളഭാകുന്നതനിനട്ട്  തടസങ്ങള
ഒനലാം  നനിലവനിലനില.  ഇങ്ങലനയുള്ള  സ്ത്രതീകേളക്കട്ട്  എലഭാ  വര്ഷവലാം  കമയട്ട്  മഭാസലാം  മുതല
ലഫബ്രുവരനി  മഭാസലാം  അവസഭാനലാം  വലരയുള്ള പ്രവര്ത്തനി  ദനിവസങ്ങളനില  അലാംഗതസ്വത്തനിനട്ട്
അകപക്ഷ നലകേഭാവന്നതഭാണട്ട്.  ടനി  അകപക്ഷയനില അകനസ്വഷണലാം നടത്തനി ഏപ്രനില
ഒന്നഭാലാം  തതീയതനി  ലനിസ്റ്റട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുന്നതലാം  ടനി  ലനിസ്റ്റനില  ഉളലപടനിട്ടുള്ളവര്
കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡനില അലാംഗങ്ങളഭാകുന്നതമഭാണട്ട്.

കകേഭാസ്റ്റല ഏരനിയ ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കകേഭാര്പകറഷന

292 (3824) ശതീ  .    എ  .    എന  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കകേരള  കസ്റ്ററട്ട്  കകേഭാസ്റ്റല  ഏരനിയ  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷലന്റെ
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മഭാകനജനിങട്ട് ഡയറകര് തസ്തനികേ വഹനിക്കുകമ്പഭാള തലന്ന ശതീ.അമ്പഭാടനി ഐ.ഐ.എസട്ട്. മറട്ട്
ഏലതലഭാലാം തസ്തനികേകേള ഒകര സമയലാം വഹനിചനിട്ടുണട്ട്; അവ ഏലതലഭാലാം;

(ബനി) ലകേ.എസട്ട്.സനി.എ.ഡനി.സനി. എലാം.ഡനി എന്ന നനിലയനിലലഭാലത ശതീ. അമ്പഭാടനി
എത്ര രൂപ ശേമ്പളലാം, അലവനസട്ട്, വഭാഹനലാം എന്ന രതീതനിയനില വകേപറനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  ഫനിഷറതീസട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിനട്ട് കവണനി കകേഭാസ്റ്റല ഏരനിയ ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന കേഴനിഞ്ഞ 5 വര്ഷലാം എത്ര പ്രവര്ത്തനികേള ഏലറടുത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്;
അവയനില  എത്ര  എണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാലത  കേനിടക്കുനണട്ട്;  ഇതവലര  ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത
പ്രവര്ത്തനികേള എത്ര?

ഉത്തരലാം

(എ)  കഡഭാ.  ലകേ.  അമ്പഭാടനി   ലഎ.ഐ.എസട്ട്,   തതീരകദശേ  വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷന  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകറുലട  ചുമതലകേളക്കട്ട്  പുറകമ  മുകന്നഭാക്ക
സമുദഭായകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകറുലട  അധനികേചുമതല,
ലകേ.ആര്.നഭാരഭായണന  നഭാഷണല  ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട്  വനിഷസ്വല  സയനസട്ട്  ആന്റെട്ട്
ആര്ട്സട്ട് ഡയറകറുലട അധനികേ ചുമതല, പബനികേട്ട് റനികലഷനസട്ട് ഡയറകറുലട അധനികേ
ചുമതല,  ലഹരനി  വനിരുദ  കബഭാധവത്കേരണത്തനിലന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  രൂപതീകേരനിച
സുകബഭാധലാം പദതനിയുലട ഡയറകറുലട അധനികേ ചുമതല എന്നനിവ വഹനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി) ലകേ.എസട്ട്.സനി.എ.ഡനി.സനി., എലാം.ഡനി. എന്ന നനിലയനിലലഭാലത ശതീ. അമ്പഭാടനി
മുകന്നഭാക്ക  സമുദഭായകക്ഷമ  കകേഭാര്പകറഷന  മഭാകനജനിലാംഗട്ട്  ഡയറകര്,  ലകേ.  ആര്.
നഭാരഭായണന നഭാഷണല ഇനസ്റ്റനിറന്യൂടട്ട്  ഓഫട്ട് വനിഷസ്വല സയനസട്ട് ആന്റെട്ട്  ആര്ട്സട്ട്
ഡയറകര്,  സുകബഭാധലാം  പദതനിയുലട  ഡയറകര്  എന്നനിവയുലട  അധനികേ  ചുമതല
വഹനിക്കുന്നതനിലന്റെ  അടനിസഭാനത്തനില  ശേമ്പളലാം,  അലവനസട്ട്,  വഭാഹനലാം  എന്ന
രതീതനിയനില തകേലയഭാനലാം ലലകേപറനിയനിടനില. എന്നഭാല, പബനികേട്ട് റനികലഷനസട്ട് വകുപട്ട്
ഡയറകര് എന്ന നനിലയനില ശേമ്പളവലാം,  അലവനസുലാം ലലകേപറ്റുന്നനിലലങ്കേനിലുലാം വകുപനിലന്റെ
ഡയറകര് എന്ന നനിലയട്ട് ഒസൗകദവഭാഗനികേ വഭാഹനലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഫനിഷറതീസട്ട്  ഡനിപഭാര്ട്ടുലമന്റെനിനട്ട്  കവണനി കകേഭാസ്റ്റല ഏരനിയ ലഡവലപട്ട്ലമന്റെട്ട്
കകേഭാര്പകറഷന 2011-12  മുതല 2015-16 വലരയുള്ള കേഭാലഘടത്തനില 586 പദതനികേള
ഏലറടുത്തട്ട്  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  ഇതനില  356  പദതനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.
141 പദതനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന.  89 പദതനികേള ആരലാംഭഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

മതവകൃഷനി പദതനി

293 (3825) ശതീ  .    ലകേ  .    കൃഷ്ണനകുടനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ചേനിറര്  നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല  മതവകൃഷനിക്കട്ട്  അനുകയഭാജവമഭായ
854/2019
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രണഭായനിരകത്തഭാളലാം  കുളങ്ങള  സസ്വകേഭാരവ/ലപഭാതവനിഭഭാഗങ്ങളനിലഭായനി  ഉലണനളളതട്ട്
ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈക്കഭാരവലത്തക്കുറനിചട്ട്  സമഗമഭായനി  പഠനിക്കഭാനുലാം മതവകൃഷനി പദതനി
തയഭാറഭാക്കഭാനുലാം ഒരു വനിദഗട്ട് ദസമനിതനിലയ നനികയഭാഗനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില  ഇത്തരലാം  പദതനികേളക്കട്ട്  സഹഭായമഭായനി  എലന്തഭാലക്ക
സലാംസഭാന-കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളഭാണട്ട് ഉള്ളലതന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഇല.  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  സലാംസഭാനലമഭാടഭാലകേ നടപഭാക്കനിവരുന്ന മതവസമൃദനി  II
പദതനിയനില പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജനിലയനിലല ചേനിറര് നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനിലല മതവകൃഷനിക്കട്ട്
അനുകയഭാജവമഭായ  848.72  ഏക്കര്  (339.48  ലഹകര്)  ശുദ  ജലഭാശേയങ്ങളനില
മതവകൃഷനി  ലചേയവരുന.   മതവകൃഷനിക്കട്ട്  അനുകയഭാജവമഭായ  ശുദജലഭാശേയങ്ങള
(കുളങ്ങള)  അവകശേഷനിക്കുന്നവ  പരനികശേഭാധനിചട്ട്  മതവസമ്പത്തട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) ഫനിഷറതീസട്ട് കപഭാളനിസനി 2016 തയഭാറഭാക്കുന്നതനിനഭായനി ഒരു വനിദഗട്ട് ദ സമനിതനി
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  മതവസമൃദനി  II  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര/സലാംസഭാന/
ആര്.ലകേ.വനി.ലലവ. ഫണട്ട് വനിഹനിതലാം വനിനനികയഭാഗനിക്കുന.  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനിയഭായ
നതീലവനിപവലാം പദതനിയനില ഉളലപടുത്തനി ഉളനഭാടന മതവകൃഷനി വനികേസനത്തനിനുലാം
മതവസമ്പത്തട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുന്നതനിനുമഭായനി  ചുവലട  കചേര്ക്കുന്ന  4  പദതനികേളുലട
ലപ്രഭാകപഭാസല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനികലയട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. ഉളനഭാടന മതവകൃഷനി വനികേസനലാം.

(എ) പുതനിയ കുളങ്ങളുലട നനിര്മ്മേഭാണലാം.

(ബനി) മതവകുളങ്ങളുലട പുനരുദഭാരണലാം.

2. ഓരുജലത്തനിലല കൂടു കൃഷനി.

3. സമുദജലത്തനിലല കൂടുകൃഷനി.

4. നൂതന മതവകൃഷനിയനില കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് പരനിശേതീലനലാം.

ഉളനഭാടന മതവകൃഷനി

294 (3826)  ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :
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(എ)  ഉളനഭാടന മതവകൃഷനി കപ്രഭാലസഭാഹനത്തനിനഭായനി  കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാര്
ലചേലവഴനിച തകേ, പദതനികേള എന്നതനിലന്റെ കേണക്കട്ട് ജനില തനിരനിചട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  ഇനത്തനില  ലകേഭാകണഭാടനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനില  തകേ
ലചേലവഴനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കേനില വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉളനഭാടന  മതവകൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി  കേഴനിഞ്ഞ  സര്ക്കഭാര്
ലചേലവഴനിച  തകേ,  പദതനികേള  എന്നതനിലന്റെ  ജനില  തനിരനിച്ചുള്ള  വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  ഉളനഭാടന മതവകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനഭായനി  മലപ്പുറലാം ജനിലയനിലല
ലകേഭാകണഭാടനി നനികയഭാജകേമണ്ഡലത്തനില കേഴനിഞ്ഞ സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേഭാലത്തട്ട് മതവസമൃദനി
I,  മതവസമൃദനി  II  എന്നതീ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  138733
രൂപ  ലചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.  ലകേഭാകണഭാടനി  നനികയഭാജകേ  മണ്ഡലത്തനിലല  വഭാഴക്കഭാടട്ട്
പഞഭായത്തനിലല  വഭാലനിലഭാപുഴയനില  2013-14  കേഭാലയളവനില  മതവസമൃദനി  I
പദതനിയനില ലപഭാതജലഭാശേയങ്ങളനിലല മതവവനിത്തു നനികക്ഷപലാം/ഓപണ് വഭാടര് റഭാഞനിലാംഗട്ട്
പദതനിക്കുകവണനി  127500  കേഭാര്പട്ട്  മതവകുഞ്ഞുങ്ങലള നനികക്ഷപനിചതനിനട്ട്  70650
രൂപയുലാം ലനടനിയനിരുപട്ട്, വഭാഴയൂര്, മുതവല്ലൂര് പഞഭായത്തുകേളനിലല ലതരലഞ്ഞടുക്കലപട
മതവകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  മതവസമൃദനി  II പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2015-16  കേഭാലയളവനില
മതവകുഞ്ഞുങ്ങലള വനിതരണലാംലചേയ ഇനത്തനില 68083 രൂപയുലാം ലചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്.

നനിലമ്പൂര് കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപനിലന്റെ സബട്ട് ഓഫതീസട്ട്

295  (3827)  ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അനവര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) മലപ്പുറലാം ജനിലയനില ഏറവലാം കൂടുതല ഉളനഭാടന മതവ കേര്ഷകേരുലാം മതവ
ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുമുള്ള നനിലമ്പൂര് കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപനിലന്റെ സബട്ട് ഓഫതീസട്ട്
ആരലാംഭനിക്കുന്ന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില ലപഭാന്നഭാനനിയനിലുള്ള ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപനിലന്റെ ആസഭാനലത്ത

ആശയനിക്കഭാന ഉളനഭാടന മതവ കേര്ഷകേരുലാം ലതഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം  തയഭാറഭാവഭാത്തതട്ട്

ദൂരക്കൂടുതലുലാം യഭാത്രഭാദുരനിതവലാംമൂലമഭാലണന്ന കേഭാരവലാം ശദയനിലുകണഭാ;

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(സനി)  സര്ക്കഭാരനിനട്ട് അധനികേ ബഭാധവതയനിലഭാലത ജനിലഭാ ആസഭാനലത്ത ജതീവനക്കഭാലര

പുനര്വനിനവസനിചഭാല  നനിലമ്പൂരനില  ഒരു  സബട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  സഭാധവമഭാകുകേനികല  എന്നട്ട്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ) നനിലവനില പരനിഗണനയനിലനില.

(ബനി) ശദയനിലലപടനിടനില.

(സനി)  മലപ്പുറലാം  ജനിലഭാ  ആസഭാനത്തട്ട്  പുനര്വനിനവസനിക്കഭാന  തക്കവനിധമുള്ള

തസ്തനികേകേള നനിലവനിലനില.

കുടനഭാടനിലല നതീലലാംകപരൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനില മതവസകങ്കേതലാം

296  (3828)  ശതീ  .    കതഭാമസട്ട്  ചേഭാണനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

കുടനഭാടനിലല നതീലലാംകപരൂര് ഗഭാമപഞഭായത്തനില മതവ സകങ്കേതലാം  (ഫനിഷട്ട് സഭാങ്ചേസ്വറനി)

നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട്  കകേരള  തതീരകദശേ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന  സസ്വതീകേരനിച

നടപടനിയുലട വനിശേദഭാലാംശേലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

13-ാം ധനകേഭാരവ കേമ്മേതീഷന കുടനഭാടട്ട് പഭാകക്കജനില ഉളലപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി

നലകേനിയ 'എസ്റ്റഭാബനിലഷ്മെന്റെട്ട് ഒഭാഫട്ട് സഭാങ്ചേസ്വറതീസട്ട് ഇന കുടനഭാടട്ട്  ഏരനിയ'  എന്ന പദതനിയുലട

നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി  കകേരള  സലാംസഭാന  തതീരകദശേ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷലന

ചുമതലലപടുത്തനിയനിരുന.  ടനി.  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  27  ലക്ഷലാം  രൂപ  അടങ്കേല

തകേ  വരുന്ന  ഫനിഷട്ട്  സഭാങ്ചേസ്വറനി  കുടനഭാടനിലല  നതീലലാംകപരൂര്  ഗഭാമപഞഭായത്തനില

30-4-2016-ല നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  മതവസകങ്കേതത്തനിലുലാം സമതീപ

പ്രകദശേങ്ങളനിലുമഭായനി 2460795 ആറ്റുലകേഭാഞട്ട് വനിത്തട്ട് നനികക്ഷപനിചനിട്ടുണട്ട്.

തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഇടതരുത്തട്ട് പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

297  (3829)  ശതീ  .    അനവര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
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സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  തറമുഖ എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിച ആലപ്പുഴ

ജനിലയനിലല  തൃക്കുന്നപ്പുഴ  ഇടതരുത്തട്ട്  പഭാലത്തനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നതീണ്ടുകപഭാകുന്നതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം അടനിയന്തരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന

നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നബഭാര്ഡട്ട്  RIDF  XVII-ല  ഉളലപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയ

തൃക്കുന്നപ്പുഴ  ഇടതരുത്തട്ട്  പഭാലലാം  (പതനിയഭാങ്കേര  പഭാലലാം)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനി

സമയബനനിതമഭായനി  തതീര്ക്കുന്നതനില കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനണഭായ വതീഴ്ചയുലാം

അകപ്രഭാചട്ട്കറഭാഡനിലന്റെ കശേഭാചേനതീയഭാവസ പരനിഹരനിക്കണലമന്നഭാവശേവലപടട്ട് നഭാട്ടുകേഭാര്

പഭാലലാം പ്രവൃത്തനി തടസലപടുത്തനിയതമഭാണട്ട് ടനി പഭാലത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

നതീണ്ടുകപഭായതട്ട്.  കേരഭാറുകേഭാരലന്റെ ഭഭാഗത്തുനനിനള്ള വതീഴ്ച കേഭാരണലാം മധവകമഖലഭാ സൂപ്രണനിലാംഗട്ട്

എഞനിനതീയര്  കേരഭാര്  റദ്ദേട്ട്  ലചേയ്യുകേയുലാം  ടനിയഭാലന്റെ  നകഷഭാത്തരവഭാദനിതസ്വത്തനില

പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുവഭാന നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിരുന.  എന്നഭാല കേരഭാറുകേഭാരന

പ്രവൃത്തനി ലചേയഭാന സന്നദത അറനിയനിചതനിലന തടര്ന്നട്ട്  ലടര്മനികനഷന ഉത്തരവട്ട്

റനികവഭാക്കട്ട് ലചേയ്യുകേയുലാം, പ്രവൃത്തനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പ്രവൃത്തനി എത്രയുലാം കവഗലാം പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട് നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി ബകയഭാ-ലമടനികേട്ട് കേഭാര്ഡട്ട് പദതനി

298 (3830) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) ആഭവന്തര സുരക്ഷ ലക്ഷവമഭാക്കനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപ്പുമഭായനി

കചേര്ന്നട്ട്  നടപഭാക്കനിയ  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  ബകയഭാ-ലമടനികേട്ട്  കേഭാര്ഡട്ട്  പദതനി

ലക്ഷവത്തനിലലത്തഭാന കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം  മതവവകുപനില  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുള്ള  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
ജനില തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കുകേള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുലട നനിലവനിലുള്ള അവസ വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട് മുകഖന നടപനിലഭാക്കനി വരുന്ന
ബകയഭാലമടനികേട്ട് കേഭാര്ഡട്ട് പദതനിയനുസരനിചട്ട് പ്രഭാരലാംഭ ഘടത്തനില ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനില
അലാംഗതസ്വമുണഭായനിരുന്ന  2,95,469  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേലളയുലാം അനുബനലത്തഭാഴനി
ലഭാളനികേലളയുലാം ഇസൗ പദതനിക്കട്ട്  കേതീഴനില  ലകേഭാണ്ടുവരുന്നതനിനട്ട്  കേഴനിഞ്ഞനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില
70  ശേതമഭാനലാം കപര്ക്കുലാം കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  കശേഷനിക്കുന്ന അലാംഗങ്ങളുലട
വനിവരകശേഖരണലാം നടത്തനി കേഭാര്ഡട്ട് വനിതരണലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിച്ചു
വരുന.

(ബനി)  കകേരള മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമ സലാംഘലാം ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
പടനികേയനില ഉളലപടനിട്ടുള്ള എലഭാ മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്
അലാംഗങ്ങളഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  2015-16-ല അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ള മതവലത്തഭാഴനി
ലഭാളനികേളുലടയുലാം 1999-ലല മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കഭദഗതനി ആകട്ട് പ്രകേഭാരലാം
മതവഅനുബനകമഖലയനില  പണനിലയടുക്കുന്ന  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില  അലാംഗങ്ങളഭായനിട്ടുള്ള
അനുബനലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലടയുലാം ജനില തനിരനിച കേണക്കട്ട് തഭാലഴ കരഖലപടുത്തുന :

ജനില മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട
എണലാം

അനുബനലത്തഭാഴനിലഭാളനി
കേളുലട എണലാം

(1) (2) (3)

തനിരുവനന്തപുരലാം 49929 1749

ലകേഭാലലാം 25863 16278

ആലപ്പുഴ 42820 23524

പത്തനലാംതനിട 199 480

ഇടുക്കനി 182 225

കകേഭാടയലാം 4894 778

(1) (2) (3)
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എറണഭാകുളലാം 26148 14684

തൃശ്ശൂര് 6809 2749

പഭാലക്കഭാടട്ട് 481 244

മലപ്പുറലാം 34504 3068

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 23805 10999

വയനഭാടട്ട് 0 405

കേണ്ണൂര് 6825 1577

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 10667 934

  ആലകേ 233126 77694

(സനി)  പദതനിയുലട  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനില  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി/അനുബന
ലത്തഭാഴനിലഭാളനി  പടനികേയനില ഉളലപടനിട്ടുള്ള  2,95,469  കപരനില  2,65,957  കപര്ക്കട്ട്
പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി വനിവരകശേഖരണലാം നടത്തുന്നതനിനട്ട് ഹഭാജരഭാകുകേയുലാം 2,22,250
കപര് ബകയഭാലമടനികേട്ട് കഡറ നലകുകേയുലാം ലചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില  1,95,443  കപരുലട
കേഭാര്ഡട്ട് പ്രനിന്റെട്ട് ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമ സഹകേരണ സലാംഘങ്ങള

299 (3831) ശതീ  .   കജഭാണ് ലഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് എത്ര മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി വനികേസന കക്ഷമ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനലണന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയവയനിൽ  പ്രവര്ത്തനക്ഷമതയുള്ള  എത്ര  സലാംഘങ്ങള
നനിലവനിലുലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  വവഭാജ-കേടലഭാസട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയനിട്ടുകണഭാ;
ഉലണങ്കേനില ഏലതലഭാലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം
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(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  633  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി വനികേസന കക്ഷമ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.

(ബനി)  രജനിസ്റ്റര്  ലചേയ  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  വനികേസന  കക്ഷമ  സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങളനില പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായ 442 സലാംഘങ്ങളുണട്ട്.

(സനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  വവഭാജ-കേടലഭാസട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങലളഭാനലാം രജനിസ്റ്റര്
ലചേയനിടനില.

കേടലഭാക്രമണത്തനില വതീടുലാം ഭൂമനിയുലാം നഷലപട മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങള

300 (3832) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസ്റ്റനിന :
ശതീ  .   കമഭാനസട്ട്  കജഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന  .    ജയരഭാജട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേടലഭാക്രമണത്തനില  വതീടുലാം  ഭൂമനിയുലാം  നഷലപട  മതവ
ലതഭാഴനിലഭാളനി കേടുലാംബങ്ങലള പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി ഏതഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  ലക്ഷവലാം  മുനനനിര്ത്തനി  നടപ്പുസഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  എത്രതകേയഭാണട്ട്
നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  കേടലഭാക്രമണത്തനിനനിരയഭായനി തഭാലഭാലനികേമഭായനി മഭാറനി പഭാര്പനിക്കലപടനിരനിക്കുന്ന
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങള നനിലവനില അഭനിമുഖതീകേരനിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങള ശദയനില
ലപടനിട്ടുകണഭാ; എങ്കേനില ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന സതസ്വര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  കേടലഭാക്രമണത്തനില  വതീടുലാം  ഭൂമനിയുലാം  നഷലപട  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങലള പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിലന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  ആദവഘടലമന്ന നനിലയനില
248 കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് സലലാം വഭാങ്ങനി വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനിക്കട്ട് ലസഷവല
വര്ക്കനിലാംഗട്ട് ഗ്രൂപട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഭരണഭാനുമതനി ഉടന നലകുന്നതഭാണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത ലക്ഷവത്തനിനഭായനി  25  കകേഭാടനി രൂപ നടപ്പു സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം
ബഡ്ജറനില   വകേയനിരുത്തുന്നതഭാലണന്നട്ട്  2016-17-ലല  ബഡ്ജറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില
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പ്രഖവഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ടനി  തകേ ഉപധനഭാഭവര്ത്ഥന മുകഖന ലഭവമഭാക്കുന്നതനിനുള്ള
ലപ്രഭാകപഭാസല സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  കേടലഭാക്രമണത്തനിനനിരയഭായനി  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  മഭാറനി
പഭാര്പനിക്കലപടവര്ക്കട്ട്  മുനഗണന നലകേനി പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി
സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കേടഭാശേസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷന അനുവദനിച 
ആശേസ്വഭാസ നടപടനികേള

301 (3833) ശതീ  .   മുലക്കര രതഭാകേരന :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന :
ശതീ  .   ഇ  .   ലകേ  .   വനിജയന :
ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കേടഭാശേസ്വഭാസ  കേമ്മേതീഷന  അനുവദനിച  ആശേസ്വഭാസ
നടപടനികേളക്കുകമല ബഭാങ്കുകേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്ന നടപടനികേള ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേടഭാശേസ്വഭാസ തകേ ഏതട്ട് തരത്തനില നലകുന്നതനിനഭാണട്ട് മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
കേടഭാശേസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷന വനിധനിചനിരുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ബഭാങ്കുകേകളഭാടട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കഭാലത  കേടഭാശേസ്വഭാസലാം  പ്രഖവഭാപനിചതഭാകണഭാ
അവരുലട നനിസഹകേരണത്തനിനട്ട് കേഭാരണലമന്നട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഉത്തരവട്ട്  നടപഭാക്കഭാത്ത  ബഭാങ്കുകേളലക്കതനിലര  നടപടനിലയടുക്കഭാന
തയഭാറഭാകുകമഭാലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  31-12-2007-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  വനിവനിധ  ധനകേഭാരവ
സഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം  മതവബനകനഭാപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങല,  ഭവനനനിര്മ്മേഭാണലാം,
കുടനികേളുലട വനിദവഭാഭവഭാസലാം, ചേനികേനിത, മക്കളുലട വനിവഭാഹലാം തടങ്ങനിയ ആവശേവങ്ങളക്കട്ട്
എടുത്തനിട്ടുള്ള വഭായ്പകേളക്കഭാണട്ട് കേടഭാശേസ്വഭാസലാം നലകേനി വരുന്നതട്ട്.  മുതല ഇനത്തനില
തനിരനിചടയഭാനുള്ള  തകേയനില  പരമഭാവധനി  75000  രൂപയുലാം  ലമഭാത്തലാം  പലനിശേയുലട
25 ശേതമഭാനവലാം കേടഭാശേസ്വഭാസമഭായനി നലകുന.  മുതലനില 75000 രൂപയനില കേവനിഞ്ഞട്ട്
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കേടബഭാധവതയുള്ള പക്ഷലാം അതട്ട് തവണകേളഭായനി കേടക്കഭാരന തലന്ന അടച്ചുതതീര്ക്കണ
ലമന്നഭാണട്ട് വവവസ.

(സനി) ഏലറക്കുലറ എലഭാ നഭാഷണലലലസ്ഡട്ട്/ലഷഡന്യൂളഡട്ട് ബഭാങ്കുകേളുലാം കേമ്മേതീഷനുമഭായനി
കയഭാജനിചട്ട് നടത്തുന്ന അദഭാലത്തുകേളുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് കഫഭാര്മുല പ്രകേഭാരലാം
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേലള കേടബഭാധവതകേളനില നനിന്നട്ട് ഒഴനിവഭാക്കനി ഇസൗടട്ട് പ്രമഭാണങ്ങള
മടക്കനി നലകുന.  ഏതഭാനുലാം ചേനില സഹകേരണ ബഭാങ്കുകേളുലാം,  അപൂര്വലാം നഭാഷണലലലസ്ഡട്ട്
ബഭാങ്കുകേളുലാം  വവവസയട്ട്  വനികധയമഭായനി  കേടലാം  തതീര്പഭാക്കഭാന  വനിമുഖത  കേഭാണനിക്കുനമുണട്ട്.
ആനുകൂലവലാം  അനുവദനിക്കുന്ന കേഭാരവത്തനിലുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ കേടഭാശേസ്വഭാസ പദതനി നടപഭാക്കുന്ന
കേഭാരവത്തനിലുലാം ബഭാങ്കുകേളുലട ഏകകേഭാപന സമനിതനിയഭായ എസട്ട്.എല.ബനി.സനി.യുമഭായനി
സര്ക്കഭാരുലാം കേമ്മേതീഷനുലാം പല പ്രഭാവശേവലാം ചേര്ച നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. സഹകേരണ സഭാപനങ്ങലള
സലാംബനനിചനിടകത്തഭാളലാം സഹകേരണ വകുപ്പുമഭായനി ഉന്നതതല ചേര്ചകേള നടത്തനിയതനിലന
തടര്ന്നട്ട്  പദതനി  നടപഭാക്കണലമന്നട്ട്  കേഭാണനിചട്ട്  സഹകേരണ  വകുപ്പുലാം  വവക്തമഭായ
നനിര്കദ്ദേശേങ്ങള  ഇക്കഭാരവത്തനില  നലകേനിയനിരുലന്നങ്കേനിലുലാം  അപൂര്വലാം  സഭാപനങ്ങള
അതട്ട് നടപഭാക്കഭാന  വനിസമ്മേതനിക്കുന. അവരനില ചേനിലരുലാം, ഒരു ലഷഡന്യൂളഡട്ട് ബഭാങ്കുലാം
ലലഹകക്കഭാടതനിലയ സമതീപനിചട്ട് അനുകൂല ഉത്തരവകേള കനടനിയനിട്ടുമുണട്ട്.

(ഡനി)  ഉത്തരവട്ട് നടപഭാക്കഭാത്ത ബഭാങ്കുകേളലക്കതനിലര നടപടനിലയടുക്കഭാന നനിലവനില
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കേടഭാശേസ്വഭാസ കേമ്മേതീഷനട്ട് അധനികേഭാരമനില.  ലമഭാറകടഭാറനിയലാം ഉത്തരവനിലല
വവവസകേള പഭാലനിക്കഭാന വനിസമ്മേതനിക്കുന്ന ബഭാങ്കുകേളലക്കതനിലര നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാനുലാം,
ഇത്തരലാം  കകേസുകേളനില  സഭാപനത്തനിലനതനിലരയുലാം  ആനുകൂലവലാം  നനികഷധനിക്കുന്ന
ഉകദവഭാഗസര്ലക്കതനിലരയുലാം  പനിഴ  ചുമത്തുന്നതളലപലടയുള്ള  നടപടനികേലളടുക്കഭാന
കേമ്മേതീഷനട്ട്  നനിയമ  കഭദഗതനിയനിലൂലട  അധനികേഭാരലാം  നലകുന്നതമഭായനി  ബനലപട
വനിഷയലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

കേഭാലഭാവസഭാവവതനിയഭാനലാംമൂലലാം മതവസമ്പത്തനിലല കുറവട്ട്

302 (3834) ശതീ  .    മുലക്കര  രതഭാകേരന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  കേഭാലഭാവസഭാവവതനിയഭാനലാംമൂലലാം  മതവസമ്പത്തട്ട്  കുറയുന്നതട്ട്  ശദയനില
ലപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉലണങ്കേനില  ഇതമഭായനി  ബനലപടട്ട്  വകുപട്ട്  എലന്തങ്കേനിലുലാം  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 315

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) കേഭാലഭാവസഭാവവതനിയഭാനലാംമൂലലാം  മതവസമ്പത്തട്ട്  കുറയുന്നതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് കനരനിടട്ട്  പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില. CMFRI  ഇസൗയനിലട നടത്തനിയ
ഒരു  പഠനത്തനില  കേഭാലഭാവസഭാവവതനിയഭാനലാം  മതവസമ്പത്തട്ട്  കുറയന്നതനിനട്ട്  ഒരു
കേഭാരണമഭായനിട്ടുലണന്നട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലട അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസനലാം

303 (3835) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ അടനിസഭാന സസൗകേരവവനികേസനത്തനിനഭായനി
എലന്തലഭാലാം പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്; വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  തതീരകദശേ  വനികേസന  പദതനി  കൂടുതല  ഫലപ്രദമഭാക്കഭാന  നടപടനികേള
സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദഭാലാംശേലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2016-17 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി വനിഭഭാഗത്തനിലന്റെ
അടനിസഭാന  സസൗകേരവ  വനികേസനത്തനിനഭായനി  ആലകേ  177.34  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില  100  കകേഭാടനി  രൂപ  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  ഭവന
പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഭവനരഹനിതരഭായ  2600  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  ധനസഹഭായമഭായനി  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  വതീതവലാം
ഭൂരഹനിതരഭായ  800  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് വതീടട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  2
മുതല 3 ലസന്റെട്ട് വലര സലലാം വഭാങന്നതനിനട്ട് 6 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതവലാം ധനസഹഭായലാം
നലകുന്നതനിനുള്ള  പദതനിയഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുന്നതട്ട്.  ആകരഭാഗവ  വനിദവഭാഭവഭാസ
സഭാമൂഹനികേ  കമഖലകേളനിലല  അടനിസഭാന  വനികേസന  സസൗകേരവങ്ങള  ലമചലപടുത്തുന്നതനിനഭായനി
ആലകേ  77.34  കകേഭാടനി  രൂപയുലട  വനിവനിധ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.
പദതനികേളുലട വനിവരങ്ങള ചുവലട കചേര്ക്കുന :

1. ഭവന നവതീകേരണലാം  - 2000 ലക്ഷലാം

2. ശേസൗചേഭാലയ നനിര്മ്മേഭാണലാം - 297.50 ലക്ഷലാം

3. ഫനിഷര്ലമന കകേഭാളനനികേളുലട - 977.00 ലക്ഷലാം
നവതീകേരണലാം

4. എനര്ജനി എഫനിഷന്റെട്ട് മഭാകനജട്ട് ലമന്റെട്ട് - 800.00 ലക്ഷലാം
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സനിസ്റ്റലാം

5. മഭാത്തൂളനില പുതനിയ സബ്ലസന്റെര് - 33.00 ലക്ഷലാം
ലകേടനിടത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം.

6. എരപുറത്തട്ട് പുതനിയ സബ്ലസന്റെര് - 53.00 ലക്ഷലാം
ലകേടനിടത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം.

7. കുരനിയഭാടനിയനില പുതനിയ സബ്ലസന്റെര്- 56.00 ലക്ഷലാം
ലകേടനിടത്തനിലന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം.

8. ആറഭാട്ടുപുഴയനിലല പ്രഭാഥമനികേഭാകരഭാഗവ - 30.50 ലക്ഷലാം
ലസന്റെറനില പുതനിയ ലകബഭാറടറനിയുലടയുലാം 
ഫഭാര്മസനിയുലടയുലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം.

9. ലമഡനിക്കല കേവഭാമ്പട്ട്, ലഹലത്തട്ട് - 100.00 ലക്ഷലാം
ക്ലബ്ബട്ട് രൂപതീകേരണലാം

10. കബപ്പൂര് ജനി.ആര്.എഫട്ട്.റനി. - 40.00 ലക്ഷലാം
എചട്ട്.എസട്ട് & വനി.എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്. 
ലമയനിന്റെനനസുലാം റനിപയറുലാം

11. അടുക്കത്തു ബയല, കേസബ - 149.00 ലക്ഷലാം
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഫനിഷറതീസട്ട് അപര് 
ലലപ്രമറനി സ്കൂളനിനട്ട് പുതനിയ അക്കഭാഡമനികേട്ട് 
കബഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

12. പുതനിയങ്ങഭാടനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കമഭാഡല - 121.00 ലക്ഷലാം
അപര് ലലപ്രമറനി സ്കൂളനിനട്ട് പുതനിയ 
അക്കഭാഡമനികേട്ട് കബഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

13. അഴതീക്കല, കേണ്ണൂര് ഗവണ്ലമന്റെട്ട് - 217.00 ലക്ഷലാം
റതീജനിയണല ഫനിഷറതീസട്ട് 
ലലഹസ്കൂളനിനട്ട് പുതനിയ അക്കഭാഡമനികേട്ട് 
കബഭാക്കുലാം ആഡനികറഭാറനിയലാം നനിര്മ്മേഭാണവലാം

14. പുതനിയഭാപ, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്, - 203.00 ലക്ഷലാം
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഫനിഷറതീസട്ട് ലലഹസ്കൂളനിനട്ട് 
പുതനിയ ലകേടനിടലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം.

15. മഭാടപളളനി ഗവണ്ലമന്റെട്ട് - 250.00 ലക്ഷലാം
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ലവഭാകക്കഷണല ഹയര്ലസക്കന്റെറനി 
സ്കൂളനിനട്ട് പുതനിയ അക്കഭാഡമനികേട്ട് 
കബഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

16. ചേതീരനകേടപ്പുറലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട് കമഭാഡല - 167.00 ലക്ഷലാം
അപര് ലലപ്രമറനി സ്കൂളനിനട്ട് പുതനിയ 
അക്കഭാഡമനികേട്ട് കബഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

17. പുത്തനകതഭാടട്ട്, ലചേലഭാനലാം, - 120.00 ലക്ഷലാം
എറണഭാകുളലാം ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഹയര് 
ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിനട്ട് പുതനിയ ക്ലഭാസട്ട് റൂലാം 
നനിര്മ്മേഭാണവലാം മുറലാം കേലട്ട് ല്ല് പഭാവന്നതലാം.

18. വലനിയഴതീക്കല, ആറഭാട്ടുപുഴ, - 25.00 ലക്ഷലാം
ആലപ്പുഴ ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ഹയര് 
ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിനട്ട് പുതനിയ 
കേക്കൂസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

19. വലനിയതറ, തനിരുവനന്തപുരലാം - 466.00 ലക്ഷലാം
ജനി.ആര്.എഫട്ട്.റനി.എചട്ട്.എസനിനട്ട് 
പുതനിയ അക്കഭാഡമനികേട്ട് & 
അഡനിനനികസ്ട്രേറതീവട്ട്  കബഭാക്കനിലന്റെ 
നനിര്മ്മേഭാണലാം.

20. എറണഭാകുളലാം, കേടമക്കുടനി - 435.30 ലക്ഷലാം
ഗവണ്ലമന്റെട്ട് ലവഭാകക്കഷണല 
ഹയര് ലസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിനട്ട് പുതനിയ 
അക്കഭാഡമനികേട്ട് കബഭാക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം.

21. സ്കൂളുകേളനിലല ഉചഭക്ഷണലാം - 200.00 ലക്ഷലാം
പഭാകേലാം ലചേയ്യുന്നതനിനുള്ള 
അടുക്കളയുലട നവതീകേരണലാം.

22. കകേഭാസ്റ്റല ഗവണ്ലമന്റെട്ട് - 280.00 ലക്ഷലാം
സ്കൂളുകേളനില സഭാര്ടട്ട് ക്ലഭാസട്ട് റൂമുകേളുലട 
നനിര്മ്മേഭാണലാം.

23. വനിദവഭാര്ത്ഥനിനനികേളക്കട്ട് സസൗജനവ - 100.00 ലക്ഷലാം
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ലലസക്കനിള

24. തതീരപ്രകദശേങ്ങളനില കേഭായനികേ - 250.00 ലക്ഷലാം
സസൗകേരവലാം വര്ദനിപനിക്കല.

25. അക്ഷര സഭാഗരലാം - 10.00 ലക്ഷലാം

26. വനിദവഭാതതീരലാം - 150.00 ലക്ഷലാം

27. സ്കൂളുകേളനിലല ലകേഭാഴനിഞ്ഞുകപഭാക്കട്ട് - 40.00 ലക്ഷലാം
ഒഴനിവഭാക്കല

28. കേരനിയര് ലലഗഡനസട്ട് - 21.60 ലക്ഷലാം

29. കസഭാഷവല ലമഭാബനിലലലകസഷന - 69.00 ലക്ഷലാം

30. മഭാതഭാപനിതഭാക്കള മരണമടഞ്ഞ - 9.10 ലക്ഷലാം
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി കുടനികേലള 
ദലത്തടുക്കല

31. കബഭാധവത്കേരണലാം. - 9.00 ലക്ഷലാം

32. കേടയഭാവൂര് ലചേമ്പു ഫനിഷര്ലമന - 55 ലക്ഷലാം
കകേഭാളനനിയനില കകേഭാണ്ക്രതീറട്ട് 
നടപഭാതയുലാം ലഡ്രെയനികനജട്ട് 
സസൗകേരവവലാം

(ബനി) തതീരകദശേലത്ത സമഗ വനികേസനലാം ലക്ഷവമഭാക്കനി പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിച്ചു
വരുന.  കേടലഭാക്രമണത്തനില  ഭൂമനിയുലാം  വതീടുലാം  നഷലപട  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേലള
പുനരധനിവസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള പദതനിയുലാം തതീരകദശേ ഹരനിത ഇടനഭാഴനിയുലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസ
ആകരഭാഗവ കമഖലയുലട അടനിസഭാന സസൗകേരവ വനികേസന പദതനിയുലാം സര്ക്കഭാരനിലന്റെ
സജതീവ  പരനിഗണനയനിലുള്ള  പദതനികേളഭാണട്ട്.  കേടലഭാക്രമണ  ഭതീഷണനി  കനരനിടുന്ന
കേടകലഭാരത്തട്ട്  50  മതീററനിനുളളനില  തഭാമസമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേലള
പുനരധനിവഭാസലാം നടത്തനി  കേടകലഭാരത്തട്ട്  50 മതീറര് വതീതനിയനിലുള്ള സലലാം പ്രകയഭാജനലപടുത്തനി
മരങ്ങള നട്ടുപനിടനിപനിച്ചുലാം കകേരളത്തനിലന്റെ ലതക്കട്ട് മുതല വടക്കട്ട് വലര ബനനിപനിക്കുന്ന
ഒരു തതീരകദശേ ഹരനിത ഇടനഭാഴനി ലചേയഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന.  ഇസൗ പദതനിയനിലൂലട ഹഭാര്ബറുകേള
കേരയടുപനിക്കഭാന കകേന്ദ്രങ്ങള,  തതീരകദശേ വനിദവഭാലയങ്ങള,  ആശുപത്രനികേള എന്നനിവയനില
എത്തനികചരുന്നതനിനുള്ള  യഭാത്രഭാകക്ലശേലാം  പരനിഹരനിക്കലപടുകേയുലാം  മതവവനിപണനത്തനിനുള്ള
യഭാത്രഭാ സസൗകേരവലാം വര്ദനിക്കുകേയുലാം ലചേയ്യുലാം.

മതവമഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട നവതീകേരണലാം
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304 (3836) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന : തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷന്യൂ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  മതവമഭാര്ക്കറ്റുകേള നവതീകേരനിക്കുന്നതനിനട്ട്  പദതനി നനിലവനിലുകണഭാലയന്നട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനികലക്കഭായനി മഭാര്ക്കറ്റുകേള പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനട്ട് സസ്വതീകേരനിചനിരനിക്കുന്ന
മഭാനദണ്ഡലാം എന്തഭാലണന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ  പദതനിയനിലുളലപടുത്തനി  ഓകരഭാ  മഭാര്ക്കറനിനുലാം  എത്ര  തകേ  വലര
അനുവദനിക്കഭാറുലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ആറനിങ്ങല  മണ്ഡലത്തനിലല  പഴയകുനകമ്മേല  ഗഭാമപഞഭായത്തനിലല
കേനിളനിമഭാനൂര് മഭാര്ക്കറട്ട്,  വക്കലാം മഭാര്ക്കറട്ട് എന്നനിവ ഈ പദതനിയനിലുളലപടുത്തുന്നതനിനു
കവണ നടപടനിക്രമങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാലണന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ&ബനി) കദശേതീയ മതവ വനികേസന കബഭാര്ഡനിലന്റെ  ധനസഹഭായകത്തഭാലട
കകേരള  സലാംസഭാന തതീരകദശേ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന മുകഖന സലാംസഭാനലത്ത
മതവമഭാര്ക്കറ്റുകേള ആധുനനികേവലകേരനിക്കുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  തകദ്ദേശേ
സസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലടയുലാം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളുലടയുലാം  അകപക്ഷകേളുലട
അടനിസഭാനത്തനിലുലാം മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട നനിലവനിലല അവസ പരനിഗണനിച്ചുമഭാണട്ട് മഭാര്ക്കറ്റുകേള
ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതട്ട്.  നഭാഷണല  ഫനിഷറതീസട്ട്  ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡനിലന്റെ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയുലാം അതനുസരനിച്ചുള്ള കേരഭാര് ഒപനിടുകേയുലാം മഭാര്ക്കറട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  സലലാം  വനിട്ടുതരഭാന  തയഭാറഭാകുകേയുലാം മഭാര്ക്കറനിലന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു കേഴനിഞ്ഞഭാല  ഭഭാവനി പരനിപഭാലനലാം ഏലറടുക്കുലമന്നട്ട് ഉറപ്പുനലകുകേയുലാം
ലചേയ്യുന്ന  തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണ  സഭാപനങ്ങളുലട  മഭാര്ക്കറ്റുകേളഭാണട്ട്  നവതീകേരണ
പദതനിയനില ലതരലഞ്ഞടുക്കലപടുന്നതട്ട്.

(സനി) നഭാഷണല ഫനിഷറതീസട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കബഭാര്ഡനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡ പ്രകേഭാരലാം
ഒരു സ്റ്റഭാളനിനട്ട് 5 ലക്ഷലാം രൂപ വലരയഭാണട്ട് അനുവദനതീയമഭായനിട്ടുണഭായനിരുന്നതട്ട്. പരമഭാവധനി
50  സ്റ്റഭാളുകേള വലരയുള്ള മഭാര്ക്കറ്റുകേളക്കട്ട് നഭാഷണല ഫനിഷറതീസട്ട് ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട്
കബഭാര്ഡനില നനിനലാം  250  ലക്ഷലാം രൂപയട്ട് വലര അനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  അധനികേലാം
തകേ  ആവശേവമഭായനി  വരുന്നപക്ഷലാം  സലാംസഭാന  പദതനിവനിഹനിതലാം  അതനികലക്കഭായനി
അനുവദനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ആറനിങ്ങല  മണ്ഡലത്തനിലല  പഴയകുനകമ്മേല  ഗഭാമപഞഭായത്തനില



320 കകേരള നനിയമസഭ                  ഒകകഭാബര് 20, 2016

മതവമഭാര്ക്കറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി 2014-15-ല ഒരു പദതനി നഭാഷണല ഫനിഷറതീസട്ട്
ലഡവലപ്ലമന്റെട്ട് കബഭാര്ഡനിലന്റെ അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി സമര്പനിചനിരുനലവങ്കേനിലുലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിചനിടനില.  പ്രസ്തുത മഭാര്ക്കറ്റുകേളുലട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി എന.എഫട്ട്.ഡനി.ബനി.-യുലട
അലാംഗതീകേഭാരലാം ലഭനിക്കുന്ന മുറയട്ട് തടര് നടപടനികേള സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കേടഭാശേസ്വഭാസ പദതനി

305 (3837)   ശതീ  .   എലാം  .   വനിനലസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   ലകേ  .   എസട്ട്  .   ശേബരതീനഭാഥന :
ശതീ  .   കറഭാജനി എലാം  .   കജഭാണ് :
ശതീ  .    വഹബനി  ഈഡന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കേടഭാശേസ്വഭാസ പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പദതനിയുലട വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള എലന്തലഭാലാം; വനിശേദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എന്തു തകേയഭാണട്ട് കേടഭാശേസ്വഭാസത്തനിനുകവണനി ബജറനില വകേലകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  31-12-2007-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  വനിവനിധ  ധനകേഭാരവ
സഭാപനങ്ങളനില നനിന്നട്ട്  മതവബനകനഭാപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങല,  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണലാം,
കുടനികേളുലട വനിദവഭാഭവഭാസലാം, ചേനികേനിത, മക്കളുലട വനിവഭാഹലാം തടങ്ങനിയ ആവശേവങ്ങളക്കട്ട്
എടുത്തനിട്ടുള്ള  വഭായ്പകേളക്കഭാണട്ട്  കേടശേസ്വഭാസലാം  നലകേനിവരുന്നതട്ട്.   മുതലനിനത്തനില
തനിരനിചടയഭാനുള്ള തകേയനില പരമഭാവധനി  75,000  രൂപ  വലരയുള്ള  തകേ കേടഭാശേസ്വഭാസമഭായനി
നലകുന.  മുതലനില ഇതനില കൂടുതല തകേ ബഭാക്കനി നനിലക്കുനലണങ്കേനില ആയതട്ട്
യുക്തമഭായ ഗഡുക്കളഭായനി വഭായ്പക്കഭാരനതലന്ന തനിരനിചടയണലാം.  ലമഭാത്തലാം പലനിശേയുലട
25  ശേതമഭാനവലാം കേടഭാശേസ്വഭാസമഭായനി  നലകുന.  ബഭാക്കനിവരുന്ന  75  ശേതമഭാനലാം പലനിശേയുലാം
പനിഴപലനിശേയുലാം മറനിനത്തനിലുള്ള ലചേലവകേളുലാം വഭായ്പ നലകേനിയ സഭാപനലാം എഴതനിത്തള്ളനി
ഇസൗടട്ട് വചനിട്ടുള്ള പ്രമഭാണങ്ങള തനിരനിലകേ നലകേണലാം എന്നതഭാണട്ട് വവവസ.

(സനി) മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് കേടഭാശേസ്വഭാസലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനുലാം കേമ്മേതീഷലന്റെ
ഭരണലചലവകേളക്കുമഭായനി  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  2405-00-80-21-34-
എന.പനി. എന്ന ശേതീര്ഷകേത്തനില 17.50 കകേഭാടനി രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാലത
50 കകേഭാടനി രൂപ കൂടനി 2016-17 വര്ഷലാം അനുവദനിക്കുലമനലാം ബഡ്ജറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില
പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.
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മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ഭവനലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് പദതനി 

306 (3838) ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജതീന്ദ്രന :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുന്നപനിള്ളനി :
ശതീ  .   അനനില അക്കര :
ശതീ  .    അടൂര്  പ്രകേഭാശേട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഭവന  രഹനിതരഭായ  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ഭവനലാം  നനിര്മ്മേനിച്ചു
നലകുന്നതനിനുള്ള പദതനി നനിര്വഹണത്തനിനഭായനി എത്ര തകേയഭാണട്ട് ലചേലവഴനിക്കഭാന
ഉകദ്ദേശേനിക്കുന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഭവനലാം നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് എലന്തലഭാലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട്
നലകേഭാനുകദ്ദേശേനിക്കുന്നതട്ട്, വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതനിലനറ  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള  കേലണത്തുന്നതനിനുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എലന്തഭാലക്കയഭാലണന്നട്ട് വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  സമ്പൂര്ണ പഭാര്പനിടലാം  ലക്ഷവമനിടട്ട്  2016-17
വര്ഷലാം 10,000  ലക്ഷലാം രൂപ അടങ്കേല തകേ വരുന്ന പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുന.
കൂടഭാലത  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ധനസഹഭായകത്തഭാലട  (50%)  നടപനിലഭാക്കുന്ന കദശേതീയ
മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമ  ഭവന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുന്നതനിനട്ട്  സമര്പനിച
1640 ലക്ഷലാം രൂപയുലട ലപ്രഭാകപഭാസല കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിലന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  ഭവനരഹനിതരഭായ  2600  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  വതീടട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനട്ട് 2 ലക്ഷലാം രൂപ വതീതവലാം ഭൂരഹനിതരഭായ 800 മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  വതീടട്ട്  വയന്നതനിനഭായനി  3  ലസന്റെട്ട്  വലര  സലലാം  വഭാങന്നതനിനട്ട്
6  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതവലാം ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കുന്നതനിനഭായനി  2016-17  വര്ഷലാം
10,000  ലക്ഷലാം  രൂപ  നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.  കദശേതീയ  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമഭവന
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  വതീലടഭാന്നനിനട്ട്  2  ലക്ഷലാം  രൂപ  നനിരക്കനില  സലാംസഭാനത്തട്ട്  800
വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുന്നതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില പദതനി സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി പ്രകേഭാരലാം വതീടട്ട് ലഭനിക്കുന്നതനിനട്ട് അര്ഹതലപട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കലള ലതരലഞ്ഞടുക്കുന്നതനിനട്ട്  സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന്ന മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശേങ്ങള
അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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അരൂര് മണ്ഡലത്തനില ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന ലചേയവരുന്ന
പ്രവൃത്തനികേള

307 (3839) ശതീ  .    എ  .    എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖന  അരൂര്  മണ്ഡലത്തനില
ഇകപഭാള  ലചേയവരുന്ന  പ്രവൃത്തനികേള  ഏലതലഭാമഭാണട്ട്;  ഭരണഭാനുമതനി  കേനിടനിയനിട്ടുലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത പ്രവൃത്തനികേള ഏലതലഭാമഭാണട്ട്;

(ബനി)  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെനിലനനിനലാം  ഭരണഭാനുമതനി
ആകുന്ന  പ്രവൃത്തനികേളുലട  ഭരണഭാനുമതനി  ഉത്തരവനിലന്റെ  ഒരു  പകേര്പട്ട്  സലലാം
എലാം.എല.എ.-മഭാര്ക്കട്ട് കൂടനി നലകുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റെട്ട്, പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് നനിശയനി
ചനിരനിക്കുന്ന നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗനികേളുലട നനിരക്കട്ട് ഇതര ഡനിപഭാര്ടട്ട്ലമന്റുകേലള അകപക്ഷനിചട്ട്
കുറവഭായതനിനഭാല കേരഭാറുകേഭാര് പ്രവൃത്തനികേള ഏലറടുക്കുന്നനിലലന്ന വസ്തുത ശദയനില
ലപടനിട്ടുകണഭാ; ആയതനിനട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) അരൂര് മണ്ഡലത്തനില ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന ലചേയവരുന്ന
പ്രവൃത്തനികേളുലടയുലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുലാം ആരലാംഭനിക്കഭാത്ത പ്രവൃത്തനികേളുലടയുലാം
വനിശേദഭാലാംശേങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി) സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി)  ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനി സസ്വതീകേരനി
ക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ലറസന്യൂ ഗഭാര്ഡുമഭാരഭായനി കജഭാലനി ലചേയ്യുന്നവരുലട കവതനലാം

308  (3840)   ശതീ  .    വനി  .    ലകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന
കചേഭാദവത്തനിനട്ട് മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

കടഭാളനിങ്ങട്ട്  നനികരഭാധന  കേഭാലയളവനില  ലറസച്യു  ഗഭാര്ഡുമഭാരഭായനി  കജഭാലനി
ലചേയ്യുന്നവരുലട കവതനലാം വര്ദനിപനിക്കണലമന്ന ആവശേവലാം ശദയനിലലപടനിട്ടുകണഭാ;
എങ്കേനില പ്രസ്തുത ആവശേവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

* വലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്. 30-6-2015-ലല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (സഭാധഭാ) 502/2015/മതവ. നമ്പര്
ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം കേടല സുരക്ഷഭാ കസനഭാലാംഗങ്ങളക്കട്ട് ദനിവസകവതനലാം ഉയര്ത്തഭാലത
റനിസട്ട് അലവനസഭായനി 150 രൂപ 1-6-2015 മുതല പ്രഭാബലവത്തനില അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
21-4-2016-ലല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (സഭാധഭാ)293/2016/മതവ.  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം കേടല സുരക്ഷഭാ കസനഭാലാംഗങ്ങളുലട ദനിവസകവതനമഭായ 377 രൂപയ്ലക്കഭാപലാം
30 -6-2015-ലല ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിചട്ട് റനിസട്ട് അലവനസഭായ 150 രൂപ കൂടനി
കചേര്ത്തട്ട്  ദനിവസ  കവതനമഭായനി  ആലകേ  527  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കവതനലാം
ഇനനിയുലാം വര്ദനിപനിക്കണലമന്ന ആവശേവലാം പരനികശേഭാധനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനിലുള്ള 
കറഭാഡുകേള

309 (3841) ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജക്കബട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപനിലന്റെ നനിയനണത്തനില കറഭാഡുകേള
നനിലവനിലുകണഭാ;

(ബനി) ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗനില ഉളലപടുത്തനി കറഭാഡുകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) ഉലണങ്കേനില ഇതനിലന്റെ മഭാനദണ്ഡങ്ങള എലന്തലഭാലമന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പുതനിയ കറഭാഡുകേള ഏലതങ്കേനിലുലാം ഏലറടുക്കുകമഭാ എന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി  &  സനി)  ഉണട്ട്.  തതീരകദശേലത്ത പഞഭായത്തുകേള,  കകേഭാര്പകറഷനുകേള,
മുനനിസനിപഭാലനിറനികേള,  തതീരകദശേ  വഭാര്ഡുകേള,  ഉളനഭാടന  മതവലത്തഭാഴനിലഭാളനികേള
പഭാര്ക്കുന്ന സലങ്ങള,  ഉളനഭാടന മതവഗഭാമങ്ങള,  കേഭായല/റനിസര്കവഭായര് തതീരങ്ങള,
സര്ക്കഭാര് വകേ മതവലാം വളര്ത്തല കകേന്ദ്രങ്ങള എന്നനിവനിടങ്ങളനിലൂലട കേടനകപഭാകുന്ന
കറഭാഡുകേളഭാണട്ട്  തതീരകദശേ  കറഭാഡുകേളുലട  നനിലവഭാരലാം  ഉയര്ത്തല  പദതനിയനില
ഉളലപടുത്തനി നടപനിലഭാക്കനിവരുന്നതട്ട്.

(ഡനി)  പുതനിയ  കറഭാഡുകേള  ഏലറടുക്കുന്നതനിനുള്ള  ലപ്രഭാകപഭാസല  ലഭനിക്കുന്ന
മുറയട്ട് ഇക്കഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.
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അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് എഞനിനതീയര് (സനിവനില) ഒഴനിവകേള

310 (3842) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപനില  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്

(സനിവനില) വനിഭഭാഗത്തനില എത്ര കപഭാസ്റ്റുകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  ഇതനിലന്റെ എത്ര ശേതമഭാനമഭാണട്ട് ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വകുപനിലല

തലന്ന ജതീവനക്കഭാരനില നനിന്നട്ട് ലപ്രഭാകമഭാഷന വഴനി നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി നതീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) നനിലവനില ലപ്രഭാകമഭാഷനവഴനി എ.ഇ. (സനിവനില) തസ്തനികേയനില നനിയമനലാം

ലഭനിചവര് എത്രയഭാണട്ട്  ;  ഇതട്ട്  ആലകേയുള്ള എ.ഇ. (സനിവനില)  തസ്തനികേയുലട എത്ര

ശേതമഭാനമഭാണട്ട്;

(ഡനി)  ഓപണ്  കേസ്വഭാടയനില  എ.ഇ  (സനിവനില)  തസ്തനികേയനില  നനിയമനിക്കലപടുന്നവര്

എത്രലയനലാം ഇതട്ട് എത്ര ശേതമഭാനലമനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ ;

(ഇ) നനിലവനില ഇസൗ തസ്തനികേയനിലല ഒഴനിവകേള എത്ര എന്നട്ട് ലവളനിലപടുത്തുകമഭാ ;

(എഫട്ട്)  ഇതനില ലപ്രഭാകമഭാഷന വഴനിയുള്ള നനിയമനത്തനിനട്ട്  നതീക്കനിവകക്കണതട്ട്

എത്രയഭാണട്ട്; ഓപണ് കേസ്വഭാടയനില നതീക്കനിവയ്കക്കണതട്ട് എത്രലയന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വകുപനില അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് എഞനിനതീയര് (സനിവനില)

വനിഭഭാഗത്തനില 65 കപഭാസ്റ്റുകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.

(ബനി) ആലകേയുള്ള 65 കപഭാസ്റ്റനിലന്റെ 40 ശേതമഭാനലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്

വകുപനിലല  തലന്ന  ജതീവനക്കഭാരനിലനനിനലാം  ലപ്രഭാകമഭാഷനവഴനി  നനികേത്തുന്നതനിനഭായനി

നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  നനിലവനില 24 ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് എഞനിനതീയര് തസ്തനികേയനികലക്കട്ട്

ലപ്രഭാകമഭാഷന ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഡനി.പനി.സനി.  ലസലകട്ട് ലനിസ്റ്റട്ട്  നനിലവനിലനിലഭാത്തതനിനഭാല

രണട്ട്  ജതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  നലകേനിയനിടനില.  നനിലവനില  ലപ്രഭാകമഭാഷന

ലഭനിചവര്  ആലകേയുള്ള  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്  (സനിവനില)  തസ്തനികേയുലട  36.9

ശേതമഭാനമഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഒഭാപണ് കേസ്വഭാടയനില അസനിസ്റ്റന്റെട്ട് എഞനിനതീയര് (സനിവനില) തസ്തനികേയനില

39 കപരഭാണട്ട് നനിയമനിക്കലപടുന്നതട്ട്.  ഇതട്ട് ആലകേയുള്ള കപഭാസ്റ്റനിലന്റെ 60 ശേതമഭാനമഭാണട്ട്.

(ഇ)  അസനിസ്റ്റന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്  (സനിവനില)  തസ്തനികേയനില  5  ഒഴനിവകേള

നനിലവനിലുണട്ട്.

(എഫട്ട്)  രണട്ട്  ഒഴനിവട്ട്  ലപ്രഭാകമഭാഷന  മുകഖനയുലാം  ബഭാക്കനി  മൂന്നട്ട്  ഒഴനിവകേള

ഓപണ് കേസ്വഭാട മുകഖനയുമഭാണട്ട് നനികേകത്തണതട്ട്.

അടഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന കേശുവണനി ഫഭാകറനികേള

311 (T* 3843)  ശതീ  .    അനൂപട്ട് കജക്കബട്ട് :  തഭാലഴ കേഭാണുന്ന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) കകേരളത്തനില അടഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന കേശുവണനി ഫഭാകറനികേള എത്രലയണലാം

ഉലണന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കകേരള  കേഭാഷച്യു  ഫഭാകറനി  അകേസ്വസനിഷന  അമന്റെട്ട്ലമന്റെട്ട്  ആകട്ട്  2009

പ്രകേഭാരലാം  അടഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന  ഫഭാകറനികേള  ഏലറടുക്കഭാന  നടപടനി  സസ്വതീകേരനിക്കുകമഭാ;

വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫഭാകറനികേള  അടഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന  കേഭാലയളവനില  ലതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്

കല-ഓഫട്ട് കകേഭാമ്പനകസഷന ലകേഭാടുക്കുവഭാന നടപടനി സസ്വതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉലണങ്കേനില

ആയതട്ട്  വനിശേദമഭാക്കുകമഭാ?

* 'T' മഭാറനിവച കചേഭാദവലത്ത സൂചേനിപനിക്കുന
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ഉത്തരലാം

(എ &ബനി) 2016  ലസപ്റലാംബര്  മഭാസത്തനില  ലഭവമഭായ  കേണക്കുപ്രകേഭാരലാം

408 ഫഭാകറനികേള അടഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നതഭായനി ശദയനിലലപടനിട്ടുണട്ട്.  കേശുവണനി വനികേസന

കകേഭാര്പകറഷകന്റെയുലാം  കേഭാലപകനികന്റെയുലാം  കേതീഴനിലുള്ള  40  ഫഭാകറനികേള  ആവശേവമഭായ

കതഭാടണനി ലഭവമഭാക്കനി ഇതനിനകേലാം തറന പ്രവര്ത്തനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  അടഞ്ഞുകേനിടക്കുന്ന

ഫഭാകറനികേള തറക്കുന്ന വനിഷയലാം മുഖവമനനി വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത കയഭാഗലാം ചേര്ചലചേയനിരുന.

കേശുവണനി  ഫഭാകറനികേള  തറന  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്നതനിനഭാവശേവമഭായ  നടപടനി

സസ്വതീകേരനിക്കഭാന  മുഖവമനനി  കേശുവണനി  വവവസഭായനികേകളഭാടട്ട്  അഭവര്ത്ഥനിചനിരുന.

ധനകേഭാരവ സഭാപനങ്ങളനില നനിലന്നടുത്ത വഭായ്പ, കുടനിശനികേ വരുത്തനിയതനിലന തടര്ന്നട്ട് ജപനി

നടപടനികേള കനരനിടുന്ന സസ്വകേഭാരവ കേശുവണനി ഫഭാകറനികേള തറന പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുന്ന

കേഭാരവലാം  ലചേറുകേനിട  വവവസഭായനികേളുമഭായുലാം  ബഭാങ്കേട്ട്  പ്രതനിനനിധനികേളുമഭായുലാം  ചേര്ച

ലചേയ്യുന്നതനിനഭായനി  25-10-2016-ല  ബഹുമഭാനലപട  മുഖവമനനി  വതീണ്ടുലാം  കയഭാഗലാം

വനിളനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  കൂടഭാലത  കേഭാഷന്യൂ  ലസഷവല  ഓഫതീസറുലട  കനതൃതസ്വത്തനില

ഫഭാകറനികേളനില പരനികശേഭാധന നടത്തുകേയുലാം കതഭാടണനി ലഭവമഭായനിട്ടുലാം തറന്നട്ട് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാത്ത

ഫഭാകറനികേള  തറക്കണലമന്നട്ട്  ആവശേവലപടട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നലകുകേയുലാം  ലചേയനിട്ടുണട്ട്.

ഇസൗ വനിഷയത്തനില നനിയമപരമഭായനി സസ്വതീകേരനിക്കഭാന കേഴനിയുന്ന എലഭാ നടപടനികേളുലാം

സര്ക്കഭാര് സസ്വതീകേരനിക്കുന്നതഭാണട്ട്.

(സനി) ഇക്കഭാരവലാം ലതഭാഴനില വകുപനിലന്റെ ശദയനിലലപടുത്തുന്നതഭാണട്ട്.

കേശുവണനി സലാംഭരണലാം

312 (3844) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജഷട്ട് :  തഭാലഴ  കേഭാണുന്ന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷന്യൂ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന്ന കേശുവണനി ഫഭാകറനികേളക്കട്ട് ഒരു വര്ഷകത്തക്കട്ട്

പ്രവര്ത്തനിക്കഭാന  എത്ര  ടണ്  കേശുവണനി  ആവശേവമഭായനി  വരുനലണന്നട്ട്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

ഇതനില  എത്ര ടണ് നമ്മുലട സലാംസഭാനത്തട്ട് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനണട്ട്;  എത്ര ടണ് വനികദശേത്തു

നനിന്നട്ട് ഇറക്കുമതനി ലചേയ്യുനണട്ട്;  വനികദശേത്തുനനിന്നട്ട് ഇറക്കുമതനി ലചേയ്യുന്ന കേശുവണനിക്കട്ട്

കേനികലഭാക്കട്ട് എത്ര രൂപനലകേനിയഭാണട്ട് വഭാങന്നലതന്നട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ലമചലപട വനില നലനി  കേശുവണനി സലാംഭരനിക്കുന്നതനിനുള്ള

പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശേദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഉത്തര മലബഭാറനിലല മണലാം കേഭാലഭാവസയുലാം കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനിക്കട്ട് ഏലറ

അനുകയഭാജവമഭാലണന്ന  കേഭാരവലാം  പരനിഗണനിചട്ട്  ആ പ്രകദശേങ്ങളനില  കേശുമഭാവട്ട്  കൃഷനി

വവഭാപനിപനിക്കുന്നതനിനട്ട്  എലന്തങ്കേനിലുലാം  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന  ഉകദ്ദേശേനിക്കുനകണഭാ;

ഉലണങ്കേനില വനിശേദഭാലാംശേലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസഭാനത്തട്ട് കേശുവണനി ഫഭാകറനികേളുലട ആവശേവങ്ങളക്കട്ട് ഏകേകദശേലാം

6  ലക്ഷലാം ലമടനികേട്ട്  ടണ് കേശുവണനി ആവശേവമുലണന്നഭാണട്ട്  കേണക്കഭാക്കലപടുന്നതട്ട്.

ഇതനില  80,000  ലമടനികേട്ട്  ടണ്  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുനണട്ട്.  രഭാജവത്തട്ട്

പ്രതനിവര്ഷലാം 8.5 ലക്ഷലാം ലമടനികേട്ട് ടണ് മുതല 9 ലക്ഷലാം ലമടനികേട്ട് ടണ് വലര കതഭാടണനി

വനികദശേത്തുനനിന്നട്ട് ഇറക്കുമതനി ലചേയ്യുന്നതഭായനി കേണക്കഭാക്കുനണട്ട്. ഇതട്ട് സലാംസഭാനത്തനിനട്ട്

പുറത്തുള്ള ഫഭാകറനികേളുലട ആവശേവത്തനിനുകവണനിയഭാണട്ട്. ഇറക്കുമതനി ലചേയവചനിരുന്ന

കതഭാടണനി കേശുവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന (₹ 151.50 + ടഭാകട്ട്) നനിരക്കനിലഭാണട്ട്

അവസഭാനലാം വഭാങ്ങനിയതട്ട്.  കേഭാലപകട്ട് ഏകേകദശേലാം  USD1567  നഭാണട്ട്  IVC  ഒര്ജനിന

കതഭാടണനി വഭാങ്ങനിയതട്ട്.

(ബനി)  സലാംസഭാനത്തട്ട്  ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന്ന  കേശുവണനി  ലപഭാതകമഖലഭാ

സഭാപനങ്ങളുലട ആവശേവങ്ങളക്കട്ട് വഭാങന്നതനിനട്ട് പദതനികേള പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(സനി) ഉത്തര മലബഭാറനിലുളലപലട സലാംസഭാനത്തട്ട് ലപഭാതകമഖലയനിലുലാം സസ്വകേഭാരവ

കമഖലയനിലുലാം തരനിശേഭായനി കേനിടക്കുന്ന ഭൂമനിയനില കേശുമഭാവട്ട് കൃഷനി ലചേയ്യുന്നതനിനട്ട് വനലാം,

കൃഷനി,  തകദ്ദേശേസസ്വയലാംഭരണലാം  തടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളുമഭായനി  ആകലഭാചേനിചട്ട്  നടപടനികേള

സസ്വതീകേരനിച്ചുവരുന.

(നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത  3678, 3685  എന്നതീ നമ്പര് കചേഭാദവങ്ങളുലട ഉത്തരങ്ങള

എഡനിറനിലാംഗട്ട് ബഭാഞനില ലഭവമഭായനിടനില.)

(കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ്ഞു.)
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9.30 AM]

II  അറനിയനിപപ

സഭക്ടോനടപടനികേള് നനീണ്ടുകപക്ടോകുന്നതപ സസംബനനിചപ 

മനി  .    സനീക്കര്:  റൂള്  50  എടുക്കുന്നതനിനുമുമപ ഒരു കേക്ടോരരസം സഭയുടട ശ്രദ്ധയനില

ടപടുകത്തേണ്ടതുണ്ടപ.  ഇന്നടലെ സഭക്ടോനടപടനികേള് നനീണ്ടുകപക്ടോയതനില ബഹുഭൂരനിപകസം

അസംഗങ്ങളസം  ആസംഗരഭക്ടോഷയനിലസം  അലക്ടോടതയുസം  അസസ്വസ്ഥത   പ്രകേടനിപനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.

കേകനികനതക്ടോക്കളടട  കയക്ടോഗത്തേനില  നനിശ്ചയനിചതുകപക്ടോടലെ  സമയനനിഷ്ഠ  പക്ടോലെനിക്കക്ടോന

തുടക്കസം  മുതലതടന്ന   ശ്രദ്ധനിചക്ടോല  കൃതരസമയത്തേനിനപ  സഭ  അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോന

സക്ടോധനിക്കുസം. 

പ്രതനിപകകനതക്ടോവപ (ശ്രനീ  .   രകമശപ ടചെന്നനിത്തേലെ): സര്, ബനി.എ.സനി.-ക്കപ  പറനിയ

ടചെറനിയ  തകേരക്ടോര്  മൂലെമക്ടോണപ  ഇത്തേരത്തേനില  സസംഭവനിക്കുന്നതപ.   ഇന്നടലെ  ടൂറനിസസം,

സഹകേരണസം,  കൃഷനി  തുടങ്ങനിയ മൂന്നപ  പ്രധക്ടോനടപട്ട  വനിഷയങ്ങളടട  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥന

കേളനികന്മേലള്ള  ചെര്ചയക്ടോയനിരുന്നു  നടന്നതപ.  ഇതനിനുടതക്ടോട്ടുമുമ്പുള്ള  ദനിവസസം  ശുദ്ധജലെ

വനിതരണവസം ശുചെനീകേരണവസം, ജലെകസചെനസം എന്നനീ  വനിഷയങ്ങളനിടലെ ധനക്ടോഭരര്ത്ഥന

കേളനികന്മേലള്ള  ചെര്ച  മക്ടോത്രകമ  ഉണ്ടക്ടോയനിരുന്നുള.  അതനിനക്ടോല  കൃതരസമയത്തേപ  സഭ

അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോന  സക്ടോധനിച.  ഇക്കക്ടോരരങ്ങള്  ബനി.എ.സനി.യനില  കൂടനി  ചെര്ച

ടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ. വനിഷയങ്ങള് അകലെക്ടോട്ടപ ടചെയ്യുകമക്ടോള് പ്രകതരകേ ശ്രദ്ധ കേക്ടോണനിചക്ടോല

ഇന്നലെകത്തേതുകപക്ടോലള്ള സസംഭവസം ഉണ്ടക്ടോകേനില എന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ കതക്ടോന്നുന്നതപ.  

മനി  .   സനീക്കര്:   ഇന്നടലെ ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ വനി. ഡനി. സതനീശനുസം ഈ വനിഷയസം

ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  അതപ പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോടമന്നപ പറയുകേയുസം ടചെയനിരുന്നു.

ഇന്നടലെ സബ്മനിഷന കേഴനിഞപ ധനകേക്ടോരരവമക്ടോയനി ബനടപട്ട നടപടനിക്രമങ്ങളനികലെക്കപ

കേടന്നതപ ഉചയ്ക്കുകശഷസം 12.55-നക്ടോയനിരുന്നു. സബ്മനിഷനുകേള് ശരക്ടോശരനി ഒരു മനിനനിട്ടനില

അവതരനിപനിക്കക്ടോനുസം  മറുപടനി  പറയക്ടോനുമക്ടോണപ  നനിശ്ചയനിചനിരുന്നതപ.  എന്നക്ടോല

അടനിയന്തരപ്രകമയവസം അതനിടന്റെ അനുബന നടപടനികേളസം വളടരയധനികേസം നനീണ്ടുകപക്ടോയ

സക്ടോഹചെരരമുണ്ടക്ടോയനി.  എലക്ടോവരുടടയുസം ശ്രദ്ധയനില അതപ ഉണ്ടക്ടോകേണടമന്നപ ഒരനിക്കല

കൂടനി ടചെയര് ഓര്മ്മടപടുത്തുന്നു.
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III  അടനിയന്തരപ്രകമയസം

പരനിസ്ഥനിതനി കലെക്ടോലെപ്രകദശങ്ങളടട പട്ടനികേയനിലനനിന്നുസം  ജനവക്ടോസകകേന്ദ്രങ്ങളസം
കൃഷനിയനിടങ്ങളസം ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നതപ സസംബനനിചപ

മനി  .    സനീക്കര്:  കേസ്തൂരനിരസംഗന റനികപക്ടോര്ട്ടനില  പരക്ടോമര്ശനിക്കടപട്ട  3314 ചെതുരശ്ര
കേനികലെക്ടോമനീറര്  വരുന്ന  പരനിസ്ഥനിതനി  കലെക്ടോലെ  പ്രകദശങ്ങളനില  ജനവക്ടോസകകേന്ദ്രങ്ങളസം
കൃഷനിയനിടങ്ങളസം ഒഴനിവക്ടോക്കനി 2014 മക്ടോര്ചപ 10-നപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് പുറടപടുവനിച കേരടപ
വനിജക്ടോപനത്തേനിനപ  കേടകേവനിരുദ്ധമക്ടോയനി സസംസ്ഥക്ടോനടത്തേ  123  വനികലജുകേള് പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം
ഇ.എസപ.എ. കമഖലെകേളനില ഉള്ടപട്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോടണന്നുകേക്ടോണനിചപ സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോര്
ഹഹകക്കക്ടോടതനിയനില സതരവക്ടോങ്മൂലെസം  സമര്പനിചതനിനക്ടോല കേര്ഷകേര്ക്കുണ്ടക്ടോയനിട്ടുള്ള
ഭയക്ടോശങ്കകേള്മൂലെസം ഉളവക്ടോയനിട്ടുള്ളതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന ഗുരുതരമക്ടോയ സ്ഥനിതനിവനികശഷസം
സഭക്ടോ നടപടനികേള് നനിര്ത്തേനിവചപ ചെര്ച ടചെയ്യേണടമന്നക്ടോവശരടപട്ടപ സര്വ്വശ്രനീ സണ്ണനി
കജക്ടോസഫപ, പനി. ടകേ. ബഷനീര്, അനൂപപ കജക്കബപ എന്നനീ ബഹുമക്ടോനടപട്ട അസംഗങ്ങള്
റൂള് 50 പ്രകേക്ടോരസം കനക്ടോട്ടനീസപ നലകേനിയനിട്ടുണ്ടപ.

IV ക്രമപ്രശസം

(1)   ശ്രദ്ധ കണനിക്കല വനിഷയസം അടനിയന്തരപ്രകമയമക്ടോയനി 
അവതരനിപനിക്കുന്നതപ സസംബനനിചപ

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോക്ക സമുദക്ടോയകകമവസം നനിയമവസം സക്ടോസംസക്ടോരനികേവസം
പക്ടോര്ലെടമന്റെറനികേക്ടോരരവസം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബക്ടോലെന):  സര്,  ഒരു വനിഷയസം
ശ്രദ്ധകണനിക്കലെനിനക്ടോയനി  ലെനിസപ  ടചെയ്തുകേഴനിഞക്ടോല  എമര്ജനസനി  ഇനകവക്ടോക്കപ
ടചെയ്യുന്ന പ്രകതരകേ സക്ടോഹചെരരമുടണ്ടങ്കനില അടനിയന്തരപ്രകമയമക്ടോയനി  ടകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോസം.
നനിയമസഭ കചെര്ന്നതനിനുകശഷസം അടനിയന്തരപ്രക്ടോധക്ടോനരമുള്ള എടന്തങ്കനിലസം പ്രശസം ഇന്നപ
ഇകപക്ടോള് ഇവനിടട അവതരനിപനിക്കക്ടോന കപക്ടോകുന്ന  അടനിയന്തരപ്രകമയവമക്ടോയനി ബനടപട്ടപ
ഇല.  എന്നക്ടോല  ബഹുമക്ടോനടപട്ട  സനീക്കര്  അകത  വനിഷയസം  ശ്രദ്ധ  കണനിക്കലെനില
ലെനിസപ ടചെയ്യുകേയുസം ടചെയ്തു.  ശ്രദ്ധ കണനിക്കല ലെനിസപ ടചെയ സക്ടോഹചെരരത്തേനില ഈ
അടനിയന്തരപ്രകമയസം അങ്ങയുടട ഡനിസനീഷണറനി പവര് ഉപകയക്ടോഗനിചപ അനുവദനിക്കക്ടോസം.
പകക ഇതപ ശരനിയക്ടോയ ഒരു കേനീഴപ വഴക്കമല.

പ്രതനിപകകനതക്ടോവപ  (ശ്രനീ  .    രകമശപ  ടചെന്നനിത്തേലെ  ):  സര്,  ഇതുകപക്ടോലള്ള
സസംഭവങ്ങടളക്ടോടക്ക  സഭയനില  മുമ്പുസം  ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.  25-1-1999-ല  ശ്രനീ.  എസം.
വനിജയകുമക്ടോര് സനീക്കര് ആയനിരുന്നകപക്ടോള് റൂള്  300  അനുസരനിചപ മനനി കസറപടമന്റെപ
ടകേക്ടോടുത്തേകശഷസം അകതവനിഷയത്തേനികന്മേല അടനിയന്തരപ്രകമയസം അവതരനിപനിചനിട്ടുണ്ടപ.
ഇത്രയുസം  പ്രധക്ടോനടപട്ട  ഒരു  കേക്ടോരരടത്തേ,  123  വനികലജുകേള്  പരനിസ്ഥനിതനി  കലെക്ടോലെ
പ്രകദശമക്ടോടണന്നുള്ള  അഫനിഡവനിറനിടന  ശ്രനീ.  എ.  ടകേ.  ബക്ടോലെന  എതനിര്ക്കുന്നതപ
എന്തനിനക്ടോണപ; ഗവണ്ടമന്റെപ എതനിര്ക്കുന്നതപ എന്തനിനക്ടോണപ?                   
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മനി  .   സനീക്കര്:   തര്ക്കത്തേനികലെയപ കപക്ടോകേണ്ട. ടചെയര് കേക്ടോരരങ്ങള് പറയക്ടോസം. 

ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബക്ടോലെന:  അടനിയന്തരപ്രകമയവമക്ടോയനി  ബനടപട്ടപ  വന്നനിട്ടുള്ള
പ്രശത്തേനില  ഞങ്ങള്ക്കക്ടോര്ക്കുസം  വനികയക്ടോജനിപനില.  ഇതപ  ഇകന്നക്ടോ  ഇന്നടലെകയക്ടോ  ഈ
സഭക്ടോസകമ്മളനസം ആരസംഭനിചകപക്ടോകഴക്ടോ ഉണ്ടക്ടോയ ഒരു വനിഷയമല.  ഇകപക്ടോള് നടക്കുന്ന
അടനിയന്തര പ്രക്ടോധക്ടോനരമുള്ള വനിഷയമക്ടോണപ സഭയനില അടനിന്തരപ്രകമയമക്ടോയനി ടകേക്ടോണ്ടു
വകരണ്ടതപ.  എന്നക്ടോല അങ്ങടനയലക്ടോടത്തേക്ടോരു വനിഷയസം  ടകേക്ടോണ്ടുവന്നതപ ശരനിയല.
ചെട്ടപ്രകേക്ടോരമുള്ള കേക്ടോരരമക്ടോണപ ഞക്ടോന പറയുന്നതപ.

ശ്രനീ  .    ഉമ്മന  ചെക്ടോണ്ടനി:  സര്,  ജനവക്ടോസ  പ്രകദശങ്ങടള  പരനിസ്ഥനിതനി  കലെക്ടോലെ
പ്രകദശങ്ങളക്ടോയനി വനിജക്ടോപനസം ടചെയ്യുന്നതപ ഒഴനിവക്ടോക്കണടമന്നപ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെനില
സമ്മര്ദസം ടചെലകത്തേണ്ടതനിടന്റെ ആവശരകേത സസംബനനിചക്ടോണപ ശ്രനീ.  രക്ടോജു എബ്രഹക്ടോസം
ശ്രദ്ധ കണനിക്കല ടകേക്ടോണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതപ.  എന്നക്ടോല കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെപ  ഇറക്കനിയ
കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷടന്റെ  നനിയമസക്ടോധുത  കകേരള  ഹഹകക്കക്ടോടതനി  അസംഗനീകേരനിചകശഷസം
സസംസ്ഥക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  ചെനീഫപ  ടസക്രട്ടറനിക്കുകവണ്ടനി  ടകേക്ടോടുത്തേ  അഫനിഡവനിറനില
വന്നനിട്ടുള്ള ടതറക്ടോണപ  ശ്രനീ. സണ്ണനി കജക്ടോസഫപ അടനിയന്തരപ്രകമയമക്ടോയനി ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിക്കുന്നതപ.
ഇതപ രണ്ടുസം രണ്ടപ വനിഷയങ്ങളക്ടോണപ. 

ശ്രനീ  .   രക്ടോജു എബ്രഹക്ടോസം:  സര്, ഞക്ടോന നലകേനിയ കനക്ടോട്ടനീസനികനക്ടോടടക്ടോപസം  കനക്ടോട്ടുസം
നലകേനിയനിട്ടുണ്ടപ. ബഹുമക്ടോനടപട്ട മുനമുഖരമനനി പറഞതപ ഭക്ടോഗനികേമക്ടോയനി ശരനിയക്ടോണപ.
ആ  വനിഷയവസം  ഞക്ടോന  ശ്രദ്ധ  കണനിക്കലെക്ടോയനി  ഉള്ടപടുത്തേനിയനിട്ടുണ്ടപ.  സസംസ്ഥക്ടോന
സര്ക്കക്ടോര് ടകേക്ടോടുത്തേനിരനിക്കുന്ന 123 വനികലജപ എന്നുള്ള ടപ്രക്ടോകപക്ടോസല കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര്
അസംഗനീകേരനിചനിട്ടനില.  തതനിതനി തുടരുകേയക്ടോണപ. ...(ബഹളസം)...

മനി  .   സനീക്കര്:   അങ്ങപ വനിഷയത്തേനികലെയപ കപക്ടോകേണ്ട. 

ശ്രനീ  .    രക്ടോജു എബ്രഹക്ടോസം: സര്, എനനിക്കപ ഒറ വനിഷയസം മക്ടോത്രകമ സസംസക്ടോരനിക്കക്ടോനുള.
ശ്രനീ.  സണ്ണനി  കജക്ടോസഫപ  അടനിയന്തരപ്രകമയ  അവതരണത്തേനിനക്ടോയനി  നലകേനിയ
കനക്ടോട്ടനീസനികനക്ടോടടക്ടോപസം എടന്റെ കസറപടമന്റെപ  കൂടനി ഉള്ടപടുത്തേനി ഒരുമനിചപ അവതരനിപനി
ക്കുന്നതക്ടോയനിരനിക്കുസം നലതപ. ..............(ബഹളസം)........…

റൂളനിസംഗപ

മനി  .    സനീക്കര്:  ശ്രനീ.  രക്ടോജു  എബ്രഹക്ടോസം  ഇരനിക.....  ടചെയര്   പറയക്ടോസം.........
പനീസപ.......പനീസപ......  ചെട്ടസം  50  പ്രകേക്ടോരസം  അടനിയന്തരപ്രകമയത്തേനിനപ  അനുമതനി
കതടനിടക്കക്ടോണ്ടുള്ള കനക്ടോട്ടനീസപ   നലകേക്ടോന    പ്രതനിപകത്തേനിനുള്ള  അവസരസം  അകന്ന
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ദനിവസസം  രക്ടോവനിടലെ  മക്ടോത്രകമ  ലെഭരമക്ടോകുന്നുള.  ലെനിസപ  ടചെയ്യേടപട്ട  വനിഷയങ്ങള്

കേക്ടോരരപരനിപക്ടോടനിയനില വന്നനിട്ടുടണ്ടങ്കനിലസം ചെട്ടസം 50 പ്രകേക്ടോരമുള്ള കനക്ടോട്ടനീസപ ഉടണ്ടങ്കനില

ആയതനിനപ മുനഗണന നലകേനിയനിട്ടുള്ള കേനീഴപ വഴക്കമക്ടോണപ സഭയനില ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുള്ളതപ.

ഈ  സക്ടോഹചെരരത്തേനില  ഇന്നടത്തേ  കേക്ടോരരപരനിപക്ടോടനിയനില  ശ്രദ്ധ  കണനിക്കലെക്ടോയനി

ഉള്ടപടുത്തേനിയ വനിഷയസം അടനിയന്തരപ്രകമയമക്ടോയനി  വന്നനിട്ടുടണ്ടങ്കനില ചെട്ടസം 50 പ്രകേക്ടോരസം

ബഹുമക്ടോനടപട്ട അസംഗങ്ങള് നലകേനിയനിട്ടുള്ള കനക്ടോട്ടനീസനിനപ പരനിഗണന നലകുന്നതനില

അപക്ടോകേതയുള്ളതക്ടോയനി  ടചെയര്  കേരുതുന്നനില.  മക്ടോത്രമല  അടനിയന്തരപ്രകമയത്തേനിലൂടട

ഉന്നയനിക്കക്ടോന  ഉകദശനിചനിട്ടുള്ള  കേക്ടോരരസം  ശ്രദ്ധ  കണനിക്കല  വനിഷയത്തേനിലനനിന്നുസം

അലപസം വനിഭനിന്നമക്ടോണപ എന്നുള്ള കേക്ടോരരവസം ടചെയറനിടന്റെ ശ്രദ്ധയനിലടപട്ടനിട്ടുണ്ടപ.

അടനിയന്തരപ്രകമയസം (തുടര്ച)

വനവസം മൃഗസസംരകണവസം മൃഗശക്ടോലെകേളസം വകുപ്പുമനനി (ശ്രനീ  .   ടകേ  .   രക്ടോജു): സര്,

ഇവനിടട  ഉന്നയനിക്കടപട്ട  വനിഷയസം  കേസ്തൂരനി  രസംഗന  കേമ്മനിറനി  റനികപക്ടോര്ട്ടുമക്ടോയനി

ബനടപട്ടതക്ടോണപ. 2012-ലെക്ടോണപ കേസ്തൂരനി രസംഗന കേമ്മനിറനി റനികപക്ടോര്ട്ടപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിനപ

സമര്പനിക്കടപട്ടതപ.  ആ റനികപക്ടോര്ട്ടനില  123  വനികലജുകേള്  Ecologically  Sensitive

Area (ESA)  ആടണന്നക്ടോണപ പറയുന്നതപ.  ഇക്കക്ടോരരത്തേനില സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ

അഭനിപ്രക്ടോയസം  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  കതടുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  അതനിടന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില

ശ്രനീ.  ഉമ്മന ചെക്ടോണ്ടനിയുടട കനതൃതസ്വത്തേനിലള്ള ഗവണ്ടമന്റെപ  Kerala  State  Biodiversity

Board-ടന്റെ  ടചെയര്മക്ടോനക്ടോയ  ഉമ്മന  വനി.  ഉമ്മന  കേണ്വനീനറക്ടോയനി  ഒരു  കേമ്മനിറനിടയ

നനിശ്ചയനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  പ്രസസ്തുത കേമ്മനിറനി വരക്ടോപകേ രനീതനിയനില ടതളനിടവടുപപ  നടത്തേനിയതനിടന്റെ

അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില  സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ  ഉടമസ്ഥതയനിലള്ള  ഹകേവശഭൂമനി  ഒഴനിടകേ

ഹഹകറഞപ കമഖലെയനിലള്ള പ്രകദശങ്ങള് മക്ടോത്രസം ഇ.എസപ.എ. ആയക്ടോല മതനിടയന്ന

നനിര്കദശസം  സര്ക്കക്ടോരനിനുമുമനില  സമര്പനിക്കുകേയുസം  സസംസ്ഥക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  അതപ

അസംഗനീകേരനിക്കുകേയുസം ടചെയ്തു. ഇതുമക്ടോയനി ബനടപട്ടപ  അന്നപ ഉയര്ന്നുവന്ന ആശങ്കയുടട

അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില  സഭയനില ഈ വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുകേയുസം  ഇക്കക്ടോരരത്തേനില

ഏകേകേണ്ഠമക്ടോയ അഭനിപ്രക്ടോയസം സസ്വരൂപനിക്കുകേയുസം ടചെയ്തു.  123  വനികലജുകേടള ഇ.എസപ.എ.

ആയനി  പ്രഖരക്ടോപനിചക്ടോല  ഉണ്ടക്ടോകേക്ടോവന്ന  പ്രതരക്ടോഘക്ടോതങ്ങള്  സസംബനനിചപ  ജനങ്ങള്ക്കനിടയനില

ആശങ്കയുണ്ടക്ടോയ പ്രകതരകേ സക്ടോഹചെരരത്തേനിലെക്ടോണപ അങ്ങടനയുണ്ടക്ടോയതപ. കസറപ ഗവണ്ടമന്റെപ

ഈ  പ്രകമയത്തേനിടന്റെയുസംകൂടനി  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില  ഈ  അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങള്  കകേന്ദ്ര

ഗവണ്ടമന്റെനിടന അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടപ.  ടചെഹന്നയനിടലെ നക്ടോഷണല ഗനീന ടനിബബ്യൂണകലെക്ടോ

കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമകന്റെക്ടോ  ഇതുമക്ടോയനി  ബനടപട്ടപ  അന്തനിമ തനീരുമക്ടോനടമടുത്തേനിട്ടനില.   ആ
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സക്ടോഹചെരരത്തേനില ഇകപക്ടോള് പറയുന്ന രനീതനിയനിലള്ള ആശങ്കയുടട ആവശരമനില.  ഈ

വനിഷയത്തേനില തനീരുമക്ടോനടമടുത്തേപ  നടപനിലെക്ടോക്കുന്നതുമക്ടോയനി  ബനടപട്ട  വനിഷയങ്ങളനികലെക്കപ

കപക്ടോകേക്ടോനുള്ള സക്ടോഹചെരരമനിലക്ടോത്തേ  ഘട്ടത്തേനില  ഇതുസസംബനനിചപ  സഭ  നനിര്ത്തേനിവചപ

ചെര്ച  ടചെകയ്യേണ്ട  അടനിയന്തരപ്രക്ടോധക്ടോനരസം  ഇകപക്ടോഴനില  എന്നതക്ടോണപ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ

അഭനിപ്രക്ടോയസം.  ഈ വനിഷയത്തേനില മുനഗവണ്ടമന്റെപ സസ്വനീകേരനിച അകതനയസം തടന്നയക്ടോണപ

ഈ  ഗവണ്ടമനസം  സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോനുകദശനിക്കുന്നതപ.  ഇക്കക്ടോരരത്തേനില  വരതരസമക്ടോയ

അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങളനില.  2014-ടലെ  കകേന്ദ്ര  കേരടു  വനിജക്ടോപനത്തേനിലനനിന്നുസം  ജനവക്ടോസ

കകേന്ദ്രങ്ങളസം  കൃഷനിയനിടങ്ങളസം  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം  ഒഴനിവക്ടോക്കണടമന്നുസം  കേര്ഷകേ  വനിരുദ്ധ

നനിര്കദശങ്ങള്  ഉകപകനിക്കണടമന്നുമക്ടോണപ  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെയുസം  നയസം.

അതുടകേക്ടോണ്ടപ സഭ നനിര്ത്തേനിവചപ ഈ വനിഷയസം ചെര്ച ടചെകയ്യേണ്ടതനില. 

ശ്രനീ  .    സണ്ണനി കജക്ടോസഫപ: സര്, കേസ്തൂരനിരസംഗന റനികപക്ടോര്ട്ടപ പ്രകേക്ടോരസം കകേരളത്തേനിടലെ
123  വനികലജുകേടള  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം  ഇ.എസപ.എ.യനില  ഉള്ടപടുത്തേനിയ  വനിഷയസം  ഈ
സഭയനില ചെര്ച ടചെയനിട്ടുണ്ടപ.  അതനിടനത്തുടര്ന്നപ ഇടുക്കനിയനില പ്രകകക്ടോഭങ്ങളണ്ടക്ടോയനി.
എടന്റെ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തേനിടലെ  ടകേക്ടോട്ടനിയൂരുസം  തക്ടോമരകശ്ശേരനിയനിലസം   നടന്ന  സമരങ്ങളനില
അനനിഷ്ട സസംഭവങ്ങളണ്ടക്ടോവകേയുസം  കകേസ്സുകേള്  നനിലെനനിലക്കുകേയുസം   ടചെയ്യുന്നുണ്ടപ.  30-1-2014-ല
സഭ  ഈ  വനിഷയസം  ചെര്ച  ടചെയനിരുന്നു.  അന്നടത്തേ  പ്രതനിപക  ഉപകനതക്ടോവപ
ശ്രനീ. കകേക്ടോടനികയരനി ബക്ടോലെകൃഷ്ണന  "കേസ്തൂരനി രസംഗന റനികപക്ടോര്ട്ടപ സസംബനനിചപ കകേരളത്തേനിടലെ
ജനങ്ങള്ക്കനിടയനില ഉയര്ന്നുവന്നനിട്ടുള്ള ആശങ്കകേള് കേണക്കനിടലെടുത്തുടകേക്ടോണ്ടപ പരനിസ്ഥനിതനി
കലെക്ടോലെ പ്രകദശങ്ങള്  (ESA)  നനിര്ണ്ണയനിക്കുകമക്ടോള് ജനവക്ടോസ കകേന്ദ്രങ്ങടളയുസം കൃഷനിയനിടങ്ങടളയുസം
പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം  ഒഴനിവക്ടോക്കണടമന്നുസം  കേര്ഷകേവനിരുദ്ധ  നനിലെപക്ടോടുകേള്  ഉകപകനിക്കണടമന്നുസം
സഭയുടട  ടപക്ടോതുവനികേക്ടോരസം  മക്ടോനനിചപ  സസംസ്ഥക്ടോന ഗവണ്ടമന്റെപ  സമര്പനിക്കുന്ന  നനിര്കദശങ്ങള്
പരനിഗണനിചമക്ടോത്രകമ അന്തനിമ തനീരുമക്ടോനസം ഹകേടക്കക്ടോള്ളക്ടോവൂ എന്നുസം ഈ സഭ കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോരനികനക്ടോടപ  അഭരര്ത്ഥനിക്കുന്നു"  എന്ന  പ്രകമയസം   അവതരനിപനിക്കുകേയുസം  അതപ
ഐകേകേകണ്ഠരന കകേരള  നനിയമസഭ  പക്ടോസക്ടോക്കുകേയുസം  ടചെയ്തു.  കകേരള  സര്ക്കക്ടോരുസം
ഇതുസസംബനനിചപ വളടര ഗഗൗരവബുദ്ധനികയക്ടോടട പ്രവര്ത്തേനിചനിട്ടുണ്ടപ. അതക്ടോണപ ഇകപക്ടോള്
ബഹുമക്ടോനടപട്ട  മനനി  തടന്ന  പറഞതപ.  ബകയക്ടോ  ഹഡകവഴനിറനി  കബക്ടോര്ഡനിടന്റെ
ടചെയര്മക്ടോന ഉമ്മന വനി.  ഉമ്മന ടചെയര്മക്ടോനക്ടോയനി മൂന്നസംഗ സമനിതനി രൂപനീകേരനിക്കുകേയുസം
ആ സമനിതനി ബനടപട്ട  123  വനികലജുകേള് സന്ദര്ശനിചപ കയക്ടോഗങ്ങള് വനിളനിചകൂട്ടുകേയുസം
ടചെയ്തു. എടന്റെ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തേനില ടകേക്ടോട്ടനിയൂരുസം ആറളത്തുസം വന്നനിരുന്നു. സമനിതനി
പഞക്ടോയത്തുകേളനില കയക്ടോഗസം കചെരുകേയുസം എലക്ടോ ജനപ്രതനിനനിധനികേളസം കേര്ഷകേസസംഘടനകേളസം
പഗൗരപ്രമുഖരുസം മക്ടോധരമങ്ങളടമലക്ടോസം പടങ്കടുത്തുടകേക്ടോണ്ടപ ഏകേകദശസം എലക്ടോ പ്രകദശങ്ങളനിലസം
ടതളനിടവടുപപ നടത്തുകേയുസം ടചെയ്തു. തനിരുവനന്തപുരത്തേപ ജനപ്രതനിനനിധനികേടള പ്രകതരകേസം
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വനിളനിചകചെര്ത്തു. രക്ടോഷനീയ പക്ടോര്ട്ടനികേളടട കനതൃകയക്ടോഗസം ഗവണ്ടമന്റെപ വനിളനിചകൂട്ടനി. ഉമ്മന വനി.
ഉമ്മന  കേമ്മനിറനി  തനിരുവനന്തപുരത്തേപ  ദര്ബക്ടോര്  ഹക്ടോളനില  രക്ടോഷനീയപക്ടോര്ട്ടനികേളടടയുസം
ജനപ്രതനിനനിധനികേളടടയുസം  കയക്ടോഗസം  വനിളനിചകൂട്ടനി  അവരുടടടയലക്ടോസം  അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങള്
കകേള്ക്കുകേയുസം എഴുതനിവക്ടോങ്ങുകേയുസം ആ നനിര്കദശങ്ങടളലക്ടോസം ഉള്ടക്കക്ടോള്ളുകേയുസം ടചെയ്തു.
മക്ടോത്രമല,  123  വനികലജുകേള്  ഉള്ടപടുന്ന  പ്രശമക്ടോയതുടകേക്ടോണ്ടപ  കുടറകടനി  ഗഗൗണ്ടപ
റനിയക്ടോലെനിറനി  മനസനിലെക്ടോക്കണടമന്നപ  കേണക്കക്ടോക്കനി  പഞക്ടോയത്തേപ  തലെത്തേനില  കേമ്മനിറനി
രൂപനീകേരനിച.  പഞക്ടോയത്തേപ പ്രസനിഡനമക്ടോര് ടചെയര്മക്ടോനക്ടോയനി,  പഞക്ടോയത്തേപ ടസക്രട്ടറനി,
വനികലജപ ഓഫനീസര്, കൃഷനി ഓഫനീസര്, കഫക്ടോറസപ ഓഫനീസര് എന്നനിങ്ങടന അഞ്ചുകപര്
ഉള്ടക്കക്ടോള്ളുന്ന സമനിതനി രൂപനീകേരനിച.  123  വനികലജുകേളനില ഏതക്ടോണപ ഇ.എസപ.എ.
ആയനി  നനിര്ണ്ണയനിക്കടപടക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുന്നതപ,  ഏടതക്ടോടക്ക  കൃഷനിസ്ഥലെങ്ങളസം  ജനവക്ടോസ
കകേന്ദ്രങ്ങളമക്ടോണപ ഒഴനിവക്ടോകക്കണ്ടതപ എന്നപ പഠനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി കേമ്മനിറനി രൂപനീകേരനിക്കുകേയുസം
അവര് അതനിടന്റെ പ്രവര്ത്തേനങ്ങളമക്ടോയനി മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയുസം ടചെയ്തു.  എലക്ടോ വനികലജുകേളനിലസം
റനീസര്കവ്വ പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കക്ടോത്തേതക്ടോണപ  പ്രവര്ത്തേനങ്ങള്ക്കപ തടസമക്ടോയതപ.  റനീസര്കവ്വ
പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കക്ടോത്തേ  സ്ഥലെങ്ങളനില  കേമ്മനിറനി  വനിപുലെനീകേരനിചടകേക്ടോണ്ടപ  തക്ടോലൂക്കപ  സര്കവ്വയര്മക്ടോടര
ഉള്ടപടുത്തേനി പ്രവര്ത്തേനസം  വരക്ടോപനിപനിച.  പഞക്ടോയത്തേപ  പ്രസനിഡനമക്ടോരുസം  ജനപ്രതനിനനിധനികേളടമലക്ടോസം
കഹക്ടോസംവര്ക്കപ ടചെയപ  സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ നനിര്കദശസം കകേന്ദ്രത്തേനിനപ  സമര്പനിച.
2014 മക്ടോര്ചപ മക്ടോസസം 4-ാ തനീയതനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് കകേരളത്തേനിടന്റെ കഹക്ടോസം വര്ക്കനിടന
അസംഗനീകേരനിചടകേക്ടോണ്ടപ ഒരു ഒഫനിഷരല ടമകമ്മക്ടോറക്ടോണ്ടസം പുറടപടുവനിച.  ''Considering
that  Kerala is  the only State among the Western Ghats  States  which has
undertaken the exercise of demarcating ESA by physical verification post
High Level Working Group report, the draft notification to be issued by the
Ministry for declaring ESA for Western Ghats region,  in respect of Kerala
State, will state  the proposal of State Government of Kerala for demarcation
of ESA  based on physical verification got conducted by them while seeking
objections or suggestions from stakeholders.  As the village-wise details of
ESA proposed by the State Government are available with the Kerala State
Biodiversity Board, the stakeholders may access the same from their website
while sending objections or suggestions on the draft notification.'' യഥക്ടോര്ത്ഥത്തേനില
കകേന്ദ്ര വനസം പരനിസ്ഥനിതനി മനക്ടോലെയസം കകേരളത്തേനിനുകവണ്ടനി മക്ടോത്രമക്ടോയക്ടോണപ ഈ ഒഫനിഷരല
ടമകമ്മക്ടോറക്ടോണ്ടസം പുറടപടുവനിചനിരനിക്കുന്നതപ.  ഇതനില പറയുന്നതപ ഒരു കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന
പുറടപടുവനിക്കുടമന്നക്ടോണപ,  ഒഫനിഷരല ടമകമ്മക്ടോറക്ടോണ്ടസം മക്ടോത്രസം കപക്ടോര.  ഒരു കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന
റദക്ടോക്കണടമങ്കനില  മടറക്ടോരു  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന  കവണസം.  അതനിടനത്തുടര്ന്നപ  2014
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മക്ടോര്ചപ  10-ാ തനീയതനി കകേരളത്തേനിടന്റെ ആവശരങ്ങള് ഏകേകദശസം അസംഗനീകേരനിചടകേക്ടോണ്ടുള്ള
ഒരു കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷനക്ടോണപ കകേന്ദ്ര വനസം പരനിസ്ഥനിതനി മനക്ടോലെയസം പുറടപടുവനിചതപ. അതനിടന്റെ
പ്രധക്ടോനടപട്ട  ഭക്ടോഗങ്ങള്  വക്ടോയനിക്കക്ടോസം,  ''AND  WHEREAS,  the  Ecologically
Sensitive  Area recommended by the  Kerala  State  Government  is  spread
over of an area of 9993.7 sq. km., which includes 9107 sq. km. of forest
area and 886.7 sq. km. of non-forest area and ESA in that State works out
to 9,993.7 sq km. as compared to 13,108 sq. km. recommended by High
Level Working Group;''   2012-ല  ഹഹ ടലെവല വര്ക്കനിസംഗപ ഗ്രൂപപ കകേരളത്തേനില
123 വനികലജുകേളനിലെക്ടോയനി 13108 സസ്വയര് കേനികലെക്ടോമനീറര് പ്രകദശങ്ങടളയക്ടോണപ ഇ.എസപ.എ.-യനില
ഉള്ടപടുത്തേനിയടതങ്കനില ഉമ്മന വനി.  ഉമ്മന കേമ്മനിറനിയുസം പഞക്ടോയത്തേപ പ്രസനിഡനമക്ടോര്
ടചെയര്മക്ടോനമക്ടോരക്ടോയ കേമ്മനിറനിയുസം പഠനിചപ സമര്പനിച റനികപക്ടോര്ട്ടനിടന്റെ അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില
13108  എന്നുള്ളതപ  9,993  ആയനി  കുറച.  അതനില  9107  സസ്വയര്  കേനികലെക്ടോമനീററുസം
കഫക്ടോറസപ ഏരനിയ ആണപ.  ബക്ടോക്കനി വരുന്ന 800  സസ്വയര് കേനികലെക്ടോമനീറര് ടവള്ളടക്കട്ടുസം
പക്ടോറടക്കട്ടുസം പുറകമക്ടോക്കപ സ്ഥലെങ്ങളമക്ടോണപ.  കൃഷനിസ്ഥലെങ്ങടളയുസം ജനവക്ടോസ കകേന്ദ്രങ്ങടളയുസം
പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി  ഒഴനിവക്ടോക്കനി.  ഈ  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷടന്റെ  annexure-ല രണ്ടക്ടോമടത്തേ പക്ടോരഗക്ടോഫനില
പറയുന്നതപ  ''2.  Boundary and  Description  of  Western  Ghats  Eco-sensitive
Area.-  (1)  The  boundary  and  description  of  Eco-Sensitive  Area  as
recommended by High Level Working Group excluding the State of Kerala
is as under:-'',  കകേരളടത്തേ ഒഴനിവക്ടോക്കനി ഗുജറക്ടോത്തേപ,  തമനിഴപ നക്ടോടപ,  മഹക്ടോരക്ടോഷ, കേര്ണ്ണക്ടോടകേ
തുടങ്ങനിയ സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങള്ക്കപ പ്രകതരകേ കടബനിള് ടകേക്ടോടുത്തേപ  അതനിടന്റെ അതനിര്ത്തേനി
പറഞനിരനിക്കുന്നു.  എന്നക്ടോല കകേരളത്തേനികന്റെതപ  പ്രകതരകേസം പറഞനിട്ടുണ്ടപ.   ''(2)  The
Eco-Sensitive  Area  in  the  State  of  Kerala  is  spread  over  of  an  area  of
9993.7 sq. km., which includes 9107 sq. km. of forest area and 886.7 sq.
km. of non-forest area and the boundary and description of Eco-Sensitive
Area and the village-wise details  of  Eco-sensitive area  proposed by the
State  Government  are  available  on  the  website  of  the  Kerala  State
Biodiversity Board'' എന്നപ രണ്ടക്ടോമടത്തേ കകക്ടോസനില ആവര്ത്തേനിചപ പറയുന്നുണ്ടപ. 

ഇതുമക്ടോയനി ബനടപട്ടപ  നലകേനിയനിരനിക്കുന്ന കടബനിള് തടന്ന പഠനികക്കണ്ടതക്ടോണപ.
കടബനിള് ഇത്തേരത്തേനിലെക്ടോണപ : 

State-wise area of Western Ghats Eco-sensitive Area  except for State
of Kerala.
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Sl.
No.

State Western Ghats Ecologically Sensitive Area
(in sq.km.)

1 Gujarat 449

2 Maharashtra 17340

3 Goa 1461

4 Karnataka 20668

5 Tamil Nadu 6914

ഇതനിടന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില  ഇനഡരക്ടോ  രക്ടോജരത്തേപ  ടമക്ടോത്തേത്തേനില  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള

ഇ.എസപ.എ.യുടട പരനിധനിയനിലനനിന്നുസം  (59,940  സസ്വയര് കേനികലെക്ടോമനീറര് ആയനിരുന്നു

ഈ വര്ക്കനിസംഗപ ഗ്രൂപപ കനക്ടോട്ടനിഹഫ ടചെയതപ) കകേരളത്തേനില കുറവടചെയനിട്ടുള്ള സ്ഥലെസം

ഒഴനിവക്ടോക്കനി  56,825  സസ്വയര്  കേനികലെക്ടോമനീറര്  മക്ടോത്രമക്ടോടണന്നപ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെപ

കനക്ടോട്ടനിഹഫ  ടചെയ്തു.  ഇതപ  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേക്ടോലെത്തേക്ടോണപ.  2015  ടസപ്റസംബറനില

എന.ഡനി.എ.  ഗവണ്ടമന്റെപ അധനികേക്ടോരത്തേനില വന്നകപക്ടോള് ആറപ സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനിടലെ

മനനിമക്ടോരുടടയുസം എസം.പനി.മക്ടോരുടടയുസം കയക്ടോഗസം വനിളനിചകചെര്ക്കുകേയുസം  ആ കയക്ടോഗങ്ങളനിടലെ

നനിര്കദശങ്ങള്കൂടനി പരനിഗണനിചടകേക്ടോണ്ടപ കകേരളത്തേനിനപ മക്ടോത്രമക്ടോയനി 2015 ടസപ്റസംബര്

4-നപ കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന ഇറക്കുകേയുസം ടചെയ്തു. 2014  മക്ടോര്ചപ  10-ാ തനീയതനി എന്തപ

കനക്ടോട്ടനിഹഫ  ടചെയ്തുകവക്ടോ  ആ  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷടന്റെ  തനനിയക്ടോവര്ത്തേനമക്ടോണപ  പുതനിയ

ഗവണ്ടമനസം  ടചെയതപ.  കനരടത്തേ  പറഞ  കടബനിളനിടന്റെ തനനിയക്ടോവര്ത്തേനമക്ടോണപ.

പശ്ചനിമഘട്ടത്തേനിടന്റെ 37 ശതമക്ടോനസം ഇ.എസപ.എ. ആയനി  പ്രഖരക്ടോപനിചതപ കുറവവരുത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടപ

2015  ടസപ്റസംബറനിടലെ കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷനനില പറഞനിട്ടുണ്ടപ എന്നതക്ടോണപ ടമക്ടോത്തേത്തേനിലള്ള

ടചെയ്ഞപ.  ഇതുസസംബനനിചപ  ഇടുക്കനിയനിടലെ  എസം.  പനി.  ശ്രനീ.  കജക്ടോയ്സപ  കജക്ടോര്ജപ

പക്ടോര്ലെടമന്റെനില ഒരു  അണ്സക്ടോര്ഡപ  കേസ്വസരന  കചെക്ടോദനിച.   ആ  കചെക്ടോദരത്തേനിനപ  കേനിട്ടനിയ

ഉത്തേരസം 2014 മക്ടോര്ചപ 10-ല വന്ന കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷനനില നനിന്നപ 2015 ടസപ്റസംബര്

4-ടലെ  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷനനില  യക്ടോടതക്ടോരു  കഭദഗതനിയുസം  വരുത്തേനിയനിട്ടനില  എന്നക്ടോണപ.

ഇനഡരക്ടോ ഗവണ്ടമന്റെപ എസം.പനി.മക്ടോടരയുസം മനനിമക്ടോടരയുസം വനിളനിചപ ചെര്ച ടചെയനിരുന്നു.

യക്ടോടതക്ടോരു  കഭദഗതനിയുസം  വരുത്തേക്ടോടതതടന്ന  കകേരളസം  എന്തപ  പഠനികചക്ടോ,  എന്തപ

റനികപക്ടോര്ട്ടപ  സമര്പനിചകവക്ടോ  ആ  റനികപക്ടോര്ട്ടപ  അസംഗനീകേരനിക്കടപട്ടു.  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷനനിടലെ

ചെനിലെ വക്ടോക്കുകേള് ശ്രദ്ധനിക്കണസം.  
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മനി  .   സനീക്കര്  : തക്ടോങ്കള് സസംസക്ടോരനിക്കക്ടോന തുടങ്ങനിയനിട്ടപ 10 മനിനനിട്ടക്ടോയനി.

ശ്രനീ  .    സണ്ണനി   കജക്ടോസഫപ:  സര്, I am coming to the real point.  ഈ വനിഷയങ്ങള്
പലെകപക്ടോഴുസം കകേരളത്തേനിടലെ പലെ സുഹൃത്തുക്കളസം ചെനിലെ മക്ടോധരമങ്ങളസം  സമരക്കക്ടോരുസം
കേര്ഷകേ  സസംഘടനകേളസം  അസംഗനീകേരനിചനിട്ടനില.  പത്തേനസംതനിട്ടയനില  ഒരു  കേസ്വക്ടോറനിയുടട
അകപകയുമക്ടോയനി സസ്വകേക്ടോരര വരകനി ഹഹകക്കക്ടോടതനിയനില കപക്ടോയകപക്ടോള് ഹഹകക്കക്ടോടതനി
ഈ  കേക്ടോരരങ്ങടളലക്ടോസം  കകേട്ടതനിനുകശഷസം  2014  മക്ടോര്ചപ  10-ടലെ  ഉത്തേരവനിടന്റെ
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില  ഈ  123  വനികലജുകേളനിടലെയുസം  മുഴുവന  പ്രകദശങ്ങടളയുസം
ഇ.എസപ.എ.-യക്ടോയനി  ഉള്ടപടുത്തേക്ടോന പറനില എന്നുപറഞ.  ആ ഉത്തേരവപ  ഞക്ടോന
വക്ടോയനിക്കക്ടോസം.  

മനി  .   സനീക്കര്:  അടനിയന്തര പ്രക്ടോധക്ടോനരമുള്ള വനിഷയത്തേനികലെക്കപ വരൂ.

Shri  Sunny Joseph: Sir, Of course. Why not;  I will read it.  '' .in…
the light of Exhibit  P10 notification, this Hon'ble Court is of the view  that
treating the aforesaid land as a non ESA area, the respondent  application
for environmental clearance shall be taken for logical consideration by the
2nd appellant without any delay....''.   കേസ്വക്ടോറനി ടകേക്ടോടുക്കണടമന്നല പറഞതപ,
ഈ അകപക ഇ.എസപ.എ. ലെക്ടോന്റെനിലടപട്ടതക്ടോണപ എന്ന കേക്ടോരണത്തേക്ടോല തകള്ളണ്ടതനില
എന്നക്ടോണപ പറഞതപ.  കേസ്വക്ടോറനിക്കക്ടോവശരമക്ടോയ എകപകപക്ടോസനീവനിടന്റെ കനിയറനസുകണ്ടക്ടോ,
ടപക്ടോലെബ്യൂഷന  കനിയറനസുകണ്ടക്ടോ  ജനവക്ടോസ  കകേന്ദ്രമക്ടോകണക്ടോ  ഈ  കേക്ടോരരങ്ങടളക്ടോടക്ക
പരനികശക്ടോധനിചതനിനുകശഷസം  ഇ.എസപ.എ.  എന്ന ഒറ  കേക്ടോരണത്തേനില  ഇതപ  തള്ളക്ടോന
പക്ടോടനില എന്നക്ടോണപ പറഞതപ.    Exhibit P10 notification എന്നുപറയുന്നതപ 2014
മക്ടോര്ചപ 10-ടന്റെ കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷനക്ടോണപ.

Mr. Speaker: Yes. Please conclude.

ശ്രനീ  .    സണ്ണനി കജക്ടോസഫപ:  സര്,  ആ കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷടന മുഖവനിലെയ്ടക്കടുത്തുടകേക്ടോണ്ടപ
ഇതപ തകള്ളണ്ടതനില.  എന്നക്ടോല അതനിനുകശഷസം കകേരള സര്ക്കക്ടോര് ഹഹകക്കക്ടോടതനി
വനിധനിടക്കതനിടര...

മനി  .   സനീക്കര്  : അതക്ടോണപ വനിഷയസം. ഇകപക്ടോള് വനിഷയത്തേനികലെയപ വരുന്നകതയുള.

ശ്രനീ  .    സണ്ണനി  കജക്ടോസഫപ:  സര്,  ഈ  ബക്ടോക്കപഗഗൗണ്ടപ  ഉടണ്ടങ്കനില  മക്ടോത്രകമ
ശ്രനീ. രക്ടോജു എബ്രഹക്ടോമനിനുകപക്ടോലസം ഇതപ മനസനിലെക്ടോകുകേയുള.  I am coming to the
point.  അഫനിഡവനിറനില എന്തക്ടോണപ പറഞനിരനിക്കുന്നതപ; അഫനിഡവനിറപ റനിട്ടപ അപനീല
നമര് 1052/2016 ഇതനില അഞക്ടോമടത്തേ കപജപ മൂന്നക്ടോമടത്തേ പക്ടോരഗക്ടോഫപ...
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മനി  .   സനീക്കര്  :  10  മനിനനിട്ടനിനുള്ളനില  തനീര്ക്കണടമന്നപ  നമ്മള്  രക്ടോവനിടലെ

തനീരുമക്ടോനനിചതക്ടോണപ.

ശ്രനീ  .    സണ്ണനി കജക്ടോസഫപ:  സര്, രണ്ടപ മനിനനിട്ടപ കൂടനി മതനിയക്ടോകുസം. “The finding

and direction of learned Single Judge that the land of  respondent shall be

treated as non ESA area is factually and legally unsustainable.”ശ്രനീ. ഉമ്മന ചെക്ടോണ്ടനി

സര്ക്കക്ടോര് ഇത്രയുസം ഹക്ടോര്ഡപ വര്ക്കുസം ടനീസംവര്ക്കുസം ടചെയപ ടകേക്ടോണ്ടുവന്ന,  കകേരളത്തേനിനപ

മക്ടോത്രമക്ടോയനി  2014  മക്ടോര്ചപ  10-നുസം  2015  ടസപ്റസംബര്  4-നുസം  നമ്മളക്ടോവര്ത്തേനിചപ

ലെഭരമക്ടോക്കനിയ  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷടന്റെ  ഹക്ടോര്ഡപ വര്ക്കപ  unsustainable  ആടണന്നപ

ഹഹകക്കക്ടോടതനി  അസംഗനീകേരനിചനിട്ടുസം  കകേരള  സര്ക്കക്ടോര്  ഒരു  അഫനിഡവനിറപ  ടകേക്ടോടുത്തു.

ഈ അഫനിഡവനിറനിലതടന്ന കവടറയുസം വക്ടോക്കുകേളണ്ടപ.  അതക്ടോയതപ പക്ടോരഗക്ടോഫപ 10-ല

''There is no indication that the ESAs proposed by the State Government

have been accepted by  Government of India.''  Is it correct? It is really

accepted by the Government of India that is why notifications are issued

repeatedly.  ആ  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷടന  സപ്രസപ  ടചെയ്തുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ  കകേരളത്തേനിടന്റെ

ഒരു അഫനിഡവനിറപ കകേരള ചെനീഫപ ടസക്രട്ടറനിക്കുകവണ്ടനി നലകേടപട്ടതപ.

മനി  .   സനീക്കര്  : പനീസപ കേണ്ക്ലൂഡപ...  ഇനനി സമയസം അനുവദനിക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കനില.

അങ്ങപ ഈ അഫനിഡവനിറപ ആദരസം വക്ടോയനിചതനിനുകശഷസം പ്രസസംഗസം തുടകങ്ങണ്ടതക്ടോയനിരുന്നു.

ശ്രനീ  .   സണ്ണനി കജക്ടോസഫപ: സര്, കകേന്ദ്രസം ഈ കേക്ടോരരങ്ങള് പരനിഗണനിച.  ഇതപ മക്ടോര്ചപ

മക്ടോസത്തേനിലണ്ടക്ടോയ ഹഹകക്കക്ടോടതനി വനിധനിയക്ടോണപ.  പുതനിയ ഗവണ്ടമന്റെപ വന്നനിട്ടക്ടോണപ

175  ദനിവസടത്തേ ഡനികലെ മക്ടോപക്ടോക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി ഡനികലെ  കേകണ്ടക്ടോകനഷന ടപറനീഷന

സഹനിതസം ഈ അപനീല ഫയല ടചെയനിട്ടുള്ളതപ.  ഇതപ  വക്ടോര്ത്തേ ആയകപക്ടോള് ഇങ്ങടനടയക്ടോന്നുസം

ഫയല ടചെയനിട്ടനില എന്നപ മനനി ആദരസം പറഞ.   ഞങ്ങള് ആശങ്കയനിലെക്ടോണപ.  

മനി  .   സനീക്കര്:  പനീസപ...  ഇനനി എനനിക്കപ സഹകേരനിക്കക്ടോന പറ്റുകേയനില.  ബുദ്ധനിമുട്ടക്ടോണപ.

14  മനിനനിട്ടക്ടോയനി.  

ശ്രനീ  .    സണ്ണനി കജക്ടോസഫപ  :  സര്, അതുടകേക്ടോണ്ടപ ഈ അപനീല  പനിനവലെനിക്കണസം.

സര്ക്കക്ടോര് നയസം വരകമക്ടോക്കണസം.  ഇതനിടന്റെ കേക്ടോതലെക്ടോയ വശങ്ങള് മറചവചടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ

മനനി കനരടത്തേ സസംസക്ടോരനിചതപ.  ശ്രനീ. ഉമ്മന ചെക്ടോണ്ടനി സര്ക്കക്ടോര് കനടനിയ കനട്ടങ്ങള്

തമസരനിക്കുന്ന  നടപടനിയനിലനനിന്നപ  ഗവണ്ടമന്റെപ  പനികന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണസം.  ഇതപ  സഭ

നനിര്ത്തേനിവചപ ചെര്ച ടചെയ്യേണസം.
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വനവസം മൃഗസസംരകണവസം മൃഗശക്ടോലെകേളസം വകുപ്പുമനനി (  ശ്രനീ  .   ടകേ  .   രക്ടോജു  ):  സര്,

ഞക്ടോന ആദരസം സസംസക്ടോരനിചകപക്ടോള് തടന്ന ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ നയസം വളടര വരകമക്ടോയനി

പറഞതക്ടോണപ.  കേഴനിഞ പ്രക്ടോവശരസം ബഹുമക്ടോനടപട്ട ഉമ്മന ചെക്ടോണ്ടനി മുഖരമനനിയക്ടോയനിരുന്ന

സമയത്തേപ  ഈ  സഭയനില  നടന്ന  ചെര്ചയുടട  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില  ഏകേകേണ്ഠമക്ടോയനി

ഒരു പ്രകമയസം തടന്ന പക്ടോസക്ടോക്കനി. എലക്ടോവരുസം കയക്ടോജനിചടകേക്ടോണ്ടുള്ളതക്ടോണതപ.  ആ നയസം

തടന്നയക്ടോണപ  ഇടതുപക  ഗവണ്ടമന്റെനിനുമുള്ളതപ.   യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെനിനുസം

എല.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്ടമന്റെനിനുസം ഈ കേക്ടോരരത്തേനില വരതരസമക്ടോയ നയസം ഇല.  ഒകര

നയസം തടന്നയക്ടോണുള്ളതപ.  അതപ മടറക്ടോന്നുമല. 2014-ടലെ കേരടപ വനിജക്ടോപനത്തേനില നനിന്നപ

ജനവക്ടോസ കകേന്ദ്രങ്ങളസം കൃഷനിയനിടങ്ങളസം പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി ഒഴനിവക്ടോക്കണസം. ആ നയസം തടന്നയക്ടോണപ

ഗവണ്ടമന്റെപ  ഇകപക്ടോഴുസം  പനിന്തുടരുന്നതപ.   അതനിനപ  യക്ടോടതക്ടോരുവനിധ  മക്ടോറവമനില.

യഥക്ടോര്ത്ഥത്തേനില  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ടമന്റെപ  അധനികേക്ടോരത്തേനിലെനിരുന്ന  സമയത്തുതടന്ന

ഹഫനല വനിജക്ടോപനസം പുറടപടുവനിക്കക്ടോന കേഴനിഞനിരുന്നുടവങ്കനില ഒരു കുഴപവസം

ആശങ്കയുസം ഉണ്ടക്ടോകുമക്ടോയനിരുന്നനില.    

ശ്രനീ  .    ഉമ്മന ചെക്ടോണ്ടനി: സര്, യു.പനി.എ. ഗവണ്ടമന്റെപ ആദരസം മറപ സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനി

കേക്ടോത്തേനിരുന്നു.  മടറക്ടോരു  സസംസ്ഥക്ടോനവസം  റനികപക്ടോര്ട്ടപ  ടകേക്ടോടുത്തേനില.  കേക്ടോരണസം  വളടര

ഹക്ടോര്ഡപ വര്ക്കപ  ടചെയക്ടോല  മക്ടോത്രകമ  റനികപക്ടോര്ട്ടപ   ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.

അകപക്ടോള്  അവര്  കകേരളത്തേനിനുകവണ്ടനി  മക്ടോത്രമക്ടോയനി  ഡക്ടോഫപ  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന

പ്രസനിദ്ധനീകേരനിച.  അതനികന്മേല  പരക്ടോതനി  ടകേക്ടോടുക്കുന്നതനിനപ  ഒരു  വര്ഷടത്തേ  സമയസം

അനുവദനിച. ആ ഒരു വര്ഷസം പൂര്ത്തേനിയക്ടോകുന്നതനിനുമുമപ ഇലെകന വന്നു. ഒരു വര്ഷ

സമയസം  കേനിട്ടക്ടോത്തേതുടകേക്ടോണ്ടപ  മക്ടോത്രമക്ടോണപ  യു.പനി.എ.  ഗവണ്ടമന്റെനിനപ  ഹഫനല

കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന  ഇറക്കക്ടോന  കേഴനിയക്ടോടത  കപക്ടോയതപ.  പടക  ഈ  പ്രശസം

ശ്രനീ.  നകരന്ദ്ര കമക്ടോദനി  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ശ്രദ്ധയനിലടപടുത്തേനിയകപക്ടോള് അവര് അകത

കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന  തടന്ന  ഇകപക്ടോള്  ഇറക്കനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇനനിയനികപക്ടോള്

ഹഫനല കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന വന്നക്ടോല മതനി.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെനിനപ അസംഗനീകേരനിക്കക്ടോനുള്ള

ഒരു ഇനഡനികക്കഷനുമനില എന്നുപറഞതപ  വളടര ടതറക്ടോയ കേക്ടോരരമക്ടോണപ.   അങ്ങപ

ഇതുതടന്നയക്ടോണപ  സസംസ്ഥക്ടോന  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  നയസം  എന്നുപറഞതനില  വളടര

സകന്തക്ടോഷമുണ്ടപ.  നമ്മള് ടഎകേകേകണ്ഠരന  ആള് പക്ടോര്ട്ടനി  മനീറനിസംഗപ  കൂടനിയക്ടോണപ  ഈ

തനീരുമക്ടോനടമക്ടോടക്ക എടുത്തേതപ. ടതറക്ടോടണങ്കനില അതനിനപ മറപ കേക്ടോരണങ്ങള് പറയണസം.

നമുക്കപ തനിരനിചടകേക്ടോള്ളുന്ന ടപ്രക്ടോവനിഷന അനുസരനിചക്ടോണപ അഫനിഡവനിറപ ടകേക്ടോടുത്തേനിരനിക്കുന്നതപ.

അതുടകേക്ടോണ്ടപ  ഇതപ  പനിനവലെനിചപ  പുതനിയ  അഫനിഡവനിറപ  ടകേക്ടോടുക്കുന്നതനിടനക്കുറനിചപ

ആകലെക്ടോചെനിക്കണസം.
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ശ്രനീ  .   ടകേ  .   രക്ടോജു: സര്, ഇവനിടട പ്രതനിപക്ടോദനിപനിചതപ ഒരു  കേസ്വക്ടോറനി ഉടമ ടകേക്ടോടുത്തേ
കകേസക്ടോണപ.  കേസ്വക്ടോറനി  ഉടമയപ  കേസ്വക്ടോറനി  നടത്തേക്ടോനുള്ള  അനുമതനി  കേനിട്ടക്ടോത്തേതനിടന്റെ
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില  വന്നനിട്ടുള്ള  ഒരു  സസംഭവമക്ടോണനിതപ.  ഈ  കകേസനില  കസറപടമന്റെപ
ഓഫപ ഫക്ടോകപസപ ടകേക്ടോടുത്തേനിട്ടുള്ളതപ കസറപ അസസപ ടമന്റെപ അകതക്ടോറനിറനിയക്ടോണപ,  ഗവണ്ടമന്റെല.
അതക്ടോണപ ഞക്ടോന കനരകത്തേയുസം പറഞതപ.  കസറപ അസസപടമന്റെപ അകതക്ടോറനിറനിയുടണ്ടന്നുള്ളതപ
ശ്രനീ. സണ്ണനി കജക്ടോസഫപ സമ്മതനിക്കുന്നുണ്ടകലക്ടോ. അവരക്ടോണപ അതനില കേകനി. അവര്ക്കു
കവണ്ടനിയക്ടോണപ കസറപടമന്റെപ ഓഫപ ഫക്ടോകപസപ ടകേക്ടോടുത്തേനിട്ടുള്ളതപ, അഫനിഡവനിറല. കസറപടമന്റെപ
ഓഫപ ഫക്ടോകപസപ പറയുന്ന കൂട്ടത്തേനില  കേസ്തൂരനിരസംഗന റനികപക്ടോര്ട്ടനില 123 വനികലജുകേള്
ടസനസനിറനീവപ  ഏരനിയയക്ടോയനി  പ്രഖരക്ടോപനിചനിട്ടുടണ്ടന്നുള്ള  കസറപടമന്റെപ  അതനില  പറഞടവകന്നയുള.
അതപ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ നയത്തേനിനപ എതനിരല.  കേര്ഷകേ വനിരുദ്ധമല.  അവനിടട ഒരു
ആശങ്കയുടടയുസം ആവശരമനില. ഈ വനിഷയസം ബഹുമക്ടോനടപട്ട മുന മുഖരമനനി ഉമ്മന
ചെക്ടോണ്ടനി പറഞതുകപക്ടോടലെ, മുന കകേന്ദ്ര വനസം പരനിസ്ഥനിതനി  വകുപ്പുമനനി ശ്രനീ. പ്രകേക്ടോശപ ജക്ടോകവദ്ക്കര്
കകേരളത്തേനില വന്നകപക്ടോള്  നമ്മുടട  വക്ടോദഗതനികേടളലക്ടോസം  അസംഗനീകേരനിചടകേക്ടോണ്ടുതടന്നയക്ടോണപ
വര്ത്തേമക്ടോനസം  പറഞതപ.  ഇതനിടന്റെ  കപരനില  ജനങ്ങള്ക്കപ  യക്ടോടതക്ടോരുവനിധമക്ടോയ
ആശങ്കയുടടയുസം  കേക്ടോരരമനിടലന്നുകൂടനി  അകദഹസം  പറഞ.  ജനങ്ങടള  ആടരയുസം
ഒഴനിപനിക്കക്ടോന  കപക്ടോകുന്നനില,  നനിര്മ്മക്ടോണ  പ്രവര്ത്തേനങ്ങള്  തടയക്ടോന  കപക്ടോകുന്നനില.
എന്നക്ടോല കേസ്വക്ടോറനി കപക്ടോടലെയുള്ള കേക്ടോരരങ്ങളനില  എനവകയക്ടോണ്ടമന്റെല അസസപടമന്റെപ
നടത്തേനി തനീരുമക്ടോനസം എടുകക്കണ്ടതക്ടോണപ. വനഭൂമനിയനില കൃഷനി ടചെയ്യുന്നതപ തടയുന്നനില,
ആളകേടള  ഇറക്കനി  വനിടുന്നനില,  കേണ്സ്ട്രകന  തടയുന്നനില.  ആ  നനിലെയനിലള്ള
നയമക്ടോണപ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെപ സസ്വനീകേരനിചനിട്ടുള്ളടതന്നപ പറഞനിട്ടുണ്ടപ. 28-2-2014-ല
കസറപ  ടലെവല  എനവകയക്ടോണ്ടമന്റെല  ഇസംപക്ടോകപ  അസസപടമന്റെപ  അകതക്ടോറനിറനി
പത്തേനസംതനിട്ട  ചെനിറക്ടോര് വനികലജനിലടപട്ട സര്കവ്വ നമര്  946/2-ല കേസ്വക്ടോറനി തുടങ്ങുന്നതനിനപ
ഒരു  വരകനി  അകപക  സമര്പനിചനിരുന്നു.  23-1-2016-ല  പ്രസ്തുത  അകപകയനില
പരനിസ്ഥനിതനി  കലെക്ടോലെ  പ്രകദശമക്ടോടണന്ന  നനിലെയനില  അനുമതനി  തക്ടോലക്കക്ടോലെനികേമക്ടോയനി
തടഞവയ്ക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  ആ തനീരുമക്ടോനത്തേനിടനതനിടര ഹഹകക്കക്ടോടതനിയനില ഫയല
ടചെയ  ഹര്ജനിയനില  പ്രസ്തുത  പ്രകദശസം  പരനിസ്ഥനിതനികലെക്ടോലെ  പ്രകദശമക്ടോടണന്നപ
അസംഗനീകേരനിക്കക്ടോടത അകപകകേനപ കേസ്വക്ടോറനി  ആരസംഭനിക്കുന്നതനിനപ  അനുമതനി നലകേക്ടോന
1-3-2016-ല എകപപക്ടോര്ട്ടനി വനിധനിയക്ടോയനി.  കസറപ ടലെവല എനവകയക്ടോണ്ടമന്റെല ഇസംപക്ടോകപ
അസസപടമന്റെപ അകതക്ടോറനിറനി ഈ വനിധനിയുടട അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില അഡസ്വകക്കറപ ജനറലെനിടന്റെ
ഉപകദശസം കതടനിയതനിനുകശഷസം കകേസനില അപനീല നലകേക്ടോന തനീരുമക്ടോനനിച.  അവരക്ടോണപ
അപനീല നലകേനിയതപ,  ഗവണ്ടമന്റെല.  സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് ഈ കകേസനില യക്ടോടതക്ടോരു
വനിധത്തേനിലസം ഇടടപട്ടനിട്ടനില.  എകപപക്ടോര്ട്ടനി ഉത്തേരവക്ടോടണങ്കനിലസം  ഇതനിനനിടയനില വനിധനി
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നടപക്ടോക്കക്ടോത്തേതനിനക്ടോല കകേക്ടോടതനി അലെകര കനക്ടോട്ടനീസപ  പ്രകേക്ടോരസം കകേസനിടലെ എതനിര്
കേകനികേകളക്ടോടപ  കനരനിട്ടപ  ഹക്ടോജരക്ടോകേക്ടോന  ആവശരടപട്ടു.  ശ്രനീ.  ഉമ്മന  ചെക്ടോണ്ടനി,
ശ്രനീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന, കഡക്ടോ. ഉമ്മന വനി. ഉമ്മന as well as കഡക്ടോ. ടകേ. പനി.
ലെക്ടോലെക്ടോദക്ടോസപ ഇവടരടയലക്ടോസം കേകനി കചെര്ത്തുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ  റനിട്ടപ ടപറനീഷന 17068/16
നമരക്ടോയനി  ഹഹകക്കക്ടോടതനിയനില  ഒരു  കകേസപ  ടപനഡനിസംഗുള്ളതപ.  അതനിനകേത്തേപ
ടസനടല ഗവണ്ടമന്റെപ, കസറപ ഗവണ്ടമന്റെപ, ശ്രനീ. ഉമ്മന ചെക്ടോണ്ടനി,  ശ്രനീ. തനിരുവഞ്ചൂര്
രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന,  കഡക്ടോ.  ഉമ്മന വനി.  ഉമ്മന  as well as  കഡക്ടോ.  ടകേ.  പനി.  ലെക്ടോലെക്ടോദക്ടോസപ
തുടങ്ങനിയവരക്ടോണപ അതനിനകേത്തേപ കേകനികേള്. ഗവണ്ടമനസം ടസനടല ഗവണ്ടമനസം
നമ്മുടട  മുന  മുഖരമനനിയുസം  എടുത്തേ  നയസം  ശരനിയക്ടോടണന്നുള്ള  അഭനിപ്രക്ടോയമക്ടോണപ
കകേക്ടോടതനിയനില നമ്മുടട  വക്കനീല പറഞതപ.  അതനിടന്റെ അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില കേസ്വക്ടോറനി
ഉടമയുടട  കകേസനിനപ  കസ  ടകേക്ടോടുത്തു. ഇവരുടട  കപരനില  നടപടനിടയടുക്കണടമന്നപ
ആവശരടപട്ടപ കകേക്ടോര്ട്ടപ അലെകരത്തേനിനപ ടകേക്ടോടുത്തേ കകേസപ ഹഹകക്കക്ടോടതനി കസ ടചെയ്തു.
സര്ക്കക്ടോര് എന്നുപറയുന്നതപ  തുടര്ചയക്ടോണകലക്ടോ. അതുടകേക്ടോണ്ടപ മുന ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
നയസം  തടന്ന അവനിടട  ടറപ്രടസന്റെപ  ടചെയ്തു.  Advocate   General  Shri  Renjith
Thampan appeared on behalf of the State Government. It was submitted
that  as  on  today  the  proposal  submitted  by  the  State  Government  is
pending; in consideration of the Ministry of Forest &  Environment, Union
of India and also National Green Tribunal, Chennai. It was submitted that
until  the  Central  Government  takes  a  decision  on  the  report  already
submitted by the State Government, there is no scope for further orders.
The Honourable High Court accepting the contention made by the State
Government, dismissed the writ petition observing that the report filed by
the State Government is being considered by the Central Government and
National Green Tribunal and no orders are necessary at present.   ഇതക്ടോണപ
യഥക്ടോര്ത്ഥ fact. ഗവണ്ടമന്റെപ എടുത്തേ നയസം അവനിടട പറഞതനിടന്റെ അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില
കകേക്ടോടതനി  കേസ്വക്ടോറനി  ഉടമയുടട  അകപക  തലക്കക്ടോലെസം  കസ  ടചെയ്തു.   മക്ടോത്രമല,  മുന
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെയുസം മുഖരമനനിയുടടയുസം കപരനില കകേക്ടോര്ട്ടപ  അലെകര നടപടനിടയടുക്കണടമന്നപ
പറഞടകേക്ടോണ്ടപ ടകേക്ടോടുത്തേ കകേസ്സുസം ഹഹകക്കക്ടോടതനി കസ ടചെയതക്ടോണപ.  ഇങ്ങടനടയക്ടോരു
കസറപടമന്റെപ ടകേക്ടോടുത്തേതനിടന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില ജനങ്ങളനില ടതറനിദ്ധക്ടോരണ പരത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടപ
ഇടുക്കനിയനില യു.ഡനി.എഫപ.  ഹര്ത്തേക്ടോല പ്രഖരക്ടോപനിച.  യഥക്ടോര്ത്ഥത്തേനില ഹര്ത്തേക്ടോലെനിടന്റെ
ആവശരമുകണ്ടക്ടോ;  എടന്തങ്കനിലസം  നയമക്ടോറമുകണ്ടക്ടോ  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെനിനപ?  ഒരു  നയ
മക്ടോറവമനില എന്നുമക്ടോത്രമല,  അവനിടടത്തേ ജനങ്ങളടട തക്ടോലപരരങ്ങള് സസംരകനിക്കുന്നതനിനപ,
അതനികനക്ടോടടക്ടോപസം നനിലക്കുന്ന സമനീപനമക്ടോയനിരനിക്കുസം ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ എടുക്കുന്നടതന്നുകൂടനി
സൂചെനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ.
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(2)  വസ്തുതക്ടോപരമക്ടോയ പനിശകേപ

ശ്രനീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനീശന:  സര്,  ഞക്ടോന  കപക്ടോയനിന്റെപ  ഓഫപ  ഓര്ഡര്
ഉന്നയനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ബഹുമക്ടോനടപട്ട  മനനി  ഇവനിടട  മറുപടനി  പറഞകപക്ടോള്  രണ്ടപ
വസ്തുതക്ടോപരമക്ടോയ ടതറ്റുകേള് പറഞ. ഒന്നപ, കസറപടമന്റെപ ഓഫപ ഫക്ടോകപസപ ടകേക്ടോടുത്തേതപ
അകതക്ടോറനിറനിയക്ടോടണന്നക്ടോണപ.  ഈ  കകേസനിടലെ  ഒന്നക്ടോമടത്തേ  appellant  ചെനീഫപ
ടസക്രട്ടറനിയക്ടോണപ.  രണ്ടുസം മൂന്നുസം  appellants  ആണപ ഈ അകതക്ടോറനിറനികേള്.  മൂന്നക്ടോമടത്തേ
കപജനില,  സുപ്രനീസംകകേക്ടോടതനിയനില ടകേക്ടോടുത്തേനിരനിക്കുന്ന  റനിട്ടപ  അപനീലെനില  പറഞനിരനിക്കുന്നതപ-
The Address for service of the appellants are C/o. Office of the Advocate
General, Kerala എന്നക്ടോണപ.  അഡസ്വകക്കറപ ജനറലെക്ടോണപ ഈ നക്ടോലെപ അടപലെന്റെപസനിനു
കവണ്ടനിയുസം  ഹക്ടോജരക്ടോയനിരനിക്കുന്നതപ.  അവരക്ടോണപ  appear  ടചെയ്യുന്നതപ.  ചെനീഫപ  ടസക്രട്ടറനിടയന്നപ
പറയുന്നതപ കസറനിടന്റെയകല?  അകതക്ടോറനിറനിയക്ടോണപ  ടകേക്ടോടുത്തേനിരനിക്കുന്നടതന്നപ  പറഞക്ടോല
സസംസ്ഥക്ടോന ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ നനിലെപക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണപ അവനിടട കരഖടപടുത്തേനിയനിരനിക്കുന്നതപ. 

രണ്ടക്ടോമതപ, അഫനിഡവനിറനിലക്ടോടയന്നപ പറഞതപ ടതറക്ടോണപ. അതപ ഇതനിടന്റെ കൂടടയുണ്ടപ.
A writ  appeal should be accompanied by an affidavit.  അങ്ങപ വക്കനീലെകല;
അകങ്ങയപ  അറനിയക്ടോന  പക്ടോടനികല;  അഫനിഡവനിറനിലക്ടോടത  ഒരു  കകേസപ  ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന
പറ്റുകമക്ടോ?  അങ്ങടന  രണ്ടപ  വസ്തുതക്ടോപരമക്ടോയ  ടതറ്റുകേളക്ടോണപ  ബഹുമക്ടോനടപട്ട  മനനി
മറുപടനിയനില  പറഞതപ.  ഈ  രണ്ടപ  മറുപടനികേളസം  ടതറനിദ്ധരനിപനിക്കുന്നതനിനപ
ഇടയക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അതുസസംബനനിചപ  റൂളനിസംഗപ ഉണ്ടക്ടോകേണസം.

മനി  .   സനീക്കര് : അതപ പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോസം.

ശ്രനീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന: സര്, .........

മനി  .   സനീക്കര് : അകദഹസം വഴങ്ങനിയനിട്ടനില.  ദയവക്ടോയനി ഇരനിക.... 

ശ്രനീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  ഞക്ടോന  കപക്ടോയനിന്റെപ  ഓഫപ  ഓര്ഡര്
ഉന്നയനിക്കുന്നു.

മനി  .   സനീക്കര്:  ഏതപ ചെട്ട പ്രകേക്ടോരമക്ടോണപ കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫപ ഓര്ഡര് ഉന്നയനിക്കുന്നതപ?

ശ്രനീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന: സര്, റൂള് 307 പ്രകേക്ടോരമക്ടോണപ ഞക്ടോന കപക്ടോയനിന്റെപ
ഓഫപ ഓര്ഡര് ഉന്നയനിക്കുന്നതപ.  ഇവനിടട പ്രധക്ടോനടപട്ട കേക്ടോരരസം  SEIAA  ടകേക്ടോടുത്തേ
അഫനിഡവനിറക്ടോണപ  അങ്ങപ  ഇവനിടട  പറയുന്നതപ.  SEIAA  ടകേക്ടോടുത്തേ  അഫനിഡവനിറനിനകേത്തേപ
സര്ക്കക്ടോര്  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്  ആരുമനികല;  കഫക്ടോറസപ  ആന്റെപ  എനവകയക്ടോണ്ടമന്റെപ
പ്രനിനസനിപല ടസക്രട്ടറനി ഇതനിനകേത്തേനികല?
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മനി  .   സനീക്കര്: വക്ടോദങ്ങള് കവണ്ട.  കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫപ ഓര്ഡര് ഉന്നയനിചക്ടോല മതനി. 

ശ്രനീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  എടന്നകൂടനി  ബക്ടോധനിക്കുന്ന  പ്രശടത്തേ
കുറനിചപ ഞക്ടോന തടന്ന മറുപടനി പറയകണ്ട.  അതനിനപ ഞക്ടോന തടന്ന മറുപടനി പറകഞ
മതനിയക്ടോകൂ.  ഗവണ്ടമന്റെനിനപ  ഇതനിനപ  ഉത്തേരവക്ടോദനിതസ്വമനില,  ഇതപ  SEIAA  ആണപ
ടചെയടതന്നപ പറഞക്ടോല അതനികനക്ടോടപ കയക്ടോജനിക്കക്ടോന കേഴനിയനില. ... (ബഹളസം)....

മനി  .  സനീക്കര്:  കപക്ടോയനിന്റെപ  ഓഫപ  ഓര്ഡറനില  കസറപടമന്റെനില.  അങ്ങയുടട
ക്രമപ്രശസം എന്തക്ടോടണന്നപ പറഞക്ടോല മതനി. 

ശ്രനീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  ഞക്ടോന  കപക്ടോയനിന്റെപ  ഓഫപ  ഓര്ഡര്
പറഞടകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  എനനിക്കപ  ഹമക്കപ  തരനികേയുസം  അവര്  ബഹളസം
വയ്ക്കുകേയുസം ടചെയ്യുകേയകല? 

മനി  .   സനീക്കര്: അങ്ങയുടട ക്രമപ്രശസം എന്തക്ടോടണന്നപ ടചെയറനിടന അറനിയനിക. 

ശ്രനീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  സനീക്കര് പറയുന്നതപ അസംഗനീകേരനിക്കക്ടോസം.
ഇവനിടട അടനിചനിരുത്തേക്ടോന ആളനിറങ്ങനിയക്ടോകലെക്ടോ;  അതപ എന്തപ അനനീതനിയക്ടോണപ.  വളടര
പ്രധക്ടോനടപട്ട ലെനീഗല കപക്ടോയനിന്റെനില എത്തുകമക്ടോള് കൂവനി കതക്ടോലപനിക്കക്ടോന ശ്രമനിക്കുകേയക്ടോണപ.
അതപ ശരനിയലകലക്ടോ; ഈ ഹഗൗസനിടന്റെ ഉത്തേരവക്ടോദനിതസ്വസം ആര്ക്കക്ടോണപ? ബഹുമക്ടോനടപട്ട
സനീക്കര് പറഞക്ടോല അതുകപക്ടോടലെ അസംഗനീകേരനിക്കുസം. ഈ കേക്ടോണനിക്കുന്നതപ എന്തക്ടോണപ?
ഇവനിടട കുറചപ ആളകേളണ്ടപ. രക്ടോവനിടലെ വന്നക്ടോല ബഹളസം തുടങ്ങുകേയക്ടോണപ. പ്രതനിപകത്തേനിനപ
എങ്ങടനയക്ടോണപ പറയക്ടോന കേഴനിയുന്നതപ. ഇവനിടട എന്തക്ടോണപ നടക്കുന്നതപ; ഇതപ ഏതപ
ലെക്ടോ ബുക്കനിലള്ളതക്ടോണപ;  ഏതപ റൂളനിലള്ളതക്ടോണപ? ...........(ബഹളസം).................

മനി  .    സനീക്കര്:  ശ്രനീ.  രക്ടോകജഷപ....  രണ്ടപ കപരുസം ദയവക്ടോയനി ഇരനിക.....  പനീസപ...
പനീസപ...

ശ്രനീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന: സര്, അതപ ശരനിയല. ബഹുമക്ടോനടപട്ട സനീക്കര്
അനുവദനിചനിട്ടക്ടോണപ ഞക്ടോന സസംസക്ടോരനിക്കക്ടോന തുടങ്ങനിയതപ.  

മനി  .    സനീക്കര്: സസംസക്ടോരനിക്കക്ടോനല. കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫപ ഓര്ഡര് ഉന്നയനിക്കക്ടോനക്ടോണപ
അനുവദനിചതപ.

ശ്രനീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  ഞങ്ങള്  ബഹുമക്ടോനടപട്ട  സനീക്കടറ

അസംഗനീകേരനിക്കുന്നു. സനീക്കര് പറയുന്നതപ സമ്മതനിക്കുസം. അങ്ങപ കനരകത്തേ  ഗവണ്ടമന്റെപ

അറനിഞനിലക്ടോടയന്നപ പറഞതപ ശരനിയല. ചെനീഫപ ടസക്രട്ടറനിക്കുകവണ്ടനി അഫനിഡവനിറപ
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ടകേക്ടോടുത്തുടവന്നക്ടോണപ കരഖയനില കേക്ടോണുന്നതപ.  അകപക്ടോള് സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുസം വസ്തുതയനില

നനിന്നപ ഡനീവനികയറപ ടചെയ്തുകപക്ടോയനി.  അതക്ടോണപ ഞക്ടോന ക്രമപ്രശമക്ടോയനി ഉന്നയനിചതപ.  അതപ

തനിരുത്തേണസം.  ഗവണ്ടമന്റെപ  അറനിയക്ടോടത  ഒരു അഫനിഡവനിറപ  ടകേക്ടോടുത്തേനിട്ടുടണ്ടങ്കനില

ആ  അഫനിഡവനിറപ  ടകേക്ടോടുത്തേ  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്ടക്കതനിടര  നടപടനിടയടുക്കകണ്ട?  ...

(ബഹളസം).....

മനി  .    സനീക്കര്:  റൂള്  307  പ്രകേക്ടോരസം  എന്തക്ടോണപ  അങ്ങപ  ഉകദശനിക്കുന്നതപ.  ...…

(ബഹളസം)......  ഇത്രയധനികേസം സമയസം കേളയരുതപ.  റൂള്  307-ല എന്തക്ടോണപ അങ്ങപ

പറയുന്നതപ? 

ശ്രനീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  രണ്ടക്ടോമടത്തേ എടന്റെ കപക്ടോയനിന്റെപ  ഓഫപ

ഓര്ഡര്, റൂള് 304.   ...(… ബഹളസം)...... 

മനി  .    സനീക്കര്:  റൂള്  307  പ്രകേക്ടോരസം  എന്തക്ടോണപ  നനീക്കസം  ടചെയ്യേണടമന്നപ  അങ്ങപ

പറഞതപ.   ...(… ബഹളസം)...... 

ശ്രനീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന: സര്, അതക്ടോണപ ഞക്ടോന പറഞവന്നതപ.  

മനി  .   സനീക്കര്:  അങ്ങപ ഒന്നുസം പറഞനിട്ടനില.

ശ്രനീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  റൂള്  307-ല എടന്റെ കപരപ പറഞതപ

ഒഴനിവക്ടോക്കുകേ.  ...(… ബഹളസം)...... 

മനി  .    സനീക്കര്:   റൂള്  307  പ്രകേക്ടോരസം  നനീക്കസം  ടചെയ്യേക്ടോനുള്ള  വക്ടോക്കുകേടളക്ടോന്നുസം

പറഞനിട്ടനില. 

ശ്രനീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന: സര്, റൂള് 304.  ...(… ബഹളസം)......

മനി  .   സനീക്കര്: റൂള് 304 അങ്ങടന ഉന്നയനിക്കക്ടോന കേഴനിയനില.   

ശ്രനീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  റൂള്  304  വക്ടോയനിചകനക്ടോക.  കുറചപ

വനിപുലെമക്ടോയതുടകേക്ടോണ്ടപ ഞക്ടോനതപ വക്ടോയനിക്കുന്നനില.  

മനി  .    സനീക്കര്:  ഞക്ടോന അകങ്ങക്ടോട്ടപ വക്ടോയനിചതരക്ടോസം.  റൂള് 304(1)-ല പറയുന്നതപ  -

'ക്രമപ്രശമലക്ടോത്തേ ഏടതങ്കനിലസം സസംഗതനി സഭയുടട ശ്രദ്ധയനിലടപടുത്തുവക്ടോന ആഗഹനിക്കുന്ന

ഒരസംഗസം  സഭയനില  തക്ടോന  ഉന്നയനിക്കുവക്ടോന  ഉകദശനിക്കുന്ന  സസംഗതനിടയപറനി  അതപ

ഉന്നയനിക്കുവക്ടോന  ഉകദശനിക്കുന്നതനിനുള്ള  കേക്ടോരണങ്ങകളക്ടോടുകൂടനി,  സസംകനിപ്തമക്ടോയനി

പ്രസക്ടോവനിചടകേക്ടോണ്ടപ കരഖക്ടോമൂലെസം ടസക്രട്ടറനിക്കപ   കനക്ടോട്ടനീസപ    നലകകേണ്ടതുസം  സനീക്കര്,
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അനുമതനി നലകേനിയതനിനുകശഷവസം സനീക്കര് നനിശ്ചയനിക്കക്ടോവന്ന അങ്ങടനയുള്ള സമയത്തുസം
തനീയതനിയനിലസം  മക്ടോത്രകമ  അതപ  ഉന്നയനിക്കുവക്ടോന അകദഹടത്തേ അനുവദനിക്കുവക്ടോനുസം പക്ടോടുള'
എന്നക്ടോണപ.  അങ്ങയുടട റൂള് 304  ഇകപക്ടോള് അനുവദനിക്കുന്നനില.   അങ്ങപ അതപ എഴുതനി
തന്നനിട്ടുമനില.  പനീസപ  ഇരനിക.....  ...(… ബഹളസം)......  ദയവക്ടോയനി  ഇരനിക്കണസം.
അങ്ങടയകപക്ടോടലെ ദനീര്ഘകേക്ടോലെ പക്ടോരമരരമുള്ള ഒരക്ടോള് ഈ സമനീപനസം സസ്വനീകേരനിക്കുന്നതപ
ശരനിയല. ...(… ബഹളസം)...... റൂള് 304 സബ്മനിഷനക്ടോണപ. പനീസപ.....  പക്ടോര്ലെടമന്റെറനികേക്ടോരര
വകുപ്പുമനനി  സസംസക്ടോരനിക്കടട്ട.  പനീസപ.....  അങ്ങപ  സസംസക്ടോരനിക........(ബഹളസം).....
ഇരനിക.....പനീസപ.....

അടനിയന്തരപ്രകമയസം (തുടര്ച)

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോക്ക സമുദക്ടോയകകമവസം നനിയമവസം സക്ടോസംസക്ടോരനികേവസം
പക്ടോര്ലെടമന്റെറനികേക്ടോരരവസം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബക്ടോലെന):  സര്,  ഇതനിനപ
ബഹുമക്ടോനടപട്ട സനീക്കര് റൂളനിസംഗപ ടകേക്ടോടുത്തുകേഴനിഞ. റൂള് 304 സബ്മനിഷനക്ടോണപ. റൂള്
307 അപകേനീര്ത്തേനികേരമക്ടോയനിട്ടുള്ള വക്ടോക്കുകേള് പനിനവലെനിക്കലെക്ടോണപ. ഇവനിടട ഉന്നയനിചതപ
റൂള് 304-ലസം റൂള് 307-ലസം വരനികേയനില.  

ശ്രനീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  എകപപഞപ ടചെയ്യുന്നതപ  പനിടന്ന ഏതപ
വകുപക്ടോണപ?

ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബക്ടോലെന:  സര്,  അതപ എനനിക്കറനിയനില.  ഏതപ വകുപക്ടോടണന്നപ
കനക്ടോകക്കണ്ടതപ നനിങ്ങളക്ടോണപ.  അപകേനീര്ത്തേനികേരമക്ടോയ വക്ടോചെകേങ്ങള് നനീക്കസം ടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ
റൂള്  307.  അപകേനീര്ത്തേനികേരമക്ടോയ  എന്തപ  വക്ടോക്കക്ടോണപ  ഇവനിടട  പറഞനിട്ടുള്ളതപ.
എടന്തങ്കനിലമുകണ്ടക്ടോ?  കേസ്തൂരനിരസംഗന റനികപക്ടോര്ട്ടുമക്ടോയനി ബനടപട്ടപ കകേരള നനിയമസഭ
30-1-2014-ല ടപക്ടോതുതക്ടോല്പരരകത്തേക്ടോടുകൂടനി ഒരു പ്രകമയസം പക്ടോസക്ടോക്കനിയതക്ടോണപ.  ഞക്ടോന
ഈ കകേസനികലെയപ പനിന്നനീടപ വരക്ടോസം.  ഇതനിടന്റെ ആരസംഭസം എന്നുപറയുന്നതപ ഗക്ടോഡ്ഗനില
കേമ്മനീഷന  റനികപക്ടോര്ട്ടക്ടോണപ.  പശ്ചനിമഘട്ട  ഇകക്കക്ടോളജനി  എകപടപര്ട്ടപ  പക്ടോനലമക്ടോയനി
ബനടപട്ടപ  ഗക്ടോഡ്ഗനിലെനിടനയക്ടോണപ  ആദരസം  നനിശ്ചയനിക്കുന്നതപ.  അതപ  എന്തനിനു
കവണ്ടനിയക്ടോയനിരുന്നു  എന്നുള്ളതനിടന്റെ  ചെരനിത്രത്തേനികലെയ്ടക്കക്ടോന്നുസം  കേടക്കക്ടോന  ഞക്ടോന
ആഗഹനിക്കുന്നനില. അതനിനുമുമപ ഇവനിടട അതനിരപനിള്ളനി പ്രശമുണ്ടക്ടോയനിരുന്നു.  അതനിടന്റെ
പശ്ചക്ടോത്തേലെത്തേനിലെക്ടോണപ ഗക്ടോഡ്ഗനില കേമ്മനീഷന വന്നതപ.  ആ  കേമ്മനീഷനുകശഷമക്ടോണപ
കേസ്തൂരനിരസംഗന  റനികപക്ടോര്ട്ടപ  വരുന്നതപ.  ഈ  രണ്ടപ  റനികപക്ടോര്ട്ടുകേളസം  കകേരളത്തേനിടലെ
ജനങ്ങള്ക്കപ പ്രകതരകേനിചപ മലെകയക്ടോര പ്രകദശടത്തേ 123 ഓളസം വരുന്ന വനികലജുകേളനിലസം
63  തക്ടോലൂക്കുകേളനിലസം  അതനിടലെ  പ്രധക്ടോനടപട്ട  14  തക്ടോലൂക്കുകേള്ക്കുസം  ഒരനിക്കലസം
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അസംഗനീകേരനിക്കക്ടോന  കേഴനിയക്ടോത്തേതക്ടോടണന്നപ  ഭരണ-പ്രതനിപക  കഭദടമകനര  അസംഗനീകേരനിചതക്ടോണപ.
അതനിടന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണപ ഉമ്മന വനി. ഉമ്മന കേമ്മനിറനി  വന്നതപ.  അവര്  ടതളനിടവടുപപ
നടത്തേനി കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെനിനപ  റനികപക്ടോര്ട്ടപ  ടകേക്ടോടുത്തു.  ഹഫനല കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന
ഇതുവടര  വന്നനിട്ടനിടലന്നുള്ളതപ  നക്ടോസം  ആദരസം  മനസനിലെക്ടോക്കണസം.  “123  വനികലജുകേള്
പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം  ഇ.എസപ.എ.  കമഖലെയനില  ഉള്ടപടുത്തേനി  സസംസ്ഥക്ടോന  ഗവണ്ടമന്റെപ
ഹഹകക്കക്ടോടതനിയനില സതരവക്ടോങ്മൂലെസം സമര്പനിചതുമൂലെസം  ബനടപട്ട കമഖലെകേളനില
കേര്ഷകേര്ക്കുണ്ടക്ടോയനിട്ടുള്ള ഭയക്ടോശങ്കകേള്"-ഇതക്ടോണപ ബഹുമക്ടോനടപട്ട സണ്ണനി കജക്ടോസഫനിടന്റെ
അടനിയന്തരപ്രകമയത്തേനിടന്റെ ഉള്ളടക്കസം. കകേരളത്തേനില ഇടതുപക ജനക്ടോധനിപതര മുന്നണനി
ഭരനിക്കുന്നനിടകത്തേക്ടോളസംകേക്ടോലെസം കേര്ഷകേര്ക്കപ ഒരക്ടോശങ്കയുസം ഉണ്ടക്ടോവകേയനില.  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെപ
അന്തനിമ കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന ഇറക്കുന്നനിടലങ്കനിലകപക്ടോലസം ബഹുമക്ടോനടപട്ട ഉമ്മന ചെക്ടോണ്ടനിയുടട
കേക്ടോലെഘട്ടത്തേനില 30-1-2014-ടലെ പ്രകമയത്തേനിടന്റെ ഉള്ളടക്കസം എന്തക്ടോകണക്ടോ അതപ നൂറപ
ശതമക്ടോനവസം  കകേരളത്തേനിടലെ  ഇടതുപക  ജനക്ടോധനിപതര  മുന്നണനി  നടപനിലെക്ടോക്കുസം.
അതുടകേക്ടോണ്ടപ  അക്കക്ടോരരത്തേനില  ആര്ക്കുസം ആശങ്ക കവണ്ട.  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെപ  123
വനികലജുകേടള  പരനിസ്ഥനിതനി  കലെക്ടോലെ  പ്രകദശമക്ടോയനി   വനിജക്ടോപനസം  പുറടപടുവനിച.
ഇത്തേരടമക്ടോരു പ്രകദശത്തേപ കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനപ രൂപയുടട കേസ്വക്ടോറനി ടപര്മനിറനിനുള്ള അകപക
സസ്വകേക്ടോരര  വരകനികേള്  സമര്പനിചനിരുന്നു.  കസറപ  ടലെവല  എനവകയക്ടോണ്ടമന്റെപ
ഇസംപക്ടോകപ അസസപടമന്റെപ അകതക്ടോറനിറനി ഈ അകപക നനിരസനിച.  നനിലെവനില കകേന്ദ്ര
സര്ക്കക്ടോര്  വനിജക്ടോപനത്തേനിലള്ടപട്ട  സ്ഥലെടമന്ന  കേക്ടോരണത്തേക്ടോലെക്ടോണപ  അനുമതനി
നനികഷധനിചതപ. ഇതനിടനതനിടര കേസ്വക്ടോറനി ഉടമകേള് ഹഹകക്കക്ടോടതനിയനില ഹര്ജനി കബക്ടോധനിപനിച.
സനിസംഗനിള് ബഞപ കേസ്വക്ടോറനി ഉടമകേള്ക്കപ അനുകൂലെമക്ടോയനി വനിധനി പ്രസക്ടോവനിച.   ഇതനിടനതനിടര
ഹഹകക്കക്ടോടതനിയനില  ഡനിവനിഷന  ബഞപ  മുമക്ടോടകേ  അപനീല  കബക്ടോധനിപനിച.  അപനീലെനില
കകേന്ദ്ര  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന  പ്രകേക്ടോരസം  ഇതപ  പരനിസ്ഥനിതനി  കലെക്ടോലെ  പ്രകദശമക്ടോണപ.
സനിസംഗനിള് ബഞപ വനിധനി നടപക്ടോക്കക്ടോത്തേതനിനക്ടോല ഗവണ്ടമന്റെനിനപ എതനിരക്ടോയനി കകേക്ടോടതനി
അലെകര കകേടസടുത്തു. കേസ്വക്ടോറനി നടത്തേനിപനിനുള്ള അനുമതനിക്കപ എതനിരക്ടോയനി മക്ടോത്രമക്ടോണപ
ഹഹകക്കക്ടോടതനിയനില  സര്ക്കക്ടോര്  നനിലെപക്ടോടപ  സസ്വനീകേരനിചതപ.  അലക്ടോടത  ഇതുമക്ടോയനി
ബനടപട്ടുള്ളതല.  കകേന്ദ്ര  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന  നടപക്ടോക്കുടമന്നല  സര്ക്കക്ടോര്
പറഞനിട്ടുള്ളതപ.  കകേന്ദ്ര കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന നടപക്ടോക്കുടമന്നപ കസറപടമന്റെപ ഓഫപ ഫക്ടോകപസനില
പറഞനികട്ടയനില.  വനിജക്ടോപനത്തേനിടലെ അപ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേ നനിര്കദശങ്ങള് ഒഴനിവക്ടോക്കനിടക്കക്ടോണ്ടുസം
ജനങ്ങളടട  ആശങ്ക  പരനിഹരനിചടകേക്ടോണ്ടുസം  മക്ടോത്രകമ  എല.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെപ
ഇതുമക്ടോയനി  ബനടപട്ട  നടപടനികേള്  സസ്വനീകേരനിക്കുകേയുള.  28-2-2014-ല  കസറപ
ടലെവല  എനവകയക്ടോണ്ടമന്റെപ   ഇസംപക്ടോകപ  അസസപടമന്റെപ  അകതക്ടോറനിറനി  മുമക്ടോടകേ
പത്തേനസംതനിട്ട ജനിലയനിടലെ ചെനിറക്ടോര് വനികലജനിലടപട്ട സര്കവ്വ നമര് 946/2-ല കേസ്വക്ടോറനി
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തുടങ്ങുന്നതനിനുള്ള അനുമതനിക്കക്ടോയനി  അകപക സമര്പനിച.  23-1-2016-ല  പ്രസ്തുത
അകപകയനില പരനിസ്ഥനിതനി കലെക്ടോലെ പ്രകദശടമന്ന നനിലെയനില അനുമതനി തക്ടോലക്ടോലെനികേമക്ടോയനി
തടഞവച.  ആ  തനീരുമക്ടോനത്തേനിടനതനിടര  ഹഹകക്കക്ടോടതനിയനില  ഫയല  ടചെയ
ഹര്ജനിയനില പ്രസ്തുത പ്രകദശസം പരനിസ്ഥനിതനികലെക്ടോലെ പ്രകദശമക്ടോടണന്നപ അസംഗനീകേരനിക്കക്ടോടത
അകപകകേനപ  കേസ്വക്ടോറനി  ആരസംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള  അനുമതനി  നലകേക്ടോന  1-3-2016-ല
ഉത്തേരവക്ടോയനി.  ഈ  വനിധനിയുടട  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില  കസറപ  ടലെവല  എനവകയക്ടോണ്ടമന്റെപ
ഇസംപക്ടോകപ അസസപടമന്റെപ അകതക്ടോറനിറനി അഡസ്വകക്കറപ ജനറലെനിടന്റെ ഉപകദശസം കതടുകേയുസം
30-4-2016-ല അപനീല നലകേക്ടോന തനീരുമക്ടോനനിക്കുകേയുസം ടചെയ്തു. ഇതനിനനിടയനില വനിധനി
നടപക്ടോക്കക്ടോത്തേതനിനക്ടോല കകേക്ടോടതനി അലെകര കനക്ടോട്ടനീസപ  പ്രകേക്ടോരസം കകേസനിടലെ എതനിര്
കേകനികേകളക്ടോടപ കനരനിട്ടപ ഹക്ടോജരക്ടോകേക്ടോന ആവശരടപട്ടു.  അപനീല ഫയലെനില സസ്വനീകേരനിച
കശഷസം  ബഹുമക്ടോനടപട്ട  കകേക്ടോടതനി  സനിസംഗനിള്  ബഞപ  വനിധനിക്കപ  കസ  അനുവദനിച.
ഇതലക്ടോടത  പരനിസ്ഥനിതനി  കലെക്ടോലെ  പ്രകദശമക്ടോയനി  പ്രഖരക്ടോപനിച  123  വനികലജുകേടള
സസംബനനിചപ ഒരു എകസംപ്ഷനുസം ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന തനീരുമക്ടോനനിചനിട്ടനില.
യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെപ  അധനികേക്ടോരത്തേനിലള്ള  സമയത്തേപ  എന്തപ  consensus-
ഓടുകൂടനിയക്ടോകണക്ടോ പ്രകമയസം പക്ടോസക്ടോക്കനിയതപ ആ പ്രകമയത്തേനിടന്റെ ഉള്ളടക്കത്തേനില തടന്ന
നനിലക്കുന്നു.  ഗക്ടോഡ്ഗനില  കേമ്മനീഷന  റനികപക്ടോര്ട്ടനിലസം  കേസ്തൂരനിരസംഗന  റനികപക്ടോര്ട്ടനിലസം
പറഞതുപ്രകേക്ടോരസം ഇടതുപക ജനക്ടോധനിപതര മുന്നണനികക്കക്ടോ യു.ഡനി.എഫപ.-കനക്ടോ നൂറപ
ശതമക്ടോനവസം അസംഗനീകേരനിക്കക്ടോന കേഴനിയനിടലന്ന ടപക്ടോതു തതസ്വത്തേനില നനിന്നപ ഒരനിക്കലസം
ഗവണ്ടമന്റെപ പനിന്മേക്ടോറുകേയനില.  ഇതക്ടോണപ ബഹുമക്ടോനടപട്ട പ്രതനിപകത്തേനിനുസം കകേരളത്തേനിടലെ
ജനതയ്ക്കുസം  ഇടതുപക  ജനക്ടോധനിപതര  മുന്നണനിക്കുസം  നലകേക്ടോനുള്ള  ഉറപപ.  ഇതനിടന്റെ
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില  ഈ  വനിഷയസം  സഭക്ടോനടപടനികേള്  നനിര്ത്തേനിവചപ  അടനിയന്തര
പ്രകമയമക്ടോയനി  ചെര്ച  ടചെകയ്യേണ്ട  ആവശരമനിടല ല്ല്ലെന്നുള്ളതക്ടോണപ  ഗവണ്ടമന്റെനിനുകവണ്ടനി
എനനിക്കപ പറയക്ടോനുള്ളതപ.

മനി  .    സനീക്കര്:  ബഹുമക്ടോനടപട്ട മനനിമക്ടോരുടട വനിശദനീകേരണത്തേനിടന്റെ അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില
അടനിയന്തരപ്രകമയത്തേനിനുള്ള അവതരണക്ടോനുമതനി  നനികഷധനിക്കുന്നു.

(അടനിയന്തരപ്രകമയക്ടോവതരണത്തേനിനപ അനുമതനി നനികഷധനിച.) 

പ്രതനിപകകനതക്ടോവപ  (ശ്രനീ  .    രകമശപ ടചെന്നനിത്തേലെ):  സര്,  30-1-2014-ല കകേരള

നനിയമസഭ ഏകേകേണ്ഠമക്ടോയനി പക്ടോസക്ടോക്കനിയ ഒരു പ്രകമയമുണ്ടപ.  ആ പ്രകമയത്തേനിടന്റെ സനിരനിറനിലസം

അന്തന്തഃസത്തേയനിലസം  ഉറചനനിന്നുടകേക്ടോണ്ടുള്ള  ഒരു  നനിലെപക്ടോടപ  സസ്വനീകേരനിക്കുടമന്നപ  പറഞതനിടന

ഞങ്ങള്  സസ്വക്ടോഗതസം  ടചെയ്യുന്നു.  ഇവനിടട  എന്തക്ടോണപ  സസംഭവനിചനിരനിക്കുന്നതപ?  ഒരു
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സസ്വകേക്ടോരര  വരകനിയുടട  അനരക്ടോയത്തേനില  സസംസ്ഥക്ടോന  ഗവണ്ടമന്റെപ  അഡസ്വകക്കറപ

ജനറലമക്ടോയനി  കൂടനിയക്ടോകലെക്ടോചെനിചപ  അഫനിഡവനിറപ  ടകേക്ടോടുക്കുകമക്ടോള്  അതപ  ഗഗൗരവ

സസ്വഭക്ടോവമുള്ളതക്ടോണപ. അഡസ്വകക്കറപ  ജനറല എന്നുപറഞക്ടോല  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ

പ്രതനിനനിധനിയക്ടോണപ.  ഇവനിടടത്തേ പ്രശസം വളടര ടസനസനിറനീവക്ടോണപ.  വളടരക്കക്ടോലെമക്ടോയനി

മലെകയക്ടോര കമഖലെയനിടലെ കേര്ഷകേര് വലെനിയ ഭയക്ടോശങ്കയനിലെക്ടോണപ.  ഇവനിടട ഗക്ടോഡ്ഗനില

കേമ്മനീഷന റനികപക്ടോര്ട്ടപ വന്നു.  അതനിടനതനിരക്ടോയനി ശകമക്ടോയ വനികേക്ടോരമുണ്ടക്ടോയകപക്ടോഴക്ടോണപ

കേസ്തൂരനിരസംഗടന കേമ്മനീഷനക്ടോയനി നനികയക്ടോഗനിചതപ.  ഈ രണ്ടപ കേമ്മനീഷന റനികപക്ടോര്ട്ടുകേളനിലസം

പറയുന്നതപ  123  പരനിസ്ഥനിതനികലെക്ടോലെ  പ്രകദശങ്ങളടണ്ടന്നക്ടോണപ.   ഇടുക്കനി,  വയനക്ടോടപ,

പക്ടോലെക്കക്ടോടപ,  കകേക്ടോട്ടയടത്തേ  ചെനിലെ  വനികലജുകേള്  ഉള്ടപടടയുള്ള  പ്രകദശങ്ങളനിടലെ

കേര് ഷകേര് വലെനിയ ആശങ്കയനിലെക്ടോണപ.  

ശ്രനീ.  ഉമ്മന  ചെക്ടോണ്ടനിയുടട  കനതൃതസ്വത്തേനിലള്ള  കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമന്റെപ  വളടര
ഫലെപ്രദമക്ടോയ രനീതനിയനില ഇടടപട്ടുടകേക്ടോണ്ടപ  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെനികനക്ടോടപ   കേക്ടോരരങ്ങള്
അവതരനിപനിച.   ഗനീന  ഹടബബ്യൂണലെനില  കകേസുണ്ടപ.  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെനിനപ  മക്ടോത്രസം
ഏകേപകനീയമക്ടോയനി തനീരുമക്ടോനനിക്കക്ടോന കേഴനിയുന്ന കേക്ടോരരമല.  ഗനീന ഹടബബ്യൂണലെനിടന്റെ
ടചെഹന്നയനിലള്ള  ടബഞനിടന്റെ  മുന്നനില  നനിരവധനി  പരനിസ്ഥനിതനി  സസംഘടനകേള്
ശകമക്ടോയനി ഈ കകേസപ വക്ടോദനിക്കുകേയക്ടോണപ. അതുടകേക്ടോണ്ടപ പശ്ചനിമഘട്ട മലെനനിരകേളനില
വരക്ടോപനിചകേനിടക്കുന്ന എലക്ടോ സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളസം ഇതു സസംബനനിചള്ള അഭനിപ്രക്ടോയങ്ങള്
പറയണടമന്നപ പറഞ. ആരുസം പറഞനില.  കകേരളസം മക്ടോത്രമക്ടോണപ വളടര നലനനിലെയനില
ഉമ്മന  വനി.  ഉമ്മന  കേമ്മനിറനിടയ  നനികയക്ടോഗനിചപ  പഠനിചപ  സമഗമക്ടോയ  അഭനിപ്രക്ടോയസം
പറഞതപ.  കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ശകമക്ടോയ  സമ്മര്ദത്തേനിടന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനിലെക്ടോണപ
യു.പനി.എ.  ഗവണ്ടമന്റെപ  ഡക്ടോഫപ  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന  ഇറക്കനിയതപ.  അതനിനുകശഷസം
ഹഫനല കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന പുറടപടുവനിക്കക്ടോനുള്ള സമയസം വരുന്നകതയുള. ഞങ്ങള്ക്കപ
ഈ ഗവണ്ടമന്റെനികനക്ടോടപ പറയക്ടോനുള്ളതപ ഇങ്ങടന ഒരു അഫനിഡവനിറനിനകേത്തേപ പരനിസ്ഥനിതനി
കലെക്ടോലെ പ്രകദശമക്ടോടണന്നപ കേക്ടോണനിചക്ടോല അതപ ഗനീന ടനിബബ്യൂണലെനിലസം പ്രശമുണ്ടക്ടോകുസം.
ഇകപക്ടോഴുസം  ഡക്ടോഫപ  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന  വരുന്നതനിടനതനിടര  ധക്ടോരക്ടോളസം  പരനിസ്ഥനിതനി
സസംഘടനകേള് ശകമക്ടോയനി നനില്ക്കുകേയക്ടോണപ.  അങ്ങടനടയക്ടോരു സക്ടോഹചെരരസം വരുകമക്ടോള്
ഹഫനല  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷനനില കേര്ഷകേര്ക്കപ കദക്ടോഹകേരമക്ടോയ നനിലെപക്ടോടപ  ഉണ്ടക്ടോകേക്ടോനുള്ള
സക്ടോധരത  തള്ളനിക്കളയക്ടോന കേഴനിയനില.  ഗനീന ഹടബബ്യൂണലെനില വരുന്ന പലെ കകേസുകേളസം
എടുത്തേക്ടോല അതപ കബക്ടോധരമക്ടോകുന്നതക്ടോണപ.  ഞങ്ങളടട ആശങ്ക എന്തക്ടോടണന്നുവചക്ടോല
123  വനികലജുകേളനില  ജനീവനിക്കുന്ന  പക്ടോവടപട്ട  കുടനികയറ  കേര്ഷകേരുടട  ഭക്ടോവനി
തുലെക്ടോസനിലെക്ടോകുന്ന ഒരു സക്ടോഹചെരരമുണ്ടക്ടോകേരുതപ.  അതനിനപ ഈ സഭയനില  എലക്ടോവരുസം
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ഒറടക്കട്ടക്ടോണപ.  ഇങ്ങടന  അവധക്ടോനതയനിലക്ടോടത  ഒരു  അഫനിഡവനിറപ ടകേക്ടോടുത്തേതനിടന്റെ
പശ്ചക്ടോത്തേലെത്തേനില  ഇതനിടന്റെ  അന്തനിമ  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന  വരുകമക്ടോള്  പ്രശങ്ങള്
ഉയര്ന്നുവരക്ടോനുള്ള  സക്ടോധരതയക്ടോണപ  ഈ  അടനിയന്തരപ്രകമയത്തേനിലൂടട  പ്രതനിപകസം
ഉന്നയനിക്കുന്നതപ.  ശ്രനീ.  സണ്ണനി കജക്ടോസഫപ അതപ വളടര വരകമക്ടോയനി തടന്ന ഇവനിടട
പറഞ.  അതുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ ഗവണ്ടമന്റെപ ഈ അഫനിഡവനിറപ പനിനവലെനിക്കണടമന്നപ
പറയുന്നതപ. ആ ഒരു കേസ്വക്ടോറനിയുടട കേക്ടോരരത്തേനില  വരതരസമക്ടോയ സമനീപനസം സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോസം.
ഇവനിടടത്തേ പരനിസ്ഥനിതനികലെക്ടോലെ പ്രകദശടത്തേ കേര്ഷകേടര ബക്ടോധനിക്കക്ടോത്തേ തരത്തേനില
അഫനിഡവനിറപ ടകേക്ടോടുക്കക്ടോമക്ടോയനിരുന്നു.  ചെനീഫപ  ടസക്രട്ടറനിയുടട  കപരനിലെക്ടോണപ  അഫനിഡവനിറപ
ടകേക്ടോടുത്തേതപ.  ഞങ്ങള്  പ്രതനിപക  കനതക്ടോക്കന്മേക്ടോര്  മുഖരമനനിടയ  കേണ്ടനിരുന്നു.
അകദഹസം ഞങ്ങകളക്ടോടപ  'ചെനീഫപ ടസക്രട്ടറനി അറനിഞനിട്ടനില.  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥന്മേക്ടോര് ആകരക്ടോ
ടതറക്ടോയനി  ടകേക്ടോടുത്തേതക്ടോണപ'  എന്നുപറഞ.  അങ്ങടനയക്ടോടണങ്കനില വനസം വകുപ്പുമനനിക്കപ
മുഖരമനനി  പറഞതനുസരനിചപ  ഈ  അഫനിഡവനിറപ  പനിനവലെനിചപ  കേസ്വക്ടോറനിയുടട
കേക്ടോരരത്തേനില വരകമക്ടോയ നനിര്കദശസം ടകേക്ടോടുത്തുകൂകട? മുഖരമനനി ഞങ്ങകളക്ടോടു പറഞ
അതപ  ടതറക്ടോയനികപക്ടോയനി  ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന  പക്ടോടനിലക്ടോയനിരുന്നു  എന്നപ.  ചെനീഫപ  ടസക്രട്ടറനി
അറനിഞനിട്ടനില.  ചെനീഫപ ടസക്രട്ടറനി എലക്ടോസം അറനിയണടമന്നനിലകലക്ടോ!  അകദഹത്തേനിടന്റെ
കപരനിലെക്ടോയനിരനിക്കുസം പലെകപക്ടോഴുസം അഫനിഡവനിറപ ടകേക്ടോടുക്കുന്നതപ.  ഞക്ടോന അവസക്ടോനനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ഹഫനല  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന  കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെപ  പുറടപടുവനിക്കക്ടോനനിരനിക്കുകമക്ടോള്
കകേരള  ഗവണ്ടമന്റെപ  പ്രഖരക്ടോപനിത  നനിലെപക്ടോടനില  നനിന്നുമക്ടോറനി  മടറക്ടോരു  അഫനിഡവനിറപ
ടകേക്ടോടുത്തേക്ടോല  അതപ  ആ  ഹഫനല  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷടന  സസ്വക്ടോധനീനനിക്കടപടുസം.
അതുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ ഇടുക്കനിയനിലസം മറ്റു പ്രകദശങ്ങളനിലമുള്ള കേര്ഷകേര് ആശങ്കക്ടോകുലെരക്ടോയതുസം
അവര്  സമര  രസംഗകത്തേയപ  വന്നതുസം.  ഇതപ  ആദരമക്ടോയനിട്ടല  സമരസം  ഉണ്ടക്ടോകുന്നതപ.
ഇടുക്കനിയനില പണ്ടുസം സമരസം  ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ;  കേര്ഷകേര് ആശങ്കക്ടോകുലെരക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.  മണ്ണനില
പണനിടയടുത്തേപ ജനീവനിതസം കേടണ്ടത്തേനിയ കുടനികയറ കേര്ഷകേര്ക്കപ ആശങ്കയുണ്ടക്ടോകുന്നതപ
സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോണപ. അതുടകേക്ടോണ്ടപ അങ്ങപ അവടര പരനിഹസനിചതനില എനനിക്കപ വനിഷമമുണ്ടപ.
അവനിടടയുണ്ടക്ടോകുന്ന  സമരങ്ങടള  പരനിഹസനിക്കരുതപ.  ജനീവനിതകേക്ടോലെസം  മുഴുവന  ആ
മണ്ണനില  പണനിടയടുത്തേപ  വസന്തങ്ങള്  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുള്ള  ആളകേളക്ടോണപ.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ
അവനിടടയുണ്ടക്ടോകുന്ന  സമരസം  നരക്ടോയമക്ടോണപ.   ഞങ്ങള്ക്കപ  ഗവണ്ടമന്റെനികനക്ടോടപ  ഒരു
അഭരര്ത്ഥനകയയുള.  30-1-2014-ല നനിയമസഭ പക്ടോസക്ടോക്കനിയ പ്രകമയത്തേനിടന്റെ സനിരനിറ്റുസം
അന്തന്തഃസത്തേയുസം  ഉള്ടക്കക്ടോണ്ടുടകേക്ടോണ്ടപ  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുടമന്നപ  മനനി  പറഞതനില
സകന്തക്ടോഷമുണ്ടപ.  അതനിനനുസരനിചപ  ആ  അഫനിഡവനിറപ  പനിനവലെനിചടകേക്ടോണ്ടപ
കേസ്വക്ടോറനിയുടട കേക്ടോരരത്തേനില നനിങ്ങള് വരതരസമക്ടോയ അഫനിഡവനിറപ ടകേക്ടോടുത്തുടകേക്ടോള്ളുകേ.
അതപ കേര്ഷകേടര ബക്ടോധനിക്കക്ടോത്തേ തരത്തേനില ടകേക്ടോടുക്കണടമന്നപ മക്ടോത്രമക്ടോണപ എനനിക്കപ
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പറയക്ടോനുള്ളതപ.  ഏതക്ടോയക്ടോലസം പക്ടോര്ലെടമന്റെറനികേക്ടോരര മനനിയുടട വനിശദനീകേരണത്തേനിടന്റെ
ടവളനിചത്തേനില ആ ഒരു സനിരനികറക്ടോടുകൂടനി  വനസം  വകുപ്പുമനനികൂടനി  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണടമന്നപ
അഭരര്ത്ഥനിക്കുന്നു.  ഈ പ്രശസം ഗവണ്ടമന്റെപ ഉള്ടക്കക്ടോണ്ടതനിടന്റെ അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില
വക്ടോക്കഗൗട്ടപ നടത്തുന്നനില എന്നുകൂടനി അറനിയനിക്കുന്നു.

V അനുകമക്ടോദനസം

വനി.എസപ. അചതക്ടോനന്ദനപ ജന്മേദനിനക്ടോശസംസകേള്

മനി  .    സനീക്കര്:  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ ശ്രനീ.  വനി.  എസപ.  അചതക്ടോനന്ദനപ  93  വയസപ
പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കുന്ന  ദനിവസമക്ടോണപ  ഇന്നപ.  അകദഹത്തേനിനപ  സഭയനിലെനിരനിക്കുന്ന
എലക്ടോവരുടടയുസം കപരനില അനുകമക്ടോദനസം അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണപ. 

VI ശ്രദ്ധ കണനിക്കല 

(1)  പരനിസ്ഥനിതനികലെക്ടോലെ പ്രകദശങ്ങളടട പട്ടനികേയനിലനനിന്നുസം ജനവക്ടോസ
കകേന്ദ്രങ്ങടള ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നതപ സസംബനനിചപ

ശ്രനീ  .    രക്ടോജു  എബ്രഹക്ടോസം  : സര്,  ഞക്ടോന  ആദരസംതടന്ന  ശ്രനീ.  വനി.  എസപ.
അചതക്ടോനന്ദനപ  ജന്മേദനിനക്ടോശസംസകേള്  കനരുകേയക്ടോണപ.  കേസ്തൂരനിരസംഗന  റനികപക്ടോര്ട്ടനിടന്റെ
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെപ അന്തനിമവനിജക്ടോപനസം പുറടപടുവനിക്കുന്നതനിനപ
മുമപ  സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനില  ഒരു  തവണകൂടനി  ടതളനിടവടുപപ  നടത്തുടമന്നപ  കകേന്ദ്ര
പരനിസ്ഥനിതനി  വകുപ്പുമനനി  പ്രഖരക്ടോപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.   കനരടത്തേ  ശ്രനീ.  പ്രകേക്ടോശപ
ജക്ടോകവദ്കേര്  ആണപ  പരനിസ്ഥനിതനി  മനനിടയങ്കനില  ഇകപക്ടോള്  അകദഹത്തേനിനുപകേരസം
വന്നനിരനിക്കുന്ന ഒരു മനനിയക്ടോണപ സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനില പുതനിയ ഒരു ടതളനിടവടുപ്പുകൂടനി
നടത്തുടമന്നുള്ള പ്രഖരക്ടോപനസം നടത്തേനിയനിരനിക്കുന്നതപ.  അതനിനകേടത്തേ അപകേടകേരമക്ടോയ
ഒരു  വസ്തുത,  ആദരസം  പുറടപടുവനിച  റനികപക്ടോര്ട്ടക്ടോണപ  ഗക്ടോഡ്ഗനില  റനികപക്ടോര്ട്ടപ.  ആ
റനികപക്ടോര്ട്ടുകൂടനി  വനീണ്ടുസം പരനിഗണനിക്കക്ടോന സക്ടോധരതയുടണ്ടന്നപ കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര് ഇകപക്ടോള്
അഭനിപ്രക്ടോയടപട്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഗക്ടോഡ്ഗനില  റനികപക്ടോര്ട്ടനിടന  സസംബനനിചപ  വലെനിയ
പരക്ടോതനികേളണ്ടക്ടോയനിരുന്നു.  ആ റനികപക്ടോര്ട്ടപ  നടപക്ടോക്കനിയക്ടോല കകേരളത്തേനിടന്റെ പകുതനികയക്ടോളസം
വരുന്ന  പ്രകദശങ്ങള്  കനക്ടോട്ടനിഹഫഡപ  ഏരനിയ  ആകുസം.  കേസ്തൂരനിരസംഗന  റനികപക്ടോര്ട്ടപ
പ്രകേക്ടോരസം  123  വനികലജുകേടളയക്ടോണപ ഈ പ്രശസം ബക്ടോധനിക്കുന്നതപ.  ഇവനിടട കേസ്വക്ടോറനിയുടട
പ്രശസം മക്ടോത്രമല ഉണ്ടക്ടോകുന്നതപ.  കേഴനിഞദനിവസസം  ശ്രനീ. എസപ. രക്ടോകജന്ദ്രന ഒരു ശ്രദ്ധ
കണനിക്കല പ്രകമയസം അവതരനിപനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  ഈ റനികപക്ടോര്ട്ടപ വന്നതനിനുകശഷസം
One  earth  One  life  എന്നു  പറയുന്ന  പരനിസ്ഥനിതനി  സസംഘടന  ടകേക്ടോടുത്തേ
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കകേസനിടനത്തുടര്ന്നപ  കദവനികുളസം  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തേനിടലെ  മൂന്നക്ടോര്  പ്രകദശടത്തേ
8 വനികലജുകേളനില ഒരു കേക്ടോരരവസം നടപക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിയനില. എടന്റെ മണ്ഡലെത്തേനില ടപരനിനക്ടോടപ
ഉള്ടപടടയുള്ള  വനികലജുകേളനില  തടനിമുറനിക്കക്ടോന  കേഴനിയനില.  പട്ടയഭൂമനിയനിടലെ  തടനി
ഔകദരക്ടോഗനികേമക്ടോയനി  മുറനിക്കക്ടോന  കേഴനിയക്ടോത്തേ  രൂപത്തേനില  കനക്ടോട്ടനിഹഫ  ടചെയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ബഹുമക്ടോനടപട്ട വനസം വകുപ്പുമനനി കേഴനിഞ ദനിവസസം ഇതപ ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.
കകേരളത്തേനില  കനക്ടോട്ടനിഹഫഡപ  അലക്ടോത്തേ  വനികലജുകേളനിടലെ  28  ഇനസം  മരങ്ങള്
മുറനിക്കുന്നതനിനപ ഇകപക്ടോള് യക്ടോടതക്ടോരു തടസവമനില.  എന്നുപറഞക്ടോല ഇകപക്ടോള് ഫലെത്തേനില ഈ
123  വനികലജുകേളസം  കനക്ടോട്ടനിഹഫഡക്ടോയനിക്കഴനിഞനിരനിക്കുന്നു.  കേസ്തൂരനിരസംഗന  റനികപക്ടോര്ട്ടനിടന്റെ
അന്തനിമ  വനിജക്ടോപനസം  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെപ  പുറടപടുവനിചനിട്ടനില.  അതപ  പുറടപടുവനി
ചതനിനുകശഷസം ഈ വനിജക്ടോപനസം അസംഗനീകേരനിക്കണകമക്ടോ  കവണ്ടകയക്ടോ എന്നപ  ഗനീന
ഹടബബ്യൂണല പരനികശക്ടോധനിക്കുസം.  ഇതക്ടോണപ  യഥക്ടോര്ത്ഥത്തേനിലള്ള ചെനിത്രസം.  ഈ ചെനിത്രത്തേനിനപ
മുമക്ടോണപ  ശ്രനീ.  കകേക്ടോടനികയരനി   ബക്ടോലെകൃഷ്ണന  അന്നപ  അവതരനിപനിച  പ്രകമയസം.
ഏകേപകനീയമക്ടോയനി സഭ പക്ടോസക്ടോക്കനിയ ആ പ്രകമയത്തേനില നമ്മള് നനിലക്കുകേയക്ടോണപ.
അതനില ചെര്ചടചെയ പ്രധക്ടോനടപട്ട പ്രശസം ജനവക്ടോസ കകേന്ദ്രങ്ങടള ഒഴനിവക്ടോക്കണടമന്നു
തടന്നയക്ടോണപ.  ഈ  123  വനികലജുകേളടട  കേക്ടോരരത്തേനില  ജനവക്ടോസ  പ്രകദശങ്ങടള
പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നനില. ഉമ്മന വനി. ഉമ്മന കേമ്മനീഷന റനികപക്ടോര്ട്ടനിനകേത്തുസം ഈ
ജനവക്ടോസ  പ്രകദശങ്ങള് ഉള്ടപടുത്തേനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഉമ്മന  വനി.  ഉമ്മന കേമ്മനീഷടന
പനിരനിചവനിടണടമന്നപ ഞക്ടോന പറയുന്നനില;  വളടര നല പ്രവര്ത്തേനസം നടത്തേനിയ ഒരു
കേമ്മനീഷനക്ടോണപ;  അതനില സസംസ്ഥക്ടോന ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ നനിലെപക്ടോടുണ്ടക്ടോകേണസം.  വനത്തേനിനപ
പുറത്തുള്ള ജനവക്ടോസ പ്രകദശങ്ങടള ഇ.എസപ.എ.-യുടട പരനിധനിയനില നനിന്നുസം ഒഴനിവക്ടോക്കണസം.
അടലങ്കനില മലെകയക്ടോര  കമഖലെയനില ജനജനീവനിതസം  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം   സസംഭനിക്കുസം.  ഇതപ
പകത്തേക്ടോ ഇരുപകതക്ടോ  വര്ഷസം  മുമ്പുള്ള  ഒരു അജണ്ടയക്ടോണപ.  ഈ  അജണ്ട  നടപക്ടോക്കനിയതപ
ആരക്ടോണപ?   ഇവനിടട  കേര്ഷകേ കപ്രമസം  പറഞതുകകേട്ടു.  നമുക്കതപ  അസംഗനീകേരനിക്കക്ടോസം.
പടക കകേന്ദ്രമനനി   ശ്രനീ. ജയറക്ടോസം രകമശപ ആണപ ഈ ജനവനിരുദ്ധ ഗക്ടോഡ്ഗനില റനികപക്ടോര്ട്ടപ
രക്ടോജരത്തേപ  അവതരനിപനിചതപ.  ശ്രനീ.  ജയറക്ടോസം  രകമശപ  മക്ടോത്രമല  ഇവനിടട  ധക്ടോരക്ടോളസം
പരനിസ്ഥനിതനി  സസംഘടനകേള് ഉണ്ടപ.  സുപ്രനീസം കകേക്ടോടതനിയനിലെക്ടോടണങ്കനിലസം  ഇന്തരയനിടലെ
ഏതപ  ഹഹകക്കക്ടോടതനിയനിലെക്ടോടണങ്കനിലസം  എത്ര ലെകസം  രൂപ  കവണടമങ്കനിലസം  മുടക്കനി
കകേസപ നടത്തേക്ടോന ഈ പരനിസ്ഥനിതനി സസംഘടനയപ കേഴനിയുന്നു.  എവനിടട നനിന്നക്ടോണപ
അവര്ക്കപ ഈ പണസം കേനിട്ടുന്നതപ? പ്രധക്ടോനമനനിയക്ടോയനിരുന്നകപക്ടോള് കഡക്ടോ. മനകമക്ടോഹന
സനിസംഗപ  ആണപ  ആദരമക്ടോയനി  കൂടസംകുളസം  സമരസം  തുറന്നുകേക്ടോണനിചതപ.  ഇവനിടട  സമരസം
ടചെയ  പലെ  പരനിസ്ഥനിതനി  സസംഘടനകേള്ക്കുസം  കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനപ  വനികദശ  പണസം
ഒഴുകേനി വരുന്നുടണ്ടന്നപ അകദഹസം പറഞ.  പനിന്നനീടപ ശ്രനീ.  നകരന്ദ്ര കമക്ടോദനിയുസം ഇകത
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കസറ്റുടമന്റെപ തടന്ന നടത്തുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  എലക്ടോ പരനിസ്ഥനിതനി സസംഘടനകേളസം വനികദശപണസം
വക്ടോങ്ങനി പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്നുടവന്നപ  ഞക്ടോന പറയനില.  നനിര്ഭക്ടോഗരവശക്ടോല  90  ശതമക്ടോനസം
പരനിസ്ഥനിതനി സസംഘടനകേളസം വനികദശപണസം വക്ടോങ്ങുന്ന,  കേക്ടോര്ബണ് ടക്രഡനിറപ  ഫണ്ടപ
വക്ടോങ്ങുന്ന സസംഘടനകേളക്ടോണപ.  ബക്ടോസംഗ്ലൂര്  കകേന്ദ്രമക്ടോക്കനിയുള്ള  അകശക്ടോകേ  ടസപ  എന്ന
സസംഘടനയക്ടോണപ  വനികദശ  പണത്തേനിടന്റെ  കസക്ടോതസപ.  ദഗൗര്ഭക്ടോഗരവശക്ടോല  നമ്മുടട
പ്രനിയടപട്ട ജയറക്ടോസം  രകമശപ  ആ സസംഘടനയുടട  കപടണ് ആണപ.  കകേക്ടോടക്ടോനുകകേക്ടോടനി
രൂപയക്ടോണപ  ഇവനിടട  ഒഴുകുന്നതപ.  (..ബഹളസം..)  ഈ  കേക്ടോര്ബണ്  ടക്രഡനിറപ  ഫണ്ടപ
ലെഭനിക്കക്ടോന കവണ്ടനി...  നല പരനിസ്ഥനിതനി സസംഘടനകേടള ഞക്ടോന ഒഴനിവക്ടോക്കുകേയക്ടോണപ.

. (… ബഹളസം)...  ശ്രനീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസനിനപ കനക്ടോവസം. ശ്രനീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസനിനപ ഇടുക്കനി
വനികടണ്ടനിവന്നതപ ഈ പ്രശസം ടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ. അതനികലെയ്ടക്കക്ടോന്നുസം ഞക്ടോന കേടക്കുന്നനില.
അതുടകേക്ടോണ്ടപ ഈ റനികപക്ടോര്ട്ടപ പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം തള്ളനിക്കളയണസം. സസംസ്ഥക്ടോന ഗവണ്ടമന്റെപ ആ
നനിലെപക്ടോടനികലെയപ  വരണസം.  ജനങ്ങളക്ടോണപ പ്രധക്ടോനസം.  മൃഗങ്ങളസം വനങ്ങളസം കവണസം.
പടക ജനങ്ങടള ഒഴനിവക്ടോക്കനിടക്കക്ടോണ്ടപ മൃഗങ്ങള്ക്കുസം വനങ്ങള്ക്കുസം കവണ്ടനിയുള്ള ഒരു
നയടത്തേയുസം  അസംഗനീകേരനിക്കക്ടോന  കേഴനിയനില.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ  സസംസ്ഥക്ടോന  ഗവണ്ടമന്റെപ
ഈ  നയത്തേനിനകേത്തേപ  മക്ടോറസം  വരുത്തേണസം.  123  വനികലജുകേള്  എന്ന  സങ്കലപസം
ഒഴനിവക്ടോക്കനിടക്കക്ടോണ്ടപ  വനപ്രകദശസം മക്ടോത്രസം ഇ.എസപ.എ.യുടട പരനിധനിയനില ഉള്ടപടു
ത്തേണടമന്നതക്ടോണപ എടന്റെ ഡനിമക്ടോന്റെപ.

ശ്രനീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്ടോമസപ: സര്, കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫപ ഓര്ഡര്. ചെട്ടസം 303.   ഇവനിടട
ശ്രനീ.  രക്ടോജു എബ്രഹക്ടോസം,  രക്ടോജരത്തുള്ള പരനിസ്ഥനിതനി സസംഘടനകേളനില 90 ശതമക്ടോനവസം
തട്ടനിപ്പുനടത്തുന്നവരക്ടോണപ,  വനികദശപണസം പറ്റുന്നവരക്ടോണപ  എന്ന ടതറക്ടോയ പ്രസക്ടോവന
നടത്തേനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. പരനിണനിതപ്രജനക്ടോയ ബഹുമക്ടോനടപട്ട ടമമര് അങ്ങടനടയക്ടോന്നുസം
പറയരുതപ.  ഈ  നക്ടോടനിടന  രകനിക്കക്ടോന  കവണ്ടനി  ഈ  രസംഗത്തേപ  പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്ന
ആളകേടള  കമക്ടോശമക്ടോയനി  ചെനിത്രനീകേരനിക്കക്ടോന  പക്ടോടനില.   ഇവനിടട  സുകരന്ദ്രനക്ടോഥപ  എന്ന
എസം.എല.എ.  ഉണ്ടക്ടോയനിരുന്നു.  ഒരുപടക അതപ  ശ്രനീ.  രക്ടോജു എബ്രഹക്ടോമനിനപ ഓര്മ്മയുണ്ടക്ടോകേനില.
അതുടകേക്ടോണ്ടപ ആ പ്രസക്ടോവന പനിനവലെനിക്കണസം. അകതക്ടോടടക്ടോപസംതടന്ന ശ്രനീ.  ജയറക്ടോസം
രകമശനിടന കപക്ടോടലെ കലെക്ടോകേസം ആദരനിക്കുന്ന വളടര ഉന്നതനക്ടോയ കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടുള്ള മനനിടയ
കമക്ടോശമക്ടോയനി  ചെനിത്രനീകേരനിക്കുന്ന  നടപടനി  ശരനിയല.  കേക്ടോര്ബണ്  ടക്രഡനിറപ  ഫണ്ടപ
വക്ടോങ്ങനിയനിട്ടുടണ്ടങ്കനില  അതപ  കേസ്വക്ടോറനി മക്ടോഫനിയയുടട  ഏജന്റെക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്ന
വലവരുമക്ടോയനിരനിക്കുസം. അലക്ടോടത ആരുസം വക്ടോങ്ങനിയനിട്ടനില. ആ പ്രസക്ടോവന പനിനവലെനിക്കണസം. 

മനി  .    സനീക്കര്:   അങ്ങയുടട  കപക്ടോയനിന്റെപ  ഓഫപ  ഓര്ഡര്  നനിലെനനിലക്കുന്നതല.
സഭയുടട കേക്ടോരരനനിര്വ്വഹണവമക്ടോയനി ബനടപട്ടതക്ടോണപ ചെട്ടസം  303.  പനീസപ..  ഇരനിക..
പനീസപ......
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ശ്രനീ  .   എസപ  .   രക്ടോകജന്ദ്രന:  സര്, കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫപ ഓര്ഡര്... ചെട്ടസം 307 

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകകമവസം നനിയമവസം സക്ടോസംസക്ടോരനികേവസം
പക്ടോര്ലെടമന്റെറനികേക്ടോരരവസം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബക്ടോലെന):  ചെട്ടസം  307  എന്നു
പറയുന്നതപ കരഖയനിലനനിന്നുസം ഒഴനിവക്ടോക്കുന്നതപ സസംബനനിചക്ടോണപ. ബഹുമക്ടോനടപട്ട സനീക്കര്
പരനികശക്ടോധനിചനിട്ടപ  ഒഴനിവക്ടോക്കണടമങ്കനില ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോസം,  കൂട്ടനി  കചെര്ക്കണടമങ്കനില കൂട്ടനി
കചെര്ക്കക്ടോസം. 

മനി  .   സനീക്കര്: കൂട്ടനികചര്ക്കക്ടോന വകുപനില. 

മുഖരമനനിക്കുകവണ്ടനി പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകകമവസം
നനിയമവസം  സക്ടോസംസക്ടോരനികേവസം  പക്ടോര്ലെടമന്റെറനികേക്ടോരരവസം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .
ബക്ടോലെന): ഗക്ടോഡ്ഗനില കേമ്മനീഷന റനികപക്ടോര്ട്ടനിലസം കേസ്തൂരനിരസംഗന റനികപക്ടോര്ട്ടനിലസം ഭരണ
പകത്തുള്ളവര്ക്കുസം പ്രതനിപകത്തുള്ളവര്ക്കുസം  consensus  ഉള്ളതുസം ഇലക്ടോത്തേതുമക്ടോയ
ഭക്ടോഗങ്ങളണ്ടപ.  അടതക്ടോരു യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥരമക്ടോണപ.  അതനില എകസംപ്ഷണലെക്ടോയ നനിലെപക്ടോടപ
സസ്വനീകേരനിക്കുന്ന ആളക്ടോണപ ബഹുമക്ടോനടപട്ട   പനി.  ടനി.  കതക്ടോമസപ.  അക്കക്ടോരരത്തേനില ഒരു
സസംശയവമനില.  ആദരസം മുതല അകദഹത്തേനിനപ ഒരു നനിലെപക്ടോടുണ്ടപ.  അതക്ടോയനിരനിക്കനില
ശ്രനീ.  മുരളനീധരനുള്ളതപ. ശ്രനീ.  രക്ടോജു  എബ്രഹക്ടോസം  സൂചെനിപനിചതുകപക്ടോടലെ  ഇതനിടന്റെ
ഒറനിജനിന എന്നുപറയുന്നതപ അതനിരപനിള്ളനിയുമക്ടോയനി ബനടപട്ടുള്ളതക്ടോണപ. നമുക്കപ മൂന്നപ
പ്രക്ടോവശരസം  കകേന്ദ്ര വനസം-പരനിസ്ഥനിതനി  മനക്ടോലെയത്തേനിടന്റെ കനിയറനസപ  കേനിട്ടനി.  ഞക്ടോന
ഹവദദ്യുതനി  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന്ന  സമയത്തേപ  ബഹുമക്ടോനടപട്ട  ശ്രനീ.  ജയറക്ടോസം
രകമശനിടന്റെ അടുത്തുകപക്ടോയനി നടപടനികേളമക്ടോയനി മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോയനികടട എന്നപ കചെക്ടോദനിച
കപക്ടോഴക്ടോണപ അതനിശകമക്ടോയ എതനിര്പപ അറനിയനിക്കുന്നതപ. നലകേനിയനിട്ടുള്ള പരനിസ്ഥനിതനി
കനിയറനസപ  ഞക്ടോന  revoke  ടചെയ്യേക്ടോന  കപക്ടോകുകേയക്ടോടണന്നുസം  പറഞ.  അതനിനുള്ള
കേക്ടോരണടമന്തക്ടോടണന്നപ  ഞക്ടോന  കചെക്ടോദനിച.  ടനി.  ടകേ.  നക്ടോയര്  എതനിരക്ടോടണന്നക്ടോണപ
അകദഹസം പറഞതപ.  ഞക്ടോന വനിവരക്ടോവകേക്ടോശ കേമ്മനീഷന മുകഖന ഫയല വരുത്തേനി
കനക്ടോക്കുകമക്ടോള്  അതപ  ശരനിയക്ടോണപ.  ടനി.  ടകേ.  നക്ടോയര്  അതനിനപ  എതനിരക്ടോയനിരുന്നു.
അതുടകേക്ടോണ്ടപ  അതനികനക്ടോടക്ടോണപ  എനനിക്കപ  കയക്ടോജനിപ്പുള്ളടതന്നു പറഞടകേക്ടോണ്ടപ  ഒരു
എകനികേബ്യൂട്ടനീവപ  ഓര്ഡര്  ഇറക്കനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അതനിടന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനിട്ടക്ടോണപ
പരനിസ്ഥനിതനി കനിയറനസപ   കകേന്ദ്ര-സസംസ്ഥക്ടോന ഗവണ്ടമനകേള് ടകേക്ടോടുത്തേനിട്ടുകപക്ടോലസം
ബഹുമക്ടോനടപട്ട അന്നടത്തേ വനസം-പരനിസ്ഥനിതനി വകുപ്പുമനനി അതപ  revoke  ടചെയതപ.
ഒരു  നടപടനിക്രമവസം  പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കക്ടോടത  ആര്ബനിടറനിയക്ടോയക്ടോണപ  അതപ  ടചെയതപ.
അതനിനുകശഷസം  ഗക്ടോഡ്ഗനില  കേമ്മനീഷടന  നനിയമനിച.  ഗക്ടോഡ്ഗനില  കേമ്മനീഷടന
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നനിയമനിക്കുന്നതനിടന്റെ പ്രധക്ടോന ഉകദശരസം ഡക്ടോമുകേളക്ടോയനിരുന്നു. അതനിരപനിള്ളനിയനില എത്ര
പ്രക്ടോവശരസം വന്നക്ടോണപ അവര് ടതളനിടവടുപപ നടത്തേനിയതപ. അതനികലെയ്ടക്കക്ടോന്നുസം ഞക്ടോന
കേടക്കുന്നനില. ഇതുമക്ടോയനി ബനടപട്ടുടകേക്ടോണ്ടപ 30-1-2012-ല സസംസ്ഥക്ടോന ഗവണ്ടമന്റെപ
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെനിടന അഭനിപ്രക്ടോയസം അറനിയനിച. അതനില ഗക്ടോഡ്ഗനില കേമ്മനിറനിയുമക്ടോയനി
ബനടപട്ടുടകേക്ടോണ്ടപ ഞങ്ങള്ക്കപ അസംഗനീകേരനിക്കക്ടോന പറക്ടോത്തേ ആറു കേക്ടോരരങ്ങള് പറഞ.
അതപ യു.ഡനി.എഫപ.-ടന്റെ കേക്ടോലെത്തേക്ടോണപ.  ആ സമയത്തേക്ടോണപ ഇതനിടന്റെ പ്രതരക്ടോഘക്ടോതസം
എന്തക്ടോടണന്നപ ടപക്ടോതുസമൂഹസം അറനിയുന്നതപ.  ഒന്നപ,  പശ്ചനിമഘട്ട  അതനിര്ത്തേനി നനിര്ണ്ണയത്തേനിടലെ
അശക്ടോസനീയത  നമ്മള്  ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിച.  രണ്ടപ,  അശക്ടോസനീയമക്ടോയ  കസക്ടോണനിസംഗപ
നനിര്ണ്ണയസം,  മൂന്നപ,  ഈ കസക്ടോണനിസംഗനില ചെനിലെ പ്രവൃത്തേനികേള് നനികരക്ടോധനിക്കുന്നതുമൂലെമുണ്ടക്ടോകുന്ന
പ്രതരക്ടോഘക്ടോതങ്ങള്,  നക്ടോലെപ,  ടചെറനിയ സമയത്തേനിനുള്ളനില കേക്ടോര്ഷനികേ  രനീതനി  രക്ടോസവളത്തേനില
നനിന്നുസം  ഹജവ  വളത്തേനികലെയ്ക്കുള്ള  മക്ടോറസം  അതനിടന്റെ  അപ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേത  അന്നപ
ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിച.  അഞപ,  നനിയനനിത  പ്രകദശത്തേപ  ഡക്ടോസം  പദ്ധതനി  നനികരക്ടോധനസം.
35 വര്ഷസം മുതല 50 വര്ഷസം വടരയുള്ള ഡക്ടോമുകേള് ടപക്ടോളനിച മക്ടോറ്റുകേ. മുലടപരനിയക്ടോര്
പ്രശത്തേനില ഇതപ വളടര പ്രസകനിയുള്ളതക്ടോയനി കതക്ടോന്നനിയതക്ടോണപ. പടക ഇതപ നമുക്കപ
ഒരനിക്കലസം  അസംഗനീകേരനിക്കക്ടോന  കേഴനിയനില.   പനിന്നനീടക്ടോണപ  കേസ്തൂരനിരസംഗന  കേമ്മനിറനി
വരുന്നതപ.  കേസ്തൂരനിരസംഗന പരനിസ്ഥനിതനിയുമക്ടോയനി  ബനടപട്ട അതനിപ്രഗത്ഭനക്ടോയ ഒരു
ശക്ടോസജനക്ടോണപ എന്നുടള്ളക്ടോരു അഭനിപ്രക്ടോയസം എനനിക്കനില.  അകദഹസം ബഹനിരക്ടോകേക്ടോശ
ശക്ടോസജനക്ടോണപ.  സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുസം  അതനിടന്റെ  കുറവപ  ഇതനിനകേത്തുണ്ടക്ടോയനിരുന്നു.
ഗക്ടോഡ്ഗനില കേമ്മനീഷന റനികപക്ടോര്ട്ടനികനക്കക്ടോളസം  കൂടറകടനി  അസംഗനീകേരനിക്കക്ടോന പറക്ടോത്തേ
ഭക്ടോഗങ്ങളക്ടോണപ അതനില വന്നനിരനിക്കുന്നതപ. അതനിനുകശഷമക്ടോണപ അതുമക്ടോയനി ബനടപട്ട
ഒരു  പ്രകമയസം  പക്ടോസക്ടോക്കനി  ടപക്ടോതു  കേണ്ടസനസകസക്ടോടു  കൂടനി  നമ്മള്  അയചതപ.
ഇകപക്ടോഴുസം  അതനില  തടന്ന  നനിലക്കുകേയക്ടോണപ.  ഭരണ-പ്രതനിപക  കഭദടമകനര
യക്ടോടതക്ടോരു അഭനിപ്രക്ടോയ  വരതരക്ടോസവമനില.  വരകനികേള്ക്കപ  അഭനിപ്രക്ടോയ  വരതരക്ടോസമുണ്ടക്ടോകുസം.
പടക  പ്രതനിപകത്തേനിടന്റെയുസം  ഭരണപകത്തേനിടന്റെയുസം  ടപക്ടോതു  consensus  ഈ
റനികപക്ടോര്ട്ടപ  നടപനിലെക്ടോക്കക്ടോന  കേഴനിയനിലക്ടോടയന്നുള്ളതക്ടോണപ.  അതപ  കകേരളത്തേനിടലെ  123
വനികലജുകേളനിടലെ പക്ടോവടപട്ട കൃഷനിക്കക്ടോടരയുസം വനികേസനടത്തേയുസം ബക്ടോധനിക്കുടമന്നുസം മറ്റു
പ്രതരക്ടോഘക്ടോതങ്ങള് ഉണ്ടക്ടോക്കുടമന്നുസം അന്നടത്തേ പ്രതനിപക ഉപകനതക്ടോവപ ബഹുമക്ടോനടപട്ട
കകേക്ടോടനികയരനി  ബക്ടോലെകൃഷ്ണടന്റെ  പ്രകമയത്തേനില  പറഞ  അകത  കേക്ടോരരങ്ങള് ഒരനിക്കല
കൂടനി അടനിവരയനിട്ടപ  പറയക്ടോന ഞക്ടോന നനിര്ബനനിക്കടപടുകേയക്ടോണപ.   അതനിലനനിന്നുസം
ഒരു മക്ടോറവസം ഇല.  കേസ്തൂരനിരസംഗന റനികപക്ടോര്ട്ടനിടന്റെ അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില കകേരളത്തേനിടലെ
123  വനികലജുകേളനിലെക്ടോയനി  13108   ചെതുരശ്ര  കേനികലെക്ടോമനീററക്ടോണപ  പരനിസ്ഥനിതനി  കലെക്ടോലെ
പ്രകദശമക്ടോയനി  കേണക്കക്ടോക്കനിയനിരുന്നതപ.  തുടര്ന്നപ  സസംസ്ഥക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര്  3114.3
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ചെതുരശ്ര കേനികലെക്ടോമനീറര്  കുറവപ  ടചെയപ  9107  ചെതുരശ്ര  കേനികലെക്ടോമനീറര്  വനകമഖലെയുസം
856.70 ചെതുരശ്ര കേനികലെക്ടോമനീറര് വകനതര കമഖലെയക്ടോയുസം ഉള്ടപടുന്ന സസംസ്ഥക്ടോനടത്തേ
പരനിസ്ഥനിതനി കലെക്ടോലെപ്രകദശസം 9993.7 ചെതുരശ്ര കേനികലെക്ടോമനീററക്ടോയനി കേണക്കക്ടോക്കുന്നതനിനപ
കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനികനക്ടോടപ  ആവശരടപട്ടു.  10-3-2014-ല കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് പുറടപടുവനിച
കേരടപ വനിജക്ടോപനത്തേനില സസംസ്ഥക്ടോനടത്തേ 9993.7 ചെതുരശ്ര കേനികലെക്ടോമനീറര് പരനിസ്ഥനിതനി
കലെക്ടോലെപ്രകദശമക്ടോയനി  കേണക്കക്ടോക്കനി.  കേരടപ  വനിജക്ടോപനസം  പുറടപടുവനിചതനിനുകശഷസം
ഈ  123  വനികലജുകേളടട  അതനിര്ത്തേനി  നനിര്ണ്ണയനിച  നലകേക്ടോന  കകേന്ദ്ര  വനസം-
പരനിസ്ഥനിതനി  മനക്ടോലെയസം  സസംസ്ഥക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരനികനക്ടോടപ  ആവശരടപട്ടു.  ഇതനിനക്ടോയനി
സര്ക്കക്ടോര് നനികയക്ടോഗനിച പഞക്ടോയത്തുതലെ സമനിതനി തയ്യേക്ടോറക്ടോക്കനിയ റനികപക്ടോര്ട്ടപ പ്രകേക്ടോരസം
സസംസ്ഥക്ടോനത്തേക്ടോടകേ  119  വനികലജുകേളനിലെക്ടോയനി  9839.314  ചെതുരശ്ര  കേനികലെക്ടോമനീറര്
പരനിസ്ഥനിതനി കലെക്ടോലെ പ്രകദശമക്ടോയനി നനിജടപടുത്തേണടമന്നപ കകേന്ദ്ര വനസം-പരനിസ്ഥനിതനി
മനക്ടോലെയകത്തേക്ടോടപ ആവശരടപടുകേയുണ്ടക്ടോയനി. മുകേളനില പറഞ 10-3-2014-ടലെ കേരടപ
വനിജക്ടോപനത്തേനിടന്റെ  കേക്ടോലെക്ടോവധനി  പൂര്ത്തേനിയക്ടോയനിട്ടുസം  അന്തനിമ  വനിജക്ടോപനസം
പുറടപടുവനിക്കക്ടോത്തേതനിനക്ടോല 4-9-2015-ല പുതനിയ കേരടപ വനിജക്ടോപനസം കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര്
പുറടപടുവനിച.  ഈ വനിജക്ടോപനത്തേനിലസം കകേരളത്തേനിടലെ പരനിസ്ഥനിതനി  കലെക്ടോലെപ്രകദശങ്ങളടട
വനിസ്തൃതനി  123  വനികലജുകേളനിലെക്ടോയനി  9993.7  ചെതുരശ്ര കേനികലെക്ടോമനീററക്ടോയനി തടന്നയക്ടോണപ
കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ളതപ. പരനിസ്ഥനിതനി കലെക്ടോലെ പ്രകദശങ്ങളക്ടോയനി പ്രഖരക്ടോപനിചനിട്ടുള്ള ഇടങ്ങളനില
ജനവക്ടോസ  കകേന്ദ്രങ്ങളസം  ഉള്ടപടുന്നുടണ്ടന്ന  പ്രശസം  സജനീവമക്ടോയനി  ഉയര്ന്നുവന്നു.
ജനജനീവനിതടത്തേ പ്രതനിസനനിയനിലെക്ടോക്കുന്നുടവന്ന പ്രശവസം സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ ശ്രദ്ധയനിലടപട്ടു.
പരനിസ്ഥനിതനി കലെക്ടോലെപ്രകദശങ്ങളനില നനിന്നുസം ജനവക്ടോസ കകേന്ദ്രങ്ങടള മക്ടോറനി നനിര്ത്തേനികയക്ടോ,
അകതസമയസം  പരനിസ്ഥനിതനി  കലെക്ടോലെപ്രകദശങ്ങളക്ടോയനി  സസംരകനിക്കടപകടണ്ട  പ്രകദശങ്ങടള
സസംരകനിചടകേക്ടോണ്ടുമുള്ള നനിയമമക്ടോണപ  ഉണ്ടക്ടോകകേണ്ടതപ എന്നുള്ള കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടക്ടോണപ  ഈ
ഗവണ്ടമന്റെനിനുള്ളതപ.  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനില ഇതനിനക്ടോയനി  സമ്മര്ദസം  ടചെലത്തുസം.  ഇതനിനുകവണ്ടനി
എലക്ടോ  ബഹുമക്ടോനടപട്ട  അസംഗങ്ങളടടയുസം  കൂട്ടക്ടോയ  പ്രവര്ത്തേനവസം  പനിന്തുണയുസം
ഉണ്ടക്ടോകേണടമന്നക്ടോണപ സര്ക്കക്ടോര് ആഗഹനിക്കുന്നതപ.  ബഹുമക്ടോനടപട്ട രക്ടോജു എബ്രഹസം
അവതരനിപനിച ശ്രദ്ധ കണനിക്കലെനിടലെ ഉള്ളടക്കകത്തേക്ടോടപ പരനിപൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം കയക്ടോജനിക്കുന്നു. 

ശ്രനീ  .    രക്ടോജു എബ്രഹക്ടോസം:  സര്,  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം കയക്ടോജനിച സ്ഥനിതനിക്കപ പ്രകതരകേസം
കചെക്ടോദരസം  ഉന്നയനിക്കുന്നനില.  എന്നനിരുന്നക്ടോലസം രണ്ടക്ടോസം  വട്ടസം  കകേന്ദ്ര വനസം-പരനിസ്ഥനിതനി
മനക്ടോലെയസം  ടതളനിടവടുക്കക്ടോന  കപക്ടോകുന്നുടവന്നപ  മനനി  പ്രഖരക്ടോപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
അങ്ങടനയക്ടോടണങ്കനില അതനിനുകവണ്ട തയ്യേക്ടോടറടുപപ നടത്തുകേയുസം  123  വനികലജുകേളനിടലെ
ജനവക്ടോസ കകേന്ദ്രങ്ങടള പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം  ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോനുള്ള ഒരു നയസം രൂപനീകേരനിക്കണ
ടമന്നുള്ളതക്ടോണപ എടന്റെ നനിര്കദശസം.
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ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബക്ടോലെന:  ഇതുസസംബനനിചപ  മറുപടനി  പറഞതക്ടോണപ.  ഇതനിനപ
പ്രകതരകേസം മറുപടനിയുടട ആവശരമനില.                                                            

(2) കറഷന വനിഹനിതസം ടവട്ടനിക്കുറചതപ സസംബനനിചപ 

ശ്രനീ  .   അനൂപപ കജക്കബപ: സര്, കറഷന കേടകേളനിലൂടട ലെഭരമക്ടോകുന്ന ഭകരധക്ടോനര
വനിഹനിതത്തേനില വലെനിയ  കുറവണ്ടക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.  ഇന്നടലെ ബഹുമക്ടോനടപട്ട  പ്രതനിപകകനതക്ടോവപ
സബ്മനിഷനനിലൂടട ഈ വനിഷയസം ഉന്നയനിച.  അതനികനക്ടോടടക്ടോപസം മടണ്ണണ്ണയുടട ലെഭരതയുസം
കുറഞതപ കറഷന  ഉപകഭക്ടോകക്ടോക്കള്ക്കപ ഇരട്ടനി പ്രഹരസം ഉണ്ടക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ഇകപക്ടോള്  കേക്ടോല ലെനിറര് മടണ്ണണ്ണകപക്ടോലസം വനിതരണസം ടചെയ്യേക്ടോന കേഴനിയക്ടോത്തേ സക്ടോഹചെരരസം
കറഷന കേടകേളനിലൂടട വരുന്നുടവന്നുള്ളതക്ടോണപ ഏറവസം ഒടുവനില ലെഭരമക്ടോകുന്ന വനിവരസം.
ഇതപ  മതരകമഖലെടയകപക്ടോലസം  ടതറക്ടോയ രനീതനിയനില ബക്ടോധനിക്കുടമന്നുള്ള വനിഷയവസം
നനിലെനനിലക്കുന്നു. ഭകരഭദതക്ടോ നനിയമസം നടപനിലെക്ടോക്കുവക്ടോന കേഴനിഞ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
കേക്ടോലെത്തേപ  വനിവനിധ  പദ്ധതനികേള്  രൂപനീകേരനിചനിരുന്നു.  അടതക്ടോന്നുസം  ആവര്ത്തേനിക്കക്ടോന
ഞക്ടോന  ആഗഹനിക്കുന്നനില.  എലക്ടോ  പഴുതുകേളസം  അടചപ  ഈ  നനിയമസം  നടപനിലെക്ടോക്കുകേ
എന്നുള്ളതക്ടോണപ കേഴനിഞ ഗവണ്ടമന്റെപ എടുത്തേനിരുന്ന നനിലെപക്ടോടപ.   ഇകപക്ടോള് വനിവനിധ
സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങള് ഇതപ നടപനിലെക്ടോക്കനിടയന്നപ പറയുകമക്ടോള് ,  പലെകപക്ടോഴുസം അതപ കകേന്ദ്രത്തേനിടന്റെ
വലെനിയ സമ്മര്ദസം ടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ.  ഇകപക്ടോള് കകേരളത്തേനിലസം അകത നനിലെയനിലള്ള സമ്മര്ദസം
അവര് പയറനിയനിരുന്നു. നനിലെവനിലണ്ടക്ടോയനിരുന്ന ബനി.പനി.എല. കേക്ടോര്ഡുകേള് മുനഗണനക്ടോ
വനിഭക്ടോഗങ്ങളക്ടോക്കനി  പരനിവര്ത്തേനടപടുത്തേനി  നനിയമസം  നടപനിലെക്ടോക്കുകേയക്ടോണുണ്ടക്ടോയതപ.
അത്തേരത്തേനില  2014-ല  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെപ ആകലെക്ടോചെനിചനിരുന്നു.  പകക
ബനി.പനി.എല കേക്ടോര്ഡനില അനര്ഹരുടണ്ടന്നുള്ളതുടകേക്ടോണ്ടപ ആ അനര്ഹടര വനീണ്ടുസം
മുനഗണനക്കക്ടോരക്ടോക്കനിയക്ടോല  ടചെയ്തുടകേക്ടോണ്ടനിരുന്ന  ടതറപ  വനീണ്ടുസം  ആവര്ത്തേനിക്കുന്നതു
കപക്ടോടലെയക്ടോകുസം.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ  യഥക്ടോര്ത്ഥ  ഗുണകഭക്ടോകക്ടോക്കടള  കേടണ്ടത്തുകേ  എന്ന
നയത്തേനികലെയപ  നനീങ്ങുകേയുസം  കറഷന  കേക്ടോര്ഡപ  പുതുക്കുന്ന  നടപടനിയനികലെയപ
കപക്ടോകുകേയുസം ടചെയ്തു.  സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുസം  അതപ  വലെനിടയക്ടോരു കപ്രക്ടോസസപ  ആയനിരുന്നു.
അതനിനപ സമയസം ആവശരമക്ടോയനിരുന്നു. പനിന്നനീടപ ഞങ്ങളതനിടന്റെ ലെനിസ്റ്റുകേള് ലെഭരമക്ടോക്കനി
തക്ടോലൂക്കപ തലെത്തേനില മുനഗണനക്കക്ടോടര കേടണ്ടത്തേക്ടോനുള്ള തനീരുമക്ടോനടമടുത്തു. പുതനിയ
ഗവണ്ടമന്റെപ വന്ന സന്ദര്ഭത്തേനില തക്ടോലൂക്കപ ടലെവലെനില മുനഗണനക്കക്ടോടര കേടണ്ടകത്തേണ്ട,
സസംസ്ഥക്ടോന തലെത്തേനില കേടണ്ടത്തേണടമന്ന ഒരു നയപരമക്ടോയ മക്ടോറസം  ടകേക്ടോണ്ടുവന്നു.
ആധക്ടോര്  സനീഡനിസംഗുസം  ടകേക്ടോണ്ടുവന്നു.  സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുസം  കൂടുതല  സമയസം
അക്കക്ടോരരത്തേനിടലെടുത്തുടവന്നുള്ളതക്ടോണപ.  അതക്ടോണപ  ബഹുമക്ടോനടപട്ട  മനനി  മക്ടോര്ചപ
മക്ടോസത്തേനികലെ പുതനിയ കേക്ടോര്ഡപ ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന കേഴനിയുകേയുളടവന്നപ പ്രഖരക്ടോപനിചതപ. ആ
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കേക്ടോലെതക്ടോമസസം  കൃതരമക്ടോയ  നനിലെയനില  കകേന്ദ്രടത്തേ  ധരനിപനിചനിരുന്നുടവങ്കനില  നമുക്കപ
ലെഭനികക്കണ്ട ഭകരധക്ടോനരങ്ങളനില കുറവപ വരുമക്ടോയനിരുന്നനില.  കകേരളത്തേനിടന്റെ പ്രകതരകേ
സക്ടോഹചെരരങ്ങള്  കൃതരതകയക്ടോടട  കകേന്ദ്രടത്തേ  ധരനിപനിക്കുന്നതനില  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥ
തലെത്തേനിലെക്ടോകണക്ടോ  ഗവണ്ടമന്റെപ  തലെത്തേനിലെക്ടോകണക്ടോ  വനീഴ്ച  പറനിയനിട്ടുള്ളടതന്ന  കേക്ടോരരസം
പരനികശക്ടോധനിക്കണസം.  നമ്മുകടതപ  സക്ടോറബ്യൂട്ടറനി  കറഷനനിസംഗപ  സസംവനിധക്ടോനമുള്ള  ഒരു
സസംസ്ഥക്ടോനമക്ടോണപ.  ഇന്തരയനില  ഏറവസം  നല  കറഷനനിസംഗപ  സസംവനിധക്ടോനമുള്ള
സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനിടലെക്ടോന്നക്ടോണപ കകേരളസം.  നമുക്കപ പൂര്ണ്ണമക്ടോയ വനിടട്ടടുപ്പുണ്ടപ. അഡനീഷണല
അകലെക്ടോട്ടപടമനസം  കനക്ടോര്മല  അകലെക്ടോട്ടപടമനസം  നൂറപ  ശതമക്ടോനവസം  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന
സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനിടലെക്ടോന്നക്ടോണപ കകേരളസം. പലെ കസറ്റുകേളനിലസം അതനില. അത്തേരത്തേനിലള്ള
സക്ടോഹചെരരങ്ങടളക്ടോടക്ക ചൂണ്ടനിക്കക്ടോട്ടനി കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെനിടന സമ്മര്ദടപടുത്തേനി അതപ
ടകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനുള്ള  നടപടനി  ഗവണ്ടമന്റെപ  സസ്വനീകേരനിക്കണസം.  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്
അത്തേരത്തേനിലള്ള  ഒരു  സമനീപനസം  സസ്വനീകേരനിചതപ  തനികേചസം  പ്രതനികഷധക്ടോര്ഹമക്ടോണപ.
കകേന്ദ്ര നയടത്തേ ശകമക്ടോയനിത്തേടന്ന ഞങ്ങളസം എതനിര്ക്കുന്നു. ഇതനിടന്റെ കപരനില അരനി
ടകേക്ടോടുക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന സക്ടോഹചെരരമനില.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ എസം.എസപ.പനി.  ഹപ്രസനിടലെങ്കനിലസം
അരനിടയടുത്തേപ സബ്സനിഹഡസപ ടചെയപ കറഷന കേക്ടോര്ഡുടമകേള്ക്കപ ടകേക്ടോടുക്കുവക്ടോനുള്ള
സമനീപനസം സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് സസ്വനീകേരനിക്കണടമന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.
അതുകപക്ടോടലെ ബനി.പനിഎല.  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ  സഗൗജനര അരനി  വനിതരണസം ടചെയ്യുന്നുണ്ടപ.
കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെപ  ആരസംഭനിച  സഗൗജനര  പദ്ധതനി  ഇത്തേവണ
ഭകരഭദതക്ടോ നനിയമസം  നടപനിലെക്ടോക്കുകമക്ടോഴുസം  മുനഗണനക്ടോ  വനിഭക്ടോഗക്കക്ടോര്ക്കപ  അകത
നനിലെയനില തുടരക്ടോനുള്ള നടപടനി ഗവണ്ടമന്റെപ സസ്വനീകേരനിക്കണസം.  അകതക്ടോടടക്ടോപസംതടന്ന
നമ്മുടട  ടകയനിടമന്നുള്ളതപ  16  ¼ ലെകസം  ടമടനികേപ  ടണ്  ഭകരധക്ടോനരമക്ടോണപ.
ഭകരഭദതക്ടോ നനിയമസം അനുസരനിചപ  14  ¼ ലെകസം ടമടനികേപ ടണ്ണക്ടോണപ ഉള്ടപടുത്തേനിയനി
രനിക്കുന്നതപ.  അതപ  പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി  അസംഗനീകേരനിചനിട്ടനില. നമ്മുടട  ടകയനിസം  അവനിടട
കേനിടക്കുന്നുടണ്ടന്നുള്ളതപ ഗവണ്ടമന്റെനിടന ഓര്മ്മനിപനിക്കക്ടോന ഞക്ടോന ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.
അകതക്ടോടടക്ടോപസം  മടണ്ണണ്ണയുടട  ലെഭരത  കുറയുന്നു.  കൂടക്ടോടത  മടണ്ണണ്ണയുടട  ചെനിലറ
വനിലപനവനിലെ  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെപ  വന്നതനിനുകശഷസം  വര്ദ്ധനിപനിചതപ  തനികേചസം
പ്രതനികഷധക്ടോര്ഹമക്ടോണപ.  സസംസ്ഥക്ടോനത്തേപ ലെഭനിചടകേക്ടോണ്ടനിരുന്ന മടണ്ണണ്ണ വനിഹനിതസം ഇകപക്ടോള്
ഗണരമക്ടോയനി  കുറഞടകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഏറവസം  ഒടുവനില  മനസനിലെക്ടോക്കക്ടോന
കേഴനിയുന്നതപ  16,908  കേനികലെക്ടോ ലെനിററക്ടോയനി മടണ്ണണ്ണ വനിഹനിതസം കകേന്ദ്രസം കുറചടവന്നുള്ളതക്ടോണപ.
ഇന്നടലെ ശ്രനീ.  രക്ടോജു എബ്രഹക്ടോസം ഇവനിടട സസംസക്ടോരനിചകപക്ടോള് ഭകരഭദതക്ടോ നനിയമസം
നടപക്ടോക്കക്ടോന  ഹവകുന്നുടവന്നുള്ളതുടകേക്ടോണ്ടപ  കറഷന സമ്പ്രദക്ടോയസം  തക്ടോറുമക്ടോറക്ടോയ
നനിലെയനിലെക്ടോടണന്നപ പറഞ.  മടണ്ണണ്ണയുമക്ടോയനി ഭകരഭദതക്ടോ നനിയമത്തേനിനപ യക്ടോടതക്ടോരു
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ബനവമനില. എന്തുടകേക്ടോണ്ടപ കകേന്ദ്രസം മടണ്ണണ്ണയുടട വനിഹനിതസം  ഇത്രമക്ടോത്രസം കുറയ്ക്കുന്നു.
36 ശതമക്ടോനത്തേനിടന്റെ കുറവവന്നു. അതപ restore ടചെയ്യേക്ടോന എന്തപ നടപടനി ഗവണ്ടമന്റെപ
സസ്വനീകേരനിചടവന്നുള്ളതപ വരകമക്ടോകക്കണ്ടതക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.  അതുകപക്ടോടലെ ഇന്നപ  18  രൂപയക്ടോണപ
മടണ്ണണ്ണയുടട  ചെനിലറ  വനിലെടയന്നപ  ഞക്ടോന  മനസനിലെക്ടോക്കുന്നു.  കകേന്ദ്രസം  25  ഹപസ
വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്ന  സന്ദര്ഭത്തേനില  കകേരളസം  പനിന്നനീടുസം  വര്ദ്ധനവപ  വരുത്തുകേയക്ടോണപ.
ഞക്ടോന ആദരകമ സൂചെനിപനിച, ഇതുമൂലെസം ഒരു ഇരട്ടപ്രഹരസം കറഷനകേക്ടോര്ഡപ ഉടമകേള്ക്കപ
വരുടമന്നപ.  അത്തേരത്തേനില വനിലെ വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്ന ഒരു സക്ടോഹചെരരമുണ്ടക്ടോയനിരനിക്കുന്നു.
ആ  വനിലെ  വര്ദ്ധനിപനിചതപ  മക്ടോറണസം.  വനിലെ  ഏകേനീകേരണടമന്ന  നനിലെയനിലെക്ടോണപ  അതപ
വന്നനിരനിക്കുന്നതപ.  എറണക്ടോകുളത്തുസം മധരകകേരളത്തേനിലസം  വനിലെ കുറചപ  മടണ്ണണ്ണ ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന
നമുക്കപ കേഴനിയുസം. ടക്ടോനകസക്ടോര്കട്ടഷന കകേക്ടോസപ കൂടുന്നതനുസരനിചപ ടതകക്കക്ടോകട്ടക്ടോ വടകക്കക്ടോകട്ടക്ടോ
ഉള്ള ജനിലകേളനില വനിലെ വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോസം.  പടക എലക്ടോയനിടത്തുസം ഒകര വനിലെ ടകേക്ടോണ്ടു
വരുകമക്ടോള്  അതപ  നരക്ടോയനീകേരനിക്കക്ടോന  കേഴനിയനില.  അക്കക്ടോരരത്തേനില  ഗവണ്ടമന്റെപ
പുനരക്ടോകലെക്ടോചെന നടകത്തേണ്ടതക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ. കകേരളത്തേനിനപ കേനിട്ടനിടക്കക്ടോണ്ടനിരുന്ന വനിഹനിതസം
നനിലെനനിര്ത്തുവക്ടോനുള്ള സക്ടോഹചെരരസം ഉണ്ടക്ടോക്കണടമന്നക്ടോണപ ഈ ശ്രദ്ധ കണനിക്കലെനിലൂടട
ഗവണ്ടമന്റെനികനക്ടോടപ അഭരര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതപ. 

ഭകരവസം സനിവനില സഹപസുസം വകുപ്പുമനനി (ശ്രനീ  .    പനി  .    തനികലെക്ടോത്തേമന): സര്,
2013-ടലെ  ഭകരഭദതക്ടോ  നനിയമസം  കകേരള  സസംസ്ഥക്ടോനത്തേപ  നടപക്ടോക്കക്ടോത്തേതനിനക്ടോല
എ.പനി.എല.,  ബനി.പനി.എല.  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ  ലെഭരമക്ടോയനിടക്കക്ടോണ്ടനിരുന്ന  അധനികേ
വനിഹനിതസം  നലകകേണ്ടതനിലക്ടോടയന്നുസം  എ.പനി.എല.  വനിഭക്ടോഗത്തേനിനപ  അനുവദനിക്കുന്ന
അരനിക്കുസം കഗക്ടോതമനിനുസം 2016 നവസംബര് മുതല തക്ടോങ്ങുവനിലെ നനിരക്കപ- എസം.എസപ.പനി.
ഡനിഹറവ്ഡപ  കററപ ഈടക്ടോക്കണടമന്നുസം  തനീരുമക്ടോനനിചടകേക്ടോണ്ടുള്ള  7-10-2016-ടലെ
1-2-2015/ബനി.പനി.3  നമരനിലള്ള  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തേരവപ  ലെഭരമക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.
ഭകരഭദതക്ടോ  നനിയമത്തേനിടന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയുള്ള  നടപടനികേള്  സമയബനനിതമക്ടോയനി
പൂര്ത്തേനിയക്ടോക്കക്ടോത്തേതനിനക്ടോലെക്ടോണപ കമല നടപടനി.  കേഴനിഞ സക്ടോമത്തേനികേ വര്ഷത്തേനില
അനുവദനിച  കനക്ടോര്മല  വനിഹനിതസം  അകത  അളവനില  തടന്ന  കകേന്ദ്രത്തേനിലനനിന്നുസം
അനുവദനിചനിട്ടുണ്ടപ.  എന്നക്ടോല  മുനവര്ഷങ്ങളനില  അനുവദനിചനിരുന്ന  അധനികേവനിഹനിതസം
2016  ഏപ്രനില  മുതല  ജൂണ്  വടരയുള്ള  മൂന്നപ  മക്ടോസങ്ങളനികലെയക്ടോണപ  അനുവദനിച
നലകേനിയനിട്ടുള്ളതപ.  ഭകരഭദതക്ടോ  നനിയമസം  നടപനില  വരുത്തുന്നതനിടന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി
മുനഗണനക്ടോ  വനിഭക്ടോഗടത്തേ  കേടണ്ടത്തുകേ,  ഓണ്ഹലെന  അകലെക്ടോട്ടപടമന്റെപ  നലകുകേ,
വക്ടോതനിലപടനി  വനിതരണസം  നടത്തുകേ,  സസംസ്ഥക്ടോന-ജനിലക്ടോതലെ  പരക്ടോതനി   പരനിഹക്ടോര
ഓഫനീസര്മക്ടോടര നനിയമനിക്കുകേ,  സമ്പൂര്ണ്ണ കേമബ്യൂട്ടര്വലക്കരണസം നടത്തുകേ തുടങ്ങനിയ
പദ്ധതനികേള് സമയബനനിതമക്ടോയനി  പൂര്ത്തേനിയക്ടോകക്കണ്ടനിയനിരുന്നു.  മുനഗണനക്ടോ  വനിഭക്ടോഗങ്ങടള
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കേടണ്ടത്തുന്നതനിനപ  തക്ടോലൂക്കപ  തലെത്തേനില  റക്ടോങ്കനിസംഗപ  നടത്തേനിയനിരുന്നു.  എങ്കനിലസം
അതനിടലെ അപക്ടോകേതകേള് കേണക്കനിടലെടുത്തേപ സസംസ്ഥക്ടോനതലെ റക്ടോങ്കനിസംഗപ  നടത്തുവക്ടോന
ഈ സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തേനില വന്നതനിനുകശഷസം തനീരുമക്ടോനനിച. തുടര്ന്നപ പ്രക്ടോഥമനികേ
പട്ടനികേ പ്രസനിദ്ധനീകേരനിച.  അന്തനിമ മുനഗണന,  മുനഗണകനതര പട്ടനികേ പ്രസനിദ്ധനീകേരനിചതനിനു
കശഷസം  കറഷന  കേക്ടോര്ഡപ  വനിതരണസം  ടചെയ്യുന്നതക്ടോണപ.  ഭകരഭദതക്ടോ  നനിയമസം
നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന്നതുപ്രകേക്ടോരസം കറഷന സക്ടോധനങ്ങള് ഓണ്ഹലെനനിലൂടട അനുവദനിക്കുന്ന
പ്രവര്ത്തേനത്തേനിടന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി എഫപ.സനി.ഐ.യനില നനിന്നുസം കറഷന സക്ടോധനങ്ങള്
വനിടട്ടടുത്തേപ എ.ആര്.ഡനി.കേള് വഴനി കറഷന കേക്ടോര്ഡുടമകേള്ക്കപ വനിതരണസം ടചെയ്യുന്നതു
വടരയുള്ള  വനിവരങ്ങള്  വകുപനിടന്റെ  ടവബ്ഹസറനിലൂടട  ടപക്ടോതുജനങ്ങള്ക്കപ
ലെഭരമക്ടോക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  സസ്വനീകേരനിചവരുന്നു.  കൂടക്ടോടത  നനിയമത്തേനില
അനുശക്ടോസനിചനിട്ടുള്ള  സസംസ്ഥക്ടോന  ഭകര  കേമ്മനീഷനുസം ജനിലക്ടോ  പരക്ടോതനി  പരനിഹക്ടോര
ഓഫനീസര്മക്ടോകരയുസം നനിയമനിചടകേക്ടോണ്ടപ  13-10-2016-ടലെ സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തേരവപ  എസംഎസപ.
(നമര്)16/2016/ഭകരടപക്ടോതുവനിതരണ വകുപ്പുപ്രകേക്ടോരസം ഉത്തേരവക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.  ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ
അധനികേക്ടോരത്തേനില  വന്നതനിനുകശഷസം  ഈ  ആകപ  നടപനില  വരുത്തുന്നതനിനുകവണ്ടനി
ഒകട്ടടറ  കേക്ടോരരങ്ങള്  ടചെയ്യുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  ഇത്രയുസം  കേക്ടോരരങ്ങള്  ടചെയ  ഞങ്ങടള
കുറടപടുത്തേരുതപ.  ഞങ്ങള് നക്ടോലമക്ടോസസം ടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ ഇക്കക്ടോരരങ്ങടളക്ടോടക്ക ടചെയതപ.
അങ്ങപ കേഴനിഞ ഗവണ്ടമന്റെനിടലെ ഭകര ടപക്ടോതുവനിതരണ വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന്നു.
അകങ്ങയപ മൂന്നു വര്ഷസം കേനിട്ടനി. അങ്ങപ കേക്ടോരരമക്ടോയനിടട്ടക്ടോന്നുസം ടചെയനില. അതനിനപ ഞങ്ങള്
കുറടപടുത്തുകേയല,  മറനിചപ   ഇകങ്ങക്ടോട്ടപ  കുറടപടുത്തേരുതപ.  ഈ ആകപ കകേരളത്തേനില
നടപനില വരുത്തേക്ടോത്തേതനിടന്റെ കപരനില  ഓണത്തേനിനുമുമപ നമുക്കപ നലകകേണ്ടനിയനിരുന്ന
അധനികേ അകലെക്ടോട്ടപടമന്റെപ ആദരസം നനിര്ത്തേനിവച.  ആ പ്രയക്ടോസമക്ടോണപ നമ്മള് അനുഭവനിക്കുന്നതപ.
ഇതപ  നടപക്ടോക്കക്ടോത്തേതനിടന്റെ  കപരനില  എ.പനി.എല.  കേക്ടോര്ഡുടമകേള്ക്കപ  നലകുന്ന
ആനുകൂലെരങ്ങള്  എടുത്തുകേളയുസം  എന്നക്ടോണപ  ഓണസം  കേഴനിഞകപക്ടോള്  നമ്മകളക്ടോടപ
കകേന്ദ്രസം പറഞതപ. എടുത്തു കേളയക്ടോതനിരനിക്കണടമങ്കനില നവസംബര് ഒന്നു മുതല  ഈ
ആകപ പ്രകേക്ടോരമുള്ള ഭകര ധക്ടോനര വനിതരണസം ഇവനിടട നടപനില വരുത്തേണസം.   അതപ
നടപനില  വരുത്തുന്നതനിനുകവണ്ടനിയുള്ള  വളടര  സനീഡനിയക്ടോയനിട്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തേനങ്ങളമക്ടോയനി
മുകമക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  ഇന്നടലെ അക്കക്ടോരരങ്ങള് സസംബനനിടചലക്ടോസം ഞക്ടോന വനിശദമക്ടോയനി
സഭയനില പറഞതക്ടോണപ.  അക്കക്ടോരരങ്ങള് പറഞപ തക്ടോങ്കള് ഞങ്ങടള കുറടപടുത്തുകേയല
കവണ്ടതപ.  ഞക്ടോന കൂടുതലെക്ടോയനി അതനിടനക്കുറനിടചക്ടോന്നുസം പറയുന്നനില.  ഈ നനിര്കദശസം
കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെനില നനിന്നുസം വന്നയുടടന തടന്ന  കകേന്ദ്രമനനിടയ കനരനിട്ടപ കപക്ടോയനിക്കണ്ടു
നനികവദനസം  സമര്പനിച.  കകേരളത്തേനില  നടപനില  വരുത്തുന്ന  എലക്ടോക്കക്ടോരരങ്ങടളയുസം
കുറനിചപ  അകദഹകത്തേക്ടോടപ  വനിശദനീകേരനിച എന്നുമക്ടോത്രമല,  ശ്രനീ.  എ.  ടകേ.  ആന്റെണനി,
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ശ്രനീ. ടകേ. സനി. കവണുകഗക്ടോപക്ടോല,  ശ്രനീ. ടകേ. വനി. കതക്ടോമസപ ഉള്ടപടട മുഴുവന എസം.പനി.-മക്ടോര്ക്കുസം
നനികവദനസം ടകേക്ടോടുത്തു.  ഇവനിടടത്തേ ടപക്ടോളനിറനിക്കല ലെനീകഡഴനിടന കേക്ടോണക്ടോന ശ്രമനിച.
ശ്രനീ.  കുമ്മനസം രക്ടോജകശഖരന,  ശ്രനീ.  ഒ.  രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോല എന്നനിവരുള്ടപടടയുള്ളവടര
കനരനിട്ടപ കേണ്ടപ സസംസക്ടോരനിച. അങ്ങടന മുഴുവന കപരുടടയുസം പനിന്തുണകയക്ടോടുകൂടനി നമുക്കപ
അര്ഹതടപട്ട ധക്ടോനരവനിഹനിതസം കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെനില നനിന്നുസം വക്ടോങ്ങനിടയടുക്കക്ടോനുള്ള
പരനിശ്രമങ്ങളക്ടോണപ  ഞങ്ങള്  നടത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതപ.  അതനിനപ  തക്ടോങ്കളടക്കമുള്ളവരുടട
പനിന്തുണ ഉണ്ടക്ടോകകേണ്ടതക്ടോണപ എന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ പറയക്ടോനുള്ളതപ. 

ഈ  സക്ടോമത്തേനികേ  വര്ഷത്തേനില  അനുവദനിക്കടപട്ടനിട്ടുള്ള  പനി.ഡനി.എസപ.
മടണ്ണണ്ണയുടട അളവനില  ഗണരമക്ടോയ കുറവപ വന്നനിട്ടുണ്ടപ. 2016-17  ആദരപക്ടോദത്തേനില
27960  കേനികലെക്ടോ  ലെനിററുസം   രണ്ടക്ടോസം  പക്ടോദത്തേനില  26568  കേനികലെക്ടോ  ലെനിററുസം  ഒകകക്ടോബര്
മുതല  ഡനിസസംബര്  വടരയുള്ള  മൂന്നക്ടോസം  പക്ടോദത്തേനില  16908  കേനികലെക്ടോ  ലെനിററുമക്ടോണപ
കകേന്ദ്രഗവണ്ടമന്റെനിലനനിന്നുസം  ലെഭരമക്ടോയനിട്ടുള്ളതപ.  വനിളക്കപ  കേത്തേനിക്കുന്നതനിനുസം
പക്ടോചെകേക്ടോവശരത്തേനിനുസം  മക്ടോത്രകമ  പനി.ഡനി.എസപ.  മടണ്ണണ്ണ  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോവൂ  എന്ന
കേര്ശനമക്ടോയ കകേന്ദ്ര നനിര്കദശസം നനിലെവനിലണ്ടപ. കൂടക്ടോടത എല.പനി.ജനി. കേണകനുകേളസം
ഹവദദ്യുതനീകേരനിച  വനീടുകേളടട  എണ്ണവസം  വര്ദ്ധനിചവരുന്ന  സക്ടോഹചെരരത്തേനില  ഒകര
ആവശരത്തേനിനപ  രണ്ടുതരത്തേനിലള്ള സബ്സനിഡനി നടപക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിയനില എന്നക്ടോണപ
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയസം.  എല.പനി.ജനി.  കേണകനുകേളടട കേക്ടോരരത്തേനിലസം
ഹവദദ്യുതനീകേരനിച  വനീടുകേളടട  എണ്ണത്തേനിലസം  കകേരളത്തേനില  മറപ  സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങടളക്കക്ടോളസം
കദശനീയ  ശരക്ടോശരനികയക്കക്ടോളസം  ഉയര്ന്ന  ശരക്ടോശരനിയക്ടോണുള്ളതപ.  ഇതുകൂടക്ടോടത
മതരബനന  ആവശരസം  പരനിഗണനിചപ  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോര്  കേസ്വക്ടോട്ടയനിലനനിന്നപ  2525
കേനികലെക്ടോ  ലെനിറര്  മടണ്ണണ്ണ  വനിഹനിതസം  മതരബനന  കമഖലെയപ  നലകേനിവരുന്നു.
നക്ടോഷണല കേഗൗണ്സനില ഓഫപ  അഹപഡപ ഇക്കകണക്ടോമനികേപ റനിസര്ചനിടന്റെ സര്കവ്വ
പ്രകേക്ടോരസം  കകേരളത്തേനില  ലെഭരമക്ടോയ  മടണ്ണണ്ണയുടട  19.2  ശതമക്ടോനസം  ഇത്തേരത്തേനില
വകേമക്ടോറനി നലകുന്നുടവന്നുസം ആ ഇനത്തേനില ഏകേകദശസം 111 കകേക്ടോടനി രൂപ പ്രതനിവര്ഷസം
അധനികേമക്ടോയനി ടചെലെവക്ടോകുന്നുടവന്നുസം കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോര് അറനിയനിചനിട്ടുണ്ടപ.  മതരബനന
കമഖലെയപ  മടണ്ണണ്ണ  ഇനനിയുസം  വകേമക്ടോറനി  നലകേനിയക്ടോല  വനീണ്ടുസം  മടണ്ണണ്ണയുടട
പ്രതനിമക്ടോസ ലെഭരതയനില കുറവപ വരക്ടോന സക്ടോധരതയുണ്ടപ. ആയതനിനക്ടോല പനി.ഡനി.എസപ.
മടണ്ണണ്ണയുടട വനിതരണത്തേനില മതരബനന കമഖലെയുമക്ടോയനി ബനടപട്ട വനിഷയസം
ബഹുമക്ടോനടപട്ട  മുഖരമനനിയുടട  സക്ടോന്നനിദ്ധരത്തേനില ഫനിഷറനീസപ  വകുപ്പുമനനിയുമക്ടോയനി
ചെര്ച  ടചെയ്യേക്ടോന  തനീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണ്ടപ.  കകേരളത്തേനിടന്റെ  പ്രകതരകേ  സക്ടോഹചെരരസം
കേണക്കനിടലെടുത്തേപ  കേഴനിഞ സക്ടോമത്തേനികേ വര്ഷത്തേനില ലെഭരമക്ടോയ അളവനില മടണ്ണണ്ണ
അനുവദനിക്കണടമന്നപ ആവശരടപട്ടുടകേക്ടോണ്ടപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിനപ കേത്തേപ അയയ്ക്കുന്നുമുണ്ടപ. 
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ശ്രനീ  .    അനൂപപ  കജക്കബപ:  സര്,  ഇവനിടട  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെപ  എടുക്കുന്ന
നടപടനികേടള ടചെറുതക്ടോയനി കേക്ടോണുകേകയക്ടോ അത്തേരത്തേനിലള്ള സക്ടോഹചെരരങ്ങള്....

മനി  .   സനീക്കര്:   അങ്ങപ ഒറ കചെക്ടോദരസം കചെക്ടോദനിക.

ശ്രനീ  .    അനൂപപ കജക്കബപ:  സര്,  കചെക്ടോദരമക്ടോണപ.  അകദഹസം പറഞതുടകേക്ടോണ്ടപ
അതപ  വരകമക്ടോകക്കണ്ടതുണ്ടപ.  കകേരളത്തേനിടന്റെ  ഭകരധക്ടോനരങ്ങള്  കനടനിടയടുക്കുന്ന
കേക്ടോരരത്തേനില  ഒറടക്കട്ടക്ടോയനിട്ടുള്ള  സമനീപനമുണ്ടക്ടോകേണസം.  യക്ടോടതക്ടോരു  തര്ക്കവസം
അക്കക്ടോരരത്തേനിലെനില.  അതനിനപ ഐകേകേകണ്ഠരന നനിയമസഭ പ്രകമയവസം പക്ടോസക്ടോക്കനിയതക്ടോണപ.
ഞങ്ങളടട  പൂര്ണ്ണമക്ടോയ പനിന്തുണയുമുണ്ടപ.  ഞങ്ങളടട   ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  സമയത്തേപ
അന്നുണ്ടക്ടോയനിരുന്ന ബനി.പനി.എല.  കേക്ടോര്ഡുകേള്  മുനഗണനക്ടോ കേക്ടോര്ഡുകേളക്ടോക്കനി മക്ടോറനി
ഇതപ  നടത്തേണമക്ടോയനിരുന്നുടവങ്കനില  അങ്ങടന  ടചെയ്യേക്ടോമക്ടോയനിരുന്നു.  ഞക്ടോന  അതുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ
ആദരകമ പറഞതപ പഴുതുകേള്  അടചപ നനിയമസം നടപനിലെക്ടോക്കുകേ എന്ന ഒരു സമനീപന
മക്ടോയനിരുന്നു യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെപ  എടുത്തേനിട്ടുള്ളതപ. ഈ നനിയമസം നടപനിലെക്ടോക്കുവക്ടോന
ഞങ്ങള് എടന്തക്ടോടക്ക  ടചെയ്തു എന്നതപ  ഞക്ടോന  തടന്ന ഇത്തേവണ കചെക്ടോദരങ്ങളക്ടോയനി
കചെക്ടോദനിച. അകദഹസം തടന്ന എനനിക്കപ മറുപടനി നലകേനിയനിട്ടുണ്ടപ. 

മനി  .    സനീക്കര്:   മനനിയുടട  വനിശദനീകേരണത്തേനിടന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില  അങ്ങപ
ഒരു കചെക്ടോദരസം കചെക്ടോദനിക്കുകേയക്ടോണപ കവണ്ടതപ. 

ശ്രനീ  .   അനൂപപ കജക്കബപ: സര്, ഞക്ടോടനക്ടോന്നു പറകഞക്ടോടട്ട. ഇക്കക്ടോരരത്തേനില ഒരു
വരകത  ഉണ്ടക്ടോകേണസം.  അതുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ  ഇതപ  പറയുന്നതപ.  അത്തേരത്തേനിലള്ള
കേക്ടോരരങ്ങള്  കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  സമയത്തേപ  നടപനിലെക്ടോക്കനി  മുകമക്ടോട്ടുകപക്ടോയനിരുന്നു.
നനിയമസം  നടപനിലെക്ടോക്കുകമക്ടോള്  അപക്ടോകേതകേള്  ഉണ്ടക്ടോകേരുതപ.  ഒരു  തക്ടോലക്കക്ടോലെനികേ
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില  നനിയമസം  നടപക്ടോക്കണസം  എന്നക്ടോയനിരുന്നുടവങ്കനില  ഇതനിനുമുകമ
ഇതപ നടപനിലെക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിയുമക്ടോയനിരുന്നു. ഇടതലക്ടോസം കൃതരതകയക്ടോടുകൂടനി ടകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന
കവണ്ടനിയുള്ള ഒരു സമയമക്ടോണപ ഞങ്ങള് എടുത്തേതപ.  എന്തക്ടോയക്ടോലസം പുതനിയ ഗവണ്ടമന്റെപ
ഇതപ  ചെനിലെ മക്ടോറങ്ങളനിലൂടട ടകേക്ടോണ്ടുവരുന്നു എന്നക്ടോണപ മനസനിലെക്ടോക്കക്ടോന സക്ടോധനിചതപ.
എന്തക്ടോയക്ടോലസം  നടക്കടട്ട.  നനിയമസം  കൃതരമക്ടോയ  നനിലെയനില  നടപനിലെക്ടോക്കുകേ.  അതനിനപ
എലക്ടോ  അര്ത്ഥത്തേനിലള്ള  പനിന്തുണയുസം  ഭകരധക്ടോനരങ്ങള്  കനടനിടയടുക്കക്ടോനുള്ള
സഹകേരണവസം  ഞങ്ങളടട  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണ്ടക്ടോകുസം.  മടണ്ണണ്ണ  വനിഹനിതസം  കുറഞതപ
തുകേ വകേമക്ടോറനി ടചെലെവഴനിചതനിനക്ടോലെക്ടോടണന്നപ കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെപ പറഞടവന്നക്ടോണപ
ബഹുമക്ടോനടപട്ട മനനി സൂചെനിപനിചതപ. മടണ്ണണ്ണ  മതരകമഖലെയപ ടകേക്ടോടുക്കുന്നതപ 1980
മുതലള്ള ഒരു കേനീഴ്വഴക്കമക്ടോണപ. അക്കക്ടോരരസം   മക്ടോറനിമക്ടോറനി  വന്ന  കകേന്ദ്ര   സര്ക്കക്ടോരുകേടള
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കകേരളസം അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതുമക്ടോണപ.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ അതനിടന്റെ കപരനില മടണ്ണണ്ണ വനിഹനിതസം
കുറയ്ക്കുകേ എന്നുള്ളതനില യക്ടോടതക്ടോരു യുകനിയുമനില. അക്കക്ടോരരസം കനടനിടയടുക്കക്ടോന നമുക്കപ
സക്ടോധനിക്കണസം.  മടണ്ണണ്ണയുടട  വനിഹനിതസം  വനീണ്ടുസം  കുറചടകേക്ടോണ്ടുവരുന്നുടവന്നപ
ബഹുമക്ടോനടപട്ട  മനനി  ഇവനിടട  സൂചെനിപനിക്കുകേയുസം  അതപ  ഇനനിയുസം  ആവര്ത്തേനിക്കുസം
എന്നുള്ളതപ അകദഹത്തേനിടന്റെ വക്ടോക്കുകേളനില ഉള്ളതുടകേക്ടോണ്ടുസം  പനി.ഡനി.എസപ. മടണ്ണണ്ണ
പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം കറഷന കേക്ടോര്ഡുടമകേള്ക്കപ ടകേക്ടോടുത്തേപ കനക്ടോണ് പനി.ഡനി.എസപ. മടണ്ണണ്ണ
മതരബനന  കമഖലെയപ  ടകേക്ടോടുക്കുവക്ടോനുള്ള  നടപടനി  ഗവണ്ടമന്റെപ  സസ്വനീകേരനിക്കുകമക്ടോ
എന്നുള്ളതക്ടോണപ എടന്റെ കചെക്ടോദരസം.

ശ്രനീ  .   പനി  .   തനികലെക്ടോത്തേമന: സര്, കനക്ടോണ് പനി.ഡനി.എസപ. മടണ്ണണ്ണ  മതരബനന
കമഖലെയപ  ടകേക്ടോടുക്കുന്ന  കേക്ടോരരടത്തേ  സസംബനനിചപ  ഗവണ്ടമന്റെപ  ആകലെക്ടോചെനികക്കണ്ട
വനിഷയമക്ടോണപ.  പനി.ഡനി.എസപ.  സനിസത്തേനിലൂടട  വരുന്ന മടണ്ണണ്ണയുടട  വനിനനികയക്ടോഗടത്തേ
സസംബനനിചക്ടോണപ  ഇവനിടട  അകദഹസം  ഉന്നയനിക്കടപട്ടതപ.   അതനിടന്റെ  കേക്ടോരരമക്ടോണപ
ഞക്ടോന പറഞതപ.  ഈ വര്ഷക്ടോരസംഭസം  മുതലള്ള കേക്ടോരരങ്ങള് കനക്ടോക്കുകേയക്ടോടണങ്കനില
അതനിടന്റെ ആദരടത്തേ രണ്ടു പക്ടോദത്തേനില  5  ശതമക്ടോനസം വനീതസം കുറച.  ഇകപക്ടോള്  19.2
ശതമക്ടോനസം കുറച.  വളടര വലെനിയ ടവട്ടനിക്കുറയലെക്ടോണപ ഉണ്ടക്ടോയനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതപ.
9660  കേനികലെക്ടോലെനിറര്  മടണ്ണണ്ണയക്ടോണപ  ഇകപക്ടോള്  ടവട്ടനിക്കുറചതപ.  അതനികന്റെതക്ടോയ
പ്രയക്ടോസമുണ്ടപ.  ആ സക്ടോഹചെരരങ്ങടളലക്ടോസം വചടകേക്ടോണ്ടപ കകേരളത്തേനില പ്രകതരകേമക്ടോയ
ഒരു കേക്ടോരരമക്ടോണപ നമ്മള് ടചെയ്യുന്നതപ.  നമ്മുടട മതരബനന കമഖലെയപ ഇതനിടലെക്ടോരു
ഭക്ടോഗസം  മടണ്ണണ്ണ പങ്കുവചടകേക്ടോടുക്കുകേ എന്ന പ്രശസം എങ്ങടന നടപനില വരുത്തേക്ടോന
കേഴനിയുടമന്നതനിടനക്കുറനിടചലക്ടോസം  വനിശദമക്ടോയനി  മുഖരമനനിയുടട  സക്ടോന്നനിദ്ധരത്തേനില
ചെര്ചയപ  വചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അതനിടന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില  തനീരുമക്ടോനടമടുത്തേപ
നടപനിലെക്ടോക്കുസം. 

VII  സബ്മനിഷന

(1)   ഐ.ടനി. കമഖലെയനില ടതക്ടോഴനില നനിയമങ്ങള് 

ശ്രനീ  .   വനി  .   എസപ  .   അചതക്ടോനന്ദന:  സര്, സസംസ്ഥക്ടോനടത്തേ ഐ.ടനി. കമഖലെയനില
പതനിനക്ടോയനിരക്കണക്കനിനപ എഞനിനനീയറനിസംഗപ ബനിരുദധക്ടോരനികേള് കേടുത്തേ ചൂഷണത്തേനിനപ
വനികധയരക്ടോയനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ബനി-ടടകേപ,  എസം.ടടകേപ തുടങ്ങനിയ ബനിരുദങ്ങള്
കേരസ്ഥമക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ള  ഇവര്ടക്കക്ടോടക്ക  പതനിനക്ടോയനിരകമക്ടോ  ഇരുപതനിനക്ടോയനിരകമക്ടോ
രൂപവടരയക്ടോണപ  മക്ടോസ  ശമളമക്ടോയനി  ലെഭനിക്കുന്നതപ.  എന്നുപറഞക്ടോല  സസംസ്ഥക്ടോന
സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ  ഒരു  പബ്യൂണനിടന്റെ  ശമളസം  കപക്ടോലസം  എഞനിനനീയറനിസംഗപ  ബനിരുദധക്ടോരനികേള്ക്കപ
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ലെഭനിക്കുന്നനില. ഐ.ടനി. കേമനനികേള് പ്രകതരകേ സക്ടോമത്തേനികേ കമഖലെ എന്നകപരനിലെക്ടോണപ
യുവജനങ്ങടള ചൂഷണസം ടചെയ്യുന്നതപ.  ഇവനിടട മനിനനിമസം കവജസപ കപക്ടോലസം നടപനിലെക്ടോ
ക്കനിയനിട്ടനില.  കേമനനികേള് ഇവടര ഉപകയക്ടോഗനിചപ ടകേക്ടോള്ളലെക്ടോഭസം ടകേക്ടോയ്യുകേയുസം ജനീവനക്കക്ടോടര
ടകേക്ടോടനിയ  ചൂഷണസം  ടചെയ്യുകേയുമക്ടോണപ  ടചെയ്യുന്നതപ.  യുവതനികേളക്ടോയ  ജനീവനക്കക്ടോര്ക്കപ
സര്ക്കക്ടോര് അസംഗനീകേരനിചനിട്ടുള്ള പ്രസവകേക്ടോലെ അവധനി കപക്ടോലസം നലകുന്നനില. സര്ക്കക്ടോര്
ജനീവനക്കക്ടോരക്ടോയ വനനിതകേള്ക്കപ  ആറുമക്ടോസസം  പ്രസവക്ടോവധനി  നലകുകമക്ടോള് ഐ.ടനി.
കമഖലെയനില നലകുന്നതപ പരമക്ടോവധനി  84  ദനിവസസം മക്ടോത്രമക്ടോണപ.  അതക്ടോയതപ  മൂന്നുമക്ടോസസം
കപക്ടോലസം പ്രസവക്ടോവധനി നലകുന്നനില.  പലെരുസം പ്രസവക്ടോവധനി കേഴനിഞപ തനിരനിചവരുകമക്ടോള് ഒരു
മുന്നറനിയനിപ്പുമനിലക്ടോടത  കജക്ടോലെനിയനിലനനിന്നപ  പനിരനിചവനിടുന്ന  സ്ഥനിതനിയുമുണ്ടപ.  വനനിതക്ടോ
ജനീവനക്കക്ടോരുടട കുട്ടനികേടള പരനിപക്ടോലെനിക്കുന്നതനിനപ  നനിയമപ്രകേക്ടോരസം ടതക്ടോഴനില സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനില
ഏര്ടപടുകത്തേണ്ട സസംവനിധക്ടോനങ്ങളസം  ഇത്തേരസം സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനില ഇല. ഇതുസസംബനനിചപ
ഗഗൗരവമക്ടോയനി  ഗവണ്ടമന്റെപ  ഇടടപട്ടപ  ഐ.ടനി.  കമഖലെയനിടലെ  ഉകദരക്ടോഗക്ടോര്ത്ഥനികേളടട
പ്രശങ്ങള്ക്കപ പരനിഹക്ടോരമുണ്ടക്ടോക്കണടമന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ വനിനനീതമക്ടോയനി അഭരര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.

മുഖരമനനിക്കുകവണ്ടനി പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകകമവസം

നനിയമവസം സക്ടോസംസക്ടോരനികേവസം പക്ടോര്ലെടമന്റെറനികേക്ടോരരവസം വകുപ്പുമനനി (ശ്രനീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബക്ടോലെന):

സര്,  ഐ.ടനി.  പക്ടോര്ക്കുകേളനില പ്രവര്ത്തേനിചവരുന്ന കേമനനികേളനിടലെ കസവന-കവതന

വരവസ്ഥകേള് അതക്ടോതപ കേമനനികേളടട കസവന കവതന കപക്ടോളനിസനികേള് അനുസരനിചക്ടോണപ

നടപനിലെക്ടോക്കനി  വരുന്നതപ.  16-4-2002-ടലെ  സര്ക്കക്ടോര്  ഉത്തേരവപ  പ്രകേക്ടോരസം  ഐ.ടനി.

കമഖലെകേളനിടലെ സ്ഥക്ടോപനങ്ങടള കകേരള കഷക്ടോപപ ആന്റെപ ടകേക്ടോകമഴരല എസക്ടോബനിടഷ്മെന്റെപ

നനിയമത്തേനിടന്റെ  പരനിധനിയനില  ഉള്ടപടുത്തേനിയനിട്ടുടണ്ടങ്കനിലസം  പ്രസ്തുത  നനിയമത്തേനിടലെ

ചെനിലെ വകുപ്പുകേള്  നനിബനനകേകളക്ടോടട ഒഴനിവക്ടോക്കനിയനിട്ടുണ്ടപ.  ഇതനുസരനിചപ ഐ.ടനി.

സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനിടലെ  കജക്ടോലെനി  സമയസം  ഷനിഫപ  സമ്പ്രദക്ടോയത്തേനിലസം  ടഫ്ലെകനി  ഹടസം

വരവസ്ഥയനിലസം പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്നതനിനപ അനുമതനിയുണ്ടപ.  ആധുനനികേ  കേക്ടോലെഘട്ടത്തേനില

വളര്ന്നുവരുന്ന ഒരു ടതക്ടോഴനില കമഖലെയക്ടോണപ   വനിവര സക്ടോകങ്കതനികേ കമഖലെ.   ഈ

കമഖലെയനില മതരസം വളടര കൂടുതലെക്ടോണപ.  സക്ടോകങ്കതനികേ വനിദരയുടട വനികേക്ടോസത്തേനിടന്റെ

ഭക്ടോഗമക്ടോയനി   രൂപടപടുന്ന  പുതനിയ  ടതക്ടോഴനില  കമഖലെ  എന്ന  നനിലെയനില  അതുകൂടനി

കേണക്കനിടലെടുത്തു ടകേക്ടോണ്ടുള്ള ടതക്ടോഴനില നനിയമങ്ങള് രൂപടപടുത്തുകേ എന്നതുസം ഈ

കമഖലെയുടട വനികേക്ടോസത്തേനിനപ അനനിവക്ടോരരമക്ടോണപ. മതര കേക്ടോഠനിനരസം ഇതനിടന അസ്ഥനിരമക്ടോയ

ടതക്ടോഴനില കമഖലെയക്ടോക്കനി  മക്ടോറ്റുന്നുടവന്ന പ്രശവസം നനിലെനനിലക്കുന്നുണ്ടപ.  ഏതപ  സമയത്തുസം

പനിരനിചവനിടല ഭനീഷണനി കനരനിടുന്നവരക്ടോണപ ഈ ജനീവനക്കക്ടോര്. എട്ടപ മണനികര് കജക്ടോലെനി,

അവധനി  ദനിന  ഒഴനിവപ,  ലെനീവപ   ഓവര്ഹടസം,  കജക്ടോലെനികേള്ക്കപ  പ്രകതരകേ  അലെവനസപ
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എന്നനിവടയക്ടോന്നുസം ഇവര്ക്കപ ടപക്ടോതുടവ ലെഭനിക്കുന്നനില.  സനീ ജനീവനക്കക്ടോര്ക്കപ നരക്ടോയമക്ടോയനി

ലെഭനികക്കണ്ട പ്രസവക്ടോവധനി കപക്ടോലസം  ലെഭനിക്കക്ടോത്തേ സസംഭവങ്ങള് ശ്രദ്ധയനിലടപട്ടനിട്ടുണ്ടപ.

ഈ കമഖലെയനിടലെ ടതക്ടോഴനിലെനിടന്റെ സസ്വഭക്ടോവസം  വളടര  വരതരസമക്ടോണപ.  അനുകൂലെമക്ടോയ

സക്ടോഹചെരരസം രൂപടപടുത്തേനിയനിടലങ്കനില ഈ കമഖലെയനിടലെ  ടതക്ടോഴനില വളടര ടപടട്ടന്നപ

സസംസ്ഥക്ടോനത്തേനിടന്റെയുസം രക്ടോജരത്തേനിടന്റെയുസം  പുറകത്തേയപ കപക്ടോകുന്ന സക്ടോഹചെരരമുണ്ടക്ടോകുസം.

അതനിനക്ടോല  ഐകേരരക്ടോഷസഭയുടട  കമലകനക്ടോട്ടത്തേനില  ഐ.എല.ഒ.  കപക്ടോലള്ള

സസംഘടനകേളടട സഹക്ടോയകത്തേക്ടോടട കലെക്ടോകേടമങ്ങുസം അസംഗനീകേക്ടോരസം കനടക്ടോന കേഴനിയുന്ന

ടതക്ടോഴനില നനിയമങ്ങള് രൂപടപട്ടക്ടോല  മക്ടോത്രകമ  വലെനിയ  നനിലെയനില  പരനിഹക്ടോരമുണ്ടക്ടോക്കക്ടോന

കേഴനിയൂ.  എങ്കനിലസം നമ്മുടട സക്ടോധരതകേള് ഉപകയക്ടോഗനിചപ ഈ രസംഗടത്തേ ടതക്ടോഴനിലെക്ടോളനികേളടട

പ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപ  ഇടടപടുസം.  ഐ.ടനി.പക്ടോര്ക്കുകേളസം  കേമനനികേളസം

തമ്മനിലള്ള കേരക്ടോര് ഉടമടനികേളനില നനിയമക്ടോനുസൃത നനിയനണങ്ങള്, കസവന-കവതന

വരവസ്ഥകേള് എന്നനിവ കേമനനികേള് പക്ടോലെനിക്കണടമന്നപ കേര്ശനമക്ടോയനി നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണ്ടപ.

ഇതനില വനീഴ്ചവരുത്തേനിയക്ടോല സര്ക്കക്ടോര് ശകമക്ടോയനി ഇടടപടുന്നതക്ടോണപ.  

11.00 AM]

(2)  വനിജനിലെനസപ ഡയറകര് സ്ഥക്ടോനസം ഒഴനിയുന്നതപ സസംബനനിചപ

പ്രതനിപകകനതക്ടോവപ  (ശ്രനീ  .    രകമശപ ടചെന്നനിത്തേലെ): സര്, വനിജനിലെനസപ ഡയറകര്
സ്ഥക്ടോനത്തുനനിന്നുസം തടന്ന മക്ടോറണടമന്നക്ടോവശരടപട്ടപ ശ്രനീ. കജക്കബപ കതക്ടോമസപ നലകേനിയ
കേത്തേപ മനനിസഭകയക്ടോ ആഭരന്തര വകുകപക്ടോ  മുഖരമനനികയക്ടോ പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനുമുമപ
സനി.പനി.ഐ.(എസം.)-ടന്റെ അവയപ ലെബനിള് ടസക്രകട്ടറനിയറപ എ.ടകേ.ജനി.  ടസന്റെറനില കൂടനി
കേത്തേപ പരനിഗണനികക്കടണ്ടന്നപ തനീരുമക്ടോനനിച വക്ടോര്ത്തേകേള് ഇന്നപ പുറത്തുവരനികേയുണ്ടക്ടോയനി.
ഇടന്നക്ടോരു  പത്രത്തേനില  വന്ന  വക്ടോര്ത്തേ,  ശ്രനീ.  കജക്കബപ  കതക്ടോമസപ  വനിജനിലെനസപ
ഡയറകറക്ടോയനി  തുടരണടമന്നപ  ഇന്നടലെ  കചെര്ന്ന  സനി.പനി.ഐ.(എസം.)  അവയപ ലെബനിള്
ടസക്രകട്ടറനിയറപ കയക്ടോഗസം മുഖരമനനികയക്ടോടപ നനിര്കദശനിചടവന്നക്ടോണപ.  സനി.പനി.ഐ.(എസം.)
ജനറല ടസക്രട്ടറനി ശ്രനീ. സനീതക്ടോറക്ടോസം ടയച്ചൂരനിയുടട സക്ടോന്നനിദ്ധരത്തേനിലെക്ടോയനിരുന്നു കയക്ടോഗസം.
ഇടതക്ടോരു  അസക്ടോധക്ടോരണമക്ടോയ സസംഭവമക്ടോണപ.  കകേരള ചെരനിത്രത്തേനില ഒരനിക്കലസം ഉണ്ടക്ടോകേക്ടോന
പക്ടോടനിലക്ടോത്തേ  ഒരു  സസംഭവമക്ടോണനിതപ.  വനിജനിലെനസപ  ആന്റെപ  ആന്റെനികേറപ്ഷന  ബബ്യൂകറക്ടോ
എന്നതപ അഴനിമതനി തടയക്ടോനുള്ള ഏറവസം ഫലെപ്രദമക്ടോയ ഒരു സ്ഥക്ടോപനമക്ടോണപ.  അതനിടന്റെ
ഡയറകടറ സസംബനനിചള്ള തനീരുമക്ടോനസം  എടുകക്കണ്ടതപ  സനി.പനി.ഐ.(എസം.)  അവയപ ലെബനിള്
പക്ടോര്ട്ടനി ടസക്രകട്ടറനിയറപ അല. അതനിടനപറനി തനീരുമക്ടോനനികക്കണ്ടതപ മുഖരമനനികയക്ടോ ആഭരന്തര
വകുകപക്ടോ ആണപ. കേരക്ടോബനിനറനിലകപക്ടോലസം കപക്ടോകകേണ്ട ആവശരമനില.  അങ്ങടന സനി.പനി.ഐ.(എസം.)
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അവയപ ലെബനിള്  ടസക്രകട്ടറനിയറനില  തനീരുമക്ടോനസം  എടുത്തേക്ടോല  അതനിടന്റെ  ആനുകൂലെരസം
കേനിട്ടുന്ന വരകനിക്കപ  എങ്ങടന  നനിഷപ പകനക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തേനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുസം.   നക്ടോടള
വനിജനിലെനസനിടന്റെ  പ്രവര്ത്തേനസം  സനി.പനി.ഐ.(എസം.)  പറയുന്നതുകപക്ടോടലെ  നടത്തേക്ടോന
ബക്ടോധരസ്ഥനക്ടോയ ഒരു ഉകദരക്ടോഗസ്ഥനക്ടോയനി അകദഹസം മക്ടോറുകേയക്ടോണപ. നക്ടോടള സനി.പനി.ഐ.(എസം.)-നപ
അനുകൂലെമക്ടോയ  രക്ടോഷനീയ  തക്ടോലപരരങ്ങള്  വചടകേക്ടോണ്ടപ  സസ്വജനപകപക്ടോതകത്തേക്ടോടുകൂടനി
പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്ന  ഒരു  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥനക്ടോയനി  വനിജനിലെനസപ  ഡയറകര്  മക്ടോറുന്നുടവന്നുള്ളതക്ടോണപ
യഥക്ടോര്ത്ഥത്തേനിലള്ള സസംഭവസം.  വനിജനിലെനസപ ഡയറകര് എന്തനിനക്ടോണപ സ്ഥക്ടോനസം ഒഴനിയുന്നതപ.
എന്തക്ടോണപ ഇവനിടട ഉണ്ടക്ടോയതപ;  ഇതനിടന സസംബനനിചപ ധക്ടോരക്ടോളസം ഊഹക്ടോകപക്ടോഹങ്ങള്
നനിലെനനിലക്കുകേയക്ടോണപ.  ശ്രനീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജടന്റെ  കകേസക്ടോകണക്ടോ  അകദഹടത്തേ
ഒഴനിയക്ടോന  കപ്രരനിപനിക്കുന്നതപ;  വനിജനിലെനസപ  ഡയറകറുടട  കപരനിലള്ള  ഫനിനക്ടോനസപ
ഡനിപക്ടോര്ട്ടുടമന്റെനിടന്റെ പുതനിയ ആകരക്ടോപണമക്ടോകണക്ടോ അകദഹടത്തേ ഒഴനിയക്ടോന കപ്രരനിപനിക്കുന്നതപ;
സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെയുസം മുഖരമനനിയുടടയുസം സമ്മര്ദസം ടകേക്ടോണ്ടക്ടോകണക്ടോ വനിജനിലെനസപ ഡയറകര്
സ്ഥക്ടോനസം ഒഴനിയുന്നതപ; എന്തക്ടോണപ ഇവനിടട സസംഭവനിക്കുന്നതപ; മുഖരമനനികൂടനി ഉള്ടപടക്ടോന
സക്ടോധരതയുള്ള  ശ്രനീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജടന്റെ  കകേസുസം  ശ്രനീ.  കജക്കബപ  കതക്ടോമസനിനപ
എതനിരക്ടോയുള്ള ധനകേക്ടോരര വകുപനിടന്റെ അകനസ്വഷണ റനികപക്ടോര്ട്ടുമലക്ടോടത കവടറക്ടോരു പുതനിയ
ആകേക്ടോശവസം പുതനിയ ഭൂമനിയുസം ഇവനിടട ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടനില. ശ്രനീ. വനി. ഡനി. സതനീശന കേഴനിഞ
ദനിവസസം ഇവനിടട അടനിയന്തരപ്രകമയസം അവതരനിപനിചടകേക്ടോണ്ടപ പറഞ, കനിഫപ ഹഗൗസനില
കേറങ്ങുന്ന ഒരു തത്തേടയയക്ടോണപ അകദഹസം കേണ്ടടതന്നപ.  എടന്റെ സസംശയസം ഇനനി മുതല
എ.ടകേ.ജനി.  ടസന്റെറനില ആയനിരനിക്കുസം തത്തേ പറക്കക്ടോന കപക്ടോകുന്നടതന്നക്ടോണപ.   ഇതപ
ശരനിയക്ടോകണക്ടോ; ഇടതക്ടോരു പക്ടോര്ട്ടനി തനീരുമക്ടോനനികക്കണ്ട വനിഷയമക്ടോകണക്ടോ;  സസ്വതനവസം നനിഷപ പകവസം
നനീതനിപൂര്വ്വവമക്ടോയ  നനിലെയനില  പ്രവര്ത്തേനികക്കണ്ട  വനിജനിലെനസപ  ഡയറകടറ  ഇന്നപ
പക്ടോര്ട്ടനിയുടട കനക്ടോമനിനനിയക്ടോക്കനി മക്ടോറക്ടോനുള്ള ശ്രമമക്ടോണപ നടന്നുടകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതപ.  അതപ
അതരന്തസം  ഗഗൗരവമുള്ള  കേക്ടോരരമക്ടോണപ.   ഇതപ  ഏറവസം  ഗുരുതരമക്ടോയ  ഒരു  പ്രശമക്ടോണപ.
ഗവണ്ടമന്റെപ പ്രവര്ത്തേനികക്കണ്ടതപ ഗവണ്ടമന്റെക്ടോയനിട്ടക്ടോണപ.  Government is the child
of  the  party-ഞക്ടോന  അസംഗനീകേരനിക്കുന്നു.  പടക  തനീരുമക്ടോനങ്ങള്  എടുകക്കണ്ടതപ
ഗവണ്ടമന്റെക്ടോണപ.  ഗവണ്ടമന്റെപ എടുകക്കണ്ട തനീരുമക്ടോനങ്ങള് ഗവണ്ടമന്റെപ എടുക്കണസം.
മുഖരമനനി  എടുകക്കണ്ട  തനീരുമക്ടോനങ്ങള്  മുഖരമനനി  എടുക്കണസം.  അലക്ടോടത  പക്ടോര്ട്ടനി
അവയപ ലെബനിള് ടസക്രകട്ടറനിയറപ  കൂടനി വനിജനിലെനസപ ഡയറകര് തുടരണടമന്നപ എടുത്തേ
തനീരുമക്ടോനസം കേനീഴപ വഴക്കങ്ങളടട ലെസംഘനമക്ടോണപ.  അതപ ഒരനിക്കലസം ഒരു ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
ഫങ്ഷനനിസംഗനിനപ  കചെര്ന്ന  നടപടനിയല.  അതപ  വനിജനിലെനസനിനപ  നനിഷപ പകവസം
നനീതനിപൂര്വ്വവമക്ടോയ നനിലെയനില പ്രവര്ത്തേനിക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോത്തേ അന്തരനീകസം ഉണ്ടക്ടോക്കുസം.
ഇവനിടട  എടന്തലക്ടോമക്ടോണപ  നടക്കുന്നതപ;  വനിജനിലെനസപ  ഡയറകര്  എത്ര  ചെനീപക്ടോയക്ടോണപ
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കേക്ടോരരങ്ങള് പറഞടകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതപ.  ഓകരക്ടോ ദനിവസവസം ഓകരക്ടോ അഭനിമുഖസം ടകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണപ.
സര്ക്കക്ടോര്  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥന്മേക്ടോര്  ഇങ്ങടന  പ്രവര്ത്തേനിക്കക്ടോന  തുടങ്ങനിയക്ടോല  നമ്മുടട
ബബ്യൂകറക്ടോക്രസനിയുടട സ്ഥനിതനി എന്തക്ടോവസം; ചുവന്ന കേക്ടോര്ഡപ, പച കേക്ടോര്ഡപ, മഞ കേക്ടോര്ഡപ
എന്നനിങ്ങടനയക്ടോണപ.  അകദഹടത്തേ ആരപ കേക്ടോര്ഡപ കേക്ടോണനിക്കുടമന്നക്ടോണപ ആളകേള്ക്കപ
സസംശയമക്ടോയനി മക്ടോറനിയനിരനിക്കുന്നതപ.  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥന്മേക്ടോടര നനിലെയപ നനിര്ത്തേണസം.  ഇവനിടട
ഗവണ്ടമന്റെക്ടോണപ, മനനിയക്ടോണപ ഭരനികക്കണ്ടതപ. അലക്ടോടത ഉകദരക്ടോഗസ്ഥന്മേക്ടോരല.  ജനക്ടോധനിപതര
സസംവനിധക്ടോനത്തേനില  ഭരനികക്കണ്ടതപ  ഗവണ്ടമന്റെക്ടോണപ,  മനനിമക്ടോരക്ടോണപ.   അവര്ക്കക്ടോണപ
ജനങ്ങകളക്ടോടപ  ഉത്തേരവക്ടോദനിത്തേമുള്ളതപ.  ആ നനിലെയനില പ്രവര്ത്തേനിപനിക്കക്ടോന ഗവണ്ടമന്റെനിനപ
കേഴനിയണടമന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ അഭരര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.  

[അദ്ധരകകവദനിയനില പക്ടോനല ഓഫപ ടചെയര്മക്ടോന  ശ്രനീ. ചെനിറയസം കഗക്ടോപകുമക്ടോര്]

മുഖരമനനിക്കുകവണ്ടനി  പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകകമവസം
നനിയമവസം  സക്ടോസംസക്ടോരനികേവസം  പക്ടോര്ലെടമന്റെറനികേക്ടോരരവസം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .
ബക്ടോലെന): സര്,  ബഹുമക്ടോനടപട്ട സനീക്കര്ക്കപ ബഹുമക്ടോനടപട്ട പ്രതനിപക കനതക്ടോവപ റൂള്
304  പ്രകേക്ടോരസം ടകേക്ടോടുത്തേ ഒരു കനക്ടോട്ടനീസുണ്ടപ.  അതപ ഞക്ടോന വക്ടോയനിക്കക്ടോസം.  വനിജനിലെനസപ
ഡയറകര് സ്ഥക്ടോനത്തുനനിന്നുസം തടന്ന മക്ടോറണടമന്നക്ടോവശരടപട്ടപ ശ്രനീ. കജക്കബപ കതക്ടോമസപ
നലകേനിയ  കേത്തേപ  മനനിസഭകയക്ടോ  മുഖരമനനികയക്ടോ  പരനിഗണനിക്കുന്നതനിനപ  മുമപ
സനി.പനി.ഐ.(എസം.)-ടന്റെ  അവയപ ലെബനിള്  ടസക്രകട്ടറനിയറപ  കയക്ടോഗസം  കൂടനി  കേത്തേപ
പരനിഗണനികക്കണ്ടതനിടലന്നപ തനീരുമക്ടോനനിച അസക്ടോധക്ടോരണ സസംഭവസം സഭയനില ഉന്നയനിക്കക്ടോന
എനനിക്കപ  ശൂനരകവളയനില  ഇന്നപ  അനുമതനി  നലകേണടമന്നപ  അഭരര്ത്ഥനിക്കുന്നു.
യഥക്ടോര്ത്ഥത്തേനില  സനി.പനി.ഐ.(എസം.)-ടന്റെ  ഒരു  ടസക്രകട്ടറനിയറപ  ടമമര്  ആയനിരുന്നു
ശ്രനീ. രകമശപ ടചെന്നനിത്തേലെ എങ്കനില ഞക്ടോന ഇതപ അസംഗനീകേരനിക്കുമക്ടോയനിരുന്നു.  അതനിനുള്ള
ഭക്ടോഗരസം തക്ടോങ്കള്ക്കപ എകപക്ടോടഴങ്കനിലസം കേനിട്ടുടമങ്കനില അതനില സകന്തക്ടോഷനിക്കുന്ന ഒരക്ടോളക്ടോണപ
ഞക്ടോന.  ഒരു അവയപ ലെബനിള് ടസക്രകട്ടറനിയറപ ടമമര്ക്കപ മക്ടോത്രകമ ഇങ്ങടന പറയക്ടോന
പറ.  കനടര  മറനിചപ  പത്ര  വക്ടോര്ത്തേയുടട  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനിലെക്ടോണപ  ഞക്ടോന  ഈ
സബ്മനിഷന ഉന്നയനിക്കുന്നടതന്നപ നനിങ്ങള് എഴുതനി തന്നനിരുന്നുടവങ്കനില.......

ശ്രനീ  .   രകമശപ ടചെന്നനിത്തേലെ  : അതപ ഞക്ടോന പ്രസസംഗനിചകപക്ടോള് പറഞനിരുന്നകലക്ടോ;

ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബക്ടോലെന  : കനക്ടോട്ടനീസപ   ടകേക്ടോടുക്കുകമക്ടോള്  പത്ര  വക്ടോര്ത്തേയുടട
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില  എന്നപ  എഴുതനി  വയ്ക്കുന്നതനില  ബുദ്ധനിമുട്ടനിലകലക്ടോ;  ബഹുമക്ടോനടപട്ട
പ്രതനിപക  കനതക്ടോവപ  ഉത്തേരവക്ടോദനിത്തേ  കബക്ടോധകത്തേക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണകലക്ടോ  ഒരു  കനക്ടോട്ടനീസപ
തരുന്നതപ.  ഒരു കേക്ടോരരസം മനസനിലെക്ടോകക്കണ്ടതപ,  സനി.പനി.ഐ.(എസം.)-ടന്റെ ടസക്രകട്ടറനിയറപ
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കയക്ടോഗസം കചെര്ന്നപ ഇങ്ങടന ഒരു തനീരുമക്ടോനസം എടുത്തേനിട്ടനില. പത്രങ്ങളനില പലെ വക്ടോര്ത്തേകേളസം
വരുന്നുണ്ടപ.  പത്രങ്ങളനില  വന്ന  ടകേ.പനി.സനി.സനി.-യുടട  എകനികേബ്യൂട്ടനീവപ  കചെര്ടന്നടുത്തേ
തനീരുമക്ടോനങ്ങടളക്ടോടക്ക ഞക്ടോന ഇവനിടട പറയകണക്ടോ;  അടതക്ടോന്നുസം ഞങ്ങളക്ടോരുസം ഇവനിടട
ടകേക്ടോണ്ടുവന്നനിട്ടനിലകലക്ടോ;  പത്ര വക്ടോര്ത്തേയുടട അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില ബഹുമക്ടോനടപട്ട പ്രതനിപക
കനതക്ടോവപ  വളടര  ഗുരുതരമക്ടോയ  ഒരു  ആകരക്ടോപണമകല  ഉന്നയനിക്കുന്നതപ.  അതനിടന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി എടന്തക്ടോടക്കയക്ടോണപ ഇവനിടട പറഞതപ.  ഞക്ടോന ഒരു കേക്ടോരരസം പറയക്ടോസം, ഈ
രനീതനിയനില  ഒരു  ചെര്ചയുസം  അവയപ ലെബനിള്  ടസക്രകട്ടറനിയറനില  നടത്തേനിയനിട്ടനില.  പത്ര
വക്ടോര്ത്തേ  തനികേചസം  അടനിസ്ഥക്ടോനരഹനിതമക്ടോണപ.  ഈ  കേക്ടോരരത്തേനില  ഒരു  തനീരുമക്ടോനവസം
പക്ടോര്ട്ടനി  അവയപ ലെബനിള്  ടസക്രകട്ടറനിയറപ  എടുത്തേനിട്ടനില.   ഭരണ രസംഗത്തേപ  സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയുസം
എടുകക്കണ്ട തനീരുമക്ടോനസം ബനടപട്ട വകുപ്പുമനനിമക്ടോര് തടന്നയക്ടോണപ എടുക്കുകേ.  ഡയറകര്
ജനറല  ഓഫപ  കപക്ടോലെനീസപ  (ഡനി.ജനി.പനി.)-ടനകയക്ടോ  വനിജനിലെനസപ  ഡയറകടറകയക്ടോ
മക്ടോറകണക്ടോ കവണ്ടകയക്ടോ എന്നപ മുഖരമനനി ഇകപക്ടോള് തനീരുമക്ടോനനിചക്ടോല അടുത്തേ ടസക്കന്റെനില
അതപ നടപനിലെക്ടോക്കുസം.  അതനിടനക്ടോന്നുസം യക്ടോടതക്ടോരു ബുദ്ധനിമുട്ടുസം ആര്ക്കുസം ഉണ്ടക്ടോകുകേയനില.
ആശങ്കയുസം കവണ്ട. ഇകന്നവടര അങ്ങടന ഒരു തനീരുമക്ടോനസം എടുത്തേനിട്ടനില. ഇക്കക്ടോരരത്തേനില
തനീരുമക്ടോനസം  ആവശരമക്ടോടണങ്കനില ഉചെനിതമക്ടോയ തനീരുമക്ടോനസം മുഖരമനനി എടുക്കുന്നതക്ടോയനിരനിക്കുസം.
പടക  ഉത്തേരവക്ടോദനിത്തേടപട്ട  ബഹുമക്ടോനടപട്ട  പ്രതനിപക  കനതക്ടോവനികനക്ടോടപ  എനനിക്കപ
അഭരര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതപ  പത്ര വക്ടോര്ത്തേകേളടട  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില ആധനികേക്ടോരനികേമക്ടോയനി
ഗവണ്ടമന്റെനിടന വനിമര്ശനിക്കക്ടോന ഈ രൂപത്തേനില ഒരു സബ്മനിഷന കമലെനിടലെങ്കനിലസം
ടകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന അങ്ങപ ശ്രദ്ധനിക്കണടമന്നക്ടോണപ.  

(3)  ഗക്ടോമനീണ നരക്ടോയക്ടോലെയസം

ശ്രനീ  .    ടകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫപ  : സര്,  എടന്റെ മണ്ഡലെവമക്ടോയനി ബനടപട്ട ഇരനികര്
വനികേസന കബക്ടോക്കനില ഒരു ഗക്ടോമനീണ നരക്ടോയക്ടോലെയസം  ശ്രനീകേണ്ഠക്ടോപുരസം  ആസ്ഥക്ടോനമക്ടോയനി
ആരസംഭനിക്കുന്നതനിനപ തനീരുമക്ടോനനിചനിരുന്നു.  നടപടനി പൂര്ത്തേനിയക്ടോയകപക്ടോള് ശ്രനീകേണ്ഠക്ടോപുരസം
നഗരസഭയക്ടോയനി  മക്ടോറനി.  ശ്രനീകേണ്ഠക്ടോപുരത്തുനനിന്നുസം  ആ  കകേന്ദ്രസം  മക്ടോറ്റുന്നതനിനക്ടോയനി  ഈ
സര്ക്കക്ടോര് വന്നതനിനുകശഷസം 20-7-2016-ടലെ സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തേരവപ പ്രകേക്ടോരസം തനീരുമക്ടോനനിച.
ഞക്ടോന  ആ  ഉത്തേരവപ  വക്ടോയനിക്കക്ടോസം.  പഞക്ടോയത്തേപ  ഡയറകറുടട  ശനിപക്ടോര്ശയുടട
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില ഇരനികര് ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തേപ വകേ നമര് ആയനിട്ടുള്ള  ടകേട്ടനിടത്തേനിടന്റെ
ഉടമസ്ഥക്ടോവകേക്ടോശസം  പഞക്ടോയത്തേനില  നനിലെനനിര്ത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടപ  ഗക്ടോമ  നരക്ടോയക്ടോലെയത്തേനിനു
കവണ്ടനി അനുവദനിക്കക്ടോന വനിട്ടുടകേക്ടോടുക്കുന്നു എന്നക്ടോണപ അതനില പറയുന്നതപ.  അതനിടന്റെ
അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില ഹഹകക്കക്ടോടതനി ചുമതലെടപടുത്തേനിയ ജനിലക്ടോ ജഡ്ജനി വന്നപ സ്ഥലെസം
പരനികശക്ടോധനിചപ  കേടണ്ടത്തേനി.  അതനിനുകശഷസം  ഞങ്ങള്  ഒരു  കയക്ടോഗസം  വനിളനിചകൂട്ടനി
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പഞക്ടോയത്തുകേളസം  വരതരസ  രക്ടോഷനീയ  പക്ടോര്ട്ടനികേളസം  ഭരണകേകനിയടക്കസം  കയക്ടോഗസം
കചെര്ന്നപ  6  ലെകസം രൂപ പനിരനിചപ  ടകേട്ടനിടസം,  കകേക്ടോര്ട്ടപ മുറനി,  ജഡ്ജനിക്കപ കവണ്ടനിയുള്ള
കടക്ടോയപ ടലെറപ എന്നനിങ്ങടന ആവശരമക്ടോയ സഗൗകേരരങ്ങള്  ഉണ്ടക്ടോക്കനി അതപ റനികപക്ടോര്ട്ടപ
ടചെയ്തു.  റനികപക്ടോര്ട്ടപ  ടചെയകപക്ടോള്  Additional  Chief  Secretary  (Home)-നപ
ഹഹകക്കക്ടോടതനി  കേത്തേയച.   I  quote:  The  High  Court  of  Kerala  -  dated
29-9-2016 -  As per G.O. cited 2nd  had handed over  possession of the
building  to  house  the  Grama  Nyayalaya  Irikkur  at  Irikkur  instead  of
Sreekandapuram.   Since  the  building  is  ready  for  accommodation  for
Grama Nyayalaya at Irikkur,  I am to request you to issue necessary orders
modifying the G.O.  ആര്ക്കക്ടോണപ കേത്തേയചതപ? അഡനീഷണല ചെനീഫപ ടസക്രട്ടറനി,
കഹക്ടോസം ഡനിപക്ടോര്ട്ടുടമന്റെനിനപ.  ഹഹകക്കക്ടോടതനി അയച കേത്തേനില തുടര്ന്നപ പറയുന്നു, in
anticipation of the issuance of  G.O. modifying the place of sitting, the
High Court proposes to commence functioning of the Grama Nyayalaya
Irikkur at Irikkur with effect from 21st day of October 2016.  നക്ടോടള മുതല
ആരസംഭനിക്കുന്നതനിനപ  കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷനുകവണ്ടനിയുള്ള  നനിര്കദശസം  ഹഹകക്കക്ടോടതനി
ഗവണ്ടമന്റെനികലെയപ  അയച.  അഡനീഷണല  ചെനീഫപ  ടസക്രട്ടറനി  (കഹക്ടോസം)  അതപ
പരനികശക്ടോധനിചപ  അനുകൂലെമക്ടോയനി  ശനിപക്ടോര്ശ  ടചെയ്തു.  ആ  ശനിപക്ടോര്ശ  ബഹുമക്ടോനടപട്ട
മുഖരമനനിയുടട  പരനിഗണനയനിലെക്ടോണപ.  ഹഹകക്കക്ടോടതനി  പറഞതപ  21-10-2016
മുതല ആരസംഭനിക്കണടമന്നക്ടോണപ. പകക ഇതുവടര ജനി.ഒ. ആയനിട്ടനില. ബഹുമക്ടോനടപട്ട
മുഖരമനനി അടലങ്കനില അകദഹത്തേനിടന്റെ അസക്ടോന്നനിദ്ധരത്തേനില ബഹുമക്ടോനടപട്ട നനിയമ
വകുപ്പുമനനി അടനിയന്തരമക്ടോയനി ഇക്കക്ടോരരസം  പരനികശക്ടോധനിചപ  ആവശരമക്ടോയ നടപടനികേള്
സസ്വനീകേരനിക്കണസം. ഹഹകക്കക്ടോടതനി ആവശരടപട്ട പ്രകേക്ടോരസം ഞങ്ങള് എലക്ടോ സഗൗകേരരങ്ങളസം
അവനിടട ഉണ്ടക്ടോക്കനിയനിട്ടുണ്ടപ. പഞക്ടോയത്തേപ ടകേട്ടനിടസം കേടണ്ടത്തേനി. അടതലക്ടോസം കമക്ടോഡനിഹഫ
ടചെയപ ഫര്ണനിഷപ ടചെയ്തു,  കകേക്ടോര്ട്ടപ മുറനി ഉണ്ടക്ടോക്കനി.  ഈ സക്ടോഹചെരരത്തേനില എത്രയുസം
കവഗസം അവനിടട അതപ  ആരസംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിര്കദശസം ബഹുമക്ടോനടപട്ട ഗവണ്ടമന്റെപ
നലകേണസം. ഇതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ ഉത്തേരവപ പുറടപടുവനിക്കണസം.

മനി  .   ടചെയര്മക്ടോന: ഇതു സസംബനനിചപ ശ്രനീ. ടജയനിസംസപ മക്ടോതദ്യു, എസം.എല.എ.യുസം
കനക്ടോട്ടനീസപ നലകേനിയനിട്ടുണ്ടപ. അകദഹത്തേനിനപ സസംസക്ടോരനിക്കക്ടോസം.

ശ്രനീ  .    ടജയനിസംസപ  മക്ടോതദ്യു:  സര്,  ബഹുമക്ടോനടപട്ട  അസംഗസം  ശ്രനീ.  ടകേ.  സനി.
കജക്ടോസഫപ  ഇവനിടട  സൂചെനിപനിച  കേക്ടോരരസം  ഭക്ടോഗനികേമക്ടോയനി  ശരനിയക്ടോണപ.  എന്നക്ടോല
ഇതനിനനിടയനില  അകദഹസം  വനിട്ടുകേളടഞക്ടോരു  കേക്ടോരരമക്ടോണപ  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂടട
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ഞക്ടോന ഉന്നയനിക്കക്ടോന ഉകദശനിക്കുന്നതപ.  ബഹുമക്ടോനടപട്ട മുന മനനി ഇവനിടട സൂചെനിപനിചതു
കപക്ടോടലെ  അകദഹത്തേനിടന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെമക്ടോയ  ഇരനികറനിടലെ  ശ്രനീകേണ്ഠക്ടോപുരസം
ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തേക്ടോയനിരുന്നു.  പനിന്നനീടപ  മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനി  ആയകപക്ടോള്  ഗക്ടോമ  നരക്ടോയക്ടോലെയസം
അവനിടടനനിന്നപ മക്ടോറക്ടോന ഹഹകക്കക്ടോടതനി നനിര്കദശനിച. അതനുസരനിചപ ജനിലക്ടോ കകേക്ടോടതനി
ജഡ്ജനി  വന്നപ  പരനികശക്ടോധനിച  സമയത്തേപ  ഇരനികര്  പഞക്ടോയത്തേനിടലെ  ടപരുവളത്തു
പറമപ എന്ന സ്ഥലെടത്തേ പഴയ ടകേട്ടനിടസം കേക്ടോണനിച ടകേക്ടോടുത്തു. അകദഹത്തേനിനപ അടതക്ടോട്ടുസം
തൃപ്തനികേരമക്ടോയനില.  ആ  സമയത്തേപ  കൂടടയുണ്ടക്ടോയനിരുന്ന  കബക്ടോക്കപ  പഞക്ടോയത്തേപ
പ്രസനിഡന്റെപ  ജനിലക്ടോ  ജഡ്ജനികയയുസം  കൂട്ടനി  ടതക്ടോട്ടടുത്തേ ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തേനിടലെ മലെപട്ടസം
എന്ന സ്ഥലെത്തേപ സക്ടോസംസക്ടോരനികേ നനിലെയത്തേനിനു കവണ്ടനി പണനി കേഴനിപനിചതുസം പനിന്നനീടപ
സക്ടോസംസക്ടോരനികേ നനിലെയത്തേനിനുകവണ്ടനി ഉപകയക്ടോഗടപടുത്തേക്ടോത്തേതുമക്ടോയ ടകേട്ടനിടസം കേക്ടോണനിച
ടകേക്ടോടുത്തു.  അതപ  അകദഹസം  തൃപ്തനികേരമക്ടോടണന്നു  പറഞ.  തുടര്ന്നപ  അവനിടട
അതനിനുകവണ്ട  എലക്ടോ  സഗൗകേരരങ്ങളസം  ഒരുക്കനി.  ഈ  സമയത്തേക്ടോണപ  അലപസം
വക്ടോശനികയക്ടോടട ഇരനികര് ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തേനിടലെ ടകേട്ടനിടത്തേനിനു കവണ്ടനിയുള്ള ശ്രമങ്ങള്
നടന്നതപ.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെപ ഗക്ടോമനീണ് നരക്ടോയക്ടോലെയങ്ങളടട കേക്ടോരരത്തേനില പറഞനിട്ടുള്ള
എലക്ടോ സഗൗകേരരങ്ങളസം തനീര്ചയക്ടോയുസം ഇവനിടടയുണ്ടപ.  ഏടതലക്ടോസം ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തേനില
ആവശരമുകണ്ടക്ടോ  അവനിടടടയക്ടോടക്ക  ടചെയ്യേക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുസം.  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേള്ക്കപ
മുകേളനില കബക്ടോക്കപ പഞക്ടോയത്തുകപക്ടോലള്ള സസംവനിധക്ടോനമുടണ്ടങ്കനില അതതപ സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങള്ക്കപ
ആ  പഞക്ടോയത്തേപ  സസംവനിധക്ടോനടത്തേ  അടനിസ്ഥക്ടോനടപടുത്തേനി  ജൂറനിസ്ഡനികന  നനിശ്ചയനിച
ടകേക്ടോണ്ടപ  നടത്തേക്ടോവന്നതക്ടോണപ.  ഇക്കക്ടോരരത്തേനില  എനനിക്കപ  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂടട
ഉന്നയനിക്കക്ടോനുള്ളതപ,  ജനിലക്ടോ  ജഡ്ജനി  കനരനിട്ടുവന്നപ  പരനികശക്ടോധനിക്കുകേയുസം  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുസം
കബക്ടോക്കപ  പഞക്ടോയത്തുസം  തനീരുമക്ടോനടമടുക്കുകേയുസം  അതനുസരനിചപ  ആരസംഭനിക്കക്ടോന
നനിശ്ചയനിക്കുകേയുസം ടചെയ മലെപട്ടസം ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തേനിടന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനിട്ടുള്ള ആ ടകേട്ടനിടസം
അസംഗനീകേരനിക്കടപട്ടതക്ടോണപ.  അവനിടട ഗക്ടോമനീണ് നരക്ടോയക്ടോലെയസം ആരസംഭനിക്കണടമന്നുള്ളതക്ടോണപ
എനനിക്കപ സബ്മനിഷനനിലൂടട ഉന്നയനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.

ശ്രനീ  .     ടകേ  .    സനി  .    കജക്ടോസഫപ:  ദയവക്ടോയനി എസം.എല.എ.മക്ടോടര തമ്മനില തലനിക്കരുതപ.
ആ സബ്മനിഷന ഇവനിടട കനക്ടോട്ടനിഹഫ ടചെയനിട്ടനില, ലെനിസനിലെനില. ഇതപ ശരനിയല. ടതറക്ടോടയക്ടോരു
കേനീഴപ വഴക്കമക്ടോണനിതപ.  ഇന്നുവടര  ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടനില.  ഞക്ടോന  ഇവനിടട  വക്ടോയനിചതപ  എടന്റെ
അഭനിപ്രക്ടോയമല.  ബഹുമക്ടോനടപട്ട  കകേരള  ഹഹകക്കക്ടോടതനി  പറഞതക്ടോണപ.  ദയവക്ടോയനി
ടചെയര് ഇത്തേരത്തേനിലള്ള നടപടനികേളനികലെയപ കപക്ടോകേരുതപ.

ശ്രനീ  .    ടജയനിസംസപ  മക്ടോതദ്യു:  ഇത്തേരത്തേനില ഇതനിനു മുമ്പുസം ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.  ഞക്ടോന
ഇവനിടടനനിന്നപ എഴുകന്നറ്റു കപക്ടോകേക്ടോടത ബഹുമക്ടോനടപട്ട അസംഗസം ആവശരടപടുന്നപകസം
ബഹുമക്ടോനടപട്ട സനീക്കറുടട ഓഫനീസനിലനനിന്നപ ഇതനിനുകവണ്ടനി ഞക്ടോന സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
റനികേസ്വസപ ഇകപക്ടോള്തടന്ന പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണപ.
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മനി  .    ടചെയര്മക്ടോന:  അക്കക്ടോരരത്തേനില സസംശയമനില.  ഇകത വനിഷയസം ശ്രനീ.  ടജയനിസംസപ

മക്ടോതദ്യു ഉന്നയനിചനിരുന്നു. കനരടത്തേയുസം ഇത്തേരസം കേനീഴപ വഴക്കങ്ങള് ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ. 

മുഖരമനനിക്കുകവണ്ടനി പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകകമവസം

നനിയമവസം  സക്ടോസംസക്ടോരനികേവസം  പക്ടോര്ലെടമന്റെറനികേക്ടോരരവസം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .

ബക്ടോലെന): സര്,  1-3-2011-ടലെ  ജനി.ഒ.  (എസംഎസപ.)  86/2011/ആഭരന്തരസം  പ്രകേക്ടോരസം

30 ഗക്ടോമ നരക്ടോയക്ടോലെയസം അനുവദനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി. അതനില ഇരനികറനിടലെ ശ്രനീകേണ്ഠക്ടോപുരത്തുസം

ഗക്ടോമനരക്ടോയക്ടോലെയസം  അനുവദനിച.  എന്നക്ടോല  ശ്രനീകേണ്ഠക്ടോപുരസം  മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനിയക്ടോയനി

മക്ടോറനിയതനിനക്ടോല  പ്രസ്തുത  ഗക്ടോമ  നരക്ടോയക്ടോലെയസം  ഇരനികറനികലെയപ  മക്ടോറണടമന്നപ

ഹഹകക്കക്ടോടതനി  രജനിസ്ട്രക്ടോര്  ശനിപക്ടോര്ശ  നലകേനി.  പ്രസ്തുത  ശനിപക്ടോര്ശ  സര്ക്കക്ടോര്

പരനികശക്ടോധനിചവരകവ  ഇരനികര്  കബക്ടോക്കപ  പഞക്ടോയത്തേനിടലെ  ജനങ്ങള്ക്കപ  ഏറവസം

സഗൗകേരരപ്രദമക്ടോയനി  വന്നുകപക്ടോകേക്ടോന  കേഴനിയുന്ന  മലെപട്ടസം  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തേനികലെയപ

പ്രസസ്തുത  ഗക്ടോമ  നരക്ടോയക്ടോലെയസം  മക്ടോറനി  സ്ഥക്ടോപനിക്കണടമന്നുസം  അതനിനുകവണ്ട  എലക്ടോ

സഗൗകേരരങ്ങളസം ലെഭരമക്ടോക്കുടമന്നുസം ഇരനികര് കബക്ടോക്കപ പഞക്ടോയത്തേപ പ്രസനിഡന്റെപ സര്ക്കക്ടോരനിനപ

നനികവദനസം സമര്പനിച. അതനിടന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില ഇതു സസംബനനിചപ റനികപക്ടോര്ട്ടപ

നലകേക്ടോന  ഹഹകക്കക്ടോടതനി  രജനിസ്ട്രക്ടോകറക്ടോടപ  ആവശരടപട്ടനിട്ടുണ്ടപ.   പ്രസ്തുത  റനികപക്ടോര്ട്ടപ

എത്രയുസംകവഗസം ലെഭരമക്ടോക്കനി ഗക്ടോമ നരക്ടോയക്ടോലെയസം ഉടന ആരസംഭനിക്കണടമന്ന ആവശരസം

പരനികശക്ടോധനിക്കുന്നതക്ടോണപ.   രജനിസ്ട്രക്ടോറുടട  റനികപക്ടോര്ട്ടപ  കേനിട്ടനിയക്ടോല  ഗക്ടോമ  നരക്ടോയക്ടോലെയസം

എവനിടടയക്ടോകണക്ടോ തുടകങ്ങണ്ടതപ അവനിടടത്തേടന്ന തുടങ്ങുസം.

ഞക്ടോന ഒരു കേക്ടോരരസം പറയക്ടോസം,  ശ്രനീ.  ടകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫനിടന്റെ മണ്ഡലെകത്തേക്ടോടപ

ഒരു  രൂപത്തേനിലമുള്ള  വനികവചെനവസം  കേക്ടോണനിക്കനില.  കേഴനിഞ  എല.ഡനി.എഫപ.-ടന്റെ

കേക്ടോലെഘട്ടത്തേനില  നൂറനിലെധനികേസം  ടക്ടോനകസക്ടോര്മറുകേളക്ടോണപ  ബഹുമക്ടോനടപട്ട  ടമമര്ക്കപ

നലകേനിയതപ.  രണ്ടപ  സബപ  കസഷനുസം  നലകേനി.  ആര്.ജനി.ജനി.വനി.ഹവ.  പ്രകേക്ടോരസം

20  കകേക്ടോടനി  രൂപ  കേണ്ണൂരനില  കേനിട്ടനിയതനില  10  കകേക്ടോടനി  രൂപയുസം  തക്ടോങ്കളടട  മണ്ഡലെത്തേനിലെക്ടോണപ

അനുവദനിചതപ.  അകപക്ടോള് ഒരു സസംശയവസം കവണ്ട ഈ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നപ

ഒരു  വനികവചെനവസം  കേക്ടോട്ടനിടലന്നപ  മക്ടോത്രമല  മറപ  എസം.എല.എ.മക്ടോടരക്കക്ടോളസം  നല

പരനിഗണന നലകുകേയുസം ടചെയ്യുസം.  കേക്ടോരണസം തക്ടോങ്കള്  34 ടകേക്ടോലമക്ടോയനി  എസം.എല.എ.

ആണപ.  തക്ടോങ്കടള  അവഗണനിചപ  ഗവണ്ടമന്റെനിനപ  എങ്ങടന  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോന

സക്ടോധനിക്കുസം? അതുടകേക്ടോണ്ടപ ഒരു വനികവചെനവസം കേക്ടോണനിക്കനില.
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(4)  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡപ ജനിലയനിടലെ ഒഴനിവകേള്

ശ്രനീ  .    എന  .    എ  .    ടനലനിക്കുന്നപ: സര്,  ഞക്ടോന വളടര പ്രതനീകകയക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണപ

ഈ  സബ്മനിഷന  അവതരനിപനിക്കുന്നതപ.  ബഹുമക്ടോനടപട്ട  മുഖരമനനി  മറുപടനി

പറയുടമന്നക്ടോണപ ഞക്ടോന വനിചെക്ടോരനിചതപ. കേക്ടോരണസം കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡനിടന വളടര നന്നക്ടോയനി

അറനിയുന്നതുസം കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡുമക്ടോയനി വളടര അടുത്തേ ബനവമുള്ള ആളക്ടോണപ മുഖരമനനി.

പകക ബഹുമക്ടോനടപട്ട ശ്രനീ. എ. ടകേ. ബക്ടോലെനുസം വളടര വനിശക്ടോലെ ഹൃദയമുള്ള ആളക്ടോണപ.

അതുടകേക്ടോണ്ടപ  എടന്റെ പ്രശസം  പരനിഹരനിക്കടപടുടമന്നപ  പ്രതനീകനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഞക്ടോന

ഇന്നപ  ഇവനിടട  അവതരനിപനിക്കുന്നതപ  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡപ  ജനില   അഭനിമുഖനീകേരനിക്കുന്ന

ഏറവസം  വലെനിയ  പ്രശമക്ടോണപ.  വനികേസനത്തേനിടന്റെ  കേക്ടോരരത്തേനില  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡപ  മറപ

ജനിലകേകളക്ടോടടക്ടോപസം  എത്തുന്നനില  എന്നതപ  നമുടക്കലക്ടോവര്ക്കുസം  അറനിയക്ടോസം.  കേഴനിഞ

സര്ക്കക്ടോരക്ടോണപ  പ്രഭക്ടോകേരന  കേമ്മനീഷടന നനികയക്ടോഗനിചതപ.  അകദഹത്തേനിടന്റെ റനികപക്ടോര്ട്ടനില

പറയുന്ന ഒരു പ്രധക്ടോനടപട്ട കേക്ടോരരസം one of the critical issues facing developmental

administration in Kasaragod is the large number of vacancies, particularly

in the supervisory and technical posts in Government services എന്നതക്ടോണപ.

അകപക്ടോള്  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡപ  ജനില  പനികന്നക്ടോക്കമക്ടോകേക്ടോനുള്ള  കേക്ടോരണസം  സര്ക്കക്ടോര്

ജനീവനക്കക്ടോര് അവനിടടവന്നപ കജക്ടോലെനി ടചെയ്യേക്ടോന വനിമുഖത കേക്ടോട്ടുന്നു എന്നതക്ടോണപ.  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡപ

ഇകപക്ടോള് പഴയ കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡല എന്നപ നമ്മടളലക്ടോവരുസം മനസനിലെക്ടോക്കണസം. ഇകപക്ടോള്

ശ്രനീ. എസം. മുകകേഷപ, ശ്രനീ. ടകേ. ബനി. ഗകണഷപ കുമക്ടോര് എന്നനീ രണ്ടപ സനിനനിമക്ടോ നടനമക്ടോര്

ഈ  സഭയനിലണ്ടപ.  പണ്ടപ  സനിനനിമകേളനില  ഏടതങ്കനിലസം  വലെനിയ  കമലകദരക്ടോഗസ്ഥന

കേനീഴുകദരക്ടോഗസ്ഥനമക്ടോടര  സ്ഥലെസം  മക്ടോറ്റുടമന്നപ  പറയുകമക്ടോള്  അവര്  പറഞനിരുന്നതപ

നനിങ്ങടള കേക്ടോസര്കഗക്ടോകഡയപ സ്ഥലെസം മക്ടോറ്റുസം എന്നക്ടോണപ.  ആ കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡല ഇന്നടത്തേ

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡപ എന്നപ എലക്ടോവരുസം മനസനിലെക്ടോക്കണടമന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ  പറയുവക്ടോനുള്ളതപ.

കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡപ  ജനിലയനില  വനിവനിധ  ഡനിപക്ടോര്ട്ടുടമനകേളനില  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്ന

തസനികേകേളടട എണ്ണസം കകേട്ടക്ടോല നമ്മള്  ടഞട്ടനികപക്ടോകുസം.  പനി.ഡബദ്യു.ഡനി. - 24,  ഇറനികഗഷന

ഡനിപക്ടോര്ട്ടുടമന്റെപ - 38,   എഹകസപ  ഡനിപക്ടോര്ട്ടുടമന്റെപ - 32,  ഭൂജലെ വകുപപ - 6,  വരവസക്ടോയ

വകുപപ-2,  ലെനീഗല  ടമകടക്ടോളജനി-3,  ടപക്ടോലെബ്യൂഷന  കേണ്കടക്ടോള്  കബക്ടോര്ഡപ-6,

കനീരവനികേസന വകുപപ - 5, ഭകര സുരകക്ടോ വകുപപ - 4, ഹടബല ടഡവലെപ്ടമന്റെപ -

3,  ഫയര്കഫക്ടോഴപ -  43,  ആകരക്ടോഗര വകുപപ - 71,  കൃഷനി വകുപപ - 14, പഞക്ടോയത്തേപ

ടഡപബ്യൂട്ടനി ഡയറകറുടട ഓഫനീസപ  - 31,  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ വകുപപ  - 293  എന്നനിങ്ങടന

തസനികേകേള് ഒഴനിഞകേനിടക്കുകേയക്ടോണപ.  അതുകപക്ടോടലെ തടന്ന 38  പഞക്ടോയത്തുകേളനില
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മനിക്ക പഞക്ടോയത്തുകേളനിലസം നഗരസഭകേളനിലസം  ടസക്രട്ടറനിമക്ടോരനില.  ജനിലക്ടോ പഞക്ടോയത്തേനില

ഇ.  ഇ.  ഇല,  പഞക്ടോയത്തുകേളനില എ.ഇ.  മക്ടോരനില,  മൂന്നുസം നക്ടോലസം പഞക്ടോയത്തുകേളടട

ചെക്ടോര്ജക്ടോണപ ഒരു എ.ഇ.-ക്കപ ഉള്ളതപ.  അകപക്ടോള് കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡപ എങ്ങടനയക്ടോണപ മറ്റു

ജനിലകേകളക്ടോടടക്ടോപസം എത്തുന്നതപ.  ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ  3  മക്ടോസസം തനികേച,  പനി.ആര്.ഡനി.

യുടട  ഒരു പരസരസം  ഞക്ടോന കേണ്ടു,  ഇകപക്ടോള് നമുക്കപ  ഇവനിടട  ഒരു സര്ക്കക്ടോരുണ്ടപ,

ശരനിയക്ടോയനി തുടങ്ങനി, മക്ടോറസം വന്നു തുടങ്ങനി  എന്നതക്ടോണപ ആ പരസരസം.  ബഹുമക്ടോനടപട്ട

റവനബ്യൂ  മനനി  എടന്റെ  ജനിലക്കക്ടോരനക്ടോണപ  അകപക്ടോള്  ഈ  മക്ടോറസം  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡുസം

കവണടമന്നപ അകദഹത്തേനിനുസം ആഗഹമുണ്ടക്ടോകുകേയനികല? ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി. കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡപ

ഡനികപക്ടോയനില  38  കേണ്ടകര്മക്ടോരുടടയുസം  32  ഹഡവര്മക്ടോരുടടയുസം  കുറവണ്ടപ.  രണ്ടക്ടോഴ്ച

മുമപ  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡപ  ഡനികപക്ടോയനില  ഒരു  കേണ്ടകറുടട  വനിവക്ടോഹസം

കേക്ടോരണസം  2  ദനിവസസം  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.  ബസപ  ഓടനിയനില  എന്നക്ടോണപ  പത്ര

റനികപക്ടോര്ട്ടപ.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെപ  ഇകപക്ടോള്  ടകേക്ടോട്ടനികഘക്ടോഷനിക്കുന്നതുകപക്ടോടലെ

എലക്ടോസം  ശരനിയക്ടോയനി,  മക്ടോറസം  വന്നു  തുടങ്ങനിയനിട്ടുടണ്ടങ്കനില  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡുകേക്ടോരക്ടോയ

ഞങ്ങളസം ആ മക്ടോറസം കേക്ടോണക്ടോന ആഗഹനിക്കുന്നു.  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്ന തസനികേകേടളലക്ടോസം

നനികേത്തേനി,  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡനികനയുസം മറ്റു  ജനിലകേകളക്ടോടടക്ടോപസം  എത്തേനിക്കണസം എന്നക്ടോണപ

ഈ സബ്മനിഷനനിലൂടട എനനിക്കപ അഭരര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.

മുഖരമനനിക്കുകവണ്ടനി പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകകമവസം

നനിയമവസം  സക്ടോസംസക്ടോരനികേവസം  പക്ടോര്ലെടമന്റെറനികേക്ടോരരവസം  വകുപ്പുമനനി   (ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .

ബക്ടോലെന):  സര്,  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരകമറ  ഉടനതടന്ന  പനി.എസപ.സനി.  റക്ടോങ്കപ

ലെനിസപ  നനിലെവനിലള്ള എലക്ടോ തസനികേകേളകടയുസം  മുഴുവന ഒഴനിവകേളസം  3-6-2016-നകേസം

പനി.എസപ.സനി.ക്കപ റനികപക്ടോര്ട്ടപ  ടചെയ്യേക്ടോന വകുപപ  അദ്ധരകനമക്ടോര്ക്കുസം നനിയമനക്ടോധനികേക്ടോരനികേള്ക്കുസം

കേര്ശന  നനിര്കദശസം  നലകുകേയുണ്ടക്ടോയനി,  കേരക്ടോബനിനറപ  തനീരുമക്ടോനമക്ടോയനിരുന്നു  അതപ.

ഇതുകൂടക്ടോടത 2017-ടലെ പ്രതനീകനിത ഒഴനിവകേള്, 2016  ടസപ്റസംബകറക്ടോടുകൂടനി റനികപക്ടോര്ട്ടപ

ടചെയ്യേക്ടോനുസം നനിര്കദശസം നലകേനി.  ഈ സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തേനില വന്ന 25-5-2016

മുതല  30-9-2016  വടരയുള്ള  കേക്ടോലെയളവനില  കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡപ  ജനിലയനില  407

ഒഴനിവകേള് വനിവനിധ വകുപ്പുകേളനില നനിന്നപ പനി.എസപ.സനി.-ക്കപ റനികപക്ടോര്ട്ടപ  ടചെയനിട്ടുണ്ടപ.

ഈ കേക്ടോലെയളവനില  464  കപര്ക്കപ പനി.എസപ.സനി.  നനിയമന ശനിപക്ടോര്ശ നലകുകേയുസം

ടചെയ്തു.  പനി.എസപ.സനി.  പറഞതനികനക്കക്ടോള്  കൂടുതല  അഹഡസ്വസപ  ടമടമ്മക്ടോ

നലകേനിയനിട്ടുണ്ടപ. ഇതനിടന്റെ അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില എവനിടടടയങ്കനിലസം ഒഴനിവകേളടണ്ടങ്കനില

അതപ നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയുസം സസ്വനീകേരനിക്കുസം.
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[അദ്ധരകകവദനിയനില മനി. സനീക്കര്]

(5)  മുഹമ്മദപ അസസം വധകക്കസപ

ശ്രനീ  .   പക്ടോറക്കല അബ്ദുല: സര്, നക്ടോദക്ടോപുരസം നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തേനിടലെ യൂത്തേപ ലെനീഗപ
പ്രവര്ത്തേകേനക്ടോയ കേക്ടോളനിയസംപറമത്തേപ മുഹമ്മദപ അസമനിടന കേഴനിഞ ആഗസപ 12-നപ
ഹവകുകന്നരസം  5.00  മണനിക്കപ   ഇകന്നക്ടോവക്ടോ  കേക്ടോറനില വന്ന ഒരു സസംഘസം ആളകേള്
നടുകറക്ടോഡനിലെനിട്ടപ  ടവട്ടനിയുസം  കുത്തേനിയുസം  ടകേക്ടോലെടപടുത്തേനി.  തലെകയക്ടോട്ടനി  പുറത്തുവന്നപ,
കേണസം, ടചെവനിയുസം, മൂക്കുസം, വലെടത്തേ ഹകേയുസം, ഇടതു കേക്ടോലസം പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം ടവട്ടനിമക്ടോറനി
മൃഗനീയമക്ടോയ രൂപത്തേനിലെക്ടോണപ  ടകേക്ടോലെ നടത്തേനിയതപ.  ആ ടകേക്ടോലെ നടന്നനിട്ടപ ഏതക്ടോണ്ടപ
രണ്ടര മക്ടോസകത്തേക്ടോളമക്ടോയനി.  14  പ്രതനികേടള ഐഡന്റെനിഹഫ ടചെയ്തുടവന്നുസം  അതനില
10 പ്രതനികേടള പനിടനിചടവന്നുമക്ടോണപ പറയുന്നതപ.   ഈ 10 പ്രതനികേള് എന്നുപറയുന്നതപ
വണ്ടനി ഓടനിചയക്ടോള്, അസമനിടന ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിച ടകേക്ടോടുത്തേയക്ടോള്, പ്രതനികേള്ക്കപ ഒളനിവനില
തക്ടോമസനിക്കക്ടോന സഗൗകേരരസം ടചെയ്തുടകേക്ടോടുത്തേയക്ടോള്, അങ്ങടനയുള്ളവരക്ടോണപ.  ഇകന്നക്ടോവക്ടോ
കേക്ടോറനില 6 അസംഗ സസംഘസം ആണപ വന്നതപ.  ആ ടകേക്ടോലെയക്ടോളനി സസംഘത്തേനിടലെ രകണ്ട
രണ്ടപ  ആളകേടള മക്ടോത്രകമ പനിടനിചനിട്ടുള.  ബക്ടോക്കനി നക്ടോലെപ  ആളകേടളയുസം യഥക്ടോര്ത്ഥ കൃതരസം
നടത്തേനിയവകരയുസം രണ്ടര മക്ടോസമക്ടോയനിട്ടുസം കപക്ടോലെനീസനിനപ ഇതുവടര പനിടനിക്കക്ടോന സക്ടോധനിചനിട്ടനില.
ഇതനില  ഒരുപക്ടോടപ  ദുരൂഹതകേളണ്ടപ.  ഈ  അസസം   ഷനിബനിന  വധകക്കസനിലടപട്ട
ആളക്ടോണപ.   അകദഹടത്തേ കകേക്ടോടതനി നനിരുപക്ടോധനികേസം വനിട്ടയചതക്ടോണപ.   ഈ  യൂത്തേപ
ലെനീഗപ പ്രവര്ത്തേകേന കേമ്മബ്യൂണനിസ്റ്റുകേക്ടോരനക്ടോയ അബ്ദുള്ളയുടട മകേനക്ടോണപ.  ആ കുടുസംബത്തേനിടന്റെ
ആശ്രയവസം  ഏകേ  ആണ്തരനിയുമക്ടോണപ  ഈ  അസസം.  ഷനിബനിന  വധകക്കസനിലടപട്ടു
എന്ന കേക്ടോരണത്തേക്ടോല അസമനിടന്റെ രണ്ടു നനിലെ വനീടപ  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം തകേര്ത്തു.  തറ
ഉള്ടപടട  കകേക്ടോരനി  കേളഞതക്ടോണപ.   ഇകപക്ടോള് ഒരു  വക്ടോടകേ വനീട്ടനിലെക്ടോണപ  അസമനിന്റെ
കുടുസംബസം തക്ടോമസനിക്കുന്നതപ.  ഏകേ ആശ്രയമക്ടോയനിരുന്ന അസമനിടന ഇങ്ങടനടയക്ടോടക്ക
ഹകേകേക്ടോരരസം  ടചെയകപക്ടോള് ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുസം സമക്ടോധക്ടോനത്തേനിനു കവണ്ടനിയുള്ള
ഒരു ശ്രമവസം  ഉണ്ടക്ടോയനില.  കനരകത്തേ ഷനിബനിന അവനിടട  ടകേക്ടോലെ ടചെയ്യേടപട്ടകപക്ടോള്
മുഖരമനനി ഉള്ടപടട  6  മനനിമക്ടോര്,  കുഞക്ടോലെനിക്കുട്ടനി  സക്ടോഹനിബപ  ഉള്ടപടടയുള്ള
ആളകേള് അവനിടട സമക്ടോധക്ടോനത്തേനിടന്റെ ദഗൗതരസം ഏടറടുത്തു. ഷനിബനിടന്റെ കുടുസംബത്തേനിനപ
സമക്ടോശസ്വക്ടോസമക്ടോയനി  സഹക്ടോയധനസം  ടകേക്ടോടുത്തു.  എലക്ടോ  അര്ത്ഥത്തേനിലസം  ഗവണ്ടമന്റെപ
നനിലെപക്ടോടപ  സസ്വനീകേരനിച.   സസ്വന്തസം വനീടപ  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം തകേര്ക്കടപട്ടപ  വക്ടോടകേ വനീട്ടനില
തക്ടോമസനിക്കുന്ന അസമനിടന്റെ കുടുസംബടത്തേ സമക്ടോശസ്വസനിപനിക്കക്ടോന കേളകറുടട കനതൃതസ്വത്തേനില
കൂടനിയ സര്വ്വകേകനികയക്ടോഗത്തേനില,  സമക്ടോശസ്വക്ടോസമക്ടോയനി ധനസഹക്ടോയസം അനുവദനിക്കുടമന്നപ
പറഞനിട്ടപ  ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന തയ്യേക്ടോറക്ടോയനില, ഇന്നനികപക്ടോള് അവനിടട പ്രതനികേടള പനിടനിക്കക്ടോത്തേതനിടന്റെ
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കപരനില വലെനിയ പ്രശങ്ങള് ഉണ്ടക്ടോയനിവരനികേയക്ടോണപ. പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം പ്രതനികേടള സസംരകനിക്കുന്ന
ഒരു സക്ടോഹചെരരമക്ടോണുള്ളതപ.  അസമനിടന്റെ ഘക്ടോതകേടര പനിടനിക്കുന്നനില എന്നുമക്ടോത്രമല,
മുസനീസം ലെനീഗനിടന്റെ പക്ടോര്ട്ടനി പ്രവര്ത്തേകേനമക്ടോടര 153 (എ) വകുപപ ചുമത്തേനി  ജക്ടോമരസം കേനിട്ടക്ടോത്തേ
കകേസപ ചെക്ടോര്ജപ  ടചെയപ  നനിരന്തരമക്ടോയനി  പനീഡനിപനിക്കുന്നു.  കപക്ടോലെനീസുസം സനി.പനി.എസം.
പ്രവര്ത്തേകേനമക്ടോരുസം  ഒരുമനിചപ  നനിന്നുടകേക്ടോണ്ടപ  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം  പക്ടോര്ഷരക്ടോലെനിറനി  കേക്ടോണനിക്കുകേയക്ടോണപ,
ഏകേപകനീയമക്ടോയ നനിലെപക്ടോടപ സസ്വനീകേരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇതുടകേക്ടോണ്ടപ ഉണ്ടക്ടോകുന്ന വലെനിയ
അപകേടസം അവനിടടയുണ്ടപ. അതുമക്ടോത്രമല, ഈ ടകേക്ടോലെകക്കസനിടലെ പ്രതനികേളനില ഒരക്ടോള്
കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡുസം,  ഒരക്ടോള് കേണ്ണൂരുസം,  കവടറക്ടോരക്ടോള് കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടുകേക്ടോരനുമക്ടോണപ.  അതുകപക്ടോടലെ
പലെ പ്രകദശങ്ങളനിലള്ള ആളകേളക്ടോണപ.  ഈ ആളകേള് എങ്ങടന ഒരുമനിച,  ഇവടര
ഒരുമനിപനിച കേണ്ണനി ഏതപ;  ഇതനിടന്റെ പനിന്നനില നടന്ന ഗൂഢക്ടോകലെക്ടോചെന എന്തപ;  അതപ
അകനസ്വഷനിക്കക്ടോന നടപടനി സസ്വനീകേരനിക്കുന്നനില. അവനിടട ക്രമസമക്ടോധനസം തകേര്ന്നപ ആളകേടള
ഏകേപകനീയമക്ടോയനി  കപക്ടോലെനീസപ  ഹകേകേക്ടോരരസം  ടചെയ്യുന്നു,  അതനിനപ  സനി.പനി.എസം.  ഒത്തേക്ടോശ
ടചെയ്തുടകേക്ടോടുക്കുന്ന  സക്ടോഹചെരരമക്ടോണപ.  കേലഷനിതമക്ടോയ  അന്തരനീകമക്ടോണപ.  ഇതനിടന്റെ
പനിന്നനില നടന്ന ഗൂഢക്ടോകലെക്ടോചെന അകനസ്വഷനിക്കുന്നനില, കപക്ടോലെനീസുസം ഇത്തേരസം ക്രനിമനിനല
സസംഘങ്ങളമക്ടോയനി എടന്തക്ടോടക്കകയക്ടോ അവനിശുദ്ധ ബനങ്ങളണ്ടപ.   കനരകത്തേ ഞക്ടോന
ഒരു അടനിയന്തരപ്രകമയസം അവതരനിപനിചകപക്ടോള് നസ്റുദനീന എന്ന പക്ടോവടപട്ട പയ്യേടന
ടകേക്ടോന്നനിട്ടപ  പ്രതനികേള്ക്കപ ജക്ടോമരസം ലെഭനിക്കുന്ന നനിലെപക്ടോടക്ടോണപ കപക്ടോലെനീസപ സസ്വനീകേരനിചതപ.
അതുടകേക്ടോണ്ടപ  വടകേര  തക്ടോലൂക്കനിടലെ  കപക്ടോലെനീസനിടന  നനിരനീകണവനികധയമക്ടോക്കക്ടോനുസം
പ്രതനികേടള പനിടനികൂടക്ടോനുമുള്ള നടപടനികേള് സസ്വനീകേരനിക്കണസം.

മുഖരമനനിക്കുകവണ്ടനി പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകകമവസം

നനിയമവസം  സക്ടോസംസക്ടോരനികേവസം  പക്ടോര്ലെടമന്റെറനികേക്ടോരരവസം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .

ബക്ടോലെന):  സര്,  12-8-2016-നപ  ഹവകുകന്നരസം  നക്ടോദക്ടോപുരസം  ചെക്ടോലെപ്പുറത്തുവചപ

കേക്ടോളനിയസംപറമത്തേപ അസസം ടകേക്ടോലടപട്ട സസംഭവത്തേനിനപ നക്ടോദക്ടോപുരസം കപക്ടോലെനീസപ ഹക്രസം

നമര്  574/16  ആയനി കകേസപ രജനിസ്ട്രര് ടചെയ്തു.  ഈ കകേസപ നക്ടോദക്ടോപുരസം കപക്ടോലെനീസപ

ഇനടസകറുടട  കനതൃതസ്വത്തേനില  പ്രകതരകേ  ടനീസം  അകനസ്വഷനിച  വരനികേയക്ടോണപ.   ഈ

കകേസനില  14  പ്രതനികേള് ഉള്ളതക്ടോയനിട്ടക്ടോണപ  അറനിവക്ടോയനിട്ടുള്ളതപ.   അതനില കുറകൃതരസം

ടചെയ്യുന്നതനിനപ  കേക്ടോറനില  സസംഭവസ്ഥലെത്തേപ  എത്തേനിയവരുള്ടപടട  10  പ്രതനികേടള

ഇതനിനകേസം  അറസപ  ടചെയപ  കകേക്ടോടതനിയനില  ഹക്ടോജരക്ടോക്കനി  റനിമക്ടോന്റെപ  ടചെയ്തുകേഴനിഞ.

കശഷനിക്കുന്ന  4  പ്രതനികേടള  അറസപ  ടചെയ്യുന്നതനിനക്ടോയനി  കപക്ടോലെനീസപ  സസ്വക്ടോഡുകേളക്ടോയനി

തനിരനിഞപ  അകനസ്വഷണസം  നടത്തേനിവരനികേയക്ടോണപ.  ഒളനിവനിലെക്ടോയ  മറ്റു  പ്രതനികേടള

കേടണ്ടത്തുന്നതനിനപ ഹസബര് ടസലനിടന്റെ സഹക്ടോയകത്തേക്ടോടുകൂടനി ടമക്ടോഹബല കഫക്ടോണ്



372 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 20, 2016

ടവര്  ടലെക്ടോകക്കഷന പരനികശക്ടോധനിചപ,  ഇവര്  കപക്ടോകേക്ടോനനിടയുള്ള സ്ഥലെങ്ങളസം  രഹസര

സകങ്കതങ്ങളസം  ഉള്ടപടട  എലക്ടോ  സ്ഥലെങ്ങളനിലസം  ഊര്ജനിതമക്ടോയ  അകനസ്വഷണസം

നടന്നുടകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. പ്രതനികേള് ഏതു മക്ടോളത്തേനില ഒളനിചക്ടോലസം കേണ്ടുപനിടനിക്കുസം,

നനിയമത്തേനിടന്റെ മുമനില ടകേക്ടോണ്ടുവരുസം എന്നപ ബഹുമക്ടോനടപട്ട എസം.എല.എ.ക്കപ ഉറപ്പു

നലകുകേയക്ടോണപ.  

(6)  ടപണ്കുട്ടനികേള്ക്കപ കഹക്ടോസല നനിര്മ്മക്ടോണസം

ശ്രനീ  .   ടകേ  .   സുകരഷപ കുറുപപ: സര്, പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭക്ടോഗത്തേനിലടപട്ട ടപണ്കുട്ടനികേള്

പഠനിക്കുന്ന  ഏറ്റുമക്ടോനൂര്  കമക്ടോഡല  ടറസനിഡനഷരല  സ്കൂളനികനക്ടോടപ  അനുബനനിചള്ള

കഹക്ടോസല പണനി പൂര്ത്തേനിയക്ടോയനിട്ടപ ഏതക്ടോണ്ടപ മൂന്നപ വര്ഷമക്ടോയനി. ഇന്നുവടര ആ കഹക്ടോസലെനില

ഈ ടപണ്കുട്ടനികേടള തക്ടോമസനിപനിക്കക്ടോനുള്ള ഒരു നടപടനിയുസം അധനികേക്ടോരനികേള് എടുത്തേനിട്ടനില.

സ്കൂളനിടന്റെ  മുകേളനിലള്ള  ഒരു  സ്ഥലെത്തേക്ടോണപ  ഈ  ടപണ്കുട്ടനികേള്  തക്ടോമസനിക്കുന്നതപ.

അധനികേക്ടോരനികേളമക്ടോയനി  നനിരന്തരസം   ബനടപട്ടനിട്ടുസം   ഒരു  നടപടനിയുസം   സസ്വനീകേരനിചനില

എന്നുമക്ടോത്രമല  കേഴനിഞ  നനിയമസഭക്ടോ  കേക്ടോലെയളവനില   ശ്രനീ.  വനി.  പനി.  സജനീന്ദ്രന

ടചെയര്മക്ടോനക്ടോയ കേമ്മനിറനി ഒരു വര്ഷസം മുമപ ഈ സ്കൂളനില വന്നപ കഹക്ടോസല പരനികശക്ടോധനിചപ

എത്രയുസംകവഗസം  ഇതപ  പ്രവര്ത്തേനകമമക്ടോക്കനി  കുട്ടനികേടള  തക്ടോമസനിപനിക്കണസം  എന്നു

പറയുകേയുസം  ടചെയതക്ടോണപ.  ഒരു  നടപടനിയുടമടുക്കക്ടോത്തേ  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥരുടട  കപരനില

ഗവണ്ടമന്റെപ നടപടനി സസ്വനീകേരനിക്കുകേയുസം  ഈ കഹക്ടോസല എന്നപ ഉദ്ഘക്ടോടനസം ടചെയ്യേക്ടോന

കേഴനിയുടമന്നപ ബഹുമക്ടോനടപട്ട മനനി ഈ സഭയനില പറയണടമന്നുമുള്ളതക്ടോണപ എടന്റെ

ആവശരസം.

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോക്ക സമുദക്ടോയകകമവസം നനിയമവസം സക്ടോസംസക്ടോരനികേവസം

പക്ടോര്ലെടമന്റെറനികേക്ടോരരവസം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബക്ടോലെന): സര്,  കകേക്ടോട്ടയസം

ജനിലയനിടലെ  ഏറ്റുമക്ടോനൂര്  എന്ന  സ്ഥലെത്തേപ  കമക്ടോഡല  ടറസനിഡനഷരല  സ്കൂള്

ആരസംഭനിക്കുന്നതനിനപ  9,73,09,003  (ഒനപതപ  കകേക്ടോടനി  എഴുപത്തേനിമൂന്നപ  ലെകത്തേനി

ഒനപതനിനക്ടോയനിരത്തേനി മൂന്നപ)  രൂപയ്ക്കുള്ള ഭരണക്ടോനുമതനി  28-3-2012-ല ലെഭനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.

ടകേട്ടനിടത്തേനിടന്റെ പ്രവൃത്തേനി 'കേനിറപകകേക്ടോ'  എന്ന ഏജനസനിടയ ഏലപനിക്കുകേയുസം പ്രസ്തുത

സ്ഥക്ടോപനസം  21-7-2012-നപ   കേരക്ടോറനില  ഒപ്പുവചപ  ടകേട്ടനിടസം  പണനി  ആരസംഭനിക്കുകേയുസം

ടചെയ്തു.  എന്നക്ടോല നനിശ്ചനിത സമയത്തേനിനകേസം ടകേട്ടനിടത്തേനിടന്റെ പണനി പൂര്ത്തേനിയക്ടോക്കക്ടോന

ഏജനസനിക്കപ കേഴനിഞനിരുന്നനില. 30-4-2016  വടര സമയപരനിധനി നനീട്ടനി നലകുന്നതനിനപ

ഏജനസനി ആവശരടപട്ടതനിടന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില സമയപരനിധനി നനീട്ടനി നലകുകേയുസം

പ്രസ്തുത  സമയത്തേനിനുള്ളനില  തടന്ന  ഏജനസനി  പണനി  പൂര്ത്തേനിയക്ടോക്കുകേയുസം
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ടചെയനിട്ടുണ്ടപ.  രൂകമക്ടോയ  ജലെദഗൗര്ലെഭരസം  ഇവനിടട  അനുഭവടപടുന്നുണ്ടപ.   പുതനിയ

കഹക്ടോസലെനികലെയപ മക്ടോറുകമക്ടോള് ജലെദഗൗര്ലെഭരസം പരനിഹരനിക്കക്ടോന പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനികേസന

വകുപപ ആവശരടപട്ടതനിടന്റെ അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില കുഴലക്കനിണര് കുഴനിചപ കുടനിടവള്ളസം

ലെഭരമക്ടോക്കുന്നതനിനുള്ള ഫനീസനിബനിലെനിറനി  റനികപക്ടോര്ട്ടപ  ഗഗൗണ്ടപ വക്ടോട്ടര് ഡനിപക്ടോര്ട്ടുടമന്റെനില

നനിന്നുസം  ലെഭനിക്കുകേയുസം  അതനിടന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  2,75,000  രൂപയുടട  എസനികമറപ

ലെഭരമക്ടോക്കുകേയുസം ടചെയ്തു. ആയതനിനുള്ള ഭരണക്ടോനുമതനി നലകേനി കുടനിടവള്ള പദ്ധതനിയുടട

പ്രവൃത്തേനി  ജനിലക്ടോ  നനിര്മ്മനിതനി  കകേന്ദ്രടത്തേ  ഏലപനിക്കുകേയുസം  നനിര്മ്മക്ടോണ  പ്രവൃത്തേനി

നടന്നുവരനികേയുമക്ടോണപ.  ഇതുമൂലെമക്ടോണപ  കുട്ടനികേടള  കഹക്ടോസലെനികലെയപ  മക്ടോറക്ടോതനിരുന്നതപ.

യഥക്ടോര്ത്ഥത്തേനില ടകേട്ടനിടത്തേനിടന്റെ പണനികയക്ടോടടക്ടോപസം തടന്ന ഇതനിടന്റെ എസനികമറ്റുകൂടനി

എടുകക്കണ്ടതക്ടോയനിരുന്നു.  ചെനിലെ കേക്ടോരരങ്ങള് അകങ്ങയപ അറനിയക്ടോമകലക്ടോ. ടകേട്ടനിടത്തേനിടന്റെ

പണനി കേഴനിഞക്ടോകലെ വക്ടോട്ടര് സഹപയുകടയുസം ഇലെകനിസനിറനി കേണകനുമുള്ള അനുമതനി

നലകൂ. അങ്ങടനയുണ്ടക്ടോകുന്ന പ്രശങ്ങളക്ടോണപ. അതുടകേക്ടോണ്ടപ കേക്ടോലെതക്ടോമസസം ഒഴനിവക്ടോക്കനി

കുട്ടനികേടള  കഹക്ടോസലെനികലെയപ  മക്ടോറനി  തക്ടോമസനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനി  സസ്വനീകേരനിച

വരുന്നു.  ഉടനതടന്ന കഹക്ടോസല കുട്ടനികേള്ക്കക്ടോയനി തുറന്നുടകേക്ടോടുക്കുന്നതക്ടോണപ. 

(7)  ദളനിതപ ഹക്രസവരുടട ആനുകൂലെരങ്ങള്

ശ്രനീ  .    സനി  .    ടകേ  .    ഹരനീന്ദ്രന:  സര്,  കകേരളത്തേനിടലെ ഒരു വനിഭക്ടോഗസം ജനസമൂഹത്തേനിടന്റെ
സക്ടോമൂഹനികേ സക്ടോമത്തേനികേ ജനീവനിതടത്തേ ബക്ടോധനിക്കുന്ന ഒരു വനിഷയമക്ടോണപ ഞക്ടോന ഈ
സബ്മനിഷനനിലൂടട അവതരനിപനിക്കുന്നതപ. 1950 ആഗസപ 10-നപ രക്ടോഷപതനിയുടട ഉത്തേരവനിലൂടട
ഹനിന്ദുക്കളലക്ടോത്തേ ദളനിതടരടയലക്ടോസം സസംവരണത്തേനിടന്റെ പട്ടനികേയനിലനനിന്നുസം ഒഴനിവക്ടോക്കനി.
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ  ഭരണഘടനക്ടോ  വനിരുദ്ധമക്ടോയ  ഈ  ഉത്തേരവനിടനതനിടര  അന്നപ
മുതല ദളനിതപ ഹക്രസവര് സമരസം ടചെയ്തുവരനികേയക്ടോണപ. ഹനിന്ദുമതസം, ബുദ്ധമതസം, സനിക്കപ
മതസം  മുതലെക്ടോയ മതങ്ങളനില വനിശസ്വസനിക്കുന്ന ദളനിതര്ക്കപ  സസംവരണസം നലകുകമക്ടോള്
ക്രനിസ്തുമതസം സസ്വനീകേരനിച ദളനിതര്ക്കപ സസംവരണസം നലകേക്ടോത്തേതപ എന്തുടകേക്ടോണ്ടക്ടോടണന്നപ
ഭരണവര്ഗ്ഗസം  ടവളനിടപടുകത്തേണ്ടതക്ടോണപ.  ഇതപ  അനനീതനിയുസം  മനുഷരതസ്വമനിലക്ടോയ്മയുമക്ടോണപ.
രക്ടോജരടത്തേ വനിവനിധ സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനില ദളനിതപ ഹക്രസവരുസം ഇതര ദളനിതപ സമൂഹങ്ങളസം
ദയനനീയമക്ടോയനി  ടകേക്ടോലടപടുന്നു,  അവരുടട  ഭവനങ്ങള്  കേത്തേനിചകേളയുന്നു.  ദളനിതപ
സമുദക്ടോയക്ടോസംഗങ്ങടള  കൂട്ടകത്തേക്ടോടട  തനീവചപ  ടകേക്ടോല്ലുന്നു.  ദളനിതപ  സക്ടോഹനിതരകേക്ടോരന്മേക്ടോര്
പലെതരത്തേനിലള്ള  ഭനീഷണനികേള് കനരനിടുന്നു.  കകേരളത്തേനിടലെ മതനബ്യൂനപകങ്ങളനിടലെ
നബ്യൂനപകമക്ടോയ ദളനിതപ ഹക്രസവ ജനവനിഭക്ടോഗത്തേനിടന്റെ സക്ടോമൂഹനികേ രക്ടോഷനീയ പ്രശങ്ങളസം
ഹഹന്ദവ ദളനിതുകേളടട  സക്ടോമൂഹനികേ രക്ടോഷനീയ പ്രശങ്ങളസം  ഏകേ സസ്വഭക്ടോവകത്തേക്ടോടുകൂടനി
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വര്ത്തേനിക്കുന്നു.  ഇവനിടട വനിവനിധ വനിഭക്ടോഗങ്ങളനിലെക്ടോയനി ഒരു വലെനിയ ജനസമൂഹമുണ്ടപ.
അവര് സക്ടോമൂഹനികേമക്ടോയനി പനികന്നക്ടോക്കസം നനിലക്കുന്നവരക്ടോണപ.  ഉന്നതപഠന പ്രകവശനത്തേനിനപ
അവര് കകശസം അനുഭവനിക്കുന്നുണ്ടപ.  ഗവണ്ടമന്റെപ ആവനിഷ്കരനിക്കുന്ന സക്ടോമൂഹനികേകകമ
സുരകക്ടോ പദ്ധതനികേളടട  ആനുകൂലെരസം  ലെഭനിക്കുന്നതനിലസം  നനിലെവനിലള്ള നനിയമതടസസം
നനിലക്കുന്നു. ഇതുകപക്ടോടലെ വനിവനിധ മതവനിഭക്ടോഗങ്ങളനിലടപട്ട നക്ടോടക്ടോര് സമുദക്ടോയത്തേനിടലെ
സസംവരണസം  സസംബനനിചസം  ആകകപമുണ്ടപ.  അതപ  പരനിഹരനിക്കുടമന്നപ  എല.ഡനി.എഫപ.
വരകമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണ്ടപ. ഈ കേക്ടോരരടത്തേ സസംബനനിചപ പക്ടോര്ലെടമന്റെറനികേക്ടോരര വകുപ്പുമനനി
നന്നക്ടോയനി  പഠനിച  ആളക്ടോണപ.  അകദഹസം  ഈ  കേക്ടോരരങ്ങള്  വരകമക്ടോക്കണടമന്നപ
അഭരര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോക്ക  സമുദക്ടോയകകമവസം  നനിയമവസം  സക്ടോസംസക്ടോരനികേവസം

പക്ടോര്ലെടമന്റെറനികേക്ടോരരവസം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബക്ടോലെന): സര്,  ക്രനിസമതസം

സസ്വനീകേരനിച പട്ടനികേജക്ടോതനിയനിലടപട്ട   (Scheduled caste converted to Christian)

കകേരള സസംസ്ഥക്ടോനത്തേനിടലെ മറപ പനികന്നക്ടോക്ക വനിഭക്ടോഗങ്ങളടട പട്ടനികേയനില 47- ാാമതക്ടോയുസം

മറപ  അര്ഹ  സമുദക്ടോയങ്ങളടട  ലെനിസനില  അതക്ടോയതപ  ഒ.ഇ.സനി.  (Other  Eligible

Community)-യനില 10- ാാമതക്ടോയുസം ഉള്ടപടുത്തേനിയനിട്ടുണ്ടപ. സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ എസപ.ഇ.ബനി.സനി.

(കസക്ടോഷരലെനി  ആന്റെപ  ഇക്കകണക്ടോമനിക്കലെനി  ബക്ടോകേപ കവര്ഡപ  കേമ്മബ്യൂണനിറനി)  ലെനിസനില

നക്ടോലെക്ടോമതക്ടോയനി  Other Backward Christians  എന്ന വനിഭക്ടോഗടത്തേ ഉള്ടപടുത്തേനിയനിട്ടുണ്ടപ.

കകേരള സസംസ്ഥക്ടോനടത്തേ മറപ  പനികന്നക്ടോക്ക വനിഭക്ടോഗങ്ങളടട കകേന്ദ്ര പട്ടനികേയനില  45-ാ

ഇനമക്ടോയനി  പട്ടനികേജക്ടോതനിയനിലനനിന്നുസം  ക്രനിസ്തുമതത്തേനികലെയപ  മക്ടോറനിയ  വനിഭക്ടോഗസം

ഉള്ടപട്ടനിട്ടുണ്ടപ.  ഭരണഘടനയുടട  16(4)  വരവസ്ഥ  പ്രകേക്ടോരസം  സസംസ്ഥക്ടോന-കകേന്ദ്ര

സര്ക്കക്ടോരുകേളനിടലെ ടതക്ടോഴനിലെനിനുള്ള സസംവരണത്തേനിനപ  ഈ വനിഭക്ടോഗസം ഇകപക്ടോള് അര്ഹരക്ടോണപ.

മറപ അര്ഹ വനിഭക്ടോഗസം,  അതക്ടോയതപ ഒ.ഇ.സനി.  എന്ന നനിലെയനില പട്ടനികേജക്ടോതനിക്കക്ടോര്ക്കപ

അനുവദനിക്കുന്ന  എലക്ടോ  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസക്ടോനുകൂലെരങ്ങളസം  സസംസ്ഥക്ടോനടത്തേ  ഈ  വനിഭക്ടോഗത്തേനിനപ

നലകേനിവരുന്നുണ്ടപ.  കകേരളത്തേനിടലെ ജനസസംഖരയനില പരനിവര്ത്തേനിത ഹക്രസവരുടട

ജനസസംഖര എത്ര എന്നതപ സസംബനനിചപ വരകമക്ടോയ കേണക്കുകേള് ഇകപക്ടോള് ലെഭരമല.

പട്ടനികേജക്ടോതനി വനിഭക്ടോഗത്തേനിനപ  സക്ടോധക്ടോരണ  ഗതനിയനില  നലകുന്ന  എലക്ടോ  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസക്ടോനുകൂലെരങ്ങളസം

അകത  നനിരക്കനില  പരനിവര്ത്തേനിത  ഹക്രസവര്ക്കപ  നനിലെവനില  അനുവദനിക്കുന്നുണ്ടപ.

പരനിവര്ത്തേനിത  ഹക്രസവര്ക്കപ  ഉകദരക്ടോഗത്തേനില  ലെക്ടോസപ  കഗഡപ  തസനികേയനില  രണ്ടപ

ശതമക്ടോനവസം  ലെക്ടോസപ കഗഡപ ഇതര തസനികേയനില ഒരു ശതമക്ടോനസം സസംവരണവമക്ടോണപ

ഇകപക്ടോള് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതപ.   അതക്ടോയതപ  2:1.  എസപ.ഇ.ബനി.സനി.  വനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ

30  ശതമക്ടോനസം സസംവരണമക്ടോണപ വനിവനിധ കേക്ടോറഗറനിയനില ടപ്രക്ടോഫഷണല കകേക്ടോഴ്സുകേളനികലെയപ
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അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതപ.  ഇതനില  എസപ.ഐ.യു.സനി.  നക്ടോടക്ടോര്  വനിഭക്ടോഗകത്തേക്ടോടടക്ടോപമക്ടോണപ

നനിലെവനില ഒരു ശതമക്ടോനസം സസംവരണസം പരനിവര്ത്തേനിത ഹക്രസവര്ക്കപ അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതപ.

പനികന്നക്ടോക്ക സമുദക്ടോയ വനികേസന വകുപപ  ആവനിഷ്കരനിചപ  നടപനിലെക്ടോക്കുന്ന എസംകപക്ടോയബനിലെനിറനി

എനഹക്ടോനസപ ടമന്റെപ  പദ്ധതനി,  ഓവര്സനീസപ കസക്ടോളര്ഷനിപപ  പദ്ധതനി,  കേരനിയര് ഓകട്ടക്ടോ

ടമക്ടോഹബല പദ്ധതനി, അഡസ്വകക്കറപ ഗക്ടോന്റെപ തുടങ്ങനിയ സനീമുകേളനില വക്ടോര്ഷനികേ വരുമക്ടോന

പരനിധനിക്കപ വനികധയമക്ടോയനി പരനിവര്ത്തേനിത ഹക്രസവര്ക്കപ ആനുകൂലെരസം അനുവദനിക്കുന്നുണ്ടപ.

ഈ  വനിഭക്ടോഗത്തേനിടന്റെ  സമഗ  വനികേസനത്തേനിനുതകുന്ന  പദ്ധതനികേള്  പരനിവര്ത്തേനിത

ഹക്രസവ  ശനിപക്ടോര്ശനിത  വനികേസന  കകേക്ടോര്പകറഷനവഴനി  കൂടുതല  ടമചടപട്ട

രനീതനിയനില നടപനിലെക്ടോക്കുന്ന കേക്ടോരരസം  സര്ക്കക്ടോര്  പരനിഗണനിക്കുന്നതക്ടോണപ. 

(8)  ടപരനിയക്ടോര് റനിവര് മക്ടോകനജപ ടമന്റെപ അകതക്ടോറനിറനി

ശ്രനീ  .   എസപ  .   ശര്മ്മ: സര്, കകേരളത്തേനിടന്റെ സമദ്ഘടനയുടട നടട്ടലക്ടോയ കൃഷനി,

വരവസക്ടോയസം, ജലെകസചെനസം, കുടനിടവള്ളസം എന്നനീ കമഖലെകേള്ക്കുസം നക്ടോടനിടന്റെ ഹവദദ്യുതനി

ആവശരത്തേനിനുസം സുപ്രധക്ടോന ആശ്രയമക്ടോണപ ടപരനിയക്ടോര്.  ടപരനിയക്ടോര്വക്ടോലെനി ഇറനികഗഷന

കപ്രക്ടോജകസം ഇടുക്കനി,  ടചെങ്കുളസം,  പള്ളനിവക്ടോസല,  പന്നനിയക്ടോര് തുടങ്ങനിയ ഹവദദ്യുതനി പദ്ധതനികേളസം

വരക്ടോവസക്ടോയനികേ നഗരമക്ടോയ ടകേക്ടോചനിയനിടലെ ബഹഭൂരനിപകസം വരുന്ന വരവസക്ടോയ പദ്ധതനികേളസം

ടപരനിയക്ടോറനിടന  ആശ്രയനിചപ  നനിലക്കുന്നുടവന്നതപ  നമുക്കറനിയക്ടോസം.  ഇത്തേരത്തേനില

കകേരളത്തേനിടന്റെ ചെരനിത്രത്തേനിലസം വനികേസനത്തേനിലസം ഹപതൃകേത്തേനിലസം നനിര്ണ്ണക്ടോയകേമക്ടോയ

ഉത്തേരവക്ടോദനിത്തേമക്ടോണപ ടപരനിയക്ടോര് വഹനിചവരുന്നതപ. അതുടകേക്ടോണ്ടുതടന്ന 'ഹലെഫപ ഹലെന

ഓഫപ കകേരള' -  'കകേരളത്തേനിടന്റെ ജനീവനിത കരഖ'  എന്നക്ടോണപ ടപരനിയക്ടോര് അറനിയടപടുന്നതപ.

കകേരളത്തേനിടന്റെ സസംസ്കൃതനിയനില ടപരനിയക്ടോര് വഹനിക്കുന്ന ഈ പങ്കക്ടോണപ വയലെക്ടോറനിടന്റെ

കേക്ടോവരഭക്ടോവനയനില മലെയക്ടോളനി  ടപണ്ടകേക്ടോടനിയക്ടോയ ടപരനിയക്ടോറനിടന വരച കേക്ടോണനിക്കുന്നതപ.

ടപരനിയക്ടോറനിടലെ  ജലെത്തേനില  വനിഷക്ടോസംശസം  കേലെര്ന്നുടവന്ന  വക്ടോര്ത്തേ  കേക്ടോട്ടുതനീകപക്ടോടലെ

പരന്നതനിടനത്തുടര്ന്നപ  ജനസം  പരനിഭക്ടോന്തനിയനില  അകേടപട്ടു.  എടന്റെ  മണ്ഡലെത്തേനില

വനിഷക്ടോസംശസം  കേലെര്ന്ന  ടവള്ളത്തേനിലെക്ടോണപ  കുഞനിടന  കുളനിപനിചടതന്ന  ഭയത്തേനില

ആശുപത്രനിയനില  ചെനികേനിത  കതടനിടയത്തേനിയ  രകകേര്ത്തേക്ടോക്കളസം  ഉണ്ടക്ടോയനിരുന്നു.

വനിവക്ടോഹസദര കേഴനിചതപ,   വനിഷക്ടോസംശസം കേലെര്ന്ന ടവള്ളത്തേനിലെക്ടോണപ ഭകണസം പക്ടോകേസം

ടചെയടതന്നപ ടതറനിദ്ധരനിചപ ആശങ്കയുടട മുള്മുനയനില കേഴനിഞ.  കപക്ടോലെനീസപ, റവനബ്യൂ,

ജലെ,  ആകരക്ടോഗര  വകുപ്പുകേള്  ജലെ  പരനികശക്ടോധനക്ടോ  റനികപക്ടോര്ട്ടനിനക്ടോയനി  കേക്ടോത്തുനനിന്നു.

ഒടുവനില  വരക്ടോജ  പ്രചെരണമക്ടോണപ  എന്നപ  കബക്ടോധരമക്ടോയകശഷമക്ടോണപ  ദനിവസങ്ങള്

നനീണ്ടുനനിന്ന  ടടനഷന  അവസക്ടോനനിക്കുന്നതപ.  ഇത്തേരത്തേനില  അടനിസ്ഥക്ടോനമനിലക്ടോടത



376 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 20, 2016

ഊഹക്ടോകപക്ടോഹങ്ങള്  പ്രചെരനിപനിക്കുന്നതപ  യക്ടോടതക്ടോരു കേക്ടോരണവശക്ടോലസം  സസംഭവനിക്കക്ടോന

പക്ടോടനില.  ടപരനിയക്ടോറനിടലെ ജലെത്തേനില വനിഷക്ടോസംശമുടണ്ടങ്കനില തനീര്ചയക്ടോയുസം പരനികശക്ടോധനയപ

വനികധയമക്ടോക്കണസം.  എന്നക്ടോല അടനിസ്ഥക്ടോനപരമക്ടോയനി പരനിസ്ഥനിതനി നനിരക്ടോകേരനിചടകേക്ടോണ്ടുള്ള

വരവസക്ടോയകമക്ടോ വരവസക്ടോയടത്തേ നനിരക്ടോകേരനിചടകേക്ടോണ്ടുള്ള പരനിസ്ഥനിതനികയക്ടോ നക്ടോടനിടന്റെ

വളര്ചയ്ക്കുസം വനികേസനത്തേനിനുസം ആശക്ടോസരമല.  വരവസക്ടോയത്തേനിടന്റെയുസം പരനിസ്ഥനിതനിയുടടയുസം

സസംരകണത്തേനിനപ  ടപരനിയക്ടോറനിടന്റെ സസംരകണസം അനനിവക്ടോരരമക്ടോണപ.   അതുടകേക്ടോണ്ടപ

ടപരനിയക്ടോര്  സസംരകണത്തേനിനക്ടോയനി  സര്ക്കക്ടോര്  തലെത്തേനില  നടത്തേനിവരുന്ന  നടപടനി

ക്രമങ്ങള്  ശകനിടപടുത്തേക്ടോന  നനിയമപരമക്ടോയ  അധനികേക്ടോര  അവകേക്ടോശങ്ങകളക്ടോടുകൂടനിയ

ടപരനിയക്ടോര്  റനിവര്  മക്ടോകനജപ ടമന്റെപ  അകതക്ടോറനിറനി  രൂപനീകേരനിക്കുന്നതനിനപ  ഗവണ്ടമന്റെപ

മുകമക്ടോട്ടുവരണടമന്നപ ഞക്ടോന ഈ സന്ദര്ഭത്തേനില ആവശരടപടുന്നു.

ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശ്രനീ  .   മക്ടോതദ്യു ടനി  .   കതക്ടോമസപ): സര്,  പര്വ്വത നനിരകേളടട

പനനിനനീരക്ടോയ ടപരനിയക്ടോറനിടന്റെ ഇന്നടത്തേ അവസ്ഥ ബഹുമക്ടോനടപട്ട അസംഗസം ഇവനിടട

ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിച.  ടപരനിയക്ടോറനിടന സസംബനനിചപ മക്ടോത്രമല  കകേരളത്തേനിടലെ പലെ പുഴകേളടടയുസം

അവസ്ഥ ഇന്നപ  ഇകത രൂപത്തേനില എത്തേനിനനിലക്കുകേയക്ടോണപ.  എലക്ടോ നദനികേളടടയുസം

ജലെക്ടോശയങ്ങളടടയുസം സസംരകണസം ലെകരമനിട്ടപ  കേഴനിഞ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കേക്ടോലെത്തേപ

2003-ടലെ ഇറനികഗഷന ആന്റെപ വക്ടോട്ടര് കേണ്സര്കവഷന ആകപ കഭദഗതനി ടചെയ്യേക്ടോന

കവണ്ടനി ഒരു ബനില സഭയനില അവതരനിപനിചടവങ്കനിലസം അതപ  പക്ടോസക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിഞനില.

സസംസ്ഥക്ടോന  നദനീ-തണ്ണനീര്ത്തേട  അകതക്ടോറനിറനി  രൂപനീകേരനിക്കുകേയക്ടോയനിരുന്നു  ലെക്ടോപക്ടോയനികപക്ടോയ

ആ ബനിലനിടന്റെ പ്രധക്ടോന ലെകരസം.  കകേരളത്തേനിടലെ  എലക്ടോ നദനികേകളയുസം ഉള്ടപടുത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടുള്ള

സസംസ്ഥക്ടോന  നദനീതട  കബക്ടോര്ഡുകേളസം  അതനിനപ  തക്ടോടഴ  സസംസ്ഥക്ടോനടത്തേ  നദനികേടള

നക്ടോലെക്ടോയനി  തനിരനിചടകേക്ടോണ്ടുള്ള  നദനീതട  കബക്ടോര്ഡുകേളസം  രൂപനീകേരനിക്കുന്നതനിനപ  ആ

ബനിലനില വനിഭക്ടോവന ടചെയനിരുന്നു.  ബഹുമക്ടോനടപട്ട അസംഗസം ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിചതുകപക്ടോടലെ

ടപരനിയക്ടോറനിനുകവണ്ടനി  മക്ടോത്രസം  ഒരു  മക്ടോകനജപ ടമന്റെപ  അകതക്ടോറനിറനി  രൂപനീകേരനിക്കകണക്ടോ

അകതക്ടോ  ഓകരക്ടോ നദനിക്കുസം ഓകരക്ടോ അകതക്ടോറനിറനിടയന്നതനികനക്കക്ടോള് ജലെവനിഭവ കമഖലെയുടട

സസംരകണവസം  വനികേസനവസം  ലെകരമനിട്ടപ  നനിയനണ  അധനികേക്ടോരകത്തേക്ടോടുകൂടനിയ  ഒറ

അകതക്ടോറനിറനി രൂപനീകേരനിക്കണകമക്ടോടയന്നതപ ഒരു നയപരമക്ടോയ പ്രശമക്ടോണപ.  നദനികേളടട

സമഗ സസംരകണത്തേനിനുള്ള നടപടനികേള് കൂടുതല ശകമക്ടോക്കക്ടോന ശ്രമനിക്കുസം.  ഏതക്ടോയക്ടോലസം

അകതക്ടോറനിറനി  രൂപനീകേരണ  വനിഷയസം  ഗവണ്ടമന്റെപ  ഗഗൗരവമക്ടോയനി  എടുത്തേനിട്ടുണ്ടപ.

അതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണ നടപടനികേള് സസ്വനീകേരനിചവരനികേയക്ടോണപ. 
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(9)  ചെക്ടോത്തേന്നൂര് ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി. ഡനികപക്ടോയുടട പ്രവര്ത്തേനസം

ശ്രനീ  .    ജനി  .    എസപ  .    ജയലെക്ടോല:  സര്,  ചെക്ടോത്തേന്നൂര്  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തേനിടലെ
ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപക്ടോയനിടലെ  പ്രക്ടോകദശനികേ  സര്വ്വനീസുകേള്  ഒടന്നക്ടോന്നക്ടോയനി
നനിര്ത്തേലെക്ടോക്കുന്നതുള്ടപടടയുള്ള പ്രശങ്ങള്ക്കപ  പരനിഹക്ടോരസം  കേക്ടോണുന്നതനിനുസം  പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി
ടഷഡദ്യുളകേള്  ഓപകററപ  ടചെയ്യുന്നതനിനപ  ബസ്സുകേള്  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുസം  പുതനിയ
സര്വ്വനീസുകേള്  അനുവദനിചടകേക്ടോണ്ടപ  കേഴനിഞ  കേക്ടോലെങ്ങളനില  നനിലെനനിന്നനിരുന്ന
അവഗണനയനിലനനിന്നപ  ഈ ഡനികപക്ടോടയ വനികേസകനക്ടോന്മുഖമക്ടോയ പരനിഗണനകയക്ടോടട
പുതനിയ കേക്ടോലെകത്തേയപ ഉയര്ത്തുന്നതനിനുസംകവണ്ടനിയക്ടോണപ ഈ സബ്മനിഷന ഉന്നയനിക്കുന്നതപ.
62 ടഷഡദ്യുളകേള് ഉണ്ടക്ടോയനിരുന്ന ഈ ഡനികപക്ടോയനില കേഴനിഞ 5 വര്ഷമക്ടോയനി ഓടക്ടോടത
നനിര്ത്തേനിയനിട്ടനിരുന്ന  ഏതക്ടോണ്ടപ  6 ടഷഡദ്യുളകേള്  ടവട്ടനിക്കുറചപ  56 ടഷഡദ്യുളകേളക്ടോയനി
കുറച.   ഇതനില  53  എണ്ണസം സക്ടോധക്ടോ സര്വ്വനീസുകേളസം  മൂന്നപ  ജനറസം  ബസ്സുകേളമക്ടോണപ.
ഈ 53-ല  42 എണ്ണസം മക്ടോത്രമക്ടോണപ അയയ്ക്കുന്നതപ.  11 ബസ്സുകേള്   അയചനിട്ടനില.  ഇതപ
ഇന്നടത്തേ  കേണക്കക്ടോണപ.   53 സര്വ്വനീസപ അയയക്ടോന  58 ബസക്ടോണപ അവനിടട കവണ്ടതപ.
അതനില 9   എണ്ണസം  എഞനിനനിലക്ടോടത    കഡക്ടോക്കനില   കേനിടക്കുകേയക്ടോണപ.   ഏതക്ടോണ്ടപ 30-ലെധനികേസം
ബസ്സുകേള്ക്കപ പനണ്ടപ വര്ഷകത്തേക്ടോളസം  കേക്ടോലെപഴക്കമുണ്ടപ.  ഇതപ കേക്ടോരണസം നനിരന്തരസം
കബ്രക്കപഡഗൗണക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  ഇക്കക്ടോരരസം  അങ്ങയുടട  ശ്രദ്ധയനിലടപടുത്തുകേയക്ടോണപ.
171  ഹഡവര്മക്ടോര്  കവണ്ടനിടത്തേപ  130  കപരുസം  171  കേണ്ടകര്മക്ടോര്  കവണ്ടനിടത്തേപ
165  കപരുസം  37  ടമക്കക്ടോനനിക്കുകേള്  കവണ്ടനിടത്തേപ  25  ടമക്കക്ടോനനിക്കുകേളമക്ടോണുള്ളതപ.
കൂടക്ടോടത ഡനികപക്ടോയുടട അടനിസ്ഥക്ടോന സഗൗകേരരവസം പരരക്ടോപ്തമല.  അവനിടട ടവള്ളടക്കട്ടക്ടോണപ.
ഞങ്ങടളലക്ടോസം ഇക്കക്ടോരരത്തേനില ഇടടപടക്ടോറുണ്ടപ. ഇകപക്ടോഴുസം ഈ പ്രശസം പരനിഹരനിക്കുന്ന
തനിനുള്ള ശ്രമസം നടത്തുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  പ്രസ്തുത ഡനികപക്ടോ ഹഹകവയുടട ഹസഡനിലെക്ടോണപ
പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്നതപ.  ഒരു  സൂപര്  ഫക്ടോസപ  ബസ്സുകപക്ടോലമനിലക്ടോത്തേ  അവനിടടത്തേ  ഏകേ
ഡനികപക്ടോയക്ടോണനിതപ.  ഇത്തേരസം  പരനിമനിതനികേള്  ഇവനിടട  നനിലെനനിലക്കുന്നുടണ്ടങ്കനിലസം
ഏതക്ടോണ്ടപ 38 മുതല 40 വടര ഇ.പനി.ടകേ.എസം.ഉസം 10500-നപ മുകേളനില ഇ.പനി.ബനി.യുസം
ഉള്ള ഡനികപക്ടോയക്ടോണനിതപ.  സമക്ടോനമക്ടോയ മറപ ഡനികപക്ടോകേടള വചകനക്ടോക്കുകമക്ടോള് ഇത്തേരസം
കേക്ടോരരങ്ങളനില ടമചടപട്ട പ്രവര്ത്തേനസം  കേക്ടോഴ്ചവയക്ടോന ശ്രദ്ധനിക്കുന്ന ഡനികപക്ടോയക്ടോണനിതപ.
ഈ ഡനികപക്ടോയപ മൂന്നര ഏക്കര് ഭൂമനി സസ്വന്തമക്ടോയനി ഉണ്ടപ.  ടകേക്ടോലസം ഡനികപക്ടോയപ  ധക്ടോരക്ടോളസം
പരനിമനിതനികേളണ്ടപ.  ചെക്ടോത്തേന്നൂര് ഡനികപക്ടോയുടട ഈ സ്ഥലെസം ഉപകയക്ടോഗടപടുത്തേനിയക്ടോല
അവനിടടനനിന്നപ  പുതനിയ  സര്വ്വനീസുകേള്  ഓപകററപ  ടചെയ്യേക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുസം.  ഇക്കക്ടോരരസം
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ശ്രദ്ധയനിലടപടുത്തുകേയക്ടോണപ.  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.ടയ ആശ്രയനിചപ
ജനീവനിക്കുന്ന  ഗക്ടോമനീണ  കമഖലെയനിടലെ  ജനങ്ങള്ക്കപ  പുതനിയ  സര്വ്വനീസുകേള്
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അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള നനിരവധനി അകപകകേള് ടകേട്ടനിക്കനിടക്കുകേയക്ടോണപ.  കേഴനിഞ
അഞപ വര്ഷക്കക്ടോലെസം ഈ ഡനികപക്ടോയപ അവഗണനയുടട കേക്ടോലെമക്ടോയനിരുന്നു.  നനിരന്തരമക്ടോയനി
സമരസം ടചെയതനിലൂടട രണ്ടപ ഫക്ടോസപ പക്ടോസഞര് ബസ്സുകേള് മക്ടോത്രമക്ടോണപ ഈ ഡനികപക്ടോയനില
അനുവദനിചതപ. പട്ടയസം ലെഭനിച കകേരളത്തേനിടലെ എലക്ടോ ഡനികപക്ടോകേളസം ഇകപക്ടോള് പണയത്തേനിലെക്ടോണപ.
കേഴനിഞ  അഞപ  വര്ഷമക്ടോയനി  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.യനില  ടപനഷനുസം  ശമളവസം
കൃതരമക്ടോയനി  ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുന്നനില.  ഇത്തേരസം  ദുരവസ്ഥകേള്  പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപ
വളടര ഗഗൗരവമക്ടോയ ഇടടപടല സര്ക്കക്ടോര് നടത്തേണസം.  മൂന്നപ സൂപര്ഫക്ടോസപ ബടസങ്കനിലസം
ഈ ഡനികപക്ടോയനില അനുവദനിക്കുന്നതനിനപ അങ്ങപ തയ്യേക്ടോറക്ടോകേണസം.  അതുകപക്ടോടലെ കേക്ടോലെപഴക്കമുള്ള
ബസ്സുകേള് ഒഴനിവക്ടോക്കുകേയുസം പുതനിയ ബസ്സുകേള് അനുവദനിക്കുകേയുസം ടചെയ്യേണസം. ഇത്തേരസം
കേക്ടോരരങ്ങള് ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിചടകേക്ടോണ്ടപ ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനിക്കുസം എസം.ഡനി.ക്കുസം നനിരവധനി
നനികവദനങ്ങള് നലകേനിയനിട്ടുണ്ടപ. ബനടപട്ട ഉകദരക്ടോഗസ്ഥരുടട മനീറനിസംഗപ വനിളനിചകചെര്ത്തേപ ഈ
ഡനികപക്ടോയുടട  പ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കക്ടോനക്ടോവശരമക്ടോയ  ഇടടപടല  സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ
ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണ്ടക്ടോകേണടമന്നപ  അഭരര്ത്ഥനിക്കുന്നു. 

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി (ശ്രനീ  .   എ  .   ടകേ  .   ശശനീന്ദ്രന): സര്, ശ്രനീ. എസപ. ജയലെക്ടോല ഇവനിടട
സൂചെനിപനിചതുകപക്ടോടലെ ഇകപക്ടോള് നനിലെവനിലള്ള  56  സര്വ്വനീസുകേള് ഓപകററപ  ടചെയ്യുന്നതനിനുള്ള
ബസ്സുകേള് പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം ആ ഡനികപക്ടോയനില ഇല. പതനിനക്ടോലെപ ബസ്സുകേളടട അപരരക്ടോപ്തതയക്ടോണപ
ഇവനിടട ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിചതപ.  ഇതപ റനിടപയറനിനക്ടോയനി മക്ടോറനിവച ബസ്സുകേളക്ടോണപ.  ഈ ബസ്സുകേളടട
റനിടപയര്  വര്ക്കുകേള്  സമയബനനിതമക്ടോയനി  പൂര്ത്തേനീകേരനിചപ  സര്വ്വനീസുകേള്
പുനന്തഃസ്ഥക്ടോപനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള് തനീര്ചയക്ടോയുസം സസ്വനീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണപ.  വരുമക്ടോനസം
കുറഞ  ബസപ  സര്വ്വനീസുകേള്  നടപനിലെക്ടോക്കുന്ന  കേക്ടോരരത്തേനില  ബഹുമക്ടോനടപട്ട
അസംഗങ്ങള് ദയവക്ടോയനി നനിര്ബനസം പനിടനിക്കരുടതന്നക്ടോണപ എടന്റെ മടറക്ടോരു അഭരര്ത്ഥന.
ചെക്ടോത്തേന്നൂര് ഡനികപക്ടോയുടട പ്രവര്ത്തേനസം ടമചടപടുത്തുന്നതനിനപ ഈ നനിയമസഭക്ടോ സകമ്മളനസം
തനീരുന്നതനിനുമുമപ ബനടപട്ട ഉകദരക്ടോഗസ്ഥരുടട കയക്ടോഗസം വനിളനിചകചെര്ക്കുന്നതക്ടോണപ. 

(10)  കേക്ടോയസംകുളസം തക്ടോലൂക്കക്ടോശുപത്രനിയുടട പ്രവര്ത്തേനസം

ശ്രനീമതനി    യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി:  സര്,  നക്ടോഷണല  ഹഹകവകയക്ടോടപ  കചെര്ന്നുള്ള
കേക്ടോയസംകുളസം തക്ടോലൂക്കപ ആശുപത്രനിയുടട ഇകപക്ടോഴടത്തേ സ്ഥനിതനി വളടര ദയനനീയമക്ടോണപ.
കേഴനിഞ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ രക്ടോഷനീയ പകേകപക്ടോക്കല ഈ സ്ഥക്ടോപനകത്തേക്ടോടപ ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.
ഞക്ടോന  എസം.എല.എ.  ആയനി  വന്നതനിനുകശഷസം  ഏകേകദശസം  പകത്തേക്ടോളസം  അപകേട
മരണങ്ങള് എടന്റെ മണ്ഡലെത്തേനിലണ്ടക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.  യഥക്ടോസമയസം ആശുപത്രനിയനിടലെത്തേനി
നല ചെനികേനിത  ലെഭനിക്കക്ടോത്തേതക്ടോണപ  പലെ മരണങ്ങള്ക്കുസം കേക്ടോരണസം.   ആയതനിനക്ടോല



സബ്മനിഷന 379

അടനിയന്തരമക്ടോയനി  ഒരു  കടക്ടോമക്ടോ  ടകേയര്  യൂണനിറപ  കേക്ടോയസംകുളസം  ആശുപത്രനിയനില
സ്ഥക്ടോപനിക്കണസം.  കേഴനിഞ അഞപ വര്ഷമക്ടോയനി ഈ ആശുപത്രനിയനില സര്ജനനിലക്ടോത്തേ
അവസ്ഥയുണ്ടപ.  അതനിനക്ടോല സര്ജടന നനിയമനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനിയുസം  സസ്വനീകേരനിക്കണസം.
റൂറല ഇലെകനിഫനികക്കഷന കകേക്ടോര്പകറഷന എഴുപത്തേനിയക്ടോറപ ലെകസം രൂപ നലകേനിടക്കക്ടോണ്ടപ ഒരു
സസ്വനീകവജപ ടനീറപടമന്റെപ പക്ടോനറപ  തുടങ്ങുന്നതനിനപ 2012-ല എചപ.പനി.എല.ഉമക്ടോയനി കേരക്ടോര്
വച.  എന്നക്ടോല അതപ പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കുന്ന കേക്ടോരരത്തേനില എചപ.പനി.എല.ടന്റെ ഭക്ടോഗത്തു
നനിന്നപ വലെനിയ അനക്ടോസ്ഥയക്ടോണുണ്ടക്ടോയനിട്ടുള്ളതപ.  ഇത്തേരസം കേക്ടോരരങ്ങളനില ഗഗൗരവമക്ടോയ
ഇടടപടല  ബനടപട്ട  വകുപനിലനനിന്നപ  ഉണ്ടക്ടോകേണടമന്നപ  ഈ  സബ്മനിഷനനിലൂടട
അഭരര്ത്ഥനിക്കുന്നു. 

ആകരക്ടോഗരവസം സക്ടോമൂഹരനനീതനിയുസം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രനീമതനി ടകേ  .    ടകേ  .    ഹശലെജ
ടനീചര്):  സര്,  കേക്ടോയസംകുളസം  തക്ടോലൂക്കപ  ആശുപത്രനിയനില  കടക്ടോമക്ടോ  ടകേയര്  യൂണനിറപ,
സര്ജടന്റെ കസവനസം എന്നനിവ അനുവദനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയക്ടോണപ ഈ സബ്മനിഷന
ഉന്നയനിചതപ.  കേക്ടോയസംകുളസം  തക്ടോലൂക്കപ  ആശുപത്രനിയനില  കടക്ടോമക്ടോ  ടകേയര്  പദ്ധതനി
നടത്തേനിപനിനക്ടോയനി  2011-ല  10  ലെകസം  രൂപയുടട  ഉപകേരണങ്ങള് പക്ടോന ഫണ്ടനില
നനിന്നപ ലെഭരമക്ടോക്കനിയനിരുന്നു.  നനിലെവനിലള്ള നക്ടോലെപ കേക്ടോഷസ്വക്ടോലെനിറനി ടമഡനിക്കല ഓഫനീസര്മക്ടോരുടട
തസനികേയനില നക്ടോലകപര് കജക്ടോലെനി ടചെയ്യുന്നുണ്ടപ.  അവനിടട സര്ജടന്റെ തസനികേ നനിലെവനിലെനില.
പുതനിയ  തസനികേ  ക്രനികയറപ  ടചെയ്തുടകേക്ടോണ്ടു  മക്ടോത്രകമ  സര്ജടന  അനുവദനിക്കക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുകേയുള. തക്ടോലൂക്കപ ആശുപത്രനികേളനില തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കുന്നതനിനപ ആകരക്ടോഗര
വകുപ്പുപ  തയ്യേക്ടോറക്ടോക്കനിവരുന്ന  ടപ്രക്ടോകപക്ടോസലെനില  കേക്ടോയസംകുളസം  ആശുപത്രനികയയുസം
ഉള്ടപടുത്തേനിയനിട്ടുണ്ടപ.  അതനില സര്ജടന്റെ തസനികേയുസം ഉള്ടപട്ടനിട്ടുണ്ടപ.  തസനികേ ക്രനികയറപ
ടചെയപ  കേനിട്ടുന്ന മുറയപ  അവനിടട  കപക്ടോസപ  ടചെയ്യേക്ടോന സക്ടോധനിക്കുസം.  കടക്ടോമക്ടോ  ടകേയറനിടന്റെ
കേക്ടോരരത്തേനില  ഗവണ്ടമന്റെപ  ഒരു  പ്രകതരകേ  പദ്ധതനി  പ്രഖരക്ടോപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
കറക്ടോഡപ  അപകേടങ്ങള് വര്ദ്ധനിചവരുന്ന സക്ടോഹചെരരത്തേനില സമഗമക്ടോയ ഒരു കടക്ടോമക്ടോ
ടകേയര് പദ്ധതനി ഹഹകവയനിടലെ പ്രധക്ടോനടപട്ട ആശുപത്രനികേടള കേണകപ ടചെയ്തുടകേക്ടോണ്ടപ
രൂപനീകേരനിക്കണടമന്നപ  ആകലെക്ടോചെനയുണ്ടപ.  ഈ  പദ്ധതനി  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥരമക്ടോകുകമക്ടോള്
പ്രധക്ടോനടപട്ട ആശുപത്രനി എന്ന നനിലെയനില കേക്ടോയസംകുളസം ആശുപത്രനികയയുസം പരനിഗണനിക്കക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുസം.  അപകേടത്തേനിലടപട്ടപ ഗൂരുതരക്ടോവസ്ഥയനില അലക്ടോത്തേ കരക്ടോഗനികേള്ക്കപ ഈ
ആശുപത്രനിയനിലനനിന്നപ കസവനസം ലെഭരമക്ടോകുന്നുണ്ടപ.  സസ്വനീകവജപ ടനീറപടമന്റെപ പക്ടോന്റെനിടന്റെ
കേക്ടോരരത്തേനില റൂറല ഇലെകനിഫനികക്കഷന കകേക്ടോര്പകറഷന 76 ലെകസം രൂപ അനുവദനിക്കുകേയുസം
കപ്രക്ടോജകപ ഇസംപനിടമകന്റെഷന കേമ്മനിറനി രൂപനീകേരനിക്കുകേയുസം ടചെയനിട്ടുണ്ടപ.  കഹക്ടോസനിറല
മക്ടോകനജപ ടമന്റെപ  കേമ്മനിറനിയുടടയുസം കപ്രക്ടോജകപ  ഇസംപനിടമകന്റെഷന കേമ്മനിറനിയുടടയുസം സസംയുക
തനീരുമക്ടോന പ്രകേക്ടോരസം എസപ.ടനി.പനി.യുടട നനിര്മ്മക്ടോണചമതലെ  ഹനിന്ദുസ്ഥക്ടോന പ്രനീഫക്ടോബപ
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ലെനിമനിറഡനിടന ഏലപനിചപ   അഡസ്വക്ടോനസക്ടോയനി 26 ലെകസം രൂപ നലകേനിയനിരുന്നു.  ഈ
കേമനനി  2016   ജൂഹലെയനില  നനിര്മ്മക്ടോണസം  പൂര്ത്തേനിയക്ടോക്കനി  33  ലെകസം  രൂപയുടട
കേണക്കപ സമര്പനിക്കുകേയുസം ടചെയ്തു.  മുനനിസനിപല എഞനിനനീയര് സ്ഥലെസം സന്ദര്ശനിചപ
സര്ട്ടനിഫനിക്കറപ  നലകേനി  എചപ.എസം.സനി.യുസം  പനി.ഐ.സനി.യുസം  നനിര്മ്മക്ടോണടചലെവപ
അസംഗനീകേരനിചകശഷസം  മക്ടോത്രകമ  റൂറല  ഇലെകനിഫനികക്കഷന  കകേക്ടോര്പകറഷനനിലനനിന്നപ
ഉപകേരണങ്ങള്ക്കുള്ള തുകേ വക്ടോങ്ങനി ഇതുമക്ടോയനി ബനടപട്ട മറപ പണനികേള് തുടങ്ങക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുകേയുള. എന്നക്ടോല ഈ നടപടനിക്രമങ്ങള് കവഗത്തേനിലെക്ടോക്കക്ടോന ഗവണ്ടമന്റെപ
തനീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണ്ടപ.  സസ്വനീകവജപ ടനീറപടമന്റെപ പക്ടോന്റെപ സമയബനനിതമക്ടോയനി പൂര്ത്തേനിയക്ടോക്കനി
പ്രവര്ത്തേനിപനിക്കുന്നതക്ടോണപ.    

(11)  സക്ടോകങ്കതനികേ സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ

ശ്രനീ  .    ടകേ  .    മുരളനീധരന:  സര്,  മുനരക്ടോഷപതനി  എ.പനി.ടജ.  അബ്ദുള് കേലെക്ടോമനിടന്റെ
കപരനിലള്ള സക്ടോകങ്കതനികേ സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ  2014-ല തനിരുവനന്തപുരസം എഞനിനനീയറനിസംഗപ
കകേക്ടോകളജനിടന്റെ സ്ഥലെത്തേക്ടോണപ ആരസംഭനിചതപ.   153  എഞനിനനീയറനിസംഗപ  കകേക്ടോകളജുകേളസം
23 എസം.ബനി.എ.  കകേക്ടോകളജുകേളസം  25  എസം.സനി.എ.  കകേക്ടോകളജുകേളസം  8  ആര്ക്കനിടടക്ചെറല
കകേക്ടോകളജുകേളസം  ഉള്ടപടട  210  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളക്ടോണപ  ഈ  സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയുടട
കേനീഴനില ഉള്ടപടുത്തേനിയനിട്ടുള്ളതപ.  സക്ടോകങ്കതനികേ  സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ  സ്ഥക്ടോപനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
കകേരള സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയുടട 50 ഏക്കര് സ്ഥലെസം കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ കേക്ടോലെത്തേപ
നനിര്കദശനിക്കുകേയുസം  ഇതപ  കകേരള  സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ  സനിനഡനികക്കറപ  അസംഗനീകേരനിക്കുകേയുസം
ടചെയനിരുന്നു.  ഈ  സ്ഥലെസം  അനുവദനിക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കനിടലന്നുസം  പകേരസം  സ്ഥലെസം
നനിര്കദശനിക്കണടമന്നുമക്ടോണപ ഇകപക്ടോള് കകേരള സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ പറയുന്നതപ.  തനിരുവനന്തപുരസം
നഗരത്തേനില ധക്ടോരക്ടോളസം സ്ഥലെസം ഉണ്ടപ.  കേഴകട്ടത്തേപ ടടകകക്ടോസനിറനിയനിലസം വനിളപനിലശക്ടോലെയനില
കകേക്ടോര്പകറഷടന്റെ  അധനീനതയനിലമുള്ള  സ്ഥലെങ്ങളണ്ടപ.  ഇത്രയുസം  സ്ഥലെലെഭരത
തനിരുവനന്തപുരത്തേപ ഉടണ്ടങ്കനിലസം ഇതനിടന മറപ ജനിലകേളനികലെയപ മക്ടോറ്റുന്നതനിനുള്ള ചെനിലെ
ശ്രമങ്ങള്  നടക്കുന്നതക്ടോയനി  പത്രവക്ടോര്ത്തേകേളണ്ടപ.  തൃശ്ശൂര്  ജനിലയനിലസം  ടകേക്ടോചനിയനിലസം
മൂന്നപ സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെകേള് വനീതമുണ്ടപ.  തനിരുവനന്തപുരത്തേപ 1937-ല  സര് സനി.പനി.
രക്ടോമസസ്വക്ടോമനി അയ്യേരുടട കേക്ടോലെത്തേപ ആരസംഭനിച കകേരള സര്വ്വകേലെശക്ടോലെ മക്ടോത്രകമ നനിലെവനിലള.
അതുടകേക്ടോണ്ടപ ദയവക്ടോയനി ഈ സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ ഇവനിടടനനിന്നപ മക്ടോറ്റുന്നതനിനുള്ള ശ്രമസം
ഉണ്ടക്ടോകേരുതപ.  ഈ സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ തനിരുവനന്തപുരത്തുതടന്ന നനിലെനനിര്ത്തേക്ടോനുള്ള
ശ്രമസം നടത്തേണസം.  സക്ടോകങ്കതനികേ സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയുടട ആസ്ഥക്ടോനസം തനിരുവനന്തപുര
മക്ടോടണന്നപ  ആകനില തടന്ന  പ്രകതരകേനിചപ  പറയുന്നുണ്ടപ.   ആയതനിനക്ടോല ഈ സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ
തനിരുവനന്തപുരത്തുതടന്ന നനിലെനനിര്ത്തേക്ടോന ബഹുമക്ടോനടപട്ട ഗവണ്ടമനസം വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ
വകുപ്പുമനനിയുസം പ്രകതരകേസം ശ്രദ്ധനിക്കണടമന്നപ അഭരര്ത്ഥനിക്കുന്നു. 
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വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ വകുപ്പുമനനി  (ടപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവനീന്ദ്രനക്ടോഥപ  ):  സര്,  കകേരളത്തേനില
സക്ടോകങ്കതനികേശക്ടോസ  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസസം  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപനിക്കുന്നതനിനുസം  എഞനിനനീയറനിസംഗപ
കകേക്ടോകളജുകേളടട ഗുണനനിലെവക്ടോരസം വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനുമക്ടോയനി  2014-ല തനിരുവനന്തപുരസം
ആസ്ഥക്ടോനമക്ടോക്കനി സക്ടോകങ്കതനികേശക്ടോസ  സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ സ്ഥക്ടോപനിതമക്ടോയനി.  തനിരുവനന്തപുരസം
എഞനിനനീയറനിസംഗപ കകേക്ടോകളജപ കേരക്ടോമസനിലെക്ടോണപ ഇകപക്ടോള് ഈ സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയുടട
ആസ്ഥക്ടോനസം. സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയുടട ആസ്ഥക്ടോനസം ആകനിടലെ ടസകന 3(6)  പ്രകേക്ടോരസം
തനിരുവനന്തപുരത്തേക്ടോയനിരനിക്കണടമന്നപ വരകമക്ടോക്കനിയനിട്ടുണ്ടപ. സക്ടോകങ്കതനികേ സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയപ ഒരു
കേരക്ടോമസപ  അതരന്തക്ടോകപകനിതമക്ടോണപ.  സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയ്ക്കുസം അതനില അഫനിലെനികയറപ
ടചെയ കകേക്ടോകളജുകേള്ക്കുസം യു.ജനി.സനി.  ഫണ്ടപ ലെഭനിക്കണടമങ്കനില സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയപ
12(ബനി)  പദവനി  കവണസം.  12(ബനി)  പദവനി  ലെഭനിക്കണടമങ്കനില  ചുരുങ്ങനിയതപ
5  ഡനിപക്ടോര്ട്ടുടമനകേളള്ള  ഒരു  കേരക്ടോമസപ  അതരന്തക്ടോകപകനിതമക്ടോണപ.   ഗകവഷണത്തേനിനപ
പ്രക്ടോധക്ടോനരസം  നലകേനിടക്കക്ടോണ്ടപ  കലെക്ടോകകേക്ടോത്തേര  നനിലെവക്ടോരത്തേനിലള്ള  ടറസനിഡനഷരല
കേരക്ടോമസപ സ്ഥക്ടോപനിക്കക്ടോനക്ടോണപ സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെ ഉകദശനിക്കുന്നതപ.  സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയപ
കേരക്ടോമസപ സ്ഥക്ടോപനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി സര്ക്കക്ടോര് വകേ ഭൂമനി കേടണ്ടത്തുവക്ടോന കഡക്ടോ.  ജനി.
പനി.  പത്മകുമക്ടോര്,  രജനിസ്ട്രക്ടോര്,  ശ്രനീ.  എസം.  ജനി.  രഞനിതപ കുമക്ടോര്,  ടഡപബ്യൂട്ടനി ടസക്രട്ടറനി,
ശ്രനീ.  എസം.  ടഷറനീഫപ,  സനീനനിയര് ഡയറകര് എന്നനിവരുള്ടപടുന്ന ഒരു കേമ്മനിറനിടയ
സര്ക്കക്ടോര് നനികയക്ടോഗനിചനിരുന്നു.  ഈ കേമ്മനിറനിയുടട റനികപക്ടോര്ട്ടനിടന അടനിസ്ഥക്ടോനമക്ടോക്കനി
തുടര്നടപടനികേള് സസ്വനീകേരനിക്കുന്നതക്ടോണപ. 

VIII  കമശപ്പുറത്തുവച കേടലെക്ടോസ്സുകേള്

(1) ലെനിസപ 1 പ്രകേക്ടോരസം

I. മുഖരമനനിക്കുകവണ്ടനി പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോക്ക സമുദക്ടോയകകമവസം
നനിയമവസം  സക്ടോസംസക്ടോരനികേവസം  പക്ടോര്ലെടമന്റെറനികേക്ടോരരവസം  വകുപ്പുമനനി
(ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബക്ടോലെന):  സര്,  തക്ടോടഴപറയുന്ന  കേടലെക്ടോസ്സുകേള്  ഞക്ടോന
കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന്നു :

1. നമര്  4789/സനി3/2016-I/വനിജപ.  തനീയതനി  12-7-2016 (എസപ.ആര്.ഒ.
നമര് 475/2016) ഡനികലെ കസറപടമന്റെപ സഹനിതസം

2. നമര്  4789/സനി3/2016-II/വനിജപ.  തനീയതനി  12-7-2016
(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 476/2016) ഡനികലെ കസറപടമന്റെപ സഹനിതസം

3. നമര്  4789/സനി3/2016-III/വനിജപ.  തനീയതനി  12-7-2016  (എസപ.ആര്.ഒ.
നമര് 477/2016) ഡനികലെ കസറപടമന്റെപ സഹനിതസം
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4. നമര്  4789/സനി3/2016-IV/വനിജപ.  തനീയതനി  12-7-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 478/2016) ഡനികലെ കസറപടമന്റെപ സഹനിതസം

5. ജനി.ഒ. (എസംഎസപ.)  നമര്  18/2016/പനി  &  എആര്ഡനി.  തനീയതനി

11-8-2016 (എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 546/2016)

6. ജനി.ഒ.  (ആര്റനി.)  നമര്  2471/2016/കഹക്ടോസം  തനീയതനി  8-8-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 553/2016)

7. ജനി.ഒ. (ആര്റനി.)  നമര്  2573/2016/കഹക്ടോസം തനീയതനി  19-8-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 559/2016)

8. ജനി.ഒ. (ആര്റനി.)  നമര് 2574/2016/കഹക്ടോസം തനീയതനി  19-8-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 560/2016)

9. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  219/2016/കഹക്ടോസം  തനീയതനി  17-8-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 566/2016)

10. ജനി.ഒ. (ആര്റനി.)  നമര്  2509/2016/കഹക്ടോസം തനീയതനി  11-8-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 570/2016)

11. നമര്  41573/എസപ.എസപ.എ 1/2016/കഹക്ടോസം  തനീയതനി  31-8-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 580/2016)

12. ജനി.ഒ. (എസംഎസപ.) നമര് 32725/എസപ.എസപ.എ 2/2016/കഹക്ടോസം

തനീയതനി 6-9-2016 (എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 586/2016)

13. ജനി.ഒ. (ആര്റനി.) നമര് 2788/2016/കഹക്ടോസം തനീയതനി  31-8-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 592/2016)

14. ജനി.ഒ. (ആര്റനി.) നമര് 2844/2016/കഹക്ടോസം  തനീയതനി  8-9-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 594/2016)

15. ജനി.ഒ. (ആര്റനി.) നമര് 2658/2016/കഹക്ടോസം തനീയതനി  29-8-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 596/2016)

16. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  19/2016/ജനിഎഡനി.  തനീയതനി  17-9-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 602/2016)
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17. ജനി.ഒ. (എസംഎസപ.)  നമര് 236/2016/കഹക്ടോസം തനീയതനി  7-9-2016
(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 606/2016)

18. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  248/2016/കഹക്ടോസം  തനീയതനി  28-9-2016
(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 615/2016)

19. ജനി.ഒ.  (എസംഎസപ.)  നമര്  145/2016/ജനിഎഡനി.  തനീയതനി
3-10-2016 (എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 620/2016)

20. കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടപ  എനകേസ്വയറനി  കേമ്മനീഷണര്  ആന്റെപ  ടസഷരല
ജഡ്ജനിയുടട 2015-16-ടലെ പ്രവര്ത്തേന റനികപക്ടോര്ട്ടപ

21. കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടപ വനിജനിലെനസപ ഹടബബ്യൂണല ഓഫനീസനിടന്റെ 2015-16-ടലെ
പ്രവര്ത്തേന  റനികപക്ടോര്ട്ടപ

22. ഇന്റെര്നക്ടോഷണല  ടസന്റെര്  കഫക്ടോര്  ഫനീ  ആന്റെപ  ഓപണ്  കസക്ടോഴപ
കസക്ടോഫപ ടവയര്  (ഐ.സനി.കഫക്ടോസപ)-ടന്റെ  2014-15-ടലെ  വക്ടോര്ഷനികേ
റനികപക്ടോര്ട്ടപ ഡനികലെ കസറപടമന്റെപ സഹനിതസം.

II. സഹകേരണവസം വനികനക്ടോദസഞക്ടോരവസം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രനീ  .    എ  .    സനി  .    ടമക്ടോയനീന):
സര്,  തക്ടോടഴപറയുന്ന കേടലെക്ടോസ്സുകേള് ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു :

1. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  142/2015/കകേക്ടോ-ഓപപ.  തനീയതനി  12-11-2015
(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 777/2015) ഡനികലെ കസറപടമന്റെപ സഹനിതസം

2. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  80/2016/കകേക്ടോ-ഓപപ.  തനീയതനി  28-7-2016
(എസപ.ആര്.ഒ.  നമര് 557/2016) 

3. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  87/2016/കകേക്ടോ-ഓപപ.  തനീയതനി  29-8-2016
(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 595/2016) 

4. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  88/2016/കകേക്ടോ-ഓപപ.  തനീയതനി  29-8-2016
(എസപ.ആര്.ഒ.  നമര് 597/2016) 

5. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  89/2016/കകേക്ടോ-ഓപപ.  തനീയതനി  29-8-2016
(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 598/2016) 

6. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  91/2016/കകേക്ടോ-ഓപപ.  തനീയതനി  3-9-2016
(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 599/2016) 
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7. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  95/2016/കകേക്ടോ-ഓപപ.  തനീയതനി  6-9-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 600/2016) 

8. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  98/2016/കകേക്ടോ-ഓപപ.  തനീയതനി  23-9-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 603/2016) 

9. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  85/2016/കകേക്ടോ-ഓപപ.  തനീയതനി  12-8-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 607/2016) 

10. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  94/2016/കകേക്ടോ-ഓപപ.  തനീയതനി  5-9-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 608/2016).

III. ടതക്ടോഴനിലസം എഹകസുസം  വകുപ്പുമനനി  (  ശ്രനീ  .    റനി  .    പനി  .    രക്ടോമകൃഷ്ണന):  സര്,

തക്ടോടഴപറയുന്ന കേടലെക്ടോസ്സുകേള് ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു :

1. ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 105/2016/എലബനിആര്. തനീയതനി 15-7-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 480/2016) ഡനികലെ കസറപടമന്റെപ സഹനിതസം

2. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര് 136/2016/എലബനിആര്.  തനീയതനി  8-8-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 574/2016) 

3. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര്  149/2016/എലബനിആര്.  തനീയതനി  3-9-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 588/2016) 

4. ജനി.ഒ. (പനി)  നമര് 154/2016/എലബനിആര്. തനീയതനി  20-9-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 605/2016) 

5. കകേരള  ബനിലഡനിസംഗപ  ആന്റെപ  അദര്  കേണ്സ്ട്രകന  വര്കക്കഴപ

ടവലടഫയര്  കബക്ടോര്ഡനിടന്റെ  2013-14-ടലെ  ഭരണ  റനികപക്ടോര്ട്ടപ

ഡനികലെ കസറപടമന്റെപ സഹനിതസം.

IV. വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ വകുപ്പുമനനി  (  ടപ്രക്ടോഫ  .   സനി  .   രവനീന്ദ്രനക്ടോഥപ): സര്, തക്ടോടഴപറയുന്ന

കേടലെക്ടോസ്സുകേള് ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു :

കേക്ടോലെനിക്കറപ  സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയുടട  2015-ടലെ  വക്ടോര്ഷനികേ റനികപക്ടോര്ട്ടുസം

2014-15-ടലെ വക്ടോര്ഷനികേ കേണക്കുകേളസം.
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V. ആകരക്ടോഗരവസം സക്ടോമൂഹരനനീതനിയുസം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രനീമതനി ടകേ  .    ടകേ  .    ഹശലെജ
ടനീചര്  ): സര്, തക്ടോടഴപറയുന്ന കേടലെക്ടോസ്സുകേള് ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന്നു :

1. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  11/2016/എസ്ടജഡനി.  തനീയതനി  29-8-2016
(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 577/2016) 

2. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  12/2016/എസ്ടജഡനി.  തനീയതനി  5-9-2016
(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 581/2016) 

3. കകേരള സസംസ്ഥക്ടോന വനികേലെക്ടോസംഗ കകമ കകേക്ടോര്പകറഷടന്റെ 2006-07-ടലെ
വക്ടോര്ഷനികേ റനികപക്ടോര്ട്ടപ ഡനികലെ കസറപടമന്റെപ സഹനിതസം.

VI. കൃഷനി  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണ്ടനി തുറമുഖവസം മബ്യൂസനിയവസം പുരക്ടോവസ്തു സസംരകണവസം
വകുപ്പുമനനി  (  ശ്രനീ  .    രക്ടോമചെന്ദ്രന  കേടന്നപള്ളനി  ):  സര്,  തക്ടോടഴപറയുന്ന
കേടലെക്ടോസ്സുകേള് ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു.

കകേരള  കേക്ടോര്ഷനികേ സര്വ്വകേലെക്ടോശക്ടോലെയുടട  2009-10, 2010-11, 2011-12
എന്നനീ  വര്ഷങ്ങളനിടലെ  ഓഡനിറപ  റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്  ഡനികലെ  കസറപടമന്റെപ
സഹനിതസം.

VII. പട്ടനികേജക്ടോതനി  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകകമവസം  നനിയമവസം
സക്ടോസംസക്ടോരനികേവസം പക്ടോര്ലെടമന്റെറനികേക്ടോരരവസം വകുപ്പുമനനി (ശ്രനീ  .   എ  .   ടകേ  .   ബക്ടോലെന  ):
സര്, തക്ടോടഴപറയുന്ന കേടലെക്ടോസ്സുകേള് ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു :

1. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  9/2016/നനിയമസം  തനീയതനി  29-8-2016
(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 578/2016) 

2. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  10/2016/നനിയമസം   തനീയതനി  5-9-2016
(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 582/2016)

3. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  12/2016/നനിയമസം  തനീയതനി  9-9-2016
(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 601/2016)   

4. സ.ഉ.(അചടനിചതപ ) നമര് 11/2016/നനിയമസം തനീയതനി 8-9-2016

5. വനിജക്ടോപനസം നമര് ജനി.എസപ. 5-3872/2016 തനീയതനി  9-9-2016 

6. കകേരള കസറപ ലെനീഗല സര്വ്വനീസസപ അകതക്ടോറനിറനിയുടട 2014-15-ടലെ
പ്രകതരകേ ആഡനിറപ റനികപക്ടോര്ട്ടപ ഡനികലെ കസറപടമന്റെപ സഹനിതസം

854/2019
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7. കകേരള  അഡസ്വകക്കറപസപ  കക്ടോര്ക്കപസപ   ടവലടഫയര്  ഫണ്ടപ

കേമ്മനിറനിയുടട 2015-16- ടലെ ആഡനിറപ റനികപക്ടോര്ട്ടപ   

8. കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടപ  ടപര്മനന്റെപ  കലെക്ടോകേപ  അദക്ടോലെത്തേനിടന്റെ  2013-14,

2014-15 എന്നനീ വര്ഷങ്ങളനിടലെ പ്രകതരകേ ആഡനിറപ റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്

ഡനികലെ കസറപടമന്റെപ സഹനിതസം

9. എറണക്ടോകുളസം ടപര്മനന്റെപ കലെക്ടോകേപ അദക്ടോലെത്തേനിടന്റെ 2011-12, 2012-13,

2013-14 എന്നനീ വര്ഷങ്ങളനിടലെ പ്രകതരകേ ആഡനിറപ റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്

ഡനികലെ കസറപടമന്റെപ സഹനിതസം

10. തനിരുവനന്തപുരസം ടപര്മനന്റെപ കലെക്ടോകേപ അദക്ടോലെത്തേനിടന്റെ 2014-15-ടലെ

പ്രകതരകേ ആഡനിറപ  റനികപക്ടോര്ട്ടപ ഡനികലെ കസറപടമന്റെപ സഹനിതസം

11. ആലെപ്പുഴ ജനിലക്ടോ ലെനീഗല സര്വ്വനീസസപ അകതക്ടോറനിറനിയുടട 2013-14-ടലെ

പ്രകതരകേ  ആഡനിറപ റനികപക്ടോര്ട്ടപ ഡനികലെ കസറപടമന്റെപ സഹനിതസം

12. കകേരള ഔകദരക്ടോഗനികേ ഭക്ടോഷ (നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണ) കേമ്മനീഷടന്റെ 2015-16-ടലെ

ഭരണ റനികപക്ടോര്ട്ടപ.

VIII. റവനബ്യൂവസം ഭവനനനിര്മ്മക്ടോണവസം വകുപ്പുമനനി (  ശ്രനീ  .   ഇ  .   ചെന്ദ്രകശഖരന  ): സര്,

തക്ടോടഴപറയുന്ന കേടലെക്ടോസ്സുകേള് ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു :

1. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  646/2015/ആര്ഡനി.   തനീയതനി  3-12-2015

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 834/2015) ഡനികലെ കസറപടമന്റെപ സഹനിതസം

2. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  649/2015/ആര്ഡനി.  തനീയതനി  4-12-2015

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 835/2015) ഡനികലെ കസറപടമന്റെപ സഹനിതസം.

IX. തകദശസസ്വയസംഭരണവസം നബ്യൂനപകകകമവസം വഖഫപ  ഹജപ  തനീര്ത്ഥക്ടോടനവസം

വകുപ്പുമനനി  (  കഡക്ടോ  .    ടകേ  .    ടനി  .    ജലെനീല  ):  സര്,  തക്ടോടഴപറയുന്ന കേടലെക്ടോസ്സുകേള്

ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു :

1 ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  31/2016/എലഎസ്ജനിഡനി.  തനീയതനി  12-8-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 572/2016) 

2. ജനി.ഒ. (പനി) നമര് 32/2016/എലഎസ്ജനിഡനി. തനീയതനി 12-8-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 573/2016). 
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X. വനവസം മൃഗസസംരകണവസം മൃഗശക്ടോലെകേളസം വകുപ്പുമനനിക്കുകവണ്ടനി തകദശ

സസ്വയസംഭരണവസം  നബ്യൂനപകകകമവസം  വഖഫപ  ഹജപ  തനീര്ത്ഥക്ടോടനവസം

വകുപ്പുമനനി (  കഡക്ടോ  .    ടകേ  .    ടനി  .    ജലെനീല  ):  സര്, തക്ടോടഴപറയുന്ന കേടലെക്ടോസ്സുകേള്

ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു :

ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  11/2016/എഫപ&  ഡബദ്യുഎലഡനി.  തനീയതനി  8-9-

2016 (എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 593/2016) 

XI. ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി (  ശ്രനീ  .   എ  .   ടകേ  .   ശശനീന്ദ്രന  ): സര്, തക്ടോടഴപറയുന്ന

കേടലെക്ടോസ്സുകേള് ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു :

ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  55/2016/ടക്ടോന.  തനീയതനി  16-8-2016

(എസപ.ആര്.ഒ.നമര് 579/2016).

XII. ധനകേക്ടോരരവസം  കേയറുസം  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണ്ടനി വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ വകുപ്പുമനനി

(  ടപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവനീന്ദ്രനക്ടോഥപ  ):  സര്,  തക്ടോടഴപറയുന്ന  കേടലെക്ടോസ്സുകേള്

ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു :

1. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  83/2016/റനിഡനി.  തനീയതനി  23-8-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 568/2016) 

2. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  84/2016/റനിഡനി.  തനീയതനി  23-8-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 569/2016) 

3. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  85/2016/റനിഡനി.  തനീയതനി  6-9-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 583/2016) 

4. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  86/2016/റനിഡനി.  തനീയതനി  6-9-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 584/2016) 

5. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  87/2016/നനി.വ.  തനീയതനി  27-9-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 610/2016) 

6. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  88/2016/റനിഡനി.  തനീയതനി  29-9-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 614/2016) 

7. ജനി.ഒ.  (പനി)  നമര്  89/2016/റനിഡനി.  തനീയതനി  1-10-2016

(എസപ.ആര്.ഒ. നമര് 619/2016). 
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XIII. ജലെവനിഭവ  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രനീ  .    മക്ടോതദ്യു  ടനി  .    കതക്ടോമസപ):  സര്,
തക്ടോടഴപറയുന്ന കേടലെക്ടോസ്സുകേള് ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു :

കേമക്ടോനറപ ഏരനിയ ടഡവലെപ്ടമനറപ അകതക്ടോറനിറനി (കേക്ടോഡ)യുടട 2011-12-ടലെ
വക്ടോര്ഷനികേ  കേണക്കുകേള് ഡനികലെ കസറപടമന്റെപ സഹനിതസം.

(2) ലെനിസപ   2   പ്രകേക്ടോരസം

ചെട്ടസം   47(2)   അനുസരനിചള്ള കേടലെക്ടോസ്സുകേള്

1. വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ  വകുപ്പുമനനി   (  ടപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവനീന്ദ്രനക്ടോഥപ  ):  സര്,
തക്ടോടഴപറയുന്ന കേടലെക്ടോസ്സുകേള് ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു :

പതനിമൂന്നക്ടോസം  കകേരള  നനിയമസഭയുടട  പതനിനഞക്ടോസം  സകമ്മളനത്തേനിടലെ
2949,  പതനിനക്ടോറക്ടോസം  സകമ്മളനത്തേനിടലെ  2648,  പതനിനക്ടോലെക്ടോസം  കകേരള
നനിയമസഭയുടട  ഒന്നക്ടോസം  സകമ്മളനത്തേനിടലെ  2115,  2188  എന്നനീ
നമരുകേളനിലള്ള  നകത്രചെനിഹ്നമനിടക്ടോത്തേ  കചെക്ടോദരങ്ങളടട  മറുപടനിയുസം
അവയപ  യഥക്ടോസമയസം മറുപടനി  നലകുവക്ടോന സക്ടോധനിക്കക്ടോതനിരുന്നതനിനുള്ള
കേക്ടോരണസം കേക്ടോണനിക്കല കസറപടമനകേളസം. 

2. റവനബ്യൂവസം ഭവനനനിര്മ്മക്ടോണവസം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രനീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന  ):
സര്, തക്ടോടഴപറയുന്ന കേടലെക്ടോസ്സുകേള് ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന്നു :

പതനിമൂന്നക്ടോസം  കകേരള  നനിയമസഭയുടട  പതനിമൂന്നക്ടോസം  സകമ്മളനത്തേനിടലെ
2254,  2784,  2850,  2853,  പതനിനക്ടോലെക്ടോസം  സകമ്മളനത്തേനിടലെ  5229,
പതനിനഞക്ടോസം  സകമ്മളനത്തേനിടലെ  1248,  1273,  പതനിനക്ടോലെക്ടോസം  കകേരള
നനിയമസഭയുടട ഒന്നക്ടോസം സകമ്മളനത്തേനിടലെ 968 എന്നനീ നമരുകേളനിലള്ള
നകത്രചെനിഹ്നമനിടക്ടോത്തേ കചെക്ടോദരങ്ങളടട മറുപടനികേളസം അവയപ യഥക്ടോസമയസം
മറുപടനി നലകുവക്ടോന സക്ടോധനിക്കക്ടോതനിരുന്നതനിനുള്ള കേക്ടോരണസം കേക്ടോണനിക്കല
കസറപടമനകേളസം.

IX റനികപക്ടോര്ട്ടപ സമര്പണസം

(1)  സക്ടോമൂഹരകസവനസം സസംബനനിച സബ്ജകപ കേമ്മനിറനി XIII-ടന്റെ റനികപക്ടോര്ട്ടപ 

പട്ടനികേജക്ടോതനി പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ പനികന്നക്ടോക്കസമുദക്ടോയകകമവസം നനിയമവസം  സക്ടോസംസക്ടോരനികേവസം
പക്ടോര്ലെടമന്റെറനികേക്ടോരരവസം  വകുപ്പുമനനി  (ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .    ബക്ടോലെന  ):  സര്,
സക്ടോമൂഹരകസവനസം സസംബനനിച സബ്ജകപ കേമ്മനിറനി  XIII-ടന്റെ 2015-16  സക്ടോമത്തേനികേ
വര്ഷടത്തേ ആനുകേക്ടോലെനികേ റനികപക്ടോര്ട്ടപ സമനിതനി ടചെയര്മക്ടോനക്ടോയ ഞക്ടോന സമര്പനിക്കുന്നു.
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(2)  ഭകരവസം സനിവനിലസഹപസുസം സഹകേരണവസം സസംബനനിച സബ്ജകപ 

കേമ്മനിറനി      XI-  ടന്റെ റനികപക്ടോര്ട്ടപ 

സഹകേരണവസം വനികനക്ടോദസഞക്ടോരവസം വകുപ്പുമനനി  (ശ്രനീ  .    എ  .    സനി  .    ടമക്ടോയനീന):

സര്,  ഭകരവസം സനിവനിലസഹപസുസം സഹകേരണവസം സസംബനനിച സബ്ജകപ കേമ്മനിറനി

XI-ടന്റെ  2015-16  സക്ടോമത്തേനികേ  വര്ഷടത്തേ  ആനുകേക്ടോലെനികേ  റനികപക്ടോര്ട്ടപ  സമനിതനി

ടചെയര്മക്ടോനക്ടോയ ഞക്ടോന സമര്പനിക്കുന്നു.

(3)  അനഗൗകദരക്ടോഗനികേ ബനില്ലുകേളസം പ്രകമയങ്ങളസം  സസംബനനിച സമനിതനിയുടട

രണ്ടക്ടോമതപ റനികപക്ടോര്ട്ടപ

ശ്രനീ.  എ.  എസം.  ആരനിഫനിനുകവണ്ടനി  (ശ്രനീ  .    കജക്ടോര്ജപ  എസം  .    കതക്ടോമസപ  ):  സര്,

അനഗൗകദരക്ടോഗനികേ  ബനില്ലുകേളസം  പ്രകമയങ്ങളസം  സസംബനനിച  സമനിതനിയുടട  രണ്ടക്ടോമതപ

റനികപക്ടോര്ട്ടപ  സമനിതനി അദ്ധരകനുകവണ്ടനി സമനിതനിയസംഗമക്ടോയ ഞക്ടോന സമര്പനിക്കുന്നു.

(4) കലെക്ടോക്കലഫണ്ടപ അക്കഗൗണ്ടപസപ കേമ്മനിറനിയുടട ഒന്നപ മുതല നക്ടോലെപ വടരയുള്ള

റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്

ശ്രനീ  .   ടകേ  .   സുകരഷപ കുറുപപ: സര്, കലെക്ടോക്കലഫണ്ടപ അക്കഗൗണ്ടപസപ കേമ്മനിറനിയുടട

ടചെയര്മക്ടോനക്ടോയ ഞക്ടോന സമനിതനിയുടട  ഒന്നു മുതല നക്ടോലെപ  വടരയുള്ള റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്

സമര്പനിക്കുന്നു.

(5)  സനീകേളകടയുസം കുട്ടനികേളകടയുസം വനികേലെക്ടോസംഗരുകടയുസം കകമസം സസംബനനിച

സമനിതനിയുടട ഒന്നക്ടോമതപ റനികപക്ടോര്ട്ടപ

ശ്രനീ  മതനി    പനി  .    അയനിഷക്ടോ  കപക്ടോറനി:  സര്,  സനീകേളകടയുസം  കുട്ടനികേളകടയുസം  വനികേലെക്ടോസംഗരുകടയുസം

കകമസം സസംബനനിച സമനിതനിയുടട അദ്ധരകയക്ടോയ ഞക്ടോന സമനിതനിയുടട ഒന്നക്ടോമതപ

റനികപക്ടോര്ട്ടപ സമര്പനിക്കുന്നു.

മനി  .    സനീക്കര്: റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള് സമര്പനിക്കടപട്ടനിരനിക്കുന്നു.
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X  ധനകേക്ടോരരസം

2016-17 സക്ടോമത്തേനികേ വര്ഷകത്തേയ്ക്കുള്ള പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനിടലെ

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേളനികന്മേലള്ള ചെര്ചയുസം കവക്ടോടട്ടടുപ്പുസം

മനി  .    സനീക്കര്:  ബഹുമക്ടോനടപട്ട ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനിക്കപ വക്ടോഹന നനികുതനികേള്

എന്ന  IX-ാ  നമര്  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടടയുസം  ഗതക്ടോഗതസം  എന്ന  XLI-ാനമര്

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടടയുസം ബഹുമക്ടോനടപട്ട തകദശസസ്വയസംഭരണവസം നബ്യൂനപകകകമവസം

വഖഫപ  ഹജപ  തനീര്ത്ഥക്ടോടനവസം  വകുപ്പുമനനിക്കപ  നഗരവനികേസനസം  എന്ന  XXII-ാ

നമര് ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടടയുസം പഞക്ടോയത്തേപ  എന്ന  XXXV-ാ നമര് ധനക്ടോഭരര്ത്ഥന

യുടടയുസം ഗക്ടോമവനികേസനസം എന്ന XXXVI-ാ നമര് ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടടയുസം കപരനില

കേക്ടോരരവനിവരപട്ടനികേയനില  സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലെനിസനില  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയ്ക്കുകനടര

9-ാ കകേക്ടോളത്തേനില യഥക്ടോക്രമസം കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള തുകേകേള് 2016-17 സക്ടോമത്തേനികേ വര്ഷടത്തേ

ടചെലെവകേള്  പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  അനുവദനിക്കണടമന്ന  പ്രകമയങ്ങള്

അവതരനിപനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണപ. 

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി (ശ്രനീ  .   എ  .   ടകേ  .   ശശനീന്ദ്രന): സര്, വക്ടോഹന നനികുതനികേള്

എന്ന  IX-ാ  നമര്  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടടയുസം  ഗതക്ടോഗതസം  എന്ന  XLI-ാ  നമര്

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടടയുസം കപരനില കേക്ടോരരവനിവരപട്ടനികേയനില സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള ലെനിസനില

പ്രസ്തുത ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേള്ക്കുകനടര  9-ാ കകേക്ടോളത്തേനില യഥക്ടോക്രമസം കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള

തുകേകേള്  2016-17  സക്ടോമത്തേനികേ വര്ഷടത്തേ ടചെലെവകേള് പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി

അനുവദനിക്കണടമന്ന പ്രകമയസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

തകദശസസ്വയസംഭരണവസം  നബ്യൂനപകകകമവസം  വഖഫപ  ഹജപ  തനീര്ത്ഥക്ടോടനവസം

വകുപ്പുമനനി (  കഡക്ടോ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലെനീല  ): സര്, നഗരവനികേസനസം എന്ന XXII-ാ നമര്

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടടയുസം പഞക്ടോയത്തേപ എന്ന  XXXV-ാ നമര് ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടടയുസം

ഗക്ടോമവനികേസനസം  എന്ന  XXXVI-ാ  നമര്  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടടയുസം  കപരനില

കേക്ടോരരവനിവരപട്ടനികേയനില സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള ലെനിസനില പ്രസ്തുത ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേള്ക്കുകനടര

9-ാ  കകേക്ടോളത്തേനില  യഥക്ടോക്രമസം  കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേകേള്  2016-17  സക്ടോമത്തേനികേ

വര്ഷടത്തേ ടചെലെവകേള് പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണടമന്ന പ്രകമയസം

ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.
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12.00 Noon]

ബഡ്ജറപ എസനികമറപ 2016-17

ധനക്ടോഭരര്
ത്ഥന
നമര്

ധനക്ടോഭരര്
ത്ഥയുടട
കപരപ 

24-2-2016-ല സഭ
പക്ടോസക്ടോക്കനിയ കവക്ടോട്ടപ
ഓണ് അക്കഗൗണ്ടപ

തുകേ

14-7-2016-ല
സഭ പക്ടോസക്ടോക്കനിയ

കവക്ടോട്ടപ ഓണ്
അക്കഗൗണ്ടപ തുകേ

സഭയുടട കവക്ടോട്ടനിനപ
സമര്പനിക്കുന്ന

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട
തുകേ

ആടകേ

(രൂപ)

റവനബ്യൂ
(രൂപ)

മൂലെധനസം
(രൂപ)

റവനബ്യൂ
(രൂപ)

മൂലെധ
നസം
(രൂപ)

റവനബ്യൂ
(രൂപ)

മൂലെധ
നസം
(രൂപ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

IX വക്ടോഹന
നനികുതനി
കേള്

40,03,14,

000

-- 30,02,35,0

00

-- 50,03,92,

000

-- 50,03,92,000

XXII നഗരവനി
കേസനസം

439,86,83

,000

3,33,34,0

00

329,90,13

,000

2,50,0

0,000

549,83,54,

000

4,16,67

,000

554,00,21,000

XXXV പഞക്ടോയ
ത്തേപ

177,12,01,

000

178,33,34

,000

132,84,01

,000

133,75

,00,00

0

221,40,01,000 222,91,

68,000

444,31,69,000

XXXVI ഗക്ടോമവനികേ
സനസം

1010,38,8

0,000

50,00,00

0

757,79,10

,000

37,50,

000

1262,98,50,00062,50,0

00

1263,61,00,000

XLI ഗതക്ടോഗ
തസം

20,71,62,

000

139,31,68,

000

15,53,72,

000

104,48

,76,00

0

25,89,53,000 174,14,

61,000

200,04,14,000

ജലെവനിഭവ വകുപ്പുമനനി (ശ്രനീ  .   മക്ടോതദ്യു ടനി  .   കതക്ടോമസപ) : സര്, ഞക്ടോന പ്രകമയങ്ങടള
പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.

ധനകേക്ടോരരവസം  കേയറുസം  വകുപ്പുമനനിക്കുകവണ്ടനി  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ  വകുപ്പുമനനി
(  ടപ്രക്ടോഫ  .    സനി  .    രവനീന്ദ്രനക്ടോഥപ  ) :  സര്,  വക്ടോഹന  നനികുതനികേള്,  എന്ന  IX-ാനമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകയയുസം നഗരവനികേസനസം എന്ന XXII-ാ നമര് ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകയയുസം
പഞക്ടോയത്തേപ എന്ന  XXXV-ാനമര് ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകയയുസം  ഗക്ടോമവനികേസനസം എന്ന
XXXVI-ാ  നമര്  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകയയുസം  ഗതക്ടോഗതസം  എന്ന  XLI-ാ  നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകയയുസം  സസംബനനിക്കുന്ന സബ്ജകപ കേമ്മനിറനികേളടട ശനിപക്ടോര്ശകേളനികന്മേല
ചെട്ടസം  236(3) പ്രകേക്ടോരമുള്ള പ്രസക്ടോവന ഞക്ടോന കമശപ്പുറത്തേപ വയ്ക്കുന്നു.

മനി  .    സനീക്കര്:  അഞപ  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥകേടളയുസം  സസംബനനിചപ  ചെര്ച  ഒന്നനിചപ
നടത്തേക്ടോവന്നതക്ടോണപ.  ബഹുമക്ടോനടപട്ട  അസംഗങ്ങള്ക്കപ  ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങള്
അവതരനിപനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണപ. 
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ധനക്ടോഭരര്ത്ഥന നമര് IX- വക്ടോഹന നനികുതനികേള്
നയനനിരക്ടോകേരണത്തേനിനുള്ള ടവട്ടനിക്കുറയല

1. ടപ്രക്ടോഫ  .   ആബനിദപ ഹുഹസന തങ്ങള്: സര്, വക്ടോഹന നനികുതനികേള് എന്ന
IX-ാ  നമര്  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില  വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
50,03,92,000  രൂപ  ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവ  ടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ
(സസംസ്ഥക്ടോനത്തേപ വക്ടോഹന നനികുതനിയനിനത്തേനില പനിരനിടചടുക്കുന്ന തുകേ ശരനിയക്ടോയ
രനീതനിയനില  വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുന്നനിടലന്നപ  പറയടപടുന്ന  വനിഷയസം  ചെര്ച
ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

2. ശ്രനീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മദപ കേബനീര്: സര്, വക്ടോഹന നനികുതനികേള് എന്ന IX-ാ
നമര് ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 50,03,92,000 രൂപ
ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (സസ്വകേക്ടോരര  വക്ടോഹനങ്ങളടട
നനികുതനി  പരനിഷ്കരണസം  സസംബനനിചപ   ചെര്ച  ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

3. ശ്രനീ  .    എന  .    എ  .    ടനലനിക്കുന്നപ:  സര്,  വക്ടോഹന നനികുതനികേള് എന്ന  IX-ാ
നമര് ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 50,03,92,000 രൂപ
ഒരു ഉറുപനികേയക്ടോയനി കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (ഹഡവനിസംഗപ പരനിശനീലെനത്തേനിനുസം
ടടസപ നടത്തുന്നതനിനുസം  ഗഗൗണ്ടുകേള് ആവശരക്ടോനുസരണസം ലെഭരമലക്ടോത്തേതുമൂലെസം
ഹഡവനിസംഗപ ടടസപ നടപടനികേള്ക്കപ കേക്ടോലെവനിളസംബസം വരുന്നതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന
വനിഷയസം  ചെര്ച  ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം  ഞക്ടോന
അവതരനിപനിക്കുന്നു.

4. ശ്രനീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല റസക്ടോക്കപ:   സര്,  വക്ടോഹന നനികുതനികേള് എന്ന
IX-ാ  നമര്  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില  വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
50,03,92,000 രൂപ ഒരു ഉറുപനികേയക്ടോയനി കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ (അമനിത
തനീവതയുള്ള  കഹക്ടോണ്  ഘടനിപനിച  വക്ടോഹനങ്ങളടട  ഹലെസനസപ  തടയുന്നതപ
സസംബനനിച വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം
ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

5. ശ്രനീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള്ള:  സര്,  വക്ടോഹനനനികുതനികേള് എന്ന  IX-ാ നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 50,03,92,000 രൂപ ഒരു
ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (നനിയമക്ടോനുസൃതമലക്ടോത്തേ വനിധത്തേനിലള്ള
കബക്ടോര്ഡുകേളസം  നമര്  കപറസ്തുസം  പ്രദര്ശനിപനിചപ   സര്വ്വനീസപ  നടത്തുന്ന
വക്ടോഹന  ഉടമകേളടട  കപരനില   ശനികക്ടോ  നടപടനി  സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോത്തേതക്ടോയനി
പറയടപടുന്ന  വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം
ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

6. ശ്രനീ  .    എന  .    ഷസംസുദനീന:  സര്,  വക്ടോഹനനനികുതനികേള് എന്ന  IX-ാ നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  50,03,92,000  രൂപ
ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (ടചെക്കപ  കപക്ടോസ്റ്റുകേളനില
മതനിയക്ടോയ സസംവനിധക്ടോനസം  ഒരുക്കനി വക്ടോഹന കമക്ടോഷണങ്ങള് തടയുന്നതനിനപ
ആവശരമക്ടോയ  നടപടനി  സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോത്തേതക്ടോയനി  പറയടപടുന്ന  വനിഷയസം
ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.
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7. ശ്രനീ  .   അബ്ദുല ഹമനീദപ പനി  .: സര്, വക്ടോഹനനനികുതനികേള് എന്ന IX-ാ നമര്

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  50,03,92,000  രൂപ

ഒരു ഉറുപനികേയക്ടോയനി കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (റനീ  രജനികസ്ട്രഷന ആവശരമക്ടോയ

വക്ടോഹനങ്ങളടട ഉടമകേളനില നനിന്നപ യഥക്ടോസമയസം ഫനീസപ  ഈടക്ടോക്കനി  റനീ

രജനികസ്ട്രഷന നടത്തേക്ടോനുള്ള നടപടനികേള് സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോത്തേതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന

വനിഷയസം  ചെര്ച  ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം  ഞക്ടോന

അവതരനിപനിക്കുന്നു.

8. ശ്രനീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബ്രക്ടോഹനിസം: സര്, വക്ടോഹനനനികുതനികേള് എന്ന IX-ാ നമര്

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  50,03,92,000  രൂപ

ഒരു ഉറുപനികേയക്ടോയനി കുറവ ടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (കമക്ടോകട്ടക്ടോര് വക്ടോഹന ചെട്ടങ്ങള്

ലെസംഘനിചപ നനിരത്തേനികലെക്ടോടുന്ന വക്ടോഹനങ്ങളടട ഉടമകേള്ടക്കതനിടര ഫലെപ്രദമക്ടോയ

നനിയമനടപടനികേള് സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോത്തേതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച

ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

സൂചെകേ ടവട്ടനിക്കുറയല

വക്ടോഹനനനികുതനികേള്  എന്ന  IX-ാ  നമര്  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില

വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  50,03,92,000  രൂപയനില നനിന്നപ നൂറപ  രൂപ കുറവ ടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ

(ടപക്ടോതുവക്ടോയനി  ചെര്ച  ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം  തക്ടോടഴപറയുന്ന

ബഹുമക്ടോനടപട്ട അസംഗസം അവതരനിപനിച.

9. കഡക്ടോ. എസം. ടകേ. മുനനീര്

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥന നമര് XXII-നഗരവനികേസനസം

നയനനിരക്ടോകേരണത്തേനിനുള്ള ടവട്ടനിക്കുറയല

1. ശ്രനീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള്ള:  സര്,  നഗരവനികേസനസം  എന്ന  XXII-ാ നമര്

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  554,00,21,000  രൂപ

ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവ  ടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (മക്ടോലെനിനര  കശഖരണസം,

നനിര്മ്മക്ടോര്ജനസം  എന്നനിവ  ഫലെപ്രദമക്ടോയനി  നടപക്ടോക്കനി  നഗരങ്ങള്  മകനക്ടോഹരമക്ടോക്കക്ടോന

നടപടനി സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോത്തേതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ)

എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.
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2. ശ്രനീ  .   അബ്ദുല ഹമനീദപ  .   പനി  .: സര്, നഗരവനികേസനസം എന്ന XXII-ാ നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  554,00,21,000  രൂപ
ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (നഗരങ്ങളനില  കചെരനി
നനിര്മ്മക്ടോര്ജന  പദ്ധതനികേള്  ഫലെപ്രദമക്ടോയനി  നടപക്ടോക്കക്ടോത്തേതക്ടോയനി
പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം
ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

3. ശ്രനീ  .    എന  .    എ  .    ടനലനിക്കുന്നപ:  നഗരവനികേസനസം എന്ന XXII-ാ നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  554,00,21,000  രൂപ
ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (നഗരങ്ങളനില  ടപക്ടോതു
ശഗൗചെക്ടോലെയങ്ങള്  ആവശരക്ടോനുസരണസം  സ്ഥക്ടോപനിക്കുന്ന  കേക്ടോരരത്തേനില
പരക്ടോജയടപട്ടതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

4. ശ്രനീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസക്ടോക്കപ: സര്, നഗരവനികേസനസം എന്ന XXII-ാ
നമര് ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 554,00,21,000
രൂപ  ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (ആവശരക്ടോനുസരണസം
വൃത്തേനിയുള്ള ടപക്ടോതു ശഗൗചെക്ടോലെയങ്ങളസം വഴനികയക്ടോരങ്ങളനില തുപക്ടോന മണല
നനിറച  ബക്ടോരലകേളസം  സ്ഥക്ടോപനിക്കക്ടോനുള്ള  ഉത്തേരവക്ടോദനിതസ്വസം  നനിറകവറക്ടോടത
വഴനികയക്ടോരത്തേപ  തുപ്പുന്നവരനില  നനിന്നപ  പനിഴ  ഈടക്ടോക്കക്ടോന  നനിയമസം
ടകേക്ടോണ്ടുവന്നതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

5. ശ്രനീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബ്രക്ടോഹനിസം:  സര്, നഗരവനികേസനസം എന്ന XXII-ാ നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  554,00,21,000  രൂപ
ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (നഗര  പരനിധനിക്കുള്ളനില
അലെഞ  തനിരനിഞപ  ജനങ്ങടള  ആക്രമനിക്കുന്ന  ടതരുവ  നക്ടോയളടട
ശലെരമനിലക്ടോതക്ടോക്കക്ടോന നടപടനി  സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോത്തേതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന വനിഷയസം
ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

6. കഡക്ടോ  .    എസം  .    ടകേ  .    മുനനീര്:  സര്,  നഗരവനികേസനസം എന്ന  XXII-ാ നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  554,00,21,000  രൂപ
ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (സസംസ്ഥക്ടോനത്തേപ  ടതരുവപ
നക്ടോയള് ജനങ്ങടള കേടനിചപ ടകേക്ടോല്ലുന്നതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച
ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.
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7. ശ്രനീ  .   ടകേ  .   എസപ  .   ശബരനീനക്ടോഥന: സര്, നഗരവനികേസനസം എന്ന XXII-ാ
നമര് ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 554,00,21,000
രൂപ ഒരു ഉറുപനികേയക്ടോയനി കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ (അവധനി ദനിവസങ്ങളനില
നഗരങ്ങളനില നടക്കുന്ന അനധനികൃത ടകേട്ടനിട നനിര്മ്മക്ടോണസം തടയുന്നതനില
പരക്ടോജയടപട്ടതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

8. ശ്രനീ  .   എസം  .   ഉമ്മര്: സര്,  നഗരവനികേസനസം  എന്ന  XXII-ാ  നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  554,00,21,000  രൂപ
ഒരു ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (നഗരസഭകേളനില  ജനകസവ
നത്തേനിനപ  നനിയമനിചനിട്ടുള്ള  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥരുടട  ജനവനിരുദ്ധ  നടപടനികേളസം
ഹകേകലെനിയുസം  തടയുന്നതനില  ഭരണസമനിതനികേള്  പരക്ടോജയടപട്ടതക്ടോയനി
പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം
ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

9. ശ്രനീ  .    എന  .    ഷസംസുദനീന:  സര്,  നഗരവനികേസനസം എന്ന  XXII-ാ നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  554,00,21,000  രൂപ
ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (നഗര  പ്രകദശങ്ങളനില
മതനിയക്ടോയ  വക്ടോഹന  പക്ടോര്ക്കനിസംഗപ  കകേന്ദ്രങ്ങള്  സ്ഥക്ടോപനിക്കുന്നതനില
പരക്ടോജയടപട്ടതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

10. ശ്രനീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മദപ കേബനീര്: നഗരവനികേസനസം എന്ന XXII-ാ നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  554,00,21,000  രൂപ
ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (നഗര  വനികേസനത്തേനിടന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി തനിരക്കുള്ള ജസംഗ്ഷനുകേള് വനികേസനിപനിക്കുന്നതനിനപ ആവശരമക്ടോയ
നടപടനി സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോത്തേതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ)
എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

11. ടപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദപ  ഹുഹസന  തങ്ങള്:  സര്,  നഗരവനികേസനസം  എന്ന
XXII-ാ  നമര്  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില  വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
554,00,21,000 രൂപ ഒരു ഉറുപനികേയക്ടോയനി കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ (നഗരസഭകേളനില
ജനന സര്ട്ടനിഫനിക്കറനിനപ അകപക സമര്പനിചക്ടോല ആയതപ കൃതര സമയത്തേപ
ലെഭനിക്കുന്നനിടലന്നപ  പറയടപടുന്ന  വനിഷയസം  ചെര്ച  ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.
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12. ശ്രനീ  .    ടകേ  .    മുരളനീധരന:  സര്,  നഗരവനികേസനസം  എന്ന  XXII-ാ നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  554,00,21,000  രൂപ
ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (നഗരങ്ങളനില  PMAY
പദ്ധതനി  പ്രകേക്ടോരസം  വനീടനിലക്ടോത്തേവര്ക്കപ  വനീടപ  നനിര്മ്മനിച  നലകുവക്ടോനുള്ള
പദ്ധതനി  ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയനി  നടപക്ടോക്കുന്നതനില പരക്ടോജയടപട്ടതക്ടോയനി
പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം
ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

13. ശ്രനീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില കുമക്ടോര്:  സര്,  നഗരവനികേസനസം എന്ന  XXII-ാ
നമര് ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  554,00,21,000  രൂപ
ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (നഗരങ്ങളനില  ഓണത്തേനിനപ
മുമപ കകമ ടപനഷനുകേള് വനിതരണസം ടചെയ്യുന്നതനില പരക്ടോജയടപട്ടതക്ടോയനി
പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം
ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

സൂചെകേ ടവട്ടനിക്കുറയല

നഗരവനികേസനസം  എന്ന  XXII-ാ  നമര്  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില  വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
554,00,21,000  രൂപയനില നനിന്നപ നൂറപ രൂപ കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (ടപക്ടോതുവക്ടോയനി
ചെര്ച  ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം  തക്ടോടഴപറയുന്ന  ബഹുമക്ടോനടപട്ട
അസംഗസം അവതരനിപനിച :

14. ശ്രനീ. സനി. എഫപ. കതക്ടോമസപ

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥന നമര് XXXV –പഞക്ടോയത്തേപ
നയനനിരക്ടോകേരണത്തേനിനുള്ള ടവട്ടനിക്കുറയല

1. ടപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദപ  ഹുഹസന  തങ്ങള്:  സര്,  പഞക്ടോയത്തേപ  എന്ന
XXXV-ാ  നമര്  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില  വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
444,31,69,000  രൂപ ഒരു ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (ആധുനനികേ
സസംവനിധക്ടോനകത്തേക്ടോടടയുള്ള  അറവശക്ടോലെകേള്  ഓകരക്ടോ  പഞക്ടോയത്തേനിലസം
സ്ഥക്ടോപനികക്കണ്ടതനിടന്റെ  ആവശരകേത  ചെര്ച  ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

2. കഡക്ടോ  .    എസം  .    ടകേ  .    മുനനീര്:  സര്,  പഞക്ടോയത്തേപ എന്ന  XXXV-ാ നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  444,31,69,000  രൂപ
ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (പഞക്ടോയത്തേപ  പ്രകദശടത്തേ
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കറക്ടോഡുവക്കുകേളനിലസം കതക്ടോട്ടുവക്കുകേളനിലസം മറപ ടപക്ടോതു സ്ഥലെങ്ങളനിലസം തണല
മരങ്ങള് വചപനിടനിപനിചപ  കമക്ടോടനികൂട്ടക്ടോനുസം  പരനിസ്ഥനിതനി  സസംരകണത്തേനിനുസം
നടപടനി സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോത്തേതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ)
എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

3. ശ്രനീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല റസക്ടോക്കപ:  സര്,  പഞക്ടോയത്തേപ എന്ന XXXV-ാ
നമര് ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  444,31,69,000  രൂപ
ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (തണ്ണനീര്ത്തേടങ്ങള്  സസംരകനിചപ
കുടനിടവള്ളവസം കൃഷനിക്കുകവണ്ട ടവള്ളവസം സസംഭരനിചപ വനിതരണസം ടചെയ്യുന്നതനില
പരക്ടോജയടപട്ടതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

4. ശ്രനീ  .   എന  .   എ  .   ടനലനിക്കുന്നപ:സര്, പഞക്ടോയത്തേപ എന്ന XXXV-ാ നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  444,31,69,000  രൂപ ഒരു
ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (പഞക്ടോയത്തുകേളനില  തരനിശക്ടോയനി
കേനിടക്കുന്ന കൃഷനി ഭൂമനി ഏടറടുത്തേപ, കൃഷനി ടചെയ്യേക്ടോന സന്നദ്ധരക്ടോയ ടചെറുപക്കക്ടോര്ക്കപ
പക്ടോട്ടത്തേനിനു  നലക്ടോന  നടപടനി  സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോത്തേതക്ടോയനി  പറയടപടുന്ന വനിഷയസം
ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

5. ശ്രനീ  .    എന  .    ഷസംസുദനീന:  സര്,  പഞക്ടോയത്തേപ  എന്ന  XXXV-ാ  നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  444,31,69,000  രൂപ
ഒരു ഉറുപനികേയക്ടോയനി കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ (പഞക്ടോയത്തു പ്രകദശങ്ങളനിടലെ
ടനലവയലകേള് നനികേത്തേക്ടോന അധനികൃതര് തടന്ന ഒത്തേക്ടോശ ടചെയ്യുന്നതക്ടോയനി
പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം
ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

6. ശ്രനീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള്ള:  സര്,  പഞക്ടോയത്തേപ  എന്ന  XXXV-ാ  നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  444,31,69,000  രൂപ
ഒരു ഉറുപനികേയക്ടോയനി കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ (പഞക്ടോയത്തേപ പുറകമക്ടോക്കുകേള്
ടപക്ടോതു  ആവശരത്തേനിനപ  ഉപകയക്ടോഗപ്രദമക്ടോക്കക്ടോടത  കേകയ്യേറക്ടോന  അവസര
ടമക്ടോരുക്കുന്നതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന  വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന
ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

7. ശ്രനീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബ്രക്ടോഹനിസം:  സര്,  പഞക്ടോയത്തേപ എന്ന  XXXV-ാ നമര്

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  444,31,69,000  രൂപ

ഒരു ഉറുപനികേയക്ടോയനി കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (പഞക്ടോയത്തുകേളനില ടതരുവ
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നക്ടോയകേളടട നനിയനണ നടപടനികേള് കേക്ടോരരകമമലക്ടോടയന്നപ പറയടപടുന്ന

വനിഷയസം  ചെര്ച  ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം  ഞക്ടോന

അവതരനിപനിക്കുന്നു.

8. ശ്രനീ  .    അബ്ദുല ഹമനീദപ  .    പനി  .:  സര്, പഞക്ടോയത്തേപ എന്ന XXXV-ാ നമര്

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  444,31,69,000  രൂപ

ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (പഞക്ടോയത്തേപ  കറക്ടോഡുകേള്

ഗതക്ടോഗത കയക്ടോഗരമക്ടോക്കക്ടോത്തേതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ)

എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

9. ശ്രനീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മദപ കേബനീര്:  സര്,  പഞക്ടോയത്തേപ എന്ന  XXXV-ാ

നമര് ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 444,31,69,000 രൂപ

ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (പുതുതക്ടോയനി  കകേക്ടോര്പകറഷനുകേളസം

മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേളസം  രൂപനീകേരനിക്കുന്നതനിനപ  ആനുപക്ടോതനികേമക്ടോയനി  പുതനിയ

പഞക്ടോയത്തുകേളസം രൂപനീകേരനികക്കണ്ടതനിടന്റെ ആവശരകേത ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ)

എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

സൂചെകേ ടവട്ടനിക്കുറയല

പഞക്ടോയത്തേപ എന്ന  XXXV-ാ നമര്  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള

444,31,69,000  രൂപയനില നനിന്നപ നൂറപ രൂപ കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (ടപക്ടോതുവക്ടോയനി

ചെര്ച  ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം  തക്ടോടഴപറയുന്ന  ബഹുമക്ടോനടപട്ട

അസംഗസം അവതരനിപനിച :

10.  ശ്രനീ. സനി. എഫപ. കതക്ടോമസപ

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥന നമര് XXXVI- ഗക്ടോമവനികേസനസം

നയനനിരക്ടോകേരണത്തേനിനുള്ള ടവട്ടനിക്കുറയല

1. ശ്രനീ  .    വനി  .    ഡനി  .    സതനീശന:  സര്,  ഗക്ടോമവനികേസനസം എന്ന  XXXVI-ാ നമര്

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 1263,61,00,000 രൂപ

ഒരു ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (PMGSY  പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരസം

ഗക്ടോമനീണ  കറക്ടോഡുകേളടട  നനിര്മ്മക്ടോണസം  പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കുന്നതനിനപ  ആവശരമക്ടോയ

നടപടനികേള്  ഹകേടക്കക്ടോളളക്ടോത്തേതക്ടോയനി  പറയടപടുന്ന  വനിഷയസം  ചെര്ച

ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.
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2. ടപ്രക്ടോഫ  .    ആബനിദപ  ഹുഹസന  തങ്ങള്:  സര്,  ഗക്ടോമവനികേസനസം  എന്ന

XXXVI-ാ  നമര്  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില  വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള

1263,61,00,000  രൂപ  ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ

(ഗക്ടോമവനികേസന വകുപപ വഴനി നടപനിലെക്ടോക്കുന്ന പ്രധക്ടോനമനനി ഗക്ടോമ സ ഡക്കപ

കയക്ടോജന കറക്ടോഡുകേള് ടപക്ടോട്ടനിടപക്ടോളനിയുന്നതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന പ്രശസം  ചെര്ച

ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

3. ശ്രനീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മദപ കേബനീര്: സര്, ഗക്ടോമവനികേസനസം എന്ന XXXVI-ാ നമര്

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 1263,61,00,000 രൂപ

ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (ഗക്ടോമവനികേസന  വകുപനിടന്റെ

പ്രവര്ത്തേനവസം  വനിപുലെനീകേരണവസം  സസംബനനിചപ  ചെര്ച  ടചെയ്യുന്നതനിനപ)

എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

4. ശ്രനീ  .    ഹഹബനി ഈഡന:  സര്,  ഗക്ടോമവനികേസനസം എന്ന XXXVI-ാ നമര്

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 1263,61,00,000 രൂപ

ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (സസംകയക്ടോജനിത  നനീര്ത്തേട

പരനിപക്ടോലെന  പരനിപക്ടോടനി  കേക്ടോരരകമമക്ടോയനി  നടപനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്

സസ്വനീകേരനിക്കുന്നതനില പരക്ടോജയടപട്ടതക്ടോയനി  പറയടപടുന്ന  വനിഷയസം ചെര്ച

ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

5. ശ്രനീ  .   അനവര് സക്ടോദത്തേപ: സര്, ഗക്ടോമവനികേസനസം എന്ന XXXVI-ാ നമര്

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 1263,61,00,000 രൂപ

ഒരു ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (ടതക്ടോഴനിലറപപ  പദ്ധതനി പ്രകേക്ടോരസം

ടതക്ടോഴനില  ദനിനങ്ങള്  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനപ  ആവശരമക്ടോയ  നടപടനികേള്

സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോത്തേതക്ടോയനി  പറയടപടുന്ന  വനിഷയസം  ചെര്ച  ടചെയ്യുന്നതനിനപ)

എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

6. ശ്രനീ  .   ടകേ  .   സനി  .   കജക്ടോസഫപ: സര്, ഗക്ടോമവനികേസനസം എന്ന XXXVI-ാ നമര്

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 1263,61,00,000 രൂപ

ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (മഹക്ടോത്മക്ടോഗക്ടോനനി  ഗക്ടോമനീണ

ടതക്ടോഴനില ഉറപപ പദ്ധതനി സസംസ്ഥക്ടോനത്തേപ കേക്ടോരരകമമക്ടോയനി നടപക്ടോക്കുന്നതനില

പരക്ടോജയടപട്ടതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന

ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.
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സൂചെകേ ടവട്ടനിക്കുറയല

ഗക്ടോമവനികേസനസം  എന്ന  XXXVI-ാ  നമര്   ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില
വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  1263,61,00,000  രൂപയനില  നനിന്നപ  നൂറപ  രൂപ  കുറവ
ടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (ടപക്ടോതുവക്ടോയനി  ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം
തക്ടോടഴപറയുന്ന ബഹുമക്ടോനടപട്ട അസംഗങ്ങള് അവതരനിപനിച.

7. കഡക്ടോ. എസം. ടകേ. മുനനീര്

8. ശ്രനീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല റസക്ടോക്കപ

9. ശ്രനീ. പനി. ടകേ. ബഷനീര്

10. ശ്രനീ. എന. എ. ടനലനിക്കുന്നപ

11. ശ്രനീ. എന. ഷസംസുദനീന

12. ശ്രനീ. പനി. ഉഹബദുള്ള

13. ശ്രനീ. അബ്ദുല ഹമനീദപ. പനി.

14. ശ്രനീ. ടനി. വനി. ഇബ്രക്ടോഹനിസം

15. ശ്രനീ. സനി. എഫപ. കതക്ടോമസപ

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥന നമര് XLI- ഗതക്ടോഗതസം
നയനനിരക്ടോകേരണത്തേനിനുള്ള ടവട്ടനിക്കുറയല

1. ശ്രനീ  .    അനൂപപ  കജക്കബപ:  സര്,  ഗതക്ടോഗതസം  എന്ന  XLI-ാ  നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  200,04,14,000  രൂപ
ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (ടപക്ടോതുഗതക്ടോഗതസം
കേക്ടോരരകമമക്ടോക്കുന്നതനിനു കവണ്ടനി സസ്വനീകേരനികക്കണ്ട നടപടനികേടളപറനി ചെര്ച
ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

2. ശ്രനീ  .    സണ്ണനി  കജക്ടോസഫപ:  സര്,  ഗതക്ടോഗതസം  എന്ന  XLI-ാ  നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില  വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  200,04,14,000
രൂപ  ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (സസംസ്ഥക്ടോനത്തേനിനപ
കദക്ടോഷകേരമക്ടോയനിട്ടുള്ള നനിര്ദനിഷ്ട കകേന്ദ്ര കമക്ടോകട്ടക്ടോര് ടവഹനിക്കനിള് ആകനിടന
എതനിര്ക്കുന്നതനില  പരക്ടോജയടപട്ടതക്ടോയനി  പറയടപടുന്ന  നയസം  ചെര്ച
ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.



ധനകേക്ടോരരസം 401

3. ശ്രനീ  .    ടനി  .    എ  .    അഹമ്മദപ കേബനീര്:  സര്,  ഗതക്ടോഗതസം എന്ന XLI-ാ നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 200,04,14,000  രൂപ
ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  വക്ടോഹന
വകുപനിടന്റെ ഓഫനീസുകേളനില ടപക്ടോതുജനങ്ങള്ക്കു ലെഭരമക്ടോയ അടനിസ്ഥക്ടോന
സഗൗകേരരങ്ങളനിടലെ അപരരക്ടോപ്തത സസംബനനിചപ  ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ)
എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

4. ശ്രനീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബ്രക്ടോഹനിസം:  സര്,  ഗതക്ടോഗതസം  എന്ന  XLI-ാ  നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 200,04,14,000  രൂപ
ഒരു ഉറുപനികേയക്ടോയനി കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ (മദരപനിചപ വക്ടോഹനകമക്ടോടനിക്കു
ന്നവര്ക്കുസം  അമനിത  കവഗതക്കക്ടോര്ക്കുസം  കേടുത്തേ  ശനിക  ഉറപക്ടോക്കക്ടോനുസം
ഇത്തേരസം  ടതറനിലനനിന്നപ  അവടര  പനിന്തനിരനിപനിക്കക്ടോനുസം  ഇതനിനുകവണ്ടനി
മക്ടോത്രസം വക്ടോഹന ടചെക്കനിസംഗപ ഇടതടവനിലക്ടോടത സസംഘടനിപനികക്കണ്ടതനിടന്റെ
ആവശരകേത സസംബനനിചപ ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം
ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

5. ശ്രനീ  .   അബ്ദുല ഹമനീദപ  .   പനി  .: സര്,  ഗതക്ടോഗതസം എന്ന  XLI-ാ നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  200,04,14,000  രൂപ
ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (ടഹലമറപ  ധരനിക്കക്ടോടത
ഇരുചെക്ര വക്ടോഹനസം  ഓടനിക്കുന്ന  കരക്ടോഗനികേളസം   പ്രക്ടോയമക്ടോയതുമക്ടോയ  വരകനികേകളക്ടോടുള്ള
കപക്ടോലെനീസപ  നടപടനി  ലെഘൂകേരനികക്കണ്ടതനിടന്റെ  ആവശരകേത  ചെര്ച
ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

6. ശ്രനീ  .   എലകദക്ടോസപ കുന്നപനിള്ളനി: സര്, ഗതക്ടോഗതസം എന്ന XLI-ാ നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില  വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  200,04,14,000  രൂപ
ഒരു ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടലെ
ജനീവനക്കക്ടോര്ക്കപ ശമളസം ടകേക്ടോടുക്കക്ടോടത അവടര ബുദ്ധനിമുട്ടനിലെക്ടോക്കുന്നതക്ടോയനി
പറയടപടുന്ന  വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം
ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

7. ശ്രനീ  .    വനി  .    പനി  .    സജനീന്ദ്രന: സര്,  ഗതക്ടോഗതസം  എന്ന  XLI-ാ  നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  200,04,14,000  രൂപ
ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (നവരക്ടോത്രനി  ആകഘക്ടോഷക്കക്ടോലെത്തു
കപക്ടോലസം  ടപനഷന നലകേക്ടോടത ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.യനിടലെ  വനിരമനിച
ജനീവനക്കക്ടോടര ബുദ്ധനിമുട്ടനിലെക്ടോക്കനിയതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച
ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.
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8. ശ്രനീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല റസക്ടോക്കപ:  സര്,  ഗതക്ടോഗതസം  എന്ന  XLI-ാ
നമര്  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില  വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള
200,04,14,000  രൂപ  ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ
(ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.യനിടലെ പക്ടോസഞര് ഇതര ഔകദരക്ടോഗനികേ വക്ടോഹനങ്ങള്
ഓടനിക്കക്ടോന  യക്ടോടതക്ടോരു  മക്ടോനദണ്ഡങ്ങളമനിലക്ടോടത  സ്ഥനിരമക്ടോയനി  ഒകര
ഹഡവര്മക്ടോടര  മക്ടോത്രസം  അനുവദനിക്കുന്നതനിനക്ടോല  മറ്റുള്ളവര്ക്കപ  ഈ
അവസരസം  നനികഷധനിക്കുന്നതക്ടോയനി  പറയടപടുന്ന  നയസം  ചെര്ച
ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

9. ശ്രനീ  .   എന  .   എ  .   ടനലനിക്കുന്നപ:സര്,  ഗതക്ടോഗതസം എന്ന  XLI-ാ നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 200,04,14,000  രൂപ
ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-യനില
കേണ്ടകറുസം  ഹഡവറുസം  ഒഴനിടകേയുള്ള  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥരുടട  പഞനിസംഗപ
സസംവനിധക്ടോനസം മക്ടോസസം കതക്ടോറുസം പരനികശക്ടോധനിചപ നടപടനി സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോടത
സസംവനിധക്ടോനടത്തേ പ്രകയക്ടോഗകമമലക്ടോതക്ടോക്കുന്നതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന നയസം
ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

10. ശ്രനീ  .    എസം  .    വനിനടസന്റെപ:  സര്,  ഗതക്ടോഗതസം  എന്ന  XLI-ാ  നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  200,04,14,000  രൂപ
ഒരു ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (ടകേ.യു.ആര്.ടനി.സനി.യുടട
കലെക്ടോ  കഫ്ലെക്ടോര്  ബസ്സുകേള്  റനിപയര്  ടചെയ്യേക്ടോന  കവണ്ടത്ര  സക്ടോകങ്കതനികേ
പരനിജക്ടോനമുള്ള  ജനീവനക്കക്ടോര്  ഇലക്ടോത്തേതുമൂലെസം  ബസ്സുകേള്  ഓടനിക്കക്ടോനക്ടോവക്ടോടത
വര്ക്കപ  കഷക്ടോപ്പുകേളനില കേനിടക്കുന്നതനിനക്ടോല യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കപ  ഉണ്ടക്ടോകുന്ന
ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്  പരനിഹരനിക്കക്ടോന  നടപടനികേള്  സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോത്തേതക്ടോയനി
പറയടപടുന്ന നയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം
ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

11. ശ്രനീ  .   പനി  .   ടകേ  .   കുഞക്ടോലെനിക്കുട്ടനി: സര്, ഗതക്ടോഗതസം എന്ന XLI-ാ നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  200,04,14,000  രൂപ
ഒരു ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (കലെലെസം  ടചെയ്യുന്ന വക്ടോഹനങ്ങളടട
ഉപകയക്ടോഗകമമക്ടോയ  ടസയര്പക്ടോര്ട്ടുകേള്  നനീക്കസം  ടചെയപ  പുനരുപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോടത
കലെലെസം ടകേക്ടോള്ളുന്നവടര സഹക്ടോയനിക്കുന്ന ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട
നയസം  തനിരുത്തേക്ടോന  നടപടനി  സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോത്തേതക്ടോയനി  പറയടപടുന്ന
വനിഷയസം  ചെര്ച  ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം  ഞക്ടോന
അവതരനിപനിക്കുന്നു.
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12. കഡക്ടോ  .    എസം  .    ടകേ  .    മുനനീര്:  സര്,  ഗതക്ടോഗതസം  എന്ന  XLI-ാ  നമര്

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 200,04,14,000 രൂപ

ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (കബക്ടോര്ഡപ  മനീറനിസംഗനിനപ

ഒഴനിടകേ  ദനിവകസനയുള്ള ചെക്ടോയ സലക്കക്ടോര ടചെലെവകേള്  ടകേ.എസപ.

ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  ടചെലെവനില  നനിന്നുസം  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം  ഒഴനിവക്ടോക്കനി

ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  നഷ്ടസം  കുറചടകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന  നടപടനി

സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോത്തേതക്ടോയനി  പറയടപടുന്ന  നയസം  ചെര്ച  ടചെയ്യുന്നതനിനപ)

എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

13. ടപ്രക്ടോഫ  .   ആബനിദപ ഹുഹസന തങ്ങള്: സര്, ഗതക്ടോഗതസം എന്ന XLI-ാ നമര്

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  200,04,14,000  രൂപ

ഒരു ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ(നഷ്ടത്തേനില  പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്ന

ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  പ്രവര്ത്തേനസം  ശരനിയക്ടോയ  രനീതനിയനില

നടക്കുന്നനിടലന്നപ പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന

ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

14. ശ്രനീ  .    എന  .    ഷസംസുദനീന:  സര്,  ഗതക്ടോഗതസം  എന്ന  XLI-ാ  നമര്

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള  200,04,14,000  രൂപ

ഒരു ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (സസ്വകേക്ടോരര  കകേക്ടോണ്ടക്ടോകര്മക്ടോടര

പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം  ഒഴനിവക്ടോക്കനി  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടലെ  മരക്ടോമത്തേപ

പണനികേള് പനി.ഡബബ്യൂ.ഡനി.  മുഖക്ടോന്തരസം  ടചെയ്യേനിക്കക്ടോന നടപടനി  സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോത്തേതക്ടോയനി

പറയടപടുന്ന നയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ) എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം

ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.

15. ശ്രനീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള്ള:  സര്,  ഗതക്ടോഗതസം  എന്ന  XLI-ാ  നമര്

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള 200,04,14,000  രൂപ

ഒരു  ഉറുപനികേയക്ടോയനി  കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (അമനിതകവഗക്കക്ടോടരയുസം

മദരപനിചപ  വക്ടോഹനസം  ഓടനിക്കുന്നവടരയുസം  കേടണ്ടത്തുന്നതനിനപ  പ്രഥമ

പ്രക്ടോധക്ടോനരസം നലകേനി,  ടക്ടോഫനികേപ നനിയമ ലെസംഘകേരുടട പട്ടനികേയനില അവടര

ഉള്ടപടുത്തുന്നതനിനുസം കേടുത്തേ ശനിക ഉറപക്ടോക്കുന്നതനിനുസം ആവശരമക്ടോയ

നടപടനി സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോത്തേതക്ടോയനി പറയടപടുന്ന വനിഷയസം ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതനിനപ)

എന്ന ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം ഞക്ടോന അവതരനിപനിക്കുന്നു.
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സൂചെകേ ടവട്ടനിക്കുറയല

ഗതക്ടോഗതസം എന്ന  XLI-ാ നമര് ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില വകേടകേക്ടോള്ളനിചനിട്ടുള്ള

200,04,14,000  രൂപയനില നനിന്നപ നൂറപ രൂപ കുറവടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോണപ  (ടപക്ടോതുവക്ടോയനി

ചെര്ച  ടചെയ്യുന്നതനിനപ)  എന്ന  ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപസം  തക്ടോടഴപറയുന്ന  ബഹുമക്ടോനടപട്ട

അസംഗസം അവതരനിപനിച :

16.  ശ്രനീ. സനി. എഫപ. കതക്ടോമസപ

മനി  .   സനീക്കര്: ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങള് അവതരനിപനിക്കടപട്ടനിരനിക്കുന്നു.

ശ്രനീമതനി  പനി  .    അയനിഷക്ടോ  കപക്ടോറനി:  സര്,  ഇന്നപ  സഭയനിടലെ  ഏറവസം  മുതനിര്ന്ന

അസംഗമക്ടോയ,  ആദരണനീയനക്ടോയ,  ശ്രനീ.  വനി.  എസപ.  അചതക്ടോനന്ദന  അവര്കേളടട

പനിറന്നക്ടോള് ദനിനമക്ടോയതനിനക്ടോല അകദഹത്തേനിനപ ഊഷ്മെളമക്ടോയ പനിറന്നക്ടോള് ആശസംസകേള്

അര്പനിചടകേക്ടോണ്ടപ  ഞക്ടോന  എടന്റെ  ചെര്ചയനികലെക്കപ  കേടക്കുകേയക്ടോണപ.  ഞക്ടോന  ഈ

ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള അനുകൂലെനിക്കുന്നു.  ഇന്തരന ഭരണഘടനയുടട  73-74  കഭദഗതനി

യനിലൂടടയക്ടോണപ തകദശസസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങള് നനിലെവനില വന്നതപ. അധനികേക്ടോരവസം

പണവസം  തക്ടോടഴത്തേട്ടനികലെക്കപ  എത്തേനിചടകേക്ടോണ്ടപ  പ്രക്ടോകദശനികേ  ഭരണകൂടങ്ങളടട

കനതൃതസ്വത്തേനില  ജനപങ്കക്ടോളനിത്തേകത്തേക്ടോടടയുള്ള  വനികേസന  പ്രവര്ത്തേനങ്ങള്ക്കപ  ഒരു

പുതനിയ  മക്ടോറസം  കകേരളത്തേനിലടനനീളസം  ഉണ്ടക്ടോക്കനി  എന്നതപ  ഏറവസം  ശ്രകദ്ധയമക്ടോയ

കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ മുനമുഖരമനനി ഇ.  ടകേ.  നക്ടോയനക്ടോരുടട കനതൃതസ്വത്തേനിലള്ള

സര്ക്കക്ടോര് 1996  മുതല 2001  വടര അധനികേക്ടോരത്തേനില വന്നകപക്ടോഴക്ടോണപ വനികേസനത്തേനിടന്റെ

പുതനിയ  കേക്ടോലെഘട്ടമുണ്ടക്ടോയതപ.  ആദരകേക്ടോലെങ്ങളനില  ജനപ്രതനിനനിധനികേള്ക്കുസം  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്ക്കുസം

ഒരു  പുതനിയ  സസംവനിധക്ടോനടമന്നുള്ള  നനിലെയനില  നല  രനീതനിയനിലള്ള  ടടയനിനനിസംഗപ

ടകേക്ടോടുത്തേനിരുന്നതപ  'കേനിലെ' (കകേരള ഇനസനിറബ്യൂട്ടപ ഓഫപ കലെക്ടോക്കല അഡനിനനികസ്ട്രഷന)

ആണപ.  ഇതനിടന്റെ  പ്രവര്ത്തേനങ്ങളടട  ഫലെമക്ടോയനി  ആദര  അഞപ  വര്ഷസംടകേക്ടോണ്ടപ

നക്ടോട്ടനില ഇന്നുവടര ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടനിലക്ടോത്തേ തരത്തേനിലള്ള വനികേസന പ്രക്രനിയകേള് ഓകരക്ടോ

പഞക്ടോയത്തേപ-വക്ടോര്ഡപ തലെത്തേനില ഉണ്ടക്ടോക്കനിടയടുക്കക്ടോന കേഴനിഞടവന്നുള്ളതപ യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥരമക്ടോണപ.

സനീശക്ടോകനീകേരണത്തേനിനപ  ഒരു പുതനിയ മക്ടോനസം  തടന്ന കേടണ്ടത്തേക്ടോന സക്ടോധനിച.  അന്നപ

നക്ടോയനക്ടോര് സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ കേക്ടോലെത്തേപ സനീകേടള മുഖരധക്ടോരയനികലെടക്കത്തേനിക്കക്ടോന കവണ്ടനി

സനീകേടള  സസംഘടനിപനിചപ,  അയലകട്ടങ്ങള് രൂപനീകേരനിചപ സനീശകനി എന്ന കപരനില കൂട്ടക്ടോയ്മകേള്

സസംഘടനിപനിചപ  അവരനിലൂടട  കൂടുതല  സസ്വയസംപരരക്ടോപ്തതയനികലെക്കപ  എത്തേനിക്കുന്നതനിനുള്ള

പ്രവര്ത്തേനങ്ങള് സസംഘടനിപനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി. അതക്ടോണപ കുടുസംബശ്രനീയക്ടോയനി മക്ടോറനിയതപ.
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ഇന്നപ കുടുസംബശ്രനീ വലെനിടയക്ടോരു പ്രസ്ഥക്ടോനമക്ടോയനി മക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. കകേരളത്തേനിനുസം

കലെക്ടോകേത്തേനിനുസം ഏറവസം വലെനിയ മക്ടോതൃകേയക്ടോയനി പടര്ന്നുപന്തലെനിചപ എലക്ടോയനിടങ്ങളനിലസം

എത്തേനികചര്ന്നപ  സനീകേള്ക്കപ  വലെനിയ  മുകന്നറമുണ്ടക്ടോക്കക്ടോന  സക്ടോധനിച.  ഇടതുപക

ജനക്ടോധനിപതരമുന്നണനി ഗവണ്ടമന്റെപ അധനികേക്ടോരത്തേനില വരുകമക്ടോള് എലക്ടോ അധനികേക്ടോരവസം

തക്ടോടഴത്തേട്ടനികലെക്കപ ടകേക്ടോടുക്കുകേയുസം അര്ഹമക്ടോയ രനീതനിയനില ആവശരമക്ടോയ ഫണ്ടപ നലകുകേയുസം

ടചെയനിരുന്നു. എന്നക്ടോല അതനിലനനിന്നുസം വരതരസമക്ടോടയക്ടോരു സമനീപനമക്ടോണപ യു.ഡനി.എഫപ.

സര്ക്കക്ടോര് സസ്വനീകേരനിചനിട്ടുള്ളതപ.  1962 മുതല 1979 വടര പഞക്ടോയത്തേപ ടതരടഞടുപപ

നടക്കക്ടോതനിരുന്നതപ  അതനിടന്റെ ഒരു ഉദക്ടോഹരണമക്ടോണപ.  1984-ല പഞക്ടോയത്തേപ  ഭരണ

സമനിതനികേള് പനിരനിചവനിട്ടപ 1987 വടര ഉകദരക്ടോഗസ്ഥ ഭരണസം ഏര്ടപടുത്തുകേയുണ്ടക്ടോയനി. 

[അദ്ധരകകവദനിയനില പക്ടോനല ഓഫപ ടചെയര്മക്ടോന  ശ്രനീ. എ. പ്രദനീപ്കുമക്ടോര്]

1991-ല ജനിലക്ടോ  കേഗൗണ്സനിലകേടള പനിരനിചവനിട്ടതപ  മടറക്ടോരു ഉദക്ടോഹരണമക്ടോണപ.

2001-ല ജനകേനീയക്ടോസൂത്രണസം അട്ടനിമറനിചപ കകേരള വനികേസന പദ്ധതനി ടകേക്ടോണ്ടുവന്നതുസം

കകേരളത്തേനിനപ  മറക്കക്ടോനക്ടോവനില.  അതക്ടോണപ ഇക്കഴനിഞ യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമനസം

ടചെയതപ.  തകദശസസ്വയസംഭരണ  വകുപനിടന  മൂന്നക്ടോയനി  തനിരനിചപ  മൂന്നപ  മനനിമക്ടോരുടട

കേനീഴനിലെക്ടോക്കനി.  ആ  പ്രവര്ത്തേനത്തേനിനപ  ഒരു  ഏകകേക്ടോപനമനിലക്ടോടത  പ്രവര്ത്തേനരഹനിതമക്ടോകുന്ന

തരത്തേനികലെക്കപ  ടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയതക്ടോണപ  ഏറവസം  ഒടുവനിലണ്ടക്ടോയതപ.  അതനിനുകശഷസം

ഇടതുപക ജനക്ടോധനിപതരമുന്നണനി ഗവണ്ടമന്റെപ വനീണ്ടുസം അധനികേക്ടോരത്തേനില വരനികേയുസം

ചുരുങ്ങനിയ  നക്ടോളകേള്  ടകേക്ടോണ്ടപ  ഈ  പ്രവര്ത്തേനങ്ങടളടയലക്ടോസം  മക്ടോറനിമറനിചടകേക്ടോണ്ടപ

ജനപക  കേക്ടോഴ്ചപക്ടോകടക്ടോടുകൂടനി  ജനങ്ങള്ക്കപ  അധനികേക്ടോരസം  നലകുന്ന  തരത്തേനില

ജനകേനീയക്ടോസൂത്രണസം  വനീണ്ടുസം  ഒരു  നവകകേരളത്തേനിനുകവണ്ടനി  ആരസംഭനിചകേഴനിഞനിരനി

ക്കുന്നുടവന്നുള്ളതപ ഏറവസം സകന്തക്ടോഷകേരമക്ടോയ കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  വനിപുലെമക്ടോയ അധനികേക്ടോരങ്ങളസം

വനിഭവങ്ങളസം  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥ  സസംവനിധക്ടോനങ്ങളസം  പ്രക്ടോകദശനികേ  സര്ക്കക്ടോരുകേള്ക്കപ

ഹകേമക്ടോറനിടക്കക്ടോണ്ടക്ടോണപ ഈ സര്ക്കക്ടോര് മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോയനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതപ.  ബഡ്ജറനിലസം

നയപ്രഖരക്ടോപനത്തേനിലടമലക്ടോസം  പ്രഖരക്ടോപനിച  കേക്ടോരരങ്ങള്  ഒടന്നക്ടോന്നക്ടോയനി  നടപനിലെക്ടോക്കനിടക്കക്ടോണ്ടക്ടോണപ

ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ കപക്ടോകുന്നതപ.  ഇകപക്ടോള് തകദശസസ്വയസംഭരണ വകുപപ എന്നുപറയുടന്നക്ടോരു

വകുപ്പുസം  ഒരു മനനിയുസം  അതനിടനക്ടോരു  പ്രനിനസനിപല  ടസക്രട്ടറനിയുടമക്ടോടക്ക  ഉള്ളതുടകേക്ടോണ്ടപ

അതനിനപ അതനികന്റെതക്ടോയ മക്ടോറങ്ങള് കവഗത്തേനില കേണ്ടുതുടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടപ.  പക്ടോവങ്ങള്ക്കപ

വനീടപ  നനിര്മ്മനിചപ  നലകുകേ,  സമ്പൂര്ണ്ണ പക്ടോര്പനിട  പദ്ധതനി തുടങ്ങനിയവടയക്ടോടക്ക ബഡ്ജറനില

പരക്ടോമര്ശനിക്കുന്നുണ്ടപ.  കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമന്റെപ  സമ്പൂര്ണ്ണ  പക്ടോര്പനിട  പദ്ധതനി  അട്ടനിമറനിടചങ്കനില

ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ അധനികേക്ടോരത്തേനില വന്നകപക്ടോള് അതപ  പ്രഖരക്ടോപനിചടകേക്ടോണ്ടപ മുഴുവന
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ആളകേള്ക്കുസം വനീടപ  നലകേക്ടോനുള്ള നടപടനികേള് ആരസംഭനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  ബഡ്ജറനില

കുടുസംബശ്രനീ യൂണനിറ്റുകേള്ക്കപ വലെനിയ അസംഗനീകേക്ടോരസം നലകേനിടക്കക്ടോണ്ടക്ടോണപ  പരക്ടോമര്ശനി

ചനിരനിക്കുന്നതപ.  250  കകേക്ടോടനിയലെധനികേസം  രൂപ  വകേയനിരുത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടുസം  കുറഞ

പലെനിശനനിരക്കനില സക്ടോധനങ്ങള് ടകേക്ടോടുത്തുസം വനികേസനപ്രവര്ത്തേനങ്ങളനില പങ്കക്ടോളനിയക്ടോക്കനിയുസം

കുടുസംബശ്രനീടയ  കൂടുതല  ശകമക്ടോക്കുന്ന  നടപടനികേള്  സസ്വനീകേരനിക്കുകേയുസം  ടചെയ്തു.

അതനിടന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി കുടനിശ്ശേനികേയുണ്ടക്ടോയനിരുന്ന കകമടപനഷനുകേള് മുഴുവന കപര്ക്കുസം

കൃതരമക്ടോയനി നലകേക്ടോന  സര്ക്കക്ടോര് തനീരുമക്ടോനനിക്കുകേയുസം അതനിടന്റെ സര്കവ്വ നടത്തേക്ടോനുള്ള

അധനികേക്ടോരവസം  ചുമതലെയുസം  കുടുസംബശ്രനീടയ  ഏലപനിചടകേക്ടോണ്ടപ  വളടര  കവഗത്തേനില

പ്രവര്ത്തേനങ്ങള്  നടത്തുകേയുസം  ടചെയ്തു.  ടപനഷന  ലെഭനിക്കക്ടോടത  മക്ടോസങ്ങളക്ടോയനി

കേഷ്ടടപടുന്നവര്ക്കപ ടപനഷന നലകേക്ടോനുസം കുടുസംബശ്രനീടയ അതനിടന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോക്കക്ടോനുസം

ഉപകയക്ടോഗടപടുത്തേക്ടോനുസം  സക്ടോധനിചടവന്നുള്ളതപ  നല  കേക്ടോരരമക്ടോയക്ടോണപ  കേക്ടോണുന്നതപ.

കുടുസംബശ്രനീടയ ഏറവസം കൂടുതല തകേനിടസം  മറനിച ഒരു സര്ക്കക്ടോരക്ടോയനിരുന്നു കേഴനിഞ

സര്ക്കക്ടോര്.  അതപ എന്നുസം അങ്ങടനതടന്നയക്ടോണപ. ഒരു പക്ടോര്ട്ടനിയുടട ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ജനശ്രനീ

മനിഷന  എന്ന  ഒരു  പക്ടോരലെല  സസംവനിധക്ടോനമുണ്ടക്ടോക്കനി  14  കകേക്ടോടനി  രൂപ  സബ്സനിഡനി

ടകേക്ടോടുത്തേ വക്ടോര്ത്തേകേളസം അതുസസംബനനിചണ്ടക്ടോയ രക്ടോപകേല സമരങ്ങളസം അവസക്ടോനസം

ഗവണ്ടമന്റെനിനപ  കേനീഴടകങ്ങണ്ടനി വന്നതുടമക്ടോടക്ക  നമുക്കറനിയക്ടോസം.  അതനിലനനിന്നപ  വരതരസമക്ടോയ

നടപടനികേളക്ടോണപ ഇന്നപ നടന്നുടകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതപ എന്നുള്ളതപ വളടര സകന്തക്ടോഷകത്തേക്ടോടു

കൂടനിയക്ടോണപ  ഓര്ക്കുന്നതപ.  മടറക്ടോന്നപ  ഇകപക്ടോള്  തകദശസസ്വയസംഭരണ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്

ജനങ്ങള്ക്കപ കസവനസം നലകുന്നതനിടന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി കൂടുതല ടമചടപട്ട നനിലെയനിലെക്ടോണപ

പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്നതപ.  കുടുസംബശ്രനീയുടട പ്രവര്ത്തേനങ്ങടളക്കുറനിചപ പറഞനിരുന്നു,  'ടപക്ടോലെനിവപ'

പദ്ധതനിയനിലൂടട കൂടുതല പചക്കറനി ഉല്പക്ടോദനസം നടത്തേനിയടതലക്ടോസം ഇതനിനപ ഉദക്ടോഹരണമക്ടോണപ.

അതുകപക്ടോടലെ കകേരളടത്തേ ഒ.ഡനി.എഫപ.  ആയനി പ്രഖരക്ടോപനിക്കുന്നതപ  ഏറവസം ശ്രകദ്ധയമക്ടോയ

കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  നവസംബര് ഒന്നക്ടോസം  തനീയതനി  കകേരളടത്തേ രക്ടോജരടത്തേ ആദരടത്തേ പൂര്ണ്ണ

ടവളനിയനിട  വനിസര്ജന  വനിമുക  സസംസ്ഥക്ടോനമക്ടോയനി  പ്രഖരക്ടോപനിക്കുകേയക്ടോണപ.  എടന്റെ

മണ്ഡലെത്തേനിടലെ  എലക്ടോ  പഞക്ടോയത്തുകേളസം  ഒ.ഡനി.എഫപ.  ആക്കനിയനിട്ടുണ്ടപ.  ഇനനി  ഒരു

മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനി  മക്ടോത്രകമ  ഒ.ഡനി.എഫപ.  ആക്കക്ടോനുള.  അവര്ക്കപ  മക്ടോര്ചപ  31  വടര

സമയസം നലകേനിയനിട്ടുണ്ടപ. എന്നക്ടോലസം അവര് നവസംബര് 1-നുമുമപ അതപ പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കുസം.

ഇതപ  ഒരു  വലെനിയ  മക്ടോറസം  തടന്നയക്ടോണപ.  മടറക്ടോന്നപ,  സമ്പൂര്ണ്ണ  പക്ടോര്പനിട  പദ്ധതനി

നടപക്ടോക്കക്ടോനുസം ടതക്ടോഴനിലറപപ പദ്ധതനി കൂടുതല ശകനിടപടുത്തേക്ടോനുസം കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ. ചുരുങ്ങനിയ

സമയസം ടകേക്ടോണ്ടുതടന്ന അക്കക്ടോരരത്തേനില വലെനിടയക്ടോരു ഇടടപടല നടത്തേനിയനിട്ടുണ്ടപ.  ഈ

ഗവണ്ടമന്റെപ  വളടര  ശകമക്ടോയ  ഇടടപടല  സമസ  കമഖലെകേളനിലസം  നടത്തുകമക്ടോഴുസം
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പദ്ധതനികേള് കുറചകൂടനി കേക്ടോരരകമമക്ടോക്കക്ടോനുസം ജനകേനീയമക്ടോക്കക്ടോനുസം കേഴനിയുന്ന ടടയനിനനിസംഗുകേള്കൂടനി

തകദശസസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്ക്കപ ടകേക്ടോടുകക്കണ്ടതക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.  ഒ.ഡനി.എഫപ.  ആയനി

പ്രഖരക്ടോപനിക്കുന്നതുമക്ടോയനി ബനടപട്ട കേക്ടോരരങ്ങള്ക്കക്ടോയനി ഞക്ടോന മനീറനിസംഗപ വനിളനിചകൂട്ടനിയകപക്ടോള്

പലെര്ക്കുസം  ഇതുസസംബനനിചപ  എന്തക്ടോണപ  ടചെകയ്യേണ്ടടതന്നറനിയനില.  ഞക്ടോന  നല  മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങള്

പറഞടകേക്ടോടുത്തു.  സന്നദ്ധ സസംഘടനകേളടടയുസം കുടുസംബശ്രനീയുടടയുസം മനുഷരതസ്വമുള്ള

ആളകേളടടയുസം  പ്രവര്ത്തേനത്തേനിലൂടട ജനകേനീയ അസംഗനീകേക്ടോരകത്തേക്ടോടടയക്ടോണപ  ഈ പദ്ധതനി

നടപക്ടോക്കനിയതപ.  അതുകപക്ടോടലെ  തകദശസസ്വയസംഭരണ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്   പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം

ശുചെനിതസ്വസം ഉറപക്ടോക്കുന്ന തരത്തേനില 'കനീന കകേരള' എന്ന സങ്കല്പത്തേനികലെക്കപ എത്തേണസം.

ബഹുമക്ടോനടപട്ട  മുഖരമനനിയുസം  വകുപ്പുമനനിയുസം  ഇക്കക്ടോരരങ്ങളനിടലെലക്ടോസം  വളടരകയടറ

ശ്രദ്ധ  പതനിപനിക്കുന്നുണ്ടപ.  കറക്ടോഡുകേള്  പലെകപക്ടോഴുസം  കേക്ടോടുപനിടനിചപ  കേക്ടോണടപടുന്നുണ്ടപ.

കറക്ടോഡുകേളടട വശങ്ങളനിലള്ള കേക്ടോടുകേള് ടവട്ടനി നനിര്ത്തേനിയക്ടോല കവനലക്കക്ടോലെത്തേപ ടപക്ടോടനി

പറക്കക്ടോതനിരനിക്കുന്നകതക്ടോടടക്ടോപസം  കറക്ടോഡുകേള്ക്കപ  നല  ഭസംഗനിയുമുണ്ടക്ടോകുസം.  അങ്ങടന

കറക്ടോഡുകേള് മക്ടോലെനിനരമുകമക്ടോക്കക്ടോനുസം  ഭസംഗനിയുള്ളതക്ടോക്കക്ടോനുസം  സക്ടോധനിക്കുസം.  അതുകപക്ടോടലെ

സ്ഥലെപരക്ടോസൂത്രണത്തേനിലൂടടതടന്ന പദ്ധതനികേള് പക്ടോന ടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.  ഓകരക്ടോ

സ്ഥലെത്തേനിനുസം കയക്ടോജനിക്കുന്ന രനീതനിയനിലള്ള പദ്ധതനികേളക്ടോണപ നടപക്ടോകക്കണ്ടതപ.  ടകേക്ടോലസം

ജനിലക്ടോ  പഞക്ടോയത്തേപ  അതനിനപ  നടലക്ടോരു  മക്ടോതൃകേയുണ്ടക്ടോക്കനിയനിട്ടുണ്ടപ.  പകക  അതപ

ഫലെപ്രക്ടോപ്തനിയനികലെയപ ടകേക്ടോണ്ടുവരണസം.  ആവശരമുള്ള സ്ഥലെത്തേപ എന്തക്ടോകണക്ടോ കവണ്ടതപ

അതപ  ദനീര്ഘവനീകണകത്തേക്ടോടട  25  വര്ഷസം  മുന്നനിലകേണ്ടുടകേക്ടോണ്ടുള്ള  പദ്ധതനികേള്

തയ്യേക്ടോറക്ടോക്കക്ടോനുള്ള ഹഗഡനസപ എലക്ടോ ത്രനിതലെ പഞക്ടോയത്തുകേള്ക്കുസം ടകേക്ടോടുകക്കണ്ടതക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.

അങ്ങടന വന്നക്ടോല വലെനിടയക്ടോരു മക്ടോറസം  നമുക്കുണ്ടക്ടോക്കനിടയടുക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കുടമന്നുള്ളതനില

സസംശയമനില.  അതുകപക്ടോടലെ പഞക്ടോയത്തേനിടന്റെ അധനീനതയനിലള്ള കതക്ടോടുകേള്,  ആറുകേള്

എലക്ടോസം  കേകയ്യേറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ടകേക്ടോട്ടക്ടോരക്കര  മണ്ഡലെത്തേനില  പുലെമണ്കതക്ടോടനിടന്റെ

വശങ്ങള് കറക്ടോഡുവടര കേകയ്യേറനി കകേസക്ടോയനിരനിക്കുന്ന അവസ്ഥയുണ്ടപ.  ഇത്തേരസം കേകയ്യേറങ്ങള്

ഒഴനിവക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  ശകമക്ടോയ  നടപടനികേള്  സസ്വനീകേരനിചക്ടോല  ടക്ടോഫനികേപ  ജക്ടോസം  ഒഴനിവക്ടോക്കനി

കറക്ടോഡുകേള് കൂടുതല ടമചടപടുത്തേക്ടോന സക്ടോധനിക്കുസം. തകദശസസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്

ഇത്തേരസം  കേക്ടോരരങ്ങളനില  കുടറകടനി  ജക്ടോഗത  പുലെര്ത്തേക്ടോനക്ടോവശരമക്ടോയ  നടപടനികേള്

സസ്വനീകേരനിക്കണസം.  മടറക്ടോന്നപ,  പുതുതക്ടോയനി രൂപവലക്കരനിച നഗരസഭകേടള സസംബനനിചക്ടോണപ.

എടന്റെ  മണ്ഡലെത്തേനില  ടകേക്ടോട്ടക്ടോരക്കര  നഗരസഭയക്ടോയനി  മക്ടോറനിയനിട്ടുണ്ടപ.  എന്നക്ടോല

നഗരസഭയപ അതനികന്റെതക്ടോയ ബക്ടോലെക്ടോരനിഷ്ടതകേളണ്ടപ. ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ അധനികേക്ടോരത്തേനില

വന്നതനിനുകശഷസം  ബഹുമക്ടോനടപട്ട  മനനിയുടട  കനതൃതസ്വത്തേനില  സക്ടോഫനിടന  കപക്ടോസപ

ടചെയ്യേക്ടോനുള്ള നടപടനികേടളടുത്തുടവങ്കനിലസം അതനിടനക്ടോരു മുകന്നക്ടോക്കസം വരുന്നനില. അവനിടട
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അയ്യേങ്കക്ടോളനി ടതക്ടോഴനിലറപ്പു പദ്ധതനി അടനിയന്തരമക്ടോയനി നടപക്ടോക്കക്ടോനുള്ള നടപടനികേള്കൂടനി

സസ്വനീകേരനിക്കണസം.  അതുകപക്ടോടലെ അവരുടട പദ്ധതനികേള് വളടര ഭസംഗനിയക്ടോയനി നടപനിലെക്ടോ

ക്കക്ടോനക്ടോവശരമക്ടോയ  ഫണ്ടപ  കവഗത്തേനില  ടകേക്ടോടുത്തുടകേക്ടോണ്ടപ  അവര്ക്കപ  ആവശരമക്ടോയ

സഹക്ടോയങ്ങള് ടചെയ്യേണസം. സക്ടോഫനിടന കപക്ടോസപ ടചെയ്ടതങ്കനിലസം അവര് അവനിടട എത്തേനിയനിട്ടനില.

എഫനിഷരന്റെക്ടോയനിട്ടുള്ള  ടസക്രട്ടറനിമക്ടോടരയുസം  സക്ടോഫനിടനയുസം  കപക്ടോസപ  ടചെയ്തുടകേക്ടോണ്ടപ  ആ

മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനിയുടട പ്രവര്ത്തേനങ്ങള് ടമചടപടുത്തേക്ടോനുള്ള നടപടനികേള്കൂടനി സസ്വനീകേരനിക്കണസം.

മടറക്ടോരു കേക്ടോരരസം,  അധനികേക്ടോര വനികകേന്ദ്രനീകേരണത്തേനിനപ കേടയല കേത്തേനിവചടകേക്ടോണ്ടപ പുതനിയ

കമക്ടോദനി ഗവണ്ടമന്റെപ നടപടനികേള് സസ്വനീകേരനിചനിട്ടുണ്ടപ എന്നതപ നമ്മള് വളടര ശ്രദ്ധകയക്ടോടട

കേക്ടോകണണ്ടതക്ടോണപ.  സര്ക്കക്ടോര്  പഞക്ടോയത്തേനീരക്ടോജപ  മനക്ടോലെയസം  നനിര്ത്തേലെക്ടോക്കക്ടോന

കപക്ടോകുന്നു എന്ന വക്ടോര്ത്തേ ഹനിന്ദു  ദനിനപത്രത്തേനില ജൂണ്  29-നപ  റനികപക്ടോര്ട്ടപ  ടചെയതപ

നമ്മടളലക്ടോസം വക്ടോയനിചനിട്ടുള്ളതക്ടോണപ.  ഇതപ കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ ആ വനിഷയകത്തേക്ടോടുള്ള

നയ സമനീപനമക്ടോയനിത്തേടന്ന കേക്ടോണക്ടോസം.  ഇതപ  കവഗത്തേനിടലെടുത്തേ തനീരുമക്ടോനടമക്ടോന്നുമല.

2015-16  സക്ടോമത്തേനികേ വര്ഷടത്തേ കകേന്ദ്ര ബഡ്ജറനില ധനമനനി അരുണ് ജയ്റപ ലെനി

പഞക്ടോയത്തേനീരക്ടോജപ മനക്ടോലെയത്തേനിടലെ ബഡ്ജറനില വമനിച ടവട്ടനിക്കുറവപ വരുത്തേനിയതപ

നമുക്കറനിയക്ടോസം. അതനിടന്റെ ഫലെമക്ടോയനി  വകുപനിടന്റെ കേനീഴനിലള്ള രണ്ടപ വനകേനിട പദ്ധതനികേളക്ടോയ

പനികന്നക്ടോക്ക കമഖലെക്ടോ ഗക്ടോന്റെപ ഫണ്ടുസം രക്ടോജനീവപ ഗക്ടോനനി ശക്ടോകനീകേരണ പദ്ധതനിയുസം ഷട്ടറനിട്ടു.

കകേന്ദ്ര സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ ഈ രഹസര നനീക്കത്തേനിടനതനിടര ടചെറുത്തുനനിന്നതപ അന്നടത്തേ

വകുപ്പുടസക്രട്ടറനിയുസം ഇന്നടത്തേ നമ്മുടട ചെനീഫപ ടസക്രട്ടറനിയുമക്ടോയ  കഡക്ടോ. എസപ. എസം. വനിജയക്ടോനന്ദപ

മക്ടോത്രമക്ടോടണന്നുള്ളതപ  നമുടക്കക്ടോരു  ആശക്ടോകേനിരണമക്ടോണപ  എന്നതപ  പറയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനക്ടോവനില.

അകദഹത്തേനിടന്റെ  ശ്രമഫലെമക്ടോയനി  ആര്.ജനി.പനി.എസപ.എ.,  രക്ടോഷനീയ  ഗക്ടോസം  സസ്വരക്ടോജപ

അഭനിയക്ടോന  എന്ന  കപരനില  പുനരക്ടോരസംഭനിച  എന്ന  കേക്ടോരരസം  സകന്തക്ടോഷമുള്ളതക്ടോണപ.

2016-17-ടലെ ബഡ്ജറപ വനിഹനിതസം 655 കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോക്കനിയതപ നമുക്കപ ടചെറനിടയക്ടോരക്ടോശസ്വക്ടോസസം

നലകുന്നു. പഞക്ടോയത്തു വകുപ്പുമക്ടോയനി ബനടപട്ട കേക്ടോരരങ്ങള് നനിര്ത്തുകേയക്ടോണപ. ബക്ടോക്കനി

എനനിക്കപ കശഷമുള്ളവര് സസംസക്ടോരനിക്കുസം. 

ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട ഏറവസം പ്രധക്ടോനടപട്ട ഒരു ഡനികപക്ടോയക്ടോണപ ടകേക്ടോട്ടക്ടോരക്കര.

ടകേക്ടോട്ടക്ടോരക്കര  ഡനികപക്ടോടയ  കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേക്ടോലെത്തേപ  ഏറവസം  കൂടുതല

അവഗണനിചനിട്ടുണ്ടപ എന്നതപ കവദനകയക്ടോടട ഓര്ക്കുന്ന ഒരക്ടോളക്ടോണപ ഞക്ടോന.  ഞങ്ങളടട

9  ബസ്സുകേള് ഒറയടനിക്കപ നനിര്ത്തേലെക്ടോക്കനിയകപക്ടോള് അതപ തനിരനിചതരുകമക്ടോ എന്നപ അന്നപ

പ്രതനിപകത്തേനിരുന്നുടകേക്ടോണ്ടപ ഞക്ടോന കചെക്ടോദനിചകപക്ടോള് അന്നടത്തേ ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി

എകന്നക്ടോടപ  കദഷരടപട്ടതപ  ഞക്ടോന  ഓര്ക്കുന്നു.  74  ടഷഡബ്യൂളകേള്  മക്ടോത്രസം  ഓപകററപ

ടചെയനിരുന്ന ടകേക്ടോട്ടക്ടോരക്കര ഡനികപക്ടോയനില 2006-ല ഇടതുപക ജനക്ടോധനിപതര മുന്നണനി
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ഗവണ്ടമന്റെപ  അധനികേക്ടോരത്തേനില  വന്നകപക്ടോള്  128  ടഷഡബ്യൂളകേള്  ഓപകററപ  ടചെയ്യേക്ടോന

തക്കവണ്ണമുള്ള എലക്ടോ സഗൗകേരരങ്ങളസം നലകേനി. അവനിടട സസ്വന്തമക്ടോയനി വരുമക്ടോനമുണ്ടക്ടോക്കക്ടോന

കഷക്ടോപനിസംഗപ കകേക്ടോസംപകപ നലകേനി.  കകേരളത്തേനില ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.  നഷ്ടസം വരക്ടോടത

സസ്വന്തമക്ടോയനി  നടപക്ടോക്കനിയ  ഒരു  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.  കകേക്ടോസംപകപ  അവനിടടയുണ്ടപ.

പകക  അതനിടനക്ടോരുപക്ടോടപ  പരനിമനിതനികേളണ്ടപ.  അതനികനക്ടോടപ  കചെര്ന്നപ  ചെതുപക്ടോയ  കുടറ

സ്ഥലെമുണ്ടപ.   കേനിഫ്ബനിയനില നനികന്നക്ടോ മകറക്ടോ  ഹപസയുണ്ടക്ടോക്കനി അതുകൂടനി അകേസ്വയര്

ടചെയപ  ടഡവലെപപ  ടചെയക്ടോല വനകതക്ടോതനിലള്ള വരുമക്ടോനസം ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കപ

കനടനിടയടുക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുസം.  ടനിക്കറനിതര  വരുമക്ടോനസം  വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോന  ധക്ടോരക്ടോളസം

കേക്ടോരരങ്ങള് ടചെയ്യേക്ടോന സക്ടോധനിക്കുസം. ബഹുമക്ടോനടപട്ട മനനി അധനികേക്ടോരത്തേനില വന്നകപക്ടോള്ത്തേടന്ന

ഗനീന  ടനിബബ്യൂണലെനിടന്റെ  വനിധനിയുമക്ടോയനി  ബനടപട്ടപ  വലെനിയ  പ്രതനിസനനി  കനരനിട്ടു.

അക്കക്ടോരരത്തേനിടലെലക്ടോസം  സഡന  ആകന  എടുത്തു  എന്നതപ  വളടര  സകന്തക്ടോഷമുള്ള

കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കപ  300  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ബഡ്ജറനില  വകേയനിരുത്തേക്ടോന

സക്ടോധനിച.  സനി.എന.ജനി  ഇനനമക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്ന വക്ടോഹനങ്ങള് ഇറക്കുന്നതനിനപ

പ്രകതരകേ  വക്ടോയക്ടോ  പദ്ധതനി  അനുവദനിചകേനിട്ടനി.  എല.എന.ജനി.  ഇനനമുപകയക്ടോഗനിചള്ള

വക്ടോഹനങ്ങള്  ഓടനിക്കുന്നതനിനപ  ചെട്ടത്തേനില  ആവശരമക്ടോയ  കഭദഗതനി  വരുത്തുന്നതനിനപ

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോരനിനപ  നനികവദനസം  നലകേനി.  ഇടതക്ടോക്ക  ചുരുങ്ങനിയ  കേക്ടോലെസം  ടകേക്ടോണ്ടപ

ബഹുമക്ടോനടപട്ട  മനനിയുടട  കനതൃതസ്വത്തേനില  ഗവണ്ടമന്റെപ  ടചെയ്തു  എന്നുള്ളതപ  വളടര

സകന്തക്ടോഷമുള്ള കേക്ടോരരമക്ടോണപ. കമക്ടോകട്ടക്ടോര് വക്ടോഹന വകുപപ അഴനിമതനി വനിമുകമക്ടോക്കക്ടോന ഇ-

ഗകവര്ണനസപ സസംവനിധക്ടോനസം ഊര്ജനിതടപടുത്തേനി. കറക്ടോഡപ കസഫനി ബനിലനിടലെയുസം കകേന്ദ്ര

കമക്ടോകട്ടക്ടോര് വക്ടോഹന കഭദഗതനി ബനിലനിടലെയുസം ടപക്ടോതുതക്ടോല്പരര വനിരുദ്ധ വരവസ്ഥകേള്ടക്കതനിടര

പ്രധക്ടോനമനനിക്കുസം  കകേന്ദ്ര  മനനിമക്ടോര്ക്കുസം  നനികവദനസം  നലകേനി.  ആ  ആകപ  വന്നക്ടോല

കകേരളത്തേനില  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.  എന്നല  ഒരു  ടപക്ടോതുകമഖലെക്ടോ  സ്ഥക്ടോപനവസം

ഉണ്ടക്ടോവകേയനില  എന്നുള്ളതപ  നനിശപ ചെയമക്ടോണപ.  ഏതപ  മനുഷരനുസം  എവനിടടയുസം  വണ്ടനി

ഓടനിക്കക്ടോന കേഴനിയുന്ന സ്ഥനിതനിയുണ്ടക്ടോകുസം.  അതനിനപ  നല ഇടടപടല നടത്തേനിയനിട്ടുണ്ടപ.

143  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.  ബസ്സുകേള്  ഇറക്കനി.  വക്ടോങ്ങനിയനിട്ടപ  ഓടക്ടോടതയനിട്ടനിരുന്ന

സക്ടോനനിയ ബസ്സുകേള് എലക്ടോ തടസങ്ങളസം മക്ടോറനി ഓടനിക്കക്ടോനുള്ള നടപടനി സസ്വനീകേരനിച. ഇങ്ങടന

നനിരവധനി  പ്രവര്ത്തേനങ്ങള്  ചുരുങ്ങനിയ  കേക്ടോലെയളവനിനുള്ളനില  നടപക്ടോക്കനിയ  എലക്ടോ

മനനിമക്ടോടരയുസം അഭനിനന്ദനിചടകേക്ടോണ്ടപ ഞക്ടോന എടന്റെ വക്ടോക്കുകേള് ഉപസസംഹരനിക്കുന്നു. 

ശ്രനീ  .    ഹഹബനി ഈഡന:  സര്,  ഞക്ടോന ഈ ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള ശകമക്ടോയനി
എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണപ.  നഗരക്ടോസൂത്രണത്തേനിനപ വലെനിയ പ്രക്ടോധക്ടോനരസം ഉള്ടക്കക്ടോള്ളുന്ന ഒരു
കേക്ടോലെഘട്ടത്തേനിലെക്ടോണപ  നമ്മള്  ജനീവനിക്കുന്നതപ.  ടകേക്ടോചനി,  കകേരളത്തേനിടലെ  ഏറവസം
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കവഗത്തേനില വളരുന്ന ഒരു നഗരമക്ടോണപ.  ഇനഡരയനിടലെ  'second fastest growing
city ebonization at its peak' എന്നുകവണടമങ്കനില ഇസംഗനീഷനില വനികശഷനിപനിക്കക്ടോസം.
കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെപ 1000 കകേക്ടോടനി രൂപ നലകുന്ന സക്ടോര്ട്ടപ സനിറനി പദ്ധതനിയനില ആദര
ഘട്ടത്തേനില  20  നഗരങ്ങള്  ഏടറടുത്തേതനില  അഞക്ടോമടത്തേ  സ്ഥക്ടോനസം  ടകേക്ടോചനി
വഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.  തനിരുവനന്തപുരസം രണ്ടക്ടോമടത്തേ ഘട്ടത്തേനില വന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ഒരു  ഇന്റെകഗറഡപ  അകപ്രക്ടോചപ  ടഗൗണ്  പക്ടോനനിസംഗുമക്ടോയനി  ബനടപട്ടപ  നടപടനി
സസ്വനീകേരനികക്കണ്ടനിയനിരനിക്കുന്നു.  അതനില ടകേക്ടോചനിയക്ടോടണങ്കനിലസം തനിരുവനന്തപുരമക്ടോടണങ്കനിലസം
കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടക്ടോടണങ്കനിലടമലക്ടോസം ആ നഗരത്തേനിടന്റെ എലക്ടോ പരമരക്ടോഗത ഹശലെനികേളസം
ഉള്ടക്കക്ടോണ്ടുടകേക്ടോണ്ടപ  ആ  ടഹറനികറജപ  ഫക്ടോബ്രനികേപ  നനിലെനനിര്ത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടുതടന്ന
നമുക്കപ ആസൂത്രണസം ടചെയ്യേക്ടോന സക്ടോധനിക്കുസം.  ആസൂത്രണസം എന്നുപറയുന്നതപ അടുത്തേ
50  വര്ഷടത്തേ  മുനനനിര്ത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടുള്ള  ആസൂത്രണമക്ടോയനിരനിക്കണസം.  നമുക്കറനിയക്ടോസം
zoning  regulation  വളടര  പ്രധക്ടോനടപട്ട  ഒന്നക്ടോണപ.  നമ്മുടട  മക്ടോസര്  പക്ടോന
എന്നുപറയുന്നതപ കുകറ നക്ടോളകേളക്ടോയനി ചെര്ച ടചെയ്യേടപടുന്ന ഒന്നക്ടോണപ.  1920-ടലെ മദക്ടോസപ
ടഗൗണ് പക്ടോനനിസംഗപ  ആകസം  മലെയക്ടോള  മക്ടോസസം  1108-ടലെ  ടക്ടോവനകൂര് പക്ടോനനിസംഗപ  ആകസം
കചെര്ന്നപ  1976-ല കഗറര്  ടകേക്ടോചനിന ടഡവലെപപടമന്റെപ  അകതക്ടോറനിറനി  രൂപനീകൃതമക്ടോയതനിനു
കശഷമുള്ള സ്ട്രക്ചെറല പക്ടോനക്ടോണപ ഇന്നപ ടകേക്ടോചനിക്കുകവണ്ടനി നനിലെനനിലക്കുന്നതപ.  ഈ
zoning  regulation-ഉമക്ടോയനി  ബനടപട്ടപ  പഞക്ടോയത്തുകേളമക്ടോയുസം  തകദശ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളമക്ടോയുസം
ധക്ടോരക്ടോളസം  ചെര്ചകേള്  നടത്തേനിയനിട്ടുണ്ടപ.  അമൃത  കഹക്ടോസനിറല  അടങ്ങുന്ന  ഇടപള്ളനി
പ്രകദശസം ഒരു  Industrial  Zone  ആയനിരനിക്കുകേയക്ടോടണന്നപ നമുക്കറനിയക്ടോസം.  ഇകപക്ടോള്
പനമനിള്ളനി നഗര്, വളടര പ്രധക്ടോനടപട്ട ഒരു വക്ടോണനിജര കകേന്ദ്രമക്ടോയനി മക്ടോറനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനി
ക്കുകേയക്ടോണപ. ധക്ടോരക്ടോളസം food chain-ഉസം boutique-ഉസം ഉള്ള ആ പ്രകദശസം Residentail
Zone-ല കേനിടക്കുകേയക്ടോണപ.  അതുസസംബനനിചപ കകേക്ടോടതനിയനില കകേസപ നനിലെനനിലക്കുകേയക്ടോണപ.
ഇടടക്കക്ടോചനി  മുതല  കതക്ടോപ്പുസംപടനിവടരയുള്ള  പ്രകദശസം  Industrial  Zone-ല
കേനിടക്കുകേയക്ടോണപ.   ധക്ടോരക്ടോളസം സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോര് അധനിവസനിക്കുന്ന ഒരു കകേന്ദ്രമക്ടോണനിതപ.
ഈ  irregularities  ഒടക്ക മക്ടോസര് പക്ടോന നടപക്ടോക്കനിടയങ്കനില മക്ടോത്രകമ ഇലക്ടോതക്ടോക്കക്ടോനുസം
മുകന്നക്ടോട്ടുള്ള നമ്മുടട ലെകരസം ഹകേവരനിക്കക്ടോനുസം സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  The state of the
art transportation സസംവനിധക്ടോനസം, ടകേക്ടോചനി ടമകടക്ടോ ടറയനില എന്നനിവ  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥരമക്ടോയനി.
തനിരുവനന്തപുരത്തുസം  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടുസം  ഹലെറപ  ടമകടക്ടോയുടട  പ്രവര്ത്തേനങ്ങള്  ആരസംഭനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ഒരു പുതനിയ ടതക്ടോഴനില സസംസക്ടോരവസം വനികേസന സസംസക്ടോരവസം കകേരളത്തേനിടന്റെ ടപക്ടോതു
സമൂഹത്തേനില നനിരത്തുകമക്ടോള് കഡക്ടോ. ഇ. ശ്രനീധരന അടക്കമുള്ള ആളകേള് ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിച
വളടര  പ്രധക്ടോനടപട്ട ഒരു കേക്ടോരരസം,  നമുക്കപ ആധുനനികേ സക്ടോനറുകേളടക്കസം ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുകപക്ടോലസം
ടകേക്ടോചനി  ടമകടക്ടോയുടട  കവഗത കുറയക്ടോനുള്ള കേക്ടോരണസം കറക്ടോഡുകേളടട  അടനിയനിലകടനി
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കപക്ടോകുന്ന  ഹപപപ ഹലെനുകേള്,  ബനി.എസപ.എന.എല.,  ടകേ.എസപ.ഇ.ബനി.  എന്നനിവയുടട
കകേബനിളകേള്,  വനിവനിധ സസ്വകേക്ടോരര ടടലെനികകേക്ടോസം കേമനനികേളടട കകേബനിളകേള്  ഇവടയക്ടോന്നുസം
കേണ്ടുപനിടനിക്കക്ടോനുള്ള  സസംവനിധക്ടോനമനില  എന്നതക്ടോണപ.  പലെ  സ്ഥലെത്തുസം  ഹപലെനിസംഗപ
നടത്തുകമക്ടോള്  ഹപപപ  ടപക്ടോട്ടുന്ന  സ്ഥനിതനിവനികശഷമുണ്ടക്ടോകുന്നു.  കകേരള  വക്ടോട്ടര്
അകതക്ടോറനിറനി  അവ  റനിടപയര്  ടചെയ്യേക്ടോടനടുക്കുന്ന  സമയടമലക്ടോസം  ഈ  വനികേസന
പ്രവര്ത്തേനങ്ങടള  തടസടപടുത്തുകേയക്ടോണപ.  ആധുനനികേ  നഗരത്തേനിനപ  അതരന്തക്ടോ
കപകനിതമക്ടോയനി കവണ്ടതപ പുതനിയ സസംവനിധക്ടോനത്തേനിടലെ കകേബനിള് ഡകകേളക്ടോണപ.  ഈ
ഡകനിലൂടട എലക്ടോ കകേബനിളകേളസം ലെനീസഗൗട്ടപ ടചെയ്യേക്ടോന സക്ടോധനിക്കുസം.  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ
പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.  വകുപ്പുമനനി ഇവനിടട രക്ടോവനിടലെ സൂചെനിപനിചതുകപക്ടോടലെ,  ഈ കകേബനിള്
ഡകകേളടണ്ടങ്കനില ഒരു പരനിധനിവടര കറക്ടോഡപ കുഴനിക്കുന്നതപ അവസക്ടോനനിപനിചടകേക്ടോണ്ടപ
സസ്വകേക്ടോരര കകേബനിളകേളക്ടോടണങ്കനിലകപക്ടോലസം ലെനീസഗൗട്ടപ  ടചെയ്യേക്ടോന പറ്റുന്ന ഒരു സസംവനിധക്ടോനമുണ്ടപ.
അതനിടനക്കുറനിചപ വളടര ഗഗൗരവകത്തേക്ടോടുകൂടനി ആകലെക്ടോചെനികക്കണ്ടനിയനിരനിക്കുന്നു.  ആദരടത്തേ
മള്ട്ടനി കമക്ടോഡല ടക്ടോനകസക്ടോര്കട്ടഷന സനിസസം - ഇനഡരയനിടലെ ഏറവസം സവനികശഷകേരമക്ടോയ
ഒരു ടമകടക്ടോ ടറയനിലെക്ടോണപ ടകേക്ടോചനി ടമകടക്ടോ ടറയനില.  കേക്ടോരണസം,  കറക്ടോഡുസം ടടയനിനുസം
ജലെഗതക്ടോഗതവമടക്കമുള്ള മൂന്നപ  പ്രധക്ടോനടപട്ട ഗതക്ടോഗതസം ഒകര ടനിക്കറനില സനിസംഗനിള്
കമക്ടോഡല  ടക്ടോനകസക്ടോര്കട്ടഷന  സനിസസംവഴനി,  ഒരു  ടനിക്കടറടുത്തേക്ടോല  ഈ  മൂന്നനിലസം
യക്ടോത്രടചെയ്യേക്ടോന  കേഴനിയുന്ന  ഒരു  സസംവനിധക്ടോനസം  ഇനഡരയനില  തടന്ന  ആദരമക്ടോയനി
വന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. അടതലക്ടോസം ഫലെപ്രദമക്ടോയനി നമുക്കപ വനിനനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കണസം.
പക്ടോരനിസ്ഥനിതനികേ  പ്രക്ടോധക്ടോനരമുള്ള  സ്ഥലെസം,  ടകേക്ടോചനി  എന്നുപറയുന്നതപ  ഒരു  മനീറര്
below  sea  level  ആയതുടകേക്ടോണ്ടുതടന്ന  പക്ടോരനിസ്ഥനിതനികേ  വനിഷയങ്ങള്  ശ്രദ്ധനിച
ടകേക്ടോണ്ടുകവണസം മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേക്ടോനുള്ളതപ.  ആയനിരസം കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണപ സക്ടോര്ട്ടപ സനിറനി
മനിഷനപ  അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നതപ.   അതനിടന്റെ  20  ശതമക്ടോനസം  യു.എല.ബനി.  ടഷയര്
ടകേക്ടോചനി നഗരസഭ ടകേക്ടോടുകക്കണ്ടനിയനിരനിക്കുന്നു.  ടകേക്ടോചനി നഗരസഭയപ അതപ ടകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള
യക്ടോടതക്ടോരുവനിധ നടപടനിയുസം ഉണ്ടക്ടോകുടമന്നപ ഞക്ടോന കേരുതുന്നനില.  അതുടകേക്ടോണ്ടുതടന്ന
സസംസ്ഥക്ടോന  ഗവണ്ടമന്റെപ  ഏടതങ്കനിലടമക്ടോരു  പദ്ധതനിയുടട  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  യു.എല.ബനി.
ടഷയര് ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന മുകന്നക്ടോട്ടുവരണസം.  സനിവകറജപ  വളടര പ്രധക്ടോനടപട്ട ഒന്നക്ടോണപ.
ഭരണഘടനയുടട  പനണ്ടക്ടോസം  ടഷഡബ്യൂളനില  ടഗൗണ്  പക്ടോനനിസംഗനികനയുസം  ബനിലഡനിസംഗപ
ടറഗുകലെഷടനയുസം കുറനിചക്ടോണപ പറയുന്നതപ.  എലക്ടോ നഗരസഭകേളനിലസം ഒരു ടഹലത്തേപ
ഓഫനീസര്-ഒരു കഡക്ടോകര് തസനികേ കവണസം. 200 - ഓളസം വക്ടോഹനങ്ങളള്ള നഗരസഭയപ
ഒരു  ടമക്കക്ടോനനിക്കല  എഞനിനനീയര്  ഇല.  സനിവനില  എഞനിനനീയര്  മക്ടോത്രകമയുള.
45000-നു മുകേളനില സ്ട്രനീറപ ഹലെറ്റുള്ള  നഗരസഭയപ ഒരു ഇലെകനിക്കല എഞനിനനീയറനില.
3 കകേക്ടോടനി രൂപ എലക്ടോ മക്ടോസവസം ഇലെകനിസനിറനി ബനിലക്ടോയനി അടയ്ക്കുന്ന  സ്ഥക്ടോപനത്തേനിടന്റെ
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ഒരു ദയനനീയ അവസ്ഥയക്ടോണപ.   അതുകപക്ടോടലെതടന്ന ടടകനിക്കല പരനിജക്ടോനമുള്ള
ആളകേള്  ഈ  തസനികേകേളനികലെക്കപ  വന്നക്ടോല  മക്ടോത്രകമ  നമുക്കനിതപ  പരനിഹരനിക്കക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  ത്രനി എഫപ- ഫസംഗ്ഷനസപ, ഫങ്ഷണറനീസപ, ഫനിനക്ടോനസപ എന്നനിവ
വളടര പ്രധക്ടോനടപട്ട കേക്ടോരരമക്ടോണപ.   കസക്ടോഷരല ടവലടഫയര് രസംഗത്തേപ ടപനഷന
നലകുന്നതടക്കസം ഒരുപക്ടോടപ  നമ്മള് മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.  എന്നക്ടോലസം ഒരു ഗസറഡപ
റക്ടോങ്കനിലള്ള  കസക്ടോഷരല  ടവലടഫയര്  ഓഫനീസറനില  എന്നുള്ളതപ  അതരന്തസം
ദഗൗര്ഭക്ടോഗരകേരമക്ടോണപ.  ടസനടല ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ധക്ടോരക്ടോളസം സനീമുകേള്,  യു.പനി.എ.
ഗവണ്ടമന്റെനിരുന്നകപക്ടോള്  'രക്ടോജനീവപ  ആവക്ടോസപ  കയക്ടോജന'  ആയനിരുന്നുടവങ്കനില  ഇന്നപ
കപരപ  മക്ടോറനി  'ഹപ്രസം  മനിനനികസഴപ  ആവക്ടോസപ  കയക്ടോജന'യക്ടോയനി  വന്നനിട്ടുണ്ടപ.  ഇതപ
നടപക്ടോക്കുന്നതനില  ഏറവസം  കേക്ടോലെതക്ടോമസസം  വരുന്നതപ  നമ്മുടട  കേണ്സ്ട്രകന  കമഖലെയനിലെക്ടോണപ.
ആ കേണ്സ്ട്രകനപ ആധുനനികേമക്ടോയ രനീതനിയനില ഇന്നപ പ്രനീഫക്ടോബപ ടചെയ ടമറനീരനിയലസപ
ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുസം.  ജനിപസം  കബക്ടോര്ഡപ  ഉപകയക്ടോഗനിച  ടമറനീരനിയലസുസം
ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കുസം.  FACT-ടന്റെ കേസ്വക്ടോര്കട്ടഴക്ടോടണങ്കനിലസം  ടചെഹന്ന ഐ.ഐ.ടനി.-യുടട
സക്ടോഫപ കേസ്വക്ടോര്കട്ടഴക്ടോടണങ്കനിലസം നനിര്മ്മനിചനിട്ടുള്ളതപ ഈ ടടകകക്ടോളജനി ഉപകയക്ടോഗനിചക്ടോണപ.
നക്ടോലെനിടലെക്ടോന്നപ  ശതമക്ടോനസം  സമയസംടകേക്ടോണ്ടപ  ഈ  പ്രവൃത്തേനികേള്  പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുന്നുടവന്നുള്ളതപ  ശ്രകദ്ധയമക്ടോയ ഒരു കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  നഗര  വനികേസനത്തേനിലസം
ഗക്ടോമനീണ  വനികേസനത്തേനിലസം  വളടര  പ്രധക്ടോനടപട്ടതക്ടോണപ  CRZ-മക്ടോയനി  ബനടപട്ട
വനിഷയങ്ങള്.  മതരടത്തേക്ടോഴനിലെക്ടോളനികേള് അധനിവസനിക്കുന്ന പ്രകദശത്തേപ ഇന്നപ Coastal
Zone-നപ  യക്ടോടതക്ടോരുവനിധ ഇനഫക്ടോസ്ട്രക്ചെറുസം  ഇല.  ഫയലകേള് തനിരുവനന്തപുരത്തേപ
ടകേട്ടനിക്കനിടക്കുകേയക്ടോണപ.  ആയനിരക്കണക്കനിനപ  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരുടട  വനീടപ  ടമയനിന്റെനനസപ കപക്ടോലസം
ടചെയ്യേക്ടോന  സക്ടോധനിക്കക്ടോത്തേ  സന്ദര്ഭസം  ഇന്നപ  നനിലെവനിലണ്ടപ.  നമ്മള്   എലക്ടോ  നനിയമ
കേക്ടോരരങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനിയുസം കകേക്ടോടതനിയനില കപക്ടോകുന്നുണ്ടപ.  എടന്റെ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തേനിലെക്ടോണപ
ഹഹകക്കക്ടോടതനി സ്ഥനിതനി ടചെയ്യുന്നതപ.  ദഗൗര്ഭക്ടോഗരകേരടമന്നപ പറയടട്ട,  ആ ടകേട്ടനിടത്തേനിനപ
യക്ടോടതക്ടോരുവനിധ  സക്ടോങ്ഷനുമനിലക്ടോത്തേതക്ടോണപ.  കകേരള  ഹഹകക്കക്ടോടതനിയുടട  9  നനിലെ
ടകേട്ടനിടത്തേനിടന്റെ പക്ടോന ടകേക്ടോചനി നഗരസഭയനില പക്ടോസക്ടോക്കനിയനിട്ടനില.  ടകേക്ടോചനി നഗരസഭയുടട
അനുമതനികയക്ടോ  ബനിലഡനിസംഗപ  ടപര്മനികറക്ടോ  ഇല.  അവനിടട  ഫയര്  ആന്റെപ  കസഫനി
ഡനിപക്ടോര്ട്ടുടമന്റെനിടന്റെ  യക്ടോടതക്ടോരുവനിധ  ടറഗുകലെഷനുസം  പക്ടോലെനിക്കുകേകയക്ടോ  എന.ഒ.സനി.
ലെഭനിക്കുകേകയക്ടോ ടചെയനിട്ടനില.  ഏവനികയഷന കനിയറനസപ  ലെഭനിചനിട്ടനില.   ടതക്ടോട്ടടുത്തുള്ള
മസംഗളവനസം  പകനി  സകങ്കതത്തേനിനുകപക്ടോലസം  തടസമക്ടോയ  രനീതനിയനില  അതപ  സ്ഥനിതനി
ടചെയ്യുകേയക്ടോണപ.  ഇങ്ങടന സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരടന്റെ ജനീവനിതത്തേനില ഒരു ടമയനിന്റെനനസപ 
കപക്ടോലസം  നടത്തേക്ടോന  സക്ടോധനിക്കക്ടോത്തേ  വനീടുകേള്  സ്ഥനിതനിടചെയ്യുകമക്ടോള്,  ഇന്നപ  ഈ
സസംസ്ഥക്ടോനത്തേനിടന്റെ  മുഴുവന  നനിയമവസം  കേക്ടോത്തുസൂകനികക്കണ്ട  ഒരു  ഭരണഘടനക്ടോ
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സ്ഥക്ടോപനസം നടത്തുന്ന ടതറക്ടോയ ഇടടപടലകേള് ഇവനിടട ശ്രദ്ധനിക്കടപകടണ്ടതുണ്ടപ.  അതപ
ബഹുമക്ടോനടപട്ട മനനിയുടട ശ്രദ്ധയനില ഈ അവസരത്തേനില ടകേക്ടോണ്ടുവരനികേയക്ടോണപ.
എനനിക്കപ പ്രധക്ടോനടപട്ട ധക്ടോരക്ടോളസം കേക്ടോരരങ്ങള് പറയക്ടോനുണ്ടപ.  ഞങ്ങളടട ജനിലക്ടോ കേളകറക്ടോയനിരുന്ന
ആള് ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.യുടട എസം.ഡനി.യക്ടോയനി വന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. ഞങ്ങള്ക്കപ
വളടര പ്രതനീകയുണ്ടപ.  അകദഹസം നടലക്ടോരു ഓഫനീസറക്ടോണപ.  പടക ധക്ടോരക്ടോളസം കപര്
ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കപ എസം.എല.എ. അടസറപ ഫണ്ടപ ടകേക്ടോടുക്കരുടതന്നപ പറഞ.
ഞക്ടോന  2  കകേക്ടോടനി  രൂപ  എടന്റെ  നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തേനിടലെ  ഏറവസം  പുരക്ടോതനമക്ടോയ
ബസപ സക്ടോന്റെപ നവനീകേരണത്തേനിനുസം പുതനിയ ടകേട്ടനിടസം നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനുസംകവണ്ടനി നലകേനി.
നമ്മുടട  എഞനിനനീയറനിസംഗപ  ഡനിപക്ടോര്ട്ടുടമന്റെനിടന്റെ  വലെനിയ  വനീഴ്ചടകേക്ടോണ്ടുതടന്ന,  ഇന്നപ
ഏറവസം  കമക്ടോശടപട്ട  രനീതനിയനിലള്ള  ആ  ബനിലഡനിസംഗനിടന്റെ  പ്രവര്ത്തേനസം  കേക്ടോരണസം
അവനിടടത്തേ ടതക്ടോഴനിലെക്ടോളനികേളസം ജനീവനക്കക്ടോരുടമലക്ടോസം ഒരുമനിചപ എതനിര്ക്കുന്ന തരത്തേനികലെക്കപ
വന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അതനിടലെക്ടോരു നടപടനിയുണ്ടക്ടോകേണസം.  2 കകേക്ടോടനി രൂപ എസം.എല.എ.
അടസറപ  ഫണ്ടനിലനനിന്നപ  ടകേക്ടോടുത്തേതക്ടോണപ.  അതുകപക്ടോടലെതടന്ന  190-ഓളസം  സര്വ്വനീസുകേള്
നടത്തുന്ന എറണക്ടോകുളസം  ബസപ  കസഷന ഒരു ടവള്ളക്കുഴനിയനിലെക്ടോണപ  പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്നതപ.
അവനിടടടയക്ടോരു  ബസപ  ടടര്മനിനല  കേസം  കഷക്ടോപനിസംഗപ  കകേക്ടോസംപകപ  എന്ന  കപ്രക്ടോജകപ
നനിലെവനിലണ്ടപ. അതനിനപ കസക്ടോണനിസംഗപ ടറഗുകലെഷനസുമക്ടോയനി ബനടപട്ട പ്രശങ്ങളണ്ടപ.
അതപ പരനിഹരനിക്കണടമന്നപ ബഹുമക്ടോനടപട്ട മനനികയക്ടോടപ ഞക്ടോന ആവശരടപടുകേയക്ടോണപ.

മനി  .   ടചെയര്മക്ടോന: ടയസപ. പനീസപ കേണ്ക്ലൂഡപ.

ശ്രനീ  .   ഹഹബനി ഈഡന  : സര്, നമ്മള് കേഴനിഞ കുകറ നക്ടോളകേളക്ടോയനി കകേരളത്തേനിടലെ
സസ്വക്ടോശ്രയ സമരവമക്ടോയനി ബനടപട്ടപ ധക്ടോരക്ടോളസം ചെര്ചകേള് നടത്തേനിയനിട്ടുണ്ടപ.  ഞങ്ങളസം
ആ സമരത്തേനിടന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി.  കകേരളത്തേനിടന്റെ സസ്വക്ടോശ്രയ വനിഷയത്തേനില ധക്ടോരക്ടോളസം സമരസം
നടത്തേനിയ  ഡനി.ഹവ.എഫപ.ഐ.-യുടടയുസം  എസപ.എഫപ.ഐ..-യുടടയുസം  പ്രതനിനനിധനികേളസം
ഈ  നനിയമസഭയനിലണ്ടപ.  എനനിക്കപ  പറയക്ടോനുള്ളതപ  കൂത്തുപറമനിടലെ  രകസക്ടോകനികേടള
ഏതക്ടോയക്ടോലസം മറന്നു,  കേക്ടോരണസം പരനിയക്ടോരത്തുകപക്ടോലസം ഫനീസപ കുറയക്ടോന തയ്യേക്ടോറക്ടോയനില.
പടക നമ്മള് മനസനിലെക്ടോകക്കണ്ട ഒരു കേക്ടോരരസം,  ജനീവനിചനിരനിക്കുന്ന രകസക്ടോകനികേടള
കൂത്തുപറമനിടലെ  പുഷ്പനക്ടോടണങ്കനിലസം  ഹസമണ്  ബ്രനികട്ടക്ടോ  ആടണങ്കനിലസം  ഇവനിടട
ചെനിറപന്മേക്ടോര് കജക്ടോലെനി ടകേക്ടോടുക്കുന്ന ഈ കേക്ടോലെഘട്ടത്തേനില ഒരു കജക്ടോലെനിക്കുകവണ്ടനി ഇന്നുസം
കകേണകപകനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അവര്ക്കപ നനിങ്ങള് കജക്ടോലെനി ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന തയ്യേക്ടോറക്ടോകേണസം.
ഇകപക്ടോഴുസം രകസക്ടോകനികേടള സൃഷ്ടനിക്കുന്ന ഫക്ടോകറനികേളക്ടോയനി കകേരളത്തേനിടലെ സനി.പനി.എസം.
ഗക്ടോമങ്ങള്  മക്ടോറനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  XXXXX* ഞക്ടോടനടന്റെ  വക്ടോക്കുകേള്
ഉപസസംഹരനിക്കുന്നു.  ഒരനിക്കലകൂടനി ഈ ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണപ.

* പനിനവലെനിച
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ശ്രനീ  .   ആര്  .   രക്ടോകജഷപ: സര്,  കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫപ ഓര്ഡര്.  XXXXXX* അതപ
പനിനവലെനിക്കണസം.  അതപ സഭയുടട കരഖയനിലണ്ടക്ടോകേക്ടോന പക്ടോടനില.

ശ്രനീ  .   ഹഹബനി ഈഡന: സര്, സനി.ഇ.ഒ. ആകേരുടതന്നക്ടോണപ പറഞതപ.

മനി  .   ടചെയര്മക്ടോന:  ബഹുമക്ടോനടപട്ട അസംഗസം പനിനവലെനിച.

ശ്രനീ  .    ആര്  .    രക്ടോമചെന്ദ്രന:  സര്,  ഈ ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള ഞക്ടോന സര്വ്വക്ടോത്മനക്ടോ
പനിന്തക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണപ.  അഴനിമതനിയുസം  സസ്വജനപകപക്ടോതവസം  തട്ടനിപ്പുസം  മക്ടോഫനിയക്ടോ
പ്രനീണനവസം മുഖമുദയക്ടോക്കനിയ കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്ടമന്റെനിടന തൂടത്തേറനിഞപ
എല.ഡനി.എഫപ.-ടന അധനികേക്ടോരത്തേനികലെയപ ടകേക്ടോണ്ടുവരുകമക്ടോള് ജനങ്ങള്ക്കപ വലെനിയ
പ്രതനീകയക്ടോണുണ്ടക്ടോയനിരുന്നതപ.  അധനികേക്ടോരകമറപ  നക്ടോലെപ  മക്ടോസങ്ങള്ക്കുളളനില  ഏറവസം
ജനകേനീയമക്ടോയ നടപടനികേള് പ്രതനിബദ്ധതകയക്ടോടട ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ നടപനിലെക്ടോക്കുകേയക്ടോണപ.
ഒരു നനുത്തേ, സമക്ടോശസ്വക്ടോസ കേക്ടോറനിന സര്ശസം അഗതനികേള്ക്കുസം ആലെസംബഹനീനര്ക്കുസം
അശരണര്ക്കുസം  അനുഭവനിക്കക്ടോനുള്ള  അവസരമക്ടോണപ  പ്രദക്ടോനസം  ടചെയ്യേടപട്ടനിട്ടുള്ളതപ.
ടപനഷന,  ടതക്ടോഴനില,  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസസം,  ആകരക്ടോഗരസം,  ടപക്ടോതുവനിതരണസം,  കൃഷനി തുടങ്ങനിയ
കമഖലെകേളനിലസം ഇടതുപക സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ ജകനക്ടോപകേക്ടോര നടപടനികേളടട കേരസര്ശസം
അനുഭവടപട്ടു തുടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടപ. വരക്ടോന കപക്ടോകുന്ന വരള്ചയുള്ടപടടയുള്ള വനിവനിധങ്ങളക്ടോയ
പ്രശങ്ങടള  അഭനിമുഖനീകേരനിക്കക്ടോന  ആവശരമക്ടോയ  കഹക്ടോസംവര്ക്കുകേളനിലസം  അതുകപക്ടോടലെ
തടന്ന നടപടനികേളനിലസം ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ സതസ്വര ശ്രദ്ധ പതനിപനിക്കുന്നുടവന്നുള്ളതപ
ഏടറ ആശസ്വക്ടോസസം പകേരുന്ന കേക്ടോരരമക്ടോണപ. 

കകേരളത്തേനില  എന്നല,  ഏടതക്ടോരു  സസംസ്ഥക്ടോനത്തേനിടന്റെയുസം  വനികേസനത്തേനിടന്റെ
ഏറവസം  പ്രധക്ടോനടപട്ട  ഘടകേസം  എന്നുപറയുന്നതപ  ആ  സസംസ്ഥക്ടോനടത്തേ  ഗതക്ടോഗത
സഗൗകേരരങ്ങളക്ടോണപ. കകേരളടത്തേ സസംബനനിചനിടകത്തേക്ടോളസം ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-യുസം
അതുകപക്ടോടലെ തടന്ന ഹപ്രവറപ  ടസകറുസം ഗതക്ടോഗത സഗൗകേരരങ്ങള് ഒരുക്കുന്നതനില
ഇന്നപ രസംഗത്തുണ്ടപ. ഇതനില ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി. ലെക്ടോഭകേരമക്ടോയനി പ്രവര്ത്തേനികക്കണ്ട
രസംഗമക്ടോടണന്നപ അവകേക്ടോശടപടക്ടോന കേഴനിയനില, അടതക്ടോരു കസവന കമഖലെയക്ടോണപ. നഷ്ടസം
സഹനിചസം സര്വ്വനീസ്സുകേള് നടത്തേക്ടോന ബക്ടോധരതടപട്ട കമഖലെയക്ടോണപ.  ആ കമഖലെടയ ഇന്നപ
കൂടുതല നഷ്ടത്തേനികലെക്കപ നയനിക്കുന്ന സക്ടോഹചെരരങ്ങളക്ടോണപ ഉണ്ടക്ടോയനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നടതന്നപ
നമുക്കപ കേക്ടോണക്ടോന കേഴനിയുസം. 2011  മുതല 2016 വടരയുള്ള കേക്ടോലെയളവനില ടകേ.എസപ.
ആര്.ടനി.സനി.-ക്കപ ഭനീമമക്ടോയ നഷ്ടമക്ടോണപ  വന്നനിട്ടുള്ളതപ.  ഓകരക്ടോ വര്ഷസം കേഴനിയുകന്തക്ടോറുസം
നഷ്ടത്തേനിടന്റെ കതക്ടോതപ  വര്ദ്ധനിചവരുന്ന കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണപ നമുക്കപ  കേക്ടോണക്ടോന കേഴനിയുന്നതപ.

* പനിനവലെനിച
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ഒരു വര്ഷടത്തേ നഷ്ടസം  ഏതക്ടോണ്ടപ  700  കകേക്ടോടനി  രൂപയനില വന്നുനനിലക്കുകേയക്ടോണപ.
ഇതപ  അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോന  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വ്വനീസപ  നടത്തുന്നതനിലൂടട
മക്ടോത്രമുണ്ടക്ടോകുന്ന വരുമക്ടോനസം ടകേക്ടോണ്ടപ സക്ടോധരമക്ടോകുടമന്നപ കേരുതക്ടോന സക്ടോധനിക്കുകേയനില.
അതുടകേക്ടോണ്ടപ പക്ടോരലെല സസംവനിധക്ടോനങ്ങള് എങ്ങടനടയക്ടോടക്ക ഉപകയക്ടോഗടപടുത്തേക്ടോന
കേഴനിയുടമന്നതനിടന സസംബനനിചപ ഗഗൗരവമക്ടോയനി ആകലെക്ടോചെനിക്കണടമന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ
അഭനിപ്രക്ടോയടപടക്ടോനുള്ളതപ. ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കപ കകേരളത്തേനിടലെ കേണ്ണക്ടോയ പ്രകദശങ്ങളനില,
ടകേക്ടോകമഴരല  പര്പസുള്ള  സ്ഥലെങ്ങളനില  വസ്തുവകേകേളണ്ടപ.  അവ  എങ്ങടന
ലെക്ടോഭകേരമക്ടോയനി ഉപകയക്ടോഗടപടുത്തേക്ടോന കേഴനിയുസം എന്നതനിടനക്കുറനിചപ ചെനിന്തനിക്കുന്നതനിനപ
പകേരസം  അതപ  മക്ടോസക്ടോമക്ടോസസം  പണയടപടുത്തേനി  അതനിലനനിന്നപ  ലെഭരമക്ടോകുന്ന  തുകേ
ഉപകയക്ടോഗനിചപ  ടക്ടോനകസക്ടോര്ട്ടപ ജനീവനക്കക്ടോര്ക്കുസം ടപനഷനകേക്ടോര്ക്കുസം  ശമളവസം ടപനഷനുസം
ടകേക്ടോടുകക്കണ്ടനിവരുന്ന അവസ്ഥ തനീര്ചയക്ടോയുസം തുടരുന്നതപ ആശക്ടോസരമക്ടോടണന്നപ കേരുതക്ടോന
കേഴനിയനില. എന്നുമക്ടോത്രമല, ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ ലെക്ടോഭകേരമക്ടോയനി പ്രവര്ത്തേനിപനിക്കണസം
അടലങ്കനില ലെക്ടോഭവസം നഷ്ടവമനിലക്ടോത്തേ അവസ്ഥയനികലെക്കപ ടകേക്ടോണ്ടുവരണടമന്ന കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടപ
മക്ടോകനജപ ടമന്റെനിടന്റെ ഉയര്ന്ന തലെങ്ങളനില ഇരനിക്കുന്ന ഉകദരക്ടോസ്ഥന്മേക്ടോര്ക്കപ ഉകണ്ടക്ടോടയന്നുള്ളതപ
ഗഗൗരവതരമക്ടോയനി  പരനികശക്ടോധനിക്കടപകടണ്ട  കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  അതനിടന്റെ  മക്ടോകനജനിസംഗപ
ഡയറകര്ക്കപ  മക്ടോറമുണ്ടക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.  എന്നക്ടോല അവനിടട  ഉയര്ന്ന തലെങ്ങളനിലെനിരനിക്കുന്ന
എകനികേബ്യൂട്ടനീവപ  ഡയറകര് അടക്കമുള്ള പലെരനിലസം ഇവനിടടടയക്ടോരു ഭരണമക്ടോറമുണ്ടക്ടോടയന്ന
കതക്ടോന്നല  ഇനനിയുസം  എത്തേനിയനിട്ടനിലക്ടോടയന്നുള്ളതപ കേഷ്ടമക്ടോണപ.  അവടര  അതപ
കബക്ടോധരടപടുത്തേക്ടോനുള്ള ആര്ജവസം തനീര്ചയക്ടോയുസം ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ പ്രകേടനിപനിക്കുടമന്നുള്ള
കേക്ടോരരത്തേനില  യക്ടോടതക്ടോരു  സസംശയവസം  ഇല.  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.  സര്വ്വനീസുകേള്
നനികതരന  ടവട്ടനിക്കുറച  ടകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഈ  അവസ്ഥയപ  മക്ടോറമുണ്ടക്ടോക്കക്ടോന
കേഴനിയണസം.   കേട്ടപ്പുറത്തേനിരനിക്കുന്ന വക്ടോഹനങ്ങള് സര്വ്വനീസപ  നടത്തേക്ടോന പക്ടോകേത്തേനില
അനുകയക്ടോജരമക്ടോക്കനി  എടുക്കുന്നതനിനപ  ആവശരമക്ടോയ  നടപടനികേള്  സതസ്വരമക്ടോയനി
സസ്വനീകേരനികക്കണ്ടതുണ്ടപ. അതുകപക്ടോടലെ  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി. സര്വ്വനീസുകേള് നടത്തുന്ന
റൂട്ടുകേള്  പലെകപക്ടോഴുസം  ജനങ്ങളടട  ആവശരങ്ങള്  കൂടനി  കേണക്കനിടലെടുത്തേപ  നടത്തേക്ടോന
നനിര്ബനനിതമക്ടോകുസം. ഇന്നപ ഹപ്രവറപ കമഖലെയനില റൂട്ടുകേള് തനീരുമക്ടോനനിക്കുന്നതപ അവര്
തടന്നയക്ടോണപ.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ ലെക്ടോഭകേരമക്ടോയ റൂട്ടുകേളനില മക്ടോത്രമക്ടോണപ ഹപ്രവറപ ബസ്സുകേള്
സര്വ്വനീസപ നടത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതപ.  ഈ സ്ഥനിതനി തുടരുന്നതപ ടകേ.എസപ.ആര്. ടനി.സനി.-ടയ
കൂടുതല അപകേടത്തേനികലെക്കപ എത്തേനിക്കുടമന്നുള്ള കേക്ടോരരത്തേനില യക്ടോടതക്ടോരു സസംശയവമനില. 

അതുകപക്ടോടലെ അഴനിമതനിയനില മുങ്ങനിക്കുളനിച ഒരു ഡനിപക്ടോര്ട്ടുടമന്റെക്ടോയനിരുന്നു. കമക്ടോകട്ടക്ടോര്
ടവഹനിക്കനിള് ഡനിപക്ടോര്ട്ടുടമന്റെപ. അതനിടന അഴനിമതനി വനിമുകമക്ടോക്കക്ടോനുള്ള കേര്ക്കശമക്ടോയ
നടപടനികേള് എല.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്ടമന്റെപ ഹകേടക്കക്ടോള്ളുന്നുടവന്നുള്ളതപ പ്രതനീകയപ
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വകേ നലകുന്ന കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  വക്ടോഹന അപകേടങ്ങള് ലെഘൂകേരനിക്കക്ടോനക്ടോവശരമക്ടോയ നടപടനികേള്
സസ്വനീകേരനികക്കണ്ടതുണ്ടപ.  കറക്ടോഡപ  ഗതക്ടോഗതത്തേനില  ഏറവസം  കൂടുതല  അപകേടങ്ങള്
സൃഷ്ടനിക്കുന്നതപ  പുതനിയ  ഇനസം  ഇരുചെക്ര  വക്ടോഹനങ്ങളക്ടോടണന്നപ  കേണക്കുകേള്
സൂചെനിപനിക്കുന്നുണ്ടപ.  കറക്ടോഡനിടന്റെ  സഗൗകേരരങ്ങള്കക്കക്ടോ,  വക്ടോഹനങ്ങളടട  ബക്ടോഹുലെരസം
കേണക്കനിടലെടുക്കക്ടോടതകയക്ടോ  ഉള്ള  യക്ടോത്രകേളക്ടോണപ  ഇരുചെക്ര  വക്ടോഹന  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്
നടത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നടതന്നപ നമുക്കപ  കേക്ടോണക്ടോന കേഴനിയുസം.  വനിലെടപട്ട ജനീവനുകേള്
നനിരവധനിയക്ടോണപ കറക്ടോഡനില ടപക്ടോലെനിയുന്നടതന്നപ മനസനിലെക്ടോക്കനി ഇതപ നനിയനനിക്കക്ടോനുസം
ആവശരമക്ടോയ  പരനികശക്ടോധനകേള്  നടത്തേക്ടോനുമുള്ള  നടപടനികേള്  അടനിയന്തരമക്ടോയനി
സസ്വനീകേരനിക്കണസം.  

ആകരക്ടോഗരപൂര്ണ്ണമക്ടോയ ഗക്ടോമങ്ങള് ഭക്ടോരതത്തേനിടന്റെ പുകരക്ടോഗതനിക്കപ അനനിവക്ടോരരമക്ടോണപ.
ഗക്ടോമങ്ങളടട സര്വ്വകതക്ടോന്മുഖമക്ടോയ പുകരക്ടോഗതനി ഭക്ടോരതത്തേനിടന്റെ ടപക്ടോതുവക്ടോയ പുകരക്ടോഗതനിയക്ടോണപ.
സുദൃഢമക്ടോയ ഗക്ടോമഭരണസം ഭക്ടോരതത്തേനിടന്റെ പുകരക്ടോഗതനിക്കപ അനുകപകണനീയമക്ടോടണന്നപ
നമുക്കപ  കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനിയുസം.  ഇന്തരയനിടലെ  ഇതര  ഗക്ടോമങ്ങളനില  നനിന്നപ  ഏടറ
വരതരസമക്ടോണപ  കകേരളനീയ  ഗക്ടോമങ്ങള്.  പഞക്ടോയത്തേനീരക്ടോജപ  സസംവനിധക്ടോനസം  നനിലെവനില
വന്നപ  20  വര്ഷസം കേഴനിഞകപക്ടോകഴയപ തകദശസസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങള് ഗക്ടോമനീണ
ജനീവനിതത്തേനിടലെ ഏറവസം പ്രധക്ടോന ഘടകേമക്ടോയനി  മക്ടോറനി.  ആകരക്ടോഗര-വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ കമഖലെയനിലസം
സ്ഥനിതനി  സമതസ്വത്തേനിലസം  മറപ  സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങടള  അകപകനിചപ  കകേരള  ജനത
വളടരയധനികേസം  പുകരക്ടോഗതനി  കനടനി.  ഈ  കനട്ടസം  ഹകേവരനിക്കുന്നതനില  ഇടതുപക
ഗവണ്ടമനകേള് നലകേനിയ സസംഭക്ടോവന വളടര  വലതക്ടോടണന്നപ  കേക്ടോണക്ടോന കേഴനിയുസം.
പുകരക്ടോഗമന ആശയങ്ങള് ഉള്ടക്കക്ടോണ്ടുടകേക്ടോണ്ടപ സമൂഹത്തേനിടലെ ഏറവസം പനികന്നക്ടോക്കസം
നനിലക്കുന്ന പക്ടോര്ശസ്വവലകൃത വനിഭക്ടോഗങ്ങളടട സര്വ്വകതക്ടോന്മുഖമക്ടോയ പുകരക്ടോഗതനിക്കു കവണ്ടനി
നടപനിലെക്ടോക്കനിയ വനിപവകേരമക്ടോയ തനീരുമക്ടോനങ്ങളസം മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയ പദ്ധതനികേളസം കകേരളനീയ
ഗക്ടോമങ്ങള്ക്കപ അസൂയക്ടോവഹമക്ടോയ പുകരക്ടോഗതനി കനടുന്നതനിനപ സഹക്ടോയനിചനിട്ടുണ്ടപ.

വനികകേന്ദ്രനീകൃത ആസൂത്രണവസം ജനകേനീയക്ടോസൂത്രണവസം പദ്ധതനികേളടട നടത്തേനിപനില

ജനപങ്കക്ടോളനിത്തേസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനപ  സഹക്ടോയനിച ഘടകേങ്ങളക്ടോണപ.  കേരക്ടോറുകേക്ടോരനുസം

ഇടനനിലെക്കക്ടോരനുസം  ടപക്ടോതുസസ്വത്തേപ  ടകേക്ടോള്ളയടനിക്കക്ടോനുള്ള  അവസരസം  ഇലക്ടോതക്ടോക്കനിയകപക്ടോള്

പ്രതനിപകസം ജനകേനീയക്ടോസൂത്രണ പദ്ധതനികേടള ആകകപനിക്കുകേയക്ടോയനിരുന്നു.  പനികന്നക്ടോക്ക

ജനവനിഭക്ടോഗങ്ങള്ക്കപ  വനികേസനത്തേനിടന്റെ  ഗുണഫലെങ്ങള്  എത്തേനിച  തുടങ്ങനിയകപക്ടോള്

പ്രതനിപകസം അസഹനിഷ്ണുതകയക്ടോടട പലെ പദ്ധതനികേള്ക്കുസം തുരങ്കസം വയ്ക്കുകേയക്ടോയനിരുന്നു.

ത്രനിതലെ പഞക്ടോയത്തേപ സസംവനിധക്ടോനസം നടപനിലെക്ടോയനി 20 സസംവതരങ്ങള് പനിന്നനിടുകമക്ടോള്

കകേരളസം,  കേര്ണ്ണക്ടോടകേ,  രക്ടോജസ്ഥക്ടോന എന്നനീ സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനില മക്ടോത്രമക്ടോണപ ഇതനിടന്റെ
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ഗുണഫലെങ്ങള്  കേണ്ടു  തുടങ്ങനിയതപ.  കകേന്ദ്ര-സസംസ്ഥക്ടോന  സര്ക്കക്ടോരുകേളടട  വനിവനിധ

പദ്ധതനികേളടട ഗുണഫലെങ്ങള്  മധരവര്ത്തേനികേളനിലക്ടോടത  ഗക്ടോമനീണ  ജനങ്ങള്ക്കപ  ലെഭനിക്കുന്നതനിനപ

ശകവസം സുദൃഢവമക്ടോയ പഞക്ടോയത്തേപ ഭരണ സസംവനിധക്ടോനസം ആവശരമക്ടോടണന്നപ ഈ

ഗവണ്ടമന്റെപ  മനസനിലെക്ടോക്കനിയതനിടന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില  പഞക്ടോയത്തുകേളടടയുസം

ഗക്ടോമസഭകേളടടയുസം  കേക്ടോരരകശഷനി  വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി  അഞ്ചുകകേക്ടോടനി  രൂപ

വകേയനിരുത്തേനിയനിട്ടുള്ളതക്ടോയനി  കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനിയുസം.  മുന  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേക്ടോലെത്തേപ

ഇതനിനക്ടോയനി കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത പദ്ധതനി നനിലെവനിലണ്ടക്ടോയനിരുടന്നങ്കനിലസം തുകേ പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി

ടചെലെവഴനിക്കടപടുകേകയക്ടോ  കകേന്ദ്ര  വനിഹനിതസം  പ്രകയക്ടോജനടപടുത്തുകേകയക്ടോ  ടചെയനില.

വനിവരസക്ടോകങ്കതനികേ  വനിദരയുടട  സഹക്ടോയകത്തേക്ടോടട  ഗക്ടോമതലെങ്ങളനില  നടപനിലെക്ടോക്കുന്ന

പദ്ധതനിയുടട ഗുണഫലെങ്ങള് സുതക്ടോരരമക്ടോയുസം കേക്ടോരരകമമക്ടോയുസം അഴനിമതനി വനിമുകമക്ടോയുസം

നടപനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനപ  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തേപ  തലെത്തേനില  നടത്തുന്ന  ആധുനനികേവലക്കരണസം

ഓകരക്ടോ പഗൗരകന്റെയുസം പ്രതനീകയക്ടോയനി മക്ടോറുകേയക്ടോണപ. 

ഈ ഗവണ്ടമന്റെനിടന സസംബനനിചനിടകത്തേക്ടോളസം ഹ്രസസ്വമക്ടോയ കേക്ടോലെയളവക്ടോണപ  പനിന്നനിട്ടതപ.

സമ്പൂര്ണ്ണ  ടവളനിയനിട  വനിസര്ജനമുക  സസംസ്ഥക്ടോനമക്ടോകുന്നതനിനു  കവണ്ടനിയുള്ള

പദ്ധതനിടയ ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ ഒരു ടവല്ലുവനിളനിയക്ടോയനി തടന്ന ഏടറടുക്കുകേയക്ടോയനിരുന്നു.

നഗരസമക്ടോനമക്ടോയ ജനസക്ടോന്ദ്രതയുള്ള കകേരളനീയ ഗക്ടോമങ്ങളനില മക്ടോലെനിനരവനിസര്ജനസം

വലെനിയ ടവല്ലുവനിളനിയക്ടോണപ.  ദക്ടോരനിദരത്തേനിടന്റെ പ്രതനീകേമക്ടോയ ടവളനിയനിടങ്ങളനിടലെ മലെമൂത്ര

വനിസര്ജനസം  കകേരളത്തേനില  4  ശതമക്ടോനമക്ടോയനിരുന്നു.   എന്നക്ടോല ഇന്തരയനില ഇതപ

ശരക്ടോശരനി  48  ശതമക്ടോനമക്ടോടണന്നപ  ഒര്കക്കണ്ടതുണ്ടപ.  കകേരളസം  ഈ  പദ്ധതനിടയ

സുസസംഘടനിതമക്ടോയനി  ഏടറടുക്കുകേയുസം  വളടര  കവഗത്തേനില  തടന്ന  പദ്ധതനി

പൂര്ത്തേനിയക്ടോക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള് സസ്വനീകേരനിക്കുകേയുസം ടചെയ്തു. ഇചക്ടോശകനിയുള്ള ഭരണ

കനതൃതസ്വവസം  സുസസംഘടനിതമക്ടോയ  പഞക്ടോയത്തേപ  ഭരണ  സസംവനിധക്ടോനവസം  ഒത്തുകചെര്ന്നപ

പദ്ധതനിയുടട പൂര്ത്തേനീകേരണത്തേനിനപ വഴനിടതളനിക്കുകേയക്ടോയനിരുന്നു. ഇന്തരയനിടലെ ആദരടത്തേ

ഒ.ഡനി.എഫപ.  സസംസ്ഥക്ടോനമക്ടോയനി  കകേരളസം  നവസംബര്  ഒന്നനിനപ  പ്രഖരക്ടോപനിക്കടപടക്ടോന

കപക്ടോവകേയക്ടോണപ.  ഇതപ  ശുചെനിതസ്വപൂര്ണ്ണമക്ടോയ  ജനീവനിതത്തേനികലെക്കുള്ള  വനിപവകേരമക്ടോയ

മുകന്നറസം  തടന്നയക്ടോടണന്നപ  നമുക്കപ  കേക്ടോണക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുസം.  പഞക്ടോയത്തുകേളടട

പ്രവര്ത്തേനടത്തേ കൂടുതല കേക്ടോരരകമമക്ടോക്കനിടക്കക്ടോണ്ടപ ജനകേനീയക്ടോസൂത്രണപദ്ധതനി കപക്ടോലള്ള

പദ്ധതനികേള് കൂടുതല ശകമക്ടോയനി നടപനിലെക്ടോക്കനിടക്കക്ടോണ്ടപ ജനങ്ങള്ക്കപ ആശസ്വക്ടോസകേരമക്ടോയ

കസവനങ്ങള് എത്തേനിചടകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള നടപടനികേള് ഹകേടക്കക്ടോള്ളക്ടോന ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ

പ്രതനിജക്ടോബദ്ധമക്ടോടണന്ന കേക്ടോരരസം  ഓര്മ്മടപടുത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടപ ഞക്ടോന എടന്റെ വക്ടോക്കുകേള്

അവസക്ടോനനിപനിക്കുന്നു.
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ശ്രനീ  .    എന  .    ഷസംസുദനീന: സര്, ഞക്ടോന ഈ ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണപ.

ഈ  വകുപ്പുകേള്  നമ്മുടട  ടപക്ടോതുജനീവനിതടത്തേ  സസംബനനിചനിടകത്തേക്ടോളസം  വളടര

സുപ്രധക്ടോനമക്ടോണപ.  പകക  ഇതനിടലെ  പ്രവര്ത്തേനങ്ങടള  സസംബനനിചപ  പറയുകമക്ടോള്

എതനിര്ക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന പറ്റുകേയനില.  ചെരനിത്രത്തേനില കുറഞ കേക്ടോലെസംടകേക്ടോണ്ടപ ഒരുപക്ടോടപ

കപരുകദക്ടോഷമുണ്ടക്ടോക്കനിയ ഒരു ഗവണ്ടമന്റെക്ടോണപ ഇകപക്ടോഴുള്ളതപ. നക്ടോലെര മക്ടോസസം ടകേക്ടോണ്ടപ

മനനിസഭയനിടലെ  രണ്ടക്ടോമന  കനീന  ബഗൗള്ഡക്ടോയനി.  ഈ  സര്ക്കക്ടോരനിടന  സസംബനനിചനിടകത്തേക്ടോളസം

മനിഡനില സമക്ടോണപ ടതറനിചകപക്ടോയതപ.  കേമ്മബ്യൂണനിസപ പ്രതരയശക്ടോസത്തേനിടന്റെ അടനിസ്ഥക്ടോന

തതസ്വടമന്നുപറയുന്നതപ  ഹവരുദ്ധരക്ടോധനിഷ്ഠനിത  ഭഗൗതനികേവക്ടോദമക്ടോണപ.  ഈ  സര് ക്കക്ടോര്

അതുനന്നക്ടോയനി  ഉയര്ത്തേനിപനിടനിക്കുന്നു  എന്നുള്ളതനില  വലെനിയ  സകന്തക്ടോഷമുണ്ടപ.

ഉപകദശകേടരടക്കക്ടോണ്ടപ ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ ശരനിക്കുസം കുഴഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ആദരസം

ദക്ടോകമക്ടോദരന  വക്കനീലെനിടന  മുഖരമനനിയുടട  ഉപകദഷ്ടക്ടോവക്ടോയനി  നനിയമനിച.   അകദഹസം

ഗവണ്ടമന്റെനിനുസം  എതനിര് കേകനികേള്ക്കുസം ഒരുകപക്ടോടലെ ഉപകദശസം ടകേക്ടോടുത്തു.  ഒന്നക്ടോമടത്തേ

ഹവരുദ്ധരസം  അവനിടട തുടങ്ങനി.  കേമ്മബ്യൂണനിസപ പക്ടോര്ട്ടനികേള് നഖശനിഖക്ടോന്തസം എതനിര്ക്കുന്ന

നവലെനിബറല കപക്ടോളനിസനികേളടട വകക്ടോവക്ടോയ ഹക്ടോര്വക്ടോര്ഡപ യൂണനികവഴനിറനിയനിലനനിന്നുസം

വന്നനിട്ടുള്ള  ഗനീതക്ടോ  കഗക്ടോപനിനക്ടോഥനിടന  കേമ്മബ്യൂണനിസപ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ധനകേക്ടോരര

ഉപകദഷ്ടക്ടോവക്ടോക്കനിയതപ  രണ്ടക്ടോമടത്തേ  ഹവരുദ്ധരമക്ടോയനി.  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനിടയ

ഒതുക്കക്ടോനക്ടോടണന്നപ അണനിയറയനില ഒരു സസംസക്ടോരമുണ്ടപ.   മനനിമക്ടോര് തമ്മനിടലെക്ടോടക്ക

നല ടപക്ടോരുത്തേമക്ടോണപ.  ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനിയുസം പനി.ഡബബ്യൂ.ഡനി. വകുപ്പുമനനിയുസം തമ്മനില

പത്തേനില പത്തേപ ടപക്ടോരുത്തേമക്ടോണപ.  എലക്ടോ വര്ക്കുകേളസം പനി.ഡബബ്യൂ.ഡനി.-യനിലനനിന്നുസം

മക്ടോറനി കേനിഫ്ബനിയനില ടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി സസ്വന്തസം നനിലെയനില നടപക്ടോക്കക്ടോനുള്ള ഒരു ശ്രമസം

നടക്കുകേയക്ടോണപ. ഞങ്ങളടട പ്രസസംഗസം നനിങ്ങള് ശ്രദ്ധനിക്കുന്നുടണ്ടന്നുള്ള കേക്ടോരരത്തേനില

വളടരയധനികേസം  സകന്തക്ടോഷമുണ്ടപ.  വളടര  അനുസരണകയക്ടോടുകൂടനി  ശ്രനീ.  എ.  എന.

ഷസംസനീര് ഇവനിടട ഇരുന്നപ ഓകരക്ടോരുത്തേരുടട പ്രസസംഗവസം കകേള്ക്കുന്നുണ്ടപ, കൃതരമക്ടോയനി

പറയുന്നുണ്ടപ.  നക്ടോടള  എടന്റെ  പ്രസസംഗവസം  അങ്ങടന  പറയുടമന്ന  പ്രതനീകകയക്ടോടട

ഞക്ടോന തുടരുകേയക്ടോണപ.  

അതനിരപനിള്ളനി  പദ്ധതനി  നടപക്ടോക്കണടമന്നപ  സനി.പനി.ഐ.(എസം),  എങ്ങടനയുസം

നഖശനിഖക്ടോന്തസം എതനിര്ക്കുടമന്നപ സനി.പനി.ഐ.  അതപ കേമ്മബ്യൂണനിസപ ഇന്റെര്നക്ടോഷണല

ഹവരുദ്ധരവക്ടോദമക്ടോടണന്നുകൂടനി  പറഞടകേക്ടോള്ളടട്ട.   ഇനനി  ഞക്ടോന പറയക്ടോനുകദശനിചനി

രുന്നതപ ബഹുമക്ടോനടപട്ട പഴയ പ്രതനിപക കനതക്ടോവമക്ടോയനി ബനടപട്ട കേക്ടോരരമക്ടോണപ.

ഇന്നപ അകദഹത്തേനിടന്റെ ജന്മേദനിനമക്ടോയതുടകേക്ടോണ്ടപ ആ ചെക്ടോപ്റര് തുറക്കുന്നനില.  അകദഹത്തേനിനപ

ഹൃദരമക്ടോയ ജന്മേദനിനക്ടോശസംസകേള് വളടര സകന്തക്ടോഷകത്തേക്ടോടുകൂടനി കനരുകേയക്ടോണപ.  
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കകേരളത്തേനില  അധനികേക്ടോര  വനികകേന്ദ്രനീകേരണത്തേനിനപ  രണ്ടപ  പതനിറക്ടോണ്ടപ
പനിന്നനിടുകേയക്ടോണപ.  ഇന്തരയനില തടന്ന പഞക്ടോയത്തുകേള്ക്കപ ഇത്രകയടറ അധനികേക്ടോരസം
ടകേക്ടോടുത്തുടകേക്ടോണ്ടപ  കകേരളത്തേനില  ഇതപ  ടകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന  ശ്രമനിചതപ   യു.ഡനി.എഫപ.
ഗവടണ്മെന്റെക്ടോണപ.  കകേരളത്തേനില ഇതപ  നടപക്ടോക്കക്ടോനുള്ള കേക്ടോര്മ്മനികേതസ്വവസം കനതൃതസ്വവസം
വഹനിചതപ യു.ഡനി.എഫപ.  ആണപ.  അതനിനുകശഷസം  20  വര്ഷങ്ങള് പനിന്നനിട്ടു.  നമ്മളസം
നനിങ്ങളടമക്ടോടക്കയക്ടോയനി കകേരളസം ഭരനിച.   ഗക്ടോമനീണ കമഖലെയനിലസം നഗരകമഖലെയനിലസം
വലെനിയ  മക്ടോറങ്ങളണ്ടക്ടോയനി.  ഒരു  വനിലെയനിരുത്തേലെനിനുസം  വനിശകേലെനത്തേനിനുമുള്ള  നല
സമയമക്ടോണനിതപ.  കേക്ടോര്ഷനികേ രസംഗത്തുസം വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ രസംഗത്തുടമക്ടോടക്ക  അധനികേക്ടോരങ്ങള്
ടകേക്ടോടുത്തേകപക്ടോള്,  പ്രക്ടോഥമനികേ  വനിദരക്ടോഭരക്ടോസസം  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തേനിടന്റെയുസം  പസപ  ടു
വടരയുള്ള വനിദരക്ടോഭരക്ടോസസം ജനിലക്ടോ പഞക്ടോയത്തേനിടന്റെയുസം പരനിധനിയനില വന്നു.  ആകരക്ടോഗര
കമഖലെയനില  പനി.എചപ.സനി.കേളസം  സനി.എചപ.സനി.-കേളടമക്ടോടക്ക  ഇവര്ക്കപ  ഹകേമക്ടോറടപട്ടു.
കറക്ടോഡപ മുതലെക്ടോയ പശ്ചക്ടോത്തേലെ സഗൗകേരരങ്ങള് എന്നനിവയനിടലെലക്ടോസം വലെനിയ മക്ടോറങ്ങള
ണ്ടക്ടോയനിട്ടുടണ്ടന്നുള്ളതപ  നനിസര്ക്കമക്ടോണപ.  അധനികേക്ടോര  വനികകേന്ദ്രനീകേരണസം  കകേരളടത്തേ
സസംബനനിചനിടകത്തേക്ടോളസം ഏടറ പ്രകയക്ടോജനടപട്ടനിട്ടുണ്ടപ.  ഗക്ടോമനീണ നഗര കമഖലെയനിടലെ
ജനീവനിതത്തേനില  വലെനിയ  മക്ടോറങ്ങളണ്ടക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.  അധനികേക്ടോര  വനികകേന്ദ്രനീകേരണസം
പ്രക്ടോവര്ത്തേനികേമക്ടോക്കുന്നതനിനപ കമലകനക്ടോട്ടസം വഹനികക്കണ്ടതപ നമ്മുടട സര്ക്കക്ടോരക്ടോണപ.  അതപ
കേക്ടോരരകമമക്ടോയനി നടപക്ടോക്കുന്നതനിലെക്ടോണപ ഒരു സര്ക്കക്ടോര് ശ്രദ്ധനികക്കണ്ടതപ.  അവനിടടയക്ടോണപ
തകദശ  സസ്വയസംഭരണ  വകുപനിടന്റെ  മനികേവപ.  ഒരു  സര്ക്കക്ടോരനിടനയുസം  വകുപനിടനയുസം
വനിലെയനിരുത്തേക്ടോന സമയമക്ടോയനിട്ടനില.  ബഹുമക്ടോനടപട്ട മനനി എടന്റെ പഴയ സഹപ്രവര്ത്തേകേനുസം
അന്നുസം  ഇന്നുസം  സുഹൃത്തുമക്ടോണപ.  എങ്കനിലകപക്ടോലസം  വനിഷമകത്തേക്ടോടുകൂടനി  പറയടട്ട,
ഇകപക്ടോഴടത്തേ സ്ഥനിതനി പരമദയനനീയമക്ടോണപ.  

പഞക്ടോയത്തുകേളനില ജനീവനക്കക്ടോരനില. 178  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനിലസം  44  കബക്ടോക്കപ
പഞക്ടോയത്തുകേളനിലസം ടസക്രട്ടറനിമക്ടോരനില.  അങ്ങുതടന്ന നലകേനിയനിട്ടുള്ള മറുപടനിയക്ടോണനിതപ.
ടസക്രട്ടറനിമക്ടോരുടട കേക്ടോരരസം മക്ടോത്രമല,  ഇടതക്ടോടക്ക നല രനീതനിയനില നടത്തേണടമങ്കനില
പഞക്ടോയത്തുകേളനില പൂര്ണ്ണമക്ടോയ ജനീവനക്കക്ടോരുടട സസംവനിധക്ടോനമുണ്ടക്ടോകേണസം.  പഞക്ടോയ
ത്തുകേളനിടലെ ജനീവനക്കക്ടോരുടട ഒഴനിവപ  നനികേത്തേക്ടോന ഈ സര്ക്കക്ടോര് വന്നതനിനുകശഷസം
നടപടനി സസ്വനീകേരനിചനിട്ടനില. ജനീവനക്കക്ടോരനിലക്ടോത്തേതുമൂലെസം പഞക്ടോയത്തുകേളടട നനിര്വ്വഹണസം
തക്ടോളസം  ടതറനിക്കനിടക്കുകേയക്ടോണപ.  ടതരടഞടുപനിടന  തുടര്ന്നപ  പദ്ധതനി  പ്രവര്ത്തേനങ്ങള്ക്കപ
ഇത്തേവണ  അസംഗനീകേക്ടോരസം  കേനിട്ടനിയതപ  ഇകപക്ടോഴക്ടോണപ.  ഒകകക്ടോബര്  മക്ടോസസം  തനീരക്ടോറക്ടോയനി.
ഇനനി ഇതനിനപ എ.എസപ-ഉസം ടനി.എസപ-ഉസം കേനിട്ടണസം.  നക്ടോലെപ മക്ടോസസംടകേക്ടോണ്ടപ ഇടതലക്ടോസം
നടപക്ടോക്കണസം.  നക്ടോലെപ  പഞക്ടോയത്തേനിനപ  ഒരു  അസനിസന്റെപ  എഞനിനനീയറക്ടോണുള്ളതപ.
എങ്ങടന ഇതപ നടപക്ടോക്കുസം?  നക്ടോലെപ മക്ടോസസംടകേക്ടോണ്ടപ എന്തത്ഭുതമക്ടോണപ കേക്ടോണനിക്കക്ടോന
കപക്ടോകുന്നതപ.  ഇതപ വളടര പ്രധക്ടോനടപട്ട വനിഷയമക്ടോണപ.  
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നനിങ്ങള് ഉല്പക്ടോദന കമഖലെയ്ക്കുള്ള വനിഹനിതസം വര്ദ്ധനിപനിച എന്നുള്ളതപ നല കേക്ടോരരസം.
പകക ഇതപ നടപക്ടോക്കക്ടോന സസംസ്ഥക്ടോനത്തേപ എത്ര കൃഷനി ഓഫനീസര്മക്ടോരുണ്ടപ;  നക്ടോലെപ
പഞക്ടോയത്തേനിനപ  ഒരു  കൃഷനി  ഓഫനീസറക്ടോണുള്ളതപ.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ ഇടതക്ടോന്നുസം കൃതരമക്ടോയനി
നടക്കക്ടോന  കപക്ടോകുന്നനിടലന്നുള്ള  ആശങ്ക  ഞക്ടോന  ഇവനിടട  പ്രകേടനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ.
കേഴനിഞ ഗവണ്ടമന്റെനിടനക്കുറനിചപ ചെനിലെര് ഇവനിടട കുറസം പറഞ.  മുന സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ
കേക്ടോലെയളവനില  തകദശ  സസ്വയസംഭരണ  വകുപനിടന്റെ  പദ്ധതനികേളനില  ടചെലെവപ  വളടര
കുറഞനിരുന്നതക്ടോയനി ശ്രദ്ധയനിലടപട്ടനിട്ടുകണ്ടക്ടോ എന്ന ശ്രനീ.  ടകേ.  വനി.  വനിജയദക്ടോസനിടന്റെ
കചെക്ടോദരത്തേനിനപ 7-10-2016-നപ മനനി നലകേനിയ മറുപടനി ശ്രദ്ധയനിലടപട്ടനിട്ടനില എന്നക്ടോണപ.
അകപക്ടോള്  കേഴനിഞ  കേക്ടോലെങ്ങളനിടലെക്ടോടക്ക  പദ്ധതനികേള്  നന്നക്ടോയനി  നടപക്ടോക്കക്ടോന
സക്ടോധനിചനിട്ടുണ്ടപ. എല.ഡനി.കക്ടോര്ക്കപ, യു.ഡനി. കക്ടോര്ക്കപ തുടങ്ങനിയ എലക്ടോ തസനികേകേളനിലസം
ഉകദരക്ടോഗസ്ഥരുടട  കുറവണ്ടപ.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ  സര്ക്കക്ടോര്  ഇക്കക്ടോരരത്തേനില  ജക്ടോഗത
കേക്ടോണനിക്കണസം.   

പുതനിയ സര്ക്കക്ടോര് വന്നനിട്ടുസം പഞക്ടോയത്തുകേളനില പുതനിയ ഭവന പദ്ധതനികേടളക്ടോന്നുസം
ഉണ്ടക്ടോയനില.  ഇ.എസം.എസപ.  ഭവന  പദ്ധതനിയുടട  ബക്ടോധരതകേള്  ഇകപക്ടോഴുസം  പലെ
പഞക്ടോയത്തുകേളനിലസം ടകേക്ടോടുത്തുടകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. എടന്റെ മണ്ഡലെത്തേനിടലെ അലെനല്ലൂര്
പഞക്ടോയത്തേനില 28 ലെകസം രൂപയക്ടോണപ ഒരു വര്ഷസം  ഇതനിനുകവണ്ടനി നനീക്കനിവയ്ക്കുന്നതപ.
അങ്ങടന  പഞക്ടോയത്തേനിടന  കേടടക്കണനിയനിലെക്ടോക്കുന്ന  ഭവന  പദ്ധതനിയല  നമുക്കപ
കവണ്ടതപ.   IAY  പദ്ധതനി ഇകപക്ടോള്  PMAY  ആക്കനി.  ഇന്ദനിര ആവക്ടോസപ  കയക്ടോജന
ഹപ്രസം മനിനനിസര് ആവക്ടോസപ കയക്ടോജനയക്ടോയനി. എലക്ടോസം കമക്ടോദനിയനികലെയക്ടോണപ. നനിലെവനിലള്ള
പഞക്ടോയത്തേപ  ലെനിസനിലനനിന്നുസം  ഗുണകഭക്ടോകക്ടോക്കടള  ടതരടഞടുക്കക്ടോന  കേഴനിയനില.
അവനിടട ജക്ടോതനി ടസനസസപ ലെനിസപ മക്ടോനദണ്ഡമക്ടോക്കനി അതനില നനിന്നുസം ടകേക്ടോടുക്കണസം.
പഞക്ടോയത്തുകേള് കനക്ടോക്കുകുത്തേനിയക്ടോയനി. അതനില കേക്ടോരരമക്ടോയനി ഇടടപടണസം.   കകേന്ദ്രത്തേനില
ഇടടപട്ടപ  കകേരളത്തേനില  നനിലെവനിലള്ള  സനിസസം  പ്രക്ടോവര്ത്തേനികേമക്ടോക്കക്ടോന  കേഴനിയണസം.
ഗൃഹശ്രനീ പദ്ധതനി ഭവന കബക്ടോര്ഡുസം ഇകപക്ടോള് നനിര്ത്തേലെക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അതപ
പുനരക്ടോരസംഭനിക്കക്ടോന നടപടനിയുണ്ടക്ടോകേണസം.  

28  പുതനിയ  മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേള്   രൂപനീകേരനിചതനിടന്റെ  കേക്ടോരരസം  കേഷ്ടമക്ടോണപ.

ഒരുദക്ടോഹരണസം ഞക്ടോന പറയക്ടോസം.  മണ്ണക്ടോര്ക്കക്ടോടപ  20  ജനീവനക്കക്ടോര് കവണ്ടനിടത്തേപ മൂകന്ന

മൂന്നപ ജനീവനക്കക്ടോരക്ടോണുള്ളതപ.  അവര്ക്കപ വക്ടോഹനവസം മറപ സഗൗകേരരങ്ങളമനില.  അവരുടട

അടനിസ്ഥക്ടോന സഗൗകേരരങ്ങള്ക്കപ  ഒരു കകേക്ടോടനി  രൂപ അനുവദനിക്കക്ടോടമന്നപ   പറഞനിട്ടപ

ഇതുവടരയുസം  ടകേക്ടോടുത്തേനിട്ടനില.  പുതനിയ  മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേളനിടലെങ്കനിലസം  ഒരു  മക്ടോസര്

പക്ടോന തയ്യേക്ടോറക്ടോക്കണസം. വനികേസനസം മുരടനിക്കുന്ന, വനീര്പ്പുമുട്ടുന്ന അനുഭവമക്ടോണപ ഇകപക്ടോള്
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പഴയ മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേളനിലള്ളതപ.  പുതനിയ മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേളനിടലെങ്കനിലസം  മക്ടോസര്

പക്ടോന  അനുസരനിചപ  വനികേസനങ്ങള്  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണസം.  മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേളനില

പട്ടനികേജക്ടോതനി  കപ്രക്ടോജകകേള്  നടപനിലെക്ടോക്കക്ടോന  സസംവനിധക്ടോനമനിലക്ടോത്തേ  സ്ഥനിതനിയുണ്ടപ.

അതനിനപ  പരനിഹക്ടോരമുണ്ടക്ടോകേണസം.  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ  കേക്ടോലെത്തേപ

മലെകയക്ടോര പഞക്ടോയത്തുകേളനില വളടര സജനീവമക്ടോയനി പ്രവര്ത്തേനിച ഒരു സസംവനിധക്ടോനമക്ടോയനിരുന്നു

HADA.  ഇന്നപ അതനിടനക്കുറനിചപ  ഒരു വരകതയനില.  മണ്ണക്ടോര്ക്കക്ടോടപ  മണ്ഡലെത്തേനിടലെക്ടോടക്ക

10 കകേക്ടോടനി രൂപയുടട കുടനിടവള്ള പദ്ധതനി,  കറക്ടോഡപ,  ജലെകസചെനസം എന്നനിവ  HADA

പദ്ധതനിവഴനി നടപനിലെക്ടോക്കനിയനിട്ടുണ്ടപ.  HADA-യുടട ചെക്ടോര്ജപ  ഇകപക്ടോള് ഏതപ  മനനിക്കക്ടോണപ

എന്നുള്ള കേക്ടോരരത്തേനിലകപക്ടോലസം  അവരകതയുണ്ടപ.   HADA-ടയ സജനീവമക്ടോക്കണസം.

അതുകപക്ടോടലെ അഹക്ടോഡ്സപ-ടന നനിങ്ങള് ഏടറടുത്തേപ കേനിലെ-യുടട ഒരു സബ്ടസന്റെറക്ടോക്കനി.

അതപ  കപക്ടോരക്ടോ.  അതനിനപ  ധക്ടോരക്ടോളസം  അനുഭവവസം  പരനിജക്ടോനവമുണ്ടപ.  ഒരു  പുഴ

പുനര്ജനനിപനിചവരക്ടോണപ  അഹക്ടോഡ്സപ.  പരനിസ്ഥനിതനി  പുനന്തഃസ്ഥക്ടോപനത്തേനില  പഴയ

കേക്ടോലെത്തുണ്ടക്ടോയനിരുന്ന  ടകേക്ടോടങ്കരപള്ളസം  എന്ന  പുഴ  വറനിവരണ്ടപ  മരുഭൂമനിയക്ടോയനി.

അഹക്ടോഡ്സനിടന്റെ പരനിസ്ഥനിതനി  പ്രവര്ത്തേനത്തേനിലൂടട അപ്പുറത്തുസം ഇപ്പുറത്തുടമക്ടോടക്ക

മരങ്ങള്  വചപനിടനിപനിചപ  അവനിടട  സസ്വപസം  കപക്ടോടലെ  ഒരു  പുഴ  പുനര്ജനനിപനിച

ഇതനിഹക്ടോസസം സൃഷ്ടനിചവരക്ടോണപ അഹക്ടോഡ്സപ.  അതനിടന്റെ അനുഭവജക്ടോനവസം കേഴനിവസം

പ്രക്ടോവനീണരവടമക്ടോന്നുസം  ഉപകയക്ടോഗടപടുത്തേക്ടോടത  ടവറുസം  ടകേട്ടനിടങ്ങളസം  കകേക്ടോമഗൗണ്ടുസം

മക്ടോത്രസം  'കേനിലെ'-യപ  ഹകേമക്ടോറുന്ന  രനീതനി  ശരനിയല.  അതനിടന്റെ  അനുഭവജക്ടോനസം  കൂടനി

ഏടറടുക്കക്ടോന ഗവണ്ടമന്റെപ  തയ്യേക്ടോറക്ടോകേണസം.  ഹജക്ക പദ്ധതനി നനിലെചതുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ

അതപ തുടര്ന്നുടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന നനിങ്ങളടട കേക്ടോലെത്തേപ കേഴനിയക്ടോടത കപക്ടോയതപ.  അതപ

പ്രവര്ത്തേനിപനിക്കക്ടോനുള്ള  സക്ടോഹചെരരസം  കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമന്റെപ  ടചെയ്ടതങ്കനിലസം

പ്രക്ടോവര്ത്തേനികേമക്ടോയനില.  അതുകൂടനി പരനിഗണനിക്കണസം.  അതുകപക്ടോടലെ മുന പഞക്ടോയത്തേപ

അസംഗങ്ങള്ക്കപ  ടപനഷന  അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനിയുണ്ടക്ടോകേണസം.  നനിങ്ങളസം

ഞക്ടോനുസം ഇവനിടട ഇരനിക്കുന്നവരനില മഹക്ടോഭൂരനിഭക്ടോഗവസം മുന പഞക്ടോയത്തേപ അസംഗങ്ങളക്ടോണപ.

ധക്ടോരക്ടോളസം ടപക്ടോതു പ്രവര്ത്തേകേര് സക്ടോമത്തേനികേമക്ടോയനി പ്രയക്ടോസടപടുന്നുണ്ടപ.  

അട്ടപക്ടോടനി ആദനിവക്ടോസനി കമഖലെയനിടലെ  മലെകയക്ടോരത്തുകൂടനി  വലെനിയ ബസുകേള്ക്കപ
ഓടക്ടോന കേഴനിയനില.  അവ വളഞകേനിട്ടുകേയനില.  കേഴനിഞ ഗണ്ടമന്റെനിടന്റെ കേക്ടോലെത്തേപ
ശ്രനീ. ആരരക്ടോടന മുഹമ്മദപ മനനിയക്ടോയനിരനിക്കുന്ന സമയത്തേപ കേട്ടപടചെയ്സപ ബസപ അനുവദനിചപ
തന്നു.  അതപ ഇകപക്ടോള് നന്നക്ടോയനി ഓടുന്നുണ്ടപ.  നല കേളകനുമക്ടോണപ.  അട്ടപക്ടോടനി കമഖലെയനിടലെ
ആദനിവക്ടോസനി പ്രക്ടോധക്ടോനരടമക്ടോടക്ക കേണക്കനിടലെടുത്തുടകേക്ടോണ്ടപ മൂന്നപ കേട്ടപടചെയ്സപ ബസപ
അനുവദനിക്കണടമന്നപ  ബഹുമക്ടോനടപട്ട  മനനികയക്ടോടപ  സവനിനയസം  അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.
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അട്ടപക്ടോടനി  ഒരു  അന്തര്-സസംസ്ഥക്ടോന  റൂട്ടപ  ആയതുടകേക്ടോണ്ടപ  അവനിടട  ഒരു
ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനികപക്ടോ എന്നുള്ള ആശയസം വളടര പഴക്കസം ടചെന്നതക്ടോണപ.
ആ ആശയസം അങ്ങയുടട കേക്ടോലെത്തേപ നടപക്ടോക്കണടമന്നപ അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.  

ബഹുമക്ടോനടപട്ട മനനിയുടട കേനീഴനിലള്ളതക്ടോണപ ഹജസം ഹമകനക്ടോറനിറനിയുസം.  അതപ
ഇന്നടത്തേ ലെനിസനില വന്നനിട്ടനില.  അതുമക്ടോയനി ബനടപട്ട കേക്ടോരരങ്ങള് ഇകപക്ടോള് പറയക്ടോന
പറ്റുകമക്ടോടയന്നപ  എനനിക്കറനിയനില.  ഹജസം  ഹമകനക്ടോറനിറനിയുസം  സസംബനനിച  ചെര്ച
മടറക്ടോരു ദനിവസസം ഉണ്ടക്ടോകുകമക്ടോ?  

തകദശസസ്വയസംഭരണവസം നബ്യൂനപക കകമവസം വഖഫപ ഹജപ  തനീര്ത്ഥക്ടോടനവസം
വകുപ്പുമനനി (കഡക്ടോ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലെനീല): സര്, മടറക്ടോരു ദനിവസമുണ്ടക്ടോകുസം.

ശ്രനീ  .   എന  .   ഷസംസുദനീന: സര്, എങ്കനില ആ ദനിവസത്തേനില പറയക്ടോസം.  സക്ടോധക്ടോരണ
ഒരു മനനിയുടട വകുപ്പുകേടളലക്ടോസം ഒരു ദനിവസസം തടന്നയക്ടോണപ വരക്ടോറുള്ളതപ.  അതുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ
ഞക്ടോന  സൂചെനിപനിചതപ.  ഹജപ  യക്ടോത്ര  കേരനിപ്പൂരനില  നനിന്നലക്ടോത്തേതുടകേക്ടോണ്ടപ  വലെനിയ
പ്രയക്ടോസമുണ്ടപ.  അതപ കഡക്ടോ.  ടകേ.  ടനി.  ജലെനീലെനിനപ അറനിയക്ടോവന്നതക്ടോണപ.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ
ഹജനിടന്റെ ചുമതലെയുള്ള മനനിടയന്ന നനിലെയനില  അടുത്തേ തവണടയങ്കനിലസം ഹജപ
യക്ടോത്ര  കേരനിപ്പൂരനില  നനിന്നക്ടോക്കുന്നതനിനപ    ഇടടപടണടമന്നപ  അഭരര്ത്ഥനിചടകേക്ടോണ്ടപ
ഒരനിക്കലകടനി  ഈ  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള  എതനിര്ത്തുടകേക്ടോണ്ടപ  ഞക്ടോന  എടന്റെ
വക്ടോക്കുകേള് ഉപസസംഹരനിക്കുന്നു.  

ശ്രനീ  .    ടകേ  .    ബക്ടോബു:  സര്,  തകദശസസ്വയസംഭരണ  വകുപനികലെക്കുസം  ഗതക്ടോഗത

വകുപനികലെക്കുമുള്ള  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള  ഞക്ടോന  സര്വ്വക്ടോത്മനക്ടോ  പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.

മഹക്ടോത്മജനിയുടട ഗക്ടോമസസ്വരക്ടോജപ ഇനഡരയനില ആദരമക്ടോയനി നടപനിലെക്ടോക്കക്ടോന ശ്രമനിചതപ

1957-ല അധനികേക്ടോരത്തേനില വന്ന ഇ.എസം.എസപ.  ഗവണ്ടമന്റെക്ടോണപ.   1958  ആഗസപ

മക്ടോസത്തേനില ഭരണപരനിഷ്കക്ടോര  കേമ്മനിറനി  ആരസംഭനിച.  1959  ഏപ്രനില  16-നപ  ഡനിസ്ട്രനികപ

കേഗൗണ്സനില  ബനില  നനിയമസഭയനില  ടകേക്ടോണ്ടുവന്നു.  ആ  സര്ക്കക്ടോരനിടനയക്ടോണപ

വനികമക്ടോചെന സമരത്തേനിടന്റെ അഴുക്കുചെക്ടോലെനില പനിറന്ന ഗക്ടോനനി ശനിഷരന്മേക്ടോര് അട്ടനിമറനിചതപ.

അവരക്ടോണപ ഇകപക്ടോള് ഗക്ടോമസസ്വരക്ടോജനിടനക്കുറനിചപ പറയുന്നതപ.  1962 മുതല 1979 വടര

17 വര്ഷക്കക്ടോലെസം ടതരടഞടുക്കടപട്ട ഭരണസമനിതനിയുടട കേക്ടോലെക്ടോവധനി നനീട്ടനിടക്കക്ടോടുത്തു.

ജനക്ടോധനിപതരടത്തേയുസം അവര് അട്ടനിമറനിച. 1984  മുതല 1987  വടരയുള്ള കേക്ടോലെയളവനില

ടതരടഞടുക്കടപട്ട ഭരണസമനിതനിടയ പനിരനിചവനിട്ടപ ബബ്യൂകറക്ടോക്രക്ടോറപ ഉകദരക്ടോഗസ്ഥന്മേക്ടോര്ക്കപ

വരണക്ടോധനികേക്ടോരസം  ഏല്പനിച.  അവരക്ടോണനികപക്ടോള് ജനപങ്കക്ടോളനിത്തേടത്തേക്കുറനിചപ  പറയുന്നതപ.

1991-ല എല.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര് രൂപനീകേരനിച ജനിലക്ടോ കേഗൗണ്സനിലകേളനികലെക്കുള്ള
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ടതരടഞടുപ്പു നടന്നു. 1992-ല യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെപ വന്നകപക്ടോള് ആ ജനിലക്ടോ

കേഗൗണ്സനിലകേളടട  കേഴുത്തുടഞരനിചപ  ജനക്ടോധനിപതരടത്തേ  അട്ടനിമറനിച.  1996-ല

അധനികേക്ടോരത്തേനില വന്ന എല.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര് സഖക്ടോവപ നക്ടോയനക്ടോരുടട കനതൃതസ്വത്തേനില

1997-ല  ഇനഡരയപ  മക്ടോതൃകേയക്ടോയ  ജനകേനീയക്ടോസൂത്രണ  പ്രസ്ഥക്ടോനത്തേനിനപ  തുടക്കസം

കുറനിച.  ഇവനിടട എനനിക്കപ മുമപ സസംസക്ടോരനിച എസം.എല.എ. ശ്രനീ. എന. ഷസംസുദനീന പറഞ,

അതപ  അവര്ക്കപ  അവകേക്ടോശടപട്ടതക്ടോടണന്നപ.  എന്നക്ടോല  ജനകേനീയക്ടോസൂത്രണവസം

പഞക്ടോയത്തേനീരക്ടോജുസം രണ്ടുസം രണ്ടക്ടോടണന്ന തനിരനിചറനിവകപക്ടോലസം അവര്ക്കപ ഉണ്ടക്ടോകുന്നനില.

ഭരണഘടനയുടട  73, 74  അനുകചദ പ്രകേക്ടോരസം ഇനഡരയനിടലെ ത്രനിതലെ പഞക്ടോയത്തു

കേളനികലെക്കപ  ടതരടഞടുപ്പു  നടത്തേക്ടോന  തനീരുമക്ടോനനിക്കടപട്ടകപക്ടോള്  കകേരളത്തേനില

ടതരടഞടുപ്പു  നടത്തേനി  അധനികേക്ടോരത്തേനില  വന്നനിട്ടുള്ള  ഭരണസമനിതനികേള്ക്കപ

യക്ടോടതക്ടോരുവനിധത്തേനിലള്ള അധനികേക്ടോരവസം സമത്തുസം വകുപ്പുസം ഹകേമക്ടോറക്ടോടത,  1996-ല

ടതരടഞടുപ്പു നടത്തേനി എല.ഡനി.എഫപ. അധനികേക്ടോരത്തേനില  വരുന്നതുവടര അതനിടന

കനക്ടോക്കുകുത്തേനിയക്ടോക്കുകേയക്ടോയനിരുന്നു. 2001-ല അധനികേക്ടോരത്തേനില വന്ന യു.ഡനി.എഫപ.

ഗവണ്ടമന്റെപ അതനിടന അട്ടനിമറനിച.  2006 മുതല 2011 വടരയുണ്ടക്ടോയനിരുന്ന സഖക്ടോവപ

വനി.  എസപ.  അചതക്ടോനന്ദടന്റെ കനതൃതസ്വത്തേനിലള്ള ഗവണ്ടമന്റെക്ടോണപ  'പക്ടോവടപട്ടവര്ക്കപ

അന്തനിയുറങ്ങക്ടോന ഒരു വനീടപ'  എന്ന  പദ്ധതനി, മഹക്ടോനക്ടോയ സഖക്ടോവപ ഇ.എസം.എസപ.-ടന്റെ

നക്ടോമകധയത്തേനിലള്ള ഇ.എസം.എസപ.  ഭവനപദ്ധതനി ഇവനിടട ടകേക്ടോണ്ടുവന്നതപ.  അതനിടനയുസം

2011-ല  വന്ന  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെപ  അട്ടനിമറനിക്കുകേയക്ടോണപ  ടചെയതപ.

ജനക്ടോധനിപതരടത്തേയുസം   അധനികേക്ടോര  വനികകേന്ദ്രനീകേരണടത്തേയുസം  കുറനിചപ   പറയുന്നവര്

അധനികേക്ടോരത്തേനില വരുകമക്ടോടഴക്ടോടക്ക അതനിടന അട്ടനിമറനിക്കുന്ന രനീതനിയക്ടോണപ ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുള്ളതപ.

'ഒന്നക്ടോയ  നനിടന്നയനിഹ  രടണ്ടന്നല  മൂടന്നന്നു  ടചെക്ടോലനിലസം'  എന്നക്ടോക്കനിയതക്ടോയനിരുന്നു

കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേക്ടോലെത്തേപ  തകദശസസ്വയസംഭരണ  വകുപപ.

പഞക്ടോയത്തേപ ഭരണ സസംവനിധക്ടോനമക്ടോകുന്ന കേക്ടോലകേടള അറുടത്തേടുത്തേപ   കഡക്ടോ. എസം. ടകേ.

മുനനീറനിനപ സസംഭക്ടോവന ടചെയ്തു.  ഉടലെക്ടോകുന്ന നഗരവനികേസനത്തേ മുറനിചമക്ടോറനി ശ്രനീ.  ടകേ.

സനി. കജക്ടോസഫനിനപ ടകേക്ടോടുത്തു.  ശ്രനീ. ഉമ്മന ചെക്ടോണ്ടനി സക്ടോറനിടന്റെ കേഴുത്തേനില കേത്തേനിവചപ

അഞക്ടോസം മനനിപദസം സസ്വയസം പ്രഖരക്ടോപനിചപ നഗരവനികേസനസം എന്ന തലെയറുടത്തേടുത്തേപ

ശ്രനീ.  മഞളക്ടോസംകുഴനി അലെനിക്കുസം സസംഭക്ടോവനയക്ടോയനി നലനി.  പക്ടോലെക്കക്ടോടപ ഒരു പഴടഞക്ടോല്ലുണ്ടപ.

'മൂന്നുസം കചെര്ന്നക്ടോല മുറമടനിക്കനിലക്ടോടയന്നപ'.  എന്നക്ടോല ഈ മൂന്നു മനനിമക്ടോരുസം ഒത്തുകചെര്ന്നതുമനില,

കകേരളത്തേനില മുറമടനിചതുമനില. മക്ടോലെനിനര കൂമക്ടോരസം ടകേക്ടോണ്ടുനനിറയുന്ന സ്ഥനിതനിയനികലെക്കക്ടോണപ

അവര് ഭരണസം ടകേക്ടോടണ്ടത്തേനിചതപ. ഹദവത്തേനിടന്റെ സസ്വന്തസം നക്ടോടക്ടോയ കകേരളസം മക്ടോലെനിനര

പനിശക്ടോചുക്കളടട നക്ടോടക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റുന്നതനില  പങ്കുവഹനിചവരക്ടോയനിരുന്നു യു.ഡനി.എഫപ.  
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നക്ടോലെക്ടോസം ധനകേക്ടോരര കേമ്മനീഷന ശനിപക്ടോര്ശ ടചെയനിരനിക്കുന്നതുസം ഉമ്മന വനി ഉമ്മന
കേമ്മനീഷന  ശനിപക്ടോര്ശ  ടചെയതുസം  പദ്ധതനിവനിഹനിതമക്ടോയനി  ലെഭനിക്കുന്ന  ഫണ്ടനിടന്റെ
30  മുതല  35  ശതമക്ടോനസം  വടരടയങ്കനിലസം ത്രനിതലെ പഞക്ടോയത്തുകേളനികലെക്കപ  ടകേക്ടോടുക്കണടമന്നക്ടോണപ.
അതപ നടപനിലെക്ടോക്കനിയതപ ഇടതുപകമുന്നണനി ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കേക്ടോലെത്തേപ മക്ടോത്രമക്ടോണപ.
2011-ല  അധനികേക്ടോരത്തേനില  വന്ന  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേണടക്കടുത്തേപ  കനക്ടോക്കനിയക്ടോല
23-24  ശതമക്ടോനസം  മക്ടോത്രമക്ടോണപ  അവര്  ടകേക്ടോടുത്തേതപ.  ടകേക്ടോടുത്തുടവന്നപ  അവകേക്ടോശടപടുന്ന
ഫണ്ടനില  തടന്ന  മൂന്നക്ടോസം  ധനകേക്ടോരര  കേമ്മനീഷന  ശനിപക്ടോര്ശ  ടചെയതപ  ഫണ്ടപ
ലെക്ടോപക്ടോകേക്ടോതനിരനിക്കണടമങ്കനില  സഞനിത  നനിധനിയനിലനനിന്നപ  പ്രകതരകേ  പബനികേപ
അക്കഗൗണ്ടനികലെക്കപ  പണസം  അനുവദനിക്കണടമന്നക്ടോണപ.  ആ  ശനിപക്ടോര്ശ  കേഴനിഞ
യു.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്ടമന്റെപ 2014 മുതല 2016 വടര അസംഗനീകേരനിചനില.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ
ത്രനിതലെ  പഞക്ടോയത്തുകേളനികലെക്കപ  കേനികട്ടണ്ട  652  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണപ   ലെക്ടോപക്ടോയതപ.
ആരക്ടോണപ  അതപ  ടകേക്ടോടുക്കുകേ;  പുതനിയ  ഗവണ്ടമന്റെനിനപ ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന  കേഴനിയുകമക്ടോ?
ഇവനിടട തകദശസസ്വയസംഭരണത്തേനിനപ  ഒരു മനനിയുസം ഒരു ടസക്രട്ടറനിയുസം ഒരു വകുപ്പുടമന്ന
നനിലെയനില ഏടറ ആശസ്വക്ടോസകേരമക്ടോകുന്ന ഒരു തനീരുമക്ടോനടമടുത്തേക്ടോണപ ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നതപ.  രക്ടോഷനീയ  ഇചക്ടോശകനിയുടടയുസം  നനിശ്ചയദക്ടോര്ഢരത്തേനിടന്റെയുസം
ഉള്ക്കരുത്തുള്ള സഖക്ടോവപ പനിണറക്ടോയനി വനിജയന കനതൃതസ്വസം നല്കുന്ന ഇടതുപകമുന്നണനി
ഗവണ്ടമന്റെപ, തകദശസസ്വയസംഭരണ വകുപനിനപ കനതൃതസ്വസം ടകേക്ടോടുക്കുന്ന സഖക്ടോവപ ടകേ. ടനി.
ജലെനീല, ഗതക്ടോഗത വകുപനിനപ ശരനിയക്ടോയ റൂട്ടപ നനിശ്ചയനിക്കുന്ന ശ്രനീ. എ. ടകേ. ശശനീന്ദ്രന
ഇവകരക്ടോടടലക്ടോസം ജനങ്ങള്ക്കപ ഏടറ വനിശസ്വക്ടോസമുണ്ടപ.  എല.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ
പ്രഖരക്ടോപനിത ലെകരങ്ങളനില  പ്രധക്ടോനടപട്ടതക്ടോണപ  സമ്പൂര്ണ്ണ ശുചെനിതസ്വവസം  പക്ടോര്പനിട
സഗൗകേരരങ്ങളസം അഴനിമതനിരഹനിത പഞക്ടോയത്തുകേളസം.  സമ്പൂര്ണ്ണ ശുചെനിതസ്വടത്തേക്കുറനിചപ
പറയുകമക്ടോള്, 'എടന്റെ അപ്പൂപനപ ഒരു ആനയുണ്ടക്ടോയനിരുന്നു' എന്നപ  ഹവക്കസം മുഹമ്മദപ
ബഷനീര് 50 വര്ഷസം മുമപ എഴുതനിയതപ കുഞനിപക്ടോത്തുമ്മയുമക്ടോയനി ബനടപട്ട പ്രണയ
കേഥയക്ടോടണങ്കനിലസം  അതനിലസം  ഒരു  കുഴനികുത്തേനിയ  കേകസുസം  അതനിടന  ടചെക്ടോലനിയുള്ള
ആകകപങ്ങളസം  ഉയര്ന്നനിരുന്നു.  50  വര്ഷസം  മുമപ  ഹവക്കസം  മുഹമ്മദപ  ബഷനീര്
കേണ്ടനിരുന്ന സസ്വപമക്ടോണപ ഇവനിടട ഒ.ഡനി.എഫപ. പ്രഖരക്ടോപനത്തേനിലൂടട എല.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്ടമന്റെപ നടപനിലെക്ടോക്കക്ടോന കപക്ടോകുന്നതപ. അതുടകേക്ടോണ്ടുതടന്നയക്ടോണപ  വനിസര്ജന
സഗൗകേരരത്തേനിനുതകുന്ന മറപ്പുരകേള്  ഓകരക്ടോരുത്തേര്ക്കുസം ലെഭരമക്ടോകുകമക്ടോകഴ ഇനഡരയപ
പുകരക്ടോഗതനിയുടട  പക്ടോതയനില  കേക്ടോടലെടുത്തുവയക്ടോനക്ടോകൂ  എന്നപ  പണ്ഡനിറപ  ജവഹര്ലെക്ടോല
ടനഹ്റു പറഞതപ. ഗക്ടോനനിജനി പറഞ സസ്വപങ്ങളസം പണ്ഡനിറപ ജവഹര്ലെക്ടോല ടനഹ്റു
പറഞ സസ്വപങ്ങളസം സക്ടോകക്ടോത്കേരനിക്കടപടുന്നതപ ഇടതുപക ജനക്ടോധനിപതരമുന്നണനി
അധനികേക്ടോരത്തേനിലണ്ടക്ടോകുകമക്ടോള് തകദശസസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങടള ഉപകയക്ടോഗടപടു
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ത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടപ മക്ടോത്രമക്ടോണപ.  കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെപ തകദശസസ്വയസംഭരണ
വകുപ്പുമക്ടോയനി ബനടപട്ടപ എടന്തലക്ടോസം പ്രഖരക്ടോപനങ്ങളക്ടോണപ നടത്തേനിയതപ.  പ്രഖരക്ടോപനങ്ങളടട
ടപരുമഴ  തനീര്ത്തേവര്  ജനങ്ങള്ക്കപ  ആശസ്വക്ടോസത്തേനിടന്റെ  ഒരു  തുള്ളനിടവള്ളസം  ടകേക്ടോടുത്തേനില.
വളഞവഴനിയനിലൂടട അധനികേക്ടോരസം  ടവട്ടനിപനിടനിക്കക്ടോന ശ്രമനിച.  941  പഞക്ടോയത്തുകേള്,
152  കബക്ടോക്കുകേള്,  14  ജനിലക്ടോ  പഞക്ടോയത്തുകേള്,  6  കകേക്ടോര്പകറഷനുകേള്,  87
മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേള് എന്നനിവനിടങ്ങളനിടലെ ടതരടഞടുപ്പു കേഴനിഞപ എല.ഡനി.എഫപ.
മഹക്ടോഭൂരനിപകത്തേനില അധനികേക്ടോരത്തേനില വന്നകപക്ടോള് അവര് പ്രഖരക്ടോപനിചനിരുന്നു ഈ
ത്രനിതലെ പഞക്ടോയത്തേപ ശകനിപടുത്തേക്ടോന  100  കകേക്ടോടനി രൂപ നല്കുടമന്നപ.  ഒരു നയക്ടോഹപസ
ടകേക്ടോടുകത്തേക്ടോ?  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെപ  ത്രനിതലെ  പഞക്ടോയത്തേനിടന  ശകനിടപടുത്തേക്ടോനുസം
മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനിക്കപ  ആവശരമക്ടോയ  സഗൗകേരരങ്ങള്  ഉണ്ടക്ടോക്കനിടക്കക്ടോടുക്കക്ടോനുമുള്ള തുകേ
ബഡ്ജറനില  വകേയനിരുത്തേനിയനിട്ടുണ്ടപ.  അതുകപക്ടോടലെതടന്ന  ത്രനിതലെ  പഞക്ടോയത്തേപ
ഭരണസമനിതനി അസംഗങ്ങളടടയുസം പ്രസനിഡനമക്ടോരുടടയുസം ഓണകററനിയസം യു.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്ടമന്റെപ  പ്രഖരക്ടോപനിച.  ഓണകററനിയസം  വര്ദ്ധനിപനിചതുകേണ്ടപ  ചെനിലെ  പഞക്ടോയത്തേപ
പ്രസനിഡനമക്ടോടരക്ടോടക്ക കബക്ടോധസംടകേട്ടു വനീണു. 

1.00 PM]

പഞക്ടോയത്തേപ  ടതരടഞടുപനിനുകശഷസം  അധനികേക്ടോരത്തേനിലണ്ടക്ടോയനിരുന്ന  യു.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്ടമന്റെപ ഒരു നയക്ടോഹപസ അവര്ക്കപ വര്ദ്ധനിപനിച ടകേക്ടോടുകത്തേക്ടോ?  ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ
ജൂഹലെ  മുതല  മുനകേക്ടോലെ  പ്രക്ടോബലെരകത്തേക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണപ  അവര്ക്കുള്ള  ഓണകററനിയസം
വര്ദ്ധനിപനിച ടകേക്ടോടുത്തേതപ.  യു.ഡനി.എഫപ. ഭരണകേക്ടോലെത്തേപ അസംഗനവക്ടോടനി വര്ക്കര്മക്ടോരുസം
ടഹലപര്മക്ടോരുസം ഒരു സമരസം ടചെയ്തു.  ആ സമരത്തേനിനപ ശ്രനീ.  ഉമ്മന ചെക്ടോണ്ടനി ഒത്തു
തനീര്പ്പുണ്ടക്ടോക്കനി.  കകേരളത്തേനില 66792  അസംഗനവക്ടോടനി വര്ക്കര്മക്ടോരുസം ടഹലപര്മക്ടോരുസം
ഉണ്ടപ. 5,600  രൂപയക്ടോയനിരുന്നതപ  4,400  രൂപ വര്ദ്ധനിപനിചപ  10,000  രൂപ ആക്കനി,
5100  രൂപയക്ടോയനിരുന്നതപ  2,900  രൂപ വര്ദ്ധനിപനിചപ  7,000  രൂപയക്ടോക്കനി അവര്ക്കപ
ടകേക്ടോടുക്കക്ടോനക്ടോണപ തനീരുമക്ടോനനിചതപ. വര്ദ്ധനിപനിച തുകേ ടകേക്ടോടുക്കക്ടോനകവണ്ടനി യു.ഡനി.എഫപ
ഗവണ്ടമന്റെപ  എന്തക്ടോണപ ടചെയതപ?  ഹദനസംദനിന ടചെലെവനിനുകപക്ടോലസം  വരുമക്ടോനമനിലക്ടോതനിരുന്ന
ത്രനിതലെ പഞക്ടോയത്തുകേളടട തലെയനില ടകേട്ടനിവചപ സസ്വയസം ഒഴനിഞമക്ടോറുകേയക്ടോണപ ടചെയതപ.
ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന ബക്ടോക്കനിയുള്ള സസംഖരയനില പകുതനി തുകേ ഈ ബഡ്ജറനിലൂടട ടകേക്ടോടുത്തു
തനീര്ക്കക്ടോന എല.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെപ തനീരുമക്ടോനനിച.  സര്ക്കക്ടോര് നനിര്കദശനിക്കുന്ന
പദ്ധതനികേള്ക്കപ നനിര്ബനനിതമക്ടോയുസം പഞക്ടോയത്തേപ പദ്ധതനി വനിഹനിതസം വകേയനിരുത്തേണടമന്നു
വന്നക്ടോല തകദശ സസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങളടട അധനികേക്ടോരവസം സമത്തുസം കേവര്ടന്നടു
ക്കലെക്ടോകുടമന്നതനിനക്ടോല  അതുണ്ടക്ടോകേക്ടോന  പക്ടോടനിലക്ടോടയന്ന  അഭരര്ത്ഥനയക്ടോണുള്ളതപ.
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2006  മുതല  2011  വടര  ഭരനിച എല.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര് ഇ.എസം.എസപ.  ഭവന
പദ്ധതനിയനിലൂടട 1,09,446 കപര്ക്കക്ടോണപ അന്തനിയുറങ്ങക്ടോന ഒരു പനിടനി മണസം ഒരു കൂരയുടമന്ന
ഈ കകേരളനീയടന്റെ സസ്വപ സക്ടോകക്ടോത്കേക്ടോരസം നടപനിലെക്ടോക്കനിയതപ.  യു.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്ടമന്റെപ
ആര്ക്കക്ടോണപ ഭൂമനി ടകേക്ടോടുത്തേതപ? 14 വയസനിനു തക്ടോടഴയുള്ള,  പ്രക്ടോയപൂര്ത്തേനികപക്ടോലസം ആകേക്ടോത്തേ
ടപണ്കുട്ടനികേടള  പനീഡനിപനിചപ  ജയനിലെറയനില  കേനിടക്കുന്ന  സകന്തക്ടോഷപ  മക്ടോധവടന്റെ
ടസനിനക്ടോണപ ടകേക്ടോടുത്തേതപ.  അതുകപക്ടോടലെ തടന്ന  ഭൂമക്ടോഫനിയകേള്ക്കപ ടമത്രക്ടോന കേക്ടോയല
നനികേത്തേക്ടോനുള്ള അനുവക്ടോദസം ടകേക്ടോടുത്തു.  ഇവനിടട ഒ.എന.വനി. കുറുപപ പക്ടോടനിയതുകപക്ടോടലെ
നമ്മള് ടകേക്ടോയ്യുസം വയടലെലക്ടോസം നമ്മുകടതക്ടോകുസം ഹപങ്കനിളനികയ എന്ന വരനികേള്ക്കപ   ശ്രനീ.
ഉമ്മന ചെക്ടോണ്ടനി ഒരു തനിരുത്തേപ ടകേക്ടോണ്ടുവന്നു. നമ്മള് ടകേക്ടോയ്യുസം വയടലെലക്ടോസം നമ്മുകടതക്ടോക്കക്ടോസം
സലെനീസം  രക്ടോകജ.  രക്ടോജരത്തേനിടലെ പക്ടോവടപട്ടവര്ക്കപ  ഒരു  തുണ്ടു  ഭൂമനി  ടകേക്ടോടുക്കക്ടോത്തേവര്
കേടകേസംപള്ളനിയനിലസം  കേടവനയനിലസം  കേടമക്കുടനിയനിലസം  ഉള്ള  ഭൂമനി  തട്ടനിടയടുത്തേതക്ടോടണന്നപ
നക്ടോസം കേക്ടോണണസം. എടന്റെ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തേനിടലെ തമനിഴക്ടോടനികനക്ടോടപ കചെര്ന്നപ കേനിടക്കുന്ന
പ്രകദശമക്ടോണപ മുതലെമട.  അവനിടട ഒരു അമ്മ പക്ടോര്ട്ടനി ഓഫനീസനികലെക്കപ കേയറനിവന്നപ
അവര്ക്കപ  കേനിട്ടനിയ  കരഖ  കേക്ടോണനിചടകേക്ടോണ്ടപ  ബന്തടുക്ക  ടതരനിയുമക്ടോ  ബദനിയടുക്ക
ടതരനിയുമക്ടോ എന്നപ കചെക്ടോദനിക്കുന്നു.  ആര്ക്കക്ടോണപ അവര് ഭൂമനി ടകേക്ടോടുത്തേതപ, ടകേക്ടോടുത്തേതപ
കരഖ  മക്ടോത്രസം.  അളന്നപ  ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന  അവര്ക്കപ  കേഴനികഞക്ടോ?  350  കേനികലെക്ടോമനീറര്
അകേടലെയുള്ള കേക്ടോസര്കഗക്ടോഡപ ജനിലയനിടലെ ഏകതക്ടോ ഒരു തുരുത്തേനില ഭൂമനി ടകേക്ടോടുത്തുടവന്ന
വരക്ടോജ കരഖയക്ടോണപ ടകേക്ടോടുത്തേനിരനിക്കുന്നതപ.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ ഈ ഗവണ്ടമന്റെനില ജനങ്ങള്ക്കപ
ഏടറ പ്രതനീകയുണ്ടപ.  4.7  ലെകസം ഭവനരഹനിതരുസം  ഭൂമനിയുണ്ടക്ടോയനിട്ടുസം വനീടനിലക്ടോത്തേ
2.91  ലെകസം ആളകേളസം  1.79 ലെകസം ഭൂരഹനിതരുസം ഉണ്ടപ.  ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ അധനികേക്ടോരത്തേനില
കേയറനി നൂറപ  ദനിവസത്തേനിനകേസം  എലക്ടോവര്ക്കുസം  വനീടപ  എന്ന  സസ്വപ  സക്ടോകക്ടോത്കേക്ടോരത്തേനിടന്റെ
പുതനിയ പദ്ധതനിയക്ടോണപ പ്രഖരക്ടോപനിചതപ. ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ 5 വര്ഷത്തേനിനകേസം 5 ലെകസം
കപര്ക്കപ  വനീടപ  ടകേക്ടോടുക്കുടമന്ന  പ്രതനീക  കകേരളത്തേനിടലെ  ജനങ്ങള്ക്കുണ്ടപ.  അതപ
നടപനിലെക്ടോക്കക്ടോന രക്ടോഷനീയ ഇചക്ടോശകനിയുള്ള ഒരു ഗവണ്ടമന്റെപ എന്ന നനിലെയനില ഞങ്ങള്
സസ്വക്ടോഗതസം ടചെയ്യുന്നു.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെപ ഐ.എ.ഹവ. പദ്ധതനിയുടട കപരപ  ഹപ്രസം
മനിനനിസര്  ആവക്ടോസപ  കയക്ടോജന  (PMAY)  എന്നു  മക്ടോറനിയതക്ടോയനി  ഇവനിടട  പറഞ.
ഞങ്ങള്ക്കറനിയക്ടോനുള്ളതപ ഇന്ദനിരക്ടോ ഗക്ടോനനിയുടട നക്ടോമകധയത്തേനിലള്ള ഒരു പദ്ധതനിയുടട
കപരപ മക്ടോറനിയകപക്ടോള് ഒന്നു പ്രതനികഷധനിക്കക്ടോന യു.ഡനി.എഫപ-നപ കേഴനികഞക്ടോ? 2011-ല
എടുത്തേനിട്ടുള്ള കേണക്കപ പ്രകേക്ടോരമുള്ള ഗുണകഭക്ടോകക്ടോവനിനപ ടകേക്ടോടുത്തേക്ടോല മതനിടയന്നക്ടോണപ
ഇകപക്ടോള് പറയുന്നതപ.  അതപ പട്ടനികേജക്ടോതനിക്കക്ടോരുസം മത നബ്യൂനപകങ്ങളസം ഉള്ടപടുന്ന
24341  കപര്ക്കപ  മക്ടോത്രമക്ടോയനി  നനിജടപടുത്തുന്നു.  അതപ  തനിരുകത്തേണ്ടതക്ടോടണന്നക്ടോണപ
എനനിക്കപ  അഭരര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.  അഴനിമതനിരഹനിത  പഞക്ടോയത്തേപ  എന്ന  സസ്വപസം
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കകേരളത്തേനിലണ്ടക്ടോകേക്ടോന കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  ഒന്നപ കഫക്ടോണ് ടചെയക്ടോകലെക്ടോ ഒരു എസപ.എസം.എസപ.
അയചക്ടോകലെക്ടോ ഓണ്ഹലെന വഴനി അകപക നലകേനിയക്ടോകലെക്ടോ മറുപടനി ഉടടന ലെഭനിക്കുസം.
അതക്ടോണപ കഫക്ടോര് ദനി പനീപനിള് എന്ന പദ്ധതനി.  കഫക്ടോര് ദനി പനീപനിളനിടന ജനങ്ങള് സസ്വക്ടോഗതസം
ടചെയ്യുന്നു.  ഉമ്മന ചെക്ടോണ്ടനി സക്ടോറനിടന്റെ കേക്ടോലെത്തുസം കഫക്ടോര് ദനി പനീപനിള് ഉണ്ടക്ടോയനിരുന്നു.  രക്ടോത്രനി
കഫക്ടോണ്  ടചെയക്ടോല  അര്ദ്ധരക്ടോത്രനി  വടര  സലപനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുന്ന  ചെനിലെ  ആളകേടള
കകേന്ദ്രനീകേരനിച കഫക്ടോര് ദനി പനീപനിള്;  ഉമ്മന ചെക്ടോണ്ടനി സക്ടോറനിടന്റെ ഭരണ കേക്ടോലെടത്തേ ജനിക്കുകമക്ടോനുസം
കജക്ടോപനുസം സരനിതയുസം സലെനീസം രക്ടോജുസം ആയനിരുന്നു അതപ.  ഇതപ അതല.  ജനങ്ങള്ക്കപ
കസവനസം ടകേക്ടോടുക്കുന്ന കഫക്ടോര് ദനി പനീപനിളക്ടോണപ കകേരളത്തേനില നടപനിലെക്ടോക്കക്ടോന കപക്ടോകുന്നതപ.
കമക്ടോകട്ടക്ടോര് വക്ടോഹന രസംഗത്തേപ ഏടറ പ്രതനിസനനി കനരനിടക്ടോന കപക്ടോകുകേയക്ടോടണന്നപ  ഇവനിടട
എനനിക്കപ  മുമപ  പറഞവര്  സൂചെനിപനിച.  Road  Transport  Safety  Bill  എന്നു
ഓമനകപരനിട്ടപ  ഇന്തരക്ടോ  ഗവണ്ടമന്റെപ  ഒരു  പുതനിയ  ബനില  അവതരനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ടഫഡറല  സനിസത്തേനിടന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില  പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്ന  കകേരളത്തേനിടന്റെ
രജനികസ്ട്രഷന ഉള്ടപടടയുള്ള ഹലെസനസുസം ബക്ടോഡ്ജുസം ടപര്മനിറ്റുസം  ടകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള
അധനികേക്ടോരടത്തേ മൂന്നപ  അകതക്ടോറനിറനികേള്   രൂപനീകേരനിചടകേക്ടോണ്ടപ  കേവര്ടന്നടുക്കക്ടോനുള്ള
തനീരുമക്ടോനമക്ടോണപ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെപ  എടുത്തേനിരനിക്കുന്നതപ.  അതനില  പ്രതനികഷധനിക്കക്ടോനുസം
പ്രതനികേരനിക്കക്ടോനുസം കേഴനിയണസം.  കമക്ടോകട്ടക്ടോര് ടതക്ടോഴനിലെക്ടോളനികേളടട സമന്നമക്ടോയ കകമനനിധനികേളണ്ടപ.
200-ലെധനികേസം കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണപ കേഴനിഞ ഗവണ്ടമന്റെപ ഹദനസംദനിന ടചെലെവനിനുകവണ്ടനി
മക്ടോറനിടയടുത്തേതപ.  എന്നക്ടോല  ആ  കകമനനിധനിടയ,  കുത്തേഴനിഞ  കേനിടക്കുന്നടതക്ടോന്നപ
മക്ടോറനിടയടുക്കക്ടോന നമുക്കപ കേഴനികയണ്ടതുണ്ടപ.  വക്ടോഹന അപകേടങ്ങളനിലക്ടോത്തേ ഒരു കകേരളമക്ടോക്കനി
നമ്മുടട  സസംസ്ഥക്ടോനടത്തേ  മക്ടോറ്റുന്നതനിനുള്ള  പ്രവര്ത്തേനങ്ങള്  ടകേക്ടോണ്ടുവരണടമന്നപ
അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.  സഭയനില പലെരുസം പുലെനിമുരുകേടന കുറനിചപ പറയുന്നതു കകേട്ടു.
പുലെനിമുരുകേനനില അഭനിനയനിച ശ്രനീ.  കമക്ടോഹനലെക്ടോലെനിടന ഞക്ടോന ഏടറ ബഹുമക്ടോനനിക്കുന്നു.
പടക  ഈ  രക്ടോജരത്തേപ  അസംബരചുസംബനികേളക്ടോയ  ടകേട്ടനിടസം  പണനിയുന്നതനിനുകവണ്ടനി
ഭൂമക്ടോഫനിയകേള് ആട്ടനിപക്ടോയനിക്കുന്ന നനിര്ദ്ധനരക്ടോയ കേമ്മട്ടനിപക്ടോടടത്തേ ബക്ടോലെനുള്ടപടടയുള്ളവരുടട
പകത്തേപ നനിലക്കക്ടോന ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ തയ്യേക്ടോറക്ടോകേണടമന്ന അഭരര്ത്ഥനകയക്ടോടുകൂടനി
ഇവനിടട അവതരനിപനിച ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം പനിന്തക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണപ. 

ശ്രനീ  .     സനി  .   എഫപ  .   കതക്ടോമസപ:  സര്, ശ്രനീ. ടകേ. ബക്ടോബു ഇവനിടട എലക്ടോസം ശരനിയക്ടോയനി,
പൂര്ണ്ണമക്ടോയനി എന്നുള്ള രനീതനിയനിലെക്ടോണപ അവതരനിപനിചതപ.  ഈ സര്ക്കക്ടോര് വന്നനിട്ടപ ഇകപക്ടോള്
അഞപ മക്ടോസകമ ആയനിട്ടുള.  ഈ ഗവണ്ടമന്റെനിടലെ തകദശ സസ്വയസംഭരണ വകുപ്പുമനനിയുടട
പ്രവര്ത്തേനങ്ങടളക്കുറനിചപ പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം വനിലെയനിരുത്തേലെനിനപ സമയമക്ടോയനിട്ടനില.  പടക
ഈ അഞ്ചു വര്ഷകത്തേക്കപ ആവശരമുള്ള നല പദ്ധതനികേള് തുടകങ്ങണ്ട സമയമക്ടോയനി.



428 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 20, 2016

തകദശ  സസ്വയസംഭരണ  വകുപപ  എന്നുപറയുന്നതപ  പ്രക്ടോകദശനികേ  ഗവണ്ടമനകേളക്ടോണപ.
നമ്മുടട കകേക്ടോര്പകറഷനുകേള്, മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേള്, കബക്ടോക്കപ പഞക്ടോയത്തുകേള്, ജനിലക്ടോ
പഞക്ടോയത്തുകേള്,ഗക്ടോമ  പഞക്ടോയത്തുകേടളക്ടോടക്കയക്ടോണപ  അവ.  വക്ടോസവത്തേനില  അധനികേക്ടോരസം
ജനങ്ങളനിടലെത്തേനിക്കുന്നതനില  ഏടറ  കനട്ടസം  ഹകേവരനിച  ഒരു  സസംസ്ഥക്ടോനമക്ടോണനിതപ.
ഒരുപടക നമുക്കപ ഇവനിടട ടചെയ്യേക്ടോന കേഴനിയുന്നതനികനക്കക്ടോള് വനികകേന്ദ്രനീകൃതമക്ടോയനി ധക്ടോരക്ടോളസം
കേക്ടോരരങ്ങള് കകേരളത്തേനിനുകവണ്ടനി ടചെയ്യേക്ടോന കേഴനിയുന്നതപ ഈ പ്രക്ടോകദശനികേ ഗവണ്ടമന
കേളനിലൂടടയക്ടോണപ.  ഇന്നപ  കകേരളസം കനരനിടുന്ന വലെനിയ പലെ പ്രശങ്ങളസം പരനിഹൃതമക്ടോകേക്ടോടത
നനിലക്കുന്നു.  ഇനനിയുസം  ഒരുപക്ടോടപ  കേക്ടോരരങ്ങള്  ടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോയനി  വന്നനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ഉദക്ടോഹരണമക്ടോയനി  മക്ടോലെനിനര  കൂമക്ടോരസം.  മക്ടോലെനിനര  പ്രശത്തേനില ഇതുവടര നമ്മള് സസ്വനീകേരനിച
നടപടനികേള്ക്കപ  ഫലെസം  കേനിട്ടനികയക്ടോ;  ഒരു  പരനികശക്ടോധന  നടകത്തേണ്ട  സമയമകല?
ബഹുമക്ടോനടപട്ട  മനനിയുടട ഇപ്രക്ടോവശരടത്തേ  മറുപടനികേള് പരനികശക്ടോധനിചകപക്ടോള് എലക്ടോ
പ്രകദശങ്ങളനിലസം  ടനീറപടമന്റെപ  പക്ടോനകേള്  കപക്ടോലള്ള  സസംവനിധക്ടോനങ്ങള്  ഒരുക്കുടമന്നപ
പറഞ.  പ്രക്ടോകദശനികേമക്ടോയനി  മക്ടോലെനിനര  സസംസരണത്തേനിനക്ടോവശരമക്ടോയ  പദ്ധതനികേടള
കുറനിടചക്ടോടക്ക  പറയുന്നുണ്ടപ.  പകക ഇടതക്ടോടക്ക നമ്മുടട നക്ടോട്ടനില  ഫലെസം കേകണ്ടക്ടോ?
കേഴനിഞ എട്ടു പത്തുവര്ഷമക്ടോയനി മക്ടോലെനിനര സസംസരണത്തേനിനുകവണ്ടനിയുള്ള  പരനിപക്ടോടനികേള്
ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടപ  അതനിനപ ഫലെമുണ്ടക്ടോയനിട്ടനിടലങ്കനില  ഇനനിടയങ്കനിലസം വലെനിയ പ്രക്ടോധക്ടോനരസം
നലകേനി  തകദശസസ്വയസംഭരണ  വകുപപ  ഇതപ  ഏടറടുക്കണസം.  മക്ടോലെനിനര  സസംസരണസം
എവനികടക്കക്ടോണപ കപക്ടോകുന്നതപ; നഗരങ്ങളനില മൂക്കപ ടപക്ടോത്തേനിയക്ടോണപ ജനങ്ങള് നടക്കുന്നതപ.
പുഴകേള്, നദനികേള്, കതക്ടോടുകേള്, ടതരുവകേള് തുടങ്ങനി ഏതപ പ്രകദശടമടുത്തേക്ടോലസം മക്ടോലെനിനര
കൂമക്ടോരമക്ടോണപ.  അതനിടനക്ടോരു  പരനിഹക്ടോരസം  കേണ്ടുപനിടനിക്കക്ടോന  തകദശ  സസ്വയസംഭരണ
വകുപപ  പ്രക്ടോകദശനികേ ഗവണ്ടമനകേളടട സഹകേരണകത്തേക്ടോടുകൂടനി  നടലക്ടോരു ആകന
പക്ടോന  തയ്യേക്ടോറക്ടോകക്കണ്ട   സമയമകല;  അടുത്തേ  അഞ്ചുവര്ഷസം  ടകേക്ടോടണ്ടങ്കനിലസം  ഈ
പദ്ധതനി കകേരളത്തേനില വനിജയനിപനികക്കണ്ടതകല? ഇക്കക്ടോരരസം ഗവണ്ടമന്റെപ ഗഗൗരവമക്ടോയനി
ചെനിന്തനികക്കണ്ടതക്ടോണപ. വക്ടോസവത്തേനില അങ്ങടനടയക്ടോരു പദ്ധതനിയനില. ഇകപക്ടോഴുസം മറുപടനിയനില
പറയുന്നതപ തക്ടോരതകമരന ഉറവനിട മക്ടോലെനിനരസസംസരണമക്ടോണപ നലടതന്നക്ടോണപ.  പകക
ഇതപ എങ്ങടന വനിജയനിക്കുസം.  വനീടുകേളനില ഉറവനിടമക്ടോലെനിനരസം സസംഭരനിക്കുന്നു,  ഹജവസം,
അഹജവസം  തരസംതനിരനിക്കുന്നു,  എവനിടടടയങ്കനിലസം  ശരനിയക്ടോയനി  നടക്കുന്നുകണ്ടക്ടോ?
അഹജവമക്ടോലെനിനരങ്ങള്  കേളകപ  ടചെയ്യുന്നുകണ്ടക്ടോ;  പ്രക്ടോകദശനികേ  മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേള്
അടലങ്കനില  പഞക്ടോയത്തുകേള്  അവ  കശഖരനിചടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുന്നുകണ്ടക്ടോ?  അതപ
കശഖരനിചടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയക്ടോല  അഹജവ  മക്ടോലെനിനരങ്ങള്  കേളകപ  ടചെയ്യേക്ടോന  കവടറ
ഏജനസനി വരുടമന്നപ പറഞ. എവനിടടടയങ്കനിലസം വരുന്നുകണ്ടക്ടോ? പക്ടോസനികേപ മക്ടോലെനിനരങ്ങളസം
അഹജവ മക്ടോലെനിനരങ്ങളസം കുന്നുകൂടുന്നു.  ടനീറപടമന്റെപ  പക്ടോനകേള്ക്കപ  ഒരനിടത്തുസം സ്ഥലെസം
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കേനിട്ടുന്നനില.  ഒരു  പ്രകദശത്തുസം  സ്ഥലെടമടുക്കക്ടോന  ആളകേള്  സമ്മതനിക്കുന്നനില.  ഒരു
വനിമക്ടോനത്തേക്ടോവളകമക്ടോ കസഡനിയകമക്ടോ കപക്ടോലള്ള വനവനികേസന പദ്ധതനികേള്ക്കപ സ്ഥലെടമടുക്കുന്ന
പ്രക്ടോധക്ടോനരകത്തേക്ടോടുകൂടനി ഓകരക്ടോ നഗരത്തേനിലസം,  രണ്ടു മൂന്നപ പഞക്ടോയത്തേപ  കകേന്ദ്രങ്ങളനില
അടലങ്കനില ജനിലകേളനില സ്ഥലെസം ഏടറടുത്തുടകേക്ടോണ്ടപ ഇത്തേരസം ടനീറപടമന്റെപ പക്ടോന്റെപ നടകത്തേണ്ട
ഉത്തേരവദനിതസ്വസം  ഗവണ്ടമന്റെനിനനികല;  പലെ വനികദശ  രക്ടോജരങ്ങളനിലസം  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
ചുമതലെയനില  സ്ഥലെസം  ഏടറടുത്തേപ  ടനീറപടമന്റെപ  പക്ടോന്റെപ  നടത്തേക്ടോനുള്ള  സസംവനിധക്ടോനങ്ങളണ്ടപ.
പകക കകേരളത്തേനില ടകേക്ടോചനിയനിലസം  തനിരുവനന്തപുരത്തുസം ഏതപ പ്രകദശത്തേപ ടചെന്നക്ടോലസം
മക്ടോലെനിനര കൂമക്ടോരമക്ടോണപ. ഇതനിനുകവണ്ടനി ഒരു ആകന പക്ടോന തയ്യേക്ടോറക്ടോക്കനി കൃതരമക്ടോയ
അവകലെക്ടോകേനസം നടത്തേനി,  പുകരക്ടോഗതനി വനിലെയനിരുത്തേനി സമയബനനിതമക്ടോയനി ഒരു പദ്ധതനി
ആവനിഷ്കരനിക്കക്ടോന ഗവണ്ടമന്റെപ  തക്ടോലപരരസം കേക്ടോണനിക്കുന്നനില എടന്നക്ടോരു പരക്ടോതനിയുണ്ടപ.
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  ആരസംഭ  ഘട്ടത്തേനിലെക്ടോണപ  ഈ  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനികക്കണ്ടതപ.
പഞക്ടോയത്തുകേള്ക്കപ ടനീറപടമന്റെപ പക്ടോന്റെനിനുകവണ്ടനി  35  ലെകസം രൂപ വടര ടകേക്ടോടുക്കക്ടോടമന്നപ
ഉത്തേരത്തേനില  പറയുന്നുണ്ടപ.  ഇതപ  എവനിടട  പ്രക്ടോവര്ത്തേനികേമക്ടോകുന്നു;  കകേരളത്തേനിടലെ  ഏടതങ്കനിലസം
നഗരത്തേനില ടനീറപടമന്റെപ  പക്ടോനസം  മക്ടോലെനിനരസസംസരണവസം വനിജയനിചനിട്ടുകണ്ടക്ടോ?  കകേരളസം
എങ്ങടന  ഇതനില  നനിന്നുസം  കമക്ടോചെനസം  കനടുസം?  അതുടകേക്ടോണ്ടപ  ഈ  വനിഷയത്തേനില
ശകമക്ടോയ ഒരു പരനിപക്ടോടനി  ആവനിഷ്കരനിചപ  നടലക്ടോരു പദ്ധതനിയക്ടോയനി മക്ടോറനിടയടുകക്കണ്ട
ഉത്തേരവക്ടോദനിതസ്വസം ഗവണ്ടമന്റെനിനുണ്ടപ. 

അധനികേക്ടോര  വനികകേന്ദ്രനീകേരണടത്തേക്കുറനിചപ  ഇവനിടട  പറഞ.  അധനികേക്ടോര

വനികകേന്ദ്രനീകേരണസം  വന്നകപക്ടോള്  നഗരങ്ങള്ക്കപ  പണവസം  അധനികേക്ടോരവസം  ഹകേമക്ടോറനി.

പകക  ഇന്നപ  എന്തക്ടോണപ  അവസ്ഥ;  ഈ  നഗരങ്ങള്ക്കക്ടോവശരമക്ടോയ  ഫണ്ടുകണ്ടക്ടോ;

നമ്മള് പക്ടോന ഫണ്ടപ ടകേക്ടോടുക്കുന്നു, അവര്ക്കപ കുറചപ തനതപ ഫണ്ടുടണ്ടന്നപ പറയുന്നു.

പകക നഗരത്തേനില എടന്തങ്കനിലടമക്ടോരു അതരക്ടോവശരസം വന്നക്ടോല നൂറപ രൂപ എടുത്തേപ

ടചെലെവക്ടോക്കക്ടോന  കേഴനിയക്ടോത്തേ  മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേളസം  പഞക്ടോയത്തുകേളമക്ടോണപ  ഇകപക്ടോള്

നമ്മുടട നക്ടോട്ടനിലള്ളതപ. തനതപ ഫണ്ടനിലക്ടോത്തേതനിടന്റെ കുറവപ പരനിഹരനിക്കക്ടോന എന്തക്ടോണപ

മക്ടോര്ഗ്ഗസം?  മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേളനിടലെ ജനീവനക്കക്ടോരുടട ശമളവസം ടപനഷനുസം അതക്ടോതപ

മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേള്  ടകേക്ടോടുക്കണടമന്നക്ടോണപ  പറയുന്നതപ.  അങ്ങടന  ടകേക്ടോടുത്തേക്ടോല

പനിടന്ന അവര്ക്കപ എന്തപ മനിചസം കേനിട്ടുസം. ശമളത്തേനിനുകവണ്ടനി ജനറല പര്പസപ ഗക്ടോന്റെപ

ടകേക്ടോടുക്കുന്നു. എടന്റെ മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനിയനില 50 ലെകസം രൂപ മക്ടോസസം  ആവശരമക്ടോണപ.

ഗവണ്ടമന്റെപ  ടകേക്ടോടുക്കുന്നതപ ഏഴപ  ലെകസം രൂപയുസം.  എങ്ങടന കേക്ടോരരങ്ങള് നനീങ്ങുസം;

ഒരു  നഗരത്തേനിടലെ  മക്ടോത്രസം  കേണടക്കടുത്തേകപക്ടോള്  ഗവണ്ടമന്റെപ  ടകേക്ടോടുക്കക്ടോനുള്ള

ടപനഷന  അകലെക്ടോട്ടപടമന്റെപ  കുടനിശ്ശേനികേ  നക്ടോലെപ  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണപ.  ഒരു  കറക്ടോഡപ
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തകേര്ന്നക്ടോല,  ഒരു ഹപപപ ഹലെന ടപക്ടോട്ടനിയക്ടോല,  ഹപപപ മക്ടോറനിയനിടക്ടോന,  പത്തേപ വഴനിവനിളക്കപ

കേത്തേക്ടോതനിരുന്നക്ടോല  പഞക്ടോയത്തുകേളടടകയക്ടോ  മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേളടടകയക്ടോ  ഹകേവശസം

പണമനില.  അവനിടടത്തേ ജനീവനക്കക്ടോരുടട ശമളവസം  ടപനഷനുസം മറ്റു ടചെലെവകേളസം വഹനിക്കണസം.

ടവള്ളത്തേനിടന്റെയുസം  ഹവദദ്യുതനിയുകടയുസം  ചെക്ടോര്ജപ  എകപക്ടോഴുസം  വര്ദ്ധനിക്കുന്നു,  അതുസം

മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേളനില നനിന്നുസം പഞക്ടോയത്തുകേളനില നനിന്നുസം ടകേക്ടോടുക്കണസം.  ഇതുസസംബനനിചപ

പരനികശക്ടോധന നടത്തുന്നുകണ്ടക്ടോ?  നമ്മുടട നഗരങ്ങളസം ഗക്ടോമങ്ങളസം ടകേക്ടോടുക്കുന്ന പക്ടോന

ഫണ്ടപ നനിശ്ചനിത കമഖലെയ്ക്കുകവണ്ടനി മക്ടോത്രസം ടചെലെവക്ടോക്കക്ടോന  നനിര്കദശനിക്കണസം.  മക്ടോറനിവയക്ടോന

അവര്ക്കപ  പണമനില.  ഗവണ്ടമന്റെപ  ടകേക്ടോടുകക്കണ്ട  കുടനിശ്ശേനികേയുസം  ജനറല  പര്പസപ

ഗക്ടോനസം  ടപനഷന അകലെക്ടോട്ടപടമനസം  ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന  തയ്യേക്ടോറക്ടോകുന്നുമനില.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ

ഇത്തേരസം കേക്ടോരരങ്ങളനില നമ്മുടട മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേള്ക്കുസം പഞക്ടോയത്തുകേള്ക്കുസം ഒന്നുസം

ടചെയ്യേക്ടോന സക്ടോധനിക്കക്ടോടത വനിഷമനിക്കുന്ന ഈ ഘട്ടത്തേനില  അവടര സക്ടോമത്തേനികേമക്ടോയനി

ബലെടപടുത്തേക്ടോന എന്തപ മക്ടോര്ഗ്ഗമുടണ്ടന്നപ കനക്ടോക്കണസം. അകതക്ടോടടക്ടോപസം കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത

പദ്ധതനികേള് ധക്ടോരക്ടോളമുണ്ടപ.

മനി  .   ടചെയര്മക്ടോന:   അങ്ങയുടട സമയസം കേഴനിഞ.   പനീസപ കേണ്ക്ലൂഡപ.......

ശ്രനീ  .    സനി  .    എഫപ  .    കതക്ടോമസപ:  സര്,  ഒരു  കേമ്മനിറനിടയകയക്ടോ  ഒരു  ടനീമനിടനകയക്ടോ

നനികയക്ടോഗനിചടകേക്ടോണ്ടപ ഈ പദ്ധതനികേളനില കകേരളത്തേനിനപ ശരനിക്കുസം പ്രകയക്ടോജനസം കേനിട്ടുന്നുകണ്ടക്ടോ

എടന്നക്ടോരു പരനികശക്ടോധന നടത്തേണസം. എത്രകത്തേക്ടോളസം തുകേ നമ്മള് വക്ടോങ്ങുന്നു, അതനില

എത്രകത്തേക്ടോളസം വനിജയനിച. കലെക്ടോകേ ബക്ടോങ്കനിടന്റെ സഹക്ടോയസം ലെഭനിക്കുന്നതപ പത്തേപ നഗരങ്ങള്ക്കുസം

കുറചപ  പഞക്ടോയത്തുകേള്ക്കുസം മക്ടോത്രകമയുള്ളു.  കൂടുതല സഹക്ടോയസം എങ്ങടന വക്ടോങ്ങക്ടോസം

എന്നതനിടനക്കുറനിചപ  മനസനിലെക്ടോക്കനി  പഞക്ടോയത്തുകേടളയുസം  മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേടളയുസം

സക്ടോമത്തേനികേമക്ടോയനി ബലെടപടുത്തുവക്ടോനുള്ള നടപടനികേള് കൂടനി സസ്വനീകേരനിക്കണസം. സമ്പൂര്ണ്ണ

ശുചെനിതസ്വസം,  മക്ടോലെനിനര  സസംസരണസം,  മക്ടോലെനിനര  നനിര്മ്മക്ടോര്ജനസം തുടങ്ങനിയവയ്ക്കുകവണ്ടനി

സമഗമക്ടോയ ഒരു  പദ്ധതനി, ഇതുവടര വനിജയനിചനിട്ടനിലക്ടോത്തേ ഈ രസംഗടത്തേ വനിജയനിപനിക്കുവക്ടോന

നടപടനി  സസ്വനീകേരനിക്കണസം.  ഇതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ  ഒരു  കേര്മ്മപദ്ധതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കക്ടോ

ത്തേതനികനക്ടോടപ പ്രതനികഷധസം അറനിയനിചടകേക്ടോണ്ടപ ഞക്ടോന നനിര്ത്തുന്നു. 

ശ്രനീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷപ കുമക്ടോര്:  സര്,  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള അനുകൂലെനിക്കുന്നു.
കകേരളത്തേനിടലെ ജനങ്ങളടട  വനിഷയവമക്ടോയനി  ഏറവസം  ബനടപട്ടപ  നനിലക്കുന്ന രണ്ടപ
വകുപ്പുകേടളക്കുറനിചക്ടോണപ ഇന്നപ ഇവനിടട ചെര്ച ടചെയ്യുന്നതപ. ഈ ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള ഞക്ടോന
പരനിപൂര്ണ്ണമക്ടോയനി പനിന്തുണയ്ക്കുകേയക്ടോണപ.  നക്ടോലമക്ടോസസം ടകേക്ടോണ്ടപ എലക്ടോസം ശരനിയക്ടോയനി എന്നു
പറയക്ടോന സമയമക്ടോയനിട്ടനില.  പകക ശരനിയക്ടോക്കക്ടോനുള്ള തുടക്കസം കുറനിചനിട്ടുടണ്ടന്നക്ടോണപ
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നമ്മളസം ഈ നക്ടോട്ടനിടലെ ജനങ്ങളസം വനിശസ്വസനിക്കുന്നതപ.  കേഴനിഞ കേക്ടോലെങ്ങളനില എടന്റെ
സുഹൃത്തേക്ടോയ കഡക്ടോ. എസം. ടകേ. മുനനീറനിടന്റെ ചെനിറകേരനിയക്ടോന, ഈ വകുപനിടന പതനിനക്ടോറപ
തുണ്ടമക്ടോയനി മുറനിച.  വനിരലെപ കവടറ,  കേക്ടോലെപ കവടറ,  കേണ്ണപ കവടറ,  മൂക്കപ കവടറ,  ചുണ്ടപ
കവടറ,  ടവട്ടനിമക്ടോറനിയടതലക്ടോസം ഒന്നനിപനിചടകേക്ടോണ്ടപ  so many cooks spoil  ടചെയ ആ
ഡനിഷപ ഇകപക്ടോള് ഒരു കുക്കനിടന ഏലപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. അകദഹസം നന്നക്ടോയനി അതപ
ടചെയ്യുസം.  അന്നപ നമ്മള് ഒന്നനിചക്ടോയനിരുന്നു.  ഉള്ളകേക്ടോരരസം  എകപക്ടോഴക്ടോയക്ടോലസം  പറയണമകലക്ടോ?
അന്നുസം ഈ അഭനിപ്രക്ടോയസം പറഞനിട്ടുണ്ടപ.  അന്നപ പറഞനിട്ടുകണ്ടക്ടോ എന്നപ കഡക്ടോ.  എസം.
ടകേ. മുനനീറനികനക്ടോടപ കചെക്ടോദനിചക്ടോല മതനി. അകങ്ങയ്ക്കുസം അതനില നനിന്നുസം ഒരു പനീസപ കേനിട്ടനി.
എനനിക്കപ അതനില പ്രതനികഷധമുണ്ടപ. അതപ കഡക്ടോ. എസം. ടകേ. മുനനീറനിടന കദക്ടോഹനിക്കക്ടോന
കവണ്ടനി ടചെയതക്ടോടണന്നപ എനനിക്കുസം ജനങ്ങള്ക്കുസം നന്നക്ടോയനി അറനിയക്ടോസം.  സനി.എചപ.-ടന്റെ
മകേടന ഒന്നപ ഹകേകേക്ടോരരസം ടചെയ്യേക്ടോന കവണ്ടനി ടചെയതക്ടോണപ.  അതപ കുഴപമനില.  പകക
ഇന്നപ അതല സക്ടോഹചെരരസം. ഇന്നപ അതനിടനക്ടോരു മനനിയുസം   നക്ടോഥനുമുണ്ടപ. നക്ടോലെപ മക്ടോസസം
ടകേക്ടോണ്ടപ  കഡക്ടോ.  ടകേ.  ടനി.  ജലെനീല  എലക്ടോസം  ശരനിയക്ടോക്കനിടയന്നപ  ഞക്ടോന  പറയുന്നനില.
പകക അകദഹത്തേനിനതപ കേഴനിയുടമന്നപ വനിശസ്വസനിക്കുന്ന  ഒരു സഹപ്രവര്ത്തേകേനക്ടോണപ
ഞക്ടോന.  കേക്ടോരണസം അകദഹത്തേനിടന്റെ കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടുകേള് അത്തേരത്തേനിലള്ളതക്ടോണപ.  ആ കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടുകേള്
എല.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെനില  വലെനിയ  ഒരു  മക്ടോറമുണ്ടക്ടോക്കുസം.  ബഹുമക്ടോനടപട്ട
മനനികയക്ടോടപ എനനിക്കപ പറയക്ടോനുള്ളതപ,  ജനക്ടോധനിപതരത്തേനില മഹക്ടോത്മക്ടോഗക്ടോനനി സസ്വപസം
കേണ്ട  ശകമക്ടോയ ഒരു സക്ടോന്നനിദ്ധരമക്ടോണപ ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളനിടലെ അധനികേക്ടോരസം. അതപ
നമ്മള്  സസ്വയസം വനിലെയനിരുത്തേണസം.  പഞക്ടോയത്തേപ പ്രസനിഡന്റെനിടന ഭരനിക്കുകേയുസം  പഞക്ടോയത്തേപ
കേമ്മനിറനിടയടുക്കുന്ന തനീരുമക്ടോനങ്ങടള ലെസംഘനിക്കുകേയുസം അതപ നടപനിലെക്ടോക്കനിടക്കക്ടോടുക്കക്ടോന
തയ്യേക്ടോറക്ടോകേക്ടോത്തേ ധനിക്കക്ടോരപരമക്ടോയ സമനീപനസം സസ്വനീകേരനിക്കുന്ന ടസക്രട്ടറനിമക്ടോടര നനിയനനിക്കക്ടോന
ഒരു സസംവനിധക്ടോനമുണ്ടക്ടോകേക്ടോടത ജനക്ടോധനിപതരത്തേനില ത്രനിതലെ പഞക്ടോയത്തേപ സസംവനിധക്ടോനത്തേനിനപ
ഗുണമുണ്ടക്ടോകുകേയനില.  പക്ടോവടപട്ട സനീകേള്,  പട്ടനികേജക്ടോതനി/പട്ടനികേവര്ഗ്ഗത്തേനിലടപട്ടവര്,  സക്ടോധുക്കളസം
പുരുഷന്മേക്ടോരുമക്ടോയ പഞക്ടോയത്തു പ്രസനിഡനമക്ടോര്  എന്നനിങ്ങടന നനിയമസം  അറനിയക്ടോടത
വരുന്ന പഞക്ടോയത്തേപ പ്രസനിഡനമക്ടോടരയക്ടോണപ ടസക്രട്ടറനിമക്ടോര് ഹകേകേക്ടോരരസം ടചെയ്യുന്നതപ.
നനിയമവനിരുദ്ധമക്ടോയനി  ഒന്നുസം  ടചെയ്യേണ്ട.  പകക  നനിയമത്തേനില  നനിന്നുടകേക്ടോണ്ടപ  ഒരു
പഞക്ടോയത്തേപ  കേമ്മനിറനി  എടുക്കുന്ന  തനീരുമക്ടോനങ്ങള്  നടപനിലെക്ടോക്കനിടക്കക്ടോടുക്കക്ടോത്തേ
ഉകദരക്ടോഗസ്ഥന്മേക്ടോര്ടക്കതനിടര കേര്ശനമക്ടോയ നടപടനിടയടുക്കണസം. പഞക്ടോയത്തേപ ടതരടഞടുപപ
കേഴനിഞപ രണ്ടുമക്ടോസസം കേഴനിഞക്ടോണപ ഭരണസം വന്നതപ,  അതനിനുകശഷസം അസസംബനി ഇലെകന
വന്നു,  ഒരു  വര്ഷസം  പഞക്ടോയത്തേപ  കേമ്മനിറനിക്കപ  നഷ്ടടപട്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോടണന്നതപ
ബഹുമക്ടോനടപട്ട മനനി മനസനിലെക്ടോക്കണസം.  ഇനനി നക്ടോലെപ വര്ഷകമയുള.  അതനിനുള്ളനില
ടചെയ്യേക്ടോവന്നതനിടന്റെ  പരമക്ടോവധനി  കേക്ടോരരങ്ങള്  ടചെയ്യേണസം.  അങ്ങപ  ഇതപ  ടചെയ്യുടമന്നപ
പറയക്ടോന  കേക്ടോരണസം,  ഞക്ടോന  വനസം  വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരനിക്കുകമക്ടോള്  അങ്ങയുടട
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മണ്ഡലെത്തേനിടലെ ആലത്തേറയുസം കേക്ടോവസം  കുളങ്ങളസം നവനീകേരനിക്കക്ടോന  വനസം വകുപനിനപ
ഒരു ടപ്രക്ടോകപക്ടോസല തന്നതക്ടോണപ.  അങ്ങയുടട ഭരണകേക്ടോലെത്തേപ പഞക്ടോയത്തുകേള് വഴനി,
ഉടമസ്ഥക്ടോവകേക്ടോശസം  ഏതപ  കകത്രത്തേനികന്റെടതകന്നക്ടോ  ഏതപ   വരകനിയുകടടതകന്നക്ടോ
കനക്ടോക്കക്ടോടത കേക്ടോവകേളസം  കുളങ്ങളസം ആലത്തേറകേളസം സസംരകനിക്കണസം.  ഓകസക്ടോണ്
പക്ടോളനിയനിടലെ വനിള്ളലകേള് മക്ടോറക്ടോന ആലമരങ്ങളസം കേണ്ടല കേക്ടോടുകേളസം നനിര്ബനമക്ടോയുസം
സസംരകനിക്കക്ടോനുള്ള പദ്ധതനി അങ്ങയുടട കേക്ടോലെത്തുണ്ടക്ടോകുടമന്നപ ഞക്ടോന പ്രതനീകനിക്കുകേയക്ടോണപ.
ഗക്ടോമവനികേസനത്തേനില ധക്ടോരക്ടോളസം രൂപ നമുക്കപ നഷ്ടമക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ. തമനിഴപ നക്ടോട്ടനിലസം കേര്ണ്ണക്ടോടകേത്തേനിലസം
പ്രധക്ടോനമനനി ഗക്ടോമനീണ് സഡകേപ കയക്ടോജന  പ്രകേക്ടോരസം ലെകക്കണക്കനിനപ കേനികലെക്ടോമനീററുകേളള്ള
കറക്ടോഡുകേളണ്ടപ.  1999-കലെക്ടോ  മകറക്ടോ  അന്നടത്തേ പ്രധക്ടോനമനനിയക്ടോയനിരുന്ന വക്ടോജ്കപയനിയുടട
ജന്മേദനിന സമ്മക്ടോനമക്ടോയനി ടകേക്ടോണ്ടുവന്നതക്ടോണപ ഗക്ടോമനീണ് സഡകേപ കയക്ടോജന.  നനിര്ഭക്ടോഗരവശക്ടോല
കകേരളത്തേനിനപ  ആയനിരക്കണക്കനിനപ  കേനികലെക്ടോമനീറര് കറക്ടോഡപ  മക്ടോത്രകമ പൂര്ത്തേനിയക്ടോക്കക്ടോന
കേഴനിഞള. ഈ കകേന്ദ്ര ഫണ്ടപ നമ്മള് നഷ്ടടപടുത്തേനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  പനി.ഡബബ്യൂ.ഡനി-യനില
നടന്നതുകപക്ടോലള്ള  അഴനിമതനിയക്ടോണപ  ഇവനിടടയുസം  നടക്കുന്നതപ.  കേക്ടോരണസം,  ഒരു
കേനികലെക്ടോമനീറര് കറക്ടോഡനിനപ   118 ലെകസം രൂപ കവണടമന്നപ എഴുതനിടക്കക്ടോടുത്തു. സര്ക്കക്ടോര്
ഖജനക്ടോവനിടലെ പണമക്ടോടണന്നപ ആകലെക്ടോചെനിക്കണസം.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമന്റെനിനപ സസംശയസം
കതക്ടോന്നനി,  കകേന്ദ്രസസംഘസം  വന്നപ അതപ  103  ലെകസം രൂപയക്ടോയനി ടവട്ടനിക്കുറച.  ഒരു
കേനികലെക്ടോമനീറര് കറക്ടോഡപ പണനിയക്ടോന 118 ലെകസം എന്നതപ 103 ലെകമക്ടോയനി കുറഞ. എത്ര
രൂപ  നഷ്ടമക്ടോയനിടയന്നുള്ള  വരതരക്ടോസസം  മനസനിലെക്ടോക്കണസം.  നനികുതനി  ടകേക്ടോടുക്കുന്ന
പണമക്ടോണപ.  ഇക്കക്ടോരരത്തേനില ബഹുമക്ടോനടപട്ട  മനനി മറുപടനി  പറയണസം.  കകേന്ദ്രസഹക്ടോയസം
കേനിട്ടുന്ന പലെ പദ്ധതനികേളസം  പ്രകതരകേനിചപ  നബക്ടോര്ഡനിടന്റെ പദ്ധതനികേള്ക്കപ  വര്ക്കപ  ടകേക്ടോടുക്കുന്നനില.
ആര്.ഐ.ഡനി.എഫപ.-ല  നനിന്നുസം  ഒരു  കകേക്ടോടനിയുസം  രണ്ടുകകേക്ടോടനിയുസം  കേനിട്ടുന്നനിടത്തേപ
ടകേക്ടോടുക്കുന്നതപ  15  ലെകസം  രൂപയുടട  ടപ്രക്ടോകപക്ടോസലെക്ടോണപ.  അതപ  പക്ടോസക്ടോകുന്നനില.
കകേക്ടോടനികേള് കേനികട്ടണ്ടതപ നമ്മള് നഷ്ടടപടുത്തുകേയക്ടോണപ.  ഇടതലക്ടോസം നമ്മുടട വനികേസനത്തേനിടന്റെ
തകേരക്ടോറുകേളക്ടോണപ.  അതുകൂടക്ടോടത ടകേ.എല.ജനി.എസപ.ഡനി.പനി.  വഴനി കലെക്ടോകേബക്ടോങ്കനിടന്റെ
സഹക്ടോയസം  കേനിട്ടുന്നതുസം  ഇതുകപക്ടോടലെ  വളടര  കുറഞ  തുകേയപ  എഴുതനിടക്കക്ടോടുത്തേപ
കേനിട്ടക്ടോതക്ടോക്കുകേയക്ടോണപ.  ഓകരക്ടോ  പദ്ധതനിക്കുസം കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനപ  രൂപ കേനിട്ടുന്നതക്ടോണപ.
കുടനിടവള്ള  പദ്ധതനികേള്,  പഞക്ടോയത്തുകേളടടയുസം  മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേളടടയുസം  ജനിലക്ടോ
പഞക്ടോയത്തേനിടന്റെയുസം കറക്ടോഡുകേള് എലക്ടോസം ഇതുപകയക്ടോഗനിചപ  പരനിഹരനിക്കക്ടോന കേഴനിയുസം.
അടൂര് മണ്ഡലെങ്ങളനിലസം മറപ ടതക്കന ജനിലകേളനിലസം ഇറനികഗഷന വകുപനിടന്റെ കേനക്ടോല
കറക്ടോഡുകേളമുണ്ടപ.  അതപ  ജനിലക്ടോ  പഞക്ടോയത്തേനിടന്റെ  ലെനിസനില  വടന്നങ്കനില  മക്ടോത്രകമ
പ്രധക്ടോനമനനി സഡകേപ കയക്ടോജനയനില ഉള്ടപടുത്തേക്ടോന സക്ടോധനിക്കുകേയുള. അടതക്ടോടക്ക
വന്നക്ടോല ഗുണകേരമക്ടോയനിരനിക്കുസം. അതപ ടകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനുള്ള നടപടനിടയടുക്കണസം. 
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അതുകൂടക്ടോടത കുടുസംബശ്രനീടയക്കുറനിചപ ഒരു സസംശയമുണ്ടപ. കകേരളത്തേനില മക്ടോധരമ
പ്രവര്ത്തേകേരുടട എണ്ണസം വളടര കൂടുതലെക്ടോണപ.  അതപ കപക്ടോരക്ടോഞനിട്ടപ കുടുസംബശ്രനീ ഒരു
പദ്ധതനി  ടകേക്ടോണ്ടുവന്നു. ആ പദ്ധതനി വളടര രസകേരമക്ടോണപ.  അതനിനകേത്തേപ  മനീഡനിയശ്രനീ
എന്നുപറയുന്ന ഒരു പദ്ധതനിയുണ്ടപ.  ആ പദ്ധതനിയുടട സ്ഥനിതനിടയന്തക്ടോണപ;  60 ലെകസം
രൂപ  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടുള്ള ഒരു മനീഡനിയ കകേക്ടോകളജനിനപ ടകേക്ടോടുത്തു.  ഒരു  പഞക്ടോയത്തേനില
നനിന്നുസം  65,000  രൂപ വചപ  മൂകന്നകേക്ടോല കകേക്ടോടനിരൂപ  കശഖരനിചതനില രണ്ടുകകേക്ടോടനി
രൂപ  ആ  കകേക്ടോകളജനിനപ  ഹകേമക്ടോറനി.  ശരനിയക്ടോകണക്ടോ  എന്നപ  മനനിയുടട  മറുപടനിയനില
പറയുടമന്നപ ഞക്ടോന പ്രതനീകനിക്കുകേയക്ടോണപ. ഈ കകേക്ടോകളജപ എവനിടടയക്ടോണപ;  കകേക്ടോകളജനിടന്റെ
കപരപ എന്തക്ടോണപ; ഈ കകേക്ടോകളജപ നനിലെവനിലകണ്ടക്ടോ; മനനി അതനിനപ മറുപടനി പറയണസം.
കുടുസംബശ്രനീ  അസംഗങ്ങളക്ടോയ  സനീകേടള  മനീഡനിയ  പഠനിപനികക്കണ്ട  ആവശരമുകണ്ടക്ടോ;
കകേരളത്തേനിടലെ ജനങ്ങടള മനീഡനിയ പഠനിപനിക്കകണക്ടോ;  പത്രപ്രവര്ത്തേനസം പഠനിപനിക്കുകേകയ
കവണ്ട. ടഫയ്സ്ബുക്കുസം ചെക്ടോനലസം തുറന്നുകനക്ടോക്കനിയക്ടോല അറനിയക്ടോസം  എലക്ടോവരുസം പത്ര
പ്രവര്ത്തേകേരക്ടോടണന്നപ.  വക്ടോര്ത്തേകേള് ഉണ്ടക്ടോക്കക്ടോനുസം ടകേക്ടോടുക്കക്ടോനുസം മതരസം നടക്കുകേയക്ടോണപ.
അകപക്ടോഴക്ടോണപ  കുടുസംബശ്രനീയനിടലെ സനീകേടള  മനീഡനിയ പഠനിപനിക്കുന്നതനിനപ   ഏതക്ടോണ്ടപ
60  ലെകസം രൂപ ഒരു സ്ഥക്ടോപനത്തേനിനപ ടകേക്ടോടുക്കുന്നതപ.  ഓകരക്ടോ പഞക്ടോയത്തേനിടന്റെയുസം
വനികേസനങ്ങള് കഡക്ടോകേദ്യുടമന്റെപ  ടചെയ്യേക്ടോനക്ടോയനി  65,000  രൂപ വനീതസം   മക്ടോറനിവചതനില
നനിന്നുസം  രണ്ടുകകേക്ടോടനി രൂപ ഈ സ്ഥക്ടോപനസം ഹകേപറനിയനിട്ടുണ്ടപ. ആ സ്ഥക്ടോപനസം നനിലെവനിലെനില
എന്നക്ടോണപ  എടന്റെ വനിശസ്വക്ടോസസം. ആ സ്ഥക്ടോപനസം ഉകണ്ടക്ടോ  എന്നപ മനനി പറയണസം. ഞക്ടോന
ഈ വകുപനില  പലെ മക്ടോറങ്ങളസം പ്രതനീകനിക്കുന്നു. കചെക്ടോദരങ്ങളടട ഉത്തേരസം ലെഭനിചക്ടോല
മതനിയക്ടോകുസം. 

ടക്ടോനകസക്ടോര്ട്ടപ  വകുപനിടനക്കുറനിചപ  പറഞപ  ഞക്ടോന  എടന്റെ  വക്ടോക്കുകേള്
അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോസം.  ഞക്ടോനുസം ടക്ടോനകസക്ടോര്ട്ടപ വകുപ്പുമനനിയക്ടോയനിരുന്നു. പഞക്ടോയത്തേനിടനക്കുറനിചപ
പറഞതുകപക്ടോടലെ ടഡകമക്ടോക്രസനിയക്ടോണപ.  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥന്മേക്ടോരുസം യൂണനിയനകേക്ടോരുസം അല
ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.  ഭരനികക്കണ്ടതപ  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനി കഡക്ടോ.  ടനി.  എസം.  കതക്ടോമസപ
ഐസകേപ   ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.  നന്നക്ടോക്കുന്നതനിടനക്കുറനിചപ  പണ്ടപ ഒരു പുസകേസം
എഴുതനി.  വളടര  നല ആശയങ്ങള് അന്നപ  പറഞ.  ഇതപ  നടപനിലെക്ടോക്കക്ടോന പറനില
എന്നുപറഞപ അകദഹടത്തേ എലക്ടോവരുസം എതനിര്ത്തു.   അന്നപ അതപ  നടപനിലെക്ടോക്കനിയനി
രുന്നുടവങ്കനില  ഇന്നപ  കേഞനികുടനിചപ  കേനിടക്കക്ടോമക്ടോയനിരുന്നു.  കേഴനിഞ  മക്ടോസസം  5-ാ
തനീയതനിയക്ടോണപ ശമളസം ലെഭനിചതപ.  പുതനിയ എസം.ഡനി.യുസം വന്നനിട്ടുണ്ടപ.  ടതക്ടോഴനിലെക്ടോളനികേടള
ആദരസം പറഞപ മനസനിലെക്ടോക്കണസം.  ശ്രനീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന ആ വകുപനിടന്റെ
മനനിയക്ടോയനിരുന്നകപക്ടോള് കകേക്ടോണ്ഗസപ യൂണനിയന ഭരനിച. ഇകപക്ടോള് അങ്ങപ വന്നകപക്ടോള്
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ഇടതുപക യൂണനിയന  ഭരനിക്കുന്നു.  ഇവര്ക്കപ  ഇതനിനകേത്തേപ  ടഷയര് വലതുമുകണ്ടക്ടോ;
എസം.എല.എ.-മക്ടോടരടയലക്ടോസം  ബക്ടോധനിക്കുന്ന  കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  ടതക്കന  ജനിലകേളക്ടോയ
തനിരുവനന്തപുരസം,  ടകേക്ടോലസം  ജനിലകേളനില  എലക്ടോ  കറക്ടോഡുകേളസം  നക്ടോഷണഹലെസപ
ടചെയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അടൂര്,  പത്തേനക്ടോപുരസം,  പുനലൂര്,  ചെടയമസംഗലെസം,  മക്ടോകവലെനിക്കര
എന്നനിവനിടങ്ങളനില ബസനില. ഞങ്ങള്ക്കപ  നക്ടോഷണഹലെകസഷന എടുത്തുകേളഞനിട്ടപ
ഹപ്രവറപ  ബസപ  തരണസം.  രക്ടോവനിടലെ കസ ബസപ കപക്ടോകുകേയനില.  എലക്ടോ ബസ്സുകേളസം
ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.യനിടലെ ജനീവനക്കക്ടോരുടട സഗൗകേരരത്തേനിനക്ടോണപ ഏര്ടപടുത്തേനിയനി
രനിക്കുന്നതപ.  ശ്രനീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന ഇരുന്ന സമയത്തേപ എനനിടക്കക്ടോരു എയര്
കേണ്ടനീഷന ബസപ തന്നു. പകക ആ ബസപ ഇതുവടരയുസം ഓടനിയനിട്ടനില.  അങ്ങപ വന്നകപക്ടോള്
ഇകത ബസപ എനനിക്കപ തന്നു.  അതുസം ഓടനിയനിട്ടനില.  എകനികേബ്യൂട്ടനീവപ ഡയറകടറ വനിളനിചക്ടോല
അയക്ടോള് കഫക്ടോണ് എടുക്കുകേയനില.  അയക്ടോള്ക്കപ സഗൗകേരരമനില, ബനിസനിയക്ടോടണന്നക്ടോണപ
പറയുന്നതപ.  അയക്ടോളടട ബനിസനി ഒന്നപ  തനീര്ത്തുതരണസം.  അടലങ്കനില കവടറ ആടള
നനിയമനിക്കണസം.  പുതനിയ എസം.ഡനി.  വന്നനിട്ടുണ്ടപ.  ജനീവനക്കക്ടോരല ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.
ഭരനികക്കണ്ടതപ. 5-ാ തനീയതനി ശമളസം ടകേക്ടോടുത്തേകപക്ടോള് എനനിക്കപ  കതക്ടോന്നനിയതപ ഇതപ
ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനിക്കപ  കതക്ടോന്നനിയ  ബുദ്ധനിയക്ടോയനിരനിക്കുടമന്നക്ടോണപ.  പ്രയക്ടോസസം
എന്തക്ടോടണന്നപ  അറനിയണസം.  ടപനഷനകേക്ടോര്  രണ്ടുമക്ടോസമക്ടോയനി  ടപനഷന  കേനിട്ടക്ടോടത
കറക്ടോഡനിലെനിരുന്നപ  സമരസം  ടചെയ്യുകമക്ടോള്  ബസനിലെനിരുന്നപ  അവടര  കനക്ടോക്കനി  ചെനിരനിചപ
ഡബനിള്  ടബലടനിചപ  കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  ടപനഷന  കേനിട്ടക്ടോത്തേവടര  കേക്ടോണുകമക്ടോള്
ജനീവനക്കക്ടോര് ചെനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  കേഴനിഞ പ്രക്ടോവശരസം  5-ാ തനീയതനി ശമളസം കേനിട്ടനിയതനില
ടതറനില.  കേക്ടോരണസം  പ്രയക്ടോസസം  എലക്ടോവരുമറനിയണസം.  എവനിടട  നനിടന്നങ്കനിലസം  കേടസം
വക്ടോങ്ങനിയുസം പണയസം വചമല ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.യനില ശമളസം ടകേക്ടോടുകക്കണ്ടതപ.
ഇതനിടന ലെക്ടോഭകേരമക്ടോയനി   നടത്തേണടമന്നപ വനിശസ്വസനിക്കുന്നയക്ടോളക്ടോണപ ഞക്ടോന.  അതനിനപ
പുതനിയ  പരനിഷ്കക്ടോരങ്ങള്  ടകേക്ടോണ്ടുവരണസം.  ടനിക്കറനിസംഗപ  ടമഷനീനനില  വരുന്ന  ഡക്ടോറക്ടോ
എടുത്തേപ ഡബ്യൂട്ടനി പക്ടോകറണുസം കേളകനുസം വചടകേക്ടോണ്ടപ ഒരു കസക്ടോഫപ ടവയര് ടഡവലെപപ
ടചെയ്യേണസം.  ആ കസക്ടോഫപ  ടവയര് വനികേസനിപനിചപ അതനില നനിന്നുസം ലെഭനിക്കുന്ന ഡക്ടോറക്ടോ
ടകേക്ടോണ്ടക്ടോയനിരനിക്കണസം ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.യുടട  ടഷഡബ്യൂളനിസംഗപ. അലക്ടോടത
ഓകരക്ടോരുത്തേരുടട  സഗൗകേരരത്തേനിനനുസരനിചല.  തക്ടോങ്കള് തന്ന ബസപ  ഓടക്ടോത്തേതനിനപ
എകനികേബ്യൂട്ടനീവപ ഡയറകര്  തന്ന മറുപടനി,  മനനി അനുവദനിച വണ്ടനിടയക്ടോടക്ക ടറഡനിയക്ടോക്കനി,
നക്ടോടള ഓടനിക്കക്ടോസം. പകക ജനീവനക്കക്ടോര് തയ്യേക്ടോറക്ടോകുന്നനില എന്നക്ടോണപ.  ജനീവനക്കക്ടോരുടട
സഗൗകേരരത്തേനിനപ  ഇനനിയുസം വണ്ടനികയക്ടോടനിചക്ടോല ടവന്റെനികലെററനില കേനിടക്കുന്ന അമ്മൂമ്മയുടട
വക്ടോയനിടലെ സസ്വര്ണ്ണപലെപ ല്ല്ലെ വലെനിച്ചൂരക്ടോന ശ്രമനിക്കുന്ന കപക്ടോടലെയക്ടോയനിത്തേനീരുസം. അതുകവണ്ട.
ഇതനിടന്റെ അപകേടസം അതക്ടോണപ.  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.  ജനീവനക്കക്ടോര്  ഒരു കേക്ടോരരസം
മനസനിലെക്ടോക്കണസം.  ആടരയുസം കുറസം പറയുന്നതല.  നമ്മുടട കേഞനിയനില നമ്മള് പക്ടോറയനിടുകേയക്ടോണപ.
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കേക്ടോരണസം ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.  അടചപൂട്ടനിയക്ടോല പ്രതനിപകത്തുസം ഭരണപകത്തുമുള്ള
എസം.എല.എ.മക്ടോരുസം ടപക്ടോതുപ്രവര്ത്തേകേരുസം മക്ടോധരമങ്ങളസം ഒരു മക്ടോസസം ശബ്ദമുയര്ത്തുസം.
ഇവര് പന്തലെനിട്ടപ  സമരസം ടചെയക്ടോല ഒരു മക്ടോസസം കേഴനിഞക്ടോല ഒരക്ടോളസം തനിരനിഞകനക്ടോക്കുകേയനില.
ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി. സര്വ്വനീസപ നനിര്ത്തേനിയക്ടോല  ഹപ്രവറപ ബസ്സുകേള് ഇരചകേയറുസം.
ജനങ്ങള്ക്കപ  ബസപ കവണസം.  കേഴനിഞ മക്ടോസടത്തേ ശമളസം തക്ടോമസനിച എന്നപ പലെ
മക്ടോധരമങ്ങളനിലസം വക്ടോര്ത്തേ കേണ്ടു. ഒരു ചെക്ടോനലെനിലസം  അവര്ക്കപ ശമളസം ടകേക്ടോടുക്കക്ടോത്തേതപ
കേഷ്ടമക്ടോയനികപക്ടോയനി  എന്നുപറഞനില.  ഇവര് സമരസം നടത്തേനിയതപ ടതറക്ടോയനികപക്ടോയനി എന്നക്ടോണപ
പറഞതപ. എലക്ടോവരുസം കേണ്ടതകല;  അവടര പറഞ മനസനിലെക്ടോക്കണസം. പുതനിയ എസം.ഡനി.
ആത്മക്ടോര്ത്ഥതയുള്ള ഒരു ടചെറുപക്കക്ടോരനക്ടോടണന്നക്ടോണപ  എടന്റെ വനിശസ്വക്ടോസസം.   എസം.ഡനി.
ഭരനിക്കണസം.  ജനക്ടോധനിപതരത്തേനില മനനി ഭരനിക്കണസം.  അതപ  കേക്ടോണക്ടോനക്ടോണപ  ഞങ്ങള്
ആഗഹനിക്കുന്നതപ.  എകനികേബ്യൂട്ടനീവപ  ഡയറകറുസം   ജനീവനക്കക്ടോരുമല ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.
ഭരനികക്കണ്ടതപ.  സമയത്തേപ  ശമളസം  ലെഭനിക്കക്ടോനുസം,  ടപ്രക്ടോകമക്ടോഷന  കേനിട്ടക്ടോനുസം,  സ്ഥലെസം
മക്ടോറസം വരക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനുമുള്ള അവരുടട തക്ടോലപരരങ്ങള്ക്കപ  കവണ്ടനി അവര് ഡബ്യൂട്ടനി  ടചെയ്യേക്ടോന
വനിസമ്മതനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ടമക്ടോത്തേത്തേനില അഴനിചപണനി നടത്തേണസം.  ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനി
എത്ര  കേക്ടോലെസം  ഹപസ  ടകേക്ടോടുത്തേപ  മുകന്നക്ടോട്ടുടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുസം.  കലെക്ടോണ്  എടുക്കക്ടോന
സഹക്ടോയനിക്കക്ടോടമന്നപ ബഡ്ജറനില തടന്ന പറയുന്നുണ്ടപ.  കലെക്ടോണ് എടുക്കക്ടോന സഹക്ടോയനിചനിട്ടപ
കേക്ടോരരമനില.  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെപ  30  കകേക്ടോടനി രൂപ കലെക്ടോണ് ടകേക്ടോടുത്തു.  അവരതുടകേക്ടോണ്ടപ
ശമളസം  ടകേക്ടോടുത്തു.  അതല  ടചെകയ്യേണ്ടതപ;  പലെനിശ  ഇലക്ടോടത  കേനിട്ടുന്ന  30  കകേക്ടോടനി
രൂപയപ ബസപ വക്ടോങ്ങണസം.  12  ശതമക്ടോനസം പലെനിശയപ ബസപ വക്ടോങ്ങനി ഈ സ്ഥക്ടോപനസം
എത്ര നക്ടോള് ടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുസം;  ടപനഷനുസം ശമളവസം ടകേക്ടോടുത്തേപ ടസയര് പക്ടോര്ട്സപ
വക്ടോങ്ങക്ടോനുള്ള  അഴനിമതനിയുസം  നടത്തേനി  എത്ര  നക്ടോള്  ഇതപ  മുകന്നക്ടോട്ടുടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുസം;
ടപക്ടോതുജനങ്ങളടട തക്ടോലപരരസം സസംരകനിക്കണസം. ഒരു സര്വ്വനീസക്ടോയനി ഇതനിടന കേക്ടോണണസം.
ലെക്ടോഭത്തേനിലെക്ടോക്കനിയതനിനുകശഷസം  സര്വ്വനീസക്ടോയനി  കേക്ടോണണസം.  ലെക്ടോഭമക്ടോക്കക്ടോന  ഞങ്ങള്
സഹകേരനിചനികല; യു.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കേക്ടോലെത്തേപ  എലക്ടോ ബസ്സുസം ടവട്ടനിക്കുറച.
എടന്റെ മണ്ഡലെത്തേനില  14 ബസപ ടവട്ടനിക്കുറച. ഒന്നുസം മനിണ്ടനിയനില. അന്നപ ഹപസ ടകേക്ടോടുത്തേക്ടോല
ആ പണസം ടചെന്നുകചെരുന്നതപ  പക്ടോലെക്ടോയനിലെക്ടോണപ.  ഏതപ  ബസപ  ഇറങ്ങനിയക്ടോലസം  ടചെന്നു
കചെരുന്നതപ പക്ടോലെക്ടോയനിലെക്ടോണപ. പക്ടോപനസംകകേക്ടോടപ കബക്ടോര്ഡപ ടചെയക്ടോല കനടര പക്ടോലെക്ടോയനികലെക്കക്ടോണപ
വണ്ടനികേടളലക്ടോസം കപക്ടോകുന്നതപ.  ഞങ്ങള്ക്കപ ഒരു പുതനിയ വണ്ടനികപക്ടോലസം കേനിട്ടനിയനിട്ടനില.
ദനീര്ഘദര ബസ്സുകേടളക്ടോന്നുസം ഓടുന്നനില.  ഇകപക്ടോള്  യു.ഡനി.എഫപ.-ടന്റെ പ്രധക്ടോന പ്രശസം ബന
നനിയമനമക്ടോണപ.  ടകേ.  എസം.  മക്ടോണനി സക്ടോറനിടന്റെ ഒരു മരുമകേന  10  ടകേക്ടോലസം മുമപ ഐ.എ.എസപ.
കവടണ്ടന്നപ  പറഞപ  രക്ടോജനിവചകപക്ടോയതക്ടോണപ.  ആഫനീസനില  കപക്ടോകേക്ടോത്തേതുടകേക്ടോണ്ടപ
പുറത്തേക്ടോക്കുടമന്നപ  കേണ്ടകപക്ടോള്  രക്ടോജനിവചകപക്ടോയ   ആളക്ടോണപ.  ഒന്നര  ലെകസം  രൂപ
ശമളത്തേനില ചെനീഫപ ടസക്രട്ടറനി റക്ടോങ്കനില.....(ബഹളസം)........  
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[അദ്ധരകകവദനിയനില മനി. സനീക്കര്]

ശ്രനീ  .   സനി  .   എഫപ  .   കതക്ടോമസപ:  സര്, കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫപ ഓര്ഡര്.

ശ്രനീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷപ കുമക്ടോര്:  സര്,  ഞക്ടോന പറയടട്ട.  ഞക്ടോന പറഞതനിനുകശഷസം

കപക്ടോയനിന്റെപ ഓഫപ ഓര്ഡര് പറയക്ടോസം.  ഒന്നര ലെകസം രൂപ ശമളത്തേനില ഈ രക്ടോജരത്തേപ

ചെനീഫപ ടസക്രട്ടറനി റക്ടോങ്കനില അകദഹടത്തേ നനിയമനിച......(ബഹളസം)........

മനി  .   സനീക്കര്:  പനീസപ കേണ്ക്ലൂഡപ....അങ്ങപ അവസക്ടോനനിപനിക്കണസം. 

ശ്രനീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷപ കുമക്ടോര്:  സര്,  ആ ഫയല ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനി

കേണ്ടനികല;  ബന നനിയമനസം.  അടതക്ടോന്നുസം പറയരുതപ.

മനി  .    സനീക്കര്:  ശ്രനീ.  സനി.  എഫപ.  കതക്ടോമസപ..അകങ്ങയപ  സമയസം  തരക്ടോസം.

ശ്രനീ. ടകേ. ബനി. ഗകണഷപ കുമക്ടോര്....അങ്ങപ അവസക്ടോനനിപനിക. 

ശ്രനീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷപ കുമക്ടോര്:  സര്,  ഇതപ  ആകരക്ടോപണമല ഒരു സതരസം

പറഞതക്ടോണപ.  ഇതപ ആരുസം എതനിര്ക്കനില. യു.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കേക്ടോലെത്തേപ

10 വര്ഷസം മുമപ സര്വ്വനീസനില നനിന്നുസം രക്ടോജനിവച ടകേ. എസം. മക്ടോണനി സക്ടോറനിടന്റെ മരുമകേടന

ഇവനിടട ടകേക്ടോണ്ടുവന്നപ ടതക്ടോഴനില വകുപ്പുമനനിയുടട ഉപകദശകേനക്ടോക്കനി വച. അകദഹസം

ടകേക്ടോടുത്തേ  ഉപകദശത്തേനിടന്റെ  ഫലെമക്ടോയനി  ടതക്ടോഴനില  വകുപ്പുമനനി  വനീട്ടനിലെനിരുന്നപ

ടചെക്ടോറനികുത്തുകേയക്ടോണപ.  ഇകപക്ടോള് ഹപസയുകണ്ടക്ടോ; അതപ ടതറകല;  ഒന്നര ലെകസം  രൂപ

ശമളത്തേനില നനിയമനിച.  ബഹുമക്ടോനടപട്ട ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനി പറയണസം.  അങ്ങപ

കേക്ടോണക്ടോടത ഫയല കപക്ടോകുകമക്ടോ;  കേണ്ടു.  ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനി കൂടനി  കേണ്ടുടകേക്ടോണ്ടപ

സസ്വന്തസം മരുമകേടന അനധനികൃതമക്ടോയനി നനിയമനിച നക്ടോടക്ടോണനിതപ.  ഞക്ടോന വഴങ്ങുന്നനില.

എടന്റെ സമയസം കേഴനിഞ. 

മനി  .   സനീക്കര്: അങ്ങപ സമയസം കേഴനിഞപ  മൂകന്നമുക്കക്ടോല മനിനനിട്ടപ അധനികേടമടുത്തു.

ശ്രനീ  .   ടകേ  .   ബനി  .   ഗകണഷപ കുമക്ടോര്:  സര്, ഞക്ടോന ആകരക്ടോപണസം ഒന്നുസം ഉന്നയനിചനില.

അഴനിമതനിയക്ടോകരക്ടോപണവസം അസഭരവടമക്ടോന്നുസം പറഞനില. അതപ കരഖയനിലണ്ടക്ടോവണസം.

ഉള്ള  കേക്ടോരരകമ പറഞള.  സതരസം മക്ടോത്രകമ പറഞനിട്ടുള.  ഇത്തേരസം ക്രമകക്കടുകേള്

അവസക്ടോനനിപനിചപ  ഈ  നക്ടോടനിടന  നല നനിലെയനില  മുകമക്ടോട്ടപ  ടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന  ഈ

ഗവണ്ടമന്റെനിനപ കേഴനിയടട്ട എന്നപ ആശസംസനിചടകേക്ടോണ്ടപ  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള ഒരനിക്കല

കൂടനി പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.
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ശ്രനീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി:  സര്,  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള  ഞക്ടോന  പരനിപൂര്ണ്ണമക്ടോയനി
പനിന്തക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണപ. നമ്മുടട തകദശ സസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്  ഭരണ-പ്രതനിപക
കഭദമനിലക്ടോടത ജനങ്ങളടട അഭനിവൃദ്ധനിക്കുസം നക്ടോടനിടന്റെ വനികേസനത്തേനിനുസം കവണ്ടനി ഒറടക്കട്ടക്ടോയനി
പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്ന  ഒരു  ഭരണ  കകേന്ദ്രമക്ടോയനിട്ടക്ടോണപ  കേക്ടോണുന്നതപ.  കകേരളത്തേനിടന്റെ  സമഗമക്ടോയ
വനികേസനത്തേനിനപ  തകദശ സസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങടള പ്രക്ടോപ്തമക്ടോക്കക്ടോന  നനിയമസഭക്ടോ
പരനിചെയവസം  നൂതന  ആശയങ്ങളമുള്ള  ഒരു  മനനി  ഈ  വകുപപ  ഹകേകേക്ടോരരസം
ടചെയ്യുന്നുടവന്നതപ ഏടറ സകന്തക്ടോഷകേരമക്ടോയ കേക്ടോരരമക്ടോണപ.  ഭരണഘടനക്ടോ കഭദഗതനികേളനിലൂടട
പഞക്ടോയത്തുകേള്ക്കുസം  മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേള്ക്കുസം  ഭരണഘടനക്ടോ  പദവനി  നലകുകേയുസം
കകേന്ദ്ര-സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോരുകേള്ക്കപ പുറടമ ഒരു മൂന്നക്ടോസംതലെ ഭരണകൂടമക്ടോയനി തകദശ
സസ്വയസംഭരണ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങള് മക്ടോറുകേയുസം ടചെയനിട്ടുണ്ടപ.  തകദശ സസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങളടട
പദ്ധതനി  വനിഹനിതസം  12  ഗഡുക്കളക്ടോക്കനി  യഥക്ടോസമയസം  നലകുടമന്നുസം  അതനിനുള്ള
നടപടനികേള്  സസ്വനീകേരനിക്കുടമന്നുസം  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  ഇതനിനകേസം  പ്രഖരക്ടോപനിചകേഴനിഞ.
അധനികേക്ടോര  വനികകേന്ദ്രനീകേരണത്തേനിടന്റെ  അന്തന്തഃസത്തേ  ഇലക്ടോതക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  ഒരു  ശ്രമവസം
ഈ സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണ്ടക്ടോകേനില എന്നപ നമ്മുടട ഗവണ്ടമന്റെപ പ്രകതരകേനിചപ
കകേരളത്തേനിടന്റെ മുഖരമനനി അസന്നനിഗ്ദ്ധമക്ടോയനി പ്രഖരക്ടോപനിചകേഴനിഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  സഖക്ടോവപ
നക്ടോയനക്ടോര്  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേക്ടോലെത്തേക്ടോണപ  ഇന്നടത്തേ  ത്രനിതലെ  പഞക്ടോയത്തുകേളടട
ആദരരൂപമക്ടോയനി 1990-ല ടതരടഞടുക്കടപട്ട ജനിലക്ടോ കേഗൗണ്സനിലകേള് അധനികേക്ടോരത്തേനില
വന്നതപ. ആ ജനിലക്ടോ കേഗൗണ്സനിലെനിനപ നലകേനിയനിരുന്ന എലക്ടോ അധനികേക്ടോരങ്ങളസം പനിന്നനീടപ
അധനികേക്ടോരത്തേനില വന്ന യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെപ കേവര്ടന്നടുക്കുന്ന അനുഭവമക്ടോണപ
ഉണ്ടക്ടോയതപ.  ഈ  മനനിസഭയനിടലെ  ബഹുമക്ടോനടപട്ട  മനനി  ശ്രനീ.  എ.  ടകേ.  ബക്ടോലെന
അന്നപ പക്ടോലെക്കക്ടോടപ  ജനിലക്ടോ കേഗൗണ്സനിലെനിടന്റെ ടചെയര്മക്ടോനക്ടോയനിരുന്നു. ഞക്ടോന അതനിടന്റെ
ഫനിനക്ടോനസപ  കേമ്മനിറനിയുടട  ചുമതലെക്കക്ടോരനക്ടോയനിരുന്നു.  ഓകരക്ടോ  തവണയുസം  ഇന്നുള്ള
അധനികേക്ടോരസം  വനിപുലെനീകേരനിക്കണടമന്ന ആവശരസം അന്നടത്തേ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ മുമനില
സമര്പനിക്കുന്ന അവസരത്തേനില ജനകേനീയ അധനികേക്ടോരങ്ങള് പനിനവലെനിചടകേക്ടോണ്ടപ  കേഗൗണ്സനില
എന്നുപറയുന്ന ജനിലക്ടോ ഭരണകൂടടത്തേ പനിഴുടതറനിയുന്ന സമനീപനമക്ടോണപ യു.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്ടമന്റെപ  സസ്വനീകേരനിചതപ. അതനിനുകശഷസം അഞ്ചുവര്ഷസം കേഴനിഞപ വനീണ്ടുസം കകേരളത്തേനില
ഇടതുപക ജനക്ടോധനിപതര മുന്നണനി ഗവണ്ടമന്റെപ അധനികേക്ടോരത്തേനില വന്ന സന്ദര്ഭത്തേനിലെക്ടോണപ
ഇന്നടത്തേ ത്രനിതലെ പഞക്ടോയത്തേപ സസംവനിധക്ടോനസം  നനിലെവനില വന്നതപ.  യഥക്ടോര്ത്ഥത്തേനില
ഇന്നപ  കകേരളത്തേനിലള്ള   ത്രനിതലെ  പഞക്ടോയത്തേപ  ഭരണ  സസംവനിധക്ടോനത്തേനിടന്റെ  കനര്
അവകേക്ടോശനികേള്  അടലങ്കനില  അതനിടന്റെ  സൃഷ്ടനികേര്ത്തേക്ടോക്കള്  എന്നുപറയുന്നതപ
കകേരളത്തേനിടലെ ഇടതുപക ജനക്ടോധനിപതര മുന്നണനിയക്ടോണപ.  അധനികേക്ടോരവനികകേന്ദ്രനീകേരണവസം
വനികകേന്ദ്രനീകൃത  ആസൂത്രണവസം  കകേരളത്തേനിടന്റെ  മുഖചക്ടോയതടന്ന  മക്ടോറനിയനിട്ടുണ്ടപ.  അതപ
കലെക്ടോകേത്തേനിനക്ടോടകേത്തേടന്ന മക്ടോതൃകേയക്ടോയനി കേക്ടോണുകേയക്ടോണപ.  തകദശസസ്വയസംഭരണസം കൂടുതല
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ജനകകമകേരമക്ടോക്കുന്നതനിനുള്ള പ്രവര്ത്തേനസം ഈ സര്ക്കക്ടോര് ആരസംഭനിചകേഴനിഞടവന്നപ
ഇതനിനകേസം  വരകമക്ടോക്കടപട്ടുകേഴനിഞനിട്ടുണ്ടപ.  അധനികേക്ടോരവനികകേന്ദ്രനീകേരണസം  കൂടുതല
കേരുത്തേക്ടോര്ജനിക്കണസം. അതപ പഞക്ടോയത്തുകേള്ക്കപ കൂടുതല സസ്വക്ടോതനരസം നലകുകേയുസം കവണസം.
നമ്മുടട  നക്ടോട്ടനില  പുറകമക്ടോക്കുകേളനിലസം  മറ്റുസം  തക്ടോമസനിക്കുന്ന  പക്ടോവങ്ങളണ്ടപ.  വനീടടന്നുസം
കുടനിടലെന്നുസം പറയക്ടോന കേഴനിയക്ടോത്തേ പക്ടോര്പനിടങ്ങളക്ടോണപ അവരുടട വക്ടോസസ്ഥലെങ്ങടളന്നപ നമ്മള്
കേക്ടോണണസം.  മഹക്ടോഭൂരനിപകത്തേനിനുസം വനീട്ടുനമരുസം കറഷന കേക്ടോര്ഡുമനില.   വക്ടോസസ്ഥലെടമന്നപ
പറയുന്നതപ വസനിക്കുന്നവരുടട കപരനിലമല.  ഉടുതുണനിക്കപ കപക്ടോലസം ഗതനിയനിലക്ടോടത ദക്ടോനസം
കേനിട്ടുന്ന പഴന്തുണനികേള് ഉടുത്തേക്ടോണപ അവര് ജനീവനിക്കുന്നതപ.  ഹവദദ്യുതനി,  വക്ടോട്ടര് കേണകന,
സര്ക്കക്ടോര് പ്രഖരക്ടോപനിക്കുന്ന മറപ ആനുകൂലെരങ്ങള് മുതലെക്ടോയവയപ അകപകനിക്കക്ടോന അവര്ക്കപ
കേഴനിയുന്നനില.  യക്ടോടതക്ടോരു  സഹക്ടോയങ്ങളസം  നനിയമവശക്ടോല  അവര്ക്കപ  ഗവണ്ടമന്റെനില
നനിന്നുസം ലെഭനിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഇന്നനിലക്ടോടയന്നപ നമ്മള് കേക്ടോകണണ്ടതുണ്ടപ.  പക്ടോവങ്ങളനില
പക്ടോവങ്ങളക്ടോയ ഇവടര കേണ്ടനിടലന്നപ നടനിക്കക്ടോന ഈ ഗവണ്ടമന്റെനിനപ കേഴനിയനില.  ഇവനിടട
വളരുന്ന കുഞങ്ങളടട ഭക്ടോവനി ശൂനരമക്ടോണപ.  അതപ അറനിഞടകേക്ടോണ്ടപ ഈ വനിഭക്ടോഗടത്തേ
ജനീവനിതത്തേനികലെക്കപ ഹകേപനിടനിചയര്ത്തേക്ടോന ഈ ഗവണ്ടമന്റെനിനപ കേഴനികയണ്ടതുടണ്ടന്നപ
ഞക്ടോന  പ്രകതരകേസം  ഓര്മ്മനിപനിക്കുന്നു.  ഈ  വരുന്ന  കകേരളപനിറവനി  ദനിവസസം  നമ്മുടട
നക്ടോടനിനപ  ഒരു  ശക്ടോപകമക്ടോകത്തേനിടന്റെ  ദനിവസമക്ടോയനിരനിക്കുസം.  തുറസക്ടോയ  സ്ഥലെങ്ങളനില
വനിസര്ജനസം ടചെയ്യേക്ടോത്തേ ഇന്തരയനിടലെ ഏറവസം ജനസക്ടോന്ദ്രതയുള്ള സസംസ്ഥക്ടോനത്തേനില
ഒന്നക്ടോകുസം കകേരളസം.  ശഗൗചെക്ടോലെയസം ഇലക്ടോത്തേകതക്ടോ അവ ഉപകയക്ടോഗശൂനരമക്ടോയകതക്ടോ ആയ
എലക്ടോ  വനീടുകേള്ക്കുസം  നവസംബര്  ഒന്നനിനപ  മുമപ  ശഗൗചെക്ടോലെയസം  നനിര്മ്മനിച  നലകുസം.
2,92,000  കടക്ടോയപ ലെറ്റുകേള്  നനിര്മ്മനിക്കുടമന്നപ  ഗവണ്ടമന്റെപ  ഇതനിനകേസം  പ്രഖരക്ടോപനിച
കേഴനിഞനിട്ടുണ്ടപ.  ശുചെനിതസ്വത്തേനിടന്റെ കേക്ടോരരത്തേനില പ്രശസംസ കനടനിയ സസംസ്ഥക്ടോനമക്ടോണപ കകേരളസം.
നമ്മുടട മുഴുവന വനീടുകേളസം ശഗൗചെക്ടോലെയസം എന്ന ലെകരസം ഹകേവരനിക്കക്ടോന കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.
അതപ  നനിസക്ടോരമക്ടോയ കേക്ടോരരമല.  എടന്റെ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെമക്ടോയ ഒറപക്ടോലെത്തേപ കേഴമ്പുഴനിപ്പുറസം
പഞക്ടോയത്തേനിടലെ വലെനിയ കുന്നനിനപ  മുകേളനില  10  ആദനിവക്ടോസനി  കുടുസംബങ്ങള് തക്ടോമസനിക്കുന്നുണ്ടപ.
കുടനിക്കക്ടോനകപക്ടോലസം  ടവള്ളമനിലക്ടോത്തേ  പ്രകദശത്തേക്ടോണപ  അവര്  തക്ടോമസനിക്കുന്നതപ.  മണ്ണപ
ഇല,  പക്ടോറടക്കട്ടുകേളക്ടോണപ അവനിടടയുള്ളതപ.  ആ കുന്നനിടന്റെ ടനറുകേയനില തക്ടോമസനിക്കുന്ന
ആദനിവക്ടോസനി  കുടുസംബങ്ങകളക്ടോടപ  ശഗൗചെക്ടോലെയത്തേനിടന്റെ  കേക്ടോരരസം  പറഞകപക്ടോള് അവര്ക്കപ
അതപ കബക്ടോദ്ധരടപടുന്ന മട്ടനില.  കേക്ടോരണസം  തുറസക്ടോയ സ്ഥലെങ്ങളക്ടോണപ അവര് ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതപ.
ശഗൗചെക്ടോലെയസം  വന്നക്ടോല  ഇരട്ടനി  ടവള്ളസം  ഉപകയക്ടോഗനികക്കണ്ടനി  വരുടമന്നതനിനക്ടോല അതപ
കവടണ്ടന്നക്ടോണപ അവരുടട വക്ടോദസം. ഈ വനിഷയസം അവനിടടത്തേ പഞക്ടോയത്തേപ പ്രസനിഡനസം
അസംഗങ്ങളസം എടന്റെ ശ്രദ്ധയനിലടപടുത്തേനി. ഈ കമഖലെയനിടലെ ശഗൗചെക്ടോലെയ നനിര്മ്മക്ടോണത്തേനിനപ
നനിലെവനിടലെ തുകേ തനികേയനിടലന്നുസം അവര് എടന്റെ ശ്രദ്ധയനിലടപടുത്തുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  യക്ടോടതക്ടോരു
തരത്തേനിലസം  ടവള്ളസം  ലെഭനിക്കക്ടോത്തേ  പ്രകദശമക്ടോടണന്ന  കേക്ടോരരസം  ഞക്ടോന  പ്രകതരകേസം
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തകദശസസ്വയസംഭരണ വകുപ്പുമനനിയുടട ശ്രദ്ധയനിലടപടുത്തുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  ടവള്ളസം മലെയുടട
തക്ടോടഴനനിന്നപ ടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകകേണ്ട സ്ഥനിതനിയക്ടോണപ. പ്രശത്തേനിടന്റെ ഗഗൗരവസം മനസനിലെക്ടോക്കനി
ആ നനിമനിഷസം മനനി ഇടടപട്ടപ ഈ തുകേ വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോന ബനടപട്ടവര്ക്കപ നനിര്കദശസം
നലകേനി. ചെടുലെമക്ടോയ ഇടടപടല നടത്തേനിയ ബഹുമക്ടോനടപട്ട മനനി  കഡക്ടോ.  ടകേ. ടനി. ജലെനീലെനിടന
ഞക്ടോന  പ്രകതരകേസം അഭനിനന്ദനിക്കുകേയക്ടോണപ.  യു.ഡനി.എഫപ. സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തേനില
വന്നതനില പനിടന്ന കുടുസംബശ്രനീയനില സര്വ്വത്ര അഴനിമതനിയക്ടോടണന്നപ പത്രവക്ടോര്ത്തേകേള്
വന്നനിരുന്നു.  അമൃതസംടപക്ടോടനി  അഴനിമതനിയുമക്ടോയനി  ബനടപട്ട പത്രവക്ടോര്ത്തേ വന്നതനിലപനിടന്ന
ടഞട്ടനിപനിക്കുന്ന നനിരവധനി സസംഭവങ്ങളക്ടോണപ പുറത്തുവന്നതപ.   കുടുസംബശ്രനീ പ്രവര്ത്തേകേര്ക്കപ
പരനിശനീലെനസം നലകുന്നതനിലസം പദ്ധതനി അനുവദനിക്കുന്നതനിലസം വടര അഴനിമതനി ഉണ്ടക്ടോയനിരുന്നു.
എല.ഡനി.എഫപ.  ഭരണകേക്ടോലെത്തേപ  കൂട്ടക്ടോയ്മയനിലൂടട  സക്ടോമത്തേനികേവസം  സക്ടോമൂഹനികേവമക്ടോയ
മുകന്നറത്തേനിനപ ആത്മവനിശസ്വക്ടോസസം ഉണ്ടക്ടോക്കനിയ പ്രസ്ഥക്ടോനങ്ങളടട പട്ടനികേയനില ആദരസ്ഥക്ടോനസം
നമ്മുടട സസംസ്ഥക്ടോനടത്തേ കുടുസംബശ്രനീക്കക്ടോയനിരുന്നു.  എന്നക്ടോല 5 വര്ഷസം ടകേക്ടോണ്ടപ ഈ
പ്രസ്ഥക്ടോനടത്തേ കവകരക്ടോടട നശനിപനിക്കക്ടോനക്ടോണപ  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെപ  ശ്രമനിചതപ.
കേടലെക്ടോസപ  പദ്ധതനിയുടട  മറവനിലള്ള  ജനശ്രനീ  മനിഷന  അല  കുടുസംബശ്രനീ  എന്നുപറയുന്നതപ.
തകദശസസ്വയസംഭരണ വകുപ്പുമക്ടോയനി  ബനടപട്ടപ  ടപക്ടോതുജനങ്ങള്ക്കുസം  ജനീവനക്കക്ടോര്ക്കുസം
അഴനിമതനി  ഉള്പടട  ഏതപ  പരക്ടോതനിയുസം  ടതളനിവസഹനിതസം  നലകേക്ടോന കേഴനിയുന്നവനിധസം
പ്രകതരകേസം  ടവബപ ഹസറപ  സജനീകേരനിക്കുകേയുസം  അതപ  ഉടന  നനിലെവനില  വരുടമന്നപ
പ്രഖരക്ടോപനിക്കുകേയുസം ടചെയ്തുകേഴനിഞ. അഴനിമതനി, വനിവനിധ തകദശസസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനില
നനിന്നുസം  ലെഭനിക്കുന്ന  കസവനങ്ങള്,  ടപനഷനുകേള്,  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥരുടട  സമനീപനങ്ങള്
തുടങ്ങനിയ വനിഷയങ്ങളനികന്മേലള്ള പരക്ടോതനികേള് ടവബപ ഹസറനിലൂടട നലകേക്ടോന കേഴനിയുന്ന
ഒരവസ്ഥയുണ്ടക്ടോകുസം.  മനനി  ഓഫനീസനിലണ്ടക്ടോകുന്ന  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേടളക്കുറനിചപ  പരക്ടോതനി
നലകുന്നതനിനുസം  ഈ  സസംവനിധക്ടോനസം  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണപ.  ടതളനിവപ  സഹനിതസം
പരക്ടോതനി  നലകേനിയക്ടോല  പരനികശക്ടോധനിചപ  ഉടന  നടപടനി  ഉണ്ടക്ടോകുടമന്നുസം  ഗവണ്ടമന്റെപ
പ്രഖരക്ടോപനിചകേഴനിഞനിട്ടുണ്ടപ.  തകദശസസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനിലനനിന്നുസം മനികേച കസവനസം
ലെഭനിക്കക്ടോന  ഇതപ  സഹക്ടോയകേമക്ടോകുടമന്നപ  ജനങ്ങള്  പ്രതനീകനിക്കുന്നു.  വനിപുലെമക്ടോയ
അധനികേക്ടോരങ്ങളസം വനിഭവങ്ങളസം ഉകദരക്ടോഗസ്ഥ സസംവനിധക്ടോനങ്ങളസം പ്രക്ടോകദശനികേ സര്ക്കക്ടോരുകേള്ക്കപ
നലകേനിയ  കകേരളത്തേനിടലെ  അധനികേക്ടോര  വനികകേന്ദ്രനീകേരണസം  ഇതര  സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങള്ക്കപ
മക്ടോത്രമല,  കലെക്ടോകേത്തേനിടലെ  മറപ  രക്ടോജരങ്ങള്ക്കുസം  മക്ടോതൃകേയക്ടോടണന്നപ  കേക്ടോകണണ്ടതുണ്ടപ.
ജനപങ്കക്ടോളനിത്തേവസം സുതക്ടോരരതയുസം കേക്ടോരരകമതയുമുള്ള അധനികേക്ടോര വനികകേന്ദ്രനീകേരണമക്ടോണപ
കകേരളത്തേനിടന്റെ  സവനികശഷത  എന്നുപറയുന്നതപ.  വനികേസന  കേക്ടോരരത്തേനില  ബഹുജന
പങ്കക്ടോളനിത്തേസം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിടന്റെ കബക്ടോദ്ധരമക്ടോണപ ജനകേനീയക്ടോസൂത്രണത്തേനിടന്റെ പ്രകചെക്ടോദനസം.
ഇടന്നക്ടോരു പുതനിയ വനികേസന സസംസക്ടോരമക്ടോണപ കകേരളത്തേനിലള്ളതപ.  അധനികേക്ടോരവസം സമത്തുസം
വനികകേന്ദ്രനീകേരനിചപ  പ്രക്ടോകദശനികേ സര്ക്കക്ടോരുകേടള ഏലപനിചക്ടോല അതപ പക്ടോഴക്ടോയനികപക്ടോകേനിടലന്നപ
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ജനകേനീയക്ടോസൂത്രണസംടകേക്ടോണ്ടപ  ടതളനിയനിക്കക്ടോന ഈ  വകുപനിനുസം  എല.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോരനിനുസം
കേഴനിയുടമന്നപ കകേരള ജനതയപ ഉറപ്പുണ്ടപ.  കകേന്ദ്ര - സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോരുകേള് നലകുന്ന
തുകേ  അറനിയക്ടോന  കേഴനിയുടമങ്കനിലസം  മക്ടോസങ്ങള്  കവണ്ടനിവരുന്ന  പദ്ധതനി  രൂപനീകേരണ
നടപടനിക്രമങ്ങളനില  കുരുങ്ങനി  സമയബനനിതമക്ടോയനി  പദ്ധതനി  നനിര്വ്വഹനിക്കക്ടോന  കേഴനിയക്ടോത്തേ
ഒരവസ്ഥ  പരനിഹരനിക്കക്ടോന  കേഴനികയണ്ടതുണ്ടപ.  കേക്ടോര്ഷനികേകമഖലെയനിടലെ  സഹക്ടോയസം,
ആശുപത്രനികേളനില തക്കസമയത്തേപ മരുന്നപ വക്ടോങ്ങല,  സ്കൂള് തുറക്കുസംമുമ്പുള്ള അറകുറപണനി
തുടങ്ങനിയ  കേക്ടോരരങ്ങള്  സമയബനനിതമക്ടോയനി  പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കക്ടോന  കേഴനികയണ്ടതുണ്ടപ.
വനികകേന്ദ്രനീകേരണക്ടോസൂത്രണത്തേനിലൂടട അഭനിമക്ടോനകേരമക്ടോയ കനട്ടസം ഹകേവരനിക്കക്ടോന കകേരളത്തേനിനപ
കേഴനിഞനിട്ടുടണ്ടങ്കനിലസം പദ്ധതനിയക്ടോസൂത്രണത്തേനിലസം നനിര്വ്വഹണത്തേനിലസം വരുന്ന കേക്ടോലെതക്ടോമസവസം
കപക്ടോരക്ടോയ്മകേളസം നമുക്കപ പരനിഹരനിക്കക്ടോന കേഴനികയണ്ടതുണ്ടപ.  

ആധുനനികേ ജനക്ടോധനിപതര ഭരണ സസംവനിധക്ടോനത്തേനില പരമക്ടോധനികേക്ടോരസം ജനങ്ങളനില
നനികനിപ്തമക്ടോണപ.  നനിയമങ്ങള്  കേര്ശനമക്ടോയനി  പക്ടോലെനിക്കുന്നപകസം  നനിലെവനിലള്ള  പലെ
നനിയമവനിരുദ്ധ പ്രവര്ത്തേനങ്ങളസം നമുക്കപ അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോന കേഴനിയുന്നതക്ടോണപ.  നമ്മുടട
തകദശസസ്വയസംഭരണ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങടള  ജനങ്ങളടട  അഭനിവൃദ്ധനിക്കുസം  വനികേസനത്തേനിനുസം
ഒറടക്കട്ടക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്ന  മക്ടോതൃകേക്ടോ  ഭരണ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളക്ടോയനി  മക്ടോറ്റുന്നതനിനുസം
ഇന്നടത്തേ എല.ഡനി.എഫപ. സര്ക്കക്ടോരനിനപ കേഴനിയുടമന്നപ കേരുതുന്നു.

മനി  .   സനീക്കര്  :  ടയസപ....... പനീസപ കേണ്ക്ലൂഡപ..... അങ്ങയുടട സമയസം കേഴനിഞ.

ശ്രനീ  .    പനി  .    ഉണ്ണനി  : കകേരളത്തേനിടന്റെ  ചെരനിത്രസം  പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല  വരകമക്ടോകുന്ന
ഒരു കേക്ടോരരമുണ്ടപ. കനരടത്തേ സൂചെനിപനിചതുകപക്ടോടലെ ഇടതുപകമക്ടോണപ എക്കക്ടോലെത്തുസം അധനികേക്ടോര
വനികകേന്ദ്രനീകേരണത്തേനിനുകവണ്ടനി നനിലെടകേക്ടോള്ളുന്നതപ.  ഒരു കപക്ടോയനിനകൂടനി പറഞടകേക്ടോണ്ടപ
ഞക്ടോന  അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോസം.  പക്ടോലെക്കക്ടോടപ  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.  സക്ടോന്റെപ പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം
ടപക്ടോളനിചനിട്ട  നനിലെയനിലെക്ടോണപ.  കേര്ണ്ണക്ടോടകേ,  തമനിഴക്ടോടപ  തുടങ്ങനിയ സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനികലെക്കപ
ധക്ടോരക്ടോളസം വനിദരക്ടോര്ത്ഥനികേളസം കജക്ടോലെനിക്കക്ടോരുസം യക്ടോത്ര ടചെയ്യുന്നുണ്ടപ. ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.
സക്ടോന്റെനില ഇവര്ക്കപ ബസപ  കേക്ടോത്തുനനിലക്കക്ടോനകപക്ടോലസം കേഴനിയുന്നനില.  കുളസംകപക്ടോടലെ വലെനിയ
കുഴനികേള് ഉണ്ടക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  നനിലെവനിലള്ള ടകേട്ടനിടങ്ങളസം  ഇനനി  ടപക്ടോളനിചനനീക്കുടമന്നക്ടോണപ
പറയുന്നതപ.  പുതനിയ  ടകേട്ടനിടങ്ങള്  പണനിയക്ടോന  ആവശരമക്ടോയ  യക്ടോടതക്ടോരു  ശ്രമവസം
അവനിടട നടന്നുകേക്ടോണുന്നനില എന്നതക്ടോണപ വസ്തുത.  അതുകപക്ടോടലെതടന്നയക്ടോണപ നഗര
വനികേസനവമക്ടോയനി ബനടപട്ടപ എടന്റെ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെമക്ടോയ ഒറപക്ടോലെത്തേപ വക്ടോഹനക്കുരുക്കപ
ഒകന്നകേക്ടോല മണനികര് വടര രൂപടപടുന്നുണ്ടപ.  കറക്ടോഡനിടന്റെ എനകക്രക്ടോചപടമന്റെപ അവനിടട
ശകമക്ടോണപ.  

മനി  .   സനീക്കര്  :   ...… പനീസപ അവസക്ടോനനിപനിക്കണസം.
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ശ്രനീ  .   പനി  .   ഉണ്ണനി  : അതുടകേക്ടോണ്ടപ നഗരവനികേസനത്തേനിനപ ആവശരമക്ടോയ നടപടനികേള്

സസ്വനീകേരനിക്കുന്നതനില  റവനബ്യൂ  വകുപ്പുസം  കേക്ടോരരമക്ടോയനി  ശ്രദ്ധനികക്കണ്ടതുടണ്ടന്നുകൂടനി

ഓര്മ്മടപടുത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടപ ഈ ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം പനിന്തക്ടോങ്ങനിടക്കക്ടോണ്ടപ

ഞക്ടോന അവസക്ടോനനിപനിക്കുന്നു.

ശ്രനീ  .    എസം  .    വനിനടസന്റെപ:  സര്,  ഞക്ടോന ഈ ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണപ.

അപൂര്വ്വമക്ടോയ ഒരു ടറകക്കക്ടോര്ഡനിനപ ഉടമയക്ടോണപ  ഈ സര്ക്കക്ടോര്.  അധനികേക്ടോരത്തേനിലവന്നപ

നൂറപ ദനിവസങ്ങള്ക്കുള്ളനില ജനങ്ങളടട കേരനിടങ്കക്ടോടനി പ്രതനികഷധത്തേനിനനിരയക്ടോയ കകേരളത്തേനിടലെ

ആദരടത്തേ സര്ക്കക്ടോരക്ടോണപ ഇന്നപ അധനികേക്ടോരത്തേനിലെനിരനിക്കുന്ന ഇടതുപക മുന്നണനി സര്ക്കക്ടോര്.

എങ്ങടനയക്ടോണപ ജനങ്ങള് പ്രതനികഷധനിക്കക്ടോതനിരനിക്കുകേ; ഈ സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ സമനീപനസംതടന്ന

അതക്ടോണകലക്ടോ.  ശ്രനീ.  ഉമ്മന ചെക്ടോണ്ടനിയുടട കനതൃതസ്വത്തേനിലണ്ടക്ടോയനിരുന്ന യു.ഡനി.എഫപ.

സര്ക്കക്ടോര് 718 ബക്ടോറുകേള് അടച പൂട്ടനിയകപക്ടോള് ശ്രനീ. പനിണറക്ടോയനി വനിജയന സര്ക്കക്ടോര്

748  നന്മേ  കസക്ടോറുകേളക്ടോണപ  അടചപൂട്ടനിയതപ.  നഷ്ടത്തേനില  കപക്ടോകുന്നവയക്ടോണപ

പൂട്ടുന്നടതങ്കനില  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.,  ഇലെകനിസനിറനി  കബക്ടോര്ഡപ  എന്നനിവടയലക്ടോസം

പൂട്ടകണ്ട;  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ ജനങ്ങള്ക്കപ സബ്സനിഡനി ഇനത്തേനില സക്ടോധനങ്ങള്

ടകേക്ടോടുക്കുന്ന  നന്മേ  കസക്ടോറുകേള്  അടചപൂട്ടനിയ  സര്ക്കക്ടോരക്ടോണനിതപ.  അതുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ

ജനങ്ങളടട വലെനിയ പ്രതനികഷധസം ഉയര്ന്നുവരുന്നതപ.

മനനിസ്ഥക്ടോനസം രക്ടോജനിവച ശ്രനീ.  ഇ.  പനി.  ജയരക്ടോജന കേഴനിഞ തനിങ്കളക്ടോഴ്ച  ഈ

സഭയനില വളടര വനികേക്ടോരനനിര്ഭരമക്ടോയ ഒരു പ്രസസംഗസം നടത്തേനി. അതനിനപ അര്ഹനിക്കുന്ന

ഗഗൗരവസം നമ്മള് ടകേക്ടോടുത്തേനിട്ടുകണ്ടക്ടോ എന്നുള്ളതപ സസംശയമക്ടോണപ. അകദഹത്തേനിടനതനിടര

രക്ടോജരത്തേനിനകേത്തുസം  പുറത്തുസം  വലെനിയ  ഗൂഢക്ടോകലെക്ടോചെന  നടന്നു  എന്നുള്ളതനിടന

സസംബനനിചപ  അകനസ്വഷനികക്കണ്ടതകല;  സനി.ബനി.ഐ.-ടയ  കപക്ടോടലെ  അന്തര്കദശനീയ

തലെത്തേനില അകനസ്വഷണസം നടത്തേക്ടോന സക്ടോധനിക്കുന്ന ഒരു ഏജനസനിടയവചപ ഇക്കക്ടോരരസം

അകനസ്വഷനിപനികക്കണ്ടതകല;  മക്ടോഫനിയകേളകടയുസം കലെക്ടോബനികേളകടയുസം സമ്മര്ദവസം സസ്വക്ടോധനീനവസം

ഗൂഢക്ടോകലെക്ടോചെനയുസം ഇതനിലടണ്ടന്നുസം അകദഹസം പറഞ. അകദഹത്തേനിടന്റെ ബനവനിടന

നനിയമനിക്കക്ടോന അകദഹടത്തേ കപ്രരനിപനിചതപ ഇവരുടട ഗൂഢക്ടോകലെക്ടോചെന ടകേക്ടോണ്ടക്ടോകണക്ടോ;

ഇവടരലക്ടോവരുസം അകദഹത്തേനിടന്റെ അടുത്തുടചെന്നപ  നനിങ്ങള് നനിങ്ങളടട  ബനവനിടന

നനിയമനിക എന്നുപറഞപ ഗൂഢക്ടോകലെക്ടോചെന നടത്തേനികയക്ടോ; എത്ര പരനിഹക്ടോസരമക്ടോയനിട്ടക്ടോണപ

ഈ സര്ക്കക്ടോര് മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നടതന്നപ നമുക്കപ കേക്ടോണക്ടോന സക്ടോധനിക്കുസം.
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35 ലെകകത്തേക്ടോളസം ജനങ്ങള് പ്രതനിദനിനസം ആശ്രയനിക്കുന്ന, സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരടന്റെ
യക്ടോത്രക്ടോ മക്ടോധരമമക്ടോയ ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.ടയ സസംരകനിക്കുന്നതനിനുള്ള യക്ടോടതക്ടോരു
നടപടനിയുസം സര്ക്കക്ടോര് സസ്വനീകേരനിക്കുന്നനില.   വലെനിയ പ്രതനീകകയക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണപ ഈ
ബഡ്ജറനിടന എലക്ടോവരുസം കനക്ടോക്കനിക്കണ്ടതപ. എന്നക്ടോല പരനിഷ്കരണ പക്ടോകക്കജുസം രകക്ടോ
പക്ടോകക്കജുമുണ്ടക്ടോക്കുസം  എന്നു  പറഞകപക്ടോയതലക്ടോടത  ടവറുസം  50  കകേക്ടോടനി  രൂപ
മക്ടോത്രമക്ടോണപ പുതനിയ ബസ്സുകേള് വക്ടോങ്ങുന്നതനിനക്ടോയനി മക്ടോറനിവചനിരനിക്കുന്നതപ. യു.ഡനി.എഫപ.
സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ കേക്ടോലെത്തേപ നടപനിലെക്ടോക്കനിയനിരുന്ന വലെനിയ പുനരുദ്ധക്ടോരണ പക്ടോകക്കജനിടന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി. ഗവണ്ടമന്റെനിനപ ടകേക്ടോടുകക്കണ്ട 1,100 കകേക്ടോടനി രൂപ
എഴുതനിത്തേള്ളനിയനിരുന്നു.  ടകേ.ടനി.ഡനി.എഫപ.സനി.  14.50  ശതമക്ടോനസം  പലെനിശയപ
ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കപ  നലകേനിയനിരുന്ന  1,300  കകേക്ടോടനി  രൂപ ആറു വര്ഷസംടകേക്ടോണ്ടപ
അടയ്കക്കണ്ടതക്ടോണപ. അതുസസംബനനിചപ ബക്ടോങ്കുകേളടട ഒരു കേണ്കസക്ടോര്ഷരമുണ്ടക്ടോക്കനി
12  ശതമക്ടോനസം  പലെനിശയപ  20  വര്ഷടത്തേ തനിരനിചടവപ  കേക്ടോലെക്ടോവധനി  നലകേനിടക്കക്ടോണ്ടപ
പ്രതനിമക്ടോസസം  തനിരനിചടവനിനത്തേനില  30  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കപ
ലെക്ടോഭമുണ്ടക്ടോക്കുന്ന നടപടനിയക്ടോണപ ആ പുനരുദ്ധക്ടോരണ പക്ടോകക്കജനിടന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി നമ്മള്
ഉണ്ടക്ടോക്കനിയതപ.  അതുകപക്ടോടലെതടന്ന  ടപനഷനകേക്ടോര്ക്കപ  ടപനഷന  കേനിട്ടക്ടോതനിരുന്ന
സക്ടോഹചെരരത്തേനില  ടപനഷടന്റെ  പകുതനി  ബക്ടോധരത  അന്നപ  യു.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര്
ഏടറടുക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  അന്നപ  പ്രതനിപകസം  പറഞതപ  ആ  ടപനഷടന്റെ  മുഴുവന
ബക്ടോധരതയുസം സര്ക്കക്ടോര് ഏടറടുക്കണടമന്നക്ടോണപ.  എന്നക്ടോല ഇവര് അധനികേക്ടോരത്തേനില
വന്നതനിനുകശഷമുള്ള ആദരടത്തേ ബഡ്ജറനില അതനിടന്റെ ഒരു ലെകണവസം കേക്ടോണുന്നനില.
ഇടതുമുന്നണനിയുടട പ്രകേടന പത്രനികേയനിടലെ 222-ാാമടത്തേ പക്ടോരഗക്ടോഫനില പറഞനിരനിക്കുന്നതപ
ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട മുഴുവന കേടങ്ങളസം ഏടറടുക്കുടമന്നക്ടോണപ. ഈ സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ
ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുസം ഇതുസസംബനനിചപ ഇതുവടര എടന്തങ്കനിലസം നടപടനികേള് ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുകണ്ടക്ടോ;
ഇതപ  പരനികശക്ടോധനികക്കണ്ടതകല.  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ  കേക്ടോലെത്തേപ
1,500-ഓളസം പുതനിയ ബസ്സുകേള് വക്ടോങ്ങനി. അതനിടന്റെ കബക്ടോഡനി ടചെയപ ഇകപക്ടോള് ഇറക്കനി
ടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ  കേക്ടോലെത്തേപ  വക്ടോങ്ങനിയ  ബസ്സുകേള്
കബക്ടോഡനി  ടചെയനിറക്കനിയതനിടന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില  ഇകപക്ടോള്  കുകറ  ടഷഡബ്യൂളകേള്
വര്ദ്ധനിചനിട്ടുണ്ടപ.  ടഷഡബ്യൂളകേള് വര്ദ്ധനിചനിട്ടുസം വരുമക്ടോനസം കുറഞടകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്ന കേക്ടോഴ്ചയക്ടോണപ
ഇകപക്ടോള് കേക്ടോണക്ടോന സക്ടോധനിക്കുന്നതപ. 2015-ല യു.ഡനി.എഫപ. സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ കേക്ടോലെത്തേപ
ഒരു കേനികലെക്ടോമനീററനിനപ 34.85 രൂപയക്ടോണപ വരുമക്ടോനടമങ്കനില ഇന്നതപ 29.67 രൂപയക്ടോയനി
കുറഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ടഷഡബ്യൂളകേള് കൂടനിയനിട്ടുസം  വരുമക്ടോനസം  കുറയുകേയക്ടോണപ.  ഇടതക്ടോരു
നക്ടോഥനനിലക്ടോ  കേളരനിയക്ടോയനി  മക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  എന്തുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ  ടഷഡബ്യൂളകേള്
കൂടനിയനിട്ടുസം  വരുമക്ടോനസം  കുറയുന്നതപ  എന്നപ  സര്ക്കക്ടോര്  പരനികശക്ടോധനിക്കകണ്ട;  ഇങ്ങടന
വരുമക്ടോനസം കുറയുന്നതനിനുകേക്ടോരണസം, ബഹുമക്ടോനടപട്ട മനനി പരനിണനിതപ്രജനക്ടോണപ,  പകക
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ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.  അകദഹത്തേനിടന്റെ നനിയനണത്തേനിലെല,  സനി.ഐ.ടനി.യു.വനിടന്റെ
നനിയനണത്തേനിലെക്ടോണപ  കപക്ടോയനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതപ.  ടക്ടോനസറുകേളസം  ടഷഡബ്യൂളകേളടമലക്ടോസം
തനീരുമക്ടോനനിക്കുന്നതപ  അവരക്ടോണപ.  അങ്ങപ  മനനിയുടട  അധനികേക്ടോരസം  വനിനനികയക്ടോഗനിചടകേക്ടോണ്ടപ
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണടമന്നക്ടോണപ ഇതുസസംബനനിചപ എനനിക്കപ ബഹുമക്ടോനടപട്ട മനനികയക്ടോടപ
പറയുവക്ടോനുള്ളതപ. 

ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ രകനിക്കക്ടോന ടപ്രക്ടോഫ.  സുശനീല ഖന്ന എടന്നക്ടോരു
സഖക്ടോവനിടന ടകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോന കപക്ടോവകേയക്ടോണപ.  അകദഹടത്തേടക്കക്ടോണ്ടപ ഒരു റനികപക്ടോര്ട്ടപ
തയ്യേക്ടോറക്ടോക്കക്ടോന കപക്ടോകുന്നു. ഇകത വരകനി 2006-ടലെ ഇടതുപക സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ കേക്ടോലെത്തുസം
ഒരു റനികപക്ടോര്ട്ടപ തയ്യേക്ടോറക്ടോക്കനി ടകേക്ടോണ്ടുവന്നനിട്ടുണ്ടപ.  ആ റനികപക്ടോര്ട്ടപ എവനിടടയക്ടോണപ;  അതനിടന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  എടന്തങ്കനിലസം  സസംഭവനികചക്ടോ;  ഇവനിടടടയക്ടോരു ഗൂഢക്ടോകലെക്ടോചെന നടക്കുകേയക്ടോണപ.
എന്തക്ടോണതപ;  ഒരു  റനികപക്ടോര്ട്ടപ  തയ്യേക്ടോറക്ടോക്കനി  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.യനില  ചെക്ടോര്ജപ
വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോനുള്ള ഗൂഢക്ടോകലെക്ടോചെനയുടട  ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണപ  ടപ്രക്ടോഫ.  സുശനീല ഖന്നടയ
ടകേക്ടോണ്ടുവരുന്നതപ.  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ ടമചടപടുത്തേക്ടോനക്ടോടണങ്കനില,  ഇതുകപക്ടോടലെ
ആറപ  റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.  ചെനീഫപ  ഓഫനീസനില  ടപക്ടോടനിപനിടനിചപ
കേനിടക്കുന്നുണ്ടപ.  അതനില ഏടതങ്കനിലടമക്ടോരു റനികപക്ടോര്ട്ടപ എടുത്തേപ ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ
പുനരുദ്ധരനിക്കക്ടോനുള്ള എടന്തങ്കനിലസം  നടപടനി  ഈ സര്ക്കക്ടോര് സസ്വനീകേരനികക്കണ്ടതകല;
അങ്ങടന  യക്ടോടതക്ടോരു  നടപടനിയുസം  സസ്വനീകേരനിക്കുന്നനില.  ശമളസം  ഒന്നക്ടോസം  തനീയതനി
ടകേക്ടോടുക്കുടമന്നപ പ്രകേടന പത്രനികേയനില പറഞനിരുന്നു. ശമളസം അവസക്ടോനടത്തേ പ്രവൃത്തേനി
ദനിവസസം ടകേക്ടോടുക്കുടമന്നുസം ടപനഷന ആദരടത്തേ പ്രവൃത്തേനി ദനിവസസം ടകേക്ടോടുക്കുടമന്നുസം
പറഞനിരുന്നു.  പകക  ഈ  മക്ടോസടത്തേ  ടപനഷന  ഇതുവകരയുസം  ടകേക്ടോടുത്തേനിട്ടനില.
ശ്രനീ.  ടകേ.  ബനി.  ഗകണഷപ കുമക്ടോര് ഇവനിടട പറഞതുകപക്ടോടലെ  5-ാ തനീയതനിയക്ടോണപ
ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടലെ ടപനഷന ടകേക്ടോടുത്തേനിരനിക്കുന്നതപ.  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ
രകനിക്കക്ടോനക്ടോവശരമക്ടോയ  എടന്തങ്കനിലസം  നടപടനി  ഈ  സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ  ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുസം
ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുകണ്ടക്ടോ;  ഞങ്ങളടട  കേക്ടോലെത്തേപ  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ  പുനരുദ്ധരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി
നല  നടപടനികേള്  സസ്വനീകേരനിചടവന്നപ  മക്ടോത്രമല,  ഡനീസലെനിടന്റെ  വനിലെ  കുറഞകപക്ടോള്
യക്ടോത്രക്ടോചെക്ടോര്ജനില ഒരു രൂപ കുറയക്ടോനുസം തയ്യേക്ടോറക്ടോയനി.  ഇടതുപകത്തേനിടന്റെകൂടനി ആവശരസം
അസംഗനീകേരനിചടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ  കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമന്റെപ  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-യനിടലെ
ചെക്ടോര്ജപ  കുറചതപ.  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ പുനരുദ്ധരനിക്കക്ടോനുസം  പുനരുജനീവനിപനിക്കക്ടോനുമുള്ള
യക്ടോടതക്ടോരു  നടപടനിയുസം  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെപ  സസ്വനീകേരനിക്കുന്നനില.  പകേരസം  ശമള പരനിഷ്കരണസം
നടപനിലെക്ടോക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന,  ചെക്ടോര്ജപ വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോന  ഒരു  റനികപക്ടോര്ട്ടപ  വക്ടോങ്ങക്ടോനുള്ള
നനിലെപക്ടോടുമക്ടോയനിട്ടക്ടോണപ  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നതപ.  ഇതപ  അപകേടകേരമക്ടോടയക്ടോരു
സക്ടോഹചെരരമക്ടോടണന്നപ പറയക്ടോന ഞക്ടോന ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.



444 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 20, 2016

ഈ സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തേനില വന്നനിട്ടപ 5 മക്ടോസമക്ടോയനി. ഈ കേക്ടോലെയളവനിനുള്ളനിലതടന്ന
ഒരു കേക്ടോലെത്തുസം ടചെയനിട്ടനിലക്ടോത്തേ വനിധത്തേനിലള്ള ജനവനിരുദ്ധ നടപടനികേളമക്ടോയക്ടോണപ സര്ക്കക്ടോര്
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുന്നതപ.  രക്ടോഷനീയ ടകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങളള്ടപടട  80  ടകേക്ടോലെപക്ടോതകേങ്ങള്,
8,000  സസംഘട്ടനങ്ങള്,  എ.ടനി.എസം.  ഉള്ടപടട  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനിടലെ  വരക്ടോപകേമക്ടോയ
കേവര്ച, സസ്വക്ടോശ്രയ ടകേക്ടോള്ള, ബന നനിയമനസം,  മനനിയുടട രക്ടോജനി,  സനീപനീഡനങ്ങള്,
കഗക്ടോവനിന്ദചക്ടോമനിടയ സഹക്ടോയനിചതപ,  വനിലെക്കയറസം  ഉള്ടപടട  5  വര്ഷസംടകേക്ടോണ്ടപ  ഒരു
സര്ക്കക്ടോരുസം ടചെയ്യേക്ടോത്തേ ജനകദക്ടോഹ നടപടനികേളക്ടോണപ  ഇക്കഴനിഞ  5  മക്ടോസസംടകേക്ടോണ്ടപ
ടചെയതപ.  ഹശശവക്ടോവസ്ഥയനില ഇതക്ടോണപ സ്ഥനിതനിടയങ്കനില  5  വര്ഷസംടകേക്ടോണ്ടപ,  ഈ
സര്ക്കക്ടോര്  പ്രക്ടോയപൂര്ത്തേനിയക്ടോകുകമക്ടോള്,  എന്തപ  അതരക്ടോഹനിതമക്ടോണപ   സസംസ്ഥക്ടോനത്തേപ
ഉണ്ടക്ടോകേക്ടോന കപക്ടോകുന്നടതന്നപ നമുക്കപ ഊഹനിക്കക്ടോവന്നകതയുള.

അഴനിമതനി വനിരുദ്ധനക്ടോയ ഒരു വനിജനിലെനസപ ഡയറകടറ സസംബനനിചപ ഇവനിടട
പറഞ നടക്കുന്നുണ്ടകലക്ടോ. ആ വനിജനിലെനസപ ഡയറകര്ടക്കതനിടര പ്രതനിപകസം ഒന്നുസം
പറയുന്നനിലകലക്ടോ.  ഇവനിടട  യഥക്ടോര്ത്ഥത്തേനില  എന്തക്ടോണപ  സസംഭവനിചനിരനിക്കുന്നതപ;
അകദഹത്തേനിടനതനിടര  ഫനിനക്ടോനസപ  ഇനടസകന  വനിസംഗപ  ക്രമകക്കടപ  കേടണ്ടത്തേനി.
ശ്രനീ.  പനിണറക്ടോയനി വനിജയടനതനിടരയുസം ലെക്ടോവപ ലെനിന കകേസനില ഫനിനക്ടോനസപ ഇനടസകന
വനിസംഗനിടന്റെ  ഒരു  കേടണ്ടത്തേലണ്ടക്ടോയനിരുന്നു.  അതനിനുകശഷസം  വനിജനിലെനസപ  അകനസ്വഷണസം
നടന്നു.  ഇവനിടട  വനിജനിലെനസപ  ഡയറകര്  ഒരു  മുനകൂര്  ജക്ടോമരസം  എടുക്കുകേയക്ടോണപ
ടചെയ്യുന്നതപ.  ഇകദഹത്തേനിടനതനിരക്ടോയനി  നക്ടോടള  ഒരു വനിജനിലെനസപ  കകേസപ  വരുകമക്ടോള്
അകദഹത്തേനിനപ ആ സ്ഥക്ടോനത്തേപ ഇരനിക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കനില.  അതപ മുനകൂട്ടനി കേണ്ടുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ
അകദഹസം  രക്ടോജനിവയക്ടോന  കപക്ടോകുന്നതപ.  അങ്ങടന  രക്ടോജനിവയക്ടോന  ശ്രമനിക്കുകമക്ടോള്  മക്ടോര്കനിസപ
കേമ്മബ്യൂണനിസപ പക്ടോര്ട്ടനി അവര്ക്കപ കേഴനിഞ കേക്ടോലെത്തേപ നലകേനിയനിട്ടുള്ള ഉദനിഷ്ടകേക്ടോരരത്തേനിനുള്ള
ഉപകേക്ടോര  സരണ  എന്നുള്ള  നനിലെയപ  അകദഹടത്തേ  ആ  സ്ഥക്ടോനത്തേപ  തുടരക്ടോന
അനുവദനിക്കുകേയക്ടോണപ. ഇങ്ങടന അഞ്ചുമക്ടോസസംടകേക്ടോണ്ടപ ഇതുകപക്ടോടലെ ജനവനിരുദ്ധ നടപടനികേള്
സസ്വനീകേരനിച  സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള  ശകമക്ടോയനി  എതനിര്ത്തുടകേക്ടോണ്ടപ
ഞക്ടോന നനിര്ത്തുന്നു.

ശ്രനീമതനി  സനി  .    ടകേ  .    ആശ:  സര്,  ഈ രണ്ടു വകുപ്പുകേളകടയുസം ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള
ഞക്ടോന സര്വ്വക്ടോത്മനക്ടോ സസ്വക്ടോഗതസം ടചെയ്യുന്നു.  കകേരളത്തേനില പുതനിയ സര്ക്കക്ടോര് ഭരണ
ത്തേനികലെറനിയനിട്ടപ ഏതക്ടോനുസം മക്ടോസങ്ങകള ആകുന്നുളടവങ്കനിലസം ഇതനിനകേസം സര്ക്കക്ടോര് സസ്വനീകേരനിച
നടപടനികേള് ജകനക്ടോപകേക്ടോരപ്രദവസം ഏടറ പ്രതനീക നലകുന്നതുമക്ടോണപ. ജനകേനീയ സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ
ഭരണകനട്ടങ്ങടളക്കുറനിചപ  അജത  നടനിചടകേക്ടോണ്ടപ  അഴനിമതനിടക്കതനിടര  സര്ക്കക്ടോര്
പ്രഖരക്ടോപനിച കുരനിശുയുദ്ധടത്തേ പനിന്നനിലനനിന്നു കുത്തേനി അഴനിമതനിക്കക്ടോര്ക്കപ സഹക്ടോയകേരമക്ടോയ
രനീതനിയനില ഒളനിയുദ്ധസം നടത്തുന്ന പ്രതനിപകത്തേനിടന്റെ നനീക്കസം അഴനിമതനി വനിമുകമക്ടോയ
ഒരു ഭക്ടോവനി കകേരളത്തേനിനപ ഭനീഷണനിയക്ടോടണന്നപ ഞക്ടോന ഭയടപടുന്നു.  
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ഇന്നപ ബഹുമക്ടോനടപട്ട ഒരസംഗസം ഈ സഭയനില സൂചെനിപനിചതുകപക്ടോടലെ കകേരളത്തേനില
മൂന്നപ  കപര്ക്കപ  ഒരു  വക്ടോഹനസം  എന്നക്ടോണപ  കേണക്കപ.  അപ്രകേക്ടോരസം  വക്ടോഹനങ്ങളടട
ബക്ടോഹുലെരസംമൂലെസം കറക്ടോഡപ ഗതക്ടോഗതസം വളടര പ്രതനിസനനിയനിലെക്ടോടണന്നപ നമുടക്കലക്ടോവര്ക്കുസം
അറനിയക്ടോവന്നതക്ടോണപ.  കറക്ടോഡുകേളനിടലെ കബക്ടോക്കപ കേക്ടോരണസം ആര്ക്കുസം തടന്ന യഥക്ടോസമയസം
യഥക്ടോസ്ഥക്ടോനത്തേപ  എത്തേനികചരുന്നതനിനപ  സക്ടോധനിക്കുന്നനില.   ഈ  അവസരത്തേനിലെക്ടോണപ
ജലെഗതക്ടോഗതത്തേനിനുള്ള  പ്രക്ടോധക്ടോനരസം  ഏറനി  വരുന്നതപ.  ജലെഗതക്ടോഗതത്തേനിനപ  കൂടുതല
റൂട്ടുകേള് ആരസംഭനിക്കുകേയുസം അവയനില അതനികവഗ കബക്ടോട്ടു സര്വ്വനീസുകേള് തുടങ്ങുകേയുസം
ടചെയക്ടോല  ജനങ്ങള്  മുനകേക്ടോലെങ്ങടള  അകപകനിചപ  ജലെഗതക്ടോഗതടത്തേ  കൂടുതല
ആശ്രയനിക്കുടമന്ന കേക്ടോരരത്തേനില യക്ടോടതക്ടോരു സസംശയവമനില.  ജലെഗതക്ടോഗത വകുപനിടലെ
ഒരു  ജനീവനക്കക്ടോരടന്റെ  ഭക്ടോരരയക്ടോയ  ഞക്ടോന  വളടര  അഭനിമക്ടോനപൂര്വ്വസം  പറയടട്ട,  ഈ
ഗവണ്ടമന്റെപ  അധനികേക്ടോരത്തേനില  വന്നതനിനുകശഷസം  ജലെഗതക്ടോഗതടത്തേ  കൂടുതല
കേക്ടോരരകമമക്ടോക്കുന്നതനിനപ ഒട്ടനവധനി കേക്ടോരരങ്ങള് ടചെയനിട്ടുണ്ടപ.  നക്ടോല കബക്ടോട്ടുകേള് ഒകര
സമയസം  റനിടപയര്  ടചെയ്യേക്ടോവന്ന  കകേരളത്തേനിടലെ  തടന്ന  ആദരടത്തേ  ഇനലെക്ടോന്റെപ
വക്ടോട്ടര്കവയനിടലെ ഹഡകഡക്ടോക്കപ  7.10 കകേക്ടോടനി രൂപ മുടക്കനി ഇകപക്ടോള് നനിര്മ്മനിചനിട്ടുണ്ടപ.
കൂടക്ടോടത സനിപപ കവയുടട നനിര്മ്മക്ടോണവസം പൂര്ത്തേനീകേരനിചനിട്ടുണ്ടപ.  ഹഗൗസപ കബക്ടോട്ടുകേള് കൂടനി
റനിടപയര്  ടചെയ്യേത്തേക്ക രനീതനിയനില കഡക്ടോക്കപ  പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം യനവലക്കരനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള് സസ്വനീകേരനിച ഈ ഗവണ്ടമന്റെനികനയുസം വകുപ്പുമനനികയയുസം ഈ അവസരത്തേനില
ഞക്ടോന അഭനിനന്ദനിക്കുകേയക്ടോണപ.  കേഴനിഞ എല.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ കേക്ടോലെത്തുതടന്ന
45-ഓളസം കബക്ടോട്ടുകേള് റനീടപയ്സപ ടചെയനിട്ടുടണ്ടങ്കനിലസം, നനിലെവനില കേക്ടോലെപഴക്കസം ടചെന്ന
കബക്ടോട്ടുകേള്  കൂടനി  റനീടപയ്സപ  ടചെയ്യുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  സസ്വനീകേരനിക്കണടമന്നപ
ബഹുമക്ടോനടപട്ട മനനികയക്ടോടപ ഈ അവസരത്തേനില ഞക്ടോന വനിനയപൂര്വ്വസം അഭരര്ത്ഥനി
ക്കുകേയക്ടോണപ.  ജലെഗതക്ടോഗതസം  കേക്ടോരരകമമക്ടോക്കുന്നതനിനക്ടോയനി  കൂടുതല  സര്വ്വനീസുകേളസം
റൂട്ടുകേളസം  ആരസംഭനിക്കുന്നതനിനപ   ഗവണ്ടമന്റെപ  ഇടടപടുകേയുസം ഇതപ  ആരസംഭനിക്കുകമക്ടോള്
ടൂറനിസസം  രസംഗടത്തേ  സക്ടോധരതകേള്കൂടനി  പ്രകയക്ടോജനടപടുത്തുന്ന  വനിധത്തേനില  സനീ-
കുട്ടനക്ടോടപ കമക്ടോഡലെനില കൂടുതല സര്വ്വനീസുകേള് ആരസംഭനിക്കുകേയുസം ടചെയ്യേണടമന്നപ വളടര
വനിനയപൂര്വ്വസം  അകപകനിക്കുകേയക്ടോണപ.  എടന്റെ  മണ്ഡലെത്തേനില  കറക്ടോഡപ  ഗതക്ടോഗതസം
കപക്ടോടലെ തടന്നയക്ടോണപ ജലെഗതക്ടോഗതവസം.  കചെര്ത്തേലെ തക്ടോലൂക്കുമക്ടോയനി  ബനനിപനിക്കുന്ന
വളടര  കേക്ടോലെപഴക്കസം  ടചെന്ന  ജലെഗതക്ടോഗത  റൂട്ടപ  ഹവക്കത്തേപ  പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്നുണ്ടപ.
ടപക്ടോതുകമഖലെയനില ഇന്തരയനിടലെ തടന്ന ആദരടത്തേ കസക്ടോളക്ടോര് കബക്ടോട്ടുസം ഹവക്കകത്തേയുസം
എറണക്ടോകുളകത്തേയുസം  തമ്മനില  ബനനിപനിക്കുന്ന  പുതനിയ  ജലെപക്ടോതയനില  സര്വ്വനീസപ
നടത്തുന്നതനിനക്ടോയനി എ.സനി.  സൂപര്ഫക്ടോസപ കബക്ടോട്ടുകേളസം അനുവദനിചതന്ന ബഹുമക്ടോനടപട്ട
ജലെഗതക്ടോഗത  വകുപ്പുമനനിടയ  ഹൃദയപൂര്വ്വസം  അഭനിനന്ദനിക്കുന്നതനിനപ  ഞക്ടോന  ഈ
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അവസരസം  വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുന്നു.  ഹവക്കത്തേപ  സര്വ്വനീസപ  നടത്തുന്ന  കബക്ടോട്ടുകേളടട
അറകുറപണനികേള് നടത്തുന്നതനിനപ  ആലെപ്പുഴ കഡക്ടോക്കനികനയുസം ഇനനസം നനിറയ്ക്കുന്നതനിനപ
കചെര്ത്തേലെകയയുമക്ടോണപ ഇകപക്ടോഴുസം ആശ്രയനിക്കുന്നതപ. ജലെഗതക്ടോഗത വകുപനിടന്റെ ഏറവസം
ലെക്ടോഭകേരമക്ടോയനി നടത്തുന്ന ഹവക്കസം കസഷനപ പുതനിയ ഒരു കഡക്ടോക്കുസം ഫദ്യുവല പമ്പുസം
അനുവദനിച  തരണടമന്നപ  ഈ  അവസരത്തേനില  ബഹുമക്ടോനടപട്ട  മനനികയക്ടോടപ
അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.  കറക്ടോഡപ  ഗതക്ടോഗതത്തേനിടന്റെ കേക്ടോരരത്തേനില പുതനിയ ഗവണ്ടമന്റെനികനയുസം
ബഹുമക്ടോനടപട്ട  മനനികയയുസം  ഹവക്കത്തുകേക്ടോര്  വളടര  പ്രതനീകകയക്ടോടടയക്ടോണപ
കേക്ടോണുന്നതപ.  വളടര മുകമയുള്ള ഹവക്കസം ഡനികപക്ടോയപ കേക്ടോലെക്ടോനുസൃതമക്ടോയ പുകരക്ടോഗതനി
ഇതുവടര  ലെഭരമക്ടോയനിട്ടനില.  വളടര  കേക്ടോലെപഴക്കസം  ടചെന്ന  ബസ്സുകേളക്ടോണപ  ഇകപക്ടോഴുസം
ഹവക്കത്തേപ സര്വ്വനീസപ നടത്തുന്നതപ.  കേട്ടപ്പുറത്തേപ കേയകറണ്ട ബസ്സുകേളടട ഡമനിസംഗപ
കസഷനക്ടോയനി  കേക്ടോലെക്ടോകേക്ടോലെങ്ങളക്ടോയനി  ഹവക്കസം  ഡനികപക്ടോടയ  മക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.
എന്നക്ടോല  അങ്ങയനില  ഞങ്ങള്  ഹവക്കത്തുകേക്ടോര്ക്കപ   വനിശസ്വക്ടോസമുണ്ടപ.  കേക്ടോരണസം
ചുരുങ്ങനിയ കേക്ടോലെസംടകേക്ടോണ്ടപ അങ്ങപ ഹവക്കത്തേനിനപ  രണ്ടു പുതനിയ ബസ്സുകേള് നലകേനി
ഹവക്കത്തുകേക്ടോടര വളടരയധനികേസം സഹക്ടോയനിചനിട്ടുടണ്ടന്ന കേക്ടോരരസം ഞക്ടോന ഈ അവസരത്തേനില
നന്ദനികയക്ടോടട സരനിക്കുന്നു.  അകതക്ടോടടക്ടോപസം കഡക്ടോക്കുകേളനില റനിടപയറനിസംഗനിനപ കേയറനിയനിട്ടുള്ള
ബസ്സുകേള് പണനി തനീര്ക്കുന്നതനിനുസം ടസയര്പക്ടോര്ട്ടപസപ യഥക്ടോസമയസം ലെഭരമക്ടോക്കുന്നതനിനുമുള്ള
അടനിയന്തര നടപടനികേള് അങ്ങപ സസ്വനീകേരനിക്കണടമന്നപ  അഭരര്ത്ഥനിക്കുന്നു.  അതുകപക്ടോടലെ
ഡനികപക്ടോയ്കക്കക്ടോ, കകേക്ടോര്പകറഷകനക്ടോ യക്ടോടതക്ടോരു ലെക്ടോഭവമനിലക്ടോത്തേ അകഞക്ടോളസം സര്വ്വനീസുകേള്
ഹവക്കത്തുനനിന്നുസം ഓപകററപ  ടചെയ്യുന്നുണ്ടപ.  കനടര മൂക്കനിനപ പനിടനിക്കുന്നതനിനു പകേരസം
തലെയ്ക്കുചുറനി  മൂക്കനില പനിടനിക്കുന്നതുകപക്ടോടലെയക്ടോണപ ഈ സര്വ്വനീസുകേള്.  ഇതപ എത്രയുസംകവഗസം
റനീ-ടഷഡബ്യൂള് ടചെയ്യുന്നതനിനുകവണ്ടനി അങ്ങപ ഇടടപടണടമന്നപ  അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ. 

തകദശസസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങളടട കേക്ടോരരസം, സമ്പൂര്ണ്ണ സക്ടോകരത, അധനികേക്ടോര

വനികകേന്ദ്രനീകേരണസം,  മനികേച  ടപക്ടോതുജനക്ടോകരക്ടോഗരസം,  കുടുസംബശ്രനീ  തുടങ്ങനിയ  ഒട്ടനവധനി

കമഖലെകേളനില  ആദരമക്ടോയനി  കനട്ടങ്ങള്  ഹകേവരനിച  സസംസ്ഥക്ടോനമക്ടോണപ  കകേരളസം.

സക്ടോമൂഹരവനികേസന  സൂചെനികേയനില  മുന്നനിലെക്ടോടണന്നപ  അഭനിമക്ടോനനിക്കുകമക്ടോഴുസം  കകേരളത്തേനില

2.32  ലെകസം  കുടുസംബങ്ങള്ക്കപ  ശഗൗചെക്ടോലെയങ്ങള്  ഇലക്ടോടയന്നതപ  വസ്തുതയക്ടോണപ.

കകേരളസം ശഗൗചെക്ടോലെയങ്ങളടട കേക്ടോരരത്തേനിലസം കദശനീയ പ്രക്ടോധക്ടോനരമുള്ള ഒരു നക്ടോഴനികേക്കലെപ ല്ല്ലെ

പനിന്നനിടുവക്ടോന ഒരുങ്ങുകേയക്ടോണപ. ഇവനിടട ബഹുമക്ടോനടപട്ട അസംഗസം സൂചെനിപനിചതുകപക്ടോടലെ,

വരുന്ന കകേരളപനിറവനി നക്ടോടനിനപ ഒരു ശക്ടോപകമക്ടോകത്തേനിടന്റെ ദനിനമക്ടോയനിരനിക്കുസം. തുറസക്ടോയ

സ്ഥലെങ്ങളനില  വനിസര്ജനസം  ടചെയ്യേക്ടോത്തേ  ഇന്തരയനിടലെ  ഏറവസം  ജനസക്ടോന്ദ്രതയുള്ള

സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനില ഒന്നക്ടോകുസം കകേരളസം.  സമ്പൂര്ണ്ണ ശഗൗചെക്ടോലെയസം എന്നതപ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ
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ഏറവസം വലെനിയ കനട്ടമക്ടോയനി ഞക്ടോന കേരുതുന്നു.  കേഴനിഞ ഗവണ്ടമന്റെപ തകദശസസ്വയസം

ഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങടള മൂന്നക്ടോയനി വനിഭജനിചപ വനികേസന പ്രവര്ത്തേനങ്ങടള മരവനിപനിചടവങ്കനില

ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ അവ ഒരു വകുപക്ടോയനി മക്ടോറനി ഒരു മനനിക്കപ ചുമതലെ നലകേനി എന്നതപ

തകദശസസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങളടട വനികേസന പ്രവര്ത്തേനങ്ങള്ക്കപ ശകനി പകേരുന്നതക്ടോണപ.

അധനികേക്ടോര വനികകേന്ദ്രനീകേരണത്തേനിടലെ സുപ്രധക്ടോനമക്ടോയ ഒരു മുകന്നറമക്ടോണനിതപ.  കേഴനിഞ

എല.ഡനി.എഫപ.  ഭരണകേക്ടോലെത്തേപ കൂട്ടക്ടോയ്മയനിലൂടട സക്ടോമത്തേനികേവസം സക്ടോമൂഹനികേവമക്ടോയ

വനികേസനത്തേനിനപ  ആത്മവനിശസ്വക്ടോസമുണ്ടക്ടോക്കനിയ പ്രസ്ഥക്ടോനങ്ങളടട  പട്ടനികേയനില ആദര

സ്ഥക്ടോനമക്ടോയനിരുന്നു കുടുസംബശ്രനീക്കപ.  സനീ ശക്ടോകനീകേരണവസം സക്ടോമൂഹനികേ പുകരക്ടോഗതനിയുസം

ലെകരമനിട്ടക്ടോണപ എല.ഡനി.എഫപ. സര്ക്കക്ടോര് കുടുസംബശ്രനീ പദ്ധതനി ആരസംഭനിചതപ.  എന്നക്ടോല

യു.ഡനി.എഫപ. സര്ക്കക്ടോര് അധനികേക്ടോരത്തേനില വന്നതനിനുകശഷസം കുടുസംബശ്രനീയനില സര്വ്വത്ര

അഴനിമതനിയക്ടോണപ.  ഇന്നടലെ ബഹുമക്ടോനടപട്ട പ്രതനിപക കനതക്ടോവപ ഇവനിടട  ഉയര്ത്തേനിക്കക്ടോട്ടനിയ

ജനയുഗസം  പത്രമക്ടോണപ  അമൃതസംടപക്ടോടനി  അഴനിമതനിടയപറനി  ആദരമക്ടോയനി  റനികപക്ടോര്ട്ടപ

ടചെയതപ.  കുടുസംബശ്രനീ  പ്രവര്ത്തേകേര്ക്കപ  പരനിശനീലെനസം  നലകുന്നതനിലസം  പദ്ധതനി

അനുവദനിക്കുന്നതനിലടമക്ടോടക്ക  അവര്  നടത്തേനിയ  അഴനിമതനികേള്  ഇതനിനപ  ഉദക്ടോഹരണമക്ടോണപ.

എല.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തേനിലവന്നപ  വളടരക്കുറചപ  കേക്ടോലെകമ

ആയനിട്ടുളടവങ്കനിലകപക്ടോലസം   കുടുസംബശ്രനീ  ഹകേവരനിച  കനട്ടങ്ങള്  അനവധനിയക്ടോണപ.

കേക്ടോര്ഷനികേകമഖലെയനില സസ്വയസം പരരക്ടോപ്തത കനടക്ടോന കുടുസംബശ്രനീയുടട ടപക്ടോലെനിവപ പദ്ധതനിയുസം

മൃഗസസംരകണ  കമഖലെടയ  കപ്രക്ടോലസക്ടോഹനിപനിക്കക്ടോന  പശുസഖനി  പദ്ധതനിയുസം

ഭനിന്നകശഷനിയുള്ള വരകനികേള്ക്കപ സക്ടോമൂഹരസുരക നലകുന്ന പദ്ധതനിയനില ബഡ്സപ

പുനരധനിവക്ടോസ  കകേന്ദ്രവസം  ഇവര്ക്കപ  ടതക്ടോഴനില  പരനിശനീലെനസം  നലകുന്ന  പദ്ധതനിയുസം

കുടുസംബശ്രനീ കനടനിയ വളടരക്കുറച നക്ടോളടത്തേ വളടര വലെനിയ കനട്ടങ്ങളക്ടോണപ.  

ഇവനിടട അഴനിമതനിടയപറനിയുസം സസ്വജനപകപക്ടോതടത്തേപറനിയുസം ബന നനിയമന

വനിവക്ടോദടത്തേപറനിയുടമലക്ടോസം  ബഹുമക്ടോനടപട്ട  പ്രതനിപക  കനതക്ടോക്കള്  സൂചെനിപനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.

അവടരലക്ടോവരുസം അനരന സനിനനിമയനിടലെ വനിക്രമനിടന്റെ പകേര്ന്നക്ടോട്ടകത്തേക്കക്ടോള് വലെനിയ

പകേര്ന്നക്ടോട്ടമക്ടോണപ ഇകപക്ടോള് നടത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതപ.  ബക്ടോറുസം കസക്ടോളക്ടോറുസം കനക്ടോടട്ടണ്ണല

ടമഷനീനുസം സനി.ഡനി.  കവട്ടയുടമലക്ടോസം അവര് മറന്നുകപക്ടോയനിരനിക്കുന്നു.  അവര് നടത്തേനിയ

അഴനിമതനികയക്കക്ടോളസം സസ്വജനപകപക്ടോതകത്തേക്കക്ടോളസം എന്തക്ടോണപ ഈ പുതനിയ സര്ക്കക്ടോര്

നടത്തേനിയതപ? ജനങ്ങളടട അഭനിവൃദ്ധനിക്കുസം വനികേസനത്തേനിനുസം ഒറടക്കട്ടക്ടോയനി പ്രവര്ത്തേനിചപ

മക്ടോതൃകേക്ടോ ഭരണസം കേക്ടോഴ്ചവയ്ക്കുന്ന പുതനിയ മനനിസഭടയ അഭനിനന്ദനിക്കുന്നതനികനക്ടോടടക്ടോപസം

ഈ ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള ഞക്ടോന പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം പനിന്തക്ടോങ്ങുന്നു.
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ശ്രനീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി:  സര്,  2016-17  സക്ടോമത്തേനികേ  വര്ഷകത്തേക്കുള്ള

പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനിടലെ വക്ടോഹന നനികുതനി,  നഗരവനികേസനസം,  പഞക്ടോയത്തേപ,  ഗക്ടോമവനികേസനസം,

ഗതക്ടോഗതസം എന്നനീ ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള പൂര്ണ്ണമക്ടോയുസം പനിന്തക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണപ.   ഇവനിടട

രക്ടോവനിടലെ  മുതല  ഈ  വനിഷയത്തേനികന്മേലള്ള  ചെര്ചകേള്  കകേട്ടകപക്ടോള്  കേഴനിഞ

അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലെസം ഭരണപകത്തേക്ടോയനിരുന്നവര് കകേവലെസം  5  മക്ടോസക്കക്ടോലെസം  ടകേക്ടോണ്ടപ

പ്രതനിപകടത്തേത്തേനിയകപക്ടോള്  എടന്തക്ടോടക്കകയക്ടോ  വനിളനിച  പറയുന്നതുകപക്ടോടലെയക്ടോണപ

എനനിക്കപ  കതക്ടോന്നനിയതപ.   ശ്രനീ.  എന.  ഷസംസുദനീന,  എസം.എല.എ.യുടട  പ്രസസംഗസം

കകേട്ടകപക്ടോള്,  കബക്ടോബനുസം കമക്ടോളനിയുസം വക്ടോയനിക്കുകമക്ടോള് കപക്ടോലസം എനനിക്കപ ഇത്രയുസം ചെനിരനി

വന്നനിട്ടനില.  യു.ഡനി.എഫപ.  ആണപ  അധനികേക്ടോരവനികകേന്ദ്രനീകേരണസം  ടകേക്ടോണ്ടുവന്നടതന്നപ

പറയുകമക്ടോള് എങ്ങടനയക്ടോണപ ചെനിരനിക്കക്ടോതനിരനിക്കുന്നതപ.  എടന്റെ ഒരു അനുഭവത്തേനില

നനിന്നുതടന്ന ഞക്ടോന തുടങ്ങടട്ട.  ഞക്ടോന എല.എല.ബനി.  വനിദരക്ടോര്ത്ഥനിനനി ആയനിരുന്ന

കേക്ടോലെഘട്ടത്തേനില  പഞക്ടോയത്തേപ  ടമമറക്ടോയനി  ടപക്ടോതുപ്രവര്ത്തേന  രസംഗത്തേപ  വന്നനിട്ടുള്ള

ആളക്ടോണപ.  ആ  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലെസം  കകേരളസം  ഭരനിചനിരുന്നതപ  യു.ഡനി.എഫപ.

ഗവണ്ടമന്റെക്ടോയനിരുന്നു.  അതനിനുകശഷമുള്ള  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലെസം പ്രസനിദ്ധനക്ടോയ എഴുത്തുകേക്ടോരന

തകേഴനി ശനിവശങ്കരപനിള്ള ജനീവനിക്കുന്ന നക്ടോട്ടനില പഞക്ടോയത്തേപ പ്രസനിഡന്റെക്ടോകേക്ടോന കവണ്ടനി

പുകരക്ടോഗമന രക്ടോഷനീയ പ്രസ്ഥക്ടോനസം തന്ന വലെനിയ ഒരു ഉത്തേരവക്ടോദനിതസ്വസം അഭനിമക്ടോനപൂര്വ്വസം

ഏടറടുത്തേ  ഒരു വരകനിയക്ടോണപ  ഞക്ടോന.  അന്നപ  കകേരളസം  ഭരനിചനിരുന്നതപ  ഇടതുപക

ജനക്ടോധനിപതരമുന്നണനി  സര്ക്കക്ടോരക്ടോയനിരുന്നു.  അന്നപ  കകേരളത്തേനിടന്റെ  മുഖരമനനി  ഇന്നപ

പനിറന്നക്ടോള് ആകഘക്ടോഷനിക്കുന്ന സഖക്ടോവപ വനി. എസപ. അചതക്ടോനന്ദന ആയനിരുന്നു. അന്നപ

കകേരളത്തേനിടന്റെ  തകദശസസ്വയസംഭരണ  വകുപ്പുമനനി  വളടര  ആദരണനീയനക്ടോയനിട്ടുള്ള

സഖക്ടോവപ  പക്ടോകലെക്ടോളനി  മുഹമ്മദപ  കുട്ടനിയക്ടോയനിരുന്നു.  ഒരു  പകക  ആദരടത്തേ  അഞ്ചു

വര്ഷക്കക്ടോലെസം ജനങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനി ഒന്നുസം ടചെയ്യേക്ടോന കേഴനിയക്ടോടത നനിസഹക്ടോയയക്ടോയ ഒരു

പഞക്ടോയത്തേപ ടമമറക്ടോയനി  ടചെലെവഴനിച ഞക്ടോന പനിന്നനീടപ പഞക്ടോയത്തേപ പ്രസനിഡന്റെക്ടോയകപക്ടോള്,

ഇ.എസം.എസപ.  പക്ടോര്പനിട  പദ്ധതനിയുടട  ധനസം  ഇകപക്ടോഴുസം  ടകേക്ടോടുക്കക്ടോനുടണ്ടന്നപ  ഒരു

ടമമര് ഇവനിടട പറയുന്നതുകകേട്ടകപക്ടോള്, അതപ മക്ടോതൃകേക്ടോപരമക്ടോയനി നടപനിലെക്ടോക്കനിയ ഒരു

പഞക്ടോയത്തേനിടന്റെ  പ്രതനിനനിധനിയക്ടോയനിരുന്നു  ഞക്ടോന  എന്നുപറയക്ടോന  ഈ  അവസരസം

അഭനിമക്ടോനപൂര്വ്വസം ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേയക്ടോണപ.  മൂന്നപ വര്ഷക്കക്ടോലെസംടകേക്ടോണ്ടപ എടന്റെ ടകേക്ടോച

പഞക്ടോയത്തേനിലതടന്ന  172  പക്ടോവടപട്ടവര്ക്കപ  വനീടപ  നനിര്മ്മനിചടകേക്ടോടുത്തു.  12000

വനീടുകേളക്ടോണപ ആലെപ്പുഴ ജനിലയനില ആടകേ ഞങ്ങള്ക്കപ നനിര്മ്മനിചടകേക്ടോടുക്കക്ടോന കേഴനിഞതപ.

അന്നടത്തേ സഹകേരണ വകുപ്പുമനനി,  ഇന്നടത്തേ ടപക്ടോതുമരക്ടോമത്തു വകുപ്പുമനനിയക്ടോയ

ശ്രനീ.  ജനി.  സുധക്ടോകേരന  സക്ടോറക്ടോയനിരുന്നു.  ഞക്ടോന  നന്ദനിപൂര്വ്വസം  സരനിക്കടട്ട,  സഹകേരണ



ധനകേക്ടോരരസം 449

കമഖലെയുടട പുഷ്പകേക്ടോലെമക്ടോയനിരുന്നു അതപ. സഹകേരണ പ്രസ്ഥക്ടോനസം ലെക്ടോഭത്തേനികലെക്കുകപക്ടോയ

കേക്ടോലെമക്ടോയനിരുന്നു  അന്നപ.  ഭക്ടോവനക്ടോപൂര്ണ്ണമക്ടോയനി  സഹകേരണ  കമഖലെയനിടലെ  പണസം  പഞക്ടോയത്തുകേള്ക്കപ

തന്നു.  ഞങ്ങള്ക്കക്ടോര്ക്കുസം ഒരു കേടബക്ടോധരതയുമനില.  കൃതരമക്ടോയനിത്തേടന്ന രണ്ടുസം മൂന്നുസം

വര്ഷക്കക്ടോലെസം ടകേക്ടോണ്ടപ  ആ പണസം  തനിരനിച  ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന ഞങ്ങള്ക്കപ  കേഴനിഞനിട്ടുണ്ടപ.

അഴനിമതനിയുസം ടകേടുകേക്ടോരരസ്ഥതയുമുള്ള പഞക്ടോയത്തുകേള് എവനിടടടയങ്കനിലടമക്ടോടക്കയുണ്ടക്ടോകേക്ടോസം.

അവര്ക്കപ ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന സക്ടോധനിചനിട്ടുണ്ടക്ടോകേനില.  പകക ഞങ്ങള്ടക്കക്ടോടക്ക ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന

കേഴനിഞ എന്നപ അഭനിമക്ടോനകത്തേക്ടോടട പറയക്ടോന ഞക്ടോന ഈ അവസരസം ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേയക്ടോണപ.

അതനിനുകശഷസം അഞ്ചു വര്ഷക്കക്ടോലെസം ആലെപ്പുഴ ജനിലക്ടോ പഞക്ടോയത്തേനിടന്റെ പ്രസനിഡന്റെക്ടോയനി

എടന്റെ ഒപസം പ്രവര്ത്തേനിചനിരുന്ന ശ്രനീ. എലകദക്ടോ ഉള്ടപടടയുള്ളവര് എനനിക്കപ കതക്ടോന്നുന്നു

പ്രതനിപക നനിരയനിലണ്ടപ.  ആ അഞ്ചു വര്ഷക്കക്ടോലെസം എന്തക്ടോയനിരുന്നു കകേരളത്തേനിടന്റെ

സ്ഥനിതനി.  നനിങ്ങള് ഒന്നു വനിശകേലെനസം ടചെയ്തു കനക്ടോക,  സസ്വന്തസം ടനഞനില ഹകേവചപ

നനിങ്ങള്  ഒന്നപ  കചെക്ടോദനിച  കനക്ടോക,  ഭവന  പദ്ധതനിയുണ്ടക്ടോയനിരുകന്നക്ടോ  കകേരളത്തേനില;

ഇവനിടട  ഐ.എ.ഹവ.  പദ്ധതനിയുടട  കപരപ  മക്ടോറനി  പനി.എസം.എ.ഹവ.  ആക്കനിടയന്നു

പറഞ, നനിങ്ങള് ആര്.എ.ഹവ. ആക്കനിയതകല. ഇന്ദനിരക്ടോ ആവക്ടോസപ കയക്ടോജന എന്ന

പദ്ധതനിയുടട  കപരപ  ഒരു  ടതരടഞടുപപ  അടുത്തേ  സമയത്തേപ  ടനി.വനി.  യനില

എഴുതനിക്കക്ടോണനിക്കുന്നതപ ഞക്ടോന കേണ്ടു,  ആര്.എ.ഹവ.  എന്നപ.  ഐ.എ.ഹവ.ടയ ആര്.എ.ഹവ.

ആക്കനി.  ഇന്ദനിരടയ രക്ടോജനീവക്ടോക്കനി, രക്ടോജനീവനിടന ഇകപക്ടോള് ശ്രനീ. നകരന്ദ്രകമക്ടോദനി പ്രധക്ടോനമനനി

ആവക്ടോസപ കയക്ടോജനയക്ടോക്കനി മക്ടോറനിയനിരനിക്കുന്നു.  നനിങ്ങളസം മക്ടോറനിയനിട്ടുണ്ടപ,  ഇ.എസം.എസപ.

സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന പദ്ധതനികയക്ടോടപ  നനിങ്ങള്ക്കപ പുചമക്ടോയനിരുന്നു.  ഇടതുപക ജനക്ടോധനിപതര

മുന്നണനി സര്ക്കക്ടോര് കകേരളസം ഭരനിചകപക്ടോള് ഇ.എസം.എസപ. സമ്പൂര്ണ്ണ പക്ടോര്പനിട പദ്ധതനിയനിലൂടട

ലെകക്കണക്കനിനപ  വനീടുകേളക്ടോണപ  കകേരളത്തേനിലടനനീളസം  തകദശസസ്വയസംഭരണ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനിലൂടട

നടപനിലെക്ടോക്കനിയതപ.  

2.00 PM]  

കേണ്ണടചപ  ഇരുട്ടക്ടോക്കക്ടോന  ദയവപ  ടചെയപ  പ്രതനിപകസം  ശ്രമനിക്കരുതപ.  നനിങ്ങള്  എന്നുസം

അധനികേക്ടോര വനികകേന്ദ്രനീകേരണത്തേനിടന്റെ അന്തകേരക്ടോയനിരുന്നു.  എടന്നക്ടോടക്ക നനിങ്ങള് കകേരളസം

ഭരനിചനിട്ടുകണ്ടക്ടോ അടന്നലക്ടോസം നനിങ്ങള്ക്കപ അധനികേക്ടോര വനികകേന്ദ്രനീകേരണസം എന്ന പ്രക്രനിയകയക്ടോടപ

ടവറുപക്ടോയനിരുന്നു. അതകല നനിങ്ങള് കേക്ടോണനിചതപ.  

അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലെസം  ഡനി.പനി.സനി.യുടട  പ്രവര്ത്തേനസം  എന്തക്ടോയനിരുന്നു.  ഞക്ടോന
ഡനി.പനി.സനിയുടട  ടചെയര്കപഴണക്ടോയനി  പ്രവര്ത്തേനിച  ആളക്ടോണപ.  ഞക്ടോന  പഞക്ടോയത്തേപ
പ്രസനിഡന്റെക്ടോയനിരുന്ന സമയത്തേപ കൃഷനി വകുപ്പുമനനി സഖക്ടോവപ മുലക്കര രതക്ടോകേരനക്ടോയനിരുന്നു.
അന്നപ  പഞക്ടോയത്തേനിടന്റെ പദ്ധതനികേളമക്ടോയനി   ഡനി.പനി.സനി.-യനില ടചെല്ലുകമക്ടോള് എത്ര
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വനിഹനിതസം  ഉലപക്ടോദന  കമഖലെയക്ടോയനി  മക്ടോറനിവചനിട്ടുടണ്ടന്നപ  ഡനി.പനി.സനി.  ടചെയര്മക്ടോന
ഞങ്ങകളക്ടോടു  കചെക്ടോദനിക്കുമക്ടോയനിരുന്നു.  നനിങ്ങളസം  അധനികേക്ടോര  വനികകേന്ദ്രനീകേരണത്തേനിടന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി പ്രവര്ത്തേനിചവരക്ടോണപ. എത്ര ശതമക്ടോനമക്ടോണപ ആ കമഖലെയപ കവണ്ടനി നനിങ്ങള്
മക്ടോറനിവചതപ.  ഇടതുപക സര്ക്കക്ടോര് കകേരളസം ഭരനിചനിരുന്ന സമയത്തേപ, 30  ശതമക്ടോനസം
തുകേ ഉലപക്ടോദന കമഖലെയക്ടോയനി മക്ടോറനിവചനിടലങ്കനില പഞക്ടോയത്തേനിടന്റെ കപ്രക്ടോജകകേള്ക്കപ
അസംഗനീകേക്ടോരസം  നലകേനിലക്ടോയനിരുന്നു.  എന്നക്ടോല കേഴനിഞ തവണ ഞക്ടോന  ഡനി.പനി.സനി.
ടചെയര്കപഴണ് ആയനിരുന്നകപക്ടോള് കകേരളസം  ഭരനിചതപ  ഐകേരജനക്ടോധനിപതരമുന്നണനിയക്ടോയനിരുന്നു.
എത്ര ശതമക്ടോനമക്ടോണപ  ഉലപക്ടോദന കമഖലെയക്ടോയനി  മക്ടോറനിവചടതന്നപ  ഞക്ടോന  പഞക്ടോയത്തേസംഗങ്ങകളക്ടോടപ
കചെക്ടോദനിക്കുകമക്ടോള്  അവര്  പറയുന്നതപ  ഞങ്ങകളക്ടോടപ  മക്ടോറനിവയക്ടോന  ആരുസം  നനിര്കദശനി
ചനിട്ടനിടലന്നക്ടോണപ. ഉലപക്ടോദന കമഖലെകയക്ടോടപ, കൃഷനികയക്ടോടപ നനിങ്ങള്ക്കപ ടവറുപക്ടോയനിരുന്നു.
ഞക്ടോന ജനിലക്ടോ പഞക്ടോയത്തേപ പ്രനിസനിഡന്റെക്ടോയനിരുന്ന സമയത്തേപ ബഹുമക്ടോനടപട്ട രക്ടോകജഷപ,
എസം.എല.എ.യുടട മണ്ഡലെത്തേനില ജനിലക്ടോ  പഞക്ടോയത്തേനിടന്റെ അധനീനതയനിലള്ള  100
ഏക്കര്  വരുന്ന  കൃഷനികത്തേക്ടോട്ടമുണ്ടക്ടോയനിരുന്നു.  മുന  മുഖരമനനി  ഈ  കവദനിയനില
ഉണ്ടക്ടോയനിരുന്നുടവങ്കനില  ഒരുപകക  അകദഹത്തേനിനപ  അറനിയക്ടോന  കേഴനിയുമക്ടോയനിരുന്നു.
വലെനിയ രനീതനിയനില ഹഫറ്റു ടചെയ്തുടകേക്ടോണ്ടപ ആ കൃഷനികത്തേക്ടോട്ടസം നനിലെനനിര്ത്തേക്ടോന ശ്രമനിച
ഒരു ജനപ്രതനിനനിധനിയക്ടോയനിരുന്നു ഞക്ടോന.  കൃഷനികയക്ടോടപ  നനിങ്ങള്ക്കപ  ടവറുപക്ടോയനിരുന്നു.
'എലക്ടോകപരുസം പക്ടോടകത്തേയപ' എന്ന മുദക്ടോവക്ടോകേരമകല ഇടതുപക സര്ക്കക്ടോര് ടകേക്ടോണ്ടുവന്നതപ.
ഞങ്ങള് എലക്ടോകപകരയുസം നനിലെത്തേനികലെക്കപ ഇറങ്ങക്ടോന കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപനിചകപക്ടോള് നനിങ്ങള്
എലക്ടോകപകരയുസം  നനിരത്തേനികലെക്കനിറങ്ങക്ടോനകല  കപ്രക്ടോതക്ടോഹനിപനിചതപ.  ടനലവയല
തണ്ണനീര്ത്തേട സസംരകണ ബനില അട്ടനിമറനിചവരകല നനിങ്ങള്;  എങ്ങടന നനിങ്ങള്ക്കപ
അതനിടനപറനി പറയക്ടോന കേഴനിയുസം. ഹരനിതടമന്നപ പറഞക്ടോല നനിങ്ങള്ക്കപ പച ഷര്ട്ടനിട്ടപ
വരനികേ എന്നക്ടോണപ അര്ത്ഥസം. പച ഷര്ട്ടനിടുന്നതല ഹരനിതസം. മണ്ണനിലെനിറങ്ങനി കേഷ്ടടപടുന്ന
കേര്ഷകേകരക്ടോടടക്ടോപസം നനിന്നുടകേക്ടോണ്ടപ അവര്ക്കക്ടോവശരമക്ടോയ  പദ്ധതനികേള്ക്കപ സഹക്ടോയസം
ടചെയ്യുന്നതക്ടോണപ യഥക്ടോര്ത്ഥ ഹരനിതസം. ഇകപക്ടോള് ഇടതുപക സര്ക്കക്ടോര് ഹരനിത സസംസ്ഥക്ടോനമക്ടോയനി
കകേരളടത്തേ മക്ടോറക്ടോന  കപക്ടോകുന്നുടവന്നപ  പ്രഖരക്ടോപനിചനിട്ടുണ്ടപ.  അതുകപക്ടോടലെ  പട്ടനിടയന്നപ
പറയക്ടോന കേഴനിയുകമക്ടോടയന്നപ എനനിക്കറനിയനില.  ബഹുമക്ടോനടപട്ട നക്ടോയയുടട കേടനി കേക്ടോരണസം
ഇകപക്ടോള് കകേരളത്തേനില നടക്കക്ടോന കേഴനിയുന്നനിലക്ടോടയന്നക്ടോണപ പറയുന്നതപ. കകേരളത്തേനില
ഇത്രയുസം നക്ടോയടയ സൃഷ്ടനിചതപ  നനിങ്ങളക്ടോണപ.  ഒരു നക്ടോയ ജനീവനിചനിരനിക്കുന്നതപ  പത്തേപ
വര്ഷമക്ടോണപ.  നനിങ്ങള്  ഇവനിടട  വലെനിടചറനിഞ  മക്ടോലെനിനരസം  ഭകനിചടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ
ഇത്രയുസം നക്ടോയകേള് വലതക്ടോയതപ. മൂന്നുസം നക്ടോലസം അഞ്ചുസം മക്ടോസസം പ്രക്ടോയമുള്ള നക്ടോയകേളല
കേടനിക്കുന്നതപ.  ബഹുമക്ടോനടപട്ട ഹഹബനി ഈഡന രക്ടോവനിടലെ ഇവനിടട സസംസക്ടോരനിക്കുന്നതപ
കകേട്ടു. പട്ടനിണനി കേനിടന്നു കേഴനിഞകപക്ടോള് അകദഹസം നന്നക്ടോയനി സസംസക്ടോരനിച. അകദഹത്തേനിനപ
നല  മക്ടോറമുണ്ടപ.  നല അസംഗനീകേക്ടോരമക്ടോണപ  ഇടതുപക സര്ക്കക്ടോരനിനപ  നനിങ്ങള് നലകേനിയനിട്ടുള്ളതപ.
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കഫക്ടോര്ട്ടപ ടകേക്ടോചനിയനിലള്ടപടട എലക്ടോയനിടത്തുസം ആളകേടളക്കക്ടോള് വലെനിയ നക്ടോയയക്ടോണപ
ഉള്ളതപ.  നനിങ്ങള്ക്കതപ നനികഷധനിക്കക്ടോന കേഴനിയുകമക്ടോ?  ഇവനിടട എനനിക്കപ മുമപ  സസംസക്ടോരനിച
ശ്രനീ. എസം. വനിനടസന്റെപ, എസം.എല.എ.യുടട നക്ടോട്ടനില ഒരു പക്ടോവടപട്ട അമ്മടയ നക്ടോയ
കേടനിചടകേക്ടോന്നു.  അഞപ  മക്ടോസസം  പ്രക്ടോയമക്ടോയ  ഇടതുപക  ജനക്ടോധനിപതരമുന്നണനി
സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ  നയഹവകേലെരസം  ടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ  ഇതപ  സസംഭവനിചടതന്നപ  നനിങ്ങള്ക്കപ
പറയക്ടോന കേഴനിയുകമക്ടോ? നനിങ്ങള് മക്ടോലെനിനര സസംസരണത്തേനില നനിന്നുസം പനികന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോയനി.
അതപ  നനിങ്ങള്  സസ്വയസം  പരനികശക്ടോധനിക്കണസം.  കകേരളത്തേനിടലെ  മക്ടോലെനിനര  സസംസരണ
പദ്ധതനിടയ  അട്ടനിമറനിചതപ  നനിങ്ങളക്ടോണപ.   അതക്ടോണപ  ഞക്ടോന  സൂചെനിപനിചതപ  നനിങ്ങള്
എന്നുസം  അധനികേക്ടോര  വനികകേന്ദ്രനീകേരണത്തേനിടന്റെ  അന്തകേരക്ടോയനിരുന്നു.  നനിങ്ങള്ക്കതപ
ടവറുപക്ടോണപ.  കകേരളത്തേനിടന്റെ ഭവന പദ്ധതനിയുസം നനിങ്ങള് അട്ടനിമറനിച.  പകക ഇടതുപക
ജനക്ടോധനിപതരമുന്നണനി  കകേരളത്തേനില  അധനികേക്ടോരത്തേനില  വന്നതനിനക്ടോല  ഞങ്ങള്ക്കപ
പ്രതനീകയുണ്ടപ.  നനിങ്ങള് തകദശസസ്വയസംഭരണ വകുപനിടന മൂന്നപ മനനിമക്ടോര്ക്കുകവണ്ടനി
ടവട്ടനിമുറനിച.  അതപ  എന്തനിനക്ടോയനിരുന്നു?  അങ്ങടന  കകേരളത്തേനില  അഞക്ടോസം  മനനി
വനിവക്ടോദസം ഉയര്ത്തേനി വനിട്ടതപ നനിങ്ങളകല.  ഞങ്ങളക്ടോരുസം അതപ മറന്നുകപക്ടോയനിട്ടനില.  ഒരു
വകുപനിടന  മൂന്നക്ടോയനി  കേനീറനിമുറനിചടകേക്ടോണ്ടപ  ഗക്ടോമവനികേസനത്തേനിനപ  ഒരു  മനനി,
പഞക്ടോയത്തേനിനപ  ഒരു  മനനി,  കകേക്ടോര്പകറഷനപ  ഒരു  മനനി  എന്നക്ടോക്കനി.  ഞങ്ങള്ക്കപ
തകദശസസ്വയസംഭരണ  വകുപപ  ഭരനിക്കക്ടോന  ഒടരക്ടോറ  മനനികയയുള.  അതപ
കഡക്ടോ.  ടകേ.  ടനി.  ജലെനീലെക്ടോണപ.  നന്നക്ടോയനി  കേക്ടോരരങ്ങള്  നടത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുവക്ടോന
അകദഹത്തേനിനപ  കേഴനിയുസം.  അതുകപക്ടോടലെ  പഞക്ടോയത്തുകേളനില  സക്ടോഫുകേളനിടലന്നപ
പറഞ. ഇവനിടട രണ്ടപ വനിഭക്ടോഗസം സര്വ്വനീസപ സസംഘടനയനിടലെ ജനീവനക്കക്ടോര് നടത്തേനിയ
ഒരു സമരസം,  മുന മനനിമക്ടോടരക്ടോടക്ക ഇവനിടട ഇരനിപ്പുണ്ടപ.  നനിങ്ങള്ടക്കലക്ടോസം അറനിയക്ടോസം.
ഇടതക്ടോന്നുസം  നനികഷധനിക്കക്ടോന  കേഴനിയനില.  ടസഷരല  ലെനീവപ  ടപറനീഷനുസം  ടകേക്ടോണ്ടപ
ബഹുമക്ടോനടപട്ട  സുപ്രനീസം  കകേക്ടോടതനിടയ  സമനീപനിചതക്ടോരക്ടോണപ?  ഒരു  സര്ക്കക്ടോരുസം
ജനീവനക്കക്ടോരുടട പ്രശത്തേനില ഇടടപടനില.  യു.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര് ജനീവനക്കക്ടോരുടട
സമരകത്തേക്ടോടപ  ഐകേരദക്ടോര്ഢരസം  പ്രഖരക്ടോപനിചടകേക്ടോണ്ടപ  എസപ.എല.പനി.  ഫയല
ടചെയ്യേക്ടോന കൂട്ടുനനിന്നതുടകേക്ടോണ്ടപ  ടപ്രക്ടോകമക്ടോഷന  നടക്കുന്നനില.  അതുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ  ഇകപക്ടോള്
മൂന്നൂറനിലെധനികേസം  തസനികേകേള്  ഒഴനിഞകേനിടക്കുന്നതപ.  ജനീവനക്കക്ടോരുടട  ടപ്രക്ടോകമക്ടോഷന
നടക്കകണ്ട,  എന്തക്ടോ  നനിങ്ങള്  അക്കക്ടോരരസം  മറന്നുകപക്ടോകുന്നതപ.  എങ്ങടനയക്ടോണപ
കഡക്ടോ. ടകേ.  ടനി.  ജലെനീലെനിനപ  നനിയമനസം നടത്തേക്ടോന കേഴനിയുന്നതപ?  കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ
പനിടുപ്പുകകേടുടകേക്ടോണ്ടപ  മുന്നൂറനിലെധനികേസം  ടസക്രട്ടറനിമക്ടോരുടട  തസനികേ  ഒഴനിഞകേനിടക്കുകേയക്ടോണപ.
രണ്ടപ  ജനിലകേളനില  മക്ടോത്രകമ  ഡനി.ഡനി.പനി.മക്ടോരുള.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ  ബഹുമക്ടോനടപട്ട
തകദശസസ്വയസംഭരണ വകുപ്പുമനനികയക്ടോടപ എനനിക്കപ അഭരര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതപ എസപ.എല.പനി.-യുടട
കേക്ടോരരത്തേനില ഒരു തനീരുമക്ടോനടമടുത്തേനിട്ടപ  ടമറനിറപ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില അവര്ക്കപ ടകേക്ടോടുക്കണസം.
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അവര്  അതനിടലെക്ടോരു  തനീരുമക്ടോനസം  എടുക്കടട്ട.  പഞക്ടോയത്തു  വകുപനില  സക്ടോഫുകേടള
നനിയമനിക്കണസം.  അതുകപക്ടോടലെ  ഒരു എഞനിനനീയടറ  മൂന്നപ  പഞക്ടോയത്തേനിടന്റെ  ചുമതലെ
ഏലപനിചതപ  നനിങ്ങളക്ടോണപ,  ഞങ്ങളല.  ഞക്ടോന പഞക്ടോയത്തേപ പ്രസനിഡന്റെക്ടോയനിരുന്ന സമയത്തേപ
എടന്റെ പഞക്ടോയത്തേനിനപ ഒരു എഞനിനനീയര് ഉണ്ടക്ടോയനിരുന്നു. ഇടതുപകസം ഭരനിക്കുകമക്ടോള്
പഞക്ടോയത്തേനിനപ  ആവശരമക്ടോയ സക്ടോഫനിടന നനിയമനിചനിരുന്നു.  ഈ തര്ക്കത്തേനില കേഴനിഞ
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ അനക്ടോവശരമക്ടോയ ഇടടപടലകേളസം പനിടനിപ്പുകകേടുസം ടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ ഇന്നപ
ഉകദരക്ടോഗസ്ഥതലെത്തേനില പ്രതനിസനനി അനുഭവനിക്കുന്നതപ.   അടതക്ടോരു വസ്തുതയക്ടോണപ,
നനിങ്ങള്ക്കപ പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണപ.  അതുകപക്ടോടലെ  മടറക്ടോരു  കേക്ടോരരസം  പറയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന
നനിവൃത്തേനിയനില.  കേഴനിഞ തവണ ഞങ്ങള് ശ്രനീനക്ടോരക്ടോയണഗുരു കദവദര്ശനടത്തേപറനി
പറഞകപക്ടോള്  അവനിടട  നനിന്നപ  പലെ  അസംഗങ്ങളസം  ചെനിന്തനിചകേക്ടോണുസം  ഇടതന്തുപറനിടയന്നപ.
എകപക്ടോഴക്ടോണപ  ശ്രനീനക്ടോരക്ടോയണ  ഗുരുകദവടന്റെ  ദര്ശനടമക്ടോടക്ക  നനിങ്ങള്  ഏടറടുത്തേടതന്നപ
ഫക്ടോസനിസപ  നനിലെപക്ടോടുള്ളവരുസം  ഞങ്ങകളക്ടോടപ  കചെക്ടോദനിക്കക്ടോറുണ്ടപ.  നലതപ  പറയുകമക്ടോള്
പലെകപക്ടോഴുസം പലെര്ക്കുസം ഇഷ്ടമക്ടോകേനില.  പകക നലതപ പറയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന ഞങ്ങള്ക്കപ
കേഴനിയുകേയുമനില.  മഹക്ടോനക്ടോയ  കേക്ടോറല  മക്ടോര്കപ  വനിശകേലെനസം  ടചെയനിട്ടുണ്ടപ.   ഇതുവടര
നമ്മുടട സമൂഹത്തേനില നനിലെനനിന്നനിരുന്നതപ  വര്ഗ്ഗസമരങ്ങളടട ചെരനിത്രമക്ടോണപ.  നബ്യൂനപകസം
ചൂഷകേരുസം,  ഭൂരനിപകസം ചൂഷനിതരുമക്ടോണപ. നനിങ്ങള് കൂട്ടനിലെടച തത്തേയുടട കേക്ടോരരടമക്ടോടക്ക
പറഞ.  'പക്ടോരതനരസം മക്ടോനനികേള്ക്കപ മൃതനികയക്കക്ടോള് ഭയക്ടോനകേസം '  എന്നുപറഞടകേക്ടോണ്ടപ
ഒരു കേക്ടോലെത്തേപ അടനിചമര്ത്തേടപട്ട,  കജക്ടോലെനിക്കപ കൂലെനിയനിലക്ടോതനിരുന്ന, സസ്വപസം കേക്ടോണക്ടോന
കപക്ടോലസം കേഴനിയക്ടോതനിരുന്ന പക്ടോവടപട്ടവര്ക്കുസം, സസ്വന്തസം മക്കടള തക്ടോരക്ടോട്ടപ പക്ടോടനി ഉറക്കക്ടോന
കേഴനിയക്ടോതനിരുന്ന  അമ്മമക്ടോര്ക്കുസം  ഭൂമനി  നലകേനിയതപ  1957-ല  അധനികേക്ടോരത്തേനിലവന്ന
ഇ.എസം.എസപ.  നമ്പൂതനിരനിപക്ടോടനിടന്റെ  കനതൃതസ്വത്തേനിലള്ള  സര്ക്കക്ടോരക്ടോണപ.  ഇവനിടട
സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോര്ക്കപ ജനീവനിക്കക്ടോന അവസരസം ടകേക്ടോടുത്തേതപ ഞങ്ങളക്ടോണപ. പകക ഏതപ
സമയത്തുസം ഇടതുപകസം ടകേക്ടോണ്ടുവരുന്ന എലക്ടോ നന്മേകേകളയുസം നശനിപനിക്കക്ടോന നനിങ്ങള്ക്കപ
അഞപ ടകേക്ടോലസം  മതനി.  എടന്റെ കൃഷനികത്തേക്ടോട്ടസം  തട്ടനിടയടുക്കക്ടോന ശ്രമനിചകപക്ടോള്  ഒരു
വനികേക്ടോരപ്രകേടനസംതടന്ന അറനിയക്ടോടത നടത്തേനിയ ആളക്ടോണപ ഞക്ടോന.  കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കേക്ടോലെടത്തേ കൃഷനി വകുപ്പുമനനിക്കപ  ഒരുതരസം  വക്ടോനര സസ്വഭക്ടോവമക്ടോയനിരുന്നു
ഉണ്ടക്ടോയനിരുന്നതപ.  വക്ടോനര സസ്വഭക്ടോവടമന്നപ പറകയണ്ടനിവന്നു.  കേക്ടോരണസം അവസക്ടോനടത്തേ
പചപപ  കൂടനി  ഇലക്ടോതക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  ശ്രമമക്ടോണപ  നനിങ്ങള്  നടപക്ടോക്കനിയതപ.   അനുഭവസം
വചക്ടോണപ ഞക്ടോനതപ പറയുന്നതപ.  കേക്ടോറല മക്ടോര്കപ വനിശകേലെനസം ടചെയ കേക്ടോരരങ്ങള് കകേരള
സമൂഹത്തേനില  അകരക്ടോര്ത്ഥത്തേനില  ശരനിയക്ടോയനി  വരനികേയക്ടോയനിരുന്നു.  വര്ഗ്ഗ  സമരങ്ങളടട
ചെരനിത്രത്തേനില നബ്യൂനപകസം വരുന്ന ചൂഷകേര് ഈ കകേരളത്തേനില അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലെസം
പനിടനിമുറുക്കനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോയനിരുന്നു. ഇവനിടട ചൂഷനിതരുടട എണ്ണസം വര്ദ്ധനിച. ഇനനി ആ
അന്തരസം  കുറയക്ടോന കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  നനിങ്ങള് അഞപ വര്ഷസം കേക്ടോത്തേനിരനിക.  നനിങ്ങള്ക്കപ
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എന്തനിനക്ടോണപ ഇത്രയുസം അകമ.  ഈ ഗവണ്ടമന്റെനിനപ  ടവറുസം അഞപ മക്ടോസകമ പ്രക്ടോയമക്ടോയനിട്ടുള.
പകക വനീറുസം വക്ടോശനിയുസം അകമ കേക്ടോണനിക്കുന്നവരുസം എലക്ടോ കേക്ടോരരങ്ങളസം കവണടമന്നപ
പറയുന്നുണ്ടപ.  ഒന്നുസം ടകേക്ടോള്ളുകേയനില, ഇഷ്ടമലക്ടോത്തേ ആളകേള് ടതക്ടോടുന്നടതലക്ടോസം കുറസം
എന്നപ പറയുന്ന രനീതനി  കൃതരമക്ടോയനി പ്രതനിപകത്തേനിടന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുസം ഉണ്ടക്ടോകുന്നു.
ഒകന്നക്ടോ രകണ്ടക്ടോ വര്ഷടമക്ടോന്നപ ടവയനിറപ ടചെയ.  എന്തക്ടോണപ ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ ടചെയ്യേക്ടോന
കപക്ടോകുന്നടതന്നപ അറനിയക്ടോനുള്ള കമകപക്ടോലസം നനിങ്ങള്ക്കനിടലന്നപ മനസനിലെക്ടോക്കുകമക്ടോള്
വലെനിയ ലെജയുസം  വനിഷമവസം  ഈ  അവസരത്തേനില  കതക്ടോന്നുകേയക്ടോണപ.  പഞക്ടോയത്തേനീരക്ടോജപ
സസംവനിധക്ടോനസം  എങ്ങടനയക്ടോണപ  ഇവനിടട  നടപക്ടോക്കക്ടോന  കപക്ടോകുന്നടതന്നപ  ഞങ്ങള്
നനിങ്ങള്ക്കപ  കേക്ടോണനിചപ  തരക്ടോസം.  അതുകപക്ടോടലെ  കുടുസംബശ്രനീക്കപ  ഒരു  ബദല  നയസം
ടകേക്ടോണ്ടുവന്നതപ നനിങ്ങളകല? ജനശ്രനീ എന്തനിനക്ടോണപ ഇവനിടട ടകേക്ടോണ്ടുവന്നതപ. ഇവനിടട
നടപക്ടോക്കനിയ എന.ആര്.എല.എസം. പദ്ധതനി  കുടുസംബശ്രനീക്കപ  ടകേക്ടോടുക്കക്ടോടത ജനശ്രനീക്കപ
ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന  തനീടറഴുതനിയവരകല  നനിങ്ങള്?  ഞങ്ങള്ക്കപ  അതനിടനതനിടര   സമരസം
ടചെകയ്യേണ്ടനിവന്നു.   കൃഷനി  വകുപ്പുമനനി  അത്തേരടമക്ടോരു  ഉത്തേരവനിട്ടതപ  ഇന്നുസം  ഞക്ടോന
നന്നക്ടോയനി ഓര്ക്കുന്നു.  ആ കയക്ടോഗത്തേനില അതനിടനതനിടര നലതുകപക്ടോടലെ വര്ത്തേമക്ടോനസം
പറഞ  ആളക്ടോണപ  ഞക്ടോന.  ഇവനിടട  നനിങ്ങള് കുടുസംബശ്രനീടയ അവഗണനിചടകേക്ടോണ്ടപ
ഒരു പത്രത്തേനിടന്റെ മക്ടോഗസനീനനിലൂടട കൃഷനി വകുപനിടന്റെ വനിത്തുകേള് വനിതരണസം ടചെയ്തു.
ഞങ്ങള്  അങ്ങടനടയക്ടോന്നുസം  ടചെയനിട്ടനില.  കുടുസംബശ്രനീകയക്ടോടപ  നനിങ്ങള്ക്കപ  പുചമക്ടോയനിരുന്നു.
ഏഷരയനിടലെ മനികേച ഒരു സസംഘടനക്ടോ സസംവനിധക്ടോനമക്ടോയനിരുന്നനികല കുടുസംബശ്രനീ.  പക്ടോവടപട്ട
പതനിനക്ടോയനിരക്കണക്കനിനപ  സനീകേടള  അടുക്കളയനിലനനിന്നുസം  ടപക്ടോതുരസംഗകത്തേക്കപ
ടകേക്ടോണ്ടുവന്ന ഏറവസം മഹത്തേക്ടോയ പ്രസ്ഥക്ടോനമക്ടോയനിരുന്നു കുടുസംബശ്രനീ.  ഇന്നപ എന്തക്ടോണപ
അതനിടന്റെ സ്ഥനിതനി?  കുടുസംബശ്രനീക്കപ ബദലെക്ടോയനി മൂന്നുസം നക്ടോലസം അഞ്ചുസം ആളകേളടട
കേയ്യേനിലനനിന്നുസം  വക്ടോയ  വക്ടോങ്ങുന്നവരുടട  സസംഘമക്ടോയനി  പക്ടോവടപട്ട  സനീകേളടട
സസംഘടത്തേ നനിങ്ങള് മക്ടോറനിയനികല? നനിങ്ങള്ക്കപ സനീ സമൂഹസം മക്ടോപപ നലകേനില. പകക
അതപ മക്ടോറനിവരക്ടോന കപക്ടോകുകേയക്ടോടണന്നപ  ഞങ്ങള്ക്കപ പ്രതനീകയുണ്ടപ.  പകക നനിങ്ങള്
കമകയക്ടോടട, സഹനിഷ്ണുതകയക്ടോടട ഞങ്ങകളക്ടോടപ സഹകേരനിക്കണസം. 

[അദ്ധരകകവദനിയനില പക്ടോനല ഓഫപ ടചെയര്മക്ടോന  ശ്രനീ. എ. പ്രദനീപ്കുമക്ടോര്]

ഞങ്ങള്  ഇനനി  ആടരയുസം  കുറസം  പറയുന്നനില.  കേക്ടോരണസം  ജനങ്ങള്  അതപ

തനിരനിചറനിഞതുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ  നല  ഭൂരനിപകകത്തേക്ടോടട  ഇടതുപക  ജനക്ടോധനിപതര

മുന്നണനി സര്ക്കക്ടോരനിടന അധനികേക്ടോരത്തേനില തനിരനിചടകേക്ടോണ്ടുവന്നതപ.  ഞങ്ങള് വരുത്തേനിയ

കുടനിശ്ശേനികേ  നനിങ്ങള്  ടകേക്ടോടുത്തു  തനീര്ത്തുടവന്നപ  വലെനിയ  അഭനിമക്ടോനകത്തേക്ടോടുകൂടനി  ചെനിലെ

അസംഗങ്ങള് അവകേക്ടോശടപടുന്നതപ കേണ്ടു.  ഞക്ടോന ഇകപക്ടോഴുസം ഓര്ക്കുന്നു, ശ്രനീ.  മുലക്കര

രതക്ടോകേരന  അകദഹത്തേനിടന്റെ  പ്രസസംഗത്തേനില  പറഞ  ഒരു  വക്ടോചെകേസം  "പക്ടോവടപട്ട
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കേര്ഷകേടത്തേക്ടോഴനിലെക്ടോളനികേളടട കേക്ടോല ടതക്ടോട്ടപ വന്ദനിചടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ കേഴനിഞ ഇടതുപക

സര്ക്കക്ടോര് കകേരളത്തേനില അധനികേക്ടോരത്തേനില വന്നതപ". ഞക്ടോന വളടര ആകവശകത്തേക്ടോടട

കകേട്ടതക്ടോണപ.  പക്ടോവടപട്ടവരുടട കേക്ടോലടതക്ടോട്ടപ വന്ദനിചടകേക്ടോണ്ടുതടന്നയക്ടോണപ ഇടതുപക

സര്ക്കക്ടോരുകേള്  എന്നുസം  കകേരളത്തേനില  അധനികേക്ടോരകമടറടുത്തേനിട്ടുള്ളതപ.  ഇനനിയുസം

അങ്ങടനതടന്ന  ആയനിരനിക്കുസം.  അധനികേക്ടോര  വനികകേന്ദ്രനീകേരണ  പ്രക്രനിയ  അകങ്ങയറസം

ശകനിടപടക്ടോന  കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  അതുകപക്ടോടലെ  ഗതക്ടോഗത  കമഖലെയനിടലെ  ചെനിലെ  കേക്ടോരരങ്ങളസം

ചെനിലെ നനിര്കദശങ്ങളസം ബഹുമക്ടോനടപട്ട മനനികയക്ടോടപ   പറഞടകേക്ടോണ്ടപ ഞക്ടോന എടന്റെ

പ്രസസംഗസം  അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോസം.  ഇടതുപക  സര്ക്കക്ടോര്  ജനങ്ങടള  പറനിക്കുന്ന  ഒരു

പ്രസക്ടോവനയുസം നലകേനിടലന്നപ പറയുവക്ടോന ഈ അവസരസം വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുകേയക്ടോണപ.

ഇവര് ഭരണത്തേനില നനിന്നുസം കപക്ടോകുന്നതനിനപ ടതക്ടോട്ടുമുമപ കുകറകപര് വലെനിയ സകന്തക്ടോഷത്തേനില

തുള്ളനിചക്ടോടുന്നതപ കേണ്ടു.  അതനിടലെക്ടോന്നപ അസംഗനവക്ടോടനി ജനീവനക്കക്ടോരക്ടോയനിരുന്നു.  നനിങ്ങള്

അവകരക്ടോടപ കവതനസം വര്ദ്ധനിപനിചടവന്നപ പറഞ. പക്ടോവടപട്ട ജനീവനക്കക്ടോടരലക്ടോസം അതപ

വനിശസ്വസനിച,  പകക നനിങ്ങള് വര്ദ്ധനിപനിചനില,  ടതരടഞടുപപ മുന്നനില കേണ്ടുടകേക്ടോണ്ടപ

നനിങ്ങള്  നടത്തേനിയ  പ്രസക്ടോവന  മക്ടോത്രമക്ടോയനിരുന്നു  അതപ.  അതുകപക്ടോടലെ  പക്ടോവടപട്ട

ജനപ്രതനിനനിധനികേളടട  കവതനസം  വര്ദ്ധനിപനിചടവന്നപ  നനിങ്ങള്  പറഞ.  അതുസം

വര്ദ്ധനിപനിചനില.  ഇടതുപക  ഗവണ്ടമന്റെപ  അധനികേക്ടോരത്തേനില  വന്നകപക്ടോള്  കവതനസം

ഇരട്ടനിയക്ടോക്കനിത്തേരുടമന്നപ  പറഞ.  ഇകപക്ടോള്  അതപ  കൃതരമക്ടോയനി  ടകേക്ടോടുക്കുന്നുണ്ടപ.

നനിങ്ങള് അസംഗനവക്ടോടനി ജനീവനക്കക്ടോടരയുസം പക്ടോവടപട്ട ജനപ്രതനിനനിധനികേടളയുസം പറനിച.

ഇലെകന മുന്നനില കേണ്ടുടകേക്ടോണ്ടപ ഒട്ടനവധനി പ്രഖരക്ടോപനങ്ങളസം നടത്തേനി. എലക്ടോവര്ക്കുസം

വനീടപ, ഹവദദ്യുതനി, കുടനിടവള്ളസം  തുടങ്ങനി കകേരളത്തേനില കേഴനിഞ അഞപ വര്ഷക്കക്ടോലെസം

നനിങ്ങള് നഷ്ടടപടുത്തേനിയ പദ്ധതനികേളസം  പ്രഖരക്ടോപനങ്ങളസം ഇകപക്ടോള് തനിരനിചവരനികേയക്ടോണപ.

ഇവനിടട എലക്ടോസം മക്ടോറനിടയന്നപ പറയക്ടോന സക്ടോധനിക്കനിടലങ്കനിലസം പരമക്ടോവധനി കേക്ടോരരങ്ങള്

ഈ  നക്ടോട്ടനിടലെ  ജനങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനി  ടചെയ്യേക്ടോന   സഖക്ടോവപ  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയടന്റെ

കനതൃതസ്വത്തേനിലള്ള ഗവണ്ടമന്റെനിനപ സക്ടോധനിക്കുടമന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ കതക്ടോന്നുന്നതപ. മുഖരമനനിടയ

വളടരയധനികേസം  ആകകപനിചടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ  പ്രതനിപകക്ടോസംഗങ്ങള്  സസംസക്ടോരനിക്കുന്നതപ.

മുഖരമനനിടയ നലതക്ടോയനി  മക്ടോത്രകമ ഞങ്ങള് പരക്ടോമര്ശനിക്കുകേയുള.  കേക്ടോരണസം കേഴനിഞ

അഞപ  മക്ടോസക്കക്ടോലെടത്തേ  അകദഹത്തേനിടന്റെ  പ്രവര്ത്തേനസം  നനിങ്ങള്  വനിലെയനിരുത്തേനി

കനക്ടോക്കണസം.   പലെ അസംഗങ്ങളസം  ആത്മക്ടോര്ത്ഥമക്ടോയനിട്ടല എതനിര്ക്കുന്നടതന്ന കേക്ടോരരസം

മുഖസം കേണ്ടക്ടോല അറനിയക്ടോസം.  ശ്രനീ. ഹഹബനി ഈഡന ഉള്ടപടടയുള്ളവര്  എതനിര്ത്തേപ

പറയക്ടോന  കവണ്ടനി  പറയുന്നതുകപക്ടോടലെ  കതക്ടോന്നുന്നു.  എതനിര്പപ  പ്രകേടനിപനിക്കകണ്ട?
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അടലങ്കനില  അതപ പ്രശമക്ടോകേനികല?  പലെകപക്ടോഴുസം വളടര വനിഷമനിചക്ടോണപ കഡക്ടോ. എസം, ടകേ. മുനനീര്

ഉള്ടപടടയുള്ളവര് ഇറങ്ങനികപക്ടോയതപ. അകദഹത്തേനിനപ ഇറങ്ങനികപക്ടോകുന്നതനിനപ യക്ടോടതക്ടോരു

തക്ടോലപരരവമനില. ഇവടരലക്ടോസം മനസ്സുടകേക്ടോണ്ടപ ഞങ്ങകളക്ടോടടക്ടോപമക്ടോണപ. ഞക്ടോന കേഴനിഞ

ദനിവസസം ബക്ടോസംഗ്ലൂരനില എടന്റെ സകഹക്ടോദരനിയുടട വനീട്ടനില കപക്ടോയകപക്ടോഴുള്ള ഒരു അനുഭവസം

കൂടനി  പറഞടകേക്ടോണ്ടപ  നനിര്ത്തേക്ടോസം.  സകഹക്ടോദരനിയുടട  വനീട്ടനില  എത്തേനിയകപക്ടോള്

സകഹക്ടോദരനിയുടട  mother-in-law  എകന്നക്ടോടപ  ഒരു  കേക്ടോരരസം  കചെക്ടോദനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.

അവര് പ്രകതരകേനിചപ വലെനിയ രക്ടോഷനീയ ധക്ടോരണടയക്ടോന്നുമനിലക്ടോത്തേ വരകനിയക്ടോണപ. അവര്

പറയുകേയക്ടോണപ  -  അവനിടടത്തേ  പ്രതനിപകത്തേനിനപ  എന്തക്ടോണപ  പ്രശസം?  അവകരക്ടോടപ

ഇത്തേനിരനി  കേക്ടോത്തേനിരനിക്കക്ടോന  പറയണസം  എന്നപ.  ഒരു  സക്ടോധക്ടോരണ   വനീട്ടമ്മയക്ടോണപ

ഇത്തേരത്തേനില  സസംസക്ടോരനിക്കുന്നതപ.  ഒരു  വര്ഷസം  കപക്ടോലസം  കേക്ടോത്തേനിരനിക്കക്ടോടത   ഈ

പ്രതനിപകക്ടോസംഗങ്ങള്  നനിയമസഭയനില എന്തക്ടോണപ കേക്ടോണനിക്കുന്നതപ?   കേഴനിഞ അഞപ

വര്ഷസം  ഇവര് കകേരളത്തേനില  എടന്തലക്ടോമക്ടോണപ കേക്ടോട്ടനികട്ടനിയതപ? ഇക്കക്ടോരരങ്ങള് നനിങ്ങകളക്ടോടപ

പറയക്ടോന എടന്ന ചുമതലെടപടുത്തേനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  നനിങ്ങള് കുറചകൂടനി  സഹനിഷ്ണുതകയക്ടോടട

കേക്ടോത്തേനിരനിക്കണടമന്നപ   അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.   പഞക്ടോയത്തേപ രക്ടോജപ  സസംവനിധക്ടോനത്തേനില

ഇകപക്ടോള് സക്ടോസംഖര,  സുകലെഖ,  സകേര്മ്മ,  സകങ്കതസം,  സൂചെനികേ,  കസവന തുടങ്ങനി

ഐ.ടകേ.എസം.-ടന്റെ കനതൃതസ്വത്തേനില കുടറയധനികേസം പദ്ധതനികേള് ഇ-ഗകവര്ണനസനില

എടുത്തേനിട്ടുണ്ടപ.  പകക ആ പദ്ധതനി കുറചകൂടനി ഭസംഗനിയക്ടോയനി നടപക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിയുന്ന

തരത്തേനികലെക്കപ  പഞക്ടോയത്തേനീരക്ടോജപ  സസംവനിധക്ടോനത്തേനിടലെ  നല  തനിരനിചറനിവള്ള

ഉകദരക്ടോഗസ്ഥടരകടനി  ഉള്ടപടുത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടപ  ഇ-ഗകവര്ണനസപ  ഫലെപ്രദമക്ടോക്കണടമന്നപ

ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണപ. അടതക്ടോടടക്ടോപസംതടന്ന എലക്ടോ പഞക്ടോയത്തുകേളനിലസം സനീസഗൗഹൃദ

കടക്ടോയപ ടലെറ്റുകേള്  നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനപ,  ഇതപ  നനിര്ബനമക്ടോയനി  ടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോടണങ്കനിലകപക്ടോലസം

കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  സമനീപനസംമൂലെസം  പഞക്ടോയത്തേനിനപ  ഇതുസസംബനനിചള്ള

യക്ടോടതക്ടോരു അറനിവമനിലക്ടോയനിരുന്നു.  അവര് കവലെക്കക്ടോടരകപക്ടോടലെയക്ടോയനിരുന്നു.  കേഴനിഞ

അഞ്ചുവര്ഷസം പഞക്ടോയത്തേനിടന്റെ  വനിചെക്ടോരസം അവര് ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കവലെക്കക്ടോരക്ടോടണ

ന്നക്ടോയനിരുന്നു.  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കവലെക്കക്ടോരല,  അവര് പ്രക്ടോകദശനികേ ഗവണ്ടമന്റെക്ടോടണന്നപ

തനിരനിചറനിയുന്നതനിനുതകുന്ന ഒരു ഗവണ്ടമന്റെക്ടോണപ ഇന്നപ കകേരളസം ഭരനിക്കുന്നതപ.  എലക്ടോ

പഞക്ടോയത്തുകേളനിലസം  മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേളനിലസം  സനീ  സഗൗഹൃദ  കടക്ടോയപ ടലെറ്റുകേള്

നനിര്മ്മനിക്കുന്നതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ പ്രകതരകേമക്ടോയ ഇടടപടല നടത്തേണസം.  ചെക്ടോണകേരടന്റെ

നനീതനിസക്ടോരത്തേനില  ഇപ്രകേക്ടോരസം  പറയുന്നുണ്ടപ, കശ്രഷ്ഠനക്ടോയ മഹര്ഷനിടയ കേണ്ടകപക്ടോള്

ഒരു ഗക്ടോമനീണന അകങ്ങയപ കുടുസംബസം ഉകണ്ടക്ടോടയന്നപ കചെക്ടോദനിച.  അകദഹസം പറഞ,
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സതരമക്ടോണപ എടന്റെ മക്ടോതക്ടോവപ.   ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ സതരമക്ടോണപ.  ജക്ടോനമക്ടോണപ എടന്റെ

പനിതക്ടോവപ-തനിരനിചറനിവക്ടോണപ ഈ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ഏറവസം വലെനിയ പ്രകതരകേത.  ധര്മ്മമക്ടോണപ

എടന്റെ സകഹക്ടോദരന-പ്രതനിപകക്ടോസംഗങ്ങള്ക്കുകപക്ടോലസം  യക്ടോടതക്ടോരു വനികവചെനവമനിലക്ടോടത

ഫണ്ടപ  നലകേനിടക്കക്ടോണ്ടപ  നല  ധര്മ്മത്തേനിടന്റെ  രൂപത്തേനിലെക്ടോയനിരനിക്കുസം  ഈ  ഭരണസം

നടന്നുകപക്ടോകുന്നതപ.  അതുകപക്ടോടലെ ദയയക്ടോണപ എടന്റെ സകഹക്ടോദരനിടയന്നുസം  സമക്ടോധക്ടോനവസം

സഹനിഷ്ണുതയുസം  എടന്റെ  പതനിയുസം  മകേനുമക്ടോടണന്നപ  ആ  മഹര്ഷനി  ഗക്ടോമനീണകനക്ടോടപ

പറയുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  കുറചകൂടനി  കമകയക്ടോടുസം  സഹനിഷ്ണുതകയക്ടോടുസം  കൂടനി  കുറചകേക്ടോലെടമങ്കനിലസം

ഈ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  പ്രവര്ത്തേനസം  വനിലെയനിരുത്തേക്ടോന  കേഴനിയുന്ന മക്ടോനസനികേക്ടോവസ്ഥ

യനികലെടക്കങ്കനിലസം  പ്രനിയടപട്ട  പ്രതനിപകക്ടോസംഗങ്ങള്  വരണടമന്നപ  പറഞടകേക്ടോണ്ടപ

വളടര ശകമക്ടോയനി ഈ ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള പനിന്തക്ടോങ്ങനിടക്കക്ടോണ്ടപ നനിര്ത്തുന്നു. 

കഡക്ടോ  .   എസം  .   ടകേ  .   മുനനീര്: സര്, ഈ ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള ഞക്ടോന എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണപ.
ഇവനിടട  എലക്ടോവരുസം  തകദശസസ്വയസംഭരണ  വകുപനിടന  മൂന്നക്ടോയനി  വനിഭജനിച  എന്ന
രനീതനിയനില സസംസക്ടോരനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി. യഥക്ടോര്ത്ഥത്തേനില മൂന്നക്ടോയനി വനിഭജനിചനിട്ടനില. ഈ
വകുപനിടന  ഭദമക്ടോയനി  നനിലെനനിര്ത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടപ  അതനിടന  കൂടുതല  കേക്ടോരരകമമക്ടോയനി,
കൂടുതല ശ്രദ്ധകയക്ടോടുകൂടനി മുകന്നക്ടോട്ടുടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന മൂന്നപ കപടര ഏലപനിക്കുകേയക്ടോണപ
ടചെയതപ.   അവര്  എലക്ടോ  ആഴ്ചയനിലസം  കകേക്ടോ-ഓര്ഡനികനഷന  കേമ്മനിറനി  കൂടനി  അതക്ടോതപ
സമയത്തേപ ടചെകയ്യേണ്ട കേക്ടോരരങ്ങള് നനിര്വ്വഹനിചപ മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.  തകദശസസ്വയസം
ഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങളടട പ്രവര്ത്തേനസം കമക്ടോശമക്ടോയനിരുടന്നങ്കനില കദശനീയ തലെത്തേനില
രണ്ടപ  തവണ  ഒന്നക്ടോസം  സ്ഥക്ടോനത്തേപ  എത്തേക്ടോന  കകേരളത്തേനിനപ  ഒരനിക്കലസം  സക്ടോധനിക്കു
മക്ടോയനിരുന്നനില. ഞങ്ങള് ഓകരക്ടോരുത്തേര്ക്കുസം ഓകരക്ടോ ഭക്ടോരരമക്ടോരക്ടോയനിരുന്നു. യൂത്തേപ ലെനീഗനില
എടന്റെ  പ്രനിയടപട്ട സുഹൃത്തുസം ഞക്ടോനുസം പ്രസനിഡനസം ജനറല ടസക്രട്ടറനിയുമക്ടോയനി സ്ഥക്ടോനസം
വഹനിച.  അകങ്ങയപ നക്ടോലെപ  ഭക്ടോരരമക്ടോടര എങ്ങടന ടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന സക്ടോധനിക്കുടമന്നപ
എനനിക്കറനിയനില.  തുടക്കത്തേനില നല സകന്തക്ടോഷടമലക്ടോസം കതക്ടോന്നുസം.  ഞക്ടോന ഇവനിടട
പറയുന്നതപ  വകുപ്പുകേടളക്കുറനിചക്ടോണപ.  ശ്രനീമതനി  പ്രതനിഭ  ഹരനി   കകേക്ടോടതനിയനിലള്ള
കകേസനിടനക്കുറനിചപ  സൂചെനിപനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി. എന്തുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ ഈ കകേസപ കകേക്ടോടതനിയനില
കേനിടക്കുന്നതപ? ഒരു വകുപനിനകേത്തുള്ള ഉകദരക്ടോഗസ്ഥരുടട ഏകേനീകേരണസം നടത്തേനിയകപക്ടോഴക്ടോണപ
ടപ്രക്ടോകമക്ടോഷടന്റെ  ഇഷദ്യു  സസംബനനിചപ  കകേക്ടോടതനിയനില  കകേസക്ടോയതപ.  അങ്ങപ  റൂറല
ടഡവലെപ്ടമനസം പഞക്ടോയത്തുസം മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനിയുസം കൂടനി ഏകേനീകേരനിക്കക്ടോന കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.
അക്കക്ടോരരസം  കചെക്ടോകദരക്ടോത്തേരകവളയനില അങ്ങപ   ആവര്ത്തേനിക്കുയുസം ടചെയനിട്ടുണ്ടപ.   ഇതുവഴനി
ഉണ്ടക്ടോകേക്ടോന കപക്ടോകുന്ന പ്രശങ്ങളസം അതനിടന്റെ ടപ്രക്ടോകമക്ടോഷന ഇഷദ്യുവസം അതുമക്ടോയനി ബനടപട്ടപ
വരക്ടോന  കപക്ടോകുന്ന  കുഴപങ്ങളസം  ഏതപ  രനീതനിയനില  കനരനിടക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുടമന്നതപ
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വലെനിടയക്ടോരു  കചെക്ടോദരമക്ടോണപ.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ  ഈ  ഇഷദ്യു  വളടര  ഗഗൗരവത്തേനില
കേക്ടോണണടമന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുള്ളതപ. ഞക്ടോന ദനീര്ഘമക്ടോയനി സസംസക്ടോരനിക്കുന്നനില.
പകക മറ്റുള്ളവര്ക്കുടകേക്ടോടുത്തേ അധനികേ സമയസം എനനിക്കുസം ടചെയര് അനുവദനിക്കണസം.
കേക്ടോരണസം  കേഴനിഞ പ്രസസംഗത്തേനിനപ ഏകേകദശസം നക്ടോലെപ മനിനനിട്ടപ അധനികേമക്ടോയനി അനുവദനിച.
സനില  ഓവര്  വര്ക്കുകേള്  ടചെയ്യുന്നതനിനുള്ള  തുകേയുസം  അനുമതനിയുസം  നനിങ്ങള്ക്കപ
ലെഭനികചക്ടോ?  കവള്ഡപ ബക്ടോങ്കനിടന്റെ പദ്ധതനി നടപനിലെക്ടോക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കുന്നുകണ്ടക്ടോ?  ഇതപ
ടചെയ്യുന്നതനിനുകവണ്ടനി ഫനിനക്ടോനസപ ഓര്ഡര് ഇഷദ്യു  ടചെയ കശഷസം പ്രസ്തുത ഓര്ഡര്
വനിത്കഡക്ടോ  ടചെയ്യുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ  സനില  ഓവര്  വര്ക്കുകേള്  ടചെയ്യേക്ടോന
സക്ടോധനിക്കക്ടോത്തേ അവസ്ഥയനികലെക്കപ എത്തേനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. ഈ രനീതനിയനില മുകന്നക്ടോട്ടു
കപക്ടോയക്ടോല  ബക്ടോക്കനിയുള്ള  സനില  ഓവര്  വര്ക്കുകേള്  എങ്ങടനയക്ടോണപ  ടചെയ്യേക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുന്നതപ?   അതുകപക്ടോടലെ തടന്ന നമ്മള് ടകേക്ടോണ്ടുവന്ന പലെ പരനിഷ്കക്ടോരങ്ങടളയുസം
നനിങ്ങള്  എതനിര്ക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  ഞക്ടോടനക്ടോരു  ഉദക്ടോഹരണസം  ഇവനിടട  സൂചെനിപനിക്കക്ടോസം.
കഡക്ടോ.  കതക്ടോമസപ ഐസകേപ അന്നപ എഴുതനിയ ഒരു കലെഖനമക്ടോണനിതപ.  നക്ടോലെപ ഗഡുക്കളക്ടോയനി
തുകേ  നലകുന്നതപ  ശരനിയടലന്നുസം  പനണ്ടപ  ഗഡുക്കളക്ടോയനി  ടകേക്ടോടുത്തേക്ടോല  മക്ടോത്രകമ
ഇവര്ക്കപ  കേക്ടോരരങ്ങള്  ടചെയ്യേക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുകേയുളടവന്നുസം  അകദഹസം  സൂചെനിപനിച.
ഇത്തേരത്തേനില പനണ്ടപ ഗഡുക്കളക്ടോയനി ടകേക്ടോടുക്കുകമക്ടോള് അവസക്ടോന ഗഡു എകപക്ടോഴക്ടോണപ
ലെഭനിക്കുന്നതപ? അതപ ലെഭനിക്കുന്നതപ മക്ടോര്ചപ മക്ടോസത്തേനിലെക്ടോയതനിനക്ടോല എലക്ടോവരുസം ടഷറനിയുടട
മുന്നനില കപക്ടോയനി  നനിലക്കണസം.  അതപ  ഞങ്ങള്  മക്ടോറനി,  ഡനിസസംബര് മക്ടോസമക്ടോകുകമക്ടോകഴയ്ക്കുസം
മുഴുവന  തുകേയുസം  ലെഭനിക്കുന്ന  രനീതനിയനില  സസംവനിധക്ടോനസം  ടചെയകപക്ടോള്  അതനിടന
എതനിര്ത്തുടകേക്ടോണ്ടപ  കലെഖനസം എഴുതുകേയുണ്ടക്ടോയനി. അകദഹസം 7-10-2015-നപ എഴുതനിയ
കലെഖനമനിവനിടടയുണ്ടപ.  ഞക്ടോന  അകദഹകത്തേക്ടോടപ  കചെക്ടോദനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അങ്ങയുടട
കേയ്യേനിലെക്ടോണകലക്ടോ  ധനകേക്ടോരര  വകുപപ;  ഞങ്ങള്  നക്ടോലെപ  ഗഡുക്കളക്ടോക്കനിയകലക്ടോ;
അങ്ങടനയക്ടോടണങ്കനില അങ്ങപ അതപ തനിരുത്തേക്ടോന തയ്യേക്ടോറുകണ്ടക്ടോ? ഈ കലെഖനസം അങ്ങപ
ഉള്ടക്കക്ടോള്ളുന്നുടണ്ടങ്കനില അകങ്ങയപ അതപ മക്ടോറക്ടോന സക്ടോധനിക്കുകമക്ടോ?  കേക്ടോരണസം വകുപപ
എടുക്കുകമക്ടോകഴ  അതനിടന്റെ  പ്രശടമന്തക്ടോടണന്നപ  മനസനിലെക്ടോകുകേയുള.  അകങ്ങയപ
മക്ടോറക്ടോന കേഴനിയനില. സക്ടോധനിക്കുടമങ്കനില അക്കക്ടോരരസം അങ്ങപ ഇവനിടട പറയണസം. 

രണ്ടക്ടോമതക്ടോയനി കുടുസംബശ്രനീയുമക്ടോയനി ബനടപട്ട വനിഷയമക്ടോണപ. കുടുസംബശ്രനീയനില
നനിന്നപ ജനശ്രനീക്കപ പണസം ടകേക്ടോടുത്തു എന്നുപറയുന്നു. പ്രനിയടപട്ട ജലെനീല അങ്ങപ പക്ടോന
ഫണ്ടപ  മുഴുവന  എടുത്തേപ  കനക്ടോക്കു.  അതനിലനനിന്നപ  ഒരു  രൂപടയങ്കനിലസം  ജനശ്രനീക്കപ
കപക്ടോയനിട്ടുകണ്ടക്ടോ?  ജനശ്രനീ എന്നപ പറയുന്നതപ കനക്ടോണ് ഗവണ്ടമന്റെല ഓര്ഗകനകസഷന
(എന.ജനി.ഒ.)  ആയനി  പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്ന ഒരു പ്രസ്ഥക്ടോനമക്ടോണപ.  ആ പ്രസ്ഥക്ടോനത്തേനിനപ



458 കകേരള നനിയമസഭ ഒകകക്ടോബര് 20, 2016

പഞക്ടോയത്തേപ  വകുപനില  നനികന്നക്ടോ  കുടുസംബശ്രനീയനില  നനികന്നക്ടോ  ഒരു  പണവസം
ടകേക്ടോടുത്തേനിട്ടനില.  പടക  എന.ജനി.ഒ.  എന്ന  നനിലെയനില  അവര്ക്കപ  മകറടതങ്കനിലസം
സ്ഥലെത്തുകപക്ടോയനി മറപ  എന.ജനി.ഒ.കേള് അകപകനിക്കുന്നതുകപക്ടോടലെ അകപകനിക്കക്ടോന
സക്ടോധനിക്കുസം.  ശക്ടോസ സക്ടോഹനിതര പരനിഷത്തേപ അടക്കമുള്ള എന.ജനി.ഒ.കേള് പലെ കേക്ടോരരങ്ങളസം
ടചെയ്യുന്നു,  പലെ പഠനങ്ങളസം അവടര ഏലപനിക്കുന്നു,  അതനിനുള്ള പണസം അവര്ക്കപ
ടകേക്ടോടുക്കുന്നു.  എന.ജനി.ഒ.  എന്ന  നനിലെയപ  ശക്ടോസ  സക്ടോഹനിതര  പരനിഷത്തേപ  ഇവനിടട
എടന്തലക്ടോസം പഠനങ്ങള് നടത്തേനിയനിട്ടുണ്ടപ. അതുകപക്ടോടലെയുള്ള ഒരു ഓര്ഗഹനകസഷന
എന്ന  നനിലെയപ  ജനശ്രനീ  പ്രവര്ത്തേനിക്കക്ടോന  പക്ടോടനില,  എന.ജനി.ഒ.  എന്നുപറഞക്ടോല
ഞങ്ങള്  മക്ടോത്രമക്ടോയനിരനിക്കുസം,  നനിങ്ങളടട  ഭക്ടോഗത്തേപ  നനിന്നപ  വരക്ടോന  പക്ടോടനില  എന്നപ
പറയുന്നതപ  ശരനിയല.  ജനശ്രനീക്കപ  ഇവനിടട  എന.ജനി.ഒ.  ആയനി  പ്രവര്ത്തേനിക്കക്ടോന
അധനികേക്ടോരമുണ്ടപ.  അതപ ടകേക്ടോടുക്കുകേകയക്ടോ ടകേക്ടോടുക്കക്ടോതനിരനിക്കുകേകയക്ടോ ടചെയ്യേക്ടോസം.  പടക
പഞക്ടോയത്തേപ  വകുപനിലനനിന്നപ  കുടുസംബശ്രനീടയ  മക്ടോറനിനനിര്ത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടപ  ജനശ്രനീടയ
ഒരനിക്കലസം സഹക്ടോയനിചനിട്ടനില.  ഇകപക്ടോള് എലക്ടോ വകുപ്പുസം കേയ്യേനിലണ്ടകലക്ടോ.  അതുസസംബനനിചപ
എടുത്തേപ പരനികശക്ടോധനിച കനക്ടോക.  കുടുസംബശ്രനീടയ നശനിപനിച എന്നക്ടോണകലക്ടോ പറഞതപ.
അവടര  ചെവടറടുക്കുന്നതനിലനനിന്നപ  ഉന്നതമക്ടോയ അന്തസ്സുള്ള മറപ  കജക്ടോലെനികേളനികലെക്കപ
ടകേക്ടോണ്ടുവന്ന ടതറക്ടോണപ ഞക്ടോന ടചെയനിട്ടുള്ളടതങ്കനില അവടര നശനിപനിച എന്നുപറയു
ന്നതനികനക്ടോടപ കയക്ടോജനിക്കക്ടോന തയ്യേക്ടോറക്ടോണപ.

മനീഡനിയക്ടോശ്രനീടയക്കുറനിചപ ഇവനിടട പറഞ.  അതനിടലെടന്തങ്കനിലസം കുഴപമുകണ്ടക്ടോടയന്നപ
നനിങ്ങള് അകനസ്വഷനിക.  പകക ഒരനിക്കലസം മനീഡനിയക്ടോശ്രനീ നനിര്ത്തേരുതപ.  നനിങ്ങള്ക്കപ
അറനിയക്ടോകമക്ടോ പ്രതനിഭകേളക്ടോയനിട്ടുള്ള എത്ര സനീകേളക്ടോണപ വനീട്ടനിലെനിരനിക്കുന്നടതന്നപ? അവടര
കേലെരക്ടോണസം  കേഴനിചടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോയനി  എന്ന  കേക്ടോരണത്തേക്ടോല  അവര്  വനീട്ടനിടലെ
അടുക്കളയനിലെനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. അതനില പലെ പ്രതനിഭകേളമുണ്ടപ. നന്നക്ടോയനി കഡക്ടോകേദ്യുടമന്റെറനി
എടുക്കക്ടോന  കേഴനിവള്ളവരുണ്ടപ,  കേലെക്ടോകേക്ടോരനികേളണ്ടപ.  അവര്  നല  ടടയനിനനിസംഗപ
കേഴനിഞനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇതുസസംബനനിചപ  പ്രനിയടപട്ട  എടന്റെ  സഹപ്രവര്ത്തേകേന
കൂടനിയക്ടോയ  ജലെനീല  പരനികശക്ടോധനിക്കണസം.  അതനില  കവടറ  കുഴപങ്ങളടണ്ടങ്കനില
അകനസ്വഷനിക്കണസം. എനനിക്കപ കപടനികക്കണ്ട ആവശരമനില. കേക്ടോരണസം എടന്റെ അരയനില
ഭക്ടോരമുടണ്ടങ്കനിലെകല കപടനികക്കണ്ടതുള്ളു. പടക ആടരങ്കനിലസം പറയുന്നതനിടന്റെ കപരനില
അവര്ക്കപ കേനിട്ടുന്ന ആ നല അനുഭവങ്ങള് ഇലക്ടോതക്ടോക്കരുതപ. അതപ വലെനിയ ശക്ടോപമക്ടോയനി
മക്ടോറുസം.  ബഹുമക്ടോനരയക്ടോയ പ്രതനിഭ ഹരനി പറഞതുകപക്ടോടലെ ആ ശക്ടോപകമടറടുക്കരുതപ.
അവര്ക്കക്ടോയനി  എറണക്ടോകുളത്തേപ  കേണ്സ്ട്രകന  കേമനനിയുണ്ടക്ടോക്കനി.  അവര്  വനീടനിടന്റെ
ആദരക്ടോവസക്ടോനമുള്ള പണനികേള് ഏടറടുത്തേപ ടചെയ്യുസം.  ഇന്നപ പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ



ധനകേക്ടോരരസം 459

വനികേസന  വകുപപ  വനീടപ  നനിര്മ്മനിക്കക്ടോന  ഏലപനിക്കുന്നതപ  കുടുസംബശ്രനീടയയക്ടോണപ.
പത്തേനസംതനിട്ടയനില പ്രവക്ടോസനി മനിത്ര എന്ന കപരനില ഒരു പദ്ധതനി നടപക്ടോക്കനിടക്കക്ടോണ്ടനി
രനിക്കുന്നതപ അവരക്ടോണപ.  പലെ പദ്ധതനികേളസം ഞങ്ങള് ആരസംഭനിചനിട്ടുണ്ടപ.  തക്ടോടഴത്തേട്ടനില
ഉകദരക്ടോഗസ്ഥ  തലെത്തേനിലള്ള  ചുവപപ  നക്ടോടയനില  കുടുങ്ങനി  ചെനിലെടതക്ടോടക്ക  അവനിടട
കേനിടക്കുന്നുണ്ടക്ടോകേക്ടോസം.  അടതക്ടോടക്ക എടുത്തേപ തുറന്നപ  നല രനീതനിയനില നടപനിലെക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണപ
അങ്ങപ ശ്രമനികക്കണ്ടതപ. കേക്ടോരണസം അവടര നശനിപനിക്കക്ടോനല നന്നക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണപ കനക്ടോകക്കണ്ടതപ.
ഓകരക്ടോ  വര്ഷവസം  അവര്ക്കപ  ഓണകററനിയസം  എത്ര  വര്ദ്ധനിപനിചടകേക്ടോടുത്തു  എന്നപ
പരനികശക്ടോധനിചപ കനക്ടോക. പഞക്ടോയത്തേപ ടമമര്മക്ടോരുടട ഓണകററനിയസം നനിങ്ങള് ഡബനിളക്ടോക്കനി
എന്നപ പറഞകലക്ടോ. ഇവനിടട വനിവരക്ടോവകേക്ടോശ നനിയമമുണ്ടപ. കവണടമങ്കനില ഞക്ടോന ഒരു
കചെക്ടോദരവസം തരക്ടോസം. ഏതപ കേരക്ടോബനിനറക്ടോണപ അതപ തനീരുമക്ടോനനിചതപ എന്നപ അങ്ങപ ഇവനിടട
ടവളനിടപടുത്തേണസം.  അതനിടന്റെ ഓര്ഡര് നനിങ്ങള് ഇഷദ്യു  ടചെയതപ ഏതപ കേരക്ടോബനിനറപ
ഡനിസനിഷന  പ്രകേക്ടോരമക്ടോണപ.  ഞങ്ങളടട  ജനി.ഒ.യനില  ഒരു  മക്ടോറവസം  വരുത്തേനിയനിട്ടനില
എന്നുള്ളതനില അങ്ങടയ ഞക്ടോന അഭനിനന്ദനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഞങ്ങടളടുത്തേ തനീരുമക്ടോനസം
അങ്ങപ നടപനിലെക്ടോക്കനി. 

ഒരു  സര്ക്കക്ടോര്  മടറക്ടോരു  സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ  തുടര്ചയക്ടോണപ.  അതനില  യക്ടോടതക്ടോരു
സസംശയവമനില.  ബഹുമക്ടോനരയക്ടോയ പ്രതനിഭ ഹരനി എ.ഇ.മക്ടോരുടട കേക്ടോരരങ്ങള് പറഞകലക്ടോ.
ഈ ആളകേടളക്ടോടക്ക എന്നക്ടോണപ പഞക്ടോയത്തേനില വന്നതപ?  പണ്ടപ അഞപ പഞക്ടോയത്തേനിനപ
ഒരു  എ.ഇ.  അലക്ടോയനിരുകന്നക്ടോ!  ഞങ്ങളകല  ഒരു  പഞക്ടോയത്തേനിനപ  ഒരു  എ.ഇ.
എന്നക്ടോക്കനിയതപ.  അതപ പകുതനി പഞക്ടോയത്തേനികലെ കേഴനിഞനിട്ടുള്ളു.  അസനിസന്റെപ ടസക്രട്ടറനി
എന്നുപറയുന്ന  ഒരു  പദവനി  ഇന്നപ  എലക്ടോ  പഞക്ടോയത്തേനിലമുണ്ടകലക്ടോ.  അതപ  ആരപ
ടകേക്ടോണ്ടുവന്നതക്ടോണപ?  തസനികേ  ഏകേനീകേരണസം  ആരപ  ടകേക്ടോണ്ടുവന്നതക്ടോണപ?  എലക്ടോ
പഞക്ടോയത്തേനിലസം കൂടുതലെക്ടോയനി കറനിക്കല കപക്ടോസ്റ്റുകേള് ടകേക്ടോടുത്തേതപ ആരക്ടോണപ?  അങ്ങടന
പഞക്ടോയത്തേനിടന  പണനിക്കക്ടോരക്ടോയനിട്ടല  രക്ടോജക്ടോക്കന്മേക്ടോരക്ടോയനി  കേണ്ടനിട്ടുള്ള  ഭരണമക്ടോണപ
കേഴനിഞ 5 വര്ഷസം നടന്നനിട്ടുള്ളതപ.  ഹൃദയത്തേനില ഹകേവചപ ബഹുമക്ടോനരയക്ടോയ പ്രതനിഭക്കപ
അതപ  പറയക്ടോന  പറനില.  ബഹുമക്ടോനരയക്ടോയ  പ്രതനിഭ  പറഞകലക്ടോ  ഞങ്ങകളക്ടോടുസം
ചെക്ടോയപ വണ്ടപ എന്നപ.  അന്നപ എലക്ടോവകരക്ടോടുസം ഒരുകപക്ടോടലെ ചെക്ടോയപ വപ  കേക്ടോണനിചതുടകേക്ടോണ്ടപ
അങ്ങടന കതക്ടോന്നുന്നതക്ടോണപ.   കേക്ടോരണസം മക്ടോര്കനിസപ  പക്ടോര്ട്ടനിയുടട ഭരണടമകന്നക്ടോ മറപ
ഭരണടമകന്നക്ടോ കനക്ടോക്കക്ടോടത എലക്ടോവകരയുസം തുലെരമക്ടോയനി കേണ്ടനിരുന്ന ഭരണമക്ടോയനിരുന്നു.

500  കകേക്ടോടനി  രൂപ  ഞങ്ങള്  നനിങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനി  മക്ടോറനിവചനിട്ടുണ്ടപ.  പ്രനിയടപട്ട

ജലെനീല  അണ്ഹടഡപ  ഫണ്ടക്ടോയനി  ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന  തനീരുമക്ടോനനിടചങ്കനില,  അതപ  തരക്ടോന

ധനകേക്ടോരര വകുപ്പുമനനികയക്ടോടപ  ഒന്നപ  പറയു.  ഞങ്ങള് അതപ  പതനിടനക്ടോന്നപ  കേക്ടോരരങ്ങള്ക്കപ
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കവണ്ടനിയക്ടോണപ  വചതപ.  ഓകരക്ടോ  പഞക്ടോയത്തേനിനുസം  കടക്ടോയപ ടലെറപ,  ഹജവകൃഷനിയുണ്ടക്ടോക്കല,

ഹജവ  വളമുണ്ടക്ടോക്കല  ഇങ്ങടന  പതനിടനക്ടോന്നപ  കേക്ടോരരങ്ങളണ്ടക്ടോയനിരുന്നു.  അതപ

നനിങ്ങള് ടവട്ടനിചരുക്കനി നക്ടോലെക്ടോക്കനി.  നക്ടോലെക്ടോയനികക്കക്ടോകട്ട.  ആ നക്ടോടലെണ്ണത്തേനിനപ നനിങ്ങള്

500  കകേക്ടോടനി  രൂപയപ  പകേരസം  221  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോയനി കുറച.  എന്നനിട്ടുസം  നനിങ്ങളടട

ഫണ്ടപ  എന്തുടകേക്ടോണ്ടപ  റനിലെനീസപ  ടചെയ്യുന്നനിലക്ടോടയന്നപ  കചെക്ടോദനിക്കണസം.  അതപ  റനിലെനീസപ

ടചെയപ  വക്ടോങ്ങണസം.  കേക്ടോരണസം  ജനിലക്ടോ  പഞക്ടോയത്തേപ  മുഴുവന  കപ്രക്ടോജകപ  ഉണ്ടക്ടോക്കനി

കേഴനിഞ,  അതനിടന്റെ  ടവറനിസംഗുസം  കേഴനിഞ,  പക്ടോനനിസംഗപ  കബക്ടോര്ഡുസം  അസംഗനീകേരനിച.

അതുടകേക്ടോണ്ടപ  ഇക്കക്ടോരരത്തേനില  വളടര  ശ്രദ്ധക്ടോപൂര്വ്വസം  പരനികശക്ടോധനിക്കണടമന്നക്ടോണപ

എനനിക്കപ പറയക്ടോനുള്ളതപ. 

ഇ.എസം.എസപ.  ഭവന പദ്ധതനിടയപറനി പറഞ.  ഇ.എസം.എസപ.  ഭവന പദ്ധതനി

പതനിനഞപ  വര്ഷകത്തേയക്ടോണപ  ടകേക്ടോടുത്തേനിരനിക്കുന്നതപ.  ഇനനിടയക്ടോരു ഭവന പദ്ധതനിയു

ണ്ടക്ടോക്കണടമങ്കനില പതനിനഞപ വര്ഷസം കേഴനിഞപ  2022-കലെ പലെ പഞക്ടോയത്തുകേള്ക്കുസം

മടറക്ടോരു വക്ടോയടയടുക്കക്ടോന സക്ടോധനിക്കുകേയുള്ളു. അതുസം ഒന്നപ പരനികശക്ടോധനിക്കണസം. 

അതുകപക്ടോടലെ ഐ.ടകേ.എസം.-ടന തകേര്ക്കരുതപ. അതനിടന എകപക്ടോഴുസം തകേര്ക്കക്ടോന

ശ്രമനിചനിട്ടുള്ളതപ മറപ വകുപ്പുകേളക്ടോണപ.  ഇപ്രക്ടോവശരസം അതപ ടസക്ടോഹസറനിയക്ടോയനിരനിക്കുന്നു.

ബഹുമക്ടോനടപട്ട  തളനിപറമപ  ടമമര്  ടജയനിസംസക്ടോണപ  അതനിനപ  തക്ടോല്പരരടമടുത്തേതപ.

കസക്ടോഫപ ടവയറനിനുസം  ഓപകറഷന  ആന്റെപ  ടഡവലെപ്ടമന്റെനിനുമക്ടോയനി  ഞങ്ങള്  രണ്ടപ

കേക്ടോറഗറനിയുണ്ടക്ടോക്കനി.  ശമളസം കൂട്ടക്ടോന തനീരുമക്ടോനനിച,  കേരക്ടോബനിനറപ അതപ അസംഗനീകേരനിചനിട്ടുണ്ടപ.

അവരുടട ശമളസം വര്ദ്ധനിപനിചപ ടകേക്ടോടുക്കണസം.  ഐ.ടനി.  വകുപപ പലെ കേക്ടോരരങ്ങളനിലസം

ഇടടപകട്ടക്കക്ടോസം.  ടവബ്ഹസറനിലൂടട  ജനന സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുസം  മരണ സര്ട്ടനിഫനിക്കറ്റുസം

എവനിടടനനിന്നു കവണടമങ്കനിലസം എടുക്കക്ടോന കേഴനിയുന്ന ഒരു അവസ്ഥയനികലെയപ ഇതനിടന

എത്തേനിചനിടല ഞങ്ങള്. ഐ.ടകേ.എസം. ഉണ്ടക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ള വനിപവകേരമക്ടോയ വനിഷയങ്ങടള

കുറനിചപ  നനിങ്ങള്ക്കപ  അറനിയനികല?  അതുകപക്ടോടലെ  വര്ക്കുകേളടട  കേക്ടോരരത്തേനില

സനി.പനി.ഡബദ്യു.ഡനി.യനിലെക്ടോണകലക്ടോ പുതനിയ ടടണ്ടറുകേള് നടത്തേനിയനിട്ടുള്ളതപ. ഇനനി സര്വ്വനീസപ

ടക്ടോകപ കൂടനി കൂട്ടനിയനിട്ടപ ഇതപ മക്ടോറണടമന്നക്ടോണപ ധനകേക്ടോരര വകുപനിടന്റെ പുതനിയ തനീരുമക്ടോനസം.

അതനിനര്ത്ഥസം ഇനനി  എലക്ടോത്തേനിനുസം ആദരസംമുതല എ.എസപ.  ടകേക്ടോടുത്തേനിട്ടപ   ടനി.എസപ.-നപ

ടകേക്ടോണ്ടുവരണസം. 

മനി  .   ടചെയര്മക്ടോന: ടയസപ....ബഹുമക്ടോനടപട്ട ടമമര് 3 മനിനനിട്ടപ കേഴനിഞ.....അങ്ങപ

അവസക്ടോനനിപനിക.....
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കഡക്ടോ  .   എസം  .   ടകേ  .   മുനനീര്: സര്, അതനിലസം ചെനിലെ തനീരുമക്ടോനങ്ങള് എടുക്കുന്നതനിനപ

കവണ്ടനിയുള്ള  നടപടനികേളണ്ടക്ടോകേണടമന്നപ  പറയുകേയക്ടോണപ.  ഗക്ടോമസഭകേള്  വനിളനിച

കൂട്ടുന്നതുമക്ടോയനി ബനടപട്ടപ ഒരു നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണമുണ്ടക്ടോക്കനിയനിട്ടുണ്ടപ. ഗക്ടോമസഭയപ മുമപ

എലക്ടോ വനിഭക്ടോഗത്തേനികന്റെയുസം അതക്ടോയതപ സനീകേളകടയുസം കുട്ടനികേളകടയുസം വൃദ്ധരുകടയുടമലക്ടോസം

പ്രകതരകേ കയക്ടോഗസം കൂടനി അവരുടട തനീരുമക്ടോനങ്ങള് ഗക്ടോമസഭയനില ടകേക്ടോണ്ടുവരണടമന്ന

ഒരഭനിപ്രക്ടോയസം കൂടനിയുണ്ടപ.  ഗക്ടോമസഭയുടട കേനീഴനില അയലകട്ടസഭ വടരയുണ്ടക്ടോക്കുന്നതനിനപ

തയ്യേക്ടോറക്ടോകേണസം.  അതുകപക്ടോടലെ  അസംഗനവക്ടോടനിയുമക്ടോയനി  ബനടപട്ട  വനിഷയങ്ങളനിലള്ള

തനീരുമക്ടോനസം നടപനിലെക്ടോക്കണസം.  ഓണകററനിയസം മുഴുവന പഞക്ടോയത്തേനിലനനിന്നപ ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന

പറഞനിരുന്നു.  പഞക്ടോയത്തേപ  അതപ  ടകേക്ടോടുക്കണസം.  കേക്ടോരണസം  ഇതപ  തക്ടോകഴക്ടോട്ടപ

ഹകേമക്ടോറനിടക്കക്ടോടുത്തേതക്ടോണപ.  അതപ  അവരുടട  ഉത്തേരവക്ടോദനിത്തേമക്ടോണപ.  ഓണകററനിയസം

പഞക്ടോയത്തേപ ടകേക്ടോടുക്കണടമന്നക്ടോണപ എടന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയസം. പഞക്ടോയത്തേനിനുകവണ്ടനി കജക്ടോലെനി

ടചെയ്യുന്നവരക്ടോണവര്.  പണസം നലകേക്ടോന പറനില എന്നക്ടോണപ പഞക്ടോയത്തേപ പറയുന്നതപ.

എന്നക്ടോല  പഞക്ടോയത്തേനില കവക്ടോളനീകബക്ടോള് മതരകമക്ടോ കേബഡനി മതരകമക്ടോ നടക്കുകമക്ടോള്

അതനിനപ  കസക്ടോണ്സര്  ടചെയ്യേക്ടോന  ടപര്മനിസനീവപ  സക്ടോങ്ഷന  തരണടമന്നപ  പറഞപ

എലക്ടോ പഞക്ടോയത്തേപ പ്രസനിഡനമക്ടോരുസം കേത്തുമക്ടോയനി വരുസം.  നക്ടോട്ടനിലള്ള എലക്ടോ കേക്ടോരരത്തേനിനുസം

ടപര്മനിസനീവപ  സക്ടോങ്ഷന  കചെക്ടോദനിചപ  ഓണ്  ഫണ്ടപ  ടകേക്ടോടുക്കുസം.  പടക  പക്ടോവടപട്ട

അസംഗനവക്ടോടനി ടനീചര്മക്ടോര്ക്കപ പണസം ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന മനസപ കേക്ടോണനിക്കക്ടോത്തേ പഞക്ടോയത്തുകേടള

കനരനിടണടമന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ പറയക്ടോനുള്ളതപ. 

ടക്ടോനകസക്ടോര്ട്ടനിടന സസംബനനിചപ ഒരു കേക്ടോരരസം പറയക്ടോനുണ്ടപ.  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടപ ഒരു

സര്ക്കുലെര് സര്വ്വനീസപ തുടങ്ങുന്നതനിനപ കവണ്ടനി ജനറസം ബസ്സുകേള് നലകേണസം എന്നുള്ള

ഒരഭരര്ത്ഥനകൂടനി വചടകേക്ടോണ്ടപ ഒരനിക്കലകൂടനി ഈ ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള എതനിര്ത്തുടകേക്ടോണ്ടപ

ഞക്ടോന എടന്റെ വക്ടോക്കുകേള് ചുരുക്കുന്നു.

ശ്രനീ  .    ടകേ  .    ദക്ടോസന: സര്, ഇവനിടട അവതരനിപനിചനിട്ടുള്ള ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള  ഞക്ടോന

പനിന്തക്ടോങ്ങുകേയക്ടോണപ. ബഹുമക്ടോനടപട്ട മുന മനനി കഡക്ടോ. എസം. ടകേ. മുനനീര് സസംസക്ടോരനിചകപക്ടോള്

ജനശ്രനീക്കപ സര്ക്കക്ടോര് ഒരു സഹക്ടോയവസം ടകേക്ടോടുത്തേനിട്ടനില എന്നുപറഞ. യഥക്ടോര്ത്ഥത്തേനില

സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോരുമക്ടോയനി ബനടപട്ടപ കേടലെക്ടോസപ പദ്ധതനികേളടട മറവനില കകേക്ടോണ്ഗസപ

കനതക്ടോവക്ടോയ ശ്രനീ.  എസം.  എസം.  ഹസന ടചെയര്മക്ടോനക്ടോയനിട്ടുള്ള ജനശ്രനീ മനിഷനപ  യു.പനി.എ.

ഗവണ്ടമന്റെപ രക്ടോജരസം ഭരനിക്കുകമക്ടോള് 14  കകേക്ടോടനി രൂപ സബ്സനിഡനിയക്ടോയനി കനടനിടക്കക്ടോടുത്തു.

അതനിടന്റെ പനിന്നനില കകേരളത്തേനിടന്റെ അന്നടത്തേ കൃഷനി വകുപ്പുമനനിയുസം തകദശസസ്വയസംഭരണ
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വകുപ്പുമനനിയുമുണ്ടപ. ഇവടരലക്ടോസം പടങ്കടുത്തുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത പദ്ധതനിയക്ടോയ

രക്ടോഷനീയ  കൃഷനി  വനികേക്ടോസപ  കയക്ടോജനയനില  ഉള്ടപടുത്തേനി  ഇത്രയധനികേസം  തുകേ  കനടനി

ടകേക്ടോടുത്തേതപ.  മൃഗസസംരകണ വകുപക്ടോണപ ഇതനിടന്റെ സസംകനിപ്ത റനികപക്ടോര്ട്ടപ തയ്യേക്ടോറക്ടോക്കനി

ടകേക്ടോടുത്തേതപ  എന്നക്ടോണപ  ഞക്ടോന  മനസനിലെക്ടോക്കുന്നതപ.  അതനിടന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില

10.17  കകേക്ടോടനി  രൂപയുസം  കനീരസമൃദ്ധനി  ജനശ്രനീ  ഡയറനി  കപ്രക്ടോജകനിടന്റെ  കപരനില

ആലെപ്പുഴ  ജനിലയനില  1.78  കകേക്ടോടനി  രൂപയുസം  ഉള്ടപടട  11.95  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണപ

സബ്സനിഡനിയക്ടോയനി  കനടനിടയടുത്തേതപ.  ഇങ്ങടന  ടമക്ടോത്തേസം  തുകേ  14  കകേക്ടോടനി

രൂപകയക്ടോളമുണ്ടക്ടോകുസം. ഈ തുകേ ശരനിയക്ടോയ രനീതനിയനില വനിനനികയക്ടോഗനിചതനിടന്റെ സര്ട്ടനിഫനിക്കറപ

ടകേക്ടോടുത്തേനിട്ടനില,  ഇന്നുസം ഇതപ തനിരനിചടയക്ടോന കേഴനിയക്ടോത്തേ രനീതനിയനില മക്ടോറനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.

സബ്സനിഡനി  തനിരനിചടയ്കക്കണ്ട കേക്ടോരരമനില.  ഇതനിടന്റെ  ഉപകയക്ടോഗസം  വരകമക്ടോക്കക്ടോന

കകേന്ദ്ര  സര്ക്കക്ടോര്  ആവശരടപടട്ടങ്കനിലസം  ഒന്നുസം  ടചെയ്യേക്ടോന  കേഴനിയക്ടോടതയക്ടോണപ  ഈ

പദ്ധതനികേടളലക്ടോസം കേടന്നുകപക്ടോയനിട്ടുള്ളതപ.  ഇതുസസംബനനിചപ ബഹുമക്ടോനടപട്ട മുനമനനി

കഡക്ടോ.  എസം.  ടകേ.  മുനനീര് സസംസക്ടോരനിചതപ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ സഹക്ടോയകത്തേക്ടോടുകൂടനി ഒരു

തുകേകപക്ടോലസം  ഞങ്ങള്  വക്ടോങ്ങനിടക്കക്ടോടുത്തേനിട്ടനില  എന്നക്ടോണപ.  സഭക്ടോകരഖയനില  വരുന്ന

കേക്ടോരരടത്തേ സസംബനനിചപ അങ്ങടന പറയുന്നതപ ശരനിയക്ടോകണക്ടോ എന്നുള്ളതക്ടോണപ എടന്റെ

സസംശയസം. 

കഡക്ടോ  .    എസം  .    ടകേ  .    മുനനീര്:  സര്,  പഞക്ടോയത്തേപ  വകുപനില  കുടുസംബശ്രനീക്കക്ടോയനി
നനീക്കനിവചനിട്ടുള്ള ടഹഡനിലനനിന്നപ ഒരു തുകേ കപക്ടോലസം ടകേക്ടോടുത്തേനിട്ടനില.   കുടുസംബശ്രനീടയ
തകേര്ത്തുടകേക്ടോണ്ടപ ജനശ്രനീ ഉണ്ടക്ടോക്കുന്നുടവന്നപ പറഞകപക്ടോള് ഞങ്ങള് കുടുസംബശ്രനീടയ
ഒരു  കപക്ടോറലസം  ഏലപനിക്കക്ടോന  സമ്മതനിചനിട്ടനില  എന്നക്ടോണപ  പറഞതപ.  അതക്ടോണപ
കരഖയനിലള്ളതപ.  

ശ്രനീ  .    ടകേ  .    ദക്ടോസന:  സര്,  ജനശ്രനീ കുടുസംബശ്രനീക്കപ പക്ടോരലെലെക്ടോയനി പ്രവര്ത്തേനിപനിക്കുകേ
എന്നുള്ള നനിലെപക്ടോടക്ടോണപ  ഭരണപക ബഞനിലെനിരുന്ന ആളകേള്ക്കപ ഉണ്ടക്ടോയനിരുന്നതപ.
അതനിനുകവണ്ടനി എലക്ടോ തലെത്തേനിലള്ള സഹക്ടോയങ്ങളസം ടകേക്ടോടുത്തുടവന്നക്ടോണപ കേഴനിഞ
കേക്ടോലെടത്തേ അനുഭവസം വചപ കനക്ടോക്കുകമക്ടോള് കേക്ടോണക്ടോന സക്ടോധനിക്കുന്നതപ. ഇന്നപ രക്ടോവനിടലെ
പ്രതനിപകസം  അടനിയന്തരപ്രകമയസം  അവതരനിപനിചകപക്ടോള്  അതനിടന്റെ  കേക്ടോരരങ്ങള്
എന്തക്ടോടണന്നപ എനനിക്കപ അകപക്ടോള് മനസനിലെക്ടോയനില, കേസ്വക്ടോറനി ഉടമകേള്ക്കുകവണ്ടനിയക്ടോണപ
ഇത്രയുസം  സമയസം  ടചെലെവഴനിചടതന്നപ  പനിന്നനീടക്ടോണപ  എനനിക്കപ  മനസനിലെക്ടോയതപ.
അകനസ്വഷനിചകപക്ടോള്  ജയ്ഹനിന്ദപ  ചെക്ടോനലെനിടലെ  കതക്ടോമസപ  ഫനിലെനിപപ  എന്ന  ആളനിനു
കവണ്ടനിയക്ടോണപ  ഇത്രയുസം  വലെനിയ  ബഹളസം  വചപ  സഭക്ടോതലെടത്തേ  ഇളക്കനി  മറനിചതപ.
ഇടതലക്ടോസം  കൂട്ടനിവക്ടോയനിക്കുകമക്ടോള് പ്രതനിപക ബഞനിലെനിരുന്നുടകേക്ടോണ്ടപ  കകേരളത്തേനിടന്റെ
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തക്ടോലപരരങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനിയക്ടോകണക്ടോ  പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്നതപ  എന്നപ  സസംശയനികക്കണ്ടനിയനിരനിക്കുന്നു.
വനിലെക്കയറടത്തേയുസം  ടതക്ടോഴനിലെനിലക്ടോയ്മടയയുസം  സസംബനനിചപ  നനിങ്ങള്ക്കപ  പറയക്ടോന
കേഴനിയുന്നുകണ്ടക്ടോ;  ഈ  നക്ടോട്ടനിടലെ  പക്ടോവടപട്ടവടന്റെ  പ്രശസം  നനിങ്ങള്ക്കപ  പറയക്ടോന
കേഴനിയുന്നുകണ്ടക്ടോ; സമന്നന്മേക്ടോരുടടയുസം ധക്ടോരക്ടോളനിത്തേമുള്ളവരുടടയുസം മടനിശ്ശേനീലെയുടട വണ്ണമുള്ള
ആളകേളടടയുസം  തക്ടോലപരരങ്ങള്ക്കുകവണ്ടനി  സസംസക്ടോരനിക്കുകേയുസം  അതനിനപ  സഭക്ടോതലെസം
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേയുസം ടചെയ്യുന്നതപ ശരനിയല എന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.
കകേരളസം  വളടരയധനികേസം  വനിഷമസംപനിടനിച  വഴനികേളനിലൂടടയക്ടോണപ  കേടന്നുവന്നതപ.
ഗുജറക്ടോത്തേപ, രക്ടോജസ്ഥക്ടോന, ഒഡനീഷ, ബനീഹക്ടോര്, ബസംഗക്ടോള് തുടങ്ങനിയ സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനില
നനിടന്നക്ടോടക്ക ടതക്ടോഴനിലെക്ടോളനികേള് കകേരളത്തേനികലെയക്ടോണപ കുടനികയറനി വരുന്നതപ. എന്തക്ടോണപ
കകേരളത്തേനിലനനിന്നുസം  അവര്ക്കപ  അനുഭവടപടുന്നതപ?  അവര്ക്കപ  ഒന്നനിചനിരുന്നപ
ഭകണസം  കേഴനിക്കക്ടോനുള്ള  സക്ടോമൂഹനികേ  ഇടസം  ഇവനിടട  ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.  സകഹക്ടോദരന
അയ്യേപടന്റെ കനതൃതസ്വത്തേനില നടത്തേനിയനിട്ടുള്ള നകവക്ടോത്ഥക്ടോന പ്രസ്ഥക്ടോനസം കകേരളത്തേനില
വലെനിയ  മക്ടോറങ്ങളക്ടോണപ  ഉണ്ടക്ടോക്കനിയനിട്ടുള്ളതപ.  അധന്തഃസ്ഥനിത  സനീകേള്ക്കപ  കേനകേ
കേമ്മലെനിടക്ടോന  സക്ടോധനിചതപ  അത്തേരസം  പ്രകകക്ടോഭങ്ങളടട  ഫലെമക്ടോയക്ടോണപ.  ആറക്ടോട്ടുപുഴ
കവലെക്ടോയുധപണനിക്കരുടട  കനതൃതസ്വത്തേനില  നടത്തേനിയ  സമരത്തേനിടന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണപ
സനീകേള്ക്കപ  ശരനീരസം  മറയക്ടോനുസം  വസസം  അണനിയക്ടോനുസം  കേഴനിഞതപ  എന്നുള്ള കേക്ടോരരസം
നമ്മള്  മനസനിലെക്ടോക്കണസം.  കകേരളത്തേനില  അഷ്ടമുടനിക്കക്ടോയലെനിടന്റെ  തനീരത്തുനടന്ന
സമരത്തേനിടന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  ടപക്ടോതുനനിരത്തേനിലൂടട  സഞരനിക്കക്ടോനുള്ള  അവകേക്ടോശസം
കനടനിടയടുക്കക്ടോന സക്ടോധനിച.  ഇ.  വനി.  രക്ടോമസസ്വക്ടോമനിയുസം ടനി.  ടകേ.  മക്ടോധവനുസം എലക്ടോസം ആ
സമരത്തേനിടന്റെ നക്ടോയകേന്മേക്ടോരക്ടോയനി മക്ടോറനിയനിട്ടുണ്ടപ. അങ്ങടന സസ്വജനീവനിതസം അതനിനുകവണ്ടനി
സമര്പനിക്കുകേയുസം  ഈ  നക്ടോടനിടന്റെ  സക്ടോമൂഹരമക്ടോറത്തേനിടന്റെ  ഒരു  ചെക്ടോലെകേശകനിയക്ടോയനി
മക്ടോറുകേയുസം  സക്ടോമൂഹനികേ  പരനിവര്ത്തേനത്തേനിടന്റെ  ഏറവസം  വലെനിയ  ശകനികസക്ടോതസക്ടോയനി
മക്ടോറുകേയുസം  ടചെയനിട്ടുള്ള  നകവക്ടോത്ഥക്ടോന  നക്ടോയകേന്മേക്ടോരുടട  ശകനി  ടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ  കകേരളസം
ഇന്നപ  ഇതുകപക്ടോടലെ  വളര്ന്നുവന്നനിട്ടുള്ളതപ.  കകേളപജനിയുസം  എ.ടകേ.ജനി.യുസം  പനി.
കൃഷ്ണപനിള്ളയുടമലക്ടോസം  ഉജസ്വലെമക്ടോയ  സമരങ്ങള്  നടത്തേനിയതനിടന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണപ
പനികന്നക്ടോക്ക  സമുദക്ടോയക്കക്ടോര്ക്കപ  ഇന്നപ  അമലെങ്ങളനില  കേയറക്ടോന  സക്ടോധനിചതപ.
മനവക്ടോദസംടകേക്ടോണ്ടപ  വളര്ന്നുവന്നതല,  അത്തേരസം  പ്രകകക്ടോഭങ്ങളടട  ഭക്ടോഗമക്ടോയക്ടോണപ
ഇന്നപ  കകേരളസം  വളര്ന്നുവന്നതപ.  കകേരളത്തേനിടന്റെ ഈ മുകന്നറസം  നമ്മള് മനസനിലെക്ടോക്കണസം.
കകേരളത്തേനിടലെ  ഗക്ടോമങ്ങളനില  ഇന്നപ  ജനകേനീയക്ടോസൂത്രണ പ്രസ്ഥക്ടോനത്തേനിടന്റെ  മുകന്നറസം
ടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ  മക്ടോറങ്ങള്ക്കപ  തുടക്കമുണ്ടക്ടോയതപ.  ആ  പ്രസ്ഥക്ടോനത്തേനിനപ  കകേരളത്തേനിടന്റെ
നഗരങ്ങളനിലസം  ഗക്ടോമങ്ങളനിലസം  വനികേസനത്തേനിനുസം അഭനിവൃദ്ധനിക്കുസം ഊന്നല നലകുന്ന
മുകന്നറമുണ്ടക്ടോക്കക്ടോന  കേഴനിഞനിട്ടുണ്ടപ.  പഞക്ടോയത്തേനീരക്ടോജപ,  നഗരപക്ടോലെനികേ  തുടങ്ങനിയ
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ബനില്ലുകേടളലക്ടോസം  കദശനീയ  തലെത്തേനില  പക്ടോസക്ടോക്കുകേയുസം  അതപ  തക്ടോടഴത്തേട്ടനില  നടപനിലെക്ടോക്കുകേയുസം
ടചെയ്യുകമക്ടോള്  ഇതരസസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനില  ഏടതങ്കനിലസം  ഒടരണ്ണത്തേനിനപ  കകേരളടത്തേകപക്ടോടലെ
സക്ടോമത്തേനികേ വളര്ച കനടക്ടോന സക്ടോധനിചനിട്ടുകണ്ടക്ടോ? അങ്ങടന ഏടതങ്കനിലസം സസംസ്ഥക്ടോനസം
വളര്ന്നുവന്നതക്ടോയനി  കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനികഞക്ടോ?  കേഴനിഞ  അഞപ  ടകേക്ടോലക്കക്ടോലെവസം
ആസൂത്രണപ്രക്രനിയകയക്ടോടപ വനിമുഖതയക്ടോണപ യു.ഡനി.എഫപ.  കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ളതപ.  അതുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ
എല.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോര്  അധനികേക്ടോരത്തേനിലെനിരുന്ന  കേക്ടോലെടത്തേലക്ടോസം  അധനികേക്ടോരസം
തക്ടോടഴത്തേട്ടനികലെക്കപ ടകേക്ടോടുക്കുകേയുസം ശക്ടോകനീകേരണത്തേനിനപ ശകനിപകേരുകേയുസം വനികകേന്ദ്രനീകൃതമക്ടോയ
രനീതനിയനില  കകേരളത്തേനിടന്റെ  സമത്തേപ  നലകുകേയുസം  തക്ടോടഴത്തേട്ടനില  പ്രക്ടോകദശനികേ
ഭരണകൂടങ്ങള്ക്കപ  സസ്വയസം  നനിലക്കക്ടോനുള്ള  കശഷനി  നലകുകേയുസം  ടചെയനിട്ടുള്ളതപ.
അധനികേക്ടോര വനികകേന്ദ്രനീകേരണവസം ജനകേനീയക്ടോസൂത്രണവസം ഏടതങ്കനിലസം ഒരു ശനീതനീകേരനിച
മുറനിയനിലെനിരുന്നപ  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥതലെത്തേനില  ചെര്ച  ടചെയതല,  മറനിചപ  ജനങ്ങളടട
പങ്കക്ടോളനിത്തേകത്തേക്ടോടുകൂടനി,  ജനങ്ങളടട അഭനിപ്രക്ടോയകത്തേക്ടോടുകൂടനി,  ജനങ്ങളടട നനിര്കദശസം
വക്ടോങ്ങനിടക്കക്ടോണ്ടപ,  മുനഗണന നനിശ്ചയനിചടകേക്ടോണ്ടപ,  വനിവനിധ തലെങ്ങളനില  വനിദഗ്ദ്ധടര
ഉപകയക്ടോഗനിചപ  പരനികശക്ടോധനിചകശഷസം  പ്രകയക്ടോറനിറനി  ലെനിസക്ടോക്കനി  കകേരളത്തേനിടന്റെ
മക്ടോറത്തേനിനുകവണ്ടനി പ്രവര്ത്തേനിചക്ടോണപ  അന്നപ ജനകേനീയക്ടോസൂത്രണസം വഴനി  കകേരളത്തേനിനപ
മുകന്നറക്ടോന  കേഴനിഞതപ.  അലക്ടോടത  ഏടതങ്കനിലസം  ഒരക്ടോളടട  ഔദക്ടോരരസംടകേക്ടോണ്ടപ
കേനിട്ടനിയതക്ടോടണന്നപ ആര്ക്കുസം പറയക്ടോന കേഴനിയനില.  അടതക്ടോരു കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടക്ടോണപ.  ഓകരക്ടോ
ഗവണ്ടമനസം  അനുകപകണനീയമക്ടോയനി  വളര്ത്തേനി  എടുകക്കണ്ടുന്ന  കേക്ടോഴ്ചപക്ടോടക്ടോണപ
കകേരളടത്തേ വനികേസനിപനിചവന്നതപ.  അതുവടര ഉണ്ടക്ടോകേക്ടോത്തേ തനീരുമക്ടോനങ്ങള് അന്നടത്തേ
കവദനികേളനില  ഉയര്ന്നുവരനികേയുസം  ഗക്ടോമസഭകേളനില  ഒന്നനിചനിരുന്നപ  തനീരുമക്ടോനടമടുക്കുകേയുസം
മുനഗണന നനിശ്ചയനികക്കണ്ട കേക്ടോരരങ്ങള് തനീരുമക്ടോനനിക്കുകേയുസം അധനികേക്ടോരസം ജനങ്ങള്
ക്കക്ടോടണന്നപ അറനിവപ നലകുകേയുസം അതുവഴനി പഞക്ടോയത്തുകേള്ക്കുസം നഗരസഭകേള്ക്കുസം
കകേരളത്തേനിടന്റെ  ഗക്ടോമനീണകമഖലെകേളനില  പുത്തേന  ഉണര്വണ്ടക്ടോക്കനി,  നക്ടോടനിനപ  മുന്തനിയ
പരനിഗണന  നലകുന്ന  പ്രവര്ത്തേനങ്ങടളലക്ടോസം  ഏടറടുത്തുടകേക്ടോണ്ടപ  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥര
മക്ടോക്കനിയതക്ടോണപ അന്നടത്തേ ജനകേനീയക്ടോസൂത്രണത്തേനിടന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി ഉണ്ടക്ടോയതപ.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ
കകേരളത്തേനിടന്റെ മുഖചക്ടോയ മക്ടോറക്ടോന കേഴനിയുന്ന രനീതനിയനില കകേരളത്തേനിലടനനീളസം  ഉണ്ടക്ടോയ
മക്ടോറങ്ങള്  നമുക്കപ  കേക്ടോണക്ടോന  കേഴനിയുസം.  എന്നക്ടോല  അന്നപ  ജനകേനീയക്ടോസൂത്രണ
പ്രസ്ഥക്ടോനടത്തേ കേളനിയക്ടോക്കക്ടോനകവണ്ടനിയക്ടോണപ  പുറത്തുള്ള  ആളകേള് ശ്രമനിചടകേക്ടോണ്ടനിരുന്നതപ.
പദ്ധതനിടചലെവനിടന്റെ  40  ശതമക്ടോനസം  പ്രക്ടോകദശനികേ  ഭരണകൂടത്തേനിനപ  നലകുകേയുസം  ആ
ഫണ്ടപ മുഴുവന ശരനിയക്ടോയ രനീതനിയനില വനിനനികയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി ഫലെപ്രദമക്ടോയ
കമക്ടോണനിററനിസംഗപ സസംവനിധക്ടോനസം ഏര്ടപടുത്തുകേയുസം അതുവഴനി ഓകരക്ടോ ഘട്ടത്തേനിലസം പദ്ധതനികേടള
സസംബനനിചപ പരനികശക്ടോധനിചപ തനീര്പ്പുകേലപനിക്കുകേയുസം ടചെയ്തു. ആ പ്രവര്ത്തേനത്തേനിടന്റെ
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ഫലെമക്ടോയക്ടോണപ ജനകേനീയക്ടോസൂത്രണ പ്രസ്ഥക്ടോനത്തേനിലൂടട തകദശസസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്ക്കപ
പദ്ധതനി പ്രവര്ത്തേനങ്ങള് നടപക്ടോക്കക്ടോന കേഴനിഞനിട്ടുള്ളതപ. പഞക്ടോയത്തുകേള് ടകേക്ടോടുകക്കണ്ടതപ
അവര്ക്കപ  ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന   കേഴനിയുന്നനിടലങ്കനില  ഉപരനിഘടകേങ്ങളനികലെക്കപ  ടകേക്ടോടുക്കുകേ.
സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോര്  ടകേക്ടോടുകക്കണ്ടതപ  ടകേക്ടോടുക്കുകേ.  ഒന്നനിചനിരുന്നപ  കേക്ടോരരങ്ങള്  ഹകേകേക്ടോരരസം
ടചെയ്യുന്നതനിടന്റെ  കപരനില  ആവശരമക്ടോയ  ക്രമനീകേരണങ്ങള്  അന്നപ  എല.ഡനി.എഫപ.
സര്ക്കക്ടോര്  വരുത്തുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  തകദശ  സസ്വയസംഭരണസ്ഥക്ടോപനങ്ങള്  ഇകപക്ടോള്  ധക്ടോരക്ടോളസം
പ്രശങ്ങള്  കനരനിടുന്നുണ്ടപ.  ആ  പ്രശങ്ങള്  പരനിഹരനിക്കടപകടണ്ടതുണ്ടപ.  കേക്ടോരണസം
ജനങ്ങളടട  ഒരു  ആശ്രയ  കകേന്ദ്രമക്ടോയനി  പ്രക്ടോകദശനികേ  ഭരണകൂടടത്തേ  മക്ടോറനിടയടുകക്കണ്ടതപ
അനനിവക്ടോരരമക്ടോണപ.  അതുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ  പ്രക്ടോകദശനികേ  ഭരണകൂടസം  ജനകകമകേരമക്ടോയ
പ്രവര്ത്തേനങ്ങള്ക്കപ ഊന്നല നലകേനി,  അതനിനനുസരനിചള്ള പദ്ധതനികേളക്ടോയനിരനിക്കണടമന്നപ
നനിര്വ്വഹണ ഘട്ടത്തേനിലകപക്ടോലസം നമ്മള് നനിര്കദശനിക്കടപട്ടനിട്ടുള്ളതപ. അതനില പങ്കക്ടോളനിത്തേസം
സുതക്ടോരരമക്ടോയനിരനിക്കണടമന്നപ നനിര്കദശനിചനിട്ടുണ്ടപ. എന്നക്ടോല യു.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്ടമന്റെപ
അധനികേക്ടോരത്തേനില വന്നകപക്ടോള് ഇതനിടന്റെ ചെനിറകുകേള് ഓകരക്ടോന്നുസം അരനിഞ.  അതനിടനക്ടോരു
പുനര്ജനീവനിതസം ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോത്തേ നനിലെപക്ടോടക്ടോണപ അവര് സസ്വനീകേരനിചനിരുന്നതപ
എന്നുള്ളതപ  നമ്മള്  മനസനിലെക്ടോക്കണസം.  കേഴനിഞ  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെപ
തകദശസസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനിടലെ അധനികേക്ടോരസം പനിടനിടചടുക്കക്ടോനകവണ്ടനി കൃത്രനിമമക്ടോയ
മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങളക്ടോണപ ടതരടഞടുപപ കേക്ടോലെത്തേപ സസ്വനീകേരനിചതപ.  കബക്ടോക്കപ പഞക്ടോയത്തേനിടന്റെ
കേരടപ ലെനിസപ വന്നകപക്ടോള് എത്ര ഭക്ടോവനക്ടോശൂനരമക്ടോയക്ടോണപ കബക്ടോക്കപ പഞക്ടോയത്തുകേളടട
അതനിര്ത്തേനികേള് നനിശ്ചയനിചതപ. ഒരു തക്ടോലൂക്കനിടന്റെ വനിവനിധ ഭക്ടോഗങ്ങളനിലനനിന്നുസം ഓകരക്ടോ
കേഷണങ്ങള് ടവട്ടനിടയടുത്തേപ ഒരു കബക്ടോക്കപ പഞക്ടോയത്തുണ്ടക്ടോക്കനി എങ്ങടനടയങ്കനിലസം
അധനികേക്ടോരസം പനിടനിടചടുക്കുകേ എന്ന നനിലെപക്ടോടക്ടോണപ സസ്വനീകേരനിചതപ.  അതുകപക്ടോടലെ പലെ
പഞക്ടോയത്തുകേടളയുസം  നഗരസഭകേളക്ടോക്കനിയനിട്ടുണ്ടകലക്ടോ,  അവനിടട  അവര്ക്കക്ടോവശരമക്ടോയ
അധനികേക്ടോരസം  നലകേനിയനിട്ടുകണ്ടക്ടോ;  ആവശരമക്ടോയ  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥടര  വനിനരസനിചനിട്ടുകണ്ടക്ടോ;
എടന്തങ്കനിലസം നടപടനി ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണ്ടക്ടോയനിട്ടുകണ്ടക്ടോ? അടതക്ടോന്നുമനിലക്ടോടത
തനികേഞ  രക്ടോഷനീയ പകപക്ടോതനിതസ്വസം മക്ടോത്രമക്ടോണപ മുഖവനിലെയ്ടക്കടുത്തേതപ.  അതനിടന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനിട്ടക്ടോണപ യുകനിരഹനിതമക്ടോയനി  പലെ കബക്ടോക്കപ  പഞക്ടോയത്തുകേളസം പുനന്തഃക്രമനീകേരനിചതപ.
മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനിയുടട  ഭക്ടോഗസം  കകേക്ടോര്പകറഷനനികലെക്കപ  മക്ടോറനിയ  നടപടനി  ശരനിയടലന്നപ
കകേക്ടോടതനി  പറഞകപക്ടോള്  അതനിലനനിന്നുസം  മക്ടോകറണ്ടനിവന്ന  അനുഭവമക്ടോണപ  നമ്മുടട
നക്ടോട്ടനിലണ്ടക്ടോയതപ. അതുകപക്ടോടലെ തടന്നയക്ടോണപ മക്ടോലെനിനര സസംസരണത്തേനിടന്റെ കേക്ടോരരവസം.
ഇവനിടട ശ്രനീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി പറഞതുകപക്ടോടലെ നക്ടോയളടട ആക്രമണസം വലെനിയ
കതക്ടോതനില ടപരുകേക്ടോന കേക്ടോരണസം യഥക്ടോവനിധനി മക്ടോലെനിനര സസംസരണസം നടത്തേക്ടോത്തേതക്ടോണപ.
മക്ടോലെനിനര സസംസരണത്തേനിനപ ശക്ടോസനീയമക്ടോയനി ധക്ടോരക്ടോളസം മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങളണ്ടപ. ആ മക്ടോര്ഗ്ഗങ്ങടളക്ടോന്നുസം
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അവലെസംബനിചനിട്ടനില.  അതനിടന്റെ ഭക്ടോഗമക്ടോയനി വകുപനിടന്റെ ഉത്തേരവക്ടോദനിതസ്വസം നനിറകവറക്ടോടത
ടതരുവപ  നക്ടോയളടട  ആക്രമണങ്ങടളക്കുറനിചപ  ചെര്ച  ടചെയ്യുന്ന  കവദനിയക്ടോയനി  നമ്മുടട
സഭക്ടോതലെസംതടന്ന  മക്ടോറനി.  അഞ്ചുവര്ഷസം  കകേരളസം  ഭരനിച  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെപ
മക്ടോലെനിനര നനിര്മ്മക്ടോര്ജന പ്രവര്ത്തേനങ്ങളനില കേക്ടോണനിച അലെസംഭക്ടോവമക്ടോണപ ടതരുവകേളനില
മക്ടോലെനിനരസം കുന്നുകൂടുന്നതനിനുസം ടതരുവപ നക്ടോയളടട വസംശവര്ദ്ധനവനിനുസം കേക്ടോരണമക്ടോയടതന്നപ
ശകമക്ടോയനി പറയക്ടോന കേഴനിയുസം.  ഇന്തരയുടട പരകമക്ടോന്നതമക്ടോയ ഓഡനിറപ വനിഭക്ടോഗസം സനി.
ആന്റെപ എ.  ജനി.-യുടട  2014-ടലെ ഓഡനിറപ  പരക്ടോമര്ശങ്ങള് നമ്മുടട മുമനിലണ്ടപ.  അതനീവ
ഗുരുതരമക്ടോയ  നനിരവധനി  കേടണ്ടത്തേലകേള്  അതനിലണ്ടപ.  അതനില  രൂകമക്ടോയ  വനിമര്ശനങ്ങളക്ടോണപ
സനി.  ആന്റെപ  എ.ജനി.  ഉയര്ത്തേനിയനിട്ടുള്ളതപ.  ചെനിലെ വനിമര്ശനങ്ങള് ഇവനിടട  പറയക്ടോനുസം
കേഴനിയനില.  ഏതക്ടോയക്ടോലസം തകദശ സസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്ക്കപ പദ്ധതനി നടത്തേനിപനിനുസം
ഹദനസംദനിന പ്രവര്ത്തേനങ്ങള്ക്കപ ജനീവനക്കക്ടോടര നലകുന്നതനിനുമക്ടോവശരമക്ടോയ നടപടനിയുണ്ടക്ടോകേണസം.
അതുണ്ടക്ടോയനിടലന്നുള്ളതപ കേഴനിഞ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ കപക്ടോരക്ടോയ്മയക്ടോടണങ്കനില പുതനിയ
ഗവണ്ടമന്റെപ   അതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ  നടപടനി  സസ്വനീകേരനിക്കണസം.  1302  തസനികേകേള്
അടനിയന്തരമക്ടോയനി നനികേകത്തേണ്ടതുണ്ടപ. 

[അദ്ധരകകവദനിയനില മനി. സനീക്കര്]

കകേരളത്തേനില ഡനിഗനിയുസം ഡനികപക്ടോമയുസം ഉന്നതബനിരുദവസം കനടനിയ ടതക്ടോഴനിലെകനസ്വ

ഷകേര്ക്കക്ടോയനി,   റനികപക്ടോര്ട്ടപ  ടചെയ്യേക്ടോത്തേ  കപക്ടോസ്റ്റുകേള്  റനികപക്ടോര്ട്ടപ  ടചെയപ  ടതക്ടോഴനില

ടകേക്ടോടുക്കക്ടോനക്ടോവശരമക്ടോയ നടപടനി സസ്വനീകേരനിക്കണടമന്നപ ആവശരടപടുകേയക്ടോണപ. പദ്ധതനികേള്

രൂപനീകേരനിക്കുന്നതനിനുസം അസംഗനീകേക്ടോരസം കനടുന്നതനിനുസം കേക്ടോലെതക്ടോമസസം കനരനിടുന്നതപ പലെ

പദ്ധതനികേകളയുസം  അവതക്ടോളത്തേനിലെക്ടോക്കുന്നുണ്ടപ.  പദ്ധതനി  രൂപനീകേരണത്തേനിനുതടന്ന

ആറുമക്ടോസടത്തേ  സമയടമടുക്കുന്നുണ്ടപ.  ഇതപ  ഒഴനിവക്ടോക്കനി  കേക്ടോലെതക്ടോമസസം  കൂടക്ടോടത

പദ്ധതനി രൂപനീകേരണസം നടത്തുന്ന രനീതനിയനില ആവശരമക്ടോയ സസംവനിധക്ടോനങ്ങളണ്ടക്ടോകേണസം.

ഉല്പക്ടോദനകമഖലെയനില കുറചകൂടനി ഫണ്ടപ  മക്ടോറനിവയ്കക്കണ്ടതക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.  വനനിതക്ടോ ഘടകേ

പദ്ധതനി യു.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്ടമന്റെപ എടുത്തുകേളയുകേയുസം പനിന്നനീടപ  അവര്തടന്ന അതപ

പുനന്തഃസ്ഥക്ടോപനിക്കുകേയുസം ടചെയനിട്ടുണ്ടപ.  ആ പദ്ധതനിക്കക്ടോവശരമക്ടോയ പണസം നനീക്കനിവയണസം.

ഐകേരരക്ടോഷ സഭയുടട കേണക്കുപ്രകേക്ടോരസം 100 കകേക്ടോടനി ദരനിദരുള്ളതനില 75 കകേക്ടോടനിയുസം

നഗരപ്രകദശങ്ങളനിലെക്ടോണുള്ളതപ.  കകേരളത്തേനില  48  ശതമക്ടോനവസം  നഗരത്തേനിലെക്ടോണപ.

അവരുടട  ജനീവനിത  പ്രയക്ടോസങ്ങള്  മനസനിലെക്ടോക്കനി  ഗവണ്ടമന്റെപ  ആവശരമക്ടോയ

പ്രവര്ത്തേനങ്ങള്  നടത്തേണടമന്നപ  സൂചെനിപനിചടകേക്ടോണ്ടപ  ഞക്ടോന  എടന്റെ  വക്ടോക്കുകേള്

അവസക്ടോനനിപനിക്കുന്നു.                                                         
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ശ്രനീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമക്ടോര്:  സര്, ഞക്ടോന ഈ ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള എതനിര്ക്കുന്നു.
പഞക്ടോയത്തേനീരക്ടോജപ  സസംവനിധക്ടോനസം  ഭരണഘടനക്ടോ  കഭദഗതനിയനിലൂടട  രക്ടോജരത്തേപ
നടപനിലെക്ടോക്കനിയതപ, ഇന്തരക്ടോ രക്ടോജരടത്തേ 21-ാ നൂറക്ടോണ്ടനികലെക്കപ നയനിക്കുന്നതനിനപ കനതൃതസ്വസം
നലകേനിയ  രക്ടോജനീവപ  ഗക്ടോനനിയുടട ശ്രമങ്ങളക്ടോണപ എന്ന കേക്ടോരരത്തേനില യക്ടോടതക്ടോരു തര്ക്കവമനില.
ഇവനിടട എങ്ങടന,  എന്നപ,  എകപക്ടോള് നടപനിലെക്ടോക്കനി എന്നതനിടനക്കുറനിടചക്ടോടക്ക ചെര്ച
വന്നതുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ  ഞക്ടോന  അക്കക്ടോരരസം  അടനിവരയനിട്ടപ  പറഞതപ.  പഞക്ടോയത്തേപ
ടമമറക്ടോകേക്ടോനുള്ള  ഭക്ടോഗരസം  എനനിക്കപ  ലെഭനിചനിട്ടനില.  നമ്മള്  എലക്ടോ  അധനികേക്ടോരങ്ങളസം
തക്ടോടഴത്തേട്ടനികലെക്കപ ടകേക്ടോടുത്തു,  അധനികേക്ടോര വനികകേന്ദ്രനീകേരണസം നടത്തേനി,  ജനക്ടോധനിപതരത്തേനിടന്റെ
ഏറവസം മൂര്ത്തേമക്ടോയ ഭക്ടോവമക്ടോണപ  അധനികേക്ടോര വനികകേന്ദ്രനീകേരണത്തേനിലൂടട നടപക്ടോക്കനിയതപ
എടന്നക്ടോടക്ക  സസംസക്ടോരനിക്കുകമക്ടോഴുസം  പഞക്ടോയത്തേസംഗങ്ങകളക്ടോടപ  കചെക്ടോദനിചക്ടോല  അവര്ക്കപ
ഈ അധനികേക്ടോരങ്ങള് കവണ്ട രനീതനിയനില വനിനനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോന കേഴനിയുന്ന സക്ടോഹചെരരമനിടലന്നപ
പറയുസം.   ഞക്ടോന  ഈ ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേക്ടോലെത്തുള്ള കേക്ടോരരസം  മക്ടോത്രമല ഉകദശനിചതപ.
കേഴനിഞ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേക്ടോലെത്തേക്ടോയക്ടോലസം  ഇതപ  തടന്നയക്ടോണപ  അവസ്ഥ.  ഏതപ
ഗവണ്ടമന്റെപ  അധനികേക്ടോരത്തേനില വന്നക്ടോലസം  ഇതുകപക്ടോടലെ  ഉത്തേരവകേളനിറക്കുന്ന മടറക്ടോരു
വകുപ്പുമനിടലന്നക്ടോണപ  എനനിക്കപ  കതക്ടോന്നുന്നതപ.  ഓകരക്ടോ  ആഴ്ചയനിലസം  ഓകരക്ടോ  ഉത്തേരവപ
ഇറങ്ങനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അതപ  പഞക്ടോയത്തേസംഗങ്ങള്ക്കപ  പ്രവര്ത്തേനിക്കക്ടോനുള്ള
നനിര്കദശങ്ങളസം  മക്ടോര്ഗ്ഗകരഖകേളമക്ടോണപ.  നനിയമസഭക്ടോ  ടതരടഞടുപനിടനക്കക്ടോളസം  പക്ടോര്ലെടമന്റെപ
ടതരടഞടുപനിടനക്കക്ടോളസം വക്ടോശനികയക്ടോടുകൂടനി നടക്കുന്ന ടതരടഞടുപക്ടോണപ പഞക്ടോയത്തേപ
ടതരടഞടുപപ.  അങ്ങടന ജയനിചവരുന്ന  പഞക്ടോയത്തേസംഗമക്ടോണപ എലക്ടോ പ്രശങ്ങളടടയുസം
ഒറമൂലെനി  അടലങ്കനില  പരനിഹക്ടോരകേന  എന്നതക്ടോണപ  ജനത്തേനിടന്റെ  ധക്ടോരണ.  പകക  ആ
പഞക്ടോയത്തേപ ടമമര്ക്കപ യക്ടോടതക്ടോരു പ്രവര്ത്തേന സസ്വക്ടോതനരവമനിലക്ടോടത  അകദഹടത്തേ
വരനിഞടകേട്ടുന്ന ഒരു സക്ടോഹചെരരമക്ടോണപ  നമ്മള്  ടകേക്ടോട്ടനികഘക്ടോഷനിക്കുന്ന  അധനികേക്ടോര
വനികകേന്ദ്രനീകേരണത്തേനിടന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  നനിലെവനിലള്ളതപ.  അതപ  ആ  ഒരു  ലെകരത്തേനിടന്റെ
കുഴപമല,  മറനിചപ  അതതു  കേക്ടോലെങ്ങളനില  വകുപപ  സസ്വനീകേരനിക്കുന്ന  നനിലെപക്ടോടുകേള്,
മക്ടോര്ഗ്ഗകരഖകേള്,  നനിര്കദശങ്ങള്  എന്നനിവയുടട  ഫലെമക്ടോയക്ടോണപ  ഇങ്ങടന  അനുഭവനിച
ടകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതപ.   എടന്റെ  വരകനിപരമക്ടോയ  അഭനിപ്രക്ടോയസം  ഞക്ടോന  പറഞതക്ടോണപ.
എനനിക്കപ അത്ഭുതസം കതക്ടോന്നനിയ ഒരു ഉദക്ടോഹരണസം പറയക്ടോസം,   ഒരു പഞക്ടോയത്തേനിടലെ ഒരു
വക്ടോര്ഡനില ടമമര്ക്കപ അകഞക്ടോ ആകറക്ടോ ലെകസം രൂപയക്ടോണപ ഒരു വര്ഷസം ലെഭനിക്കുന്നതപ.
അതനിനുകവണ്ടനി  ടചെയ്യുന്ന  എകര്ഹസസപ  എത്രകത്തേക്ടോളസം  വലതക്ടോണപ  എന്നുള്ളതപ
ബഹുമക്ടോനടപട്ട  മനനി  പരനികശക്ടോധനിക്കണസം.  ഗക്ടോമസഭകേളക്ടോണപ  മുമപ  കൂടനിയനിരുന്നതപ.
ഇകപക്ടോള്  ജനക്ടോധനിപതരസം  കുറചകൂടനി  വനിപുലെടപടുത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടക്ടോണപ  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ
മുനമനനി  അയലസഭ  കൂടനിവരുന്നുടണ്ടന്നപ ഇവനിടട  സൂചെനിപനിചതപ. ഒരു  വക്ടോര്ഡനില
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ഏകേകദശസം  400  അസംഗങ്ങളടണ്ടങ്കനില നക്ടോലെപ അയലസഭയക്ടോണപ.  ഈ നക്ടോലെപ അയലസഭകേളസം
വനിളനിചകൂട്ടനിയക്ടോലത്തേടന്ന വരുന്ന ആളകേളടട എണ്ണസം വളടര കുറവക്ടോയനിരനിക്കുസം.  അയലസഭ
കേക്ടോരരങ്ങള് തനീരുമക്ടോനനിചകേഴനിഞക്ടോല പനിടന്ന നനിര്കദശങ്ങള് ടകേക്ടോടുകക്കണ്ടതപ വക്ടോര്ഡപ
വനികേസന  സമനിതനിക്കക്ടോണപ.  വക്ടോര്ഡപ  വനികേസന  സമനിതനി  ചെര്ച  ടചെയപ  വര്ക്കനിസംഗപ
ഗ്രൂപനികലെയപ നലകേണസം.  വര്ക്കനിസംഗപ ഗ്രൂപപ ചെര്ച ടചെയപ  അസംഗനീകേരനിച നനിര്കദശങ്ങള്
ബനടപട്ട  സക്ടോന്റെനിസംഗപ  കേമ്മനിറനിയുസം   അസംഗനീകേരനിചതനിനുകശഷസം  പഞക്ടോയത്തേപ  ഭരണ
സമനിതനി  കയക്ടോഗസം  കചെര്ന്നപ  കേരടപ  പദ്ധതനികരഖ  തയ്യേക്ടോറക്ടോക്കണസം.  ഇതപ  ഗക്ടോമസഭകേള്
മുമക്ടോടകേ സമര്പനിചപ ഗക്ടോമസഭകേളനിലനനിന്നപ വരുന്ന നനിര്കദശങ്ങള് വനീണ്ടുസം വര്ക്കനിസംഗപ
ഗ്രൂപനില  ചെര്ച  ടചെയപ  ബനടപട്ട  സക്ടോന്റെനിസംഗപ  കേമ്മനിറനിയുടട  അസംഗനീകേക്ടോരസം  വക്ടോങ്ങനി
പഞക്ടോയത്തേപ  ഭരണസമനിതനികയക്ടോഗസം  കചെര്ന്നപ  അന്തനിമകരഖയുണ്ടക്ടോക്കണസം.  അകഞക്ടോ
ആകറക്ടോ  ലെകസം  രൂപ  ടചെലെവഴനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയക്ടോണപ  ഇങ്ങടന  ടചെയ്യുന്നതപ.
ഇടതക്ടോരു വലെനിയ സക്ടോകങ്കതനികേതസ്വമക്ടോണപ.  നമുക്കപ കേക്ടോരരങ്ങള് ടപക്ടോതുവക്ടോയനി ചെര്ച ടചെയപ
കുറചകൂടനി ലെഘൂകേരനിക്കണസം.  കേക്ടോരരങ്ങള് സുതക്ടോരരമക്ടോകുകമക്ടോഴക്ടോണപ  കവഗത്തേനില ടചെയ്യേക്ടോന
കേഴനിയുന്നതപ.  പഞക്ടോയത്തേപ  ഭരണസമനിതനിക്കപ  കുറചകൂടനി  അധനികേക്ടോരങ്ങള്  നലകുന്ന
സക്ടോഹചെരരസം  പഞക്ടോയത്തേപ  വകുപപ  പ്രകതരകേസം  പരനികശക്ടോധനിക്കണസം.  എന്തുമക്ടോത്രസം
ഉത്തേരവകേളക്ടോണനിറക്കുന്നതപ.  ഇന്നപ  പഞക്ടോയത്തേനിടന്റെ  സ്ഥനിതനിടയന്തക്ടോണപ?  എലക്ടോ
അധനികേക്ടോരവസം ടകേക്ടോടുക്കുന്നതനുസരനിചപ പണസം അവര്ക്കപ ഹകേമക്ടോറസം ടചെയ്യുന്നുകണ്ടക്ടോ? 

ആയുര്കവ്വദ  ആശുപത്രനികേള്,  കഹക്ടോമനികയക്ടോ  ആശുപത്രനികേള്,  അകലെക്ടോപതനി
ആശുപത്രനികേള്  എന്നനിവനിടങ്ങളനില  മരുന്നു  വക്ടോങ്ങുന്നതനിനുള്ള  തുകേ  നലകേണസം.
ഇലെകനിസനിറനിയനികലെക്കുള്ള പണസം  അടയണസം.  ഐ.എ.ഹവ.,  എസപ.എസപ.എ.  എന്നനിവയുടട
പണസം അടയ്കക്കണ്ടതപ പഞക്ടോയത്തേക്ടോണപ.  ഇടതലക്ടോസം കേഴനിഞക്ടോലപനിടന്ന പഞക്ടോയത്തേനിടന്റെ
ഹകേവശസം എന്തക്ടോണുള്ളതപ; ഓകരക്ടോ കമഖലെയുസം ടസകറക്ടോക്കനി തനിരനിചപ അതനിനുസം പണസം
നലകേണസം.  യഥക്ടോര്ത്ഥത്തേനില അധനികേക്ടോര ഹകേമക്ടോറസം നടത്തേനിയനിട്ടുടണ്ടങ്കനിലസം പഞക്ടോയത്തേപ
ടമമര്മക്ടോടര  സസംബനനിചനിടകത്തേക്ടോളസം  ആ  അധനികേക്ടോരങ്ങള്  കവണ്ടരനീതനിയനില
വനിനനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോന  കേഴനിയക്ടോത്തേ  നനിലെയനില    അവടര  വരനിഞമുറുക്കുന്ന  നനിര്കദശ
ങ്ങളക്ടോണപ ഓകരക്ടോ കേക്ടോലെഘട്ടത്തേനിലസം വകുപപ ടകേക്ടോടുത്തുടകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതപ.  അവര്ക്കപ
കൂറചകൂടനി അധനികേക്ടോരങ്ങള് ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന തയ്യേക്ടോറക്ടോകേണസം.  എങ്കനില മക്ടോത്രകമ കൂടുതല
കേക്ടോരരങ്ങള്  ടചെയ്യേക്ടോന  സക്ടോധനിക്കുകേയുള.  അകതക്ടോടടക്ടോപസംതടന്ന  കേഴനിഞ  അഞപ
വര്ഷസം  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെപ  ഒന്നുസം  ടചെയനില  എന്നുള്ള  രനീതനിയനിടലെക്ടോടക്ക
ഇവനിടട  സസംസക്ടോരനിച.  കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷസം ധക്ടോരക്ടോളസം  കേക്ടോരരങ്ങള് ടചെയ്തു.  രണ്ടുസം
മൂന്നുസം  മനനിമക്ടോരുണ്ടക്ടോയനി  എന്നപ  ഇവനിടട  സൂചെനിപനിച.  ഒരു  മനനിയക്ടോയനിരുന്നകപക്ടോഴുസം
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മൂന്നപ  മനനിമക്ടോരുണ്ടക്ടോയനിരുന്നകപക്ടോഴുസം  ഞക്ടോന  ഈ  സഭയനില  ഇരുന്നനിട്ടുണ്ടപ. പടക,
കേഴനിഞ  സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ  കേക്ടോലെത്തേപ  ഒരുപക്ടോടപ  കേക്ടോരരങ്ങളനില  കൂടുതല  ശ്രദ്ധ
ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന  കേഴനിഞടവന്നുള്ള  ഒരു  കനട്ടമുണ്ടക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.  രക്ടോഷനീയമക്ടോയനി
കവണടമങ്കനില  അതനിടന  വനിമര്ശനിക്കക്ടോസം.  പടക,  ഓകരക്ടോ  ടസകറനിലസം  ഒരുപക്ടോടപ
കേക്ടോരരങ്ങള്  നടപക്ടോക്കക്ടോന  നമുക്കപ  കേഴനിഞ.  ഐ.എ.ഹവ.-യുടട  ഫണ്ടപ  75,000
രൂപയക്ടോയനിരുന്നതപ രണ്ടുലെകസം രൂപയക്ടോക്കനി വര്ദ്ധനിപനിചതപ യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്ടമന്റെക്ടോണപ.
അതുകപക്ടോടലെ പനി.എസം.ജനി.എസപ.ഹവ.  പദ്ധതനിയനില വര്ക്കപ നടന്നനിരുന്നനില.   കേക്ടോരണസം
ടടണ്ടര്  നടക്കുകമക്ടോള്  എകസപ  കവണസം,  ആ  എകസപ  ഇല,  ടടണ്ടര്  നടപടനികേള
ണ്ടക്ടോയനിരുന്നനില.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ പ്രകതരകേ ഫണ്ടപ ഗവണ്ടമന്റെപ  ടകേക്ടോടുക്കുകേയുസം ആ
പദ്ധതനി നടപക്ടോക്കുകേയുസം ടചെയ്തു.  അങ്ങടന ഒട്ടനവധനി കേക്ടോരരങ്ങള് കേഴനിഞ അഞപ
വര്ഷസംടകേക്ടോണ്ടപ ടചെയ്തുടവന്നുള്ളതപ  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥരമക്ടോണപ.   ഇകപക്ടോള് എനനിക്കപ  എടന്റെ
പ്രനിയ  സുഹൃത്തുകൂടനിയക്ടോയ  കഡക്ടോ.  ടകേ.  ടനി.  ജലെനീലെനികനക്ടോടപ  സൂചെനിപനിക്കക്ടോനുള്ളതപ
ടസപ്റസംബര്  മക്ടോസസം  9-ാ  തനീയതനിക്കുമുമപ  പഞക്ടോയത്തുകേള്  പദ്ധതനി  കരഖ
സമര്പനിചനിടലങ്കനില ഫണ്ടനിടന്റെ  5%  കേട്ടപ  ടചെയ്യുസം,  ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസത്തേനില പദ്ധതനി
കരഖ സമര്പനിചനിട്ടനിടലങ്കനില ഫണ്ടനിടന്റെ 10%  കേട്ടപ ടചെയ്യുസം  എടന്നക്ടോരു പത്രവക്ടോര്ത്തേ
കേണ്ടു.   അങ്ങടന കേട്ടപ ടചെയ്യേക്ടോകമക്ടോ; കേട്ടപ ടചെയ്യേക്ടോന പക്ടോടനില.   സനി.സനി.-ക്കപ അതനിനുള്ള
അധനികേക്ടോരമുകണ്ടക്ടോ; ഞക്ടോന മനസനിലെക്ടോക്കുന്നതപ സനി.സനി.ക്കപ അതനിനുള്ള അധനികേക്ടോരമനില
എന്നക്ടോണപ.  ഇടതക്ടോടക്ക  യഥക്ടോര്ത്ഥത്തേനില  നമ്മള്  ടകേക്ടോടുത്തേ  അധനികേക്ടോരടത്തേ
നനിയനനിക്കുന്നതനിനപ  തുലെരമക്ടോണപ.   യഥക്ടോര്ത്ഥത്തേനിലള്ള  കേക്ടോരണസം  കേടണ്ടത്തേകണ്ട,
എന്തുടകേക്ടോണ്ടപ അവര്ക്കപ പദ്ധതനികരഖ സമയത്തേപ സമര്പനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുന്നനില;  പലെ
പഞക്ടോയത്തുകേളമക്ടോയുസം ഞക്ടോന സസംസക്ടോരനിചകപക്ടോള് പഞക്ടോയത്തുകേളനില  ഇന്നപ എ.ഇ.-യുസം
ഓവര്സനിയറുമനില.  എസനികമറപ തയ്യേക്ടോറക്ടോകക്കണ്ടതപ എ.ഇ.-യുസം ഓവര്സനിയറുടമക്ടോടക്കയക്ടോണപ.
അതുടകേക്ടോണ്ടപ  അവര്ക്കപ  സമയബനനിതമക്ടോയനി  പദ്ധതനികരഖ  സമര്പനിക്കക്ടോന
കേഴനിയുന്നനില.  കേക്ടോരരങ്ങള് മനസനിലെക്ടോക്കനി ഇത്തേരസം കേക്ടോരരങ്ങളടണ്ടങ്കനില അതപ മക്ടോറണസം
എന്നക്ടോണപ  എനനിക്കപ  അഭരര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.  അതുകപക്ടോടലെതടന്ന  രക്ടോഷനീയമക്ടോയ
കേക്ടോരരങ്ങടളക്കുറനിടചക്ടോന്നുസം ഞക്ടോന പറയുന്നനില.  പടക,  ഇവനിടട ഞങ്ങള്ക്കപ ഒട്ടുസം
സഹനിഷ്ണുതയുസം  കമയുസം  ഇടലന്നപ  പറഞ.  ഞങ്ങള്ടക്കക്ടോരു കമകകേടുസം  അസഹനിഷ്ണുതയുമനില.
കേഴനിഞ സഭയുടട ആദരകേക്ടോലെത്തേപ  അന്നടത്തേ പ്രതനിപക ഉപകനതക്ടോവപ പറഞതപ
'ആറുമക്ടോസത്തേനിനപ്പുറസം  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെപ  കപക്ടോകേനില'  എന്നക്ടോണപ.   'ഒകന്നക്ടോ  രകണ്ടക്ടോ
അസംഗങ്ങള് കടക്ടോയപ ടലെറനില കപക്ടോയനിക്കഴനിഞക്ടോല  ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ തക്ടോടഴകപക്ടോകുസം'
എന്നപ ശ്രനീ.  കകേക്ടോടനികയരനി  ബക്ടോലെകൃഷ്ണന പറഞ.  ആ ഗവണ്ടമന്റെപ  അഞ്ചുവര്ഷക്കക്ടോലെസം
ഭരനിച.  ഞക്ടോന ടവറുകത പറയുന്നതല. കരഖ പരനികശക്ടോധനിചക്ടോല നനിങ്ങള്ക്കപ മനസനിലെക്ടോകുസം;
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പ്രതനിപക  ഉപകനതക്ടോവപ  ശ്രനീ.  കകേക്ടോടനികയരനി  ബക്ടോലെകൃഷ്ണടന്റെ  ഈ  സഭയനിടലെ
കസറപടമന്റെക്ടോണനിതപ.  ഞങ്ങള്  അപ്പുറത്തുണ്ടപ.  ഞങ്ങള്  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന
തക്ടോടഴയനിടക്ടോകനക്ടോ അടലങ്കനില ഈ ഗവണ്ടമന്റെനിനപ എതനികരക്ടോ ഒന്നുമല. അഞ്ചുവര്ഷസം
ഭരനിക്കക്ടോനുള്ള  മക്ടോനകഡറപ  നനിങ്ങള്ക്കുണ്ടപ.  ജനങ്ങള്  അതനിനുള്ള  അസംഗനീകേക്ടോരസം
നലകേനിയനിട്ടുണ്ടപ.  അതനില  യക്ടോടതക്ടോരു  സസംശയവമനില.  അഞ്ചുവര്ഷവസം  നനിങ്ങള്
ഭരനിക്കണസം  എന്നുതടന്നയക്ടോണപ  ഞങ്ങളടട  ആഗഹസം.  പടക  എങ്ങടനടയങ്കനിലസം
ഭരനിക്കക്ടോടമന്നപ നനിങ്ങള് വരക്ടോകമക്ടോഹനിക്കണ്ട,  എങ്ങടന ഭരനിചക്ടോലസം ഞങ്ങള് അസംഗനീകേരനിക്കുസം
എന്നുപറയക്ടോന സക്ടോധനിക്കനില. ഞങ്ങള് എവനിടടയക്ടോണപ അകമ കേക്ടോണനിചതപ; ഞങ്ങള്
ആദരസം  അകമ  കേക്ടോണനിചതപ  റനിഹവസ്ഡപ  ബഡ്ജറപ  അവതരനിപനിചകപക്ടോള് അന്നപ
ധനകേക്ടോരര  വകുപ്പുമനനി  കഡക്ടോ.  ടനി.  എസം.  കതക്ടോമസപ  ഐസകേപ,  കുടുസംബക്ടോസംഗങ്ങള്
തമ്മനിലള്ള ഭക്ടോഗപത്രസം രജനിസര് ടചെയ്യുകമക്ടോഴുള്ള രജനികസ്ട്രഷന ഫനീസപ വര്ദ്ധനിപനിചതനിടന
ഞങ്ങള്  ഈ  നനിയമസഭയനിലെക്ടോണപ  എതനിര്ത്തേതപ.  എതനിര്ത്തേകപക്ടോള്  നനിങ്ങള്
അസംഗനീകേരനിചനില.  ഞങ്ങള് പുറത്തേപ സമരസം നടത്തേനി.  എന്തുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ ധനകേക്ടോരര
വകുപ്പുമനനി മക്ടോറനിപറഞതപ; ഈ സഭയനില അതനിനപ മക്ടോറസം വരനികേയക്ടോണപ.  അകപക്ടോള്
ജനകേനീയ പ്രശങ്ങളക്ടോണപ ഞങ്ങള് ഏടറടുക്കുന്നതപ,  അതലക്ടോടത അകമ കേക്ടോണനിക്കലെല.
പ്രതനിപകത്തേനിനപ ഒരു ദഗൗതരവസം ഉത്തേരവക്ടോദനിതസ്വവമുണ്ടപ,  ആ കേടമയക്ടോണപ  ഞങ്ങള്
നനിറകവറ്റുന്നതപ.  പനിടന്ന ഞങ്ങള് നടത്തേനിയ സമരസം എന്തക്ടോണപ;  അനക്ടോവശര സമരസം
നടത്തേനികയക്ടോ?  സസ്വക്ടോശ്രയ വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനില നടക്കുന്ന  അഴനിമതനിക്കപ
മക്ടോകനജപ ടമന്റെനിനപ  കൂട്ടുനനിന്നുടകേക്ടോണ്ടപ  ഗവണ്ടമന്റെപ  നടപക്ടോക്കനിയ നടപടനികേള്ടക്കതനിടരയകല
ഞങ്ങള്  സമരസം നടത്തേനിയതപ;  എന്തക്ടോണപ ടതറപ?  സസ്വക്ടോശ്രയ വനിദരക്ടോഭരക്ടോസ സമരവമക്ടോയനി
ഞങ്ങളയര്ത്തേനിയ മുദക്ടോവക്ടോകേരസം നൂറുശതമക്ടോനസം ശരനിയക്ടോടണന്നപ ഞങ്ങടളക്കക്ടോള് കബക്ടോധരസം
നനിങ്ങള്ക്കുണ്ടപ.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ ഞങ്ങള് ഈ പറയുന്നതപ അകമ ടകേക്ടോണ്ടല, മറനിചപ
ഗവണ്ടമന്റെപ ടതറക്ടോയ കേക്ടോരരങ്ങള് ടചെയ്യുകമക്ടോള് അതപ ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിക്കുകേ എന്നുള്ള
പ്രതനിപകത്തേനിടന്റെ  ധക്ടോര്മ്മനികേ  ഉത്തേരവക്ടോദനിതസ്വസം  ഏടറടുത്തുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ  ഞങ്ങള്
ടചെയ്യുന്നതപ.  അതനിടന അകമയക്ടോയനി കേക്ടോകണണ്ട കേക്ടോരരമനില.  

മനി  .   സനീക്കര്  : തക്ടോങ്കള്ക്കപ അനുവദനിച സമയസം കേഴനിഞ.

ശ്രനീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമക്ടോര്: സര്,  ഒരു മനിനനിട്ടകല അധനികേമക്ടോയുള,  മൂന്നുസം

നക്ടോലസം മനിനനിട്ടപ കൂടുതടലെടുത്തേവരുണ്ടപ.  

മനി  .   സനീക്കര്  : അങ്ങടയകപക്ടോലള്ള  ബഹുമക്ടോനര  വരകനിതസ്വങ്ങള്  ഇങ്ങടന

ടചെയ്യേക്ടോന പക്ടോടനില. അങ്ങടന എലക്ടോകപരുസം അധനികേ സമയസം എടുത്തേനിട്ടനില.
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ശ്രനീ  .    എ  .    പനി  .    അനനില  കുമക്ടോര്:  സര്,  ഞക്ടോന  ഒരു  കപക്ടോയനിനകൂടനി  പറഞപ
അവസക്ടോനനിപനിക്കക്ടോസം.  ഇവനിടട  അഴനിമതനിടയക്കുറനിചക്ടോണപ  നമ്മള്  ചെര്ച  ടചെയ്യുന്നതപ.
കേഴനിഞ ദനിവസസം ശ്രനീ. കജക്ടോര്ജപ എസം. കതക്ടോമസപ പറഞ ഒരു  കേക്ടോരരസം കകേട്ടകപക്ടോള് അത്ഭുതസം
കതക്ടോന്നനി.  ശ്രനീ.  ടകേ. ബക്ടോബുവനിടനക്കുറനിചള്ള പരക്ടോമര്ശങ്ങള്, അടനിസ്ഥക്ടോനപരമക്ടോയനി
എടന്തങ്കനിലസം ടതളനിവനിടന്റെ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനിലെക്ടോണപ  പറയുന്നടതങ്കനില  മനസനിലെക്ടോക്കക്ടോസം,
അഴനിമതനി  ആരപ  നടത്തേനിയക്ടോലസം  ടതറപ  തടന്നയക്ടോണപ.  അഴനിമതനിക്കക്ടോര്  അപ്പുറത്തേക്ടോയക്ടോലസം
ഇപ്പുറത്തേക്ടോയക്ടോലസം അവടര നനിയമത്തേനിടന്റെ മുന്നനില ടകേക്ടോണ്ടുവരണസം.  ടതറ്റു  ടചെയവര്
ശനികനിക്കടപടണസം.  ഇകപക്ടോഴടത്തേ  സ്ഥനിതനിടയന്തക്ടോണപ,  ടപക്ടോതുപ്രവര്ത്തേകേന  എന്നു
പറഞക്ടോല  അഴനിമതനിക്കക്ടോരനക്ടോടണന്നപ പറയുന്ന ഒരു സക്ടോഹചെരരത്തേനികലെക്കപ കകേരളസം
എത്തേനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  നമ്മളനിവനിടട പരസരസം പറയുന്നതക്ടോണപ.  ഇന്നപ ജനീവനിതത്തേനിടന്റെ
സക്ടോയക്ടോഹ്നങ്ങളനില മരുന്നപ വക്ടോങ്ങക്ടോനുസം ചെനികേനിത നടത്തേക്ടോനുസം നമ്മുടട നനിയമസഭയനില
നനിന്നു  കേനിട്ടുന്ന  സഹക്ടോയസം  കതടനി  നനിലക്കുന്ന  മുന  മനനിമക്ടോരുള്ള  സസംസ്ഥക്ടോനമക്ടോണപ
കകേരളസം.  മക്ടോസസംകതക്ടോറുസം  ടപനഷന  തുകേടകേക്ടോണ്ടപ  ടപക്ടോതുപ്രവര്ത്തേനസം  നടത്തുന്ന
എകപ-എസം.എല.എ.മക്ടോരുള്ള സസംസ്ഥക്ടോനമക്ടോണപ കകേരളസം.  അതുകപക്ടോടലെതടന്ന ഏറവസം
പ്രഗലഭരക്ടോയ ഉകദരക്ടോഗസ്ഥര്, ഒരു രസംഗത്തുസം അഴനിമതനി നടത്തേക്ടോത്തേ ഉകദരക്ടോഗസ്ഥരുള്ള
സസംസ്ഥക്ടോനമക്ടോണപ  കകേരളസം.  അങ്ങടനയുള്ള  സസംസ്ഥക്ടോനടത്തേ  നമ്മള്  ജനറഹലെസപ
ടചെയ്തുടകേക്ടോണ്ടപ  എലക്ടോസം  അഴനിമതനിക്കക്ടോരക്ടോണപ  എന്നുപറയുന്ന  സക്ടോഹചെരരസം  ആര്ക്കുസം
ഗുണകേരമല  എന്നുമക്ടോത്രസം  സൂചെനിപനിചടകേക്ടോണ്ടപ  ഞക്ടോന  ഈ  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനകേടള
എതനിര്ക്കുകേയക്ടോണപ.

ഗതക്ടോഗത വകുപ്പുമനനി  (ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശനീന്ദ്രന):  സര്,  ഈ ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനടയ

സസംബനനിചപ ഇവനിടട അനുകൂലെമക്ടോയുസം പ്രതനികൂലെമക്ടോയുസം പ്രതനികേരണങ്ങള് നടത്തേനിയ

എലക്ടോ മക്ടോനരടമമര്മക്ടോകരക്ടോടുസം എനനിക്കുള്ള നന്ദനി ഞക്ടോന ആദരമക്ടോയനി കരഖപടുത്തുകേയക്ടോണപ.

ഗതക്ടോഗത  വകുപപ  സസംസ്ഥക്ടോനടത്തേ  സക്ടോധക്ടോരണക്കക്ടോരക്ടോയ  ജനങ്ങളടട  ഹദനസംദനിന

ജനീവനിതവമക്ടോയനി ബനടപട്ടപ  പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്ന ഒരു വലെനിയ വകുപക്ടോണപ.  പകക ആ

വകുപനില ജനങ്ങള് ആഗഹനിക്കുന്നതുകപക്ടോലള്ള മക്ടോറങ്ങള് ഉണ്ടക്ടോയനിക്കക്ടോണുന്നനിടലന്ന

വനിമര്ശനമക്ടോണപ ഇവനിടട ടപക്ടോതുടവ ഉന്നയനിക്കടപട്ടനിട്ടുള്ളതപ. ഞക്ടോന  കൂടുതല സമയ

ടമടുക്കുന്നനില.  ചെര്ചയനില  പടങ്കടുത്തേ  ടമമര്മക്ടോര്  ചെനിലെ  പ്രധക്ടോനടപട്ട  കേക്ടോരരങ്ങള്

സഭയുടട ശ്രദ്ധയനില ടകേക്ടോണ്ടുവരനികേയുണ്ടക്ടോയനി. ഒന്നപ, വക്ടോട്ടര് ടക്ടോനകസക്ടോര്ട്ടുമക്ടോയനി  ബനടപട്ട

വനിഷയസം.  ആ കമഖലെയനില പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്ന എസം.എല.എ.  ആണപ അക്കക്ടോരരങ്ങള്

സഭയുടട ശ്രദ്ധയനില ടകേക്ടോണ്ടുവന്നതപ. ഇകപക്ടോള് ഏറവസം നല നനിലെയനില പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്ന

ഒരു കമഖലെയക്ടോണപ ജലെഗതക്ടോഗത കമഖലെ. അതനിനര്ത്ഥസം അവനിടട പക്ടോകേപനിഴകേടളക്ടോന്നുമനില,
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എലക്ടോ സര്വ്വനീസുകേളസം  കൃതരമക്ടോയനി  നടക്കുന്നുടവന്നല.  എന്നക്ടോല ആ കമഖലെയനിടലെ

നവനീകേരണവമക്ടോയനി ബനടപട്ടപ  ചെനിലെ കേക്ടോരരങ്ങള് ഇകപക്ടോള് ടചെയ്തുടകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.

ഇവനിടട സൂചെനിപനിചതുകപക്ടോടലെ  കകേക്ടോട്ടയസം,  കുമരകേസം,  ആലെപ്പുഴ എന്നനീ റൂട്ടുകേളനില കവഗത

കൂടനിയ,  സമയഹദര്ഘരസം കുറയ്ക്കുന്ന  120  പക്ടോസഞര് കേപക്ടോസനിറനിയുള്ള കേരക്ടോമഹറന-

പക്ടോസഞര്-കേസം-ടൂറനിസപ  സര്വ്വനീസപ  ആരസംഭനിക്കുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേളക്ടോണപ  ഇകപക്ടോള്

സസ്വനീകേരനിചനിട്ടുള്ളതപ.  അതുകപക്ടോടലെതടന്ന,  പ്രധക്ടോനടപട്ട അഞപ കസഷനുകേളനില  ടറസബ്യൂ

സര്വ്വനീസക്ടോയുസം ആസംബുലെനസപ സര്വ്വനീസക്ടോയുസം  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോനുതകുന്ന വനിധത്തേനില

ആധുനനികേ സജനീകേരണങ്ങകളക്ടോടുകൂടനിയ അഞപ ടറസബ്യൂ കബക്ടോട്ടുകേള് വക്ടോങ്ങുന്നതനിനുള്ള

ഭരണക്ടോനുമതനി സര്ക്കക്ടോരനിലനനിന്നുസം ലെഭനിചനിട്ടുണ്ടപ, അതപ വക്ടോങ്ങുന്നതനിനുള്ള നടപടനികേള്

നടത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. 

3.00 PM]

കേക്ടോയലകേളനില  കബക്ടോട്ടുകേള്  ഓടനിക്കുന്നതനിടന്റെ  ഫലെമക്ടോയനി  വലെനിയ  രനീതനിയനില
മലെനിനനീകേരണസം ഉണ്ടക്ടോവകേയക്ടോണപ.  ആ മലെനിനനീകേരണത്തേനില നനിന്നുസം ജലെക്ടോശയങ്ങടള,
പ്രകതരകേനിചപ  കബക്ടോട്ടപ  സര്വ്വനീസപ  നടത്തുന്ന  പ്രശസ  കേക്ടോയലകേടള  സസംരകനികക്കണ്ടതുണ്ടപ.
ഇകപക്ടോള് കബക്ടോട്ടുകേളനില ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന ഇനനസം ഡനീസലെക്ടോണപ.  മലെനിനനീകേരണത്തേനിനപ
ഒരു കേക്ടോരണസം ഡനീസല ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതക്ടോണപ. അതുടകേക്ടോണ്ടപ കബക്ടോട്ടുകേടള കസക്ടോളക്ടോര്
കബക്ടോട്ടുകേളക്ടോക്കനി മക്ടോറ്റുന്നതനിനുള്ള ആകലെക്ടോചെനയനിലെക്ടോണനികപക്ടോള്.  അതനിടന്റെ ഫലെമക്ടോയനി
പരനീകണക്ടോടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില  75  പക്ടോസഞര് കേപക്ടോസനിറനിയുള്ള കസക്ടോളക്ടോര് കബക്ടോട്ടനിടന്റെ
നനിര്മ്മക്ടോണസം  പൂര്ത്തേനിയക്ടോക്കനിയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇന്തരയനില  ആദരമക്ടോയനി  കസക്ടോളക്ടോര്
ഉപകയക്ടോഗനിചള്ള കബക്ടോട്ടപ  സര്വ്വനീസപ കകേരളത്തേനില അടുത്തേ മക്ടോസസം പ്രവര്ത്തേനമക്ടോരസം
ഭനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അതുകപക്ടോടലെ  ജലെഗതക്ടോഗത കമഖലെ കുറചകൂടനി  വരക്ടോപനിപനികക്കണ്ടതുണ്ടപ.
ടൂറനിസസം  രസംഗകത്തേയ്ക്കുകൂടനി  ഇതപ  വരക്ടോപനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ  ഇന്നടത്തേ  കേക്ടോലെഘട്ടത്തേനില
പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേമക്ടോയനിട്ടുള്ളതപ.  അതനിടന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  പക്ടോസഞര്-കേസം-ടൂറനിസസം  സര്വ്വനീസുകേള്
ആരസംഭനിക്കുന്നതനികലെക്കപ  ടകേക്ടോലസം-അഷ്ടമുടനിയനില  'സനീ-അഷ്ടമുടനി'  എന്ന  പദ്ധതനി
ആവനിഷ്കരനിചപ നടപനിലെക്ടോക്കക്ടോന തനീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണ്ടപ. ആലെപ്പുഴയനിലസം മലെബക്ടോര് കമഖലെയനിലസം
ക്രൂയനിസപ ടൂറനിസസം ടകേക്ടോണ്ടുവരുന്നതനിനുകവണ്ടനിയുള്ള ശ്രമങ്ങളസം ടകേക്ടോചനി-ടകേക്ടോലസം സര്വ്വനീസപ
എന്നനിവയുടട സക്ടോധരത സസംബനനിചപ പഠനവസം നടത്തേക്ടോന തനീരുമക്ടോനനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.

അതുകപക്ടോടലെ ഇവനിടട ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിച മടറക്ടോരു പ്രധക്ടോനടപട്ട പ്രശസം കമക്ടോകട്ടക്ടോര്
വക്ടോഹന കമഖലെയനിലണ്ടക്ടോകുന്ന വലെനിയ കതക്ടോതനിലള്ള അപകേടമക്ടോണപ. കറക്ടോഡപകേടങ്ങള് ഇവനിടട
വര്ദ്ധനിചവരുന്നുടവന്നുള്ളതപ  ശ്രനീ.  ആര്.  രക്ടോമചെന്ദ്രനക്ടോണപ  സഭയുടട  ശ്രദ്ധയനില
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ടകേക്ടോണ്ടുവന്നതപ.   ഏറവസം  കൂടുതല  അപകേടത്തേനിലടപടുന്നതപ  ഇരുചെക്രവക്ടോഹനങ്ങളനില
യക്ടോത്ര  ടചെയ്യുന്നവരക്ടോണപ.  മരണടപടുന്നതനില  മഹക്ടോഭൂരനിപകവസം  യുവക്ടോക്കളക്ടോണപ.
നമ്മുടട  യുവതസ്വസം  കറക്ടോഡനില  പനിടഞവനീഴുന്ന  ദക്ടോരുണമക്ടോയ  കേക്ടോഴ്ചയപ  സസംസ്ഥക്ടോനസം
ഇകപക്ടോള്  സക്ടോകരസം  വഹനിച  ടകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇതനിനപ  കറക്ടോഡപ  നനിയമങ്ങള്
പക്ടോലെനിചടകേക്ടോണ്ടുള്ള  പ്രവര്ത്തേനങ്ങള്  നടത്തേണസം.  അതനിടന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോയനി  നനിരവധനി
പരനിപക്ടോടനികേള് ആവനിഷ്കരനിചപ  നടപനില വരുത്തേനി തുടങ്ങനിയനിട്ടുണ്ടപ.  അതനിടലെക്ടോന്നക്ടോണപ
ഏറവസം കൂടുതല പരനികശക്ടോധന നടത്തുകേ എന്നുള്ളതപ.  ടഹലടമറപ  കവട്ടടയന്ന ഒരു
സങ്കലപസം  ഇവനിടടയുണ്ടക്ടോയനിരുന്നു.  ഓടനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കന്ന  ഇരുചെക്രവക്ടോഹനങ്ങടള
തടഞനനിര്ത്തേനി കപക്ടോലെനീസപ പനിഴ  ഈടക്ടോക്കുന്ന സമ്പ്രദക്ടോയത്തേനിനപ പകേരസം ആധുനനികേ
രനീതനിയനിലള്ള  അകനസ്വഷണങ്ങളസം  പരനികശക്ടോധനക്ടോ  സസംവനിധക്ടോനങ്ങളസം  ഏര്ടപടുത്തേനി
കുറവക്ടോളനികേടള  കേടണ്ടത്തേനി  അവരനിലനനിന്നപ  ഹഫന  ഈടക്ടോക്കുന്ന  സസംവനിധക്ടോനസം
ഞങ്ങള്  നടപനിലെക്ടോക്കനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അതുകപക്ടോടലെ  ടഹലടമറപ  ധരനിക്കുകേടയന്ന
കബക്ടോധവലക്കരണ പരനിപക്ടോടനി  സസംസ്ഥക്ടോനത്തേപ നല നനിലെയനിലെക്ടോണപ ഇകപക്ടോള് നടത്തേനി
ടകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതപ.  അതനിടന്റെ ഫലെമക്ടോയനി കനരടത്തേ ടഹലടമറപ  ധരനിക്കുന്നവരുടട
എണ്ണസം 60 ശതമക്ടോനത്തേനില നനിന്നപ ഇകപക്ടോള് 80 ശതമക്ടോനമക്ടോയനി ഉയര്ന്നനിട്ടുണ്ടപ.   

അതുകപക്ടോടലെ ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ സസംബനനിചപ കേട്ടപകചെയ്സപ ബസ്സുകേടളക്കുറനിചപ

ഇവനിടട പറയുകേയുണ്ടക്ടോയനി. കമക്ടോകട്ടക്ടോര് വക്ടോഹന നനിയമടത്തേക്കുറനിചപ   ശ്രനീ. ടകേ. ബക്ടോബു

ഇവനിടട  ഉന്നയനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെപ  അധനികേക്ടോരത്തേനില  വന്ന  ആദര

നക്ടോളകേളനില  തടന്ന അനുഭവടപട്ട  വളടര  പ്രധക്ടോനടപട്ട  പ്രശങ്ങളനിടലെക്ടോന്നപ  ഹരനിത

ഹടബബ്യൂണലെനിടന്റെ  വനിധനി  ആയനിരുന്നു.  അതനുസരനിചപ  നമ്മള്  പ്രവര്ത്തേനിക്കക്ടോന

തുടങ്ങനിയക്ടോല  കകേരളത്തേനില  നനിന്നപ  1200-ല  അധനികേസം  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.

ബസ്സുകേളസം  4500-ല അധനികേസം സസ്വകേക്ടോരര ബസ്സുകേളസം ഒറയടനിക്കപ പനിനവലെനികക്കണ്ടനി

വരുസം.  അങ്ങടന വരുകമക്ടോള് ഉണ്ടക്ടോകുന്ന യക്ടോത്രക്ടോകകശവസം യക്ടോത്രക്ടോദുരനിതവസം  വളടര

വലതക്ടോണപ.  അതുകപക്ടോടലെ  2000  സനി.സനി.-യനില കൂടുതലള്ള വക്ടോഹനങ്ങള്ക്കപ ടപര്മനിറപ

ടകേക്ടോടുകക്കണ്ടതനിടലന്നുള്ള നനിബനനയുസം വന്നു.  പത്തേപ വര്ഷസം കേഴനിഞ  ഡനീസല

വക്ടോഹനങ്ങള് കറക്ടോഡനില ഇറക്കക്ടോന പക്ടോടനിലക്ടോടയന്നക്ടോണപ  ഹരനിത ഹടബബ്യൂണലെനിടന്റെ

വനിധനി.  ആ  വനിധനിയുമക്ടോയനി  ബനടപട്ടപ  ഇകപക്ടോള്  കസയനില  നനിലക്കുകേയക്ടോണപ.

ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ നനിലെപക്ടോടപ  ഹരനിത ഹടബബ്യൂണലെനിടന്റെ വനിധനി ലെസംഘനിക്കണടമന്നല.

പരനിസ്ഥനിതനി സസംരകനിക്കുകേടയന്ന വലെനിയ ലെകരകത്തേക്ടോടുകൂടനി ഹരനിത ഹടബബ്യൂണല

പുറടപടുവനിചനിട്ടുള്ള വനിധനിയക്ടോണപ.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ ഞങ്ങള് ആഗഹനിക്കുന്നതപ ഡനീസല

ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന  വക്ടോഹനങ്ങളടട  എണ്ണസം  കുറചപ  തക്ടോരതകമരന  മലെനിനനീകേരണസം
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കുറഞ ഇനനങ്ങള് ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്ന ഹശലെനിയനികലെയപ കേക്ടോരരങ്ങള് മക്ടോറനി ടകേക്ടോണ്ടു

വരണടമന്നക്ടോണപ.  അതുകപക്ടോടലെ  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ  കപക്ടോടലെ  ഇന്തരയനില

പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്ന ടപക്ടോതുകമഖലെക്ടോ സ്ഥക്ടോപനങ്ങടളയക്ടോടകേ അപകേടത്തേനിലെക്ടോക്കുന്ന ഒരു

കഭദഗതനിയക്ടോണപ  ഇകപക്ടോള്  കമക്ടോകട്ടക്ടോര്  വക്ടോഹന  നനിയമത്തേനില  ടകേക്ടോണ്ടുവന്നനിട്ടുള്ളതപ.

ഇനനി  അകങ്ങക്ടോട്ടപ  ഇടതലക്ടോസം  കകേക്ടോണ്ടക്ടോകപ  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില  കലെലെസം  ടചെയപ

ടകേക്ടോടുക്കുകേയക്ടോണപ  ഈ  നനിയമത്തേനിടന്റെ  ഫലെമക്ടോയനി  സസംഭവനിക്കക്ടോന  കപക്ടോകുന്നതപ.

അതനിടന  പ്രതനികരക്ടോധനിക്കുന്നതനിനു  കവണ്ടനിയുള്ള  നനികവദനങ്ങളസം   ചെര്ചകേളമക്ടോണപ

ബഹുമക്ടോനടപട്ട മുഖരമനനിയുള്ടപടടയുള്ള ആളകേള് കകേന്ദ്ര ഗവണ്ടമനമക്ടോയനി ബനടപട്ടപ

നടത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതപ.  ആ  നനിയമസം  നടപനിലെക്ടോയക്ടോല  നമ്മുടട  സസംസ്ഥക്ടോനത്തേപ

പ്രവര്ത്തേനിചടകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്ന കകേരള കസറപ  കറക്ടോഡപ  ടക്ടോനകസക്ടോര്ട്ടപ  കകേക്ടോര്പകറഷന

മക്ടോത്രമല,  സസ്വകേക്ടോരര  കമഖലെയനില  പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്ന  വക്ടോഹനങ്ങളക്ടോടകേ  ഇലക്ടോതക്ടോയനി

കപക്ടോവകേയുസം കകേക്ടോര്പകററ്റുകേള്ക്കപ ആ കമഖലെ കേയ്യേടക്കനി അവരുകടതക്ടോയ പ്രവര്ത്തേനസം

നടത്തേക്ടോന കേഴനിയുടമന്നക്ടോണപ കേടണ്ടത്തേനിയനിട്ടുള്ളതപ. ഈ ബനിലനിടന്റെ കഭദഗതനി സസംബനനിചപ

മനിക്കവക്ടോറുസം  എലക്ടോ  ആളകേളമക്ടോയുസം  സസംസക്ടോരനിചനിട്ടുണ്ടപ.  പ്രതനിപക  കനതക്ടോവനിനപ  ആ

ബനിലനിടന്റെ കകേക്ടോപനി  ടകേക്ടോടുക്കുകേയുസം അകദഹത്തേനിടന്റെ അഭനിപ്രക്ടോയസം ആരക്ടോയണടമന്നപ

പറയുകേയുസം  അകദഹസം  അതുസസംബനനിച  അഭനിപ്രക്ടോയ  പ്രകേടനസം  നടത്തുകേയുസം

ടചെയനിട്ടുണ്ടപ.  എസം.പനി.-മക്ടോര്ക്കുസം ബനിലനിടന്റെ കകേക്ടോപനി അയചടകേക്ടോടുത്തേനിട്ടുണ്ടപ.  പക്ടോര്ലെടമന്റെനില

ഒരു സക്ടോന്റെനിസംഗപ കേമ്മനിറനിയുണ്ടപ. ആ സക്ടോന്റെനിസംഗപ കേമ്മനിറനിയക്ടോണപ ഇതപ പരനികശക്ടോധനിക്കക്ടോന

കപക്ടോകുന്നതപ.  ആ പരനികശക്ടോധനക്ടോ ഘട്ടത്തേനില ആവശരമക്ടോയ ഇടടപടല നടത്തേണടമന്നപ

അവകരക്ടോടടലക്ടോസം  അഭരര്ത്ഥനിചനിട്ടുണ്ടപ.  അവടരലക്ടോസം  ഫലെപ്രദമക്ടോയനി  ഇടടപടുടമന്നു

തടന്നയക്ടോണപ  ഞങ്ങകളക്ടോടപ  മറുപടനി  പറഞനിട്ടുള്ളതപ.  അതുകപക്ടോടലെ  ഓകരക്ടോരുത്തേരുസം

പറഞതപ ഞക്ടോന പറയുന്നനില.

14-10-2016 മുതല വളടര കേര്ക്കശമക്ടോയ പരനികശക്ടോധനക്ടോ സസംവനിധക്ടോനസം തടന്ന
സസംസ്ഥക്ടോനത്തേപ ഏര്ടപടുത്തേനിയനിട്ടുണ്ടപ.  അതനിടന്റെ അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില  1275  ടചെക്കപ
റനികപക്ടോര്ട്ടുകേള്  കേനിട്ടനിയനിട്ടുണ്ടപ.  സനീഡപ  ഗവര്ണര്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കണടമന്നപ  കകേന്ദ്ര
നനിയമത്തേനില അനുശക്ടോസനിചനിട്ടുള്ളതക്ടോണപ. ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി. ഉള്ടപടടയുള്ള കമക്ടോകട്ടക്ടോര്
വക്ടോഹന  ഉടമസ്ഥന്മേക്ടോര്,  ആ  കമഖലെയനില  പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്നവര്  സനീഡപ  ഗകവര്ണര്
ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിടനതനിരക്ടോയ നനിലെപക്ടോടക്ടോണപ സസ്വനീകേരനിചനിട്ടുള്ളതപ. അതപ  ദഗൗര്ഭക്ടോഗരകേരമക്ടോണപ.
അതപ ഉപകയക്ടോഗനിക്കുകേയുസം സനീഡപ നനിയനനിക്കുകേയുസം ടചെകയ്യേണ്ടതക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ.  അതനിനപ
എലക്ടോ വനിഭക്ടോഗസം ആളകേളടടയുസം സഹകേരണസം ഉണ്ടക്ടോകേണടമന്നക്ടോണപ  എനനിക്കപ  ഈ
ഘട്ടത്തേനില  അഭരര്ത്ഥനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.  ഹലെസനസനിലക്ടോടത  ഇരുചെക്രവക്ടോഹനങ്ങള്
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ഓടനിക്കുന്നവരക്ടോണപ ഏറവസം കൂടുതല കുറകൃതരങ്ങള് നടത്തുന്നതപ. ഹലെസനസനിലക്ടോത്തേ
1344 കകേസ്സുകേളസം മൂന്നപ കപര് സഞരനിക്കുന്ന 303 കകേസ്സുകേളസം ടഹലടമറപ ഉപകയക്ടോഗനി
ക്കക്ടോത്തേതനിനപ  3030  കപര്ടക്കതനിടരയുസം  ഇനഡനികക്കറര്  ഉപകയക്ടോഗനിക്കക്ടോത്തേതനിനപ
1072 കപര്ടക്കതനിടരയുസം വക്ടോഹനസം ഓടനിക്കുകമക്ടോള് ടമക്ടോഹബല കഫക്ടോണ് ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനപ
241  കപര്ടക്കതനിടരയുസം  കകേസ്സുകേള്  എടുത്തേനിട്ടുണ്ടപ.  അങ്ങടന  സക്ടോധരമക്ടോയ  എലക്ടോ
പ്രവര്ത്തേനങ്ങളസം നടത്തേനിടകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. ഇവനിടട ശ്രനീ. ടകേ. ബനി. ഗകണഷപ
കുമക്ടോറുസം  ശ്രനീ.  എസം.  വനിനടസനസം  സസംസക്ടോരനിചകപക്ടോഴക്ടോണപ  ടക്ടോനകസക്ടോര്ട്ടപ  വകുപനിടനപറനി
കേര്ശനമക്ടോയ  ഭക്ടോഷയനില  സസംസക്ടോരനിചതപ.  അങ്ങടന  സസംസക്ടോരനിചതുടകേക്ടോണ്ടപ
ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ  കുറനിചപ  ഒന്നു  രണ്ടപ  കേക്ടോരരങ്ങള്  പറയക്ടോതനിരനിക്കക്ടോന
നനിവൃത്തേനിയനിലക്ടോടയന്നക്ടോണപ എനനിക്കപ കതക്ടോന്നുന്നതപ. ശ്രനീ. എസം. വനിനടസന്റെപ, അകദഹത്തേനിടന്റെ
പ്രസസംഗത്തേനിനപ  മുമപ  എടന്റെ  മുനഗക്ടോമനിയക്ടോയ  ശ്രനീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണകനക്ടോടപ
സസംസക്ടോരനിചനിരുന്നുടവങ്കനില  അകദഹസം  ആ  രൂപത്തേനില  സസംസക്ടോരനിക്കുമക്ടോയനിരുന്നനില.
ഞക്ടോന  മുന  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെകയക്ടോ  ഈ  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെകയക്ടോ  ഒരു  കേക്ടോരരവസം
പറയക്ടോനല ഇകപക്ടോള് മുതനിരുന്നതപ.  എന്നക്ടോല ശ്രനീ.  എസം.  വനിനടസന്റെപ പറഞ ചെനിലെ
കേക്ടോരരങ്ങള്  നമ്മള്  വളടര  ശ്രദ്ധനികക്കണ്ടതുടണ്ടന്നപ  എനനിക്കപ  കതക്ടോന്നനി.  കേക്ടോരണസം
വളടര  കലെക്ടോജനിക്കക്ടോടണന്നപ  കതക്ടോന്നുന്ന  ഒരു  കേക്ടോരരമക്ടോണപ  അകദഹസം  പറഞതപ.
കേനികലെക്ടോമനീറര് റണ്ണനിസംഗപ  കൂടനിയനിട്ടുസം  വരുമക്ടോനസം കുറഞകപക്ടോയതപ എന്തുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ?
ഞക്ടോന  ആടരയുസം  കുറടപടുത്തേക്ടോന  ഉകദശനിക്കുന്നനില.  ചെക്ടോര്ജപ  വര്ദ്ധനിപനിക്കക്ടോനുള്ള
ഗൂഢക്ടോകലെക്ടോചെനയക്ടോകണക്ടോ എന്ന ആകകപസം കൂടനി അകദഹസം ഉന്നയനിച.

ശ്രനീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണടന്റെ  കനതൃതസ്വത്തേനില  അന്നടത്തേ  ഗവണ്ടമന്റെപ

എടുത്തേ നടപടനിടയ കുറടപടുത്തേക്ടോടനക്ടോന്നുസം ഞക്ടോന ഉകദശനിക്കുന്നനില.  ഡനീസലെനിനപ  വനിലെ

കുറഞകപക്ടോള് അതനിടന്റെ പ്രകയക്ടോജനസം ജനങ്ങള്ക്കപ ലെഭനിക്കുന്നതനിനു കവണ്ടനിയക്ടോണപ

ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട ഓര്ഡനിനറനി ബസ്സുകേളനില ഏഴപ രൂപയക്ടോയനിരുന്ന  മനിനനിമസം

ചെക്ടോര്ജപ ആറപ രൂപയക്ടോയനി കുറചടതന്നക്ടോണപ ശ്രനീ. എസം. വനിനടസന്റെപ പറഞതപ. വളടര

ആകേര്ഷകേമക്ടോയ ഒരു ആര്ഗദ്യുടമന്റെക്ടോണതപ.  കകേരളത്തേനിടലെ  4800-5000  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.

ബസ്സുകേളടട പകുതനിയനില തക്ടോടഴ മക്ടോത്രമക്ടോണപ  ഓര്ഡനിനറനി  ബസ്സുകേള്.  ഈ ആനുകൂലെരസം

ഓര്ഡനിനറനി  ബസനിടലെ  യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കുമക്ടോത്രസം  കേനിട്ടനിയക്ടോല  മതനിടയന്ന  ഉകദശസം

എങ്ങടനയക്ടോണുണ്ടക്ടോയതപ; നമ്മുടട സസംസ്ഥക്ടോനത്തേപ പതനിനക്ടോറക്ടോയനിരകത്തേക്ടോളസം സസ്വകേക്ടോരര

ബസ്സുകേളണ്ടപ.  ഡനീസലെനിടന്റെ വനിലെ കുറഞകപക്ടോഴുണ്ടക്ടോയ ആനുകൂലെരസം  സസ്വകേക്ടോരര ബസുകേളനില

സഞരനിക്കുന്ന യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കപ  കവടണ്ടന്നുവചതപ  എന്തുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ;  മുന ഗതക്ടോഗത

വകുപ്പുമനനികയക്ടോടുസം  ശ്രനീ.  എസം.  വനിനടസന്റെനികനക്ടോടുസം   എനനിക്കപ  കചെക്ടോദനിക്കക്ടോനുള്ളതപ
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ഡനീസലെനിടന്റെ വനിലെ കുറയുകമക്ടോള് ചെക്ടോര്ജപ കുറയ്ക്കുടമങ്കനില അതനിടന്റെ അര്ത്ഥവസം യുകനിയുസം

എന്തക്ടോണപ?  ചെക്ടോര്ജപ  നനിര്ണ്ണയനിക്കുന്നതനിടന്റെ മക്ടോനദണ്ഡസം ഡനീസലെനിടന്റെ വനിലെയക്ടോയനിരനി

ക്കണടമന്നകല.  ഡനീസലെനിടന്റെ വനിലെയക്ടോണപ മക്ടോനദണ്ഡടമങ്കനില  ഡനീസലെനിനപ  48  രൂപ

വനിലെയുള്ളകപക്ടോഴക്ടോണപ  ഒരു  രൂപ കുറചതപ.  ഇന്നപ  ഡനീസലെനിനപ  58  രൂപ  79  ഹപസയക്ടോണപ.

ഇതനിനകേസം  9  പ്രക്ടോവശരസം  ഡനീസലെനിനപ  വനിലെ  വര്ദ്ധനിപനിടചങ്കനില  ആ  കലെക്ടോജനിക്കനില

അഭനിമക്ടോനസം  ടകേക്ടോള്ളുടന്നങ്കനില,  അഭനിമക്ടോനസം  ടകേക്ടോള്ളണടമന്നപ  ഞക്ടോന  പറയുന്നനില,

അതനിടന്റെ സസ്വക്ടോഭക്ടോവനികേമക്ടോയ യുകനി എന്തക്ടോടണന്നപ ദയവക്ടോയനി പ്രതനിപക കനതക്ടോവപ

പറഞതന്നക്ടോല മതനി.  

ശ്രനീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  അങ്ങപ  എടന്റെ  കപരുകൂടനി  പറഞതു

ടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ ഞക്ടോന പറയുന്നതപ.  ഞങ്ങള് രണ്ടപ കേക്ടോരരങ്ങളനില തനീരുമക്ടോനടമടുത്തു.

അതപ  സുചെനിന്തനിതമക്ടോയ  തനീരുമക്ടോനമക്ടോണപ.  ഒന്നപ,  ഓര്ഡനിനറനി  ബസ്സുകേള്  കപക്ടോകുന്ന

സ്ഥലെത്തേപ ഹപ്രവറപ ബസുകേള് ചെക്ടോര്ജപ കുറച ബസപ എന്നുപറഞപ കബക്ടോര്ഡുസം വചപ

നക്ടോടുനനീടള  ഓടുകമക്ടോള്  നമ്മുടട  ഓര്ഡനിനറനി  ബസനിനപ  കേളകന  കുറയുസം.

അതുടകേക്ടോണ്ടപ കകേക്ടോസംപനീറപ ടചെയപ നനിലക്കണസം.   ഒരു ദനിവസസം പതനിനഞപ ലെകസം രൂപ

ആദക്ടോയസം ലെഭനിക്കുകമക്ടോള് അഞപ ലെകസം രൂപയുടട കുറവമക്ടോത്രസം വരുന്നതുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ

ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കപ നഷ്ടമനിലക്ടോത്തേതപ.  അകപക്ടോഴുസം ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ക്കപ

പത്തേപ ലെകസം രൂപ കൂടുതലെക്ടോണപ.  ആ സനിസസം അനുസരനിചക്ടോണപ ഒരു രൂപ കുറചതപ.

മക്ടോത്രമല കകേരളത്തേനിടലെ  ഒരു ലെകത്തേനി മുപത്തേയ്യേക്ടോയനിരസം കുട്ടനികേള്ക്കപ  കേണ്സഷനുസം

ടകേക്ടോടുത്തു.  അടതക്ടോടക്ക  ഒരു  കസക്ടോഷരല  കേമ്മനിറപടമന്റെക്ടോണപ.  ഈ  കസക്ടോഷരല

കേമ്മനിറപടമന്റെപ  ഏതപ  ഗവണ്ടമന്റെനിനുസം  ടചെയ്യേക്ടോസം.  അങ്ങടന ടചെയ്യേക്ടോന കേഴനിയുടമങ്കനില

ഈ ഗവണ്ടമനസം ടചെയ്തുകനക്ടോക്കണടമന്നക്ടോണപ ഞക്ടോന പറയുന്നതപ.  

ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശനീന്ദ്രന:  സര്,  ഞക്ടോന  പറഞകേഴനിഞക്ടോല

ശ്രനീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണനപ  കുറചകൂടനി പറയക്ടോനുണ്ടക്ടോകുസം.  

ശ്രനീ  .    ടകേ  .    ബനി  .    ഗകണഷപ കുമക്ടോര്:  സര്,  ഇവനിടട ഒരു രൂപ കുറചടകേക്ടോടുത്തു.
കനക്ടോട്ടനിഫനികക്കഷന  ഇറങ്ങനിയക്ടോല  ഒരു ബസനിനപ  ഒരു ചെക്ടോര്ജുസം  ഹപ്രവറപ  ബസനില
ചെക്ടോര്ജപ കുറടചന്നപ എഴുതനിവചപ ഓടക്ടോടനക്ടോന്നുസം നനിയമപരമക്ടോയനി പറനിടലന്നപ അകങ്ങയപ
അറനിയക്ടോമകലക്ടോ.  അങ്ങടന ഓടനിടയങ്കനില അതപ  തടകയണ്ടതപ ഗതക്ടോഗത വകുപനിടന്റെ
ചുമതലെയക്ടോണപ.  ഞക്ടോന പ്രസസംഗനിചകപക്ടോള് ഒരു കേക്ടോരരസം പറയക്ടോന വനിട്ടുകപക്ടോയനി. കേക്ടോലെക്ടോ
കേക്ടോലെങ്ങളനില  വഴനിയനില  കേനിടക്കുന്ന  കതങ്ങടയടുത്തേപ  ഗണപതനിക്കപ  അടനിചതനിടന്റെ
ഫലെമക്ടോണനിതപ.  ഭരനിചടകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നവര്  വഴനിയനില  കേനിടക്കുന്ന  കതങ്ങടയടുത്തേപ
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ഗണപതനിക്കപ അടനിചപ ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി. ഈ ഗതനിയക്ടോയനി.  കേക്ടോരണസം ആര്ക്കുസം
ഒരു കചെതവമനിലകലക്ടോ.  ഇവനിടട ഹനിലനി ഏരനിയ അല. ശബരനിമലെയടക്കസം കപക്ടോകുന്നനിടത്തേപ
ഒരു രൂപ  ടസഷരല  ചെക്ടോര്ജുണ്ടക്ടോയനിരുന്നു.  ഒരു  മനനി  അതപ  എടുത്തുകേളഞനികല.
ടപക്ടോതുകമഖലെക്ടോ  സ്ഥക്ടോപനത്തേനിടന്റെ  സസ്വന്തസം  അസറക്ടോണനിതപ.   കേക്ടോലെക്ടോകേക്ടോലെങ്ങളനില
അടതടുത്തേപ ഗണപതനിക്കപ അടനിചനിട്ടപ കപക്ടോകുന്നതപ ശരനിയല. 

ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശനീന്ദ്രന:  സര്,  സമയസം  നനിയനനിക്കണടമന്നുള്ളതുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ
ടപടട്ടന്നപ പറഞകപക്ടോകുന്നതപ.  ഞങ്ങള് കുട്ടനികേള്ക്കുസം കേണ്സഷന ടകേക്ടോടുടത്തേന്നപ
ബഹുമക്ടോനടപട്ട തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന പറഞ. അതപ ശരനിയക്ടോണപ.  പക്ടോകക്കജനിടന്റെ
ഭക്ടോഗമക്ടോയനി അങ്ങപ ടസസ്സുസം ഏര്ടപടുത്തേനി.  ......(ബഹളസം)......

ശ്രനീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  അതുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ  ടപനഷന

ടകേക്ടോടുത്തേതപ.  ......(ബഹളസം)......

മനി  .   സനീക്കര്: ബഹുമക്ടോനടപട്ട മനിനനിസര്, അങ്ങപ സസംസക്ടോരനിക.  

ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശനീന്ദ്രന:  സര്,  ശ്രനീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന മക്ടോത്രമക്ടോണപ

പറയുന്നടതങ്കനില ഞക്ടോന ഇരനിക്കക്ടോസം. അകങ്ങയപ വഴങ്ങുന്നു എന്നതപ  ദഗൗര്ബലെരമക്ടോയനി

എടുക്കരുതപ.  

ശ്രനീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  എടന്റെ  കപരപ  പറഞതുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ

ഞക്ടോന സസംസക്ടോരനിചതപ.  

ശ്രനീ  .    എ  .    ടകേ  .    ശശനീന്ദ്രന:  സര്,  അതനിനപ  ഞക്ടോന  വഴങ്ങനിയകലക്ടോ.   പകക

വഴങ്ങുന്നതപ ഒരു ദഗൗര്ബലെരമക്ടോയനി എടുക്കരുതപ. 

മനി  .   സനീക്കര്: ബഹുമക്ടോനടപട്ട മനിനനിസര്, അങ്ങപ സസംസക്ടോരനിക.   

ശ്രനീ  .   എ  .   ടകേ  .   ശശനീന്ദ്രന: സര്, ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ രകനിക്കണടമന്നപ

തക്ടോല്പരരമുള്ള  ഒരക്ടോളക്ടോണപ  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട  തലെപത്തേനിരനിക്കുന്നടതങ്കനില

എന്നക്ടോണപ എടന്റെ കചെക്ടോദരസം.  ഈ ഒരു രൂപ കുറചതുടകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രസം ഒരു മക്ടോസസം ആറപ

കകേക്ടോടനി രൂപയുടട വരുമക്ടോനക്കുറവക്ടോണുണ്ടക്ടോയതപ.  ......(ബഹളസം)......

ശ്രനീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര്  രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന:  സര്,  ദനിവകസനയുള്ള  കേളകന

കനക്ടോക്കണസം.  ......(ബഹളസം)......

മനി  .   സനീക്കര്:  മനിനനിസര്, അങ്ങപ സസംസക്ടോരനിക.   
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ശ്രനീ  .   എ  .   ടകേ  .   ശശനീന്ദ്രന: സര്, എലക്ടോസം കനക്ടോക്കുന്നുണ്ടപ. ആറപ കകേക്ടോടനി രൂപയുടട
കുറവണ്ടക്ടോയനി.  ടസസപ വര്ദ്ധനിപനിച എന്നുള്ളതപ സമ്മതനിച.  കനരടത്തേ ശ്രനീ. എസം. വനിനടസന്റെപ
പറഞതനിടന്റെ മറുപടനി അതക്ടോണപ.  ടസസപ കൂടനിയകപക്ടോള് ചെക്ടോര്ജപ വര്ദ്ധനിച.  ചെക്ടോര്ജപ
വര്ദ്ധനിച  ഒറ  കേക്ടോരണസം  ടകേക്ടോണ്ടപ  പ്രതനിദനിനസം  ആളകേള്  കേയറുന്നതനിടന്റെ  എണ്ണസം
ഒരു ലെകസം കുറഞ.  അതക്ടോണപ  കേനികലെക്ടോമനീറര്  കൂടനിയനിട്ടുസം  എന്തുടകേക്ടോണ്ടപ  വരുമക്ടോനസം
കൂടനിയനില എന്നപ ശ്രനീ.  എസം.  വനിനടസന്റെപ കചെക്ടോദനിചതനിടന്റെ ഉത്തേരസം.  ഒരു ലെകസം ആളകേള്
ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.  ബസനില  കേയറക്ടോടത  സസ്വകേക്ടോരര  ബസ്സുകേളനില  കേയറനി.  അതക്ടോണപ
ഇവനിടടയുണ്ടക്ടോയതപ.  ടസസപ  ഇനത്തേനില  പണസം  കേനിട്ടനിടയങ്കനിലസം  ഇവനിടട  വരുമക്ടോന
ക്കുറവണ്ടക്ടോയനി.  ഡനീസലെനിടന്റെ  വനിലെയനിലള്ള വരതരക്ടോസസം  ടകേക്ടോണ്ടുമക്ടോത്രസം  ഒരു മക്ടോസസം
എത്ര വരതരക്ടോസസം വരുടമന്നപ എലക്ടോവര്ക്കുസം അറനിയക്ടോമകലക്ടോ.  10-12 കകേക്ടോടനി രൂപയുടട
വരതരക്ടോസസം വരുസം. 12-ഉസം 6-ഉസം 18-ഉസം കകേക്ടോടനി രൂപയുണ്ടക്ടോയനിരുടന്നങ്കനില ടപനഷന
ടകേക്ടോടുക്കക്ടോന  ഒരു പ്രയക്ടോസവമുണ്ടക്ടോകുമക്ടോയനിരുന്നനില.  കൃതരമക്ടോയനി  ടപനഷന  ടകേക്ടോടുക്കക്ടോമക്ടോയനിരുന്നു.
ശ്രനീ. ടകേ. ബനി. ഗകണഷപ കുമക്ടോര് ഇവനിടട പറഞതുകപക്ടോടലെ  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.
ഭരനിക്കുന്ന മനനിമക്ടോരുസം ഗവണ്ടമനകേളസം ഏകതക്ടോ ഒരു സ്ഥക്ടോപനസം, ആകരക്ടോ ടചെയ്തുടകേക്ടോള്ളടട്ട,
എന്തുകവണടമങ്കനിലസം  ആയനിടക്കക്ടോള്ളടട്ട  എന്ന  രനീതനിയനിലെല,  ഒരു  സ്ഥക്ടോപനസം
സക്ടോമൂഹര പ്രതനിബദ്ധത കേക്ടോണനിക്കുന്നതപ ആ സ്ഥക്ടോപനത്തേനിടന്റെ നനിലെനനിലപനിടനകടനി
കേണ്ടുടകേക്ടോണ്ടക്ടോയനിരനിക്കണടമന്ന വസ്തുത വനിസരനിചനിട്ടപ  കേക്ടോരരമനില.   പതനിനക്ടോറക്ടോയനിരസം
ബസ്സുകേളനില സക്ടോധക്ടോരണ യക്ടോത്രക്കക്ടോര്ക്കപ  ഡനീസലെനിനപ വനിലെ കുറഞതനിടന്റെ ആനുകൂലെരസം
കേഴനിഞ ഗവണ്ടമന്റെപ നനികഷധനിചതപ എന്തുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ;  അവര്ക്കുസം ടകേക്ടോടുക്കടണ്ട
ഈ ആനുകൂലെരസം;  സസ്വകേക്ടോരര ബസുടമസ്ഥര്ക്കുസം ഈ ഡനീസലെനിടന്റെ ആനുകൂലെരസം ലെഭനിചനിട്ടനികല;
ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.  ഡനീസല അടനിക്കുന്ന പമനില  മക്ടോത്രമക്ടോകണക്ടോ  വനിലെ  കുറഞതപ?
ഡനീസലെനിടന്റെ വനിലെ എലക്ടോയനിടത്തുസം കുറഞ.  അതനിനപ  ഇവനിടട പറഞതുകപക്ടോടലെ
ഗൂഢക്ടോകലെക്ടോചെനയക്ടോടണടന്നക്ടോന്നുസം ഞക്ടോന പറയുകേയനില.  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-യുടട
കേക്ടോരരസം അങ്ങപ ആകലെക്ടോചെനിചപ ടചെയ്തു.  അകത്രയുള.  അലക്ടോടത മടറടന്തങ്കനിലസം ടചെയ്തു
എടന്നക്ടോന്നുസം ഞക്ടോന പറയുകേയനില.  ഈ സ്ഥക്ടോപനത്തേനിടന്റെ നനിലെനനിലപനിടനക്കുറനിചപ
നക്ടോടമലക്ടോസം  ഒരുകപക്ടോടലെ ആകലെക്ടോചെനിക്കുന്നനിടലങ്കനില ഇതപ എവനിടട ടചെന്നപ നനിലക്കുടമന്നപ
എകന്നക്കക്ടോള് നലതുകപക്ടോടലെ  അറനിയക്ടോവന്ന  ആളകേളക്ടോണപ  അപ്പുറത്തേനിരനിക്കുന്നതപ.
അതുടകേക്ടോണ്ടപ തക്ടോലക്ടോലെനികേമക്ടോയനി  ഒരു  കേയ്യേടനി  കേനിട്ടക്ടോന  നടപടനികേള്  സസ്വനീകേരനിക്കുന്ന
നനിലെപക്ടോടല  കവണ്ടതപ.  ദയവക്ടോയനി  ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ  രകനിടചടുക്കണസം.
കേക്ടോരണസം ഇതപ ജനങ്ങളടട ഒരു സ്ഥക്ടോപനമക്ടോണപ.  അതുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ ഞങ്ങള് പഠനിചപ
റനികപക്ടോര്ട്ടപ  ടചെയ്യുന്നതനിനപ  ഒരു  ഉന്നതതലെ സസംഘടത്തേ നനികയക്ടോഗനിചതപ.    സുശനീല
ഖന്ന  ഇവനിടട  വന്നനികലടയന്നുസം   കനരടത്തേ  ഒരു  റനികപക്ടോര്ട്ടപ  ഉണ്ടക്ടോയനികലടയന്നുസം
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ഇവനിടട കചെക്ടോദനിച. 2006 ആടണന്നക്ടോണപ ഇവനിടട പറഞതപ.  എടന്റെ ഓര്മ്മ 2003
ആടണന്നക്ടോണപ.  2006 കേഴനിഞനിട്ടപ പത്തേപ വര്ഷസം കേഴനിഞ.  അന്നടത്തേ  സ്ഥനിതനിയല
ഇന്നുള്ളതപ.  ഈ സ്ഥനിതനിയനില നനിന്നുടകേക്ടോണ്ടപ ടകേ.എസപ.ആര്.ടനി.സനി.-ടയ ഒരു മനികേച
സ്ഥക്ടോപനമക്ടോക്കനി മക്ടോറനിടയടുക്കുന്നതനിനുള്ള കൂട്ടക്ടോയ ശ്രമമക്ടോണപ നമ്മുടട ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുസം
ഉണ്ടക്ടോകകേണ്ടതപ. ടതക്ടോഴനിലെക്ടോളനികേളടടയുസം എലക്ടോവരുടടയുസം സഹകേരണകത്തേക്ടോടുകൂടനി ആ
സ്ഥക്ടോപനടത്തേ നനിലെനനിര്ത്തേണസം. കേക്ടോരണസം നക്ടോല്പത്തേനി നക്ടോലെക്ടോയനിരകത്തേക്ടോളസം ജനീവനക്കക്ടോരുസം
നക്ടോല്പത്തേനി രണ്ടക്ടോയനിരകത്തേക്ടോളസം ടപനഷനകേക്ടോരുസം അവരുടട കുടുസംബങ്ങളസം ജനങ്ങളസം
ആശ്രയനിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥക്ടോപനമക്ടോണനിതപ. കപക്ടോപ്പുലെക്ടോരനിറനിക്കുകവണ്ടനി നടപടനികേള് സസ്വനീകേരനിചപ
ആ സ്ഥക്ടോപനടത്തേ ടകേക്ടോലക്ടോടക്കക്ടോലെ ടചെയ്യുന്ന നനിലെപക്ടോടക്ടോകണക്ടോ സസ്വനീകേരനികക്കണ്ടതപ?
കേര്ക്കശമക്ടോയ നനിലെപക്ടോടനിലൂടട സ്ഥക്ടോപനടത്തേ രകനിടചടുക്കക്ടോനക്ടോണപ  ആകലെക്ടോചെനികക്കണ്ടതപ.
അതനിനുള്ള  പനിന്തുണയുസം  സഹകേരണവസം  നനിങ്ങടളലക്ടോവരുസം  നലകേണടമന്നുസം  ഈ
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥന  അസംഗനീകേരനിക്കണടമന്നുസം  അഭരര്ത്ഥനിചടകേക്ടോണ്ടപ  എടന്റെ  വക്ടോക്കുകേള്
ഞക്ടോന ചുരുക്കുന്നു.  

തകദശസസ്വയസംഭരണവസം  നബ്യൂനപകകകമവസം  വഖഫപ  ഹജപ  തനീര്ത്ഥക്ടോടനവസം
വകുപ്പുമനനി (  കഡക്ടോ  .   ടകേ  .   ടനി  .   ജലെനീല): സര്,  തലലസം തകലെക്ടോടലമക്ടോയനി ധനക്ടോഭരര്ത്ഥന
ചെര്ച  മുകന്നക്ടോട്ടുനനീങ്ങനിയതപ  സസംസ്ഥക്ടോനത്തേനിടന്റെ വനികേസനത്തേനില ജനപ്രതനിനനിധനികേള്ക്കുള്ള
അതനീവ തക്ടോല്പരരടത്തേയക്ടോണപ സൂചെനിപനിക്കുന്നതപ.  നമ്മുടട സസംസ്ഥക്ടോനടത്തേ വനികേസനത്തേനിടന്റെ
അടനിസ്ഥക്ടോനസം തകദശസ്ഥക്ടോപനങ്ങളടട വനികേസനമക്ടോണപ.  എലക്ടോ വനികേസനത്തേനിടന്റെയുസം
അടനിത്തേറ ഗക്ടോമപ്രകദശങ്ങളനിലസം ഉള്പ്രകദശങ്ങളനിലമുണ്ടക്ടോകുന്ന വനികേസന പ്രവര്ത്തേന
ങ്ങളക്ടോണപ.  തകദശസ്ഥക്ടോപനങ്ങടളന്നു  പറയുന്നതപ  6  കകേക്ടോര്പകറഷനുകേളസം  87
മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേളസം  14  ജനിലക്ടോ  പഞക്ടോയത്തുകേളസം  152  കബക്ടോക്കപ  പഞക്ടോയത്തുകേളസം
941  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേളസം  ഉള്ടക്കക്ടോള്ളുന്നതക്ടോണപ.  ഓകരക്ടോ  വര്ഷവസം  പദ്ധതനി
വനിഹനിതത്തേനിടന്റെ  നക്ടോലെനിടലെക്ടോരു  ഭക്ടോഗസം  തകദശസസ്വയസംഭരണ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്ക്കക്ടോയനി
നനീക്കനിവയ്ക്കുന്നു.  ഈ  വര്ഷസം  ഏകേകദശസം  5000  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണപ  പദ്ധതനി
വനിഹനിതത്തേനില  നനിന്നപ  വനിവനിധ  തകദശസ്ഥക്ടോപനങ്ങള്ക്കക്ടോയനി  നനീക്കനിവചനിട്ടുള്ളതപ.
കകേക്ടോര്പകറഷനുകേള്ക്കപ  540  കകേക്ടോടനി രൂപയുസം മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേള്ക്കപ  744  കകേക്ടോടനി
രൂപയുസം  ജനിലക്ടോ  പഞക്ടോയത്തേനിനുസം  കബക്ടോക്കപ  പഞക്ടോയത്തേനിനുസം  571  കകേക്ടോടനി  രൂപ
വനീതവസം  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേള്ക്കപ  2573  കകേക്ടോടനി  രൂപയുമക്ടോണപ  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതപ.
ഇതനിനുപുറകമ ജനറല പര്പസപ ഫണ്ടക്ടോയനി സസംസ്ഥക്ടോന സര്ക്കക്ടോര് 1233 കകേക്ടോടനി രൂപയുസം
ടമയനിന്റെനനസപ ഫണ്ടക്ടോയനി 1937 കകേക്ടോടനി രൂപയുസം നല്കുന്നു.  പഞക്ടോയത്തുകേളടട തനതു
വരുമക്ടോനമക്ടോയനി ഈ വര്ഷസം പ്രതനീകനിക്കുന്നതപ ഏകേകദശസം 1000 കകേക്ടോടനി രൂപയക്ടോണപ.
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കകേന്ദ്രക്ടോവനിഷ്കൃത പദ്ധതനികേളടട കകേന്ദ്രവനിഹനിതമക്ടോയനി  3400  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണപ  ഈ
വര്ഷസം  ലെഭനിക്കുകേ.  ഇങ്ങടന ടമക്ടോത്തേസം  12570  കകേക്ടോടനി  രൂപയക്ടോണപ തകദശസ്ഥക്ടോപനങ്ങളനിലൂടട
വനിനനികയക്ടോഗനിക്കടപടക്ടോന കപക്ടോകുന്നതപ.  കേഴനിഞ നക്ടോലമക്ടോസത്തേനിനനിടയനില കുറചകനട്ടങ്ങള്
ഹകേവരനിക്കക്ടോന  സക്ടോധനിച.  'അലെക്ടോവദനീടന്റെ  അത്ഭുതവനിളടക്കക്ടോന്നുസം'  ആരുടട  ഹകേയ്യേനിലസം
ഉണ്ടക്ടോകേനില.  ക്രനിയക്ടോത്മകേമക്ടോയനിട്ടുള്ള  ഇടടപടലകേളനിലൂടട  ടമചടപട്ട  വനികേസന
പ്രവര്ത്തേനങ്ങള്  കേക്ടോഴ്ചവയക്ടോന  നമുക്കപ  സക്ടോധനിക്കുസം.  കകേരളസം   വലെനിയ  ഒരു  കനട്ടസം
ഹകേവരനിക്കുന്നതനിടന്റെ  ആകവശത്തേനിലെക്ടോണപ  ഈ  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥന  ചെര്ച  ഇവനിടട
നടത്തുന്നതപ. ജനസക്ടോന്ദ്രതയുള്ള സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനില Open Defecation Free (ODF)
ആയനി പ്രഖരക്ടോപനിക്കടപടുന്ന ആദരസസംസ്ഥക്ടോനമക്ടോയനി കകേരളസം മക്ടോറക്ടോന കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.
ടകേക്ടോട്ടുസം കുരവയുമനിലക്ടോടത നടന്ന ഒരു മഹക്ടോവനിപവമക്ടോയനിരുന്നു ഇതപ.  സസംസ്ഥക്ടോനത്തേപ
രണ്ടു മക്ടോസത്തേനിനുള്ളനിലെക്ടോണപ  ഒകന്നമുക്കക്ടോല ലെകകത്തേക്ടോളസം  കടക്ടോയനിടലെറ്റുകേള്  പണനി
കേഴനിപനിചടതന്നപ ഓര്ക്കണസം. 11  ജനിലകേള് ഇതനിനകേസം ഒ.ഡനി.എഫപ.  ആയനി പ്രഖരക്ടോപനിച
കേഴനിഞ.  ഒരു ജനില മക്ടോത്രമക്ടോണപ ഇനനി ഒ.ഡനി.എഫപ.  ആയനി പ്രഖരക്ടോപനിക്കക്ടോനുള്ളതപ.
ഒരക്ടോഴ്ചയ്ക്കുള്ളനില തടന്ന അതനിടന്റെ പ്രഖരക്ടോപനസം നടക്കുടമന്നപ ഉറപനിച പറയക്ടോന കേഴനിയുസം.
ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ  മുഖരമനനിയുടട  ശകമക്ടോയനിട്ടുള്ള  കനതൃതസ്വസം  ഈ  പദ്ധതനിയുടട
വനിജയത്തേനിനപ  ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുണ്ടപ  എന്നുള്ളതപ  ഞക്ടോന  ഈ  സന്ദര്ഭത്തേനില  പറയക്ടോന
ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അകതക്ടോടടക്ടോപസംതടന്ന  ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തേപ  പ്രസനിഡനമക്ടോര്,
എല.എസപ.ജനി.ഡനി.  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥന്മേക്ടോര് ഇവടരക്ടോടക്ക സസംസ്ഥക്ടോനടത്തേ  Open Defecation
Free ആയനി പ്രഖരക്ടോപനിക്കുന്ന ഒരു വലെനിയ സസംരസംഭത്തേനിടന്റെ ഭക്ടോഗഭക്ടോക്കക്ടോയനി എന്നുള്ളതപ
ഞക്ടോന ഈ സന്ദര്ഭത്തേനില നന്ദനിപൂര്വ്വസം ഓര്ക്കുകേയുസം ചെരനിത്രത്തേനില തുലെരതയനിലക്ടോത്തേ
അവരുടട  കസവനടത്തേ  മുകകേണ്ഠസം  പ്രശസംസനിക്കക്ടോന  ഈ  വനിലെടപട്ട  സമയസം
ഉപകയക്ടോഗടപടുത്തുകേയുസം ടചെയ്യുകേയക്ടോണപ. നവസംബര് 1-ാ തനീയതനി അതനിടന്റെ പ്രഖരക്ടോപനസം
ഔകദരക്ടോഗനികേമക്ടോയനി നടക്കുസം.  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ പ്രധക്ടോനമനനി ചെടങ്ങനില പടങ്കടുക്കുടമന്നക്ടോണപ
അറനിയനിചനിരുന്നതപ.  അകദഹടത്തേ ഇകപക്ടോഴുസം ബനടപട്ടുടകേക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നുണ്ടപ.  എന്തക്ടോയക്ടോലസം
നവസംബര് 1-ാതനീയതനികയക്ടോടട ഗക്ടോമനീണകമഖലെ Open Defecation Free  ആവകേയക്ടോണപ.
2017 മക്ടോര്ചപ  1-നപ മുമപ നഗരപ്രകദശങ്ങളസം  Open Defecation Free  ആയനി മക്ടോറുസം.
തകദശസ്ഥക്ടോപനങ്ങളനിടലെ ജനപ്രതനിനനിധനികേളടട ഓണകററനിയസം ഇരട്ടനിയക്ടോക്കനി വര്ദ്ധനിപനിചപ
ഉത്തേരവനിറക്കക്ടോന ഈ സര്ക്കക്ടോരനിനപ സക്ടോധനിച.  കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോര് ഉത്തേരവനിറക്കുന്ന
തനിനുപകേരസം  പ്രഖരക്ടോപനസം മക്ടോത്രസം നടത്തുകേയക്ടോണപ ടചെയതപ.  എന്നക്ടോല ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ
മുനകേക്ടോലെ പ്രക്ടോബലെരകത്തേക്ടോടുകൂടനി  ഉത്തേരവനിറക്കുകേയുസം അവര്ക്കപ ഇകപക്ടോള് വര്ദ്ധനിപനിച
ഓണകററനിയസം ലെഭനിക്കുകേയുസം ടചെയ്യുന്നു. അങ്ങടനയുള്ള ആഹ്ളക്ടോദകേരമക്ടോയ സന്ദര്ഭവസം
കൂടനിയക്ടോണപ ഡനിമക്ടോനഡപ ഡനിസഷനനില നടക്കുന്നതപ.  പലെ കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോല നമരനിട്ടപ
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നലകേക്ടോത്തേ  1500  സസ്വയര്  ഫനീറപ  വടരയുള്ള  വനീടുകേള്ക്കപ  ഹവദദ്യുതനി  കേണകന
നലകുന്നതനിനപ  ഹവദദ്യുതനി ഡനിപക്ടോര്ട്ടുടമന്റെനികനക്ടോടപ  അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയുസം അതുമക്ടോയനി ബനടപട്ട
ഉത്തേരവപ  ഇലെകനിസനിറനി  കബക്ടോര്ഡനിനപ  നലകുകേയുസം  ടചെയ്തു.  2015  നവസംബര്-1-നപ
നഗരവകുപനിനുകേനീഴനില നനിലെവനില വന്ന  28  പുതനിയ മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേളനില വനിവനിധ
വനിഭക്ടോഗങ്ങളനിലെക്ടോയനി  1317  പുതനിയ തസനികേകേള് സൃഷ്ടനിച.  പുതനിയ നഗരസഭകേള്ക്കപ
ഇടതക്ടോരു  വലെനിയ  ആശസ്വക്ടോസമക്ടോണപ.  നഗരസഭകേളനിടലെ  കേണ്ടനിജന്റെപ  വനിഭക്ടോഗസം
ജനീവനക്കക്ടോരുടട കസവന-കവതന വരവസ്ഥകേള് പരനിഷ്കരനിചപ 17-8-2016-നപ ഉത്തേരവപ
പുറടപടുവനിച.  നമ്മുടട നഗരപ്രകദശങ്ങടള ശുദ്ധമക്ടോക്കുന്നതനില വളടര വലെനിയ പങ്കു
വഹനിക്കുന്നവരക്ടോണപ ശുചെനിതസ്വടത്തേക്ടോഴനിലെക്ടോളനികേള്.  അവടര ആരുസം ഗഗൗനനിചനിരുന്നനില.
കേണ്ടനിജന്റെപ  ജനീവനക്കക്ടോര്ക്കപ  പൂര്ണ്ണമക്ടോയ  ശമള  ടസയനില  അനുവദനിക്കുന്നതപ
ചെരനിത്രത്തേനില  ഇതക്ടോദരമക്ടോണപ.  പട്ടനികേജക്ടോതനി-പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭക്ടോഗത്തേനിലടപട്ട  കുട്ടനികേള്ക്കപ
ലെഭരമക്ടോയനിരുന്ന വനിദരക്ടോഭരക്ടോസക്ടോനുകൂലെരങ്ങള്  ശുചെനിതസ്വടത്തേക്ടോഴനിലെക്ടോളനികേളടട  മക്കള്ക്കുസംകൂടനി
ലെഭരമക്ടോക്കുവക്ടോനുസം ഗവണ്ടമന്റെപ തനീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണ്ടപ.  ശുചെനീകേരണ ടതക്ടോഴനിലെക്ടോളനികേള്ക്കപ
ഭവനനനിര്മ്മക്ടോണത്തേനിനക്ടോയനി കുറഞ പലെനിശയപ  KURDFC മുകഖന 10  കകേക്ടോടനി രൂപ
വക്ടോയയക്ടോയനി  നല്കുന്നതനിനുസം  ഗവണ്ടമന്റെപ  തനീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണ്ടപ.  ഇതനികലെയക്ടോയനി  300
അകപകകേള് ഇതനിനകേസം ലെഭനിചകേഴനിഞ.  ഇതുപ്രകേക്ടോരസം  150  കപര്ക്കപ ഈ വര്ഷസം
വനീടുകേള് നലക്ടോന കേഴനിയുസം.  കുറമറ ടകേട്ടനിട ടപര്മനിറനിനുള്ള അകപകകേള് ഓണ്ഹലെനനില
സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോനുള്ള  സസംവനിധക്ടോനകത്തേക്ടോടട  കസക്ടോഫപ ടവയര്  സസംസ്ഥക്ടോനത്തേപ  നടപനിലെക്ടോക്കക്ടോന
കപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.  ടകേട്ടനിട നനിര്മ്മക്ടോണത്തേനിനുള്ള അകപക നലകേനിയക്ടോല  അതുമക്ടോയനി
ബനടപട്ടപ നമുടക്കക്ടോരു ഉത്തേരസം കേനിട്ടുന്നതനിനുകവണ്ടനി വര്ഷങ്ങടളടുക്കുന്നു. ഈ പ്രശസം
പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനു  കവണ്ടനിയക്ടോണപ  'സകങ്കതസം'  എന്ന  ഇകപക്ടോഴടത്തേ  സസംവനിധക്ടോനസം.
അതനില ഏതപ അകപകയുസം അപപ കലെക്ടോഡപ ടചെയ്യേക്ടോന കേഴനിയുസം. എന്നക്ടോല പുതനിയതക്ടോയനി
ഉണ്ടക്ടോക്കക്ടോന  കപക്ടോകുന്ന  സസംവനിധക്ടോനത്തേനില  കുറമറ  രനീതനിയനിലെക്ടോണപ  അകപക
നല്കുന്നടതങ്കനില മക്ടോത്രകമ അതപ അടകപ്റപ ടചെയ്യുകേയുള. അങ്ങടന അടകപ്റപ ടചെയക്ടോല
തനീര്ചയക്ടോയുസം ടപര്മനിറപ  ടപടട്ടന്നപ  നലകുവക്ടോന കേഴനിയുസം.  അങ്ങടനടയക്ടോരു പദ്ധതനി
ഹപലെറപ  കപ്രക്ടോജകക്ടോയനി  നടപനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനപ  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോടപ  നഗരടത്തേയക്ടോണപ
ടതരടഞടുത്തേനിരനിക്കുന്നതപ.  PMAY  പദ്ധതനിയനില വനീടപ  നലകുന്നതനിനപ  കകേരളത്തേനിടലെ
എലക്ടോ നഗരങ്ങടളയുസം ഉള്ടപടുത്തേക്ടോന ഈ സര്ക്കക്ടോരനിനപ സക്ടോധനിച.  കനരടത്തേ  20
നഗരങ്ങളക്ടോണപ ഉള്ടപടുത്തേനിയനിരുന്നടതങ്കനില ഇകപക്ടോള് 93 നഗരങ്ങള്കൂടനി അതനില
ഉള്ടപടുത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടപ  PMAY  പദ്ധതനിയനിലൂടട വനീടുനനിര്മ്മക്ടോണവമക്ടോയനി ബനടപട്ടപ
കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ  സഹക്ടോയസം  ലെഭരമക്ടോയനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  നഗരങ്ങളനില തക്ടോമസനിക്കുന്ന
നഗരക്ടോതനിര്ത്തേനിയനില ഭൂമനിയനിലക്ടോത്തേ ടതക്ടോട്ടടുത്തേ പഞക്ടോയത്തേനില  ഭൂമനിയുള്ള  നനിരവധനി
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കുടുസംബങ്ങളണ്ടപ.  അത്തേരസം  കുടുസംബങ്ങള്ക്കപ  ടതക്ടോട്ടടുത്തേ  പഞക്ടോയത്തേനില  ഭൂമനിയുടണ്ടങ്കനില
അവര്ക്കുസം  PMAY  പദ്ധതനിപ്രകേക്ടോരസം  വനീടു  നലക്ടോന തതസ്വത്തേനില ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ
കകേന്ദ്രനഗരകേക്ടോരരമനനി  ശ്രനീ.  ടവങ്കയ്യേനക്ടോയനിഡു  സമ്മതനിച  കേക്ടോരരവസം  ഞക്ടോന  ഈ
സന്ദര്ഭത്തേനില  നന്ദനിപൂര്വ്വസം  ഓര്മ്മനിക്കുകേയക്ടോണപ.  PMAY  പദ്ധതനി  അര്ബനനില
പരനിഗണനിക്കുടമന്നുസം അകദഹസം അറനിയനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  കേഴനിഞ ദനിവസസം അകദഹടത്തേ
ടകേക്ടോചനിയനില  വചപ  കേണ്ടകപക്ടോള്  ഞക്ടോന  ഈ  കേക്ടോരരസം പറയുകേയുസം  ഉടനതടന്ന
അകദഹസം  ബനടപട്ട  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥന്മേക്ടോടര  വനിളനിചപ  ഒഫനീഷരലെക്ടോയനി  ആ  കേക്ടോരരസം
സസംസ്ഥക്ടോന  ഗവണ്ടമന്റെനിടന  ഉടന  അറനിയനിക്കണടമന്നപ  പറയുകേയുസം  ടചെയതനിടന്റെ
പശ്ചക്ടോത്തേലെത്തേനിലെക്ടോണപ ഇങ്ങടന ഒരു അറനിയനിപപ ലെഭനിചനിരനിക്കുന്നതപ.  ഗക്ടോമവനികേസന
വകുപനിടന്റെ  കദശനീയ  ടതക്ടോഴനിലറപ്പു  പദ്ധതനിയനില  ഉള്ടപടുത്തേനി  സ്ഥക്ടോയനിയക്ടോയ  പ്രവൃത്തേനികേള്
ആദരമക്ടോയനി  സസംസ്ഥക്ടോനത്തേപ  വരക്ടോപകേമക്ടോയനി  നടപനിലെക്ടോക്കുന്നതനിനപ  ഈ  സര്ക്കക്ടോര്
തനീരുമക്ടോനനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  ഹപലെറപ  കപ്രക്ടോജകനിനക്ടോയനി  27  കബക്ടോക്കുകേടളയക്ടോണപ
ടതരടഞടുത്തേനിരനിക്കുന്നതപ. കേക്ടോരരങ്ങള് വളടര ഭസംഗനിയക്ടോയനി മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.
വരുസം  വര്ഷങ്ങളനില  എലക്ടോ  കബക്ടോക്കുകേളനിലസം  ഈ  പദ്ധതനി  നടപനിലെക്ടോക്കുവക്ടോനക്ടോണപ
ഉകദശനിക്കുന്നതപ.  കദശനീയ ടതക്ടോഴനിലറപ്പു പദ്ധതനിയനില അടസറപ ക്രനികയഷന വളടര
അപൂര്വ്വമക്ടോയനികട്ട നമ്മുടട സസംസ്ഥക്ടോനത്തേപ നടന്നനിട്ടുള.  മറ്റു പലെ സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനിലസം
വര്ഷങ്ങള്  കേഴനിഞക്ടോലസം  ചൂണ്ടനിക്കക്ടോണനിക്കക്ടോന  കേഴനിയുന്ന  ഒട്ടനവധനി  പദ്ധതനികേള്
നടപനിലെക്ടോക്കക്ടോന  അവര്ക്കപ  കേഴനിഞ.  എന്നക്ടോല  മൂന്നുമക്ടോസസം  കേഴനിഞക്ടോല  കദശനീയ
ടതക്ടോഴനിലറപ്പു  പദ്ധതനിക്കക്ടോര്  എന്തുടചെയ്തു  എന്ന  കചെക്ടോദരത്തേനിനപ  വരകമക്ടോയനി  ചൂണ്ടനി
കേക്ടോണനിക്കക്ടോന ഒരു പദ്ധതനികപക്ടോലസം നമ്മുടട സസംസ്ഥക്ടോനത്തേനില എന്നുതടന്ന പറയക്ടോസം.
കകേരളത്തേനില  കദശനീയ  ടതക്ടോഴനിലറപ്പു  പദ്ധതനിയനുസരനിചപ  സര്ക്കക്ടോര്  ഏടറടുക്കക്ടോന
ഉകദശനിക്കുന്നതപ  ഉടമസ്ഥക്ടോവകേക്ടോശസം  പരനിഗണനിക്കക്ടോടത  ജലെക്ടോശയങ്ങളടട  സസംരകണസം,
കേക്ടോവകേളടട സസംരകണസം,  വരക്ടോപകേമക്ടോയനി കതക്ടോടുകേളനിലസം പുഴകേളനിലസം ടചെക്കപ ഡക്ടോമുകേള്
നനിര്മ്മനിക്കുകേ എന്നനിങ്ങടനയുള്ള അടസറപ ക്രനികയഷനനില ഊന്നനിയനിട്ടുള്ള പ്രവര്ത്തേനമക്ടോണപ.
ഈ വര്ഷസം  PMAY-ല  24,341  വനീടുകേള് പുതനിയതക്ടോയനി അനുവദനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.
മുനവര്ഷങ്ങളനില  പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കക്ടോതനിരുന്ന  17,904  വനീടുകേള്  പൂര്ത്തേനീകേരനിച.  167.44
കേനികലെക്ടോമനീറര് ഹദര്ഘരസം വരുന്ന 57 കറക്ടോഡുകേള്  PMGSY പദ്ധതനിയനില പൂര്ത്തേനീകേരനിച.
373 കേനികലെക്ടോമനീറര് വരുന്ന 96 കറക്ടോഡുകേളടട ടപ്രക്ടോകപക്ടോസല കകേന്ദ്രത്തേനിനപ സമര്പനിച.
തതസ്വത്തേനില  കകേന്ദ്രസം  ഇതപ  അസംഗനീകേരനിചനിട്ടുണ്ടപ.  പ്രധക്ടോനമനനി  കൃഷനി  സനിനഞയനി
കയക്ടോജനയനില ഭക്ടോരതപ്പുഴയുടട നനീര്ത്തേട പ്രകദശങ്ങള് ഉള്ടപട്ട 64 ടചെറുതനീരങ്ങളടട
പരനിപക്ടോലെനത്തേനിനക്ടോയനി  കേര്മ്മപദ്ധതനികേള്  തയ്യേക്ടോറക്ടോക്കനി  മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകുകേയക്ടോണപ.
പഞക്ടോയത്തേപ വകുപനില കുടുസംബശ്രനീ മുകഖന സര്കവ്വ നടത്തേനി 36.5 ലെകസം ആളകേടള
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കേടണ്ടത്തേനി  അവരുടട  വനീടുകേളനില  ടപനഷന  എത്തേനിക്കക്ടോനുള്ള  സസംവനിധക്ടോനസം
ഒരുക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  ഉലപക്ടോദന കമഖലെയപ  20  ശതമക്ടോനസം നനീക്കനിവയണടമന്നപ  നനിഷ്കര്ഷനിച.
10  ശതമക്ടോനസം  മക്ടോലെനിനര  സസംസരണ  സസംവനിധക്ടോനത്തേനിനക്ടോയനി  ഓകരക്ടോ  തകദശസസ്വയസം
ഭരണ സ്ഥക്ടോപനവസം നലകേണടമന്ന നനിബനന വച.  ഭകരസുരക ലെകരമക്ടോക്കനി
ടനലവനിത്തേനിനപ  100  ശതമക്ടോനസം സബ്സനിഡനി തകദശ സ്ഥക്ടോപനങ്ങള് പ്രഖരക്ടോപനിച.
ഭവന  നനിര്മ്മക്ടോണസം  ഒഴനിടകേയുള്ള  ഗുണകഭക്ടോക്തൃ  ആനുകൂലെരങ്ങള്ക്കുള്ള  വരുമക്ടോന
പരനിധനി  ജനറല  വനിഭക്ടോഗത്തേനിനപ  ഒരു  ലെകസം  രൂപയുസം  പട്ടനികേജക്ടോതനി  വനിഭക്ടോഗത്തേനിനപ
ഒന്നര ലെകസം രൂപയുമക്ടോക്കനി ഉയര്ത്തേനി.  പട്ടനികേവര്ഗ്ഗ വനിഭക്ടോഗത്തേനിനപ വരുമക്ടോന പരനിധനി
കവടണ്ടന്നുസം തനീരുമക്ടോനനിച. 60  പനികന്നക്ടോക്ക ഗക്ടോമപഞക്ടോയത്തുകേള്ക്കപ രണ്ടുകകേക്ടോടനി രൂപ
വനീതസം  ടകേ.എല.ജനി.എസപ.ഡനി.പനി.  അധനികേ  പ്രകതരകേ  ധനസഹക്ടോയസം  അനുവദനിച.
അതനിടന്റെ ആദര ഗഡു നലകേനിക്കഴനിഞ. രണ്ടക്ടോസം ഗഡു ബക്ടോങ്കനില വന്നുകേഴനിഞനിട്ടുണ്ടപ.
ടതക്ടോട്ടടുത്തേ ദനിവസസം തടന്ന ബനടപട്ട പഞക്ടോയത്തുകേള്ക്കപ  നലകുസം. 

ടതരുവനക്ടോയളടട  ശലെരസം  തടയുന്നതനിനപ  എ.ബനി.സനി.  കപ്രക്ടോഗക്ടോമുകേള്ക്കപ  നനിര്ബനമക്ടോയുസം

തുകേ നനീക്കനിവയണടമന്നപ തകദശ സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്ക്കപ  നനിര്കദശസം നലകേനിയനിട്ടുണ്ടപ. 5 വര്ഷസം

ടകേക്ടോണ്ടപ  ടതരുവനക്ടോയള്  ഇലക്ടോത്തേ  ഒരു  സസംസ്ഥക്ടോനമക്ടോയനി  കകേരളടത്തേ  രൂപനീകേരനിടചടുക്കുകേ

എന്ന  വലെനിടയക്ടോരു  സസ്വപസം  യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥരമക്ടോക്കുന്നതനിനപ  എലക്ടോവരുടടയുസം  സഹക്ടോയ

സഹകേരണങ്ങള്  അഭരര്ത്ഥനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അങ്കണവക്ടോടനി  വര്ക്കര്മക്ടോര്ക്കുസം  ടഹലപര്മക്ടോര്ക്കുസം

വര്ദ്ധനിപനിച  ഓണകററനിയത്തേനിടന്റെ  50  ശതമക്ടോനസം  തുകേ  ഗവണ്ടമന്റെപ  നലകേനി.

ബക്ടോക്കനി 50 ശതമക്ടോനസം തുകേ തകദശ സസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങള് നലകേണടമന്നക്ടോണപ

തനീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുള്ളതപ.   കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോര്  100  ശതമക്ടോനവസം തകദശ സസ്വയസംഭരണ

സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്  നലകേണടമന്നപ  തനീരുമക്ടോനനിചനിരുന്നു.  എന്നക്ടോല  50  ശതമക്ടോനമക്ടോക്കനി

അതനിടന്റെ ഭക്ടോരസം  തകദശ സസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്ക്കപ ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ  കുറചപ

നലകുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  എന്നനിട്ടുകപക്ടോലസം  പലെ  തകദശ  സസ്വയസംഭരണ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളസം

ഇതനിനക്ടോയനി പണസം നനീക്കനിവയക്ടോന വനിമുഖത കേക്ടോണനിചകപക്ടോള്, ഈ 50 ശതമക്ടോനസം തുകേ

(വര്ക്കര്മക്ടോരുടടയുസം  ടഹലപര്മക്ടോരുടടയുസം  ശമളത്തേനികലെയ്ക്കുള്ളതപ)  നനീക്കനിവയക്ടോത്തേ

പഞക്ടോയത്തുകേളടട പദ്ധതനികേള് അസംഗനീകേരനികക്കണ്ടതനില, അതപ തനിരനിചയയണടമന്ന

കേര്ശന നനിര്കദശസം  ഡനി.പനി.സനി.-ക്കപ നലകുകേയുസം ടചെയ്തു. 

എസപ.ഐ.ആര്.ഡനി.,  മൂന്നപ എകപറനഷന ടടയനിനനിസംഗപ ടസന്റെറുകേള് എന്നനിവ

കൂട്ടനികയക്ടോജനിപനിചടകേക്ടോണ്ടപ  കേനിലെടയ  ഒരു  ഇന്റെര്നക്ടോഷണല  എകലെന്റെപ  ടടയനിനനിസംഗപ

ടസന്റെറക്ടോക്കനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനപ തനീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണ്ടപ.  അതനിടന്റെ നടപടനിക്രമങ്ങളമക്ടോയനി

മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോയനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ. 
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വരക്ടോന കപക്ടോകുന്ന രൂകമക്ടോയ കുടനിടവള്ളകക്ടോമസം  പരനിഹരനിക്കക്ടോന കകേരളത്തേനിടലെ

241 പഞക്ടോയത്തുകേളനില സമ്പൂര്ണ്ണ കേനിണര് റനീചെക്ടോര്ജനിസംഗപ പദ്ധതനിക്കപ തുടക്കമക്ടോയനിക്കഴനിഞ.

ഇതനുസരനിചപ 4,65,000-കത്തേക്ടോളസം വരുന്ന കേനിണറുകേളക്ടോണപ റനീ ചെക്ടോര്ജപ ടചെയ്യേടപടക്ടോന

കപക്ടോകുന്നതപ.  അതനിടന്റെ ആദരസം ഓകരക്ടോ നനികയക്ടോജകേമണ്ഡലെത്തേനിലസം ഒരു പഞക്ടോയത്തേപ

എന്ന വനിധത്തേനില 141 പഞക്ടോയത്തുകേളനിലെക്ടോണപ നടപനിലെക്ടോക്കക്ടോന കപക്ടോകുന്നതപ.  രണ്ടക്ടോസം

ഘട്ടത്തേനിലെക്ടോണപ രൂകമക്ടോയ കുടനിടവള്ളകക്ടോമസം കനരനിടുന്ന മറപ  100  പഞക്ടോയത്തുകേടള

കൂടനി ഉള്ടപടുത്തേനി ഈ പദ്ധതനി മുകന്നക്ടോട്ടുടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന ഗവണ്ടമന്റെപ ഉകദശനിക്കുന്നതപ.

കസവനവസം  സക്ടോമഗനികേളസം  ഉള്ടപടട  8,000  രൂപയക്ടോണപ  ഇതനിനക്ടോയനി  ആദരഘട്ടത്തേനില

ഓകരക്ടോ കേനിണറുടമയ്ക്കുസം നലകേക്ടോന ആഗഹനിക്കുന്നതപ. 

നടപനിലെക്ടോക്കക്ടോന  കപക്ടോകുന്ന  പദ്ധതനികേടളക്കുറനിചകൂടനി  പറഞടകേക്ടോണ്ടപ  ബഹുമക്ടോനടപട്ട

അസംഗങ്ങള് ഇവനിടട സൂചെനിപനിച കേക്ടോരരങ്ങളനികലെയപ കേടക്കക്ടോടമന്നക്ടോണപ ഞക്ടോന ഉകദശനിക്കുന്നതപ. 

എലക്ടോവര്ക്കുസം  വനീടപ  എന്നുള്ളതപ  നമ്മുടട  നക്ടോട്ടനിടലെ  ഓകരക്ടോരുത്തേരുടടയുസം

സസ്വപമക്ടോണപ.  കേനിടന്നുറങ്ങക്ടോന ഒരു വനീടപ അതക്ടോണപ എലക്ടോവരുടടയുസം എക്കക്ടോലെടത്തേയുസം

വലെനിയ  സസ്വപസം.  ആ  സസ്വപസം  സക്ടോകക്ടോത്കേരനിക്കക്ടോന  കേഴനിഞ  എല.ഡനി.എഫപ.

സര്ക്കക്ടോര് ഇ.എസം.എസപ. ഭവന പദ്ധതനി ടകേക്ടോണ്ടുവരനികേയുണ്ടക്ടോയനി.  112000-കത്തേക്ടോളസം

വനീടുകേള് അന്നപ സസംസ്ഥക്ടോനത്തേനിടന്റെ വനിവനിധ ഭക്ടോഗങ്ങളനില നനിര്മ്മനിച നലകേനി.  ഈ പ്രക്ടോവശരസം

എലക്ടോവര്ക്കുസം വനീടപ എന്നുള്ളതപ അതനിടന്റെ സമ്പൂര്ണ്ണതയനില പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കക്ടോനക്ടോണപ

ഗവണ്ടമന്റെപ ഉകദശനിക്കുന്നതപ. ഇതനിനക്ടോയനി ഗവണ്ടമന്റെപ സസംസ്ഥക്ടോന പക്ടോര്പനിട മനിഷന

രൂപനീകേരനിച കേഴനിഞ. ഏതക്ടോണ്ടപ 6 ലെകകത്തേക്ടോളസം ആളകേളക്ടോണപ നമ്മുടട സസംസ്ഥക്ടോനത്തേപ

പക്ടോര്പനിടമനിലക്ടോത്തേവരക്ടോയുള്ളടതന്നപ  പ്രക്ടോഥമനികേ  കേണക്കുകേള്  വരകമക്ടോക്കുന്നു.  നക്ടോലെപ

വനിഭക്ടോഗടത്തേയക്ടോണപ ഇതനില ഉള്ടപടുത്തേക്ടോന ഗവണ്ടമന്റെപ  ഉകദശനിക്കുന്നതപ.  ഭൂമനിയുസം

വനീടുസം ഇലക്ടോത്തേ ആളകേള്,  ഭൂമനി ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുസം  വനീടനിലക്ടോത്തേ ആളകേള്,  പലെ സര്ക്കക്ടോര്

വനിഹനിതവസം  വക്ടോങ്ങനി  വനീടനിടന്റെ  പണനി  ആരസംഭനിടചങ്കനിലസം  പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കക്ടോന  കേഴനിയക്ടോത്തേവര്,

കേനിടന്നുറങ്ങക്ടോന ആളകേള്ക്കപ ഇന്നുസം സഗൗകേരരമനിലക്ടോത്തേ അവസ്ഥ.  അത്തേരത്തേനിലള്ള

ആളകേടളയുസം വനിഭക്ടോഗടത്തേയുസം ഇതനില ഉള്ടപടുത്തേനി സമ്പൂര്ണ്ണ ഭവന പദ്ധതനി ഗവണ്ടമന്റെപ

പ്രഖരക്ടോപനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ മുഖരമനനിയക്ടോണപ സമ്പൂര്ണ്ണ പക്ടോര്പനിട

മനിഷടന്റെ  ടചെയര്മക്ടോന. വളടര നല രനീതനിയനില തടന്ന ഒ.ഡനി.എഫപ.  ആയനി സസംസ്ഥക്ടോനസം

പ്രഖരക്ടോപനിക്കടപട്ടതുകപക്ടോടലെ  ടകേക്ടോട്ടുസം  കുരവയുസം  ഇലക്ടോടത  5  വര്ഷസം  കേഴനിയുകമക്ടോള്

6 ലെകകത്തേക്ടോളസം  വരുന്ന  ആളകേള്ക്കപ  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവന  പദ്ധതനി  എന്ന  സസ്വപസം

യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥരമക്ടോക്കക്ടോനക്ടോണപ ഗവണ്ടമന്റെപ ഉകദശനിക്കുന്നതപ.  
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തകദശ  സസ്വയസംഭരണ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനിടലെ  അഴനിമതനിയുസം  ടകേടുകേക്ടോരരസ്ഥതയുസം
തടയുന്നതനിനുകവണ്ടനി  ചെരനിത്രത്തേനില  ആദരമക്ടോയനി  ഒരു  ടവബ്ഹസറപ  തുടങ്ങുവക്ടോന
തകദശ സസ്വയസംഭരണ വകുപപ തനീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണ്ടപ.  'കഫക്ടോര് ദനി പനീപനിള്' എന്നക്ടോണപ ഈ
ടവബപ ഹസറനിനപ  നലകേനിയനിട്ടുള്ള  കപരപ.  നവസംബര്  ആദര  വക്ടോരകത്തേക്ടോടുകൂടനി  ഇതപ
പ്രവര്ത്തേനകമമക്ടോക്കുവക്ടോന കേഴനിയുസം.  ഏടതങ്കനിലസം തകദശ സസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനത്തേനിടലെ
ഉകദരക്ടോഗസ്ഥന ഏടതങ്കനിലസം ആളകേകളക്ടോടപ  ഹകേകലെനി കചെക്ടോദനിക്കുകേകയക്ടോ അടലങ്കനില
അഴനിമതനിക്കപ  സഹക്ടോയകേമക്ടോയനിട്ടുള്ള പശ്ചക്ടോത്തേലെസം ഒരുക്കുകേകയക്ടോ  ടചെയ്യുന്നുടണ്ടങ്കനില
അതനിടന്റെ വനീഡനികയക്ടോ കനിപനിസംഗുകേകളക്ടോ ആഡനികയക്ടോ കനിപനിസംഗുകേകളക്ടോ ഈ ടവബ്ഹസറനില
അവര്ക്കപ അപപ കലെക്ടോഡപ ടചെയ്യേക്ടോവന്നതക്ടോണപ. . (… ബഹളസം)...

മനി  .   സനീക്കര്: അങ്ങപ പറയൂ. 

കഡക്ടോ  .    ടകേ  .    ടനി  .    ജലെനീല:  സര്,  പ്രതനിപകത്തേനിരനിക്കുന്ന ആളകേള്ക്കപ ഒരു പടക
അതനിടനക്കുറനിചപ ആകലെക്ടോചെനിക്കക്ടോന കപക്ടോലസം കേഴനിയനിലക്ടോയനിരനിക്കുസം. കേക്ടോരണസം അഴനിമതനിയനില
മുങ്ങനിക്കുളനിചപ നനിലക്കുന്നവര്ക്കപ അഴനിമതനി മുകനിടയക്കുറനിചപ പറഞക്ടോല അവര്ക്കതപ
tolerate  ടചെയ്യേക്ടോന  പറണടമന്നനില.  വളടര  ഫലെവത്തേക്ടോയനി  നമുക്കനിതപ  മുകന്നക്ടോട്ടു
ടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന കേഴനിയുസം.  തനിരുവനന്തപുരസം കകേക്ടോര്പകറഷന അഴനിമതനിമുകമക്ടോയനി
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണടമന്ന നനിശ്ചയദക്ടോര്ഢരസം  ഗവണ്ടമന്റെനിനുള്ളതുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ  ഒരക്ടോളസം
പരക്ടോതനി  നലകേക്ടോടത  ഒരു  പത്രത്തേനില  വന്ന  വക്ടോര്ത്തേയുടട  അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില,
തനിരുവനന്തപുരസം  കകേക്ടോര്പകറഷനനിടലെ  ഒരു  കക്ടോര്ക്കപ  രണ്ടുലെകസം  രൂപ  ഹകേകലെനി
വക്ടോങ്ങനിടയന്ന വക്ടോര്ത്തേ പുറത്തുവന്നകപക്ടോള്  ഞങ്ങള്  ആ പത്രവക്ടോര്ത്തേ ഫയല ആയനി
സസ്വനീകേരനിചടകേക്ടോണ്ടപ അകനസ്വഷണസം കപക്ടോലസം നടത്തേക്ടോടത ബനടപട്ട ഉകദരക്ടോഗസ്ഥടന
സടസന്റെപ ടചെയതപ. സടസന്റെപ ടചെയതനിനുകശഷസം അകനസ്വഷണസം. അങ്ങടന തടന്നയക്ടോകുസം
ഇനനി. ടതളനികവക്ടോടുകൂടനി ഒരു കേക്ടോരരസം കബക്ടോധരടപട്ടക്ടോല ആദരസം സടസനഷന, പനിന്നനീടപ
അകനസ്വഷണസം. അതുതടന്നയക്ടോണപ സര്ക്കക്ടോര് ഇനനിയുസം ഭക്ടോവനിയനില നടത്തേക്ടോന ഉകദശനിക്കുന്നതപ.
ഒരു കേക്ടോരരസം കൂടനി നനിങ്ങളമക്ടോയനി പങ്കുവയക്ടോന ആഗഹനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഒരു സ്ഥലെത്തുനനിന്നുസം
ഒരക്ടോള് എടന്ന വനിളനിച പറഞ,  കബക്കറനി  സക്ടോധനങ്ങള് ഉണ്ടക്ടോക്കുന്ന ഒരു യൂണനിറനിടന്റെ
ഹലെസനസപ നലകേക്ടോന പതനിനക്ടോയനിരസം രൂപ ഒരു ടസക്രട്ടറനി ഹകേകലെനി കചെക്ടോദനിചടവന്നപ.
ഞക്ടോന  ആ  ടസക്രട്ടറനിയുടട  നമര്  വക്ടോങ്ങുകേയുസം  ഇക്കക്ടോരരസം  ടചെയനിട്ടുകണ്ടക്ടോടയന്നപ
വനിളനിച  കചെക്ടോദനിക്കുകേയുസം  ടചെയ്തു.  പനികറദനിവസസം  രക്ടോവനിടലെ  ആ  10000  രൂപയുമക്ടോയനി
ടകേക്ടോടുത്തേ ആളനിടന്റെ വനീട്ടനില ടസക്രട്ടറനി എത്തുകേയുസം എനനിടക്കതനിടര എടന്തങ്കനിലസം
തരത്തേനിലള്ള നടപടനി എടുക്കരുടതന്നുസം ആത്മഹതര ടചെകയ്യേണ്ടനിവരുടമന്നുസം പറഞ,
പലെകരയുസം കേണ്ടപ അകപകനിക്കുകേയുസം ടചെയ്തു.  ഇതപ എലക്ടോവര്ക്കുസം ഒരു മുന്നറനിയനിപക്ടോണപ.
ഇത്തേരത്തേനിലള്ള  അഴനിമതനി  നടത്തുന്നവകരക്ടോടപ  ഒരു  തരത്തേനിലള്ള  മൃദു  സമനീപനവസം
ഗവണ്ടമന്റെപ പുലെര്ത്തുകേയനില. പരനിണനിതപ്രജനക്ടോയനിട്ടുള്ള തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണനപ
ഒരു പടക ഇടതക്ടോടക്ക കകേള്ക്കുകമക്ടോള് കുറചപ ബുദ്ധനിമുട്ടപ കതക്ടോന്നനികയക്കക്ടോസം.
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മനി  .   സനീക്കര്:  ടചെയറനികനക്ടോടപ സസംസക്ടോരനിചക്ടോല മതനി.

കഡക്ടോ  .    ടകേ  .    ടനി  .    ജലെനീല:  സര്,  അവനവനപ മനസനില ആഗഹമുള്ളതപ എന്നക്ടോല
ടചെയ്യേക്ടോന  കേഴനിയക്ടോത്തേതപ  മറ്റുള്ളവര്  ടചെയ്യുകമക്ടോള്  ആകകപനിക്കക്ടോതനിരനിക്കക്ടോനുള്ള  സക്ടോമക്ടോനര
മരരക്ടോദടയങ്കനിലസം അങ്ങടയകപക്ടോടലെക്ടോരക്ടോള് കേക്ടോണനിക്കണടമന്നക്ടോണപ എടന്റെ അഭരര്ത്ഥന.

വനിവനിധ  കേക്ടോരണങ്ങളക്ടോല  നനിര്മ്മക്ടോണസം  പൂര്ത്തേനിയക്ടോയ  നനിരവധനി  വനീടുകേള്ക്കപ

നമര് ലെഭനിക്കക്ടോത്തേ  സക്ടോഹചെരരസം  നക്ടോട്ടനില  വലെനിയ  ബുദ്ധനിമുട്ടക്ടോണപ  ഉണ്ടക്ടോക്കനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നതപ.

ഇവനിടട ഇരനിക്കുന്ന ഓകരക്ടോ ജനപ്രതനിനനിധനിയുസം നമര് കേനിട്ടക്ടോത്തേ ആളകേളടട കേണ്ണനീരുസം

പ്രയക്ടോസവസം കനരനിട്ടപ  അനുഭവനിചനിട്ടുണ്ടക്ടോകുടമന്നപ  ഞക്ടോന മനസനിലെക്ടോക്കുന്നു.  അതനിനപ

ശക്ടോശസ്വതമക്ടോടയക്ടോരു പരനിഹക്ടോരമുണ്ടക്ടോക്കക്ടോന തകദശ സസ്വയസംഭരണ വകുപപ ഉകദശനിക്കുന്നു.

നനിര്മ്മക്ടോണസം  പൂര്ത്തേനിയക്ടോയനിട്ടുള്ള എലക്ടോ വനീടുകേള്ക്കുസം നമരനിട്ടുടകേക്ടോടുത്തേപ ടറഗുലെഹറസപ

ടചെയ്യുന്നതനിനുള്ള ഒരു പദ്ധതനിയക്ടോണപ ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ ഉകദശനിക്കുന്നതപ.  ഇതനുസരനിചപ

750  സസ്വയര്ഫനീറപ  വടരയുള്ള വനീടുകേള്ക്കപ ഹഫന ഈടക്ടോക്കക്ടോടത നമര് നലകുസം.

പനിഴ ചുമത്തേനി നമരനിട്ടപ നലകേക്ടോന തക്ടോടഴപറയുസംവനിധമക്ടോണപ തനീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുള്ളതപ. 750

മുതല 1000 സസ്വയര്ഫനീറപ വടര 2,000 രൂപ പനിഴ ഈടക്ടോക്കനി നമര് നലകുസം. 1000-നു

മുകേളനില 1250 സസ്വയര്ഫനീറപ വടര 10,000 രൂപയുസം 1250-നു മുകേളനില 1500 സസ്വയര്

ഫനീറപ വടര 20,000 രൂപയുസം 1500-നു മുകേളനില 2000 സസ്വയര് ഫനീറപ വടര 50,000

രൂപയുസം  2000-ത്തേനിനു  മുകേളനില  2500  സസ്വയര്  ഫനീറപ  വടര  1,00,000  രൂപയുസം

2500-നു  മുകേളനില  3000  സസ്വയര്ഫനീറപ  വടര  5,00,000  രൂപയുസം  3000-ത്തേനിനു

മുകേളനില  10,00,000  രൂപയുസം  തകദശസ്ഥക്ടോപനങ്ങള്  ഹഫന  ഈടക്ടോക്കനി  ഈ

വനീടുകേള്ക്കപ  നമര്  നലകുസം.  സമ്പൂര്ണ്ണ  ഭവന  പദ്ധതനിടയ  സസംബനനിചപ  നമ്മള്

ആകലെക്ടോചെനിക്കുകമക്ടോള്  നനിര്മ്മക്ടോണസം  കേഴനിഞ  വനീട്ടനിടലെക്ടോന്നപ  കേനിടന്നുറങ്ങക്ടോനുള്ള

സക്ടോഹചെരരടമക്ടോരുങ്ങക്ടോടത വനിഷമനിക്കുന്ന ആളകേളടട ബുദ്ധനിമുട്ടപ കേക്ടോണക്ടോടത കപക്ടോകേരുടതന്നപ

സര്ക്കക്ടോരനിനുള്ളതുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ  ഇത്തേരടമക്ടോരു  തനീരുമക്ടോനത്തേനികലെക്കപ  തകദശസസ്വയസംഭരണ

വകുപപ നനീങ്ങനിയതപ. 

പഞക്ടോയത്തേപ-ഗക്ടോമ-നഗര  എഞനിനനീയറനിസംഗപ  വനിഭക്ടോഗങ്ങളനില  പ്രവര്ത്തേനിക്കുന്ന
മുഴുവന  ജനീവനക്കക്ടോടരയുസം  ഒരു  കകേക്ടോമണ്  സര്വ്വനീസനിടന്റെ  ഭക്ടോഗമക്ടോക്കക്ടോന  ഉതകുന്ന
നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണസം സസംസ്ഥക്ടോനത്തേപ നടത്തേക്ടോന ഗവണ്ടമന്റെപ ഉകദശനിക്കുന്നു.  അടുത്തേ
നനിയമസഭക്ടോ  സകമ്മളനത്തേനില  ഇതുമക്ടോയനി  ബനടപട്ട  നനിയമനനിര്മ്മക്ടോണസം  ടകേക്ടോണ്ടുവരക്ടോനക്ടോണപ
ആഗഹനിക്കുന്നതപ.  നനിലെവനില  നഗര-ഗക്ടോമ പ്രകദശങ്ങള്ക്കപ ഒടരക്ടോറ ടകേട്ടനിട നനിയമകമയുള.
മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേളനിലസം  കകേക്ടോര്പകറഷനുകേളനിലസം  പഞക്ടോയത്തുകേളനിലസം  ഒകര  നനിയമമക്ടോണപ
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നനിലെനനിലക്കുന്നതപ.  ഇതുടകേക്ടോണ്ടപ  ഒരുപക്ടോടപ  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേ  ബുദ്ധനിമുട്ടുകേള്  ഉടണ്ടന്നപ
ധക്ടോരക്ടോളസം ആളകേള് പറയുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  ഇതനുസരനിചപ മറപ പലെ സസംസ്ഥക്ടോനങ്ങളനിലസം
ഉള്ളതുകപക്ടോടലെ കകേക്ടോര്പകറഷനുകേള്ക്കുസം മുനനിസനിപക്ടോലെനിറനികേള്ക്കുസം പഞക്ടോയത്തുകേള്ക്കുസം
വരതരസമക്ടോയനിട്ടുള്ള ടകേട്ടനിട നനിയമസം ഉണ്ടക്ടോക്കുന്നതനിനുള്ള സക്ടോധരതടയ സസംബനനിചപ
പഠനിക്കക്ടോന തകദശസസ്വയസംഭരണ വകുപപ മൂന്നപ കേമ്മനിറനികേടള മൂന്നപ കേക്ടോരരങ്ങളടട ഉത്തേരവക്ടോദനിത്തേസം
ഏലപനിചടകേക്ടോണ്ടപ ഇതനിനകേസം  തനീരുമക്ടോനടമടുത്തേനിട്ടുണ്ടപ.  അവരുടട  റനികപക്ടോര്ട്ടപ  കേനിട്ടനിയക്ടോല
ഉടനതടന്ന ഇതുമക്ടോയനി ബനടപട്ട കേക്ടോരരത്തേനില അന്തനിമ തനീരുമക്ടോനടമടുത്തേപ ഗവണ്ടമന്റെപ
മുകന്നക്ടോട്ടുകപക്ടോകേണടമന്നക്ടോണപ  ആഗഹനിക്കുന്നതപ.  ജനകേനീയക്ടോസൂത്രണത്തേനിടന്റെ  രണ്ടക്ടോസംഘട്ടസം
അടുത്തേ  സക്ടോമത്തേനികേവര്ഷസം  കുറമറരനീതനിയനില  നടപനിലെക്ടോക്കക്ടോനുള്ള  നടപടനികേള്
ആരസംഭനിചകേഴനിഞ.  ഇക്കക്ടോലെമത്രയുസം  ഒമതപ  മക്ടോസസം  പദ്ധതനി  രൂപനീകേരണത്തേനിനുസം
മൂന്നപ മക്ടോസസം പദ്ധതനി നനിര്വ്വഹണത്തേനിനുടമന്നുള്ളതക്ടോയനിരുന്നു സ്ഥനിതനി. ഇതനിടനക്ടോരു മക്ടോറസം
വരുത്തേനി മൂന്നപ  മക്ടോസസംടകേക്ടോണ്ടപ  പദ്ധതനി രൂപനീകേരനിചപ  ഒനപതപ  മക്ടോസസം പദ്ധതനിയുടട
നനിര്വ്വഹണത്തേനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കുന്ന ഒരു സക്ടോഹചെരരസം ഒരുക്കുകേ എന്നുള്ളതക്ടോണപ
പ്രകതരകേമക്ടോയനി ലെകരമനിടുന്നതപ.

അപക്ടോകേതകേളനിലക്ടോത്തേ വനീടുനനിര്മ്മക്ടോണ അകപകയനികന്മേല വണ്കഡ ടപര്മനിറപ
സനിസസം ആരസംഭനിക്കക്ടോന ഗവണ്ടമന്റെപ ആഗഹനിക്കുന്നുണ്ടപ. കേക്ടോലെക്ടോന്തരത്തേനില മറപ നനിര്മ്മക്ടോണ
കമഖലെകേളനികലെയ്ക്കുകൂടനി  ഇതപ  വരക്ടോപനിപനിക്കുവക്ടോന  ശ്രമനിക്കുന്നതക്ടോണപ.  സസ്വന്തമക്ടോയനി
ടകേട്ടനിടങ്ങളനിലക്ടോത്തേ തകദശ സ്ഥക്ടോപനങ്ങള്ക്കപ ആസ്ഥക്ടോന മന്ദനിരങ്ങള് നനിര്മ്മനിക്കുന്ന
തനിനക്ടോവശരമക്ടോയ  സഹക്ടോയസം  ഗവണ്ടമന്റെപ  നലകുസം.  മക്ടോലെനിനര  സസംസരണത്തേനിനപ
ഫലെവത്തേക്ടോയ സസംവനിധക്ടോനങ്ങള് കകേന്ദ്രനീകൃതമക്ടോയുസം വനികകേന്ദ്രനീകൃതമക്ടോയുസം ഗവണ്ടമന്റെപ
ആവനിഷ്കരനിക്കുസം. ആശ്രയ പദ്ധതനി വരക്ടോപനിപനിക്കുകേയുസം കുടുസംബശ്രനീടയ കലെക്ടോകകേക്ടോത്തേര
മക്ടോതൃകേയക്ടോക്കനി ഉയര്ത്തുകേയുസം ടചെയ്യുസം.  സസംസ്ഥക്ടോനത്തേക്ടോദരമക്ടോയനി കുടുസംബശ്രനീടയ ഉപകയക്ടോഗനിചപ
സസംസ്ഥക്ടോനടത്തേ  പ്രവക്ടോസനികേളടട  കേണടക്കടുക്കക്ടോന  തകദശസസ്വയസംഭരണ  വകുപപ
തനീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണ്ടപ.  കേക്ടോട്ടനിടലെ  പുലെനികേളടടയുസം  ആനകേളടടയുസം  കേണക്കുകേടളലക്ടോസം
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  കേയ്യേനിലടണ്ടങ്കനിലസം  ഓകരക്ടോ  വര്ഷവസം  കകേക്ടോടനിക്കണക്കനിനപ  രൂപ
വനികദശനക്ടോണരസം  കനടനിത്തേരുന്ന  പ്രവക്ടോസനികേളടട  കേണക്കപ  മക്ടോത്രസം  ഇല.  കേഴനിഞ
എല.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ കേക്ടോലെത്തേക്ടോണപ പ്രവക്ടോസനികേള്ക്കക്ടോയനി ധക്ടോരക്ടോളസം കകമ
പദ്ധതനികേള് പ്രഖരക്ടോപനിചതപ.  കുടുസംബശ്രനീടയ ഉപകയക്ടോഗനിചടകേക്ടോണ്ടപ സസംസ്ഥക്ടോനടത്തേ
പ്രവക്ടോസനികേളടട കേണടക്കടുപപ ആരസംഭനിക്കക്ടോന കപക്ടോവകേയക്ടോണപ. 

ഈ  വകുപനിടന്റെ  ചെര്ചയുമക്ടോയനി  ബനടപട്ടപ  ഭരണ-പ്രതനിപക  കഭദമകനര

അഭനിപ്രക്ടോയ  പ്രകേടനങ്ങളസം  വനിമര്ശനങ്ങളസം  ഉന്നയനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  ടകേക്ടോചനിടയ

മക്ടോത്രമക്ടോണപ സക്ടോര്ട്ടപസനിറനി പദ്ധതനിയനില ഉള്ടപടുത്തേനിയനിരുന്നതപ.  എന്നക്ടോല ഇകപക്ടോള്
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തനിരുവനന്തപുരകത്തേയുസം ഉള്ടപടുത്തേനിയനിട്ടുണ്ടപ.  സക്ടോര്ട്ടപ  സനിറനി  പദ്ധതനിയുടട  മുഴുവന

തുകേയുസം  കകേന്ദ്രസര്ക്കക്ടോരക്ടോണപ  വഹനിക്കുന്നടതന്നക്ടോണപ  ചെനിലെ ആളകേള് ടതറനിദ്ധരനിചനി

രനിക്കുന്നതപ.  സക്ടോര്ട്ടപ  സനിറനി  മനിഷനനികലെയപ  ടതരടഞടുക്കടപടുന്ന  പട്ടണത്തേനില

2500 കകേക്ടോടനി രൂപയുടട നനികകപമക്ടോണപ വരക്ടോന കപക്ടോകുന്നതപ. അതനില 500 കകേക്ടോടനി രൂപ

മക്ടോത്രമക്ടോണപ  കകേന്ദ്ര  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ  വനിഹനിതസം.  500  കകേക്ടോടനി  രൂപ  സസംസ്ഥക്ടോന

ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ വനിഹനിതമക്ടോണപ. 1000 കകേക്ടോടനി രൂപ എകപകറണല ഏജനസനികേളടട

കലെക്ടോണ് മുകഖനയക്ടോണപ ലെഭനിക്കുന്നതപ.   500  കകേക്ടോടനി രൂപ  (കേണ്വര്ജനസപ)  വനിവനിധ

പദ്ധതനികേളടട  സമനസ്വയത്തേനിലൂടടയക്ടോണപ  സമക്ടോഹരനിക്കുന്നതപ.  ഇങ്ങടനയക്ടോണപ

2500  കകേക്ടോടനി  രൂപയുടട  നനികകപസം  സക്ടോര്ട്ടപ  സനിറനി  മനിഷനനില  ഉള്ടപടുത്തേടപട്ട

പട്ടണങ്ങളനില ഉപകയക്ടോഗടപടുത്തേക്ടോന കപക്ടോകുന്നതപ. 

ടകേക്ടോചനിന കകേക്ടോര്പകറഷനുമക്ടോയനി ബനടപട്ടപ നനിലെനനിലക്കുന്ന ചെനിലെ  പ്രശങ്ങള്

പരനിഹരനിക്കുന്നതനിനപ  ബനടപട്ട  ആളകേളടട  ഒരു മനീറനിസംഗപ  വരുന്ന ആഴ്ച  ഇവനിടട

വനിളനിചകൂട്ടനിയനിട്ടുണ്ടപ.  യു.എല.ബനി.  ടഷയര്  കസറപ  ഗവണ്ടമന്റെപ  നലകേണടമന്നപ

ഇവനിടട ഒരക്ടോവശരമുയരുകേയുണ്ടക്ടോയനി. അക്കക്ടോരരസം ഗവണ്ടമന്റെപ പരനിഗണനിക്കുന്നതക്ടോണപ.

അഹക്ടോഡ്സനിടന്റെ  പ്രവര്ത്തേനസം  ഇതനിനകേസം  ഹവനഡപ  അപപ  ടചെയ്തുകേഴനിഞ.

ഇന്നപ  അതപ  അനക്ടോഥമക്ടോയനി  കേനിടക്കുകേയക്ടോണപ.  ആ  സഗൗകേരരങ്ങടള  ഇനനിമുതല

ഫലെപ്രദമക്ടോയനി  ഉപകയക്ടോഗനിക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനിയക്ടോണപ  അഹക്ടോഡ്സനിടന  കേനിലെയുമക്ടോയനി

സസംകയക്ടോജനിപനിക്കുന്നതപ.  അഹക്ടോഡ്സനിടന രകനിക്കക്ടോനക്ടോണപ ഗവണ്ടമന്റെപ ശ്രമനിക്കുന്നതപ.

ശുദ്ധ  ഗക്ടോനനിയനക്ടോയനിട്ടുള്ള  കേനിലെയുടട  ഡയറകര്  ബക്ടോലെന  മക്ടോഷപ  പറഞതപ,

ഇടതലക്ടോസംകൂടനി കയക്ടോജനിപനിചപ ഒരു എകലെന്റെപ ടടയനിനനിസംഗപ ടസന്റെറക്ടോക്കണടമന്നുള്ളതപ

എടന്റെ വലെനിയ ആഗഹമക്ടോയനിരുന്നു എന്നക്ടോണപ.  ഈ സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ കേക്ടോലെത്തേപ അതപ

വരുന്നുടവന്നുള്ളതനില  വലെനിയ  സകന്തക്ടോഷസം.  അകദഹസം  കരഖടപടുത്തേനിയ  കേക്ടോരരസം

ഞക്ടോന ഇവനിടട സൂചെനിപനിക്കുകേയക്ടോണപ.

കലെക്ടോകേബക്ടോങ്കനിടന്റെ  സഹക്ടോയസം  കൂടുതല  തകദശസ്ഥക്ടോപനങ്ങള്ക്കപ  ലെഭരമക്ടോക്കുസം.

നല  കപ്രക്ടോജകകേള് നബക്ടോര്ഡനില സമര്പനിക്കക്ടോന തനീര്ചയക്ടോയുസം ഗവണ്ടമന്റെപ ശ്രമനിക്കുസം.

മക്ടോലെനിനര  സസംസരണ പദ്ധതനികേള്ക്കപ  മുന്തനിയ പരനിഗണന  നലകുസം.  പ്രക്ടോകയക്ടോഗനികേ

പദ്ധതനികേളക്ടോകുസം നടപനിലെക്ടോക്കുകേ.  മക്ടോലെനിനരമുക കകേരളടമന്ന സസ്വപസം  അഞപ വര്ഷസം

ടകേക്ടോണ്ടപ യക്ടോഥക്ടോര്ത്ഥരമക്ടോക്കലെക്ടോണപ ലെകരസം.
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ഡനി.പനി.സനി.-കേടള ദുര്ബലെമക്ടോക്കുന്ന നനിലെപക്ടോടപ  ഒരു കേക്ടോരണവശക്ടോലസം  ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ

ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുണ്ടക്ടോവകേയനില.  കേളകര്മക്ടോരുടട  അഭക്ടോവത്തേനില  ഒരു  കേക്ടോരണവശക്ടോലസം

ഡനി.പനി.സനി.കേള്  കൂടരുടതന്നപ  കേര്ശന  നനിര്കദശസം  നലകേനിയനിട്ടുണ്ടപ.  കുകറക്കക്ടോലെങ്ങളക്ടോയനി

കേളകര്മക്ടോര്  തങ്ങളടട  സകബക്ടോര്ഡനികനറപസക്ടോയ  ഉകദരക്ടോഗസ്ഥന്മേക്ടോടര  മുനനനിര്ത്തേനിയക്ടോണപ

ഡനി.പനി.സനി.കേള്  നടത്തേനിവരുന്നതപ.  ഡനി.പനി.സനി.കേളടട  പ്രക്ടോധക്ടോനരവസം  പ്രസകനിയുസം

കുറചടവന്നുള്ള ആകകപസം ഉയര്ന്നുവന്നതനിടന്റെ പശ്ചക്ടോത്തേലെത്തേനിലെക്ടോണപ ഇത്തേരത്തേനിലള്ള

ഒരു നനിര്കദശസം കേളകര്മക്ടോര്ക്കപ നലകേനിയനിട്ടുള്ളതപ. 

ജനീവനക്കക്ടോരുടട എണ്ണസം കുറഞതപ കേഴനിഞ നക്ടോലമക്ടോസസംടകേക്ടോണ്ടപ ഉണ്ടക്ടോയനിട്ടുള്ളതല.

അതനിടന്റെ  കേക്ടോരണങ്ങള്  ശ്രനീമതനി  പ്രതനിഭ  ഹരനി  ഇവനിടട  പറയുകേയുണ്ടക്ടോയനി.

സനീനനികയക്ടോറനിറനിയുമക്ടോയനി ബനടപട്ടപ രണ്ടപ വരകനികേള് തമ്മനിലള്ള കകേസനില കേകനി

കചെര്ന്നതുടകേക്ടോണ്ടപ  കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോരനിടന്റെ കേക്ടോലെത്തേപ  179  പഞക്ടോയത്തേപ ടസക്രട്ടറനിമക്ടോടര

നനികയക്ടോഗനിക്കക്ടോന കേഴനിയക്ടോടത്തേക്ടോരു നനിസഹക്ടോയക്ടോവസ്ഥ ഉടടലെടുത്തു.  ഈ ഗവണ്ടമന്റെപ

അതനിടന  മറനികേടക്കക്ടോനുള്ള  തനീവമക്ടോയ  യജത്തേനില  ഏര്ടപട്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.

സുപ്രനീസം  കകേക്ടോടതനിയനില നനിലെനനിലക്കുന്ന കകേസുമക്ടോയനി  ബനടപട്ടപ  നനിയകമക്ടോപകദശസം

കതടനിയതനിനുകശഷസം  179  തസനികേകേളസം നനികേത്തുവക്ടോനക്ടോണപ ഉകദശനിക്കുന്നതപ.  വരുന്ന

നവസംബര് മക്ടോസകത്തേക്ടോടുകൂടനി ആ പ്രശത്തേനിനപ പരനിഹക്ടോരസം കേക്ടോണക്ടോന കേഴനിയുസം.  അതുകപക്ടോടലെ

തടന്ന നനിലെവനിലള്ള കപക്ടോസ്റ്റുകേളനില  നനിയമനസം  നടക്കുകമക്ടോള് അങ്ങടന നനിയമനിക്കടപടുന്നവര്ക്കപ

ബനടപട്ട തകദശസ്ഥക്ടോപനങ്ങള് കപടമന്റെപ നലകേണടമന്നുള്ളതപ പ്രയക്ടോസമുണ്ടക്ടോക്കുന്നുടവന്നപ

തകദശസ്ഥക്ടോപനങ്ങളടട  പ്രതനിനനിധനികേള്  പറയുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  അക്കക്ടോരരടത്തേക്കുറനിചപ

ഗവണ്ടമന്റെപ  ഫനിനക്ടോനസപ  മനിനനിസറുമക്ടോയനി  സസംസക്ടോരനിചപ  ആവശരമക്ടോയ  നടപടനി

സസ്വനീകേരനിക്കുടമന്നപ ഈ അവസരത്തേനില പറയുകേയക്ടോണപ. 

ഐ.ടകേ.എസം.-ടന അതനിടന്റെ പരനിമനിതനികേളനില നനിന്നുസം രകനിക്കുടമന്നപ മക്ടോത്രമല

അതനിടന ദുര്ബലെടപടുത്തേക്ടോനുള്ള ഒരു നനീക്കവസം സര്ക്കക്ടോരനിന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുസം ഉണ്ടക്ടോവകേയനില.

ഐ.ടകേ.എസം.-ടന്റെ തലെപത്തേപ എകനികേബ്യൂട്ടനീവപ ഡയറകറക്ടോയനി മനിടുക്കനക്ടോയ ഒരു ഓഫനീസടറ

നനിയമനിചപ അതനിടന ശകനിടപടുത്തേനി മുകന്നക്ടോട്ടുടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകുസം.  സനില ഓവര് മുഴുവന

കേരക്ടോരനിഓവര് ടചെയ്യേക്ടോന ഗവണ്ടമന്റെപ  തനീരുമക്ടോനനിചനിട്ടുണ്ടപ.  ഒരു ബുദ്ധനിമുട്ടുസം  ഇതുമക്ടോയനി

ബനടപട്ടപ  ഒരു തകദശസ്ഥക്ടോപനത്തേനിനുസം  ഉണ്ടക്ടോവനില.  വരകമക്ടോയനിട്ടുള്ള നനിര്കദശസം

തകദശ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളടട  ടസക്രട്ടറനിമക്ടോര്ക്കപ  നലകേനിക്കഴനിഞ.  ഇതനിനക്ടോവശരമക്ടോയ

സഗൗകേരരസം ഐ.ടകേ.എസം.-ടന്റെ കസക്ടോഫപ ടവയറനിലസം വരുത്തേനിയനിട്ടുണ്ടപ. 
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ഇവനിടട കഡക്ടോ. എസം. ടകേ. മുനനീര് പറഞതപ  സുന്ദരനികേളക്ടോയ നക്ടോലെപ സനീകേടള വനിവക്ടോഹസം
കേഴനിക്കുകമക്ടോഴുണ്ടക്ടോകുന്ന ഒരു ബുദ്ധനിമുട്ടക്ടോണപ ഞക്ടോന അനുഭവനിക്കുന്നടതന്നക്ടോണപ.  അല,
കേഴനിഞ സര്ക്കക്ടോര് സുന്ദരനിയക്ടോടയക്ടോരു ടപണ്കുട്ടനിടയ മൂന്നപ കേഷണമക്ടോക്കനി ടവട്ടനിമുറനിച. ഒരു
ശസക്രനിയയനിലൂടട വനികചദനിച അസംഗങ്ങള് മുഴുവന സസംകയക്ടോജനിപനിചപ എല.ഡനി.എഫപ.
സര്ക്കക്ടോര്  സുന്ദരനിയക്ടോടയക്ടോരു  ടപണ്കുട്ടനിയക്ടോക്കനിയക്ടോണപ  എനനിക്കപ  ഇതനിടന  തന്നനിരനിക്കുന്നടതന്നപ
അകദഹസം ഓര്ക്കണസം. അങ്ങയുടട വന്ദര പനിതക്ടോവപ സനി.  എചപ.  മുഹമ്മദ്കകേക്ടോയ സക്ടോഹനിബപ
ഉള്ടപടുന്ന ലെനീഗപ കനതൃതസ്വസം അഹമ്മദപ കുരനിക്കടള ഏലപനിച അകത സഗൗന്ദരരകത്തേക്ടോടു
കൂടനിയക്ടോണപ എടന്നയുസം സഖക്ടോവപ പനിണറക്ടോയനി വനിജയന ഏലപനിചനിരനിക്കുന്നതപ.  അവക്കക്ടോദര്
കുട്ടനിനഹ സക്ടോഹനിബനിടന അന്നടത്തേ ലെനീഗപ കനതൃതസ്വസം ഏലപനിച അകത രൂപത്തേനിലെക്ടോണപ
സഖക്ടോവപ  പനിണറക്ടോയനി  വനിജയന ഈ സുന്ദരനിക്കുട്ടനിടയ എടന്നയുസം ഏലപനിചനിരനിക്കുന്നതപ.
അക്കക്ടോരരത്തേനില  അകങ്ങയപ  യക്ടോടതക്ടോരു  തരത്തേനിലമുള്ള  ബുദ്ധനിമുട്ടുസം  ഹവഷമരവസം
കവടണ്ടന്നപ ഈ സന്ദര്ഭത്തേനില അങ്ങടയ അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണപ.  അങ്ങപ പ്രസനിഡനസം
ഞക്ടോന ടസക്രട്ടറനിയുമക്ടോയനി അഞപ വര്ഷസം ഉണ്ടക്ടോയനിരുന്നു. അതനിടന്റെ കസ്നേഹസം മുഴുവന
പ്രകേടനിപനിചടകേക്ടോണ്ടുതടന്നയക്ടോണപ ഇതപ പറയുന്നതപ.  

മനീഡനിയക്ടോശ്രനീടയക്കുറനിചപ  ഇവനിടട ബഹുമക്ടോനരനക്ടോയ ഗകണഷപ കുമക്ടോര് ചെനിലെ കേക്ടോരരങ്ങള്

പറയുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  1072  സനി.ഡനി.എസ്സുകേളനില നനിന്നുസം രണ്ടുകപടര വനീതസം എടുത്തേപ

2144  കപര്ക്കപ കേമ്മബ്യൂണനികക്കഷന കമഖലെയനില പരനിശനീലെനസം നലകുന്നതനിനുകവണ്ടനി

ആരസംഭനിച പദ്ധതനിയക്ടോയനിരുന്നു മനീഡനിയക്ടോശ്രനീ.  ഇകതക്ടോടടക്ടോപസം  കഫക്ടോകട്ടക്ടോഗക്ടോഫനിയനില

തക്ടോലപരരമുള്ള ആളകേടളകടനി പടങ്കടുപനിചപ  ടഫയനിസംശ്രനീ എന്ന മടറക്ടോരു സസംവനിധക്ടോനവസം

രൂപനീകേരനിച.  ഇവര്ക്കപ  പരനിശനീലെനസം  നലകുന്നതനിനുകവണ്ടനി  2014  ടസപ്തസംബറനില

ഒരു  പത്രപരസരസം  നലകുന്നകതക്ടോടുകൂടനിയക്ടോണപ  മനീഡനിയക്ടോശ്രനീടയ  സസംബനനിക്കുന്ന

വക്ടോര്ത്തേകേള്  പുറത്തുവരുന്നതപ.  പതനിനക്ടോലെപ  ജനിലകേളനിലനനിന്നുസം  അഞസംഗങ്ങളടട

രണ്ടപ ഗ്രൂപ്പുകേള്, അങ്ങടന 140 കപര്ക്കപ കഫക്ടോകട്ടക്ടോഗക്ടോഫനിയനില പ്രക്ടോവനീണരസം നലകേക്ടോന

മനീഡനിയക്ടോശ്രനീ രൂപനീകേരനിക്കുകേയുസം ടചെയ്തു.  ഇവര്ക്കപ  പരനിശനീലെനസം  നലകുന്നതനിനുകവണ്ടനി

അറുപതപ ലെകസം രൂപ നനീക്കനിവയ്ക്കുകേയുസം ടടണ്ടര് നടപടനി  സസ്വനീകേരനിക്കുകേയുസം ടചെയ്തു.

അതനില  കലെക്ടോവസപ  ടടണ്ടറക്ടോയനി  അറുപതപ  ലെകസം  രൂപ  എടുത്തേ  കകേക്ടോഴനികക്കക്ടോട്ടുള്ള

സഗൗത്തേപ  ഏഷരന  കകേക്ടോകളജപ  ഓഫപ  കജര്ണലെനിസസം  എന്ന  സ്ഥക്ടോപനത്തേനിനക്ടോണപ

ടടയനിനനിസംഗനിനുള്ള  കേസ്വകട്ടഷന  ലെഭനിചതപ.  പ്രശസം  അതല.  ടടയനിനനിസംഗപ   നടത്തേക്ടോന

ടടണ്ടര്  ടചെയ  അടലങ്കനില  കേസ്വക്ടോട്ടപ  ടചെയ  അകത  സ്ഥക്ടോപനത്തേനിനപ  പനിന്നനീടപ  ഒരു

ടടണ്ടര്കപക്ടോലമനിലക്ടോടതയക്ടോണപ  225-ഓളസം പഞക്ടോയത്തുകേളനില നനിന്നുസം 65,000  രൂപ

സമക്ടോഹരനിചപ  രണ്ടപ  കകേക്ടോടനി  രൂപ  നലകേനി  കഡക്ടോക്കുടമകന്റെഷന  നടത്തുന്നതനിനപ



ധനകേക്ടോരരസം 491

ശ്രമനിചതപ. അവരുമക്ടോയനി കുടുസംബശ്രനീ ഉണ്ടക്ടോക്കനിയ എസം.ഒ.യു.-വനിനപ നനിയമ വകുപനിടന്റെ

ഒരു തരത്തേനിലള്ള കേണ്കേറനസുസം ലെഭനിചനിരുന്നനില. നനിയമ വകുപപ ടവറപ ടചെയ എസം.ഒ.യു.

ആയനിരുന്നനില കുടുസംബശ്രനീ ഈ സ്ഥക്ടോപനവമക്ടോയനി ഒപ്പുവചതപ. ടടയനിനനിസംഗനിനുകവണ്ടനി

മക്ടോത്രസം ടടണ്ടര് ടചെയപ ടതരടഞടുക്കടപട്ട സ്ഥക്ടോപനടത്തേ പനിന്നനീടപ എന്തുടകേക്ടോണ്ടക്ടോണപ

ഒരു ടടണ്ടര്കപക്ടോലമനിലക്ടോടത ഭനീമമക്ടോയ സസംഖരയുമക്ടോയനി ബനടപട്ട കേക്ടോരരസം ഏലപനിച

ടതന്നുള്ളതപ  ശരനിക്കുസം  മനസനിലെക്ടോകുന്നനില.  അതുടകേക്ടോണ്ടുതടന്നയക്ടോണപ  അന്നുതടന്ന

ഇതനിടന സസംബനനിചപ ആകകപങ്ങള് ഉയരുകേയുസം അകനസ്വഷണസം നടക്കുകേയുസം ടചെയ്തു.

അകനസ്വഷണ റനികപക്ടോര്ട്ടപ സര്ക്കക്ടോരനിനപ കേനിട്ടനിയനിട്ടുണ്ടപ.  തനീര്ചയക്ടോയുസം അതുമക്ടോയനി ബനടപട്ടപ

ഉചെനിതമക്ടോയ  നടപടനി  ഗവണ്ടമന്റെപ  സസ്വനീകേരനിക്കുടമന്നപ   ഞക്ടോന  ഈ  സന്ദര്ഭത്തേനില

സഭടയ അറനിയനിക്കുകേയക്ടോണപ. 

ഒഴനിവകേളടട  കേക്ടോരരസം  ഇവനിടട  കനരടത്തേ സൂചെനിപനിക്കുകേയുണ്ടക്ടോയനി.  ഒഴനിവകേള്
രണ്ടുമക്ടോസസം ടകേക്ടോകണ്ടക്ടോ നക്ടോലമക്ടോസസം ടകേക്ടോകണ്ടക്ടോ വന്നനിട്ടുള്ളതല.  കേക്ടോലെക്ടോകേക്ടോലെങ്ങളക്ടോയനി
നനിലെനനിലക്കുന്ന ഒഴനിവകേളക്ടോണപ. നമ്മുടട സസംസ്ഥക്ടോനത്തേപ ഏതക്ടോണ്ടപ 1904 അസനിസന്റെപ
എഞനിനനീയര്മക്ടോരനില  108  എണ്ണവസം  829  ഓവര്സനിയര്മക്ടോരനില  226  എണ്ണവസം
776  ടസക്കന്റെപ  കഗഡപ ഓവര്സനിയര്മക്ടോരനില  65  എണ്ണവസം  1198  ഫസപ കഗഡപ
ഓവര്സനിയര്മക്ടോരനില 362 എണ്ണവസം ഒഴനിഞകേനിടക്കുകേയക്ടോണപ.  അവ പനി.എസപ.സനി.-ക്കപ
റനികപക്ടോര്ട്ടപ  ടചെയനിട്ടുണ്ടപ.  പനി.എസപ.സനി ലെനിസ്റ്റുള്ളതനിലനനിന്നുസം നനിയമനസം നടത്തേനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുന്നു.
വലെനിയ  പ്രയക്ടോസസം  ഈ  രസംഗത്തുണ്ടപ.  പനി.എസപ.സനി.  ടചെയര്മക്ടോനുമക്ടോയനി  കനരനിട്ടപ
സസംസക്ടോരനിക്കണടമന്നപ ഉകദശനിക്കുന്നുണ്ടപ. എന്തക്ടോയക്ടോലസം ഈ പ്രശസം പരനിഹരനിചലക്ടോടത
തകദശ  സസ്വയസംഭരണ സ്ഥക്ടോപനങ്ങളടട പ്രവര്ത്തേനസം നലരനീതനിയനില മുകന്നക്ടോട്ടുടകേക്ടോണ്ടുകപക്ടോകേക്ടോന
കേഴനിയനില.  അതനിനപ  എലക്ടോ  ആളകേളകടയുസം  സഹക്ടോയസഹകേരണങ്ങള്  ഞക്ടോന  ഈ
സന്ദര്ഭത്തേനില പ്രതനീകനിക്കുകേയക്ടോണപ.  ഇവനിടട ഉയര്ന്നുവന്ന എലക്ടോ നല നനിര്കദശങ്ങളസം
മുഖവനിലെയ്ടക്കടുത്തുടകേക്ടോണ്ടപ തകദശ സ്ഥക്ടോപനങ്ങടള ശകനിടപടുത്തുവക്ടോനുള്ള ശ്രമങ്ങളനില
മുഴുകുസം. അതനില നനിങ്ങടളലക്ടോവരുസം കേകനിരക്ടോഷനീയസം മറന്നുടകേക്ടോണ്ടപ  സഹകേരനിക്കണസം.

ശ്രനീ  .    എസം  .    ഉമ്മര്:  സര്,  അങ്ങയുടട  സുന്ദരനിക്കപ  എലക്ടോവനിധ  സന്തക്ടോന
സഗൗഭക്ടോഗരങ്ങളസം ഉണ്ടക്ടോകേടട്ട എന്നപ ഞക്ടോന ആശസംസനിക്കുന്നു.  ഒരു കേക്ടോരരസം,  തകദശ
സസ്വയസംഭരണ  സ്ഥക്ടോപനങ്ങളനില  ആഡനിറപ  10  ശതമക്ടോനസം  മക്ടോത്രകമ  നടത്തുകേയുള
എന്നപ  ഇന്നടത്തേ  പത്രത്തേനില  കേണ്ടു.  അങ്ങടന  സര്ക്കുലെറുസം  കപക്ടോയനിട്ടുടണ്ടന്നപ
പറയുന്നു.  അതപ  ശരനിയക്ടോകണക്ടോ?  ടതരുവപ  നക്ടോയളനിലക്ടോത്തേ  ഒരു  കകേരളടത്തേ  അങ്ങപ
സസ്വപസം   കേണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  മനുഷരജനീവനക്ടോണപ  പ്രധക്ടോനസം  നക്ടോയയുടട  ജനീവനല
എന്നതപ വളടര ആകവശകത്തേക്ടോടുകൂടനി സസ്വനീകേരനിചപ പലെ പഞക്ടോയത്തേപ പ്രസനിഡനമക്ടോരുസം
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ടതരുവപ  നക്ടോയടള  ടകേക്ടോന്നനിട്ടുണ്ടപ.  ആ  പഞക്ടോയത്തേപ  പ്രസനിഡനമക്ടോരുടട  കപരനില
ഇകപക്ടോള്  കകേടസടുത്തേനിട്ടുണ്ടപ.  അവടര  രകനിക്കക്ടോന  അങ്ങപ  എടന്തങ്കനിലസം  നടപടനി
സസ്വനീകേരനിക്കുകമക്ടോ; അതുകപക്ടോടലെ  മുമപ  പത്രത്തേനില കേണ്ടനിരുന്നു, സഭയനിലസംവചപ അങ്ങപ
പറഞ.  ആടരങ്കനിലസം  വനികരക്ടോധസം വചപ  ഒരക്ടോളടട കപരനില വക്ടോര്ത്തേ ടകേക്ടോടുത്തേക്ടോല,
നക്ടോചറല ജസനിസനിടനതനിരക്ടോയനി പത്രവക്ടോര്ത്തേയുടട അടനിസ്ഥക്ടോനത്തേനില സടസനഡപ ടചെയ്യുകേ
എന്നുപറയുന്നതപ പഞക്ടോയത്തേപ സസംവനിധക്ടോനടത്തേ ശകനിടപടുത്തുകമക്ടോ എന്നുള്ളതുകൂടനി
അങ്ങപ വരകമക്ടോക്കണസം.

ശ്രനീ  .   ഹഹബനി ഈഡന: സര്, സസ്വനിവകറജപ ടനീറപടമന്റെപ പക്ടോനകേള് എലക്ടോ പ്രധക്ടോനടപട്ട

നഗരങ്ങളനിലസം  ഉള്ളതക്ടോണപ.  5  ശതമക്ടോനസം  മക്ടോത്രമക്ടോണപ  ടകേക്ടോചനി  നഗരത്തേനിലള്ളതപ.

അതനിടന്റെ  പ്രവര്ത്തേനസം എ.ഡനി.ബനി.  വക്ടോയയക്ടോയുസം  പലെ ഏജനസനികേള്  വഴനിയക്ടോയനി

വക്ടോയടയടുത്തുസം  നമ്മള്  തുടങ്ങനിയതക്ടോണപ.  അതനിടന്റെ  പ്രവര്ത്തേനങ്ങള്  പനമള്ളനി

നഗറനിലസം മുണ്ടസംകവലെനിയനിലസം എലക്ടോസം പുകരക്ടോഗമനിച.  ജനങ്ങളടട എതനിര്പ്പുമൂലെസം പലെ

സ്ഥലെങ്ങളനിലസം പ്രവര്ത്തേനസം നനിര്ത്തേനിവയ്കക്കണ്ടനി വന്നു.  എ.ഡനി.ബനി.  ആ കലെക്ടോണ്

തനിരനിച കചെക്ടോദനിചനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  പലെ ഹപപ്പുകേളസം ഇറക്കനിവനിട്ടതനിടന്റെ തുകേ തനിരനിച

കചെക്ടോദനിചനിരനിക്കുന്ന  ഒരു  സക്ടോഹചെരരസം  ഉണ്ടക്ടോയനിടക്കക്ടോണ്ടനിരനിക്കുകേയക്ടോണപ.  സസ്വനിവകറജപ

സനിസസം കുറചകൂടനി കേക്ടോരരകമമക്ടോക്കക്ടോന കവണ്ടനിയുള്ള നടപടനി ഉണ്ടക്ടോകുകമക്ടോ  എന്നക്ടോണപ

അറനികയണ്ടതപ. 

ശ്രനീ  .    എന  .    ഷസംസുദനീന: സര്, അട്ടപക്ടോടനിയനിടലെ അഹക്ടോഡ്സുമക്ടോയനി ബനടപട്ടപ

മനനി  പറഞ കേക്ടോരരസം  പൂര്ണ്ണ അര്ത്ഥത്തേനില ശരനിയല.  അതപ   ഹവനഡപ  അപപ

ടചെയനിട്ടനില.  അഹക്ടോഡ്സനിലണ്ടക്ടോയനിരുന്ന  ജപക്ടോന  പദ്ധതനിയക്ടോണപ  നനിലെചകപക്ടോയതപ.

അഹക്ടോഡ്സനിനപ  ഒരു ഗകവണനിസംഗപ  കബക്ടോഡനിയുണ്ടപ.  അഹക്ടോഡ്സപ  ഹകേമക്ടോറുന്നതനിനുമുമപ,

ഗവണ്ടമന്റെനിനപ അതനികന്മേല നനിയനണമുടണ്ടന്നുള്ളതപ ശരനിയക്ടോണപ. പകക എസം.പനി,

എസം.എല.എ.,  പഞക്ടോയത്തേപ പ്രസനിഡന്റെപ,  കബക്ടോക്കപ പ്രസനിഡന്റെപ,  ജനിലക്ടോ പഞക്ടോയത്തേപ

എന്നനിവര് ടമമര്മക്ടോരക്ടോയനിട്ടുള്ള ഒരു ഗകവണനിസംഗപ കബക്ടോഡനിയുണ്ടപ. അതപ ജനകേനീയമക്ടോയ

സഭയക്ടോണപ.  ആ ഗകവണനിസംഗപ  കബക്ടോഡനി  കപക്ടോലസം  കചെരക്ടോടതയക്ടോണപ  ഇതപ  കേനിലെയുടട

സബ്ടസന്റെറക്ടോക്കനി  മക്ടോറനിയതപ.  ഞക്ടോന  ഇവനിടട  സൂചെനിപനിചതപ,  അതനിനപ  ഒരുപക്ടോടപ

പരനിജക്ടോനമുണ്ടപ. പുഴ പുനര്ജനനിപനിച, പരനിസ്ഥനിതനി പുനന്തഃസ്ഥക്ടോപന പദ്ധതനിയക്ടോണപ

അഹക്ടോഡ്സപ.  അതുടകേക്ടോണ്ടപ  കകേവലെസം  അതനിടന്റെ  ആഡനികറക്ടോറനിയവസം  കകേക്ടോമഗൗണ്ടുസം

കേനിലെയപ ടകേക്ടോടുക്കുന്നതുകപക്ടോടലെയക്ടോവരുതപ.  ഗകവണനിസംഗപ കബക്ടോഡനി വനിളനിചകൂട്ടണസം. 
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മനി  .    സനീക്കര്:  ശ്രനീ.  എന.  ഷസംസുദനീന ഇകത വനിഷയസം ഒരു തവണ സഭയനില
ഉന്നയനിചനികല? അതപ നടക്കുകമക്ടോ? 

കഡക്ടോ  .    ടകേ  .    ടനി  .    ജലെനീല:  സര്,  ഇവനിടട  പറഞ മൂന്നപ  കേക്ടോരരങ്ങളനില ഒന്നപ,
ഓഡനിറനിടന സസംബനനിചപ ഇന്നപ പത്രത്തേനില വക്ടോര്ത്തേ കേണ്ടനിരുന്നു. അതപ സസംബനനിചപ
എന്തക്ടോടണന്നുള്ളതപ അകനസ്വഷനിക്കുസം. ഞക്ടോന അറനിഞപ ഒരു തനീരുമക്ടോനസം കപക്ടോയതക്ടോയനി
എടന്റെ ഓര്മ്മയനിലെനില.  ആടരങ്കനിലസം എടന്തങ്കനിലസം പറഞതപ ആകേക്ടോനക്ടോണപ സക്ടോധരത.
പത്രത്തേനില  വന്ന  വക്ടോര്ത്തേടയക്കുറനിചപ  അകനസ്വഷനിക്കക്ടോസം.  രണ്ടക്ടോമടത്തേ  വനിഷയസം,
ടതരുവനക്ടോയ ശലെരസം കുറയ്ക്കുന്നതനിനുകവണ്ടനി നനിലെവനിലള്ള നനിയമക്ടോനുസൃതമക്ടോയ എലക്ടോ
കേക്ടോരരങ്ങളസം  ടചെയ്യേക്ടോസം.  അതപ  ഓകരക്ടോരുത്തേരുകടയുസം  ബുദ്ധനിക്കുസം  അവരവരുടട
വനികവകേത്തേനിനുമനുസരനിചപ പ്രവര്ത്തേനിക്കക്ടോവന്നതക്ടോണപ.  ഇടതക്ടോന്നുസം ആരുസം ആകരക്ടോടുസം
പറഞടകേക്ടോടുകക്കണ്ട കേക്ടോരരമനില.  ശ്രനീ. എസം. ഉമ്മര് സക്ടോഹനിബപ കപക്ടോകുന്ന സമയത്തേപ
ഒരു  നക്ടോയ  വരനികേയക്ടോടണങ്കനില  നനിങ്ങള്  എന്തക്ടോണപ  ടചെയ്യുകേ;  അതുതടന്നയക്ടോണപ
നക്ടോട്ടനിടലെ ആളകേടളക്ടോടക്കയുസം ടചെയ്യുന്നതപ.  

മനി  .    സനീക്കര്:  കകേസപ  ഏറ്റുവക്ടോങ്ങനി  ജയനിലെനില  കപക്ടോകേക്ടോന  തയ്യേക്ടോറക്ടോയനി
ടചെയതക്ടോണതപ.  മറ്റുള്ളവര് എന്തനിനക്ടോ വനിഷമനിക്കുന്നതപ.

കഡക്ടോ  .     ടകേ  .    ടനി  .    ജലെനീല: സര്, ടകേക്ടോചനി നഗരസഭയുടട സസ്വനിവകറജനിടന സസംബനനിചപ
ഇവനിടട സൂചെനിപനിച. അക്കക്ടോരരസം എന്തക്ടോടണന്നപ പരനികശക്ടോധനിചപ  ആവശരമക്ടോയ നടപടനി
സസ്വനീകേരനിക്കക്ടോസം.  ടകേക്ടോചനി  നഗരത്തേനിടന്റെ  അഭനിവൃദ്ധനി  എന്നുപറയുന്നതപ  നമ്മുടട
സസംസ്ഥക്ടോനത്തേനിടന്റെ തടന്ന അഭനിവൃദ്ധനിക്കപ സമക്ടോനമക്ടോണപ.  അക്കക്ടോരരത്തേനില തനീര്ചയക്ടോയുസം
ഗവണ്ടമന്റെനിടന്റെ ഭക്ടോഗത്തുനനിന്നുസം അനുകൂലെമക്ടോയ  പ്രതനികേരണസം ഉണ്ടക്ടോകുടമന്നപ ഞക്ടോന
പറയുന്നു.  അതുകപക്ടോടലെ അഹക്ടോഡ്സനിടന സസംബനനിചപ ഒരു തരത്തേനിലള്ള  ആശങ്കയുസം
കവണ്ട.  അങ്ങടന ഹബപക്ടോസപ ടചെയ്തുടകേക്ടോടണ്ടക്ടോന്നുമല ഇതപ സമനസ്വയനിപനിക്കുന്നതപ.
കേനിലെയനില സസംകയക്ടോജനിപനിചടവന്നപ അകദഹസം പറഞ.  സസംകയക്ടോജനിപനിചനിട്ടനില. അതനിടന്റെ
തനീരുമക്ടോനടമടുത്തു.  ഗകവണനിസംഗപ  കബക്ടോഡനിയുടട  മനീറനിസംഗപ  വനിളനിക്കുസം.  ബനടപട്ട
കേക്ടോരരങ്ങള്  നനിയമക്ടോനുസൃതസം നടകത്തേണ്ടതപ മുഴുവന നടത്തേനിയതനിനുകശഷസം മക്ടോത്രമക്ടോയനിരനിക്കുസം
അതപ കേനിലെയനില ടമര്ജപ ടചെയ്യുകേ എന്നുള്ള കേക്ടോരരസം അറനിയനിചടകേക്ടോണ്ടപ ഈ ഡനിമക്ടോന്റെപ
അസംഗനീകേരനിചപ പക്ടോസക്ടോക്കനിത്തേരണടമന്നപ അഭരര്ത്ഥനിക്കുന്നു.

മനി  .    സനീക്കര്:  സര്വ്വശ്രനീ   ടനി.  എ.  അഹമ്മദപ  കേബനീര്,  എന.  എ.  ടനലനിക്കുന്നപ,
പനി. ബനി. അബ്ദുല റസക്ടോക്കപ, പനി. ഉഹബദുള്ള, എന. ഷസംസുദനീന, അബ്ദുല ഹമനീദപ.  പനി.,
ടനി.  വനി. ഇബ്രക്ടോഹനിസം, കഡക്ടോ. എസം. ടകേ. മുനനീര്, ടപ്രക്ടോഫ. ആബനിദപ ഹുഹസന തങ്ങള്
എന്നനീ അസംഗങ്ങള്  വക്ടോഹന  നനികുതനികേള്  എന്ന  IX-ാ  നമര്  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയപ
അവതരനിപനിച ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങടള
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അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.......................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്......................

ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങള് സഭ നനിരക്ടോകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.

വക്ടോഹന  നനികുതനികേള് എന്ന  IX-ാ  നമര്  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില
കേക്ടോരരവനിവരപട്ടനികേയനില  സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലെനിസനില  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയ്ക്കുകനടര
9-ാ  കകേക്ടോളത്തേനില  കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2016-2017  സക്ടോമത്തേനികേ  വര്ഷടത്തേ
ടചെലെവകേള് പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത്തേ

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് …...............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് …..............

ശ്രനീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്ടോമസപ: സര്, ഞക്ടോന കപക്ടോള് ആവശരടപടുന്നു.

(സഭക്ടോസംഗങ്ങള് തക്ടോടഴപറയുസം പ്രകേക്ടോരസം കവക്ടോട്ടപ കരഖടപടുത്തേനി)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1.  ശ്രനീ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  

2. ശ്രനീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന

3.  ശ്രനീമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശ്രനീ. ആന്റെണനി കജക്ടോണ്

5. ശ്രനീ. ടകേ. ആനസലെന

6. ശ്രനീമതനി സനി. ടകേ. ആശ 

7. ശ്രനീ. ടകേ. ബക്ടോബു

8. ശ്രനീ. എ. ടകേ. ബക്ടോലെന 

9. ശ്രനീമതനി ഇ. എസപ. ബനിജനികമക്ടോള്

10. ശ്രനീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന  

11. ശ്രനീ. ടകേ. ദക്ടോസന 

12. ശ്രനീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 
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13. ശ്രനീ. സനി. ദനിവക്ടോകേരന 

14. ശ്രനീ. എലകദക്ടോ എബ്രഹക്ടോസം

15. ശ്രനീ. ടകേ. ബനി. ഗകണഷപ കുമക്ടോര്

16. ശ്രനീ. ചെനിറയസം കഗക്ടോപകുമക്ടോര് 

17. ശ്രനീ. സനി. ടകേ. ഹരനീന്ദ്രന

18. ശ്രനീ. കജക്ടോര്ജപ എസം. കതക്ടോമസപ 

19. കഡക്ടോ. ടകേ. ടനി. ജലെനീല

20. ശ്രനീ. ടജയനിസംസപ മക്ടോതദ്യു 

21. ശ്രനീ. ജനി. എസപ. ജയലെക്ടോല 

22.  ശ്രനീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന 

23. ശ്രനീ. കജക്ടോണ് ടഫര്ണക്ടോണ്ടസപ

24. ശ്രനീ. ഒ. ആര്. കകേള 

25. ശ്രനീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന

26. ശ്രനീ. ടകേ. കുഞനിരക്ടോമന

27. ശ്രനീ. സനി. കൃഷ്ണന

28. ശ്രനീ. ടകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

29. ശ്രനീ. മക്ടോതദ്യു ടനി. കതക്ടോമസപ 

30. ശ്രനീ. ടകേ. ടജ. മക്ടോകനി 

31. ശ്രനീ. എ. സനി. ടമക്ടോയനീന 

32. ശ്രനീ. മുഹമ്മദപ മുഹസനിന. പനി

33. ശ്രനീ. എസം. മുകകേഷപ

34. ശ്രനീ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി  

35. ശ്രനീ. സനി. ടകേ. നക്ടോണു
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36. ശ്രനീ. എ. പ്രദനീപ്കുമക്ടോര് 

37. ശ്രനീ. ടകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

38. ശ്രനീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

39. ശ്രനീ. പുരുഷന കേടലണ്ടനി 

40. ശ്രനീ. പനി. ടനി. എ. റഹനീസം 

41. ശ്രനീ. എസം. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലെന

42. ശ്രനീ. ടകേ. രക്ടോജന

43. ശ്രനീ. എസപ. രക്ടോകജന്ദ്രന

44. ശ്രനീ. ആര്. രക്ടോകജഷപ

45. ശ്രനീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷപ 

46. ശ്രനീ. ടകേ. രക്ടോജു

47. ശ്രനീ. രക്ടോജു എബ്രഹക്ടോസം

48. ശ്രനീ. രക്ടോമചെന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

49. ശ്രനീ. ടകേ. ടകേ. രക്ടോമചെന്ദ്രന നക്ടോയര്

50. ശ്രനീ. റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന 

51. ശ്രനീ. മുലക്കര രതക്ടോകേരന 

52. ടപ്രക്ടോഫ. സനി. രവനീന്ദ്രനക്ടോഥപ 

53. ശ്രനീ. എസപ. ശര്മ്മ  

54. ശ്രനീ. എ. ടകേ. ശശനീന്ദ്രന

55. ശ്രനീ. സനി. ടകേ. ശശനീന്ദ്രന 

56. ശ്രനീ. ഐ. ബനി. സതനീഷപ 

57. ശ്രനീ. ബനി. സതരന

58. ശ്രനീ. എ. എന. ഷസംസനീര്  
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59. ശ്രനീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന

60. ശ്രനീ. വനി. ആര്. സുനനില കുമക്ടോര് 

61. ശ്രനീ. കേടകേസംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന

62. ശ്രനീ. ടകേ. സുകരഷപ കുറുപപ

63. ശ്രനീ. പനി. തനികലെക്ടോത്തേമന 

64. കഡക്ടോ. ടനി. എസം. കതക്ടോമസപ ഐസകേപ

65. ശ്രനീമതനി വനീണക്ടോ കജക്ടോര്ജപ

66. ശ്രനീ. ടകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസപ

67. ശ്രനീ. ഇ. ടകേ. വനിജയന

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശ്രനീ. അബ്ദുല ഹമനീദപ. പനി.

2. ശ്രനീ. പക്ടോറക്കല അബ്ദുല

3. ശ്രനീ. പനി. ടകേ. അബ്ദു റബപ

4. ശ്രനീ. ടനി. എ. അഹമ്മദപ കേബനീര്

5. ശ്രനീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല റസക്ടോക്കപ

6. ടപ്രക്ടോഫ. ആബനിദപ ഹുഹസന തങ്ങള്

7. ശ്രനീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശപ

8. ശ്രനീ. എ. പനി. അനനില കുമക്ടോര് 

9. ശ്രനീ. അനൂപപ കജക്കബപ 

10. ശ്രനീ. അനവര് സക്ടോദത്തേപ 

11. ശ്രനീ. വനി. ടനി. ബലറക്ടോസം

12. ശ്രനീ. പനി. ടകേ. ബഷനീര്

13. ശ്രനീ. വനി. ടകേ. ഇബ്രക്ടോഹനിസം കുഞപ 

854/2019
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14. ശ്രനീ. ടനി. വനി. ഇബ്രക്ടോഹനിസം

15. ശ്രനീ. എലകദക്ടോസപ കുന്നപനിള്ളനി 

16. ശ്രനീ. ഹഹബനി ഈഡന  

17. കഡക്ടോ. എന. ജയരക്ടോജപ 

18. ശ്രനീ. പനി. ടകേ. കുഞക്ടോലെനിക്കുട്ടനി

19. കഡക്ടോ. എസം. ടകേ. മുനനീര് 

20. ശ്രനീ. ടകേ. മുരളനീധരന  

21. ശ്രനീ. എന. എ. ടനലനിക്കുന്നപ 

22. ശ്രനീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന 

23. ശ്രനീ. രകമശപ ടചെന്നനിത്തേലെ

24. ശ്രനീ. കറക്ടോജനി എസം. കജക്ടോണ്

25. ശ്രനീ. എന. ഷസംസുദനീന 

26. ശ്രനീ. വനി. ഡനി. സതനീശന 

27. ശ്രനീ. ടകേ. എസപ. ശബരനീനക്ടോഥന

28. ശ്രനീ. വനി. പനി. സജനീന്ദ്രന

29. ശ്രനീ. സണ്ണനി കജക്ടോസഫപ 

30. ശ്രനീ. വനി. എസപ. ശനിവകുമക്ടോര്

31. ശ്രനീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസപ

32. ശ്രനീ. സനി. എഫപ. കതക്ടോമസപ 

33. ശ്രനീ. പനി. ഉഹബദുള്ള

34. ശ്രനീ. എസം. ഉമ്മര് 
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മനി  .   സനീക്കര് :  അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് - 67

 പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് - 34

നനിഷപ പകത പക്ടോലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില.

പ്രകമയസം പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന്നു, ഗക്ടോന്റെപ അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.

സര്വ്വശ്രനീ  പനി.  ഉഹബദുള്ള,  അബ്ദുല ഹമനീദപ.  പനി.,  എന.  എ.  ടനലനിക്കുന്നപ,
പനി.  ബനി.  അബ്ദുല  റസക്ടോക്കപ,  ടനി.  വനി.  ഇബ്രക്ടോഹനിസം,  ടകേ.  എസപ.  ശബരനീനക്ടോഥന,
എസം. ഉമ്മര്,  എന. ഷസംസുദനീന, ടനി. എ. അഹമ്മദപ കേബനീര്, ടകേ. മുരളനീധരന , എ. പനി.
അനനില  കുമക്ടോര്,  സനി.  എഫപ.  കതക്ടോമസപ,  ടപ്രക്ടോഫ.  ആബനിദപ  ഹുഹസന  തങ്ങള്,
കഡക്ടോ. എസം. ടകേ. മുനനീര് എന്നനീ അസംഗങ്ങള് നഗരവനികേസനസം എന്ന XXII-ാ നമര്
ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയപ അവതരനിപനിച ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങടള

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.......................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്......................

ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങള് സഭ നനിരക്ടോകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.

നഗരവനികേസനസം  എന്ന  XXII-ാ  നമര്  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില

കേക്ടോരരവനിവരപട്ടനികേയനില  സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലെനിസനില  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയ്ക്കുകനടര

9-ാ  കകേക്ടോളത്തേനില  കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2016-2017  സക്ടോമത്തേനികേ  വര്ഷടത്തേ

ടചെലെവകേള് പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത്തേ

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് …...............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് …..............

ശ്രനീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്ടോമസപ: സര്, ഞക്ടോന കപക്ടോള് ആവശരടപടുന്നു.

(സഭക്ടോസംഗങ്ങള് തക്ടോടഴപറയുസം പ്രകേക്ടോരസം കവക്ടോട്ടപ കരഖടപടുത്തേനി)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശ്രനീ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  

2. ശ്രനീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന

3. ശ്രനീമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 
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 4. ശ്രനീ. ആന്റെണനി കജക്ടോണ്

 5. ശ്രനീ. ടകേ. ആനസലെന

 6. ശ്രനീമതനി സനി. ടകേ. ആശ 

 7. ശ്രനീ. ടകേ. ബക്ടോബു

 8. ശ്രനീ. എ. ടകേ. ബക്ടോലെന 

 9. ശ്രനീമതനി ഇ. എസപ. ബനിജനികമക്ടോള്

10. ശ്രനീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന  

11. ശ്രനീ. ടകേ. ദക്ടോസന 

12. ശ്രനീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

13. ശ്രനീ. സനി. ദനിവക്ടോകേരന 

14. ശ്രനീ. എലകദക്ടോ എബ്രഹക്ടോസം

15. ശ്രനീ. ടകേ. ബനി. ഗകണഷപ കുമക്ടോര്

16. ശ്രനീ. ചെനിറയസം കഗക്ടോപകുമക്ടോര് 

17. ശ്രനീ. സനി. ടകേ. ഹരനീന്ദ്രന

18. ശ്രനീ. കജക്ടോര്ജപ എസം. കതക്ടോമസപ 

19. കഡക്ടോ. ടകേ. ടനി. ജലെനീല

20. ശ്രനീ. ടജയനിസംസപ മക്ടോതദ്യു 

21. ശ്രനീ. ജനി. എസപ. ജയലെക്ടോല 

22. ശ്രനീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന 

23. ശ്രനീ. കജക്ടോണ് ടഫര്ണക്ടോണ്ടസപ

24. ശ്രനീ. ഒ. ആര്. കകേള 

25. ശ്രനീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന

26. ശ്രനീ. ടകേ. കുഞനിരക്ടോമന
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27. ശ്രനീ. സനി. കൃഷ്ണന

28. ശ്രനീ. ടകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

29. ശ്രനീ. മക്ടോതദ്യു ടനി. കതക്ടോമസപ 

30. ശ്രനീ. ടകേ. ടജ. മക്ടോകനി 

31. ശ്രനീ. എ. സനി. ടമക്ടോയനീന 

32. ശ്രനീ. മുഹമ്മദപ മുഹസനിന പനി.

33. ശ്രനീ. എസം. മുകകേഷപ

34. ശ്രനീ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി  

35. ശ്രനീ. സനി. ടകേ. നക്ടോണു

36. ശ്രനീ. എ. പ്രദനീപ്കുമക്ടോര് 

37. ശ്രനീ. ടകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

38. ശ്രനീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

39. ശ്രനീ. പുരുഷന കേടലണ്ടനി 

40. ശ്രനീ. പനി. ടനി. എ. റഹനീസം 

41. ശ്രനീ. എസം. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലെന

42. ശ്രനീ. ടകേ. രക്ടോജന

43. ശ്രനീ. എസപ. രക്ടോകജന്ദ്രന

44. ശ്രനീ. ആര്. രക്ടോകജഷപ

45. ശ്രനീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷപ 

46. ശ്രനീ. ടകേ. രക്ടോജു

47. ശ്രനീ. രക്ടോജു എബ്രഹക്ടോസം

48. ശ്രനീ. രക്ടോമചെന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

49. ശ്രനീ. ടകേ. ടകേ. രക്ടോമചെന്ദ്രന നക്ടോയര്
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50. ശ്രനീ. റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന 

51. ശ്രനീ. മുലക്കര രതക്ടോകേരന 

52. ടപ്രക്ടോഫ. സനി. രവനീന്ദ്രനക്ടോഥപ 

53. ശ്രനീ. എസപ. ശര്മ്മ  

54. ശ്രനീ. എ. ടകേ. ശശനീന്ദ്രന

55. ശ്രനീ. സനി. ടകേ. ശശനീന്ദ്രന 

56. ശ്രനീ. ഐ. ബനി. സതനീഷപ 

57. ശ്രനീ. ബനി. സതരന

58. ശ്രനീ. എ. എന. ഷസംസനീര്  

59. ശ്രനീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന

60. ശ്രനീ. വനി. ആര്. സുനനില കുമക്ടോര് 

61. ശ്രനീ. കേടകേസംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന

62. ശ്രനീ. ടകേ. സുകരഷപ കുറുപപ

63. ശ്രനീ. പനി. തനികലെക്ടോത്തേമന 

64. കഡക്ടോ. ടനി. എസം. കതക്ടോമസപ ഐസകേപ

65. ശ്രനീമതനി വനീണക്ടോ കജക്ടോര്ജപ

66. ശ്രനീ. ടകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസപ

67. ശ്രനീ. ഇ. ടകേ. വനിജയന

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശ്രനീ. അബ്ദുല ഹമനീദപ.പനി.

2. ശ്രനീ. പക്ടോറക്കല അബ്ദുല

3. ശ്രനീ. പനി. ടകേ. അബ്ദു റബപ

4. ശ്രനീ. ടനി. എ. അഹമ്മദപ കേബനീര്
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5. ശ്രനീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല റസക്ടോക്കപ

6. ടപ്രക്ടോഫ. ആബനിദപ ഹുഹസന തങ്ങള്

7. ശ്രനീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശപ

8. ശ്രനീ. എ. പനി. അനനില കുമക്ടോര് 

9. ശ്രനീ. അനൂപപ കജക്കബപ 

10. ശ്രനീ. അനവര് സക്ടോദത്തേപ 

11. ശ്രനീ. വനി. ടനി. ബലറക്ടോസം

12. ശ്രനീ. പനി. ടകേ. ബഷനീര്

13. ശ്രനീ. വനി. ടകേ. ഇബ്രക്ടോഹനിസം കുഞപ 

14. ശ്രനീ. ടനി. വനി. ഇബ്രക്ടോഹനിസം

15. ശ്രനീ. എലകദക്ടോസപ കുന്നപനിള്ളനി 

16. ശ്രനീ. ഹഹബനി ഈഡന  

17. കഡക്ടോ. എന. ജയരക്ടോജപ 

18. ശ്രനീ. പനി. ടകേ. കുഞക്ടോലെനിക്കുട്ടനി

19. കഡക്ടോ. എസം. ടകേ. മുനനീര് 

20. ശ്രനീ. ടകേ. മുരളനീധരന  

21. ശ്രനീ. എന. എ. ടനലനിക്കുന്നപ 

22. ശ്രനീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന 

23. ശ്രനീ. രകമശപ ടചെന്നനിത്തേലെ

24. ശ്രനീ. കറക്ടോജനി എസം. കജക്ടോണ്

25. ശ്രനീ. എന. ഷസംസുദനീന 

26. ശ്രനീ. വനി. ഡനി. സതനീശന 

27. ശ്രനീ. ടകേ. എസപ. ശബരനീനക്ടോഥന
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28. ശ്രനീ. വനി. പനി. സജനീന്ദ്രന

29. ശ്രനീ. സണ്ണനി കജക്ടോസഫപ 

30. ശ്രനീ. വനി. എസപ. ശനിവകുമക്ടോര്

31. ശ്രനീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസപ

32. ശ്രനീ. സനി. എഫപ. കതക്ടോമസപ 

33. ശ്രനീ. പനി. ഉഹബദുള്ള

34. ശ്രനീ. എസം. ഉമ്മര് 

മനി  .   സനീക്കര് :അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് - 67

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് - 34

നനിഷപ പകത പക്ടോലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില.

പ്രകമയസം പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന്നു,  ഗക്ടോന്റെപ അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.

സര്വ്വശ്രനീ പനി. ബനി. അബ്ദുല റസക്ടോക്കപ, എന. എ. ടനലനിക്കുന്നപ,  എന. ഷസംസുദനീന,

പനി.  ഉഹബദുള്ള,  ടനി.  വനി.  ഇബ്രക്ടോഹനിസം,  അബ്ദുല ഹമനീദപ.  പനി.,  ടനി.  എ.  അഹമ്മദപ

കേബനീര്,  സനി.  എഫപ.  കതക്ടോമസപ,  ടപ്രക്ടോഫ.  ആബനിദപ ഹുഹസന തങ്ങള്, കഡക്ടോ.  എസം.  ടകേ.

മുനനീര്  എന്നനീ അസംഗങ്ങള് പഞക്ടോയത്തേപ എന്ന  XXXV-ാ നമര് ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയപ

അവതരനിപനിച ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങടള

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.......................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്......................

ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങള് സഭ നനിരക്ടോകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.

പഞക്ടോയത്തേപ  എന്ന  XXXV-ാനമര്  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില

കേക്ടോരരവനിവരപട്ടനികേയനില  സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലെനിസനില  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയ്ക്കുകനടര

9-ാ  കകേക്ടോളത്തേനില  കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2016-2017  സക്ടോമത്തേനികേ  വര്ഷടത്തേ

ടചെലെവകേള് പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത്തേ
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അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് …...............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് …..............

ശ്രനീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്ടോമസപ: സര്, ഞക്ടോന കപക്ടോള് ആവശരടപടുന്നു.

(സഭക്ടോസംഗങ്ങള് തക്ടോടഴപറയുസം പ്രകേക്ടോരസം കവക്ടോട്ടപ കരഖടപടുത്തേനി)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് :

1. ശ്രനീ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  

2. ശ്രനീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന

3. ശ്രനീമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശ്രനീ. ആന്റെണനി കജക്ടോണ്

5. ശ്രനീ. ടകേ. ആനസലെന

 6. ശ്രനീമതനി സനി. ടകേ. ആശ 

 7. ശ്രനീ. ടകേ. ബക്ടോബു

 8. ശ്രനീ. എ. ടകേ. ബക്ടോലെന 

 9. ശ്രനീമതനി ഇ. എസപ. ബനിജനികമക്ടോള്

10. ശ്രനീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന  

11. ശ്രനീ. ടകേ. ദക്ടോസന 

12. ശ്രനീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

13. ശ്രനീ. സനി. ദനിവക്ടോകേരന 

14. ശ്രനീ. എലകദക്ടോ എബ്രഹക്ടോസം

15. ശ്രനീ. ടകേ. ബനി. ഗകണഷപ കുമക്ടോര്

16. ശ്രനീ. ചെനിറയസം കഗക്ടോപകുമക്ടോര് 

17. ശ്രനീ. സനി. ടകേ. ഹരനീന്ദ്രന

18. ശ്രനീ. കജക്ടോര്ജപ എസം. കതക്ടോമസപ 
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19. കഡക്ടോ. ടകേ. ടനി. ജലെനീല

20. ശ്രനീ. ടജയനിസംസപ മക്ടോതദ്യു 

21. ശ്രനീ. ജനി. എസപ. ജയലെക്ടോല 

22. ശ്രനീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന 

23. ശ്രനീ. കജക്ടോണ് ടഫര്ണക്ടോണ്ടസപ

24. ശ്രനീ. ഒ. ആര്. കകേള 

25. ശ്രനീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന

26. ശ്രനീ. ടകേ. കുഞനിരക്ടോമന

27. ശ്രനീ. സനി. കൃഷ്ണന

28. ശ്രനീ. ടകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

29. ശ്രനീ. മക്ടോതദ്യു ടനി. കതക്ടോമസപ 

30. ശ്രനീ. ടകേ. ടജ. മക്ടോകനി 

31. ശ്രനീ. എ. സനി. ടമക്ടോയനീന 

32. ശ്രനീ. മുഹമ്മദപ മുഹസനിന പനി.

33. ശ്രനീ. എസം. മുകകേഷപ

34. ശ്രനീ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി  

35. ശ്രനീ. സനി. ടകേ. നക്ടോണു

36. ശ്രനീ. എ. പ്രദനീപ്കുമക്ടോര് 

37. ശ്രനീ. ടകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

38. ശ്രനീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

39. ശ്രനീ. പുരുഷന കേടലണ്ടനി 

40. ശ്രനീ. പനി. ടനി. എ. റഹനീസം 

41. ശ്രനീ. എസം. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലെന
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42. ശ്രനീ. ടകേ. രക്ടോജന

43. ശ്രനീ. എസപ. രക്ടോകജന്ദ്രന

44. ശ്രനീ. ആര്. രക്ടോകജഷപ

45. ശ്രനീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷപ 

46. ശ്രനീ. ടകേ. രക്ടോജു

47. ശ്രനീ. രക്ടോജു എബ്രഹക്ടോസം

48. ശ്രനീ. രക്ടോമചെന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

49. ശ്രനീ. ടകേ. ടകേ. രക്ടോമചെന്ദ്രന നക്ടോയര്

50. ശ്രനീ. റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന

51. ശ്രനീ. മുലക്കര രതക്ടോകേരന 

52. ടപ്രക്ടോഫ. സനി. രവനീന്ദ്രനക്ടോഥപ 

53. ശ്രനീ. എസപ. ശര്മ്മ  

54. ശ്രനീ. എ. ടകേ. ശശനീന്ദ്രന

55. ശ്രനീ. സനി. ടകേ. ശശനീന്ദ്രന 

56. ശ്രനീ. ഐ. ബനി. സതനീഷപ 

57. ശ്രനീ. ബനി. സതരന

58. ശ്രനീ. എ. എന. ഷസംസനീര്  

59. ശ്രനീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന

60. ശ്രനീ. വനി. ആര്. സുനനില കുമക്ടോര് 

61. ശ്രനീ. കേടകേസംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന

62. ശ്രനീ. ടകേ. സുകരഷപ കുറുപപ

63. ശ്രനീ. പനി. തനികലെക്ടോത്തേമന 

64. കഡക്ടോ. ടനി. എസം. കതക്ടോമസപ ഐസകേപ
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65. ശ്രനീമതനി വനീണക്ടോ കജക്ടോര്ജപ

66. ശ്രനീ. ടകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസപ

67. ശ്രനീ. ഇ. ടകേ. വനിജയന

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശ്രനീ. അബ്ദുല ഹമനീദപ. പനി.

2. ശ്രനീ. പക്ടോറക്കല അബ്ദുല

3. ശ്രനീ. പനി. ടകേ. അബ്ദു റബപ

4. ശ്രനീ. ടനി. എ. അഹമ്മദപ കേബനീര്

5. ശ്രനീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല റസക്ടോക്കപ

6. ടപ്രക്ടോഫ. ആബനിദപ ഹുഹസന തങ്ങള്

7. ശ്രനീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശപ

8. ശ്രനീ. എ. പനി. അനനില കുമക്ടോര് 

9. ശ്രനീ. അനൂപപ കജക്കബപ 

10. ശ്രനീ. അനവര് സക്ടോദത്തേപ 

11. ശ്രനീ. വനി. ടനി. ബലറക്ടോസം

12. ശ്രനീ. പനി. ടകേ. ബഷനീര്

13. ശ്രനീ. വനി. ടകേ. ഇബ്രക്ടോഹനിസം കുഞപ 

14. ശ്രനീ. ടനി. വനി. ഇബ്രക്ടോഹനിസം

15. ശ്രനീ. എലകദക്ടോസപ കുന്നപനിള്ളനി 

16. ശ്രനീ. ഹഹബനി ഈഡന  

17. കഡക്ടോ. എന. ജയരക്ടോജപ 

18. ശ്രനീ. പനി. ടകേ. കുഞക്ടോലെനിക്കുട്ടനി

19. കഡക്ടോ. എസം. ടകേ. മുനനീര് 
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20. ശ്രനീ. ടകേ. മുരളനീധരന  

21. ശ്രനീ. എന. എ. ടനലനിക്കുന്നപ 

22. ശ്രനീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന 

23. ശ്രനീ. രകമശപ ടചെന്നനിത്തേലെ

24. ശ്രനീ. കറക്ടോജനി എസം. കജക്ടോണ്

25. ശ്രനീ. എന. ഷസംസുദനീന 

26. ശ്രനീ. വനി. ഡനി. സതനീശന 

27. ശ്രനീ. ടകേ. എസപ. ശബരനീനക്ടോഥന

28. ശ്രനീ. വനി. പനി. സജനീന്ദ്രന

29. ശ്രനീ. സണ്ണനി കജക്ടോസഫപ 

30. ശ്രനീ. വനി. എസപ. ശനിവകുമക്ടോര്

31. ശ്രനീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസപ

32. ശ്രനീ. സനി. എഫപ. കതക്ടോമസപ 

33. ശ്രനീ. പനി. ഉഹബദുള്ള

34. ശ്രനീ. എസം. ഉമ്മര് 

മനി  .   സനീക്കര്: അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് - 67

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് - 34

നനിഷപ പകത പക്ടോലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില.

പ്രകമയസം പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന്നു,  ഗക്ടോന്റെപ അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.

സര്വ്വശ്രനീ വനി.  ഡനി.  സതനീശന,  ടനി.  എ.  അഹമ്മദപ കേബനീര്,  ഹഹബനി ഈഡന,
അനവര് സക്ടോദത്തേപ,  ടകേ.  സനി.  കജക്ടോസഫപ,  പനി.  ബനി.  അബ്ദുല റസക്ടോക്കപ,  പനി.  ടകേ.
ബഷനീര്,  എന.  എ.  ടനലനിക്കുന്നപ,  എന.  ഷസംസുദനീന,  പനി.  ഉഹബദുള്ള,  അബ്ദുല
ഹമനീദപ.  പനി.,  ടനി.  വനി.  ഇബ്രക്ടോഹനിസം,  സനി.എഫപ.  കതക്ടോമസപ,  ടപ്രക്ടോഫ.  ആബനിദപ ഹുഹസന
തങ്ങള്,  കഡക്ടോ.  എസം.  ടകേ.  മുനനീര്   എന്നനീ  അസംഗങ്ങള് ഗക്ടോമവനികേസനസം  എന്ന
XXXVI-ാ നമര് ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയപ അവതരനിപനിച ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങടള
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അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.......................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്......................

ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങള് സഭ നനിരക്ടോകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.

ഗക്ടോമവനികേസനസം  എന്ന  XXXVI-ാനമര്  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട  കപരനില
കേക്ടോരരവനിവരപട്ടനികേയനില  സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലെനിസനില  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയ്ക്കുകനടര
9-ാ  കകേക്ടോളത്തേനില  കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള  തുകേ  2016-2017  സക്ടോമത്തേനികേ  വര്ഷടത്തേ
ടചെലെവകേള് പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത്തേ

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് …...............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് …..............

ശ്രനീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്ടോമസപ: സര്, ഞക്ടോന കപക്ടോള് ആവശരടപടുന്നു.

(സഭക്ടോസംഗങ്ങള് തക്ടോടഴപറയുസം പ്രകേക്ടോരസം കവക്ടോട്ടപ കരഖടപടുത്തേനി)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശ്രനീ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  

2. ശ്രനീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന

3. ശ്രനീമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശ്രനീ. ആന്റെണനി കജക്ടോണ്

5. ശ്രനീ. ടകേ. ആനസലെന

6. ശ്രനീമതനി സനി. ടകേ. ആശ 

7. ശ്രനീ. ടകേ. ബക്ടോബു

8. ശ്രനീ. എ. ടകേ. ബക്ടോലെന 

9. ശ്രനീമതനി ഇ. എസപ. ബനിജനികമക്ടോള്

10. ശ്രനീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന  

11. ശ്രനീ. ടകേ. ദക്ടോസന 

12. ശ്രനീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 
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13. ശ്രനീ. സനി. ദനിവക്ടോകേരന 

14. ശ്രനീ. എലകദക്ടോ എബ്രഹക്ടോസം

15. ശ്രനീ. ടകേ. ബനി. ഗകണഷപ കുമക്ടോര്

16. ശ്രനീ. ചെനിറയസം കഗക്ടോപകുമക്ടോര് 

17. ശ്രനീ. സനി. ടകേ. ഹരനീന്ദ്രന

18. ശ്രനീ. കജക്ടോര്ജപ എസം. കതക്ടോമസപ 

19. കഡക്ടോ. ടകേ. ടനി. ജലെനീല

20. ശ്രനീ. ടജയനിസംസപ മക്ടോതദ്യു 

21. ശ്രനീ. ജനി. എസപ. ജയലെക്ടോല 

22. ശ്രനീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന 

23. ശ്രനീ. കജക്ടോണ് ടഫര്ണക്ടോണ്ടസപ

24. ശ്രനീ. ഒ. ആര്. കകേള 

25. ശ്രനീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന

26. ശ്രനീ. ടകേ. കുഞനിരക്ടോമന

27. ശ്രനീ. സനി. കൃഷ്ണന

28. ശ്രനീ. ടകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

29. ശ്രനീ. മക്ടോതദ്യു ടനി. കതക്ടോമസപ 

30. ശ്രനീ. ടകേ. ടജ. മക്ടോകനി 

31. ശ്രനീ. എ. സനി. ടമക്ടോയനീന 

32. ശ്രനീ. മുഹമ്മദപ മുഹസനിന. പനി

33. ശ്രനീ. എസം. മുകകേഷപ

34. ശ്രനീ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി  

35. ശ്രനീ. സനി. ടകേ. നക്ടോണു
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36. ശ്രനീ. എ. പ്രദനീപ്കുമക്ടോര് 

37. ശ്രനീ. ടകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

38. ശ്രനീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

39. ശ്രനീ. പുരുഷന കേടലണ്ടനി 

40. ശ്രനീ. പനി. ടനി. എ. റഹനീസം 

41. ശ്രനീ. എസം. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലെന

42. ശ്രനീ. ടകേ. രക്ടോജന

43. ശ്രനീ. എസപ. രക്ടോകജന്ദ്രന

44. ശ്രനീ. ആര്. രക്ടോകജഷപ

45. ശ്രനീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷപ 

46. ശ്രനീ. ടകേ. രക്ടോജു

47. ശ്രനീ. രക്ടോജു എബ്രഹക്ടോസം

48. ശ്രനീ. രക്ടോമചെന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

49. ശ്രനീ. ടകേ. ടകേ. രക്ടോമചെന്ദ്രന നക്ടോയര്

50. ശ്രനീ. റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന 

51. ശ്രനീ. മുലക്കര രതക്ടോകേരന 

52. ടപ്രക്ടോഫ. സനി. രവനീന്ദ്രനക്ടോഥപ 

53. ശ്രനീ. എസപ. ശര്മ്മ  

54. ശ്രനീ. എ. ടകേ. ശശനീന്ദ്രന

55. ശ്രനീ. സനി. ടകേ. ശശനീന്ദ്രന 

56. ശ്രനീ. ഐ. ബനി. സതനീഷപ 

57. ശ്രനീ. ബനി. സതരന

58. ശ്രനീ. എ. എന. ഷസംസനീര്  
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59. ശ്രനീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന

60. ശ്രനീ. വനി. ആര്. സുനനില കുമക്ടോര് 

61. ശ്രനീ. കേടകേസംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന

62. ശ്രനീ. ടകേ. സുകരഷപ കുറുപപ

63. ശ്രനീ. പനി. തനികലെക്ടോത്തേമന 

64. കഡക്ടോ. ടനി. എസം. കതക്ടോമസപ ഐസകേപ

65. ശ്രനീമതനി വനീണക്ടോ കജക്ടോര്ജപ

66. ശ്രനീ. ടകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസപ

67. ശ്രനീ. ഇ. ടകേ. വനിജയന

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശ്രനീ. അബ്ദുല ഹമനീദപ. പനി.

2. ശ്രനീ. പക്ടോറക്കല അബ്ദുല

3. ശ്രനീ. പനി. ടകേ. അബ്ദു റബപ

4. ശ്രനീ. ടനി. എ. അഹമ്മദപ കേബനീര്

5. ശ്രനീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല റസക്ടോക്കപ

6. ടപ്രക്ടോഫ. ആബനിദപ ഹുഹസന തങ്ങള്

7. ശ്രനീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശപ

8. ശ്രനീ. എ. പനി. അനനില കുമക്ടോര് 

9. ശ്രനീ. അനൂപപ കജക്കബപ 

10. ശ്രനീ. അനവര് സക്ടോദത്തേപ 

11. ശ്രനീ. വനി. ടനി. ബലറക്ടോസം

12. ശ്രനീ. പനി. ടകേ. ബഷനീര്

13. ശ്രനീ. വനി. ടകേ. ഇബ്രക്ടോഹനിസം കുഞപ 

854/2019
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14. ശ്രനീ. ടനി. വനി. ഇബ്രക്ടോഹനിസം

15. ശ്രനീ. എലകദക്ടോസപ കുന്നപനിള്ളനി 

16. ശ്രനീ. ഹഹബനി ഈഡന  

17. കഡക്ടോ. എന. ജയരക്ടോജപ 

18. ശ്രനീ. പനി. ടകേ. കുഞക്ടോലെനിക്കുട്ടനി

19. കഡക്ടോ. എസം. ടകേ. മുനനീര് 

20. ശ്രനീ. ടകേ. മുരളനീധരന  

21. ശ്രനീ. എന. എ. ടനലനിക്കുന്നപ 

22. ശ്രനീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന 

23. ശ്രനീ. രകമശപ ടചെന്നനിത്തേലെ

24. ശ്രനീ. കറക്ടോജനി എസം. കജക്ടോണ്

25. ശ്രനീ. എന. ഷസംസുദനീന 

26. ശ്രനീ. വനി. ഡനി. സതനീശന 

27. ശ്രനീ. ടകേ. എസപ. ശബരനീനക്ടോഥന

28. ശ്രനീ. വനി. പനി. സജനീന്ദ്രന

29. ശ്രനീ. സണ്ണനി കജക്ടോസഫപ 

30. ശ്രനീ. വനി. എസപ. ശനിവകുമക്ടോര്

31. ശ്രനീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസപ

32. ശ്രനീ. സനി. എഫപ. കതക്ടോമസപ 

33. ശ്രനീ. പനി. ഉഹബദുള്ള

34. ശ്രനീ. എസം. ഉമ്മര് 

മനി  .   സനീക്കര്: അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് - 67

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് - 34

നനിഷപ പകത പക്ടോലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില.

പ്രകമയസം പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന്നു, ഗക്ടോന്റെപ അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.
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4.00 PM]

സര്വ്വശ്രനീ  അനൂപപ കജക്കബപ,  സണ്ണനി കജക്ടോസഫപ,  ടനി.  എ.  അഹമ്മദപ കേബനീര്,
ടനി.  വനി.  ഇബ്രക്ടോഹനിസം,  അബ്ദുല ഹമനീദപ  പനി.,  എലകദക്ടോസപ  കുന്നപനിള്ളനി,  വനി.  പനി.  സജനീന്ദ്രന,
പനി.  ബനി.  അബ്ദുല റസക്ടോക്കപ,  എന.  എ.  ടനലനിക്കുന്നപ,  എസം.  വനിനടസന്റെപ,  പനി.  ടകേ.
കുഞക്ടോലെനിക്കുട്ടനി,  എന.  ഷസംസുദനീന,  പനി.  ഉഹബദുള്ള,  സനി.  എഫപ.  കതക്ടോമസപ,
ടപ്രക്ടോഫ. ആബനിദപ ഹുഹസന തങ്ങള്, കഡക്ടോ.  എസം. ടകേ.  മുനനീര്  എന്നനീ അസംഗങ്ങള് ഗതക്ടോഗതസം
എന്ന XLI-ാ നമര് ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയപ അവതരനിപനിച ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങടള

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്.......................

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്......................

ഖണ്ഡകനക്ടോപകകപങ്ങള് സഭ നനിരക്ടോകേരനിചനിരനിക്കുന്നു.

ഗതക്ടോഗതസം എന്ന  XLI-ാ നമര് ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയുടട കപരനില കേക്ടോരരവനിവര

പട്ടനികേയനില  സൂചെനിപനിചനിട്ടുള്ള  ലെനിസനില  പ്രസ്തുത  ധനക്ടോഭരര്ത്ഥനയ്ക്കുകനടര  9-ാ

കകേക്ടോളത്തേനില കേക്ടോണനിചനിട്ടുള്ള തുകേ 2016-2017 സക്ടോമത്തേനികേ വര്ഷടത്തേ ടചെലെവകേള്

പൂര്ത്തേനീകേരനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി അനുവദനിക്കണടമന്ന പ്രകമയടത്തേ

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് …...............

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് …..............

ശ്രനീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതക്ടോമസപ : സര്, ഞക്ടോന കപക്ടോള് ആവശരടപടുന്നു.

(സഭക്ടോസംഗങ്ങള് തക്ടോടഴപറയുസം പ്രകേക്ടോരസം കവക്ടോട്ടപ കരഖടപടുത്തേനി)

അനുകൂലെനിക്കുന്നവര്:

1. ശ്രനീ. ടകേ. വനി. അബ്ദുള് ഖക്ടോദര്  

2. ശ്രനീ. വനി. അബ്ദുറഹനിമക്ടോന

3. ശ്രനീമതനി പനി. അയനിഷക്ടോ കപക്ടോറനി 

4. ശ്രനീ. ആന്റെണനി കജക്ടോണ്

5. ശ്രനീ. ടകേ. ആനസലെന

6. ശ്രനീമതനി സനി. ടകേ. ആശ 
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7. ശ്രനീ. ടകേ. ബക്ടോബു

8. ശ്രനീ. എ. ടകേ. ബക്ടോലെന 

9. ശ്രനീമതനി ഇ. എസപ. ബനിജനികമക്ടോള്

10. ശ്രനീ. ഇ. ചെന്ദ്രകശഖരന  

11. ശ്രനീ. ടകേ. ദക്ടോസന 

12. ശ്രനീ. ബനി. ഡനി. കദവസനി 

13. ശ്രനീ. സനി. ദനിവക്ടോകേരന 

14. ശ്രനീ. എലകദക്ടോ എബ്രഹക്ടോസം

15. ശ്രനീ. ടകേ. ബനി. ഗകണഷപ കുമക്ടോര്

16. ശ്രനീ. ചെനിറയസം കഗക്ടോപകുമക്ടോര് 

17. ശ്രനീ. സനി. ടകേ. ഹരനീന്ദ്രന

18. ശ്രനീ. കജക്ടോര്ജപ എസം. കതക്ടോമസപ 

19. കഡക്ടോ. ടകേ. ടനി. ജലെനീല

20. ശ്രനീ. ടജയനിസംസപ മക്ടോതദ്യു 

21. ശ്രനീ. ജനി. എസപ. ജയലെക്ടോല 

22. ശ്രനീ. ഇ. പനി. ജയരക്ടോജന 

23. ശ്രനീ. കജക്ടോണ് ടഫര്ണക്ടോണ്ടസപ

24. ശ്രനീ. ഒ. ആര്. കകേള 

25. ശ്രനീ. കകേക്ടോവൂര് കുഞകമക്ടോന

26. ശ്രനീ. ടകേ. കുഞനിരക്ടോമന

27. ശ്രനീ. സനി. കൃഷ്ണന

28. ശ്രനീ. ടകേ. കൃഷ്ണനകുട്ടനി 

29. ശ്രനീ. മക്ടോതദ്യു ടനി. കതക്ടോമസപ 
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30. ശ്രനീ. ടകേ. ടജ. മക്ടോകനി 

31. ശ്രനീ. എ. സനി. ടമക്ടോയനീന 

32. ശ്രനീ. മുഹമ്മദപ മുഹസനിന. പനി

33. ശ്രനീ. എസം. മുകകേഷപ

34. ശ്രനീ. ഡനി. ടകേ. മുരളനി  

35. ശ്രനീ. സനി. ടകേ. നക്ടോണു

36. ശ്രനീ. എ. പ്രദനീപപ കുമക്ടോര് 

37. ശ്രനീ. ടകേ. ഡനി. പ്രകസനന 

38. ശ്രനീമതനി യു. പ്രതനിഭ ഹരനി 

39. ശ്രനീ. പുരുഷന കേടലണ്ടനി 

40. ശ്രനീ. പനി. ടനി. എ. റഹനീസം 

41. ശ്രനീ. എസം. രക്ടോജകഗക്ടോപക്ടോലെന

42. ശ്രനീ. ടകേ. രക്ടോജന

43. ശ്രനീ. എസപ. രക്ടോകജന്ദ്രന

44. ശ്രനീ. ആര്. രക്ടോകജഷപ

45. ശ്രനീ. റനി. വനി. രക്ടോകജഷപ 

46. ശ്രനീ. ടകേ. രക്ടോജു

47. ശ്രനീ. രക്ടോജു എബ്രഹക്ടോസം

48. ശ്രനീ. രക്ടോമചെന്ദ്രന കേടന്നപള്ളനി  

49. ശ്രനീ. ടകേ. ടകേ. രക്ടോമചെന്ദ്രന നക്ടോയര്

50. ശ്രനീ. റനി. പനി. രക്ടോമകൃഷ്ണന 

51. ശ്രനീ. മുലക്കര രതക്ടോകേരന 

52. ടപ്രക്ടോഫ. സനി. രവനീന്ദ്രനക്ടോഥപ 
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53. ശ്രനീ. എസപ. ശര്മ്മ  

54. ശ്രനീ. എ. ടകേ. ശശനീന്ദ്രന

55. ശ്രനീ. സനി. ടകേ. ശശനീന്ദ്രന 

56. ശ്രനീ. ഐ. ബനി. സതനീഷപ 

57. ശ്രനീ. ബനി. സതരന

58. ശ്രനീ. എ. എന. ഷസംസനീര്  

59. ശ്രനീ. ജനി. സുധക്ടോകേരന

60. ശ്രനീ. വനി. ആര്. സുനനില കുമക്ടോര് 

61. ശ്രനീ. കേടകേസംപള്ളനി സുകരന്ദ്രന

62. ശ്രനീ. ടകേ. സുകരഷപ കുറുപപ

63. ശ്രനീ. പനി. തനികലെക്ടോത്തേമന 

64. കഡക്ടോ. ടനി. എസം. കതക്ടോമസപ ഐസകേപ

65. ശ്രനീമതനി വനീണക്ടോ കജക്ടോര്ജപ

66. ശ്രനീ. ടകേ. വനി. വനിജയദക്ടോസപ

67. ശ്രനീ. ഇ. ടകേ. വനിജയന

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര്  :

1. ശ്രനീ. അബ്ദുല ഹമനീദപ. പനി.

2. ശ്രനീ. പക്ടോറക്കല അബ്ദുല

3. ശ്രനീ. പനി. ടകേ. അബ്ദു റബപ

4. ശ്രനീ. ടനി. എ. അഹമ്മദപ കേബനീര്

5. ശ്രനീ. പനി. ബനി. അബ്ദുല റസക്ടോക്കപ

6. ടപ്രക്ടോഫ. ആബനിദപ ഹുഹസന തങ്ങള്

7. ശ്രനീ. അടൂര് പ്രകേക്ടോശപ
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8. ശ്രനീ. എ. പനി. അനനില കുമക്ടോര് 

9. ശ്രനീ. അനൂപപ കജക്കബപ 

10. ശ്രനീ. അനവര് സക്ടോദത്തേപ 

11. ശ്രനീ. വനി. ടനി. ബലറക്ടോസം

12. ശ്രനീ. പനി. ടകേ. ബഷനീര്

13. ശ്രനീ. വനി. ടകേ. ഇബ്രക്ടോഹനിസം കുഞപ 

14. ശ്രനീ. ടനി. വനി. ഇബ്രക്ടോഹനിസം

15. ശ്രനീ. എലകദക്ടോസപ കുന്നപനിള്ളനി 

16. ശ്രനീ. ഹഹബനി ഈഡന  

17. കഡക്ടോ. എന. ജയരക്ടോജപ 

18. ശ്രനീ. പനി. ടകേ. കുഞക്ടോലെനിക്കുട്ടനി

19. കഡക്ടോ. എസം. ടകേ. മുനനീര് 

20. ശ്രനീ. ടകേ. മുരളനീധരന  

21. ശ്രനീ. എന. എ. ടനലനിക്കുന്നപ 

22. ശ്രനീ. തനിരുവഞ്ചൂര് രക്ടോധക്ടോകൃഷ്ണന 

23. ശ്രനീ. രകമശപ ടചെന്നനിത്തേലെ

24. ശ്രനീ. കറക്ടോജനി എസം. കജക്ടോണ്

25. ശ്രനീ. എന. ഷസംസുദനീന 

26. ശ്രനീ. വനി. ഡനി. സതനീശന 

27. ശ്രനീ. ടകേ. എസപ. ശബരനീനക്ടോഥന

28. ശ്രനീ. വനി. പനി. സജനീന്ദ്രന

29. ശ്രനീ. സണ്ണനി കജക്ടോസഫപ 

30. ശ്രനീ. വനി. എസപ. ശനിവകുമക്ടോര്
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31. ശ്രനീ. പനി. ടനി. കതക്ടോമസപ

32. ശ്രനീ. സനി. എഫപ. കതക്ടോമസപ 

33. ശ്രനീ. പനി. ഉഹബദുള്ള

34. ശ്രനീ. എസം. ഉമ്മര് 

മനി  .   സനീക്കര്: അനുകൂലെനിക്കുന്നവര് - 67

പ്രതനികൂലെനിക്കുന്നവര് - 34

നനിഷപ പകത പക്ടോലെനിക്കുന്നവര് - ആരുമനില.

പ്രകമയസം പക്ടോസക്ടോയനിരനിക്കുന്നു,   ഗക്ടോന്റെപ അനുവദനിചനിരനിക്കുന്നു.

ഓര്ഡര്......ഓര്ഡര്....സഭ ഇകപക്ടോള് പനിരനിയുന്നതുസം നക്ടോടള രക്ടോവനിടലെ  8.30-നപ
വനീണ്ടുസം സകമ്മളനിക്കുന്നതുമക്ടോണപ.  

(2016  ഒകകക്ടോബര് മക്ടോസസം  21-ാ തനീയതനി  ടവള്ളനിയക്ടോഴ്ച്ച  രക്ടോവനിടലെ  8.30-നപ
വനീണ്ടുസം സകമ്മളനിക്കുന്നതനിനക്ടോയനി സഭ ഹവകുകന്നരസം 4.03-നപ പനിരനിഞ.)

                       


