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കകേരള നനിയമസഭഭാ നടപടനികേള
പതനിനഭാലഭാലാം കകേരള നനിയമസഭ

രണഭാലാം സകമ്മേളനലാം

2016 സസപ്റലാംബര് 29, വവഭാഴലാം

വഭാലവലാം 163]                         ഔകദവഭാഗനികേ റനികപഭാര്ടട്ട്                          [നമ്പര് 4

നനിയമസഭ  2016  സസപ്റലാംബര്   മഭാസലാം  29-ാം തതീയതനി വവഭാഴഭാഴ്ച രഭാവനിസല
8.30-നട്ട് ബഹുമഭാനസപട   സതീക്കര് ശതീ.  പനി.  ശതീരഭാമകൃഷ്ണസന്റെ  അദവക്ഷതയനില
നനിയമസഭഭാ ഹഭാളനില കയഭാഗലാം കചേര്ന.

I. കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 

(ഈ സകമ്മേളനകേഭാലകത്തക്കട്ട് അനുവദനിക്കസപട കചേഭാദവങ്ങളുസട പടനികേയനിസല 
നമ്പര് ബഭാക്കറനില കേഭാണനിചനിരനിക്കുന.)

1. വഭാങ്മൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള
(കചേഭാകദവഭാത്തരകവള  ആരലാംഭനിചകപഭാള  സസഭാശയ  സമഡനിക്കല  വനിദവഭാഭവഭാസ

കമഖലയനിസല ഫതീസട്ട് വര്ദന പനിന്വലനിക്കണസമനഭാവശവസപട്ടുസകേഭാണ്ടുള്ള   ബഭാനറുകേളുലാം
പ്ലക്കഭാര്ഡുകേളുലാം പനിടനിച്ചുസകേഭാണട്ട് പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള എഴുകനറ്റുനനിനട്ട്  മുദഭാവഭാകേവലാം
വനിളനിചട്ട് സഭഭാനടപടനികേള തടസ്സസപടുത്തനിസക്കഭാണനിരുന) 

മനി  .   സതീക്കര്: ഒഭാര്ഡര്....ഓര്ഡര്....കചേഭാദവലാം നമ്പര് *91......... (ബഹളലാം) ........
പ്ലതീസട്ട്..... .പ്ലതീസട്ട്....... സതീറനില ഇരനിക........

(ബഹുമഭാനസപട  സതീക്കറുസട  നനിര്കദ്ദേശസത്ത  തുടര്നട്ട്  പ്രതനിപക്ഷഭാലാംഗങ്ങള
അവരവരുസട സതീറ്റുകേളനില ഉപവനിഷ്ടരഭായനി)

91-ാം  കചേഭാദവത്തനികനഭാസടഭാപലാം  95-ാം  നമ്പര്  കചേഭാദവവലാം  ക്ലബട്ട്
സചേയ്യണസമന  ഒരു  റനികേസസട്ട്  കേനിടനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതട്ട്  അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
അതനിനുകൂടനി മറുപടനി പറയണലാം.

മലകയഭാര ഹഹകവ നനിര്മ്മേഭാണലാം

1 (*91) ശതീ  .   സജെയനിലാംസട്ട് മഭാതത :
ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   കജെഭാര്ജെട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .    സകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന് :  തഭാസഴക്കഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) മലകയഭാര ഹഹകവ നനിര്മ്മേനിക്കുനതനികനഭാടുള്ള നനിലപഭാടട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

1751/2018.
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(ബനി) പദതനിയുസട രൂപകരഖ തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി) മുന്സര്ക്കഭാര് ഈ പദതനിക്കഭായനി നതീക്കനിവചനിരുന തുകേയുലാം സചേലവഴനിച
തുകേയുലാം എത്രസയനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

( ഡനി)  പദതനിക്കഭായനി ഏതു മഭാര്ഗ്ഗത്തനിലൂസട ധനസമഭാഹരണലാം നടത്തഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(ഇ)  സമയബനനിതമഭായനി  പദതനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഈ  ധനസമഭാഹരണ
മഭാര്ഗ്ഗലാം ഏതു വനിധത്തനില ഗുണലാം സചേയ്യുസമനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ജെനി  .   സുധഭാകേരന്  ): സര്,

(എ)  കകേരളത്തനിസല  മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങസള  ബനനിപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  ഒരു
ഹഹകവ നടപഭാക്കുനതനിനുകവണനി കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനില്ലയനിസല നനഭാരപടവ മുതല
തനിരുവനന്തപുരലാം  ജെനില്ലയനിസല  കേടുക്കറ  വസര  നനിലവനിലുള്ള  കറഭാഡട്ട്  വനികേസനിപനിചട്ട്
ഉയര്തവഭാനഭാണട്ട് മലകയഭാര ഹഹകവ പദതനിസകേഭാണട്ട് ലക്ഷവമനിടുനതട്ട്.  ഇതനിനഭായനി
G.O.  (Ms)  No.  44/09/PWD.  Dated  6-7-2009  പ്രകേഭാരലാം  1195  കേനി.മതീ.
ഹദര്ഘവമുള്ള  NATPAC  നനിര്കദ്ദേശനിച  അഹലന്സമന്റെനിനട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങളനിസല  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കനി  യഭാത്ര  കൂടുതല  സുഗമ
മഭാക്കുനതനിനട്ട്  അനനിവഭാരവമഭായ  മലകയഭാര  ഹഹകവ  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  മുന്തനിയ
പരനിഗണനയഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് സകേഭാടുക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

(ബനി)  ഈ പദതനിയുസട രൂപകരഖ  NATPAC  ആണട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.
ഇതുപ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത പദതനിയുസട ഓകരഭാ  ജെനില്ലയനികലയുലാം വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവസട
കചേര്ക്കുന.

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് :  നനഭാരപടവട്ട്-പുത്തനിസഗ-സപര്ള-ബദനിയഡുക്ക-മുകള്ളരനിയ-അത്തനിനടനി-
പഭാണനി-പടനിപട്ട്-ബനഡുക്ക-ഇരഞനിലലാംകകേഭാടട്ട്-കകേഭാളനിചഭാല-പതനിസനടഭാലാം  ഹമല-വള്ളനിക്കടവട്ട്  -
ചേനിറഭാരനിക്കല-സചേറുപുഴ -110 കേനി.മതീ.

കേണ്ണൂര്  :  സചേറുപുഴ-മഞക്കഭാടട്ട്-ആലകക്കഭാടട്ട്-കേരുവഞഭാല-തഭാവക്കുനട്ട്-നടുവനില-സചേകമ്പരനി
പയ്യഭാവൂര്-ഉളനിക്കല-വള്ളനികത്തഭാടട്ട്-ആനപന്തനി-കേരനികക്കഭാടക്കരനി-ഏടൂര്-ആറളലാം-കേഭാപ്പുകേടവട്ട്-
സപരുമ്പുന-മുടപുരചഭാല-മണത്തണ-സകേഭാടനിയൂര്-അമ്പഭായകത്തഭാടട്ട്-കബഭായ്സട്ട് ടടൗണ.-109 കേനി.മതീ.

വയനഭാടട്ട്  :  കബഭായ്സട്ട് ടടൗണ - മഭാനന്തവഭാടനി - നഭാലഭാലാംഹമല - അഞ്ചുകുനട്ട് -
പനമരലാം-ഹകേനഭാടനി-കേലപറ-കേഭാപലാംസകേഭാല്ലനി-കമപഭാടനി-ചൂരലമല-അരുണപ്പുഴ.-96 കേനി.മതീ.

വയനഭാടട്ട് ജെനില്ലയനില ഈ ഹഹകവ അഹലന്സമന്റെനില വരുന ചൂരലമല മുതല
അരുണപ്പുഴ വസരയുള്ള ഭഭാഗലാം 2 കേനി.മതീ. ദൂരലാം കഫഭാറസട്ട് ഏരനിയ വരുനണട്ട്.
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കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്    (Loop road)  :  വനിലങ്ങഭാടട്ട്-കേല്ലഭാചനി-കേടനിയങ്ങഭാടട്ട്-തലയഭാടട്ട്  -
കകേഭാടകഞരനി-തനിരുവമ്പഭാടനി  കൂടരഞനി-കൂമ്പഭാറ-കേക്കഭാടലാംസപഭായനില-സവളനിയഭാകന്തഭാടട്ട്
(Loop link)-110 കേനി.മതീ.

മലപ്പുറലാം  : അരുണപ്പുഴ-തമ്പുരഭാടനിക്കലട്ട്ല-പഭാലുണ-എടക്കര-കേരുളഭായനി-മുകത്തടലാം-പൂകക്കഭാട്ടു
പഭാടലാം-കേഭാളനികേഭാവട്ട്-കകേരളലാം-കേനിഴകക്കത്തല-(കേരുവഭാരക്കുണട്ട്)-തരനിശ-പുലസവറ-കേരനിങലകതഭാണനി-
സപഭാന്പഭാറ-സവളനിയഭാകന്തഭാടട്ട്-പൂകക്കഭാട്ടുലാംപഭാടലാം (Loop link)-101 കേനി.മതീ.

പഭാലക്കഭാടട്ട്  :  സപഭാന്പഭാറ-എടത്തനിനഭാട്ടുകേര-കേഭാപ്പുപറമ്പട്ട്-തനിരുവനിഴഭാലാംകുനട്ട്-കകേഭാകടഭാപഭാടലാം-
കുമരലാംപുത്തൂര്-മണഭാര്കേഭാടട്ട്-പഭാലക്കഭാടട്ട്-പുതുനഗരലാം-സകേഭാല്ലകങഭാടട്ട്-സനനഭാറ-വടക്കഭാകഞരനി-പന്തലലാം
പഭാടലാം-130 കേനി.മതീ.

തൃശ്ശൂര്   :  പന്തലലാംപഭാടലാം-പടനിക്കഭാടട്ട്-വനിലങ്ങന്നൂര്-മനഭാരമലാംഗലലാം-പുലനിക്കണനി-
പഭാലനിപനിള്ളനി-സവള്ളനിക്കുളങ്ങര-സവറനിലപഭാല-60 കേനി.മതീ.

എറണഭാകുളലാം :  സവറനിലപഭാല-അടനിവഭാരലാം-കേടപഭാറ-ഇല്ലനികത്തഭാടട്ട്-സചേടനിനട-പയ്യഭാല-കചേലഭാടട്ട്-
ഊഞഭാപഭാറ-നഭാടുകേഭാണനി-കനരവമലാംഗലലാം-ആറഭാലാംഹമല-എളപ്ലഭാകശ്ശേരനി-104 കേനി.മതീ.

ഇടുക്കനി  : എളപ്ലഭാകശ്ശേരനി-കുറത്തനിക്കുടനി-സപരുമ്പന്കുത്തട്ട്-മഭാങ്കുളലാം-കേല്ലഭാര്- ഇരുട്ടു
കേഭാനലാം-ആനചഭാല-രഭാജെഭാക്കഭാടട്ട്-തനിങളകേഭാടട്ട്-മയനിലഭാടുലാംപഭാറ-സനടുങണലാം-പുളനിയന്മല-കേടപന-
ഏലപഭാറ-കുടനിക്കഭാനലാം-മുണക്കയലാം166 കേനി.മതീ.

കകേഭാടയലാം  :  മുണക്കയലാം-എരുകമലനി-പ്ലഭാകചരനി.-24 കേനി.മതീ.

പത്തനലാംതനിട  :  പ്ലഭാകചരനി-റഭാനനി-കുമ്പഴ-കകേഭാനനി-പത്തനഭാപുരലാം.-46 കേനി.മതീ.

സകേഭാല്ലലാം  :  പ്ലഭാകചരനി-പത്തനഭാപുരലാം-അലനിമുക്കട്ട് -പുനലൂര് ടടൗണ-ആലകഞരനി -
കുളത്തൂപ്പുഴ-മടത്തറ-സകേഭാല്ലഭായനില.-64 കേനി.മതീ.

തനിരുവനന്തപുരലാം  :  സകേഭാല്ലഭായനില-പഭാകലഭാടട്ട്-സപരനിങ്ങമ്മേല-വനിതുര-ആരവനഭാടട്ട്-കുറനിചല-
കേള്ളനിക്കഭാടട്ട്-വഭാഴനിചഭാല-അമ്പൂരനി-കുടപനമൂടട്ട്-ആനപഭാറ-സവള്ളറട-കേഭാരകക്കഭാണലാം-
പഭാറശ്ശേഭാല  (കേടുക്കറ). - 75 കേനി.മതീ.

ഈ പദതനിയുസട ഒനഭാലാം ഘടത്തനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജെനില്ലയനിസല
നനഭാരപടവട്ട്  മുതല  സചേറുപുഴ  വസരയുള്ള  33  കേനി.മതീ.  കറഭാഡനിസന്റെ  രൂപകരഖ
തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുലാം ഇതട്ട്  District Flagship Infrastructure Project-ല ഉളസപടുത്തനി
135.70  കകേഭാടനി രൂപയുസട പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി  G.O.(Rt.) No. 7/2016/PWD. dated,
20-2-2016  പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകുകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിസന്റെ പ്രവൃത്തനി
ഏസറടുകക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.   ഇതട്ട്  കൂടഭാസത ഒനഭാലാം ഘടത്തനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി  വരുന
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കേണ്ണൂര് ജെനില്ലയനിസല സചേറുപുഴ മുതല വള്ളനികത്തഭാടട്ട് വസരയുള്ള 59.415 കേനി.മതീ.  കറഭാഡട്ട്
വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  237.20  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  രൂപകരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുലാം
അതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുകേയുലാം  സചേയനിട്ടുണട്ട്.   ഈ  പ്രവൃത്തനി  ഇകപഭാള
പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.

ഈ  പദതനിയുസട  അഹലന്സമന്റെട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  നനിലവനിലുള്ള  കറഭാഡുകേള
പരമഭാവധനി  സ്ഥലലാം  ഏസറടുതസകേഭാണട്ട്  പുനരുദഭാരണലാം  നടത്തനിയതനിസന്റെ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവസട കചേര്ക്കുന:

കേണ്ണൂര് ജെനില്ല  : വള്ളനികത്തഭാടട്ട് മുതല കേരനികക്കഭാടക്കരനി വസര (കേനി. മതീ. 64/780
മുതല 71/690 വസര)-995 ലക്ഷലാം രൂപ

മനത്തനഭാട്ടുവയല  മുതല  അമ്പഭായകത്തഭാടട്ട്  വസര  (കേനി.മതീ.  90/315  മുതല
108/550 വസര)-815 ലക്ഷലാം രൂപ 

കേരനികക്കഭാടക്കരനി  മുതല  മണകത്തഭാട്ടുവയല  വസര   (കേനി.മതീ.  71/690  മുതല
90/315 വസര)-2250 ലക്ഷലാം രൂപ 

വയനഭാടട്ട് ജെനില്ല : മഭാനന്തവഭാടനി മുതല കേലപറ വസര  (കേനി.മതീ. 24/000 മുതല
30/800 വസരയുലാം കേനി.മതീ. 0/000 മുതല 3/700 വസരയുലാം)-1400 ലക്ഷലാം രൂപ 

നഭാലഭാലാംഹമല-സവള്ളമുണ-നനിരവനിലപുഴ-കുറവഭാടനി  കറഭാഡട്ട്   (കേനി.മതീ.  6/470
മുതല 10/270 വസര)-300 ലക്ഷലാം രൂപ

എറണഭാകുളലാം ജെനില്ല  : കചേരങ്ങല മുതല കനരവമലാംഗലലാം വസര : 32 കേനി.മതീ.-1685
ലക്ഷലാം രൂപ.

ആറഭാലാംഹമല  മുതല  എളപ്ലഭാകശ്ശേരനി  വസര:  8  കേനി.മതീ.-106  ലക്ഷലാം  രൂപ.
(പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണതുണട്ട്)

എളപ്ലഭാകശ്ശേരനി മുതല ഔര്ക്കുടനി വസര  (കേനി.മതീ. 0/000  മുതല  9/880  വസര)-
373 ലക്ഷലാം രൂപ (പ്രവൃത്തനി ഏസറടുകക്കണതഭായനിട്ടുണട്ട്.)

എനഭാല  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  കേണ്ണൂര്  ജെനില്ലകേസളഭാഴനിസകേ  Hill  Highway-യുസട
alignment  വരുന  മറട്ട്  ജെനില്ലകേളനിസല  കറഭാഡുകേളുസട  കമജെര്  പദതനികേളക്കട്ട്  DPR
തയ്യഭാറഭാകക്കണതുണട്ട്.

നഭാറട്ട്പഭാക്കനിസന്റെ  പഴയ  എസനികമറട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ഏകേകദശലാം  5000  കകേഭാടനി
രൂപയഭാണട്ട്.   നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട്  ഡയറക്ടറുമഭായനി  ഞഭാന്  ചേര്ച  സചേയനിരുന.   ഇകപഭാള
ഏകേകദശലാം 7500 കകേഭാടനി രൂപകയഭാളലാം വരുസമനഭാണട്ട് കേണക്കഭാക്കുനതട്ട്.  
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(സനി) മുന് സര്ക്കഭാര് ഈ പദതനിക്കഭായനി നതീക്കനിവചനിരുന തുകേയുലാം സചേലവഴനിച
തുകേയുലാം ചുവസട കചേര്ക്കുന:

വര്ഷലാം വകേയനിരുത്തനിയ തുകേ
(രൂപ ലക്ഷത്തനില)

സചേലവഴനിച തുകേ 

(രൂപ ലക്ഷത്തനില)

2012-2013 ഇല്ല ഇല്ല

2013-2014 82.37 622.39

2014-2015 82.37 898.46

2015-2016 906.10 1091.57

(ഡനി  &  ഇ)  ബഹുമഭാനസപട മുഖവമനനിയുസട കനതൃതസത്തനില അകദ്ദേഹത്തനിസന്റെ
ഔകദവഭാഗനികേ മുറനിയനില  29-8-2016-നട്ട്  11.00  മണനിക്കട്ട്  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനിയുലാം
സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുമനനിയുലാം പസങടുത്ത കയഭാഗത്തനിലഭാണട്ട്  മലകയഭാര-തതീരകദശ
ഹഹകവ  തതീരുമഭാനമഭായതട്ട്.  10000  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കഭാസമനലാം  അതട്ട്  KIIFB-ല
സപടുത്തനി  സചേയ്യഭാസമനലാം  ബഹുമഭാനസപട  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനി  കയഭാഗത്തനില
അറനിയനിച്ചു.  അനതസന  ബഹുമഭാനസപട  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുമനനി  അതട്ട്
പ്രഖവഭാപനിച്ചു.  തുടര്നട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനി  നലകേനിയ
കേത്തനിന്പ്രകേഭാരലാം  2017-2018  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  തസന  പണലാം  അനുവദനിചട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാസമനലാം  മറട്ട്  പൂര്വ്വ  പണനികേസളഭാസക്ക  സചേയ്യണസമനലാം
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിസന്റെ  രൂപകരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കഭാന്  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
അഡതീഷണല  ചേതീഫട്ട്  സസക്രടറനി  സചേയര്മഭാനുലാം  നഭാഷണല  ഹഹകവയുസടയുലാം
കറഭാഡ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ബനിഡ്ജെസനിസന്റെയുലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം  നഭാറട്ട്പഭാക്കനിസന്റെ
പ്രതനിനനിധനികേളുലാം  പനി.ഡബത.ഡനി.  സൂപ്രണനിലാംഗട്ട്  എഞനിനതീയറുമടങ്ങുന  കേമ്മേനിറനി
രൂപതീകേരനിച്ചു.  ആ  കേമ്മേനിറനി  ഇതട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള  റനികപഭാര്ടട്ട്  3  മഭാസത്തനിനുള്ളനില
നലകേണസമനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാസത  തതീരകദശ  ഹഹകവസയപറനി  പഠനലാം
നടത്തനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  നലകേഭാന്  നഭാറട്ട്പഭാക്കനിനട്ട്  കേത്തട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   മലകയഭാര
ഹഹകവയുസട  റനികപഭാര്ടട്ട്  കനരസത്ത  നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട്  തസന  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത
കകേന്ദ്രത്തനില നനിനള്ള പ്രകതവകേ സഹഭായവലാം പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ബഡ്ജെറനില  വന്കേനിട  പദതനികേളക്കട്ട്  പണമനില്ലഭാത്ത  സഭാഹചേരവത്തനില
KIIFB പ്രകയഭാജെനകേരമഭാണട്ട് എനഭാണട്ട് മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.

വളസര  സുപ്രധഭാനമഭായ  പദതനിയഭായനിടഭാണട്ട്  ഗവണസമന്റെട്ട്  ഇതനിസന
കേണക്കനിസലടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്.
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മലകയഭാര-തതീരകദശ ഹഹകവ പദതനികേള

2 (*95) ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജെഭാസഫട്ട്  :

ശതീ  .   സണനി കജെഭാസഫട്ട്  :

ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന്  :

ശതീ  .    സകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന്:  തഭാസഴക്കഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലകയഭാര  ഹഹകവ,  തതീരകദശ  ഹഹകവ  എനതീ  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്

തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനികേളക്കഭായനി ബഡ്ജെറനില തുകേ നതീക്കനിവചനിട്ടുകണഭാ; ഏതു

പദതനിയനില ഉളസപടുത്തനിയഭാണട്ട് ഹഹകവകേള നനിര്മ്മേനിക്കുനതട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  മലകയഭാര ഹഹകവയ്ക്കുകവണനി നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട്  നടത്തനിയ വനിശദമഭായ പഠന

റനികപഭാര്ടട്ട് പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത ഹഹകവ ആസകേ എത്ര കേനികലഭാമതീററഭാസണനലാം ഇതനിസന്റെ

മതനിപട്ട് സചേലവട്ട് എത്രയഭാസണനലാം സവളനിസപടുതകമഭാ;

(ഡനി)  തതീരകദശ ഹഹകവ സലാംബനനിചട്ട്  പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില

വനിശദഭാലാംശങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (  ശതീ  .   ജെനി  .   സുധഭാകേരന്  ) :   സര്,

(എ)  കകേരളത്തനിസല  മലകയഭാര  പ്രകദശങ്ങള  സനിറനികേളുമഭായനി

കയഭാജെനിപനിക്കുനതനിനുകവണനി  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനില്ലയനിസല  നനഭാരപടവട്ട്  മുതല

തനിരുവനന്തപുരലാം  ജെനില്ലയനിസല  കേടുക്കറ  വസര  നനിലവനിലുള്ള  കറഭാഡട്ട്  വനികേസനിപനിചട്ട്

ഹഹകവ  ആയനി  ഉയര്തവഭാനഭാണട്ട്  മലകയഭാര  ഹഹകവ  പദതനിസകേഭാണട്ട്

ലക്ഷവമനിടുനതട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  G.O.(Ms)  No.44/09/PWD,  dated  6-7-2009

പ്രകേഭാരലാം  1195  കേനി.മതീ.  ഹദര്ഘവമുള്ള നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിച അഹലന്സമന്റെനിനട്ട്

അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുപ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത പദതനിയുസട ഓകരഭാ ജെനില്ലയനിലൂസടയുലാം

കേടനകപഭാകുന പ്രകദശങ്ങളുസട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവസട കചേര്ക്കുന:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് : നനഭാരപടവട്ട്-പുത്തനിസഗ-സപര്ള-ബദനിയഡുക്ക-മുകള്ളരനിയ-

അത്തനിനടനി-പഭാണനി-പടനിപട്ട്-ബനഡുക്ക-ഇരഞനിലലാംകകേഭാടട്ട്-കകേഭാളനിചഭാല-പതനിസനടഭാലാം  ഹമല-

വള്ളനിക്കടവട്ട്-ചേനിറഭാരനിക്കല-സചേറുപുഴ-110 കേനി.മതീ.
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കേണ്ണൂര് : സചേറുപുഴ-മഞക്കഭാടട്ട്-ആലകക്കഭാടട്ട്-കേരുവഞഭാല-തഭാവക്കുനട്ട്-നടുവനില-സചേകമ്പരനി
പയ്യഭാവൂര്-ഉളനിക്കല-വള്ളനികത്തഭാടട്ട്-ആനപന്തനി-കേരനികക്കഭാടക്കരനി-ഏടൂര്-ആറളലാം-കേഭാപ്പുകേടവട്ട്-
സപരുമ്പുന-മുടപുരചഭാല-മണത്തണ-സകേഭാടനിയൂര്-അമ്പഭായകത്തഭാടട്ട്-കബഭായ്സട്ട് ടടൗണ.-
109 കേനി. മതീ.

വയനഭാടട്ട് :  കബഭായ്സട്ട് ടടൗണ-മഭാനന്തവഭാടനി-നഭാലഭാലാംഹമല-അഞ്ചുകുനട്ട്-പനമരലാം-
ഹകേനഭാടനി-കേലപറ-കേഭാപലാംസകേഭാല്ലനി-കമപഭാടനി-ചൂരലമല-അരുണപ്പുഴ.-96 കേനി.മതീ.

വയനഭാടട്ട് ജെനില്ലയനില ഈ ഹഹകവ അഹലന്സമന്റെനില വരുന ചൂരലമല മുതല
അരുണപ്പുഴ വസരയുള്ള ഭഭാഗലാം 2 കേനി.മതീ. ദൂരലാം കഫഭാറസട്ട് ഏരനിയ വരുനണട്ട്.

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്   (Loop road)  :  വനിലങ്ങഭാടട്ട്-കേല്ലഭാചനി-കേടനിയങ്ങഭാടട്ട്  -തലയഭാടട്ട്  -
കകേഭാടകഞരനി-തനിരുവമ്പഭാടനി-കൂടരഞനി-കുമ്പഭാറ-കേക്കഭാടലാംസപഭായനില-സവളനിയകന്തഭാടട്ട്
(Loop link) -110 കേനി.മതീ.

മലപ്പുറലാം :  അരുണപ്പുഴ-തമ്പുരഭാടനിക്കലട്ട്ല-പഭാലുണ-എടക്കര-കേരുളഭായനി-മുകത്തടലാം-
പൂകക്കഭാട്ടുപഭാടലാം-കേഭാളനികേഭാവട്ട്-കകേരളലാം-കേനിഴകക്കത്തല  (കേരുവഭാരക്കുണട്ട്)-തരനിശ-പുലസവറ-
കേരനിങലകതഭാണനി-സപഭാന്പഭാറ-സവളനിയകന്തഭാടട്ട്-പൂകക്കഭാട്ടുലാംപഭാടലാം-(Loop link)-101 കേനി.മതീ.

പഭാലക്കഭാടട്ട് :  സപഭാന്പഭാറ-എടത്തനിനഭാട്ടുകേര-കേഭാപ്പുപറമ്പട്ട്-തനിരുവനിഴഭാലാംകുനട്ട്-
കകേഭാകടഭാപഭാടലാം-കുമരലാംപുത്തൂര്-മണഭാര്ക്കഭാടട്ട്-പഭാലക്കഭാടട്ട്-പുതുനഗരലാം-സകേഭാല്ലകങഭാടട്ട്-സനനഭാറ-
വടക്കഭാകഞരനി-പന്തലലാംപഭാടലാം-130 കേനി.മതീ.

തൃശ്ശൂര് :  പന്തലലാംപഭാടലാം-പടനിക്കഭാടട്ട്-വനിലങ്ങന്നൂര്-മനഭാരമലാംഗലലാം-പുലനിക്കണനി-
പഭാലനിപനിള്ളനി-സവള്ളനിക്കുളങ്ങര-സവറനിലപഭാല.-60 കേനി.മതീ.

എറണഭാകുളലാം :  സവറനിലപഭാല-അടനിവഭാരലാം-കേടപഭാറ-ഇല്ലനികത്തഭാടട്ട്-സചേടനിനട-പയ്യഭാല-
കചേലഭാടട്ട്-ഊഞഭാപഭാറ-നഭാടുകേഭാണനി-കനരവമലാംഗലലാം-ആറഭാലാംഹമല- എളപ്ലഭാകശ്ശേരനി.-104 കേനി.മതീ.

ഇടുക്കനി :  എളപ്ലഭാകശ്ശേരനി-കുറത്തനിക്കുടനി-സപരുമ്പന്കുത്തട്ട്-മഭാങ്കുളലാം-കേല്ലഭാര്-ഇരുട്ടുകേഭാനലാം-
ആനചഭാല-രഭാജെഭാക്കഭാടട്ട്-തനിങളകേഭാടട്ട്-മയനിലഭാടുലാംപഭാറ-സനടുങണലാം-പുളനിയന്മല-കേടപന-ഏലപഭാറ-
കുടനിക്കഭാനലാം-മുണക്കയലാം.-166 കേനി.മതീ.

കകേഭാടയലാം  :  മുണക്കയലാം-എരുകമലനി-പ്ലഭാകചരനി.-24 കേനി.മതീ.

പത്തനലാംതനിട  :  പ്ലഭാകചരനി-റഭാനനി-കുമ്പഴ-കകേഭാനനി-പത്തനഭാപുരലാം.-46 കേനി.മതീ.

സകേഭാല്ലലാം :  പ്ലഭാകചരനി-പത്തനഭാപുരലാം-അലനിമുക്കട്ട്-പുനലൂര്  ടടൗണ-ആലകഞരനി-
കുളത്തൂപ്പുഴ-മടത്തറ-സകേഭാല്ലഭായനില.-64 കേനി.മതീ.

തനിരുവനന്തപുരലാം :  സകേഭാല്ലഭായനില-പഭാകലഭാടട്ട്-സപരനിങ്ങമ്മേല-വനിതുര-ആരവനഭാടട്ട്-കുറനിചല-
കേള്ളനിക്കഭാടട്ട്-വഭാഴനിചഭാല-അമ്പൂരനി-കുടപനമൂടട്ട്-ആനപഭാറ-സവള്ളറട-കേഭാരകക്കഭാണലാം-പഭാറശ്ശേഭാല
(കേടുക്കറ).-75 കേനി.മതീ.
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ഇടൗ  പദതനി  രണ്ടുഘടങ്ങളനിലഭായനി  ഏസറടുക്കഭാനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.
ഒനഭാലാം  ഘടലാം:  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്-നനഭാരപടവട്ട്   മുതല  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ടടൗണ  വസരയുലാം
രണഭാലാം  ഘടലാം:  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ടടൗണ  മുതല  തനിരുവനന്തപുരലാം  കേടുക്കറ  വസരയുലാം
മലകയഭാര ഹഹകവ പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  

തതീരകദശ  ഹഹകവയുസട  ഭഭാഗമഭായനി  എറണഭാകുളലാം  ജെനില്ലയനിസല  ഹവപനിന്
തുടങ്ങനി കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനിസല  സവങ്ങളലാം  വസര അവസഭാനനിക്കുന രതീതനിയനില
ഏകേകദശലാം  209  കേനി.മതീ.  വസര  ഹഹകവ  പദതനിക്കഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
ഭഭാരതമഭാല പദതനിയനില ഉളസപടുതന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) മലകയഭാര     ഹഹകവ    പദതനിക്കഭായനി    2015-2016 ബഡ്ജെറനില
906.10 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  മലകയഭാര ഹഹകവയ്ക്കുകവണനി നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട് നടത്തനിയ പഠന റനികപഭാര്ടട്ട്
പ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത ഹഹകവയട്ട് ആസകേ  1195  കേനി.മതീ ഹദര്ഘവലാം വരുനണട്ട്.  ഇടൗ
പദതനിയുസട  ഒനഭാലാം  ഘടത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനില്ലയനിസല
നനഭാരപടവട്ട്  മുതല  സചേറുപുഴവസരയുള്ള  33  കേനി.മതീ.  കറഭാഡനിസന്റെ  രൂപകരഖ
തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുലാം ഇതട്ട് District Flagship Infrastructure Project-ല ഉളസപടുത്തനി
135.70 കകേഭാടനി രൂപയുസട പ്രവൃത്തനിക്കഭായനി G.O.(Rt.) No. 7/2016/PWD. Dated,
20-2-2016 പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകുകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാസത ഒനഭാലാം
ഘടത്തനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി വരുന കേണ്ണൂര് ജെനില്ലയനിസല സചേറുപുഴ മുതല വഞനികത്തഭാടട്ട്
വസരയുള്ള  59.415  കേനി.മതീ.  കറഭാഡട്ട്  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  237.20  കകേഭാടനി
രൂപയുസട  രൂപകരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുലാം  അതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുകേയുലാം
സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  പ്രവൃത്തനി  പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.   ഇതുകൂടഭാസത  ഹനില  ഹഹകവയുസട
അഹലന്സമന്റെട്ട്  പ്രധഭാനമഭായുലാം  നനിലവനിലുള്ള  കറഭാഡുകേസള  ബനനിപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്
പരമഭാവധനി സ്ഥലലാം ഏസറടുത്തനിട്ടുണട്ട്. ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം തഭാസഴപറയുന പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്:

കേണ്ണൂര് ജെനില്ല  : വള്ളനികത്തഭാടട്ട് മുതല കേരനികക്കഭാടക്കരനി വസര (കേനി. മതീ. 64/780
മുതല 71/690 വസര) -995 ലക്ഷലാം രൂപ

മനത്തനഭാട്ടുവയല  മുതല  അമ്പഭായകത്തഭാടട്ട്  വസര  (കേനി.  മതീ.  90/315  മുതല
108/550 വസര) - 815 ലക്ഷലാം രൂപ 

കേരനികക്കഭാടക്കരനി  മുതല മണകത്തഭാട്ടുവയല വസര  (കേനി.  മതീ.  71/690  മുതല
90/315 വസര)-2250 ലക്ഷലാം രൂപ 

വയനഭാടട്ട് ജെനില്ല : മഭാനന്തവഭാടനി മുതല കേലപറ വസര  (കേനി. മതീ. 24/000 മുതല
30/800 വസരയുലാം കേനി.മതീ. 0/000 മുതല 3/700 വസരയുലാം) - 1400 ലക്ഷലാം രൂപ 

നഭാലഭാലാംഹമല-സവള്ളമുണ  നനിരവനിലപുഴ-കുറവഭാടനി  കറഭാഡട്ട്   (കേനി.  മതീ.  6/470
മുതല 10/270 വസര)-300 ലക്ഷലാം രൂപ
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എറണഭാകുളലാം ജെനില്ല : കചേരങ്ങല മുതല കനരവമലാംഗലലാം വസര : 32 കേനി.മതീ.- 1685 ലക്ഷലാം രൂപ.

ആറഭാലാംഹമല മുതല എളപ്ലഭാകശ്ശേരനി വസര: 8 കേനി.മതീ.-106 ലക്ഷലാം രൂപ.

എളപ്ലഭാകശ്ശേരനി മുതല ഔര്ക്കുടനി വസര  (കേനി.മതീ. 0/000  മുതല  9/880  വസര)-
373 ലക്ഷലാം രൂപ

എനഭാല കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്,  കേണ്ണൂര് ജെനില്ലസയഭാഴനിസകേ Hill Highway alignment
വരുന  മറട്ട്  ജെനില്ലകേളനിസല  കറഭാഡുകേളനിസല  കമജെര്  പദതനികേളുസട  DPR
തയ്യഭാറഭാകക്കണതുണട്ട്.

(ഡനി)  തതീരകദശ  ഹഹകവസയപറനി  വനിശദമഭായ  പഠനലാം  നടത്തനിയനിടനില്ല.
എനഭാല   നഭാറട്ട്പഭാക്കനികനഭാടുതസന  പഠനലാം  നടത്തഭാന്  കരഖഭാമൂലലാം  ഉത്തരവട്ട്
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ശതീ  .    സജെയനിലാംസട്ട്  മഭാതത :  സര്,  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിസന്റെ  ഗതഭാഗത  സടൗകേരവലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനില  വളസര  നനിര്ണഭായകേമഭായ  പങ്കുവഹനിക്കഭാന്  ഇടയുള്ള  ഒരു
കപ്രഭാജെക്ടട്ട്   തസനയഭാണട്ട് മലകയഭാര  ഹഹകവ.  ഇതനിനുകവണനി  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
കേഭാലത്തട്ട്  2012  മുതല  2016  വസര  സചേലവഴനിക്കസപട  തുകേ  അങ്ങയുസട
മറുപടനിയനിലൂസട  ലഭവമഭായനിട്ടുണട്ട്.   എനഭാല  ഈ കേഴനിഞ  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം
അവസഭാനനിചതനിനുകശഷലാം  നടപ്പു  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  234.6  കകേഭാടനി
രൂപയുസട  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുകേയുലാം  പ്രവൃത്തനി  ആരലാംഭനിചതഭായുലാം
അങ്ങയുസട  മറുപടനിയനിലനനിനട്ട്  വവക്തമഭാണട്ട്.  ഇതനിനുതക്കവണലാം  ഒരു  തുകേ
വകേയനിരുത്തല  ആ  ഗവണസമന്റെനിസന്റെ  ബഡ്ജെറട്ട്  അവതരനിപനിച  ഘടത്തനികലഭാ
മകറസതങനിലുലാം  സനര്ഭത്തനികലഭാ  ഉണഭായനിരുകനഭാ  എനട്ട്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
അങ്ങസന  ആവശവമഭായ  തുകേ  വകേയനിരുത്തഭാസത  ഭരണഭാനുമതനി  സകേഭാടുക്കഭാനുലാം
പ്രവൃത്തനി സടണര് സചേയ്യഭാനുലാം ആ പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാനുമനിടയഭായ സഭാഹചേരവലാം
ഗവണസമന്റെട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില  അതട്ട്  സലാംബനമഭായ
എസന്തങനിലുലാം ഒരു വനിശദതീകേരണലാം  നലകേഭാകമഭാ;

ശതീ  .    ജെനി  .    സുധഭാകേരന്  : സര്,  2009-സല  ഇടതുപക്ഷ  ഗവണസമന്റെനിസന്റെ
കേഭാലത്തഭാണട്ട്  ഈ  കപ്രഭാജെക്ടട്ട്  പ്രഖവഭാപനിക്കുകേയുലാം  നഭാറട്ട്പഭാക്കനിസന്റെ  റനികപഭാര്ടട്ട്
അലാംഗതീകേരനിച്ചുസകേഭാണട്ട് കനഭാടനിഫനികക്കഷന് ഇറക്കുകേയുലാം സചേയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതനിനുകശഷലാം
കേഴനി ഞ  ഗവണസമന്റെനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കേഭാസര്കഗഭാഡുലാം  കേണ്ണൂരുമഭായനി  പണനി
ആരലാംഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  ആ  പണനി  ഇകപഭാഴുലാം  നടനസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  മുതല  കേളനിയനിക്കഭാവനിള  വസര  ആസകേ  1200  കേനികലഭാമതീറകറഭാളലാം
വരുന മലകയഭാര ഹഹകവ സമ്പൂര്ണമഭായനി കേണ്ടുസകേഭാണട്ട് പണനി സചേയ്യഭാനുള്ള ഒരു
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തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിരുസനങനിലുലാം പ്രവര്ത്തനത്തനികലയട്ട് വനനിരുനനില്ല.  ഇകപഭാള
അതനികലയട്ട്  വരനികേയഭാണട്ട്.  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുനതനിനുള്ള  തടസ്സങ്ങള  ഒഴനിവഭായനിക്കനിട്ടുകേ
യഭാസണങനില ഈ  ഗവണസമന്റെനിസന്റെ  കേഭാലതതസന  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
കേഴനിയുസമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പല  സ്ഥലതലാം  കറഭാഡുണട്ട്.  അതട്ട്  കേണക്ടട്ട്
സചേയ്യുനതനിനുകവണനി   കുസറകയസറ  പണലാം  സചേലവഴനികക്കണനി  വരുലാം.  ഞഭാന്
നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട്  ഡയറക്ടറുമഭായനി  സലാംസഭാരനിചകപഭാള  കനരസത്ത  5000  കകേഭാടനി   രൂപ
പ്രതതീക്ഷനിചനിരുന  സചേലവനിനട്ട്  ഇകപഭാഴസത്ത  കേണക്കനുസരനിചട്ട്  7500  കകേഭാടനി
രൂപയഭാകുസമനഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം  പറഞതട്ട്.  പണലാം ഒരു പ്രശ്നമസല്ലനട്ട് ധനകേഭാരവ
വകുപ്പുമനനി  ബഹുമഭാനസപട  മുഖവമനനിയുമഭായുള്ള  കയഭാഗത്തനില  പറഞ.
അകപഭാള പണമല്ല പ്രശ്നലാം.  അതുസകേഭാണട്ട് നമുക്കട്ട് മുകനഭാട്ടുകപഭാകേഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.
ഈ  ഗവണസമന്റെനിസന്റെ  ഏറവലാം  മുന്ഗണനയുള്ള  വനികേസന  പദതനിയഭായഭാണട്ട്
മലകയഭാര-തതീരകദശ  ഹഹകവ  പദതനികേസള  കേണക്കഭാക്കുനതട്ട്.  ഇവനിസട
ബഹുമഭാനസപട അലാംഗലാം കചേഭാദനിച പ്രശ്നലാം ഗടൗരവമുള്ളതഭാണട്ട്.  ബഡ്ജെറനില പണമനില്ലഭാസത,
പണലാം  വരഭാനുള്ള  കസഭാഴ്സുകേസളഭാനലാം  തുറനനിടഭാസത  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാര്
അയ്യഭായനിരലാം/ആറഭായനിരലാം കകേഭാടനി രൂപയുസട പദതനി പ്രഖവഭാപനിചതട്ട് ശരനിയല്ല. എല്ലഭാലാം
സചേകയ്യണ കറഭാഡുകേളഭാണട്ട്.  അതനിസലഭാനലാം അഭനിപ്രഭായ വവതവഭാസമനില്ല.   ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്
ഫഭാഗ്ഷനിപട്ട്  പദതനിക്കട്ട്  മറട്ട്  സസഷവല  സഭാങ്ഷസനല്ലഭാലാം  സകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്.   ഒരു
പദതനിയുലാം  ഈ  ഗവണസമന്റെട്ട്  തടഞനിടനില്ല.   തടഞസവനട്ട്  പറഞട്ട്  സതറഭായ
കേഭാരവങ്ങള  പ്രചേരനിപനിക്കുനതഭാണട്ട്.  തുകേ  ഇല്ലഭാത്തതുസകേഭാണട്ട്  ഇസതങ്ങസന
പണനിയുസമന പ്രശ്നലാം വന.   വഴനിവനിട  കേഭാരവങ്ങസളഭാനലാം സചേയ്യഭാന് സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
തഭാത്പരവമനില്ല. ബഡ്ജെറനില പണമനില്ലഭാത്തതനിനഭാല  3 -4 ആഴ്ച വചനിരുന.  അതട്ട്
പണലാം  കേസണത്തഭാന്  കവണനിയഭായനിരുന.  എലാം.എല.എ.മഭാര്  വന
സലാംസഭാരനിചകപഭാള ഈ പദതനി കേവഭാന്സല സചേയനിടനിസല്ലനട്ട് അവകരഭാടട്ട് പറഞ.
ബഹുമഭാനസപട  മുഖവമനനിയുലാം  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനിയുലാം  ഞഭാനുലാം  കൂടനി
സലാംസഭാരനിചതനിസന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്    പ്രവൃത്തനി  തുടങ്ങസടസയനലാം  ബനില
വരുന മുറയട്ട് പണവലാം  സസഷവല ഹഫനഭാന്ഷവല സഭാലാംഗ്ഷനുലാം അനുവദനിക്കഭാസമനലാം
തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.  അങ്ങസന പ്രവൃത്തനി നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  യഭാസതഭാരു പ്രശ്നവമനില്ല.
പസക്ഷ  ബഡ്ജെറനില  പണലാം  വകേയനിരുത്തഭാസത  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാര്
അയ്യഭായനിരലാം/ആറഭായനിരലാം  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  പദതനി  പ്രഖവഭാപനിച   രതീതനി
ശരനിയസല്ലനട്ട് കേണനിട്ടുണട്ട്.  ഈ ഗവണസമന്റെട്ട്  ബഡ്ജെറനില പണമനില്ലഭാസത ഒനലാം
സചേയ്യനില്ല.   ബഡ്ജെറനില  പണമനില്ലഭാസത  സവറുസത  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  പകേരലാം
പുറതനനിനലാം  പണലാം  കേടസമടുത്തട്ട്  KIIFB   വഴനി  നനിയമപരമഭായനി  സചേയ്യുന
നനിലപഭാടഭാണട്ട്  ഈ  ഗവണസമന്റെട്ട്  സസതീകേരനിചതട്ട്.   കേഴനിഞ  ഗവണസമന്റെനിനട്ട്  ആ
നനിലപഭാടട്ട്  എടുക്കഭാമഭായനിരുന.   ആസരയുലാം  കുറസപടുതകേയല്ല.   ഇകപഭാള
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സചേയ്യുനതനിനട്ട് ആകക്ഷപലാം പറയഭാസനഭാക്കുകേയനില്ല.  കേഭാരണലാം നനിയമസഭയനില ബനില
അവതരനിപനിചട്ട്  ആക്ടട്ട്  ആക്കഭാന്  ശമനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  ബഡ്ജെറനില  പ്രസലാംഗലാം
സചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.   സചേയ്യുനതട്ട്  നല്ല കേഭാരവത്തനിനഭാസണങനിലുലാം  സചേയ്യുന രതീതനി  വസര
വവതവഭാസമഭാസണനതട്ട്  വളസര  പ്രധഭാനസപടതഭാസണനട്ട്  ഞഭാന്  ഊനനിപറയുകേയഭാണട്ട്.
അങ്ങട്ട് കചേഭാദനിചതനിനട്ട് എനനിക്കട്ട് ഇതുമഭാത്രകമ മറുപടനി പറയഭാനുള.

ശതീ  .    സജെയനിലാംസട്ട് മഭാതത: സര്, ഏകേകദശലാം 7500 കകേഭാടനി രൂപ ആവശവമഭായനി
വരുസമനട്ട്  കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  പദതനിക്കുകവണനി  മുന്കൂടനി  10000  കകേഭാടനി
രൂപവസര നതീക്കനിവയഭാന് ഗവണസമന്റെട്ട് തയ്യഭാറഭാസണനട്ട് പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  അതനിനട്ട്
അഭനിനനനലാം അറനിയനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എനഭാല  അങ്ങട്ട് പറഞതുകപഭാസല ഇത്രയുലാം
പ്രധഭാനസപട ഒരു പദതനി ഈ ഗവണസമന്റെനിസന്റെ പ്രവര്ത്തന കേഭാലയളവനിലത്തസന
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുകവണനി,   8-9  ജെനില്ലകേളനിലഭായനി  വരുന പ്രവൃത്തനികേളനില ഓകരഭാ
ജെനില്ലയനിലുലാം വരുന പ്രവൃത്തനി ഒകര സമയത്തട്ട് ആരലാംഭനിക്കത്തക്ക വനിധത്തനിലുള്ള ഒരു
ആക്ഷന് പ്ലഭാന് തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം കേഭാലതഭാമസമനില്ലഭാസത പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുലാം
സര്ക്കഭാര്  തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .   ജെനി  .   സുധഭാകേരന്  : സര്, ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനനിടട്ട്  നഭാലട്ട്
മഭാസകമ ആയനിട്ടുള.  ബൃഹത്തഭായ രണട്ട് പദതനികേളഭാണനിതട്ട്.   ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി
നമുക്കുള്ള  ഒരു  സസപ്നമഭാണനിതട്ട്.  ശതീ.  പനി.  സജെ.  കജെഭാസഫട്ട്  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപ്പുമനനിയഭായനിരുന സമയത്തട്ട് വളസര ആകവശപൂര്വ്വലാം ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  നനിയമസഭയനില
പറഞകപഭാള  ഞഭാന്  ഭരണകേക്ഷനി  സബഞനിലുണഭായനിരുന.  അനട്ട്  ഇവനിസട
ഉണഭായനിരുന  എല്ലഭാവരുലാം  കകേടനിരുനതഭാണട്ട്.   കേഴനിഞ  ഗവണസമന്റെട്ട്   കുറചട്ട്
കേഭാരവങ്ങള സചേയ.  ഇകപഭാള ഈ സര്ക്കഭാര് സമ്പൂര്ണമഭായനി സചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്
ഈ  ഗവണസമന്റെനിസന്റെ  കേഭാലതതസന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കണസമന  ആഗ്രഹലാം  ഞഭാന്
ഗവണസമന്റെനിനുകവണനി പറഞ സ്ഥനിതനിക്കട്ട് എല്ലഭാ തരത്തനിലുലാം നടപടനി കവഗത്തനിലഭാക്കഭാനുള്ള
നതീക്കമുണഭാകുലാം.  29-8-2016-നട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  മുഖവമനനിയുലാം  ധനകേഭാരവ
വകുപ്പുമനനിയുലാം  ഞഭാനുമഭായുള്ള  കയഭാഗത്തനിനുകശഷലാം  പദതനി  പ്രഖവഭാപനിച
അനതസന  പനി.  ഡബബ.  ഡനി.  അഡതീഷണല ചേതീഫട്ട് സസക്രടറനി സചേയര്മഭാനഭായുലാം
നഭാഷണല ഹഹകവ ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്,  കറഭാ ഡ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ബനിഡ്ജെസട്ട്  ചേതീഫട്ട്
എഞനിനതീയര്,  നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട്  പ്രതനിനനിധനി,  ഈ  രണട്ട്  പഭാതകേളുലാം  കേടനകപഭാകുന
സ്ഥലസത്ത  സൂപ്രണനിലാംഗട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്  എനനിവസര   ഉളസപടുത്തനി  ഒരു
കേമ്മേനിറനി  കകേഭാണസനിറബടട്ട്  സചേയ.  അവര്  മൂനട്ട്  മഭാസത്തനിനുള്ളനില  ഇതനിസന്റെ
വവക്തമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട്  തരുലാം.  നഭാറട്ട്പഭാക്കുലാം തതീരകദശ ഹഹകവസയക്കുറനിചട്ട് പഠനലാം
ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   അവരുലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  തരുലാം.   മലകയഭാര ഹഹകവയുസട ഡനി.പനി.ആര്.
കേനിടനിക്കഴനിഞ.   അനട്ട്  5000  കകേഭാടനി  രൂപ   തതീരുമഭാനനിചനിരുന  സചേലവനിനട്ട്
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ഇകപഭാള  7500  കകേഭാടനി  രൂപ  വസരയഭാകേഭാലാം.  കേണക്ഷന്  കറഭാഡട്ട്  കുറചട്ട്
അധനികേമുസണങനില  5000  കകേഭാടനി  രൂപ  മതനിയഭാകേഭാലാം.   മലകയഭാര-തതീരകദശ
ഹഹകവയ്ക്കുകവണനി  10000  കകേഭാടനി  രൂപ  സചേലവഴനിക്കഭാന്  ഗവണസമന്റെട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  2017-2018-ല ഇതനിസന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിക്കുലാം.
അതനിനുമുമ്പട്ട്  എല്ലഭാ  തരത്തനിലുമുള്ള  സഭാകങതനികേ  കേഭാരവങ്ങളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്
ആഗ്രഹനിക്കുന. അവനിസടയുള്ള എല്ലഭാ എലാം. എല. എ. മഭാരുസടയുലാം നമ്മുസട നഭാടനിസന്റെ
മുഴുവന്  പനിന്തുണയുമഭാണട്ട്  ഇതനിനട്ട്  ആവശവലാം.  ഇതട്ട്  എല്ലഭാവരുലാം  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന
കേഭാരവമഭാണട്ട്. എല്ലഭാ ഗവണസമന്റുകേളുലാം ആഗ്രഹനിക്കുനതഭാണട്ട്. അതട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുള്ള
ഒരു സഭാഹചേരവലാം നമ്മേസളല്ലഭാവരുമുള്ള ഈ സഭയട്ട് കേനിട്ടുകേയഭാസണങനില കകേരളത്തനിസന്റെയുലാം
നമ്മുസടയുലാം ഭഭാഗവമഭായനിരനിക്കുസമനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    എലാം  .    എലാം  .    മണനി:  സര്,  ബഹുമഭാനസപട  മനനി  നലകേനിയ
വനിശദതീകേരണകത്തഭാടട്ട്  ഞഭാന്  പൂര്ണമഭായുലാം  കയഭാജെനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  മലകയഭാര-തതീരകദശ
സസഹകവകേള   സലാംസ്ഥഭാനത്തനിസന്റെ  വനികേസന  മുകനറത്തനില  സുപ്രധഭാനമഭായ
പങഭാണട്ട്  വഹനിക്കുനതട്ട്.  എനഭാല  ഈ  സസഹകവകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി
ബനസപടട്ട്  കനരസത്ത  ചേനിലയനിടങ്ങളനില  വനലാം  വകുപനിസന്റെ  തടസ്സമുണഭായനിരുന.
പ്രസസ്തുത തടസ്സങ്ങള നതീങ്ങനികയഭാ എനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .   ജെനി  .   സുധഭാകേരന്: സര്, വനലാം വകുപനിസന്റെ  ചേനില  പ്രശ്നങ്ങള വയനഭാടനിലുലാം
ഇടുക്കനിയനിലുലാം ഉണഭായനിരുന. അതട്ട് തതീര്നനിടനില്ല. അവരുമഭായനി ചേര്ച നടതനണട്ട്.
ബഹുമഭാനസപട  വനലാം  വകുപ്പുമനനി  ഒട്ടുലാം  കേണസര്കവറതീവല്ല.   വളസര
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി കഫഭാറസലാം കവണലാം നഭാടുലാം കവണലാം എനതഭാണട്ട് നമ്മുസട നയലാം.
ഇക്കഭാരവത്തനില  ഏറവലാം  ശരനിയഭായ  നനിലപഭാടട്ട്  എടുതസകേഭാണട്ട്  അകദ്ദേഹലാം
ഗവണസമന്റെനിനുകവണ  സഹഭായലാം  നലകുസമനട്ട്  ഉറപ്പുണട്ട്.  പ്രശ്നങ്ങള  തതീര്ക്കഭാന്
കേഴനിയുസമനഭാണട്ട് എനനിക്കട്ട് പറയഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    കജെഭാര്ജെട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട്:  സര്,  മലകയഭാര സസഹകവ നടപനിലഭാക്കുസമന
പ്രഖവഭാപനലാം  വനകതഭാടുകൂടനി  മലകയഭാരതള്ള  ജെനങ്ങസളല്ലഭാലാം  വലനിയ  ആകവശത്തനിലഭാണട്ട്.
തതീര്ചയഭായുലാം  സകന്തഭാഷകേരമഭായ  കേഭാരവമഭാണട്ട്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനില
സസഹകവയട്ട്  110  കേനികലഭാമതീറര്  സസദര്ഘവമുണട്ട്.  എനഭാല  കറഭാഡുകേള  പലതുലാം
വനിവനിധ പദതനികേളനില ഉളസപടുത്തനി വനികേസനിപനിക്കസപടവയഭാണട്ട്. NATPAC-സന്റെ
അലാംഗതീകേരനിച  അസസലന്സമന്റെനില  സചേറനിയ  കഭദഗതനി  വരുത്തനിയഭാല  അതട്ട്
ജെനങ്ങളക്കട്ട്  കൂടുതല  ഉപകേഭാരപ്രദമഭാവകേയുലാം  പത്തനിരുപതട്ട്  കേനികലഭാമതീറസറങനിലുലാം
നതീളലാം  കുറയുകേവഴനി  സചേലവ  കുറയഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം.  എലാം.എല.എ.-മഭാരുസട
ശനിപഭാര്ശകേളുസട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  അസസലന്സമന്റെനില  എസന്തങനിലുലാം  കഭദഗതനി
വരുത്തഭാന് ഗവണസമന്റെട്ട് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ ?
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ശതീ  .    ജെനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  ഗവണസമന്റെനിനട്ട്  അസസലന്സമന്റെനിസന്റെ  കേഭാരവത്തനില
പനിടനിവഭാശനിസയഭാനമനില്ല.  ഏറവലാം നല്ല രതീതനിയനില,  ജെനങ്ങളക്കട്ട് പ്രകയഭാജെനകേരവലാം
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  സുഗമവമഭായ  തരത്തനിലുള്ള  അസസലന്സമന്റെട്ട്  ഉസണങനില
അതുസലാംബനനിചട്ട്  NATPAC-മഭായനി സലാംസഭാരനിക്കുനതനിനട്ട് യഭാസതഭാരു പ്രശ്നവമനില്ല.
കേഭാരണലാം  കറഭാഡനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണഘടലാം  ആരലാംഭനിക്കുനകതയുള.  അങ്ങട്ട്  എല്ലഭാ
വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം  തനനിരുന.  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  110  കേനികലഭാമതീറര്  സസലന് വരുനതട്ട്
വനിലങ്ങഭാടട്ട്-കേല്ലഭാചനി-കേടനിയങ്ങഭാടട്ട്-തലയഭാടട്ട്-കകേഭാടകഞരനി-തനിരുവമ്പഭാടനി  കൂടരഞനി-
കൂമ്പഭാറ-കേക്കഭാടലാംസപഭായനില-സവളനിയകന്തഭാടട്ട്   എനനിങ്ങസനയഭാണട്ട്.  ഇതനില ഏതട്ട്  സസലന്
കവണസമങനിലുലാം ആകലഭാചേനിചട്ട് വവതവഭാസലാം വരുതനതനിനട്ട് യഭാസതഭാരു പ്രശ്നവമനില്ല.

ശതീ  .    സനി  .    സകേ  .    ഹരതീന്ദ്രന്:  സര്,  1954-ല  മലകയഭാര  സസഹകവ  എന
ആശയത്തനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര ധനകേഭാരവ  കേമ്മേനിഷസന്റെ അനുമതനി  ലഭനിസചങനിലുലാം  ഇതുവസര
അതട്ട്  യഭാഥഭാര്തവമഭാക്കഭാന്  സഭാധനിചനില്ല.  ഈ  ഗവണസമന്റെട്ട്  അതനിനട്ട്  മുന്സസകേ
എടുക്കുന എനറനിയുനതനില അതനിയഭായ സകന്തഭാഷമുണട്ട്.  പല കേഭാരണങ്ങളഭാലുലാം
പണനി  നതീളുനതട്ട്  മലകയഭാര  കമഖലയനിസല  സമഗ്ര  വനികേസനത്തനിനുള്ള  സഭാധവത
നഷ്ടമഭാകുന  എനമഭാത്രമല്ല  വനികനഭാദസഞഭാരലാം  വഴനി  ലഭനികക്കണ  കകേഭാടനികേളുസട
നഷ്ടലാം  കൂടനിയഭാണട്ട്  സലാംഭവനിക്കുനതട്ട്.  കകേരളത്തനിസല  മലകയഭാര  കമഖലകേളുസട
പനികനഭാക്കഭാവസ്ഥ  പരനിഹരനിക്കഭാനുലാം  കേഭാര്ഷനികേ  വനിപണനി  സമചസപടുത്തഭാനുമഭായനി
മലകയഭാരങ്ങസള  കറഭാഡുമഭാര്ഗ്ഗലാം  ബനനിപനിക്കുന  പദതനിയഭാണട്ട്  ഇതട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
മുതല ആരലാംഭനിക്കുന ഈ മലകയഭാര സസഹകവ സതകക്ക അറമഭായ പഭാറശ്ശേഭാലയനില
തതീരകദശ സസഹകവയുമഭായനി ബനനിപനിക്കഭാനഭാകുലാം. തനിരുവനന്തപുരലാം - കേനവഭാകുമഭാരനി
നഭാഷണല  സസഹകവയനില  രണട്ട്  സസഹകവകേകളയുലാം  കൂടനി  ബനനിപനിചഭാല  മൂനട്ട്
സസഹകവ  സലാംഗമനിക്കുന  ഒരു  കകേന്ദ്രമഭായനി  പഭാറശ്ശേഭാല  മഭാറുകേയുലാം  ചേരക്കു
ഗതഭാഗതത്തനിനുലാം കേഭാര്ഷനികേ വനിപണനത്തനിനുലാം വമ്പനിച കനടമുണഭാകുകേയുലാം സചേയ്യുലാം.
അതട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  കകേരളത്തനിസന്റെ  വനികേസന
ചേക്രവഭാളത്തനില അനന്ത സഭാധവത കേഭാണുന മലകയഭാര സസഹകവ യഭാഥഭാര്തവമഭാകുകമഭാ;
കകേന്ദ്ര ഗവണസമന്റെനിസന്റെ എസന്തങനിലുലാം സഹഭായലാം ഇതുവഴനി പ്രതതീക്ഷനിക്കുനകണഭാ?

ശതീ  .    ജെനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  അതനിമകനഭാഹരമഭായ  അങ്ങയുസട  ഈ
അവതരണലാം  എസനയുലാം  സഭകയയുലാം  ആകവശലാം  സകേഭാള്ളനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
തതീര്ചയഭായുലാം അതട്ട് അലാംഗതീകേരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇകപഭാളത്തസന മലകയഭാര സസഹകവ
സഭാക്ഷഭാത്കേരനിക്കുന എനട്ട്  സങലപനിക്കുകേ.  അതട്ട്  സഭാധവമഭാകുമകല്ലഭാ.  തതീരകദശ
സസഹകവ വരുന.  നഭാലു  വരനിയഭായനി  നഭാഷണല സസഹകവ സഡവലപട്ട്  സചേയ്യുന.
തനിരുവനന്തപുരലാം-കേനവഭാകുമഭാരനി  കറഭാഡട്ട്  ഇകപഭാള  തസനയുണട്ട്.  അതട്ട്  വതീണ്ടുലാം
സമചസപടുത്തഭാലാം.  എന്തഭായനിരനിക്കുലാം  കകേരളത്തനിസന്റെ  സ്ഥനിതനി?  ഇസതല്ലഭാലാം  ഈ
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ഗവണസമന്റെനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  സഭാധനിക്കുസമനട്ട്  ഞഭാന് പറയുനനില്ല.  ഈ രസണണലാം
ഞങ്ങളക്കട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കണസമനണട്ട്.  നഭാഷണല  സസഹകവയുകടതുലാം  ഞങ്ങള
ആഗ്രഹനിക്കുനണട്ട്. തതീര്ചയഭായുലാം കകേരളമഭാസകേ മഭാറണസമനഭാണട്ട് നമ്മേള ആഗ്രഹനിക്കുനതട്ട്.
അങ്ങട്ട്  പറയുന  കേഭാരവങ്ങള  നനിയമഭാനുസരണലാം  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  യഭാസതഭാരു
തടസ്സവമനില്ല.  കകേരളത്തനിസല  എല്ലഭാ  സസഹകവകേകളയുലാം  തമ്മേനില  പരസരലാം
ബനനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  പ്രയഭാസമുള്ള  നഭാടല്ല.  അസതല്ലഭാലാം  സസഭാഭഭാവനികേമഭായനി  സലാംഭവനിക്കു
സമനഭാണട്ട് ഞഭാനുലാം വനിശസസനിക്കുനതട്ട്.

ശതീ  .    സകേ  .    സനി  .    കജെഭാസഫട്ട്:  സര്,  സസവകേഭാരനികേമഭായനി  എനനിക്കട്ട്  വളസര
പ്രനിയസപട   വനിഷയമഭാണട്ട്  മലകയഭാര  സസഹകവ.  പകക്ഷ  ഈ  സഭയനിസല  5
അലാംഗങ്ങള സഭയട്ട് പുറത്തട്ട് നനിരഭാഹഭാരലാം കേനിടക്കുകമ്പഭാള, ഉപവഭാസമനുഷ്ടനിക്കുകമ്പഭാള
ആ വനിഷയലാം ചേര്ച സചേയ്യഭാന്കപഭാലുലാം സര്ക്കഭാര് തയ്യഭാറഭാകേഭാത്ത സഭാഹചേരവത്തനില
ഞഭാന് കചേഭാദവലാം കചേഭാദനിക്കുനനില്ല.

ശതീ  .   സണനി കജെഭാസഫട്ട്: സര്, ബഹുമഭാനസപട അലാംഗലാം ശതീ. സകേ. സനി. കജെഭാസഫട്ട്
ചൂണനിക്കഭാണനിച അകത കേഭാരണത്തഭാല ഞഭാനുലാം കചേഭാദവലാം കചേഭാദനിക്കുനനില്ല.

മനി  .    സതീക്കര്:  അങ്ങഭാണട്ട് ഈ കചേഭാദവലാം ക്ലബട്ട് സചേയ്യണസമനട്ട് ആവശവസപടട്ട്
കേത്തട്ട് നലകേനിയതട്ട്.

ശതീ  .    സണനി  കജെഭാസഫട്ട്:  സര്,  അഞട്ട്  അലാംഗങ്ങള  സഭയട്ട്  പുറത്തട്ട്
നനിരഭാഹഭാരമനിരനിക്കുന വളസര ഗുരുതരമഭായ ഈ സ്ഥനിതനിവനികശഷത്തനില അതനിസനക്കുറനിചട്ട്
ചേര്ച സചേയ്യഭാന് സര്ക്കഭാര് തയ്യഭാറഭാകേഭാത്തതനിനഭാല ഞഭാന് കചേഭാദവലാം കചേഭാദനിക്കുനനില്ല.

ശതീ  .    സഎ  .    സനി  .    ബഭാലകൃഷ്ണന്: സര്,  ഇകത കേഭാരണത്തഭാല ഞഭാനുലാം കചേഭാദവലാം
കചേഭാദനിക്കുനനില്ല.  അഞട്ട്  യുവ  എലാം.എല.എ.മഭാര്  കകേരളത്തനിസല  ഗുരുതരമഭായ
വനിഷയങ്ങള ഉനയനിച്ചുസകേഭാണട്ട് നനിരഭാഹഭാരലാം കേനിടക്കുകമ്പഭാള ഗവണസമന്റെട്ട്  അതുസലാംബനനിചട്ട്
ചേര്ചയ്ക്കുകപഭാലുലാം വനിളനിക്കഭാസത, കകേരളത്തനിസല വനിദവഭാര്തനി സമൂഹസത്ത വഞനിക്കുന
സസഭാശയ നടപടനിസക്കതനിസര പ്രതനികഷധനിച്ചുസകേഭാണട്ട് ഞഭാനുലാം കചേഭാദവലാം കചേഭാദനിക്കുനനില്ല.

ശതീ  .    സകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന്: സര്, കനരസത്ത പറഞ കേഭാരണങ്ങളഭാല
ഞഭാനുലാം കചേഭാദവലാം കചേഭാദനിക്കുനനില്ല.

ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    വനിജെയദഭാസട്ട്: സര്, കേസ്തൂരനിരലാംഗന് റനികപഭാര്ടനിസന്റെ ആഘഭാതത്തനില
വതീര്പ്പുമുടനിക്കഴനിയുന  മലകയഭാര  കമഖലയനിസല  പഭാവസപട  ജെനങ്ങളനില
വനികേസനത്തനിസന്റെ  സവള്ളനിസവളനിചലാം  എത്തനിക്കുനതനിനട്ട്  മലകയഭാര  സസഹകവയട്ട്
സഭാധനിക്കുസമനഭാണട്ട്  ഞഭാന്  വനിശസസനിക്കുനതട്ട്.  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനിസല  ഏറവലാം
അവനികേസനിത  കമഖലകേളഭായ  അടപഭാടനികയയുലാം  മണഭാര്ക്കഭാടനിസനയുലാം  തമ്മേനില
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ബനനിപനിക്കുന  കേഭാഞനിരപ്പുഴ  വഴനി  വരുന  സസഹകവ  യഭാഥഭാര്തവമഭാക്കഭാന്
കേഴനിയുകമഭാ;  അങ്ങസന  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനിസല  അവനികേസനിത  കമഖലയനില
വനികേസനത്തനിസന്റെ സവളനിചസമത്തനിക്കഭാന് ഈ ഗവണസമന്റെട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജെനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനില  130  കേനികലഭാമതീറര്
ദൂരത്തനിലഭാണട്ട്  സസഹകവ  വരുനതട്ട്.  അങ്ങട്ട്  കചേഭാദനിചതുസകേഭാണട്ട്  ഞഭാന്  എടുത
പറയുകേയഭാണട്ട്.   സപഭാന്പഭാറ-എടത്തനിനഭാട്ടുകേര-കേഭാപ്പുപറമ്പട്ട്-തനിരുവനിഴഭാലാംകുനട്ട്-
കകേഭാകടഭാപഭാടലാം-കുമരലാംപുത്തൂര്-മണഭാര്ക്കഭാടട്ട്-പഭാലക്കഭാടട്ട്-പുതുനഗരലാം-സകേഭാല്ലകങഭാടട്ട്-  സനനഭാറ-
വടക്കഭാകഞരനി-പന്തലലാംപഭാടലാം   എനതഭാണട്ട് റൂടട്ട്.   അതനില കഭദഗതനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിടനില്ല.
തതീര്ചയഭായുലാം  പഭാലക്കഭാടനിസന്റെ  ഈ  ഭഭാഗമനില്ലഭാസത  ഇതട്ട്  തതീരുകേയനില്ല.
സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം വലനിയ പ്രകയഭാറനിറനിയനിലതസന പഭാലക്കഭാടട്ട് അതട്ട് പണനിയുനതഭാണട്ട്.

ബഹുമഭാനസപട  പ്രതനിപക്ഷ  എലാം.എല.എ.മഭാര്  കചേഭാദവലാം  കചേഭാദനിചകപഭാള
വനതനില നനനിയുണട്ട്.  പകക്ഷ കചേഭാദവലാം  കചേഭാദനിക്കുനതുസകേഭാണട്ട് നനിരഭാഹഭാരത്തനിനട്ട്
ഒരു കുറവലാം വരുമഭായനിരുനനില്ല എനമഭാത്രകമ ഞഭാന് പറയുനള.

ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര്:  സര്,  മലകയഭാര കമഖലയനില വയനഭാടട്ട്  -  മലപ്പുറലാം
ജെനില്ലസയ ബനനിപനിക്കുനതട്ട് ചൂരലമലയനിലനനിനലാം നനിലമ്പൂരനിസല കപഭാതകേല്ലനികലയ്ക്കുള്ള
കറഭാഡഭാണട്ട്.  അതനിസന്റെ സര്കവ്വ നടതനതനിനഭായനി പനി.ഡബബ.ഡനി. 8  ലക്ഷലാം രൂപ
ഇകപഭാള  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  പനി.ഡബബ.ഡനി.  ഉകദവഭാഗസ്ഥര്  കേഴനിഞയഭാഴ്ച
സര്കവ്വയ്ക്കുകവണനി  അവനിസട  വനതഭാണട്ട്.  എനഭാല  തുടക്കത്തനിസല  കഫഭാറസട്ട്
ഉകദവഭാഗസ്ഥരുസട  ഒബ്ജക്ഷനുണഭായതനിനഭാല  സര്കവ്വ  നടത്തഭാന്  പറനിയനില്ല.  ആ
വനിവരലാം  ബഹുമഭാനസപട  മുഖവമനനികയയുലാം  വനലാം  വകുപ്പുമനനികയയുലാം  ഞങ്ങള
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  സര്കവ്വകപഭാലുലാം  നടത്തഭാന്  സഭാധവമല്ലഭാസത്തഭാരു  അവസ്ഥയനില
ഈ  പദതനി  മുകനഭാട്ടുസകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്  പ്രയഭാസമുണഭാകുലാം.  ആയതനിനഭാല
അടനിയന്തരമഭായനി മുഖവമനനിയുലാം ബനസപട മനനിമഭാരുമഭായനി ചേര്ച നടത്തനി സര്കവ്വ
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കണസമനഭാണട്ട്  എനനിക്കട്ട്
അഭവര്തനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.

ശതീ  .    ജെനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  98  കേനികലഭാമതീററഭാണട്ട്  വയനഭാടനില  ആസകേ
ഉള്ളതട്ട്.  അതനില  2  കേനികലഭാമതീറര്  കഫഭാറസഭാണട്ട്.  കബഭായ്സട്ട് ടടൗണ-മഭാനന്തവഭാടനി-
നഭാലഭാലാംഹമല  -  അഞ്ചുകുനട്ട്-പനമരലാം  -  ഹകേനഭാടനി-കേലപറ-കേഭാപലാംസകേഭാല്ലനി  -  കമപഭാടനി  -
ചൂരലമല  -അരുണപ്പുഴവസരയുളളതഭാണട്ട്.  ഇതനില  ചൂരലമല  മുതല  അരുണപ്പുഴ
വസരയുള്ള ഭഭാഗത്തട്ട്  2  കേനികലഭാമതീററഭാണട്ട്  കഫഭാറസള്ളതട്ട്.  മലപ്പുറലാം ജെനില്ലയനില  101
കേനികലഭാമതീററഭാണുള്ളതട്ട്.  അരുണപ്പുഴ-തമ്പുരഭാടനിക്കലട്ട്ല-പഭാലുണ-എടക്കര  -കേരുളഭായനി-
മുകത്തടലാം-പൂകക്കഭാട്ടുപഭാടലാം-കേഭാളനിക്കഭാവട്ട്-കകേരളലാം-കേനിഴകക്കത്തല  (കേരുവഭാരക്കുണട്ട്)-
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തരനിശ-പുലസവറ-കേരനിങലകതഭാണനി-സപഭാന്പഭാറ-സവളനിയഭാകന്തഭാടട്ട്-പൂകക്കഭാട്ടുലാംപഭാടലാം  ഇവയഭാണട്ട്.
കഫഭാറസനിസന സലാംബനനിച്ചുള്ള കേഭാരവലാം ഞഭാന് പറഞ. ബഹുമഭാനസപട മുഖവമനനി,
ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമനനി, വനലാം വകുപ്പുമനനി എനനിവരുമഭായനി  ഇക്കഭാരവലാം ചേര്ച സചേയട്ട്
പരനിഹഭാരലാം കേഭാണഭാലാം.

ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന്:  സര്,  തതീരകദശ  സസഹകവ  ഏകേകദശലാം  ആറര
കേനികലഭാമതീറര് പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  രഭാഷതീയ സമ്മേര്ദ്ദേത്തനിസന്റെ ഫലമഭായനി
ഉകദവഭാഗസ്ഥന്മഭാര്  സമയത്തട്ട്   കജെഭാലനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതഭാണട്ട്  സപഭാനഭാനനി
മുതല  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  വസരയുള്ള  ഭഭാഗതള്ള  തതീരകദശ  സസഹകവയട്ട്  ഇകപഭാള
തടസ്സമഭായനി  നനിലക്കുനതട്ട്.  ഈ കറഭാഡുലാം  ചേമ്രവടലാം  സറഗുകലറര്-കേലാം-ബനിഡ്ജെനിസനയഭാണട്ട്
ആശയനിക്കഭാന്  കപഭാകുനതട്ട്  എനതഭാണട്ട്  മസറഭാരു  പ്രധഭാന  കേഭാരവലാം.
അതുസകേഭാണ്ടുതസന ആ ഭഭാഗങ്ങളനില ശക്തമഭായ ടഭാഫനിക്കുണഭാകേഭാനുള്ള സഭാധവതയുണട്ട്.
സപഭാനഭാനനി നഗരത്തനിലനനിനലാം പുറത്തൂരനികലയട്ട് ഒരു പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിച്ചുസകേഭാണട്ട് ഈ
അസസലന്സമന്റെട്ട്  മഭാറനിയഭാല മഭാത്രകമ ഇതനിസന്റെ പൂര്ണമഭായ ഉപകേഭാരലാം ഈ കറഭാഡട്ട്
ടഭാഫനിക്കനിനട്ട്  ഉണഭാവകേയുള.  അത്തരത്തനിലുള്ള വല്ല തതീരുമഭാനങ്ങളുലാം അങ്ങയുസട
ഭഭാഗതനനിനമുകണഭാ?

ശതീ  .   ജെനി  .   സുധഭാകേരന്: സര്, അതനിസന്റെ തതീരുമഭാനങ്ങസളഭാനലാം ആയനിടനില്ല, ആ
കസജെട്ട് ആകുനകതയുളള. തതീരകദശ സസഹകവസയ സലാംബനനിചട്ട് കപ്രഭാജെക്ടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
തയ്യഭാറഭായനിടനില്ല.  അവനിസടയനികപഭാള സപഭാനഭാനനി മുതല കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  വസരയുളള
കറഭാഡനില മലപ്പുറലാം ജെനില്ലയനില ആശഭാന്പടനി മുതല പറവണ വസര 4.5 കേനികലഭാമതീറര്
ആണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചതട്ട്.   തതീരകദശ സസഹകവ സമഭാത്തലാം കകേന്ദ്ര ഗവണസമന്റെനിസന്റെ
'ഭഭാരതട്ട്  മഭാല'  കപ്രഭാഗ്രഭാമനില  ഉളസപടുതനതനിനഭായനി  നമ്മേള  ഇകപഭാള
ആവശവസപടുകേയഭാണട്ട്.   ഇതട്ട്  കകേന്ദ്ര  ഗവണസമന്റെനിസന്റെ  പദതനിയനിലസപടുത്തഭാന്
കേഴനിയുകമഭാ എനട്ട് ബഹുമഭാനസപട മുഖവമനനിയടക്കലാം ആകലഭാചേനിക്കണലാം.  തതീരകദശ
സസഹകവയട്ട്  4000  കകേഭാടനി  രൂപ  കവണലാം,   അതട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  തസനയഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  കവസറയുലാം  ധഭാരഭാളലാം  കറഭാഡുകേളുണട്ട്.   ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്
എറണഭാകുളത  നനിനലാം  ആലപ്പുഴ  കപഭാകേണസമങനില  അനകേഭാരനഴനിയനില  രണട്ട്
പഭാലലാം കവണലാം.  കേഴനിഞ  എല.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണസമന്റെനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് അവനിടസത്ത
എലാം.എല.എ.യഭായനിരുന ശതീ. എ. എലാം. ആരനിഫട്ട് ഒരു പഭാലലാം പണനിതനിട്ടുണട്ട്.   രണഭാമസത്ത
പഭാലലാം  ഇകപഭാള  നനിര്മ്മേനിച്ചുസകേഭാണനിരനിക്കുന.  അങ്ങസന  കുകറകേഭാരവങ്ങള
നടനനിട്ടുണട്ട്.  അതനിസന  കേണക്ടട്ട്  സചേയ്യുകേ  എനളളതഭാണട്ട്  പ്രധഭാനലാം.   കതഭാടപള്ളനിയനിലുളളതട്ട്
വതീതനിയുളള  പഭാലമല്ല,  അവനിസട  ഒരു  പുതനിയ  പഭാലലാം  പണനികയണനി  വരുലാം.
നതീണകേരയനില  നഭാഷണല  സസഹകവ  പുതനിയ  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  കപഭാകുകേയഭാണട്ട്.
അതട്ട്  ഏകേകദശലാം  ധഭാരണയഭായനിട്ടുണട്ട്.  അസസലന്സമന്റെനില  സുഗമമഭായ
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സഞഭാരത്തനിനഭാണട്ട്  പ്രഭാധഭാനവലാം  നലകുനതട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡു  നനിനലാം  തനിരുവനന്തപുരലാം
വസര  ഏറവലാം  ലഭാഭകേരമഭായുലാം  ആളുകേസള  ഉപദവനിക്കഭാസതയുലാം  സുഗമമഭായനി
സഞരനിക്കണലാം.  ഇങ്ങസന  ഒരുപഭാടട്ട്  ഘടകേങ്ങളുണട്ട്.   അങ്ങട്ട്  പറയുനതട്ട്  ഏതട്ട്
ഘടകേത്തനിലസപടുലാം എനള്ളതട്ട് കനഭാക്കനി അതനുസരനിചട്ട് മഭാറലാം വരുത്തഭാലാം. അതനില
പ്രശ്നസമഭാനമനില്ല.

ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജെഭാര്ജെട്ട്:  സര്,  മലകയഭാര  സസഹകവ  എന  ആശയലാം
നടപഭാക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിച  ഇടൗ  ഗവണസമന്റെനിസന  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  പകക്ഷ
കകേഭാടയലാം  ജെനില്ലയനില  24  കേനികലഭാമതീറര്  മഭാത്രകമയുളള,  അതട്ട്  എന്തുപറനിസയനട്ട്
എനനിക്കട്ട്  മനസ്സനിലഭാകുനനില്ല.  പ്രകതവകേനിച്ചുലാം  മലകയഭാര  കമഖലയഭായ  പൂഞഭാര്,
കേഭാഞനിരപള്ളനി എനനിവനിടങ്ങളനില.  24  കേനികലഭാമതീറര് മഭാത്രകമ ഉളള,  അതുകപഭാര.
അതനിസന്റെ  റൂടട്ട്  അങ്ങട്ട്  പറയണലാം.  കേഭാരണലാം,  പൂഞഭാര്-സതകക്കക്കര,  പൂഞഭാര്-
മുണക്കയലാം,  കകേഭാരുകത്തഭാടട്ട്-എരുകമലനി,  അങ്ങസന വനഭാല  24  കേനികലഭാമതീററനിസന്റെ
സ്ഥഭാനത്തട്ട്  86  കേനികലഭാമതീറര് വരുലാം.  അതു കേഭാണുനനില്ല.   ആ കേഭാരവലാം കൂടനി പ്രകതവകേലാം
പരനിഗണനിക്കഭാന് ഗവണസമന്റെട്ട് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ?  അതുകപഭാസല എലാം.  എല.  എ.-മഭാരുസട
നനിരഭാഹഭാരസത്തക്കുറനിചട്ട്  ഒരു  വഭാക്കട്ട്  പറയുകേയഭാണട്ട്.   ബഹുമഭാനസപട  മുഖവമനനി
പനിണറഭായനി  വനിജെയനുമഭായനി  ബഹുമഭാനസപട  സതീക്കര്  കനരനിടട്ട്  സലാംസഭാരനിചട്ട്,
പ്രതനിപക്ഷകനതഭാവനിസനകടനി  വനിളനിചട്ട്  ഇനതസന  നനിരഭാഹര  സമരലാം
അവസഭാനനിപനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലാം.  നവഭായ-അനവഭായങ്ങളനികലയട്ട് ഞഭാന്
കേടക്കുനനില്ല.   സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി  വനിധനി  വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  തതീര്ക്കഭാന്
ജെനഭാധനിപതവപരമഭായനി ബഹുമഭാനസപട സതീക്കര് മുന്സസകേസയടുക്കണലാം.  ആ കേഭാരവലാം
കൂടനി അങ്ങയുസട ശദയനിലസപടുതകേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ജെനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  കകേഭാടയലാം  ജെനില്ലയനില  മുണക്കയലാം-എരുകമലനി-
പ്ലഭാകചരനി  വസരയഭാണട്ട്  നനിര്ദ്ദേനിഷ്ട  മലകയഭാര  സസഹകവയുസട  24  കേനികലഭാമതീറര്  റൂടട്ട്.
അങ്ങട്ട് പറഞ പ്രകദശങ്ങള പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  എനനിക്കട്ട് അതനിസനപറനി ഇകപഭാള
പറയഭാന് കേഴനിയനില്ല. 104  കേനികലഭാമതീറര് ആയനി വര്ദനിപനിക്കഭാന് കേഴനിയുകമഭാ എനട്ട്
തുറന മനകസ്സഭാസട  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  നഭാറട്ട്പഭാക്കനിസല  വനിദഗ്ദ്ധരുമഭായനി  ആകലഭാചേനിക്കഭാലാം.
അതനിസന്റെ സപ്രഭാകപഭാസല ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  

ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം: സര്,  1999-ല  നഭായനഭാര്  ഗവണസമന്റെനിസന്റെ
കേഭാലഘടത്തനില  ശതീ.  ശനിവദഭാസ  കമകനഭാന്  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനിയഭായനിരനിക്കുകമ്പഭാള
പ്രഖവഭാപനിച പദതനിപ്രകേഭാരലാം, 1999-ല  ശതീ.  പനി.  സജെ.  കജെഭാസഫട്ട് വനിളനിച്ചുകൂടനിയ
കയഭാഗത്തനില തതീരുമഭാനനിച അസസലന്സമന്റുലാം, 2003-ല   കഡഭാ.  എലാം.  സകേ.  മുനതീര്
വനിളനിച്ചുകൂടനിയ  കയഭാഗത്തനില  തതീരുമഭാനനിച  അസസലന്സമന്റുലാം  അല്ല  ഇകപഭാള

1751/2018.
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വനനിരനിക്കുനതട്ട്.  ശതീ. കജെഭാര്ജട്ട് എലാം. കതഭാമസനിസന്റെ കചേഭാദവത്തനിനട്ട് മറുപടനിയഭായനി
അസസലന്സമന്റെട്ട് സലാംബനനിചട്ട്  പുന:പരനികശഭാധന നടത്തഭാലാം എനട്ട് ബഹുമഭാനസപട
മനനി പറഞതനിസന ഞഭാന് സസഭാഗതലാം സചേയ്യുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട് സചേയ്യണലാം. അല്ലഭാസത
നനിലവനിലുളള  കസറട്ട്  സസഹകവസയ  തസന  എടുത്തട്ട്  പറനിച്ചുവചനിടട്ട്  കേഭാരവമനില്ല.
എനനിക്കട്ട്  മുകനഭാട്ടുവയഭാനുളള  ഒരു  നനിര്കദ്ദേശലാം,  ഇനട്ട്  നമ്മേള  വനിഭഭാവനലാം
സചേയ്യുനസതല്ലഭാലാം ടു സസലന് കറഭാഡുകേളഭാണട്ട്.  തനിരുവനന്തപുരലാം മുതല സചേങ്ങന്നൂര്
വസരയുളള  എലാം.  സനി.  കറഭാഡനില  വഭാഹനത്തനിരക്കഭാണട്ട്.  ഭഭാവനി  മുനനിലകേണ്ടു
സകേഭാണ്ടുളള വനികേസനലാം  ഇവനിസട  ചേനിന്തനിക്കുനനില്ല.   നമ്മേള  ഇനനി  കഫഭാര്  സസലന്
കറഭാഡുകേസളക്കുറനിസചങനിലുലാം മനിനനിമലാം ചേനിന്തനിക്കണലാം.  Six line road-ഉലാം twelve line
road-ഉലാം  കലഭാകേതളളകപഭാള  ഒരു  കഫഭാര്  സസലന്  കറഭാഡനിസനപറനിസയങനിലുലാം
ചേനിന്തനിക്കണലാം.  ആ  രൂപത്തനില  മലകയഭാര  സസഹകവയുലാം  സകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.
എടുത്തനിരനിക്കുന കറഭാഡുകേളുലാം കഫഭാര് സസലനഭാക്കണലാം. അവ മുഴുവന് പൂര്ത്തനിയഭാക്കണസമനല്ല
ഞഭാന് പറയുനതട്ട്,  പസക്ഷ  സചേയ്യഭാവനനിടകത്തഭാളലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കണലാം.  ആ നനിലയനില
ആകലഭാചേനിക്കഭാന് അകങ്ങയട്ട് കേഴനിയുകമഭാ എനതഭാണട്ട് എസന്റെ കചേഭാദവലാം. 

ശതീ  .    ജെനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  ഇവനിസട  മലകയഭാര  പഭാതയുസട
അസസലന്സമന്റെനിസനക്കുറനിചഭാണട്ട് പറഞതട്ട്. മസറഭാനട്ട് പറഞതട്ട്  സപഭാതുവഭായനിട്ടുളള
നഭാലുവരനി  പഭാതസയക്കുറനിചഭാണട്ട്.   അതു  നമുക്കട്ട്  ചേര്ചസചേയ്യഭാലാം.   പത്തനലാംതനിട
ജെനില്ലയനിസല  പ്ലഭാകചരനി-റഭാനനി-കുമ്പഴ-കകേഭാനനി-പത്തനഭാപുരലാം  എനനിവസയക്കുറനിചഭാണട്ട്
ഇതനില  പറയുനതട്ട്.   അസസലന്സമസന്റെഭാനലാം  കയഭാഗത്തനില  തതീരുമഭാനനിക്കഭാന്
കേഴനിയനില്ല.  മനനിമഭാര്  എങ്ങസനയഭാണട്ട്  അസസലന്സമന്റെട്ട്  തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്.
അസതഭാസക്ക  സതറഭായനി  അസനടുത്ത  തതീരുമഭാനങ്ങളഭാണട്ട്.   അസസലന്സമന്റെട്ട്
സലാംബനനിചട്ട് ഇന്തവയനില നഭാറട്ട്പഭാക്കഭാണട്ട് ആധനികേഭാരനികേമഭായനി തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്.
ആ  അസസലന്സമന്റെനില  കഭദഗതനി  വരുത്തഭാലാം.   നഭാലുവരനിപഭാതസയപറനി  ഇകപഭാള
കദശതീയ പഭാതയഭാണട്ട് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുളളതട്ട്. കേഭാരണലാം നമ്മേള ചേനിന്തനിക്കുനതുകപഭാസല
ജെനങ്ങളുലാം ചേനിന്തനിക്കണമകല്ലഭാ.  നമ്മേള മഭാത്രലാം ചേനിന്തനിചനിടട്ട്  കേഭാരവമനില്ല.  അവരുസട
അധനിവഭാസലാം,  ഇടൗ  നഭാടനിസല  മുഴുവന്  ജെനങ്ങസളയുലാം  പറഞയചകശഷലാം  കറഭാഡു
പണനിയഭാന് പറ്റുകമഭാ!  അസതല്ലഭാലാം  പരനികശഭാധനിക്കണലാം.  സ്ഥലമുളളനിടത്തട്ട്  നഭാലുവരനിപഭാത
കവണലാം,  കദശതീയപഭാത കവണലാം.  ശതീ.  രഭാജു  എബഹഭാലാം പറഞ കേഭാരവലാം എവനിസടസയല്ലഭാലാം
സഭാധവമഭാകണഭാ അതട്ട് ചേര്ച സചേയ്യഭാലാം. ഗവണസമന്റെട്ട് അതനിനട്ട് അനുകൂലമഭാണട്ട്.

ശതീ  .    ബനി  .    സതവന്:  സര്,   കദശതീയപഭാതഭാ  വനികേസനസത്തക്കുറനിചട്ട്
കുകറനഭാളഭായനി ചേര്ച നടതന.  കചേര്ത്തല-തനിരുവനന്തപുരലാം പഭാത ഇരടനിപനിക്കുനതനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  നനിരവധനി  പ്രഭാവശവലാം  കകേന്ദ്ര  നഭാഷണല  സസഹകവ  അകതഭാറനിറനി
കനഭാടനിഫനികക്കഷന്  റദ്ദേട്ട്  സചേയ.  അവസഭാനലാം  ഞഭാന്  മനസ്സനിലഭാക്കനിയതട്ട്  മുഖവമനനിയുലാം
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മരഭാമത വകുപ്പുമനനിയുലാം കകേന്ദ്ര ഉപരനിതല ഗതഭാഗത വകുപ്പുമനനിയുലാം പ്രധഭാനമനനി
ഉളസപസടയുളളവരുമഭായനി  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  ചേര്ച  നടതകേയുലാം  കചേര്ത്തല-
തനിരുവനന്തപുരലാം  പഭാത  ഇരടനിപനിക്കല  പദതനിക്കഭായനി   കേണസളടന്സനിസയ
നനിയമനിക്കുകേയുലാം  സചേയ  എനഭാണട്ട്.  അതുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  സമരങ്ങസളഭാസക്ക
നടന.  40  മതീററഭാണട്ട്  വതീതനി കൂകടണതട്ട്.    40 മതീറര്  കവണ എനലാം  20  മതീറര്
മതനിസയനമുളള വഭാദഗതനികേള പലയനിടതലാം നടക്കുനണട്ട്.  കേണസളടന്സനിസയ
വച്ചുകേഴനിഞസവങനില  നഭാഷണല  സസഹകവ  അകതഭാറനിറനിയുസട  നനിയനണത്തനില
തസനയഭാകണഭാ  കചേര്ത്തല-തനിരുവനന്തപുരലാം  പഭാത  ഇരടനിപനിക്കല  പൂര്ണമഭാകുനതട്ട്?
സ്ഥലസമടുത സകേഭാടുക്കുനതുളസപസടയുളള കേഭാരവങ്ങളനില രണട്ട് വര്ഷസത്ത സമയലാം
പറഞനിരുന.  ആ  രണ്ടു  വര്ഷലാംസകേഭാണട്ട്  ഇടൗ  പഭാത  ഇരടനിപനിക്കല  നടത്തഭാന്
കേഴനിയുകമഭാ?   അതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായ  ആറനിങ്ങലനിലുളള  മഭാമസത്ത  സസബപഭാസനിനുള്ള
സ്ഥലകമസറടുത്തനിടട്ട്  10-12  വര്ഷലാം  കേഴനിഞ.  പകക്ഷ  ഒനലാം സചേയ്യഭാസത കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.
ഇക്കഭാരവങ്ങസളക്കുറനിചട്ട് അറനിയഭാന് ആഗ്രഹമുണട്ട്.

ശതീ  .    ജെനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  മുമ്പട്ട്  വനി.എസട്ട്.  ഗവണസമന്റെനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്
തതീരുമഭാനസമടുത.  കേഴനിഞ  ഗവണസമന്റെനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  അതുമഭായനി  മുകനഭാട്ടുകപഭായനി.
40  മതീററനിസന്റെ  കേഭാരവത്തനില  ഉറച്ചുനനിലക്കുകേയഭാണട്ട്.  ചേനില  സ്ഥലങ്ങളനില  കുറച്ചു
പ്രയഭാസമഭാണട്ട്.  അതനിസനഭാസക്ക  നല്ല  കകേഭാമ്പന്കസഷന്  സകേഭാടുക്കഭാനഭാണട്ട്
തതീരുമഭാനലാം.  അതുകപഭാസല വളസര നതീതനിപൂര്വ്വലാം രണ്ടു വശതനനിനലാം സ്ഥലസമടുക്കണലാം.
ചേനില ഉകദവഭാഗസ്ഥര് കുഴപലാം കേഭാണനിക്കുനണട്ട്.  അതനിസനഭാസക്ക വളസര വവക്തമഭായ
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുണട്ട്.   ഇടൗ  ഗവണസമന്റെനിസന്റെ  കേഭാലതതസന  സ്ഥലകമസറടുത
സകേഭാടുത്തഭാല  മൂനട്ട്  വര്ഷക്കഭാലലാം  സകേഭാണട്ട്  പണനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു  തരഭാസമനട്ട്
നഭാഷണല സസഹകവ അകതഭാറനിറനി ബഹുമഭാനസപട മുഖവമനനിക്കട്ട് ഉറപട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഞഭാനുലാം  ആ  കയഭാഗത്തനില  ഉണഭായനിരുന.   കേണ്ണൂര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  മലപ്പുറലാം
എനനിവനിടങ്ങളനില ധഭാരഭാളലാം സ്ഥലലാം എടുത്തനിട്ടുണട്ട്. എറണഭാകുളലാം മുതല വടകക്കഭാടട്ട്
നഭാലുവരനിപഭാതയഭാണട്ട്.   കചേര്ത്തല മുതല തനിരുവനന്തപുരതളള ബഹുമഭാനസപട
മനനി  ശതീ.  കേടകേലാംപളളനി  സുകരന്ദ്രസന്റെ  മണ്ഡലലാം  വസര  കുറചട്ട്   സ്ഥലത്തനിനട്ട്
പ്രശ്നസമഭാനമനില്ല.  മറ്റു ഭഭാഗങ്ങളനില  പ്രശ്നങ്ങളുണട്ട്.  അസതഭാസക്ക വനിശദമഭായനി ചേര്ച
സചേയട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന് കേളക്ടര്മഭാസര ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ചേനില കേളക്ടര്മഭാര്
കസഭാ ആണട്ട്. ശക്തമഭായ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഇടൗ സ്ഥലസമടുത്തട്ട് 50
വര്ഷക്കഭാലലാം സവറുസത കേനിടന.  അതഭാണട്ട് പ്രശ്നലാം. ആദവകേഭാലതണഭായ അനഭാസ്ഥയുസട
ഫലമഭായഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  നമുക്കട്ട്  കുറച്ചു  കൂടുതല  വനില  സകേഭാടുകക്കണനി  വനതട്ട്.
ഏതഭായഭാലുലാം ശരനി, തനികേച്ചുലാം നവഭായമഭായ റതീഹഭാബനിലനികറഷനുലാം, കകേഭാമ്പന്കസഷനുലാം
ജെനഭാധനിപതവപരമഭായനി  സകേഭാടുക്കുലാം.  നമ്മേസളല്ലഭാലാം  അലാംഗതീകേരനിച  റൂടഭാണട്ട്.    അതട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന്  ഇടൗ ഗവണസമന്റെനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കേഴനിയുസമനഭാണട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.
മൂനട്ട്  വര്ഷമഭാണട്ട്  എന്.എചട്ട്.എ.ഐ.  പറയുനതട്ട്.  അവര്  തസനയഭാണട്ട്
അകതഭാറനിറനി.  അവര് തസനയഭാണട്ട് പണനിയുനതട്ട് യഭാസതഭാരു സലാംശയവലാം കവണ.
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ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന്: സര്,  1195 കേനി.മതീ. ഹദര്ഘവമുളള മലകയഭാര സസഹകവയുലാം
അകതഭാസടഭാപലാം തതീരകദശ സസഹകവയുലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് ഗവണസമന്റെട്ട് തതീരുമഭാനനിച്ചുസവനതട്ട്
സകന്തഭാഷകേരമഭായ  കേഭാരവമഭാണട്ട്.   മലകയഭാര  സസഹകവയുസട  കേണ്ണൂര്  ജെനില്ലയനിസല
പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിചതട്ട് എസന്റെ മണ്ഡലമഭായ സചേറുപുഴ വചഭാണട്ട്.  അതനിസന്റെ പ്രവൃത്തനി
ഇകപഭാഴുലാം  നടനസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കു
സമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്.  അകതഭാസടഭാപലാംതസന എസന്റെ മണ്ഡലമഭായ പയ്യന്നൂരനില
നനിനലാം  സചേറുപുഴയട്ട്  എത്തനികചരഭാനുളള  കറഭാഡട്ട്  ദതീര്ഘകേഭാലമഭായനി സപഭാളനിഞ
കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം  ലഭനിച്ചു.   സടണര്
നടപടനിയുലാം ആരലാംഭനിച്ചു.  പസക്ഷ  പ്രകതവകേഭാനുവഭാദലാം ലഭനിചനില്ല എന കേഭാരണത്തഭാല
സടണര് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടനില്ല. ആ കറഭാഡട്ട് തനികേച്ചുലാം ഗതഭാഗതകയഭാഗവമല്ലഭാസത
യഭാത്ര ദുസ്സഹമഭായനി മഭാറനിക്കഴനിഞനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്,  ജെനങ്ങളഭാസകേ പ്രകക്ഷഭാഭത്തനിലഭാണട്ട്.
ആ  കറഭാഡനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എകപഭാള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുസമനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജെനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  നഭാഷണല  സസഹകവയുലാം  മലകയഭാര
സസഹകവയുമഭായനി  ബനനിപനിക്കുന  കറഭാഡഭാണട്ട്  അതട്ട്.  ഇടൗ  കറഭാഡട്ട്  തകേര്നട്ട്
തരനിപണമഭായനി  കേനിടക്കുകേയഭാണട്ട്.  ഒരു  ദനിവസലാം  തസന  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  മുപതട്ട്
നഭാല്പതട്ട്  നനികവദനവലാം  കറഭാഡനിസന്റെ  മൂനട്ട്  നഭാലു  ചേനിത്രങ്ങളുലാം  എനനിക്കട്ട്  കേനിട്ടുനണട്ട്.
കേഴനിഞ ഗവണസമന്റെനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട്   അകദ്ദേഹലാം നനിരഭാഹഭാരസമരലാം കേനിടന എനഭാണട്ട്
ഞഭാന്  മനസ്സനിലഭാക്കുനതട്ട്.   കേഴനിഞ  ഗവണസമന്റെട്ട്  അതട്ട്  സടണര്  സചേയകപഭാള
സസഫനഭാന്സനിസന്റെ  സഭാങ്ഷന്  ലഭനിചനിരുനനില്ല.  ഇതട്ട്  ബഡ്ജെറനില  ഇല്ലഭാത്ത
വര്ക്കഭാണട്ട്.   സസഭാഭഭാവനികേമഭായുലാം ഗവണസമന്റെട്ട് സസക്രടറനിക്കട്ട് അതട്ട് അനുവദനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയനില്ല.   ഇകപഭാള  അതനിസന്റെ  കുരുക്കട്ട്  അഴനിച്ചു,  സസഫനഭാന്സനിസന്റെ
സഭാങ്ഷന്  ലഭവമഭാക്കനി,   ചേതീഫട്ട്  സസക്രടറനികയഭാടട്ട്  സടണര്  കേമ്മേനിറനി  കൂടണസമനട്ട്
പറഞനിട്ടുണട്ട്.  അതുകേഴനിഞഭാല  കനരസത്തയുളള  സടണര്  തുകേയനില  വവതവഭാസലാം
വരുത്തഭാസത   നനിലവനിലുളള  കേരഭാറുകേഭാരനട്ട്  പ്രവൃത്തനി  സകേഭാടുത്തട്ട്  എത്രയുലാംകവഗലാം
പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു തരണസമനളളതട്ട് ഗവണസമന്റെനിസന്റെയുലാം കൂടനി ആവശവമഭാണട്ട്.
എത്രയുലാംകവഗലാം അതട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം.

കഹഭാപട്ട് പ്ലഭാകന്റെഷന്

3(*92) ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജെന്ദ്രന്  :
ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .   കകേളു  :
ശതീ  .    സകേ  .    ബഭാബ  :

   ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര്:  തഭാസഴക്കഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനതവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  724  ഏക്കര്  കഹഭാപട്ട്  പ്ലഭാകന്റെഷന്സട്ട്  ഉളസപസടയുള്ളവര്ക്കട്ട്
പതനിച്ചു  നലകേഭാന്  എടുത്ത  തതീരുമഭാനലാം  അകത  സര്ക്കഭാര്  തസന  റദ്ദേഭാക്കഭാനനിട
യഭാക്കനിയ സഭാഹചേരവലാം  എന്തഭായനിരുനസവനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില  തസരനിതഭാകനസഷണലാം  നടത്തണസമനട്ട്  വനിജെനിലന്സട്ട്
കകേഭാടതനി  ഉത്തരവനിടനിട്ടുകണഭാസയനലാം  ആ  കകേസനിസല  പ്രതനികേള  ആസരഭാസക്കയഭാസണനലാം
അറനിയുകമഭാ;

(സനി) തസരനിതഭാകനസഷണത്തനിസന്റെ നനിലവനിസല സ്ഥനിതനി അറനിവകണഭാ; എങനില
സവളനിസപടുതകമഭാ;

(ഡനി) കഹഭാപട്ട് പ്ലഭാകന്റെഷനട്ട് ഭൂമനി പതനിച്ചുനലകുവഭാന് നടന നതീക്കസത്തക്കുറനിചട്ട്
സര്ക്കഭാര് തലത്തനില എസന്തങനിലുലാം അകനസഷണലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില
അതനിസന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്): സര്, 

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാര്  724  ഏക്കര്  ഭൂമനി  കഹഭാപട്ട്  പ്ലഭാകന്റെഷന്സട്ട്  ഉളസപസടയുള്ള
വര്ക്കട്ട്  പതനിച്ചുനലകേഭാന്  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തനിടനില്ല.   എനഭാല  151  ഏക്കര്
മനിചഭൂമനിയഭായനി  ഏസറടുക്കഭാന്  മുന്  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം
20-2-2016-നട്ട്  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  പുറസപടുവനിചനിരുനസവങനിലുലാം  6-4-2016-സല
മനനിസഭഭാ കയഭാഗതതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം പ്രസ്തുത ഉത്തരവട്ട് റദ്ദേഭാക്കുകേയുലാം സചേയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ഉണട്ട്.  മുവഭാറ്റുപുഴ  വനിജെനിലന്സട്ട്  കകേഭാടതനിയുസട  ഉത്തരവനിസന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  സസഷവല  ഇന്സവസനികഗഷന്  യൂണനിറട്ട്-II  മുകഖന  ഒരു
തസരനിതഭാകനസഷണലാം  നടനവരുന.   പ്രതനികേസള  സലാംബനനിച  വനിവരലാം  ഈ
വകുപനില ലഭവമല്ല.  

(സനി) തസരനിത അകനസഷണലാം പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്. 

(ഡനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിച  ഫയല  മനനിസഭഭാ  ഉപസമനിതനി
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ശതീ. എസട്ട്. രഭാകജെന്ദ്രനുകവണനി (ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശര്മ്മേ): സര്, ഈ ഗവണസമന്റെട്ട്
അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷലാം  കേഴനിഞ  ഗവണസമന്റെനിസന്റെ  അവസഭാന
കേഭാലഘടങ്ങളനില  സമത്രഭാന്  കേഭായല,  കേടമക്കുടനി  ഭുമനി,  പുത്തന്കവലനിക്കരയനിസല
മനിചഭൂമനി,  സചേമ്പട്ട്  ഭൂമനി  ഇടപഭാടട്ട്  എനനിങ്ങസനയുള്ള  ഭൂമനി  സലാംബനമഭായ  കുലാംഭകകേഭാണസത്ത
സലാംബനനിചട്ട്  കേവഭാബനിനറട്ട്  സബ്കേമ്മേനിറനി  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുകവണനി
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തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുനസവനട്ട്  പത്രവഭാര്ത്ത  കേഭാണുകേയുണഭായനി.  അപ്രകേഭാരസമഭാരു
പരനികശഭാധന ഗവണസമന്റെട്ട് നടത്തനിവരുനകണഭാ?  

ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്:  ഉണട്ട്. 

ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശര്മ്മേ:  സര്,  കുപ്രസനിദനഭായ സകന്തഭാഷട്ട് മഭാധവസന്റെ ബനിനഭാമനി
കേമ്പനനിക്കട്ട്  127  ഏക്കര്  ഭൂമനി  നനികേതനതനിനുളള  അനുവഭാദലാം  നലകേനിയതനിസന
തടര്നട്ട് ഇതുസലാംബനനിചട്ട് തനിരുവനന്തപുരലാം വനിജെനിലന്സട്ട് കകേഭാടതനിയനില പരഭാതനി
ലഭനിക്കുകേയുലാം  അതകനസഷനിക്കഭാന്  വനിജെനിലന്സനിസന  ചുമതലസപടുതകേയുലാം  സചേയനിരുന.
അപ്രകേഭാരലാം അകനസഷണലാം നടനവരുനകണഭാ;  ഇതുമഭായനി ബനസപട പ്രതനികേസള
മനസ്സനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് സനര്ഭലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ?  

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  പ്രസ്തുത പരഭാതനി സലാംബനനിച്ചുള്ള  അകനസഷണലാം
നടനവരുനണട്ട്. 

ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേള:  സര്,  ഭൂമനി  കേകയ്യറവമഭായനി  ബനസപടട്ട്  അതതീവ
ഗുരുതരമഭായ കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട്  കകേരളത്തനില സപഭാതുകവ കേഭാണഭാന് സഭാധനിക്കുനതട്ട്.
അതനില  കഹഭാപട്ട്  പ്ലഭാകന്റെഷന്/ഹഭാരനിസണ  പ്ലഭാകന്റെഷന്  കപഭാലുള്ള  കേമ്പനനികേള
ഒടനവധനി സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി അനധനികൃതമഭായനി ഹകേവശലാം വയ്ക്കുനണട്ട്.  വയനഭാടനില
ഹഭാരനിസണ മലയഭാളലാം  കേമ്പനനി  ഹകേവശലാംവയ്ക്കുന അനധനികൃത ഭൂമനിയുസട  അളവട്ട്
എത്രയഭാണട്ട്;  അതട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;  അതട്ട് തനിരനിച്ചുപനിടനിക്കുനതനിനുകവണനി
ഗവണസമന്റെട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനകണഭാ?  കൂടഭാസത  ഈ കേമ്പനനികേള ഇത്തരലാം
സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി മറുപഭാടലാം നലകുനതട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ?

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  ഹഭാരനിസണ  മലയഭാളലാം  കേമ്പനനിയുസട
ഹകേവശമുള്ള ഭൂമനി സലാംബനനിചട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തനിയ റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
റനികപഭാര്ടനിസന്റെ  നനിയമപരമഭായ  വശങ്ങള  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിയമ
വകുപനിനട്ട് നലകേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ശതീ  .   സകേ  .   ബഭാബ: സര്, കേഴനി ഞ യു.ഡനി.എഫട്ട്. ഗവണസമന്റെനിസന്റെ അവസഭാന
ഘടത്തനിലഭാണട്ട്  വഴനിവനിട  രതീതനിയനില  പല വവക്തനികേളക്കട്ട്/സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കട്ട്  ഭൂമനി
പതനിച്ചുസകേഭാടുക്കുനതനിനുള്ള  തതീരുമഭാനസമടുത്തതട്ട്.  ആ  തതീരുമഭാനത്തനികനല  ഇകപഭാള
അധനികേഭാരത്തനിലുള്ള എല.ഡനി.എഫട്ട്.  ഗവണസമന്റെട്ട്  തസരനിതഭാകനസഷണലാം നടതനതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം അകനസഷണവമഭായനി മുകനഭാട്ടുകപഭാകുന എനമഭാണട്ട് പറഞതട്ട്.
ആ അകനസഷണലാം എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം;  ഇത്തരത്തനില വഴനിവനിട
രതീതനിയനില ഭൂമനി  ദഭാനലാം സചേയവര്സക്കതനിസര  എന്തട്ട് നടപടനിയഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്? 
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ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  തസരനിതഭാകനസഷണത്തനിസന്റെ  സമയപരനിധനി
കൃതവമഭായനി  നനിശ്ചയനിക്കുനതട്ട്  എളുപമുള്ള കേഭാരവമല്ല.  അകനസഷണ റനികപഭാര്ടനിസന
തടര്നഭാണട്ട് ഇക്കഭാരവത്തനില നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്.     

ശതീ  .    പനി  .    വനി  .    അന്വര്:  സര്,  കേഴനിഞ  ഗവണസമന്റെനിസന്റെ  കേഭാലത്തഭാണട്ട്
പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനിസല  സനല്ലനിയഭാമ്പതനിയനില  കഹഭാപട്ട്  ഗ്രൂപനിസന്റെ  724  ഏക്കര്
സ്ഥലത്തനിനട്ട് നനികുതനിയടയഭാന് അനുവഭാദലാം നലകേനിയതട്ട്.   പനിനതീടട്ട് ആ തതീരുമഭാനലാം
റദ്ദേട്ട് സചേയസവനലാം പറയുനണട്ട്. യഥഭാര്തത്തനില ഇതനിസന്റെ യഭാഥഭാര്തവലാം ഇകപഭാഴുലാം
ആര്ക്കുലാം  അറനിയനില്ല.  724  ഏക്കര്  സ്ഥലത്തനിനട്ട്  കഹഭാപട്ട്  ഗ്രൂപട്ട്  നനികുതനി
അടയ്ക്കുനകണഭാ;  അകതഭാ  പഴയ  സഭാറസട്ട് കകേഭാ  തസനയഭാകണഭാ  ഈ  ഭൂമനിക്കട്ട്
നനിലനനിലക്കുനതട്ട്? 

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  724  ഏക്കര്  സ്ഥലലാം  അനുവദനിച്ചുസകേഭാടുത്തനിടനിസല്ലനട്ട്
കനരസത്ത  ഞഭാന്  സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  സസഭാഭഭാവനികേമഭായനി  കേമ്പനനിയുസട
കേയ്യനിലുണഭായനിരുന  ഭുമനിയുസട  പരനിധനി  നനിശ്ചയനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  അവരുസട
ആകക്ഷപങ്ങള  പരനികശഭാധനിച്ചുവന  സനര്ഭത്തനില  151  ഏക്കര്  ഭൂമനിയഭാണട്ട്
ഏസറടുക്കുനതനിനഭായനി തതീരുമഭാനനിചതട്ട്. 

ശതീമതനി  ഇ  .    എസട്ട്  .    ബനിജെനികമഭാള:  സര്,  ഈ  വനിഷയവമഭായനി  ബനസപടട്ട്
ഒടനവധനി  ഗടൗരവതരമഭായ  ചേര്ചകേള  നനിയമസഭ  നടകത്തണതുണട്ട്.   ഇതനില
പ്രധഭാനസപടതട്ട്  രഭാജെമഭാണനികേവലാം  റനികപഭാര്ടഭാണട്ട്.  1947-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  ബനിടതീഷട്ട്
കേമ്പനനികേളുമഭായനി  ഉണഭാക്കനിയ  കേരഭാറനിസന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  ഇനലാം  പല
ഇന്തവന്  കേമ്പനനികേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്.  1947-ല  ഇന്തവ  സസതനയഭായകതഭാടുകൂടനി
യഥഭാര്തത്തനില  ഇത്തരലാം  കേരഭാറുകേസളല്ലഭാലാം  റദ്ദുസചേയ്യസപകടണതഭാണട്ട്.  പകക്ഷ
നനിര്ഭഭാഗവവശഭാല  1947-നട്ട് മുമ്പട്ട് ബനിടതീഷട്ട് കേമ്പനനികേളുമഭായനി സതറഭായ രൂപത്തനില
ഹകേമഭാറലാം  സചേയ്യസപട  കേരഭാറനിസന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലത്തസന  ഇനലാം  ഇത്തരലാം
കേമ്പനനികേള  ഇന്തവയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  എനതഭാണട്ട്  രഭാജെമഭാണനികേവലാം  കേമ്മേനിറനി
റനികപഭാര്ടനിസന്റെ  കേഭാതല.  യഥഭാര്തത്തനില  ഭൂമനി  പരനിധനി  ആക്ടനിസന്റെ  പരനിധനിയനില
നനിനട്ട്  ഈ  കേമ്പനനികേള  പുറത്തട്ട്  നനിലക്കുനതട്ട്  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  കജെഭാലനി
നലകുന എനതനിസന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്.  എനഭാല ഇനട്ട് ഈ കേമ്പനനികേള
പ്രസ്തുത  ഉകദ്ദേശവലാം  നനിര്വ്വഹനിക്കുനനില്ല.  ആയനിരലാം  സതഭാഴനിലഭാളനികേള  കജെഭാലനി
സചേയനിരുന സ്ഥഭാനത്തട്ട് ഇനട്ട്  100-ഉലാം  50-ഉലാം സതഭാഴനിലഭാളനികേളഭായനി കുറഞനിട്ടുണട്ട്.
യഥഭാര്തത്തനില  എന്തട്ട്  പര്പസനിനുകവണനിയഭാകണഭാ  ഭൂമനി  പരനിധനി  സലാംബനനിച
ആക്ടനിസന്റെ പരനിധനിയനിലനനിനട്ട്  ഇടൗ കേമ്പനനികേസള പുറത്തഭാക്കനിയതട്ട്,  ആ ഉകദ്ദേശവലാം
നനിര്വ്വഹനിക്കുനനില്ല.  ഈ സഹചേരവത്തനില രഭാജെമഭാണനികേവലാം കേമ്മേനിറനി റനികപഭാര്ടനിസന്റെ
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ഗടൗരവലാം  വളസര  വനിലസപടതഭാണട്ട്.  ഈ  റനികപഭാര്ടനിസന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
ഗവണസമന്റെട്ട് സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേസള സലാംബനനിചട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  രഭാജെമഭാണനികേവലാം  സമര്പനിച  റനികപഭാര്ടനിസല
ശനിപഭാര്ശകേള  പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  പ്ലഭാകന്റെഷന്  ഉളസപസടയുള്ള  ഭൂമനി
ഏസറടുക്കുനതനിനട്ട്  പുതുതഭായനി  നനിയമനനിര്മ്മേഭാണലാം  നടത്തണസമന  നനിര്കദ്ദേശലാം
കൂടനിയഭാണട്ട് അകദ്ദേഹലാം നലകേനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.  ഈ ശനിപഭാര്ശ സലാംബനനിചട്ട് നനിയമ
വകുപ്പുമഭായനി  ആകലഭാചേനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  ഇതനിസന്റെ  നനിയമ  സഭാധുതസയക്കുറനിചട്ട്  തതീരുമഭാനലാം
എടുക്കുന മുറയട്ട് തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം. ശതീ. രഭാജെമഭാണനികേവലാം  സസഷവല
ഓഫതീസര് എന നനിലയനില പരനികശഭാധന നടതകേയുലാം ചേനില ഭൂമനികേള ഏസറടുക്കുനതനിനട്ട്
കനഭാടതീസട്ട്  നലകുകേയുലാം  സചേയനിരുന.   ഇതനിസനതനിസര   കേമ്പനനികേള കകേഭാടതനിസയ
സമതീപനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. പ്രസസ്തുത കകേസട്ട് ഇകപഭാള ഹഹകക്കഭാടതനിയനില  നനിലനനിലക്കുകേയഭാണട്ട്. 

ശതീമതനി വതീണഭാ കജെഭാര്ജട്ട്: സര്, ഹഹകക്കഭാടതനിയനില കകേസട്ട് സപന്റെനിലാംഗട്ട്
ആയനിരുന സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണട്ട്  കഹഭാപട്ട്  പ്ലഭാകന്റെഷന്സട്ട്  ഉളസപസടയുള്ളവര്ക്കട്ട്
ഭൂമനി  പതനിചട്ട്  നലകേഭാന്  മനനിസഭ  തതീരുമഭാനസമടുത്തതട്ട്.  അതട്ട്  കകേസനിസന
ബഭാധനിക്കനില്ലഭാസയനഭാണട്ട്  അനട്ട്  വനിശദതീകേരനിചനിരുനതട്ട്.  പതനിനഭായനിരക്കണക്കനിനട്ട്
ആളുകേളക്കട്ട്  ഭൂമനിയനില്ലഭാത്ത  സഭാഹചേരവത്തനില,  ഇടൗ  രതീതനിയനില  കകേഭാടതനിയനില
കകേസട്ട്  സപന്റെനിലാംഗട്ട്  ആയനിരനിക്കുന  അവസരത്തനിലകപഭാലുലാം  എന്തട്ട്
സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണട്ട്  അനസത്ത  മനനിസഭ  ഈ  രതീതനിയനിലുള്ള
തതീരുമഭാനസമടുത്തതട്ട് എനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് പറയഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ? 

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  കകേസട്ട്  കകേഭാടതനിയനില  സപന്റെനിലാംഗനിലഭായനിരുനനില്ല.
ഇടൗ  വനിഷയലാം  പരനിഹരനിചട്ട്  കകേഭാടതനിയുസട  തതീരുമഭാനലാം  വനതനിനുകശഷമഭാണട്ട്
അവസഭാനമഭായനി  151  ഏക്കര്  സ്ഥലലാം  സര്ക്കഭാര്  എസറടുക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചതട്ട്.
എനഭാല പനിനതീടട്ട് മനനിസഭഭാകയഭാഗലാം തസന അതട്ട് റദ്ദേട്ട് സചേയതഭായനി കേഭാണുന. 

ശതീ  .    സനി  .    സകേ  .    ശശതീന്ദ്രന്:  സര്,  കനരസത്ത  ശതീമതനി  ബനിജെനികമഭാള
സൂചേനിപനിചതുകപഭാസല  വയനഭാടനില  ഹഭാരനിസണ  മലയഭാളലാം  കേമ്പനനിയുസട  ഭൂമനി
ഭൂ  പരനിഷ്കരണ നനിയമലാം  വരുന സമയത്തട്ട്  ബനിടതീഷട്ട്  കേമ്പനനിയുസട ഹകേവശമഭായനിരുന.
ഭൂ  പരനിഷ്കരണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  ഹകേവശലാം  വയ്ക്കുനതനിനുള്ള  അവകേഭാശലാം
അവര്ക്കനില്ല.   ഇതട്ട്  പഭാടക്കഭാലഭാവധനി  കേഴനിഞ  ഭൂമനിയഭാണട്ട്.  വയനഭാടുലാം  തൃശ്ശൂരുലാം
ഇതുസലാംബനനിച അകനസഷണത്തനിനട്ട്  കകേഭാടതനിയനില കസ നനിലനനിലക്കുകേയഭാണട്ട്.
കസ  സവകക്കറട്ട്  സചേയ്യഭാന്  ഗവണസമന്റെട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി  ഇടസപടുകമഭാ?  ഇതനിസന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില നഭാമമഭാത്രമഭായനി ഭൂമനി ഹകേവശമുള്ള കേര്ഷകേരുസട കപഭാക്കുവരവട്ട്
ഉളസപസടയുള്ള  കേഭാരവങ്ങള  നനിര്ത്തനിവചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   അതട്ട്  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
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വലനിയ  കദഭാഹലാം  സചേയ്യുലാം.   ആയതനിനഭാല  സര്ക്കഭാര്  ഇതനില  അടനിയന്തരമഭായനി
ഇടസപടണലാം.  കസ  സചേയകപഭാള  തലസ്ഥനിതനി  തുടരഭാനഭാണട്ട്  ഹഹകക്കഭാടതനി
പറ ഞനിരനിക്കുനതട്ട്.  എനഭാല  ഹഭാരനിസണ മലയഭാളലാം കേമ്പനനി ലതീസനിനട്ട് സകേഭാടുക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  ഇതട്ട് തടയഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?   

ശതീ  .    ഇ  .    ചേന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  ഹഭാരനിസണ  മലയഭാളലാം  കേമ്പനനിയുസട
ഭൂമനിയുമഭായനി ബനസപട വനിഷയത്തനില രഭാജെമഭാണനികേവലാം റനികപഭാര്ടനിസനതടര്നള്ള
കേഭാരവലാം കനരസത്ത സൂചേനിപനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇക്കഭാരവത്തനില ഗവണസമന്റെനിനട്ട് വവക്തമഭായ
ധഭാരണയുണട്ട്.  ഇതുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  കകേഭാടതനിയനിലുള്ള  കകേസനില  തുടര്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നനിയമ വകുപ്പുമഭായനി ബനപടട്ട് ആവശവമഭായ കേഭാരവങ്ങള സചേയ്യുനതഭായനിരനിക്കുലാം.
ലതീസനിനട്ട്  സകേഭാടുക്കുന നടപടനിയുമഭായനി ബനസപട വനിഷയങ്ങള പരനികശഭാധനിചകശഷലാം
എന്തഭാണട്ട് അതനില സചേയ്യഭാന് സഭാധനിക്കുനതട്ട് എനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ആകലഭാചേനിക്കുലാം. 

ജെനില്ലഭാ മുഖവ പശ്ചഭാത്തല വനികേസന പദതനി

4 (*93)  ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട്  :
    ശതീ  .   കജെഭാണ സഫര്ണഭാണസട്ട്  :
    ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി  :

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം:  തഭാസഴക്കഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2015-16  ബജെറട്ട്  പ്രഖവഭാപനത്തനിസന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില ജെനില്ലഭാ  മുഖവ
പശ്ചഭാത്തല  വനികേസന  പദതനി  (ഡനി.എഫട്ട്.ഐ.പനി)കേൾക്കഭായനി  പണലാം  നതീക്കനി
വചനിട്ടുണഭായനിരുകനഭാ;  എങനില  ഓകരഭാ  പദതനിക്കുലാം  എത്ര  തുകേ  വതീതലാം  നതീക്കനി
സവചനിരുനസവനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ പദതനികേളക്കട്ട് സപഭാതു വനിപണനിയനില നനിനലാം പണലാം കേസണത്തനി
1400  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിക്കുനതഭാസണന പ്രഖവഭാപനത്തനിനട്ട്  അനുസൃതമഭായനി
മുന്  സര്ക്കഭാര്  വനിപണനിയനില  നനിനലാം  ഏസതല്ലഭാലാം  മഭാര്ഗ്ഗത്തനില  തുകേ  സമഭാഹരനിചനിരുന;
സമഭാഹരനിച തുകേയുസടയുലാം പ്രസ്തുത തുകേ അനുവദനിച പദതനികേളുസടയുലാം വനിശദവനിവരലാം നൽകുകമഭാ;

(സനി)  മുന് സര്ക്കഭാര് ഇപ്രകേഭാരലാം പ്രഖവഭാപനിച പദതനികേളനില ഏസതങനിലുലാം
ഇകപഭാള റദ്ദേഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജെനി  .   സുധഭാകേരന്): സര്,

(എ  &  ബനി) 2015-2016  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷസത്ത ബജെറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില
സപഭാതു വനിപണനിയനില നനിനലാം പണലാം കേസണത്തനി  1400  കകേഭാടനി  രൂപ ജെനില്ലഭാതല
ഫ്ളഭാഗ്ഷനിപട്ട് പദതനികേളക്കട്ട് അനുവദനിക്കുനതഭാസണനട്ട് ബഹുമഭാനസപട ധനകേഭാരവ
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വകുപ്പുമനനി  പ്രഖവഭാപനിചനിരുന.  (ബഡ്ജെറട്ട്  പ്രസലാംഗലാം  17-ാം  കപജെട്ട്  27-ാം
ഖണ്ഡനികേ).  എനഭാല  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിസന്റെ  ധനഭാഭവര്തന  ചേര്ചയനില
(District Flagship Infrastructure Project-DFIP)  പദതനികേളക്കഭായനി പണസമഭാനലാം
വകേയനിരുത്തനിയനിരുനനില്ല.  10-6-2015-സല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് നമ്പര്  801/15/സപഭാ.മ.വ
പ്രകേഭാരലാം ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്  ഫ്ളഭാഗ്ഷനിപട്ട്  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  കപ്രഭാജെക്ടട്ട്  (DFIP)  എന
കപരനില ഏകേകദശലാം  3771  കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്  21  പദതനികേളക്കഭായനി പ്രഖവഭാപനിചനിരുനതട്ട്.
ഇതനിനഭായനി  പണസമഭാനലാംതസന  വകേയനിരുത്തനിയനിരുനനില്ല.  ഒനഭാലാം  ഘടമഭായനി  10
പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  1620.30  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  മതനിപ്പുസചേലവനില ഭരണഭാനുമതനിയുലാം
പ്രകതവകേഭാനുമതനിയുലാം  സ.  ഉ.  (സസകേ)നലാം.7/2016/സപഭാ.മ.വ.  തതീയതനി  20-2-2016
മുകഖന നലകേനിയനിരുന.  20-2-2016-ലഭാണട്ട്  അതട്ട്  നലകേനിയതട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്
വനിലക്കസപടുന സപകടഭാളനിനുലാം ഡതീസലനിനുലാം ഒരു രൂപ ക്രമത്തനില ചുമതന അധനികേ
വനിലപന  നനികുതനിയുസട  50%  വനിഹനിതമഭായനി  വര്ഷലാംകതഭാറുലാം  ഏകേകദശലാം  200
കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭനിക്കുസമനഭാണട്ട്  കേണക്കഭാക്കസപടതട്ട്.  ഇടൗ  തുകേ  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
കമലപറഞ പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുസമനട്ട് സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവഭായനിരുന. 30-6-2015-സല
ജെനി.  ഒ.  (ഹകേ)നലാം.  112/2015/റനി.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം കമലപറഞ അധനികേ വനിലപന
നനികുതനിയുസട  50  ശതമഭാനത്തനിനട്ട് തുലവമഭായ തുകേ പദതനി നനിര്വ്വഹണത്തനിനഭായനി
കകേരള  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  നലകുസമനഭാണട്ട്  ഉത്തരവനിലുണഭായനിരുനതട്ട്.
എനഭാല കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിനട്ട് ഒരു രൂപ കപഭാലുലാം നലകുകേയുണഭായനില്ല. 

(സനി)  റദ്ദേഭാക്കഭാനുള്ള  തതീരുമഭാനസമഭാനലാം  ഇടൗ  സര്ക്കഭാര്  സകേഭാണ്ടുവനനിടനില്ല.
സതറഭായ  തതീരുമഭാനലാം  എടുത്തതനിസന  നവഭായതീകേരനിക്കഭാന്  കവണനി  ചേനില  ആളുകേള
ഇത്തരത്തനില വവഭാപകേമഭായനി പ്രചേരനിപനിചതഭാണട്ട്.  അതട്ട് സതറഭാണട്ട്.  റദ്ദേഭാക്കനിയനിടനില്ല.
കൃതവമഭായനി  ഫണട്ട്  വകേയനിരുത്തഭാസത  ഏസറടുത്തട്ട്  നടത്തഭാന്  മുന്സര്ക്കഭാര്
തതീരുമഭാനനിച  കമല  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  ഫണട്ട്  കേസണത്തഭാനുള്ള  നടപടനിയഭാണട്ട്
ഉത്തരവഭാദനിതസകത്തഭാസടയുലാം  ഭരണഘടനഭാപരമഭായുലാം  എസന്റെ  വകുപ്പുലാം  ഇടൗ  ഗവണസമന്റുലാം
സചേയതട്ട്.  ബഡ്ജെറനില  ഫണനില്ലഭാസത  3771  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  പ്രവൃത്തനികേള
ഏസറടുത്തതട്ട് തനികേച്ചുലാം സഭാമ്പത്തനികേ അധനികേഭാര ദുര്വനിനനികയഭാഗമഭാണട്ട്. ചേട ലലാംഘനമഭാണട്ട്.
ജെനപ്രതനിനനിധനികേള  ഇതു  മനസ്സനിലഭാക്കണലാം.  ജെനങ്ങസള  സര്ക്കഭാര്  കേബളനിപനിക്കരുതട്ട്.
ജെനപ്രതനിനനിധനികേളക്കട്ട്  ഇതട്ട്  കബഭാധവസപകടണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  വഴനിവനിട  വനികേസനമഭാണട്ട്
വലനിയ  അഴനിമതനിക്കട്ട്  വഴനിവയ്ക്കുനതട്ട്.  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാര്  തതീരുമഭാനലാം  വലനിയ
അഴനിമതനിക്കട്ട് വഴനിവയ്ക്കുമഭായനിരുന.  എനഭാല പഴയ സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ഭഭാരവഭാഹനികേസള
കൂടനി സലാംരക്ഷനിച്ചുസകേഭാണട്ട് പുതനിയ സര്ക്കഭാര് ശരനിയഭായ നനിരതീക്ഷണലാം നടത്തനിയഭാണട്ട്
പ്രവൃത്തനികേള തുടരഭാന് ഉത്തരവനിടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  വഴനിവനിട  പ്രവര്ത്തനത്തനിസന്റെ കപരനില
പരനികശഭാധന വരുകമ്പഭാള ജെനങ്ങസള സതറനിദരനിപനിക്കുന  വനിധത്തനിലുള്ള പ്രകക്ഷഭാഭങ്ങളനില
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നനിനലാം പനിന്തനിരനിയണസമനട്ട് അഭവര്തനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇതനിസനല്ലഭാലാം തസന ബനിലട്ട്ല വരുകമ്പഭാള
പണലാം സകേഭാടുക്കഭാസമനട്ട് ബഹുമഭാനസപട ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമനനി  ഉറപട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  

ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട്:  സര്,  ബഹുമഭാനസപട  മനനി  പറഞതുകപഭാസല
കേഴനിഞ  ഗവണസമന്റെട്ട്  പ്രഖവഭാപനിച  DFIP  പദതനി  ഓകരഭാ  ജെനില്ലയനിലുലാം
സതരസഞടുത്തട്ട് അടനിസ്ഥഭാന സടൗകേരവത്തനിനട്ട് കവണനി പദതനി നടപനിലഭാക്കുസമനട്ട്
പറഞനിരുന.  അതനുസരനിചട്ട് തൃശ്ശൂര് ജെനില്ലയനില അത്തരലാം പദതനികേള തുടങ്ങനിവചനിട്ടുകണഭാ;
തുടങ്ങനിയനിട്ടുസണങനില അതനിനട്ട് പണലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജെനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ആസകേ  5  എണലാം തുടങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.
അതനിനഭാണട്ട് പണലാം നലകുസമനട്ട് പറഞതട്ട്. തൃശ്ശൂര് ജെനില്ലയനില തുടങ്ങനിയനിടനില്ല.  

ശതീ  .   കജെഭാണ സഫര്ണഭാണസട്ട്: സര്, അങ്ങട്ട് പറഞ മറുപടനിയനില ഫണനിനത്തനില
തുകേസയഭാനലാം  നലകേനിയനിടനില്ല  എനലാം ബഡ്ജെറനില  തുകേ വകേയനിരുത്തഭാസത  3771
കകേഭാടനി രൂപയുസട പ്രവൃത്തനികേള ഏസറടുത്തതട്ട് തനികേച്ചുലാം സഭാമ്പത്തനികേ ചേടലലാംഘന
മഭാസണനലാം പറഞനിട്ടുണട്ട്. അങ്ങസന സഭാമ്പത്തനികേമഭായനി ചേടലലാംഘനലാം നടത്തനിയനിടഭാണട്ട്
കേഴനിഞ സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഇത്തരത്തനിലുള്ള ചേനില പദതനികേള പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.
എറണഭാകുളലാം ജെനില്ലയനില പുകല്ലപടനി-തമ്മേനലാം-ചേക്കരപറമ്പട്ട് കറഭാഡുലാം, ഹവറനില ഹഫഓവറുലാം
കുണന്നൂര്  ഹഫഓവറുലാം  മുനമ്പലാം  കേവല മുതല വരഭാപ്പുഴ  വസരയുള്ള കറഭാഡുവനികേസനവ
സമഭാസക്ക  ഇടൗ  പദതനിയനില  ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിസന്റെ  സ്ഥനിതനിസയന്തഭാസണനട്ട്
അകങ്ങയട്ട് പറയഭാന് സഭാധനിക്കുകമഭാ?

ശതീ  .    ജെനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  സ്ഥനിതനി  ഞഭാന്  പറഞകല്ലഭാ.  21
വര്ക്കുകേസളപറനി പറഞ. അതനില 5 എണലാം ആരലാംഭനിക്കുകേയഭാണട്ട്, അതട്ട് അഭലാംഗുരലാം
തുടരഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  ബഭാക്കനിസയഭാനലാം മുന് ഗവണസമന്റെട്ട് തുടങ്ങനിയനിടനില്ല.
ഇടൗ  പദതനികേസളഭാനലാം  അനഭാവശവമഭാസണനട്ട്  ഗവണസമന്റെനിനട്ട്  അഭനിപ്രഭായമനില്ല.
പസക്ഷ ഗവണസമന്റെട്ട്  തുടര്ചയഭാണട്ട്.  ഒരു പരനിപഭാടനിയുലാം  കേവഭാന്സല സചേയ്യുനനില്ല.
അങ്ങട്ട് പറഞ കറഭാഡട്ട് സലാംബനനിച വനിഷയലാം നനിയമഭാനുസരണലാം മുകനഭാട്ടുവരനികേയഭാസണങനില
അതട്ട് ഗവണസമന്റെട്ട് പരനിഗണനിക്കുലാം. 

ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി:  സര്,  പ്രഖവഭാപനിച പദതനികേളക്കട്ട് സടകനിക്കല സഭാങ്ഷന്
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; അതനിസന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില അതട്ട് എനട്ട്
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുസമനട്ട് പറയഭാന് കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീ  .    ജെനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  പണനി നടക്കുന  5  എണത്തനിനട്ട്  സടകനിക്കല
സഭാങ്ഷനുലാം ഫനിനഭാന്ഷവല സഭാങ്ഷനുലാം സകേഭാടുത. ഒനലാം നനിര്ത്തനിവയണ. അതട്ട്
പരനികശഭാധനിചഭാല മഭാത്രലാം മതനി.  എല്ലഭാലാം നടനസകേഭാണനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. പരനിസ്ഥനിതനി
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അനുമതനി  കപഭാലുലാം  വഭാങ്ങഭാസത  പഭാലലാം  പണനിയുനസണനഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  ലഭനിച
വനിവരലാം.  അതുലാം ഞങ്ങള തടഞനിടനില്ല. പഭാലലാം തഭാസഴ വതീണഭാല ഞഭാന് ഉത്തരവഭാദനിയല്ല.
അതട്ട് ഞഭാന് ഫയലനില എഴുതുലാം.  ഇസതഭാസക്ക നടനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. ഇസതഭാനലാം ഞഭാന്
എതനിര്ക്കുനനില്ല. നടപടനിക്രമങ്ങസളല്ലഭാലാം പഭാലനിക്കുനതനിനട്ട് തടസ്സമനില്ലഭാതനിരുനനിട്ടുലാം എടുതചേഭാടനി
സചേയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. പസക്ഷ ഇകപഭാള കപടനികക്കണ കേഭാരവമനില്ല. എല്ലഭാലാം കേറക്ടഭാണട്ട്.

ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം:  സര്,  2015  മഭാര്ചട്ട്  13-നഭാണട്ട്  ശതീ.  സകേ.  എലാം.  മഭാണനി
ഫ്ളഭാഗ്ഷനിപട്ട് പരനിപഭാടനി  പ്രഖവഭാപനിചതട്ട്.  ഇടൗ  പദതനിക്കുള്ള  സ്ഥലസമടുപട്ട്  ആറട്ട്
മഭാസത്തനിനുള്ളനില  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതഭാസണനട്ട്  ആ ബഡ്ജെറട്ട്  പ്രഖവഭാപനത്തനിലുണഭായനിരുന.
ഏസതങനിലുലാം ഭൂമനി ഏസറടുത്തനിട്ടുകണഭാ;   ഉസണങനില അതട്ട് ഏസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ശതീ  .    ജെനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  പണനി  നടക്കുന  5  എണത്തനിനട്ട്  ഭൂമനി
ഏസറടുക്കുനണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ളതട്ട്  കേഴനിഞ  ഗവണസമന്റെനിസന്റെ  കേഭാലതലാം  പണനി
തുടങ്ങനിയനിടനില്ല.   സടണര് കപഭാലുലാം സചേയനിടനില്ല. 

ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം: സര്, 5 എണലാം സ്ഥലസമടുപട്ട് ആവശവമുള്ളതഭാകണഭാ
അല്ലഭാത്തതഭാകണഭാ?

ശതീ  .    ജെനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  ആവശവമുള്ളതുമുണട്ട്.   ഫനിനഭാന്ഷവല  സഭാങ്ഷന്
പുതനിയ  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനി  നലകേനി.  അതനിനട്ട്   ബനിലട്ട്ല  സമര്പനിക്കുന  മുറയട്ട്
പണലാം നലകുലാം.  അസഞണത്തനിസന്റെ കേഭാരവത്തനില പ്രശ്നമനില്ല.  പുതുതഭായനി തുടങ്ങഭാനുള്ളതട്ട്
കേനിഫ്ബനിയനില വരുകമ്പഭാള നമുക്കട്ട് സചേയ്യഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.   

ശതീ  .    മുരളനി  സപരുസനല്ലനി:  സര്,  തതീര്തഭാടന  കകേന്ദ്രമഭായ  ഗുരുവഭായൂരനിസന
ബനസപടുതന  ഏറവലാം  പ്രധഭാനസപട  ഒരു  കറഭാഡട്ട്  ഇടൗ  പദതനിയനില
ഉളസക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്.  ചൂണല-ഗുരുവഭായൂര്-ചേഭാവക്കഭാടട്ട്  4  ഹലന്-ഏകേകദശലാം പതനിസനഭാനര
കേനികലഭാമനിററുള്ള ഇടൗ പദതനി നടപഭാക്കഭാനഭാവശവമഭായ ഇടസപടല ഉണഭാകുകമഭാ?

ശതീ  .    ജെനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  പരനിഗണനിക്കഭാലാം.  അതനിസന്റെ  നടപടനിക്രമങ്ങള
പഭാലനിചട്ട്  ഫയലഭായനിടട്ട്  വനഭാല  തതീര്ചയഭായനിട്ടുലാം  പരനികശഭാധനിക്കഭാലാം.  അങ്ങട്ട്
മുന്ഹകേസയടുക്കണലാം.  ഞഭാനുലാം കൂസടയുണഭാകുലാം.

ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  .  :  സര്,  ഫ്ളഭാഗ്ഷനിപട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാമനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
കുറനിപ്പുറലാം  എന്ജെനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജെട്ട്  മുതല  സഷഭാര്ണ്ണൂര്  വസരയുള്ള  തതീരകദശ
കറഭാഡട്ട്  രണഭാലാം  ഘടത്തനില  പണനിയുസമനട്ട്  പറഞനിരുന.  അതനിസന്റെ
സ്ഥലകമസറടുക്കല നടപടനിയഭായനിട്ടുകണഭാ; പടഭാമ്പനി പഭാലവലാം കേഭാരമണ പഭാലവലാം ഈ
കപ്രഭാഗ്രഭാമനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനിടഭാണട്ട് ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  അതനിനട്ട് ഇടൗ ബഡ്ജെറനില
30  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പടഭാമ്പനി  പഭാലത്തനിസന്റെ  അവസ്ഥ  വളസര
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കശഭാചേനതീയമഭാണട്ട്.  അടനിയന്തരമഭായനി  ആ  പ്രവൃത്തനികേള  നടത്തഭാനുള്ള  സഭാധവതയുകണഭാ;
കേഭാരമണ പഭാലത്തനിസന്റെ ഭഭാഗത്തട്ട് സറയനിലകവയുലാം പുഴയുലാം മസറഭാരുഭഭാഗത്തട്ട് കഫഭാറസനിസന്റെ
സ്ഥലവമഭാണുള്ളതട്ട്.  അവനിസടയുള്ള നൂറട്ട് കേണക്കനിനട്ട് കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് പുറലാംകലഭാകേവമഭായനി
ബനസപടഭാന് കേഭാരമണ പഭാലലാം മഭാത്രമഭാണട്ട് ഒരഭാശയലാം.  അതട്ട് അടനിയന്തരമഭായനി തുടങ്ങഭാന്
കേഴനിയുകമഭാ?

ശതീ  .    ജെനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  ഫഭാഗ്ഷനിപനില  5  പദതനികേളഭാണട്ട്  ഇകപഭാള
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ബഭാക്കനിസയഭാനലാം നടപടനിക്രമങ്ങളനികലയട്ട് വനനിടനില്ല.   വലനിയഴതീക്കല
പഭാലലാം,  നഭാടുകേഭാണനി-വഴനിക്കടവട്ട്-നനിലമ്പൂര്-എടവണ-മകഞരനി-മലപ്പുറലാം-കവങ്ങര  -തനിരൂരങ്ങഭാടനി-
പരപനങ്ങഭാടനി കറഭാഡട്ട് (90 km), ഇതനില അങ്ങയുസട മണ്ഡലവലാം  വരുസമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.
രഭാമനഭാട്ടുകേര കമലപഭാലലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  കതഭാണയഭാടട്ട്  കമലപഭാലലാം,  ഹനില ഹഹകവ,
സചേറുപുഴ-പയ്യഭാവൂര്-ഉളനിക്കല-വള്ളനികത്തഭാടട്ട്  ഇത്രയുമഭാണട്ട്  ഇടൗ  പദതനിയനിലുള്ളതട്ട്.
ബഭാക്കനി  കേഭാരവങ്ങള  പുതുതഭായനി  സകേഭാണ്ടുവനഭാല   എടുക്കഭാവനകതയുള.  എല്ലഭാ
വന്കേനിട പദതനികേളുലാം എടുക്കഭാനഭാണട്ട് കേനിഫ്ബനി  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   

ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര്:  സര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  നഗരത്തനിസല  ഏറവലാം
പ്രധഭാനസപട  പദതനിയഭാണട്ട്  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  നഗരപഭാതഭാ  വനികേസന  പദതനി.
മഭാനഭാഞനിറ-സവളളനിമഭാടുകുനട്ട് കറഭാഡട്ട് ഇടൗ ഫ്ളഭാഗ്ഷനിപട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാമനില ഉളസപടുത്തനിസക്കഭാണട്ട്
കേഴനിഞ  ബഡ്ജെറനില  പ്രഖവഭാപനിചതഭാണട്ട്.  അതനിനട്ട്   ആവശവമഭായ  പണലാം
വകേയനിരുത്തനിയനിടനില്ല എനഭാണട്ട്  മനസ്സനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ആ പദതനിക്കഭാവശവമഭായനിട്ടുള്ള
പണലാം വകേയനിരുത്തണസമനട്ട് ഞങ്ങള ആവശവസപടനിട്ടുണട്ട്.  പുതുതഭായനി അധനികേഭാരത്തനില
വന ഗവണസമന്റെട്ട് അതട്ട് പരനിഗണനിക്കുകമഭാ;  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  നഗരപഭാതഭാ വനികേസന
പദതനിയുസട  രണഭാലാം  ഘടത്തനിലുള്ള  6  കറഭാഡുകേളുളസപസട  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്
കബഭാര്ഡനിസന്റെ കേതീഴനില നടകക്കണതഭാണട്ട്.  അതുലാംകൂടനി കേനിഫ്ബനിയനില ഉളസപടുത്തനിസക്കഭാണട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരലാം തരുകമഭാ എനഭാണട്ട് അറനികയണതട്ട്?   

ശതീ  .    ജെനി  .    സുധഭാകേരന് :  സര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  വമ്പനിച  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടക്കുകേയഭാണട്ട്.  അവനിസട  ഹഫ  ഓവറുണട്ട്.  കറഭാഡട്ട്  ഫണട്ട്
കബഭാര്ഡട്ട് പദതനിയനിലസപടുകത്തണസതഭാസക്ക അതനിലതസന ഉളസപടുത്തഭാലാം. അതട്ട്
അങ്ങുമഭായുള്ള  ചേര്ചയനില  വവക്തമഭാക്കനിയതഭാണട്ട്.  പുതനിയ  വന്കേനിട  നനിര്മ്മേഭാണ
പദതനികേള  പുതനിയ  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചര്  ഇന്സവസട്ട്സമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡനില
ഉളസപടുത്തഭാലാം.  എല്ലഭാവരുലാം  അതനിസന്റെ  കപ്രഭാജെക്ടട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കണലാം.  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്
നഗരസത്ത  സമ്പൂര്ണമഭായനി  ആധുനനികേവലക്കരനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേസളപറനി
ആകലഭാചേനിക്കുനതഭാണട്ട്.   

ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹ  രനി:  സര്,  ആലപ്പുഴ  ഹബപഭാസട്ട്   ജെനില്ലഭാ  മുഖവ
പശ്ചഭാത്തല  വനികേസന  പദതനിയനില  ആകണഭാ  ഉളസപടനിട്ടുള്ളതട്ട്?  സലാംസ്ഥഭാന
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ഗവണസമന്റെനിസന്റെ  എത്ര  വനിഹനിതമഭാണട്ട്  ആലപ്പുഴ  ഹബപഭാസനിസന്റെ  പണനി
തതീര്ക്കുനതനിനുകവണനി ഇകപഭാള വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ശതീ  .    ജെനി  .    സുധഭാകേരന്:  സര്,  അതട്ട്  ഫഭാഗ്ഷനിപട്ട്  പദതനിയല്ല.  കകേന്ദ്ര
ഗവണസമന്റെനിസന്റെ  പദതനിയഭാണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാന  ഗവണസമന്റെനിസന്റെ   വനിഹനിതമുണട്ട്.
ഇടയ്ക്കുവചട്ട് അതനിസന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം മനതീഭവനിച്ചു.   ഒരു കകേഭാണഫറന്സട്ട് വനിളനിച്ചുകൂടനി
അതനിനട്ട് ഗതനികവഗലാം വചനിട്ടുണട്ട്.   അതുലാം സകേഭാല്ലവലാം ഒരു കകേഭാണടഭാക്ടട്ട് വനിഭഭാഗമഭാണട്ട്
പനിടനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.   അവനിസട നമ്മുസട വനിഹനിതലാം എനപറയുനതട്ട് 40 ശതമഭാനമഭാണട്ട്.

കേശവണനി വവവസഭായലാം കനരനിടുന പ്രതനിസനനി

5 (*94) ശതീ  .   വനി  .   കജെഭായനി :
       ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :

ശതീ  .   സകേ  .   സകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് : 
ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷത വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ: 

(എ) കേശവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷസന്റെയുലാം കേഭാസപകനിസന്റെയുലാം കേതീഴനിലുള്ള
ഫഭാക്ടറനികേള തുറനട്ട് പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേശവണനി വവവസഭായലാം കനരനിടുന പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കഭാനഭായനി
ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  കേനികലഭായട്ട്  142  രൂപ നനിരക്കനില കതഭാടണനി ഇറക്കുമതനി സചേയ്യുകമ്പഭാഴുലാം
ഗുണനനിലവഭാരലാം കൂടനിയ തകദ്ദേശതീയമഭായനി ഉത്പഭാദനിപനിക്കുന കതഭാടണനിക്കട്ട് കേനികലഭായട്ട്
100  രൂപയനില തഭാസഴ മഭാത്രലാം ലഭനിക്കുന സഭാഹചേരവലാം ഒഴനിവഭാക്കനി ഗുണനനിലവഭാരലാം
കൂടനിയ  തകദ്ദേശതീയ  കതഭാടണനിയുസട  ലഭവത  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  ഇടസപടല
ഉണഭാകുകമഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷത  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി  (ശതീമതനി സജെ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ  ) : സര്, 

(എ)  കകേരള സലാംസ്ഥഭാന കേശവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  കേതീഴനിലുള്ള
30 ഫഭാക്ടറനികേള 2015 സസപ്റലാംബര് മഭാസലാം മുതല പ്രവര്ത്തനരഹനിതമഭായനിരുന.
കേശവണനി വഭാങ്ങുനതനിനട്ട് 6 തവണ സടന്ഡര് വനിളനിച്ചുസവങനിലുലാം അനുകൂലമഭായ ഒരു
സടന്ഡറുലാം ലഭനിചനിരുനനില്ല.  കേഭാസപകനിസന്റെ കേതീഴനിലുള്ള 10 ഫഭാക്ടറനികേളുസട സ്ഥനിതനിയുലാം
അതവന്തലാം പരനിതഭാപകേരമഭായനിരുന.  കതഭാടണനിയുസട ദടൗര്ലഭവമഭായനിരുന ഫഭാക്ടറനികേള
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാതനിരുനതനിനട്ട്  കേഭാരണലാം.  ഇടൗ സഭാഹചേരവത്തനില  KSCDC-യനിലുലാം
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CAPEX-ലുലാം  കതഭാടണനി  ലഭവമഭാക്കുന  വനിഷയലാം  ഒരു  ഉനതതല സമനിതനി  ചേര്ച
സചേയ്യുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  ചേര്ചയനില  ഉരുത്തനിരനിഞ  തതീരുമഭാനത്തനിസന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
കൂടുതല കപസര സടന്ഡര് പ്രക്രനിയയനില പങഭാളനിയഭാക്കഭാന് സടന്ഡര് വവവസ്ഥയനില
ചേനില  മഭാറങ്ങള  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  ഗവണസമന്റെട്ട്  അനുവഭാദലാം  നലകേനി  ഉത്തരവട്ട്
പുറസപടുവനിചനിരുന.  എനഭാല വതീണ്ടുലാം സടന്ഡര് വനിളനിസചങനിലുലാം  സഭാധുവഭായ ഒരു
സടന്ഡറുലാം ലഭനിചനില്ല. ഇടൗ സഭാഹചേരവത്തനില, ഫഭാക്ടറനികേള അടനിയന്തരമഭായനി തുറന
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  നനിശ്ചനിത  ഗുണനനിലവഭാരവലാം  വനിലയുലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി
കേശവണനി  വഭാങ്ങുന  വനിഷയത്തനില  ഒരു  പദതനി  തയ്യറഭാക്കുനതനിനഭായനി ധനകേഭാരവ
വകുപ്പുമനനി,  കേഭാഷത വകുപനിസന്റെ ചുമതലയുള്ള ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപ്പുമനനി,  ധനകേഭാരവ
അഡതീഷണല  ചേതീഫട്ട്  സസക്രടറനി,  പ്രനിന്സനിപല  സസക്രടറനി  (കേഭാഷബ)  എനനിവര്
ഉളസപടുന  ഉനതതല  കയഭാഗലാം  കചേരുകേയുലാം  ഗുണനനിലവഭാരവലാം  നവഭായവനിലയുലാം
ഉറപ്പുവരുത്തനി  ലഘുദര്ഘഭാസനിലൂസട  കതഭാടണനി  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള  അനുമതനി
KSCDC-ക്കുലാം CAPEX-നുലാം നലകേനി ഉത്തരവട്ട് പുറസപടുവനിക്കുകേയുലാം സചേയ.  മഭാത്രമല്ല
സചേറുകേനിട  സവകണഴനിസന  കൂടനി  സടണറനില  സുഗമമഭായനി  പസങടുപനിക്കുനതനിനുലാം സടന്ഡര്
നടപടനികേള ചേനിടസപടുതനതനിനുമഭായനി  സ.  ഉ.  (ആര്.റനി)717/16/വവവ.  തതീയതനി  
1-8-2016 പ്രകേഭാരലാം ഉത്തരവട്ട് പുറസപടുവനിച്ചു. 

ഫഭാക്ടറനികേള  തുറന  പ്രവര്ത്തനികക്കണ  അടനിയന്തര  സഭാഹചേരവലാം
കേണക്കനിസലടുത്തട്ട് കമല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിസന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില സതരസഞടുക്കസപട
സവണര്മഭാര്ക്കട്ട് പര്കചസട്ട് ഓര്ഡര് നലകുനതനിനട്ട്  KSCDC-ക്കുലാം CAPEX-നുലാം അനുവഭാദലാം
നലകുകേയുണഭായനി.  സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശനിച വവവസ്ഥകേള അനുസരനിചട്ട്  കലഭാക്കല
പര്കചസട്ട് വഴനി കതഭാടണനി വഭാങ്ങനി കകേഭാര്പകറഷന് ഫഭാക്ടറനികേള 17-8-2016 മുതലുലാം കേഭാസപകനിസന്റെ
നനിയനണത്തനിലുള്ള ഫഭാക്ടറനികേള 22-9-2016 മുതലുലാം തുറനട്ട്പ്രവര്ത്തനലാം പുനരഭാരലാംഭനിച്ചു.

(ബനി)  കേശവണനി  വവവസഭായലാം  കനരനിടുന  ഏറവലാം  വലനിയ  പ്രതനിസനനി
ആവശവത്തനിനട്ട്  കതഭാടണനി  ലഭവമല്ല  എനള്ളതഭാണട്ട്.  കതഭാടണനി  ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി
രണട്ട് മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട് അവലലാംബനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  

1.  ആഭവന്തര ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ,

2.  ഇറക്കുമതനി കൂട്ടുകേ.

ഇറക്കുമതനി  പ്രക്രനിയ  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു
SPV രൂപതീകേരനിക്കുന വനിഷയലാം ഗവണസമന്റെട്ട് പരനിഗണനിച്ചുവരുന.

സഭാമ്പത്തനികേ പ്രതനിസനനിമൂലലാം അടച്ചുപൂടനിയ കേശവണനി ഫഭാക്ടറനികേള തുറന
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  കൂടുതല ബഭാങട്ട്  ഫനിനഭാന്സട്ട്  ലഭവമഭാക്കുന വനിഷയലാം
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റനിസര്വട്ട് ബഭാങ്കുമഭായുലാം മറ്റു ബഭാങ്കുകേളുമഭായുലാം ചേര്ച സചേയട്ട് ആവശവമഭായ നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  നനിലവനിലുള്ള ഫഭാക്ടറനികേള സമയബനനിതമഭായനി ആധുനനികേവലക്കരനിച്ചുലാം
അവര്ക്കുകവണനി നഭാടന് കതഭാടണനിയുസട ലഭവത ഉറപ്പുവരുത്തനിയുലാം ഇടൗ രലാംഗസത്ത
പ്രതനിസനനി പരനിഹരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.  കുറഞ വനിലയട്ട് കമനകയറനിയ കതഭാടണനി
ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന കേശവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന്
കേഭാസപകട്ട്  കമധഭാവനികേളുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഉകദവഭാഗസ്ഥരുലാം  അടങ്ങനിയ  ഒരു  ടതീമനിസന
കതഭാടണനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന വനികദശ രഭാജെവങ്ങളനില അയയ്ക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ഇതനിസന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില മതവബനന, ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്,
കേശവണനി  വവവസഭായ  വകുപട്ട്  പ്രനിന്സനിപല  സസക്രടറനിയുസട  കനതൃതസത്തനില
കലബര്  കേമ്മേതീഷണര്,  കേശവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  മഭാകനജെനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടര്,
കേഭാസപകട്ട്  മഭാകനജെനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടര്  എനനിവര്  അടങ്ങുന  ഒരു  ടതീമനിസന  ടഭാന്സഭാനനിയഭായനികലയട്ട്
അയയഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  തകദ്ദേശതീയമഭായനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന കതഭാടണനി സഫബ്രുവരനി മഭാസലാം മുതല
കമയട്ട്  മഭാസലാം  അവസഭാനലാം  വസര  മഭാത്രകമ  കകേരളത്തനില  ലഭവമഭാകുകേയുള.   ഇടൗ
ഗവണസമന്റെട്ട് അധനികേഭാരത്തനില വരുകമ്പഭാകഴയ്ക്കുലാം സതീസണ കേഴനിഞനിരുന.   അടുത്ത
വര്ഷലാം  മുതല  തകദ്ദേശതീയമഭായ  കതഭാടണനി  സലാംഭരനിക്കുന  കേഭാരവലാം  പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.
കകേരളത്തനില  ഉല്പഭാദനിപനിക്കസപടുന  കതഭാടണനി  പൂര്ണമഭായുലാം  കേഭാസപകനിനുലാം
കേശവണനി  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷനുലാം  ലഭനിചഭാലുലാം  നഭാലുമഭാസലാം  ഫഭാക്ടറനികേള
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്  മഭാത്രകമ  കേഴനിയുകേയുള.  ഇകപഭാഴസത്ത  അവസ്ഥയനില
ഇറക്കുമതനി സചേയ്യുന കതഭാടണനി തസനയഭാണട്ട് ഫഭാക്ടറനി നടതവഭാനഭായനി ആശയനികക്കണനി
വരുനതട്ട്.  ഇടൗ  അവസ്ഥ  മഭാറ്റുനതനിനട്ട്  കേശമഭാവട്ട്  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കഭാനുലാം
ആഭവന്തര  കേശവണനി  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  അടനിയന്തര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസ്ഥതയനിലുള്ള  കേശമഭാവട്ട്  കതഭാടങ്ങളനിസല
കതഭാടണനി സലാംഭരനിചട്ട് കേഭാഷത കകേഭാര്പകറഷസന്റെയുലാം കേഭാസപകനികന്റെയുലാം ഫഭാക്ടറനികേളനില
ലഭവമഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.  കൂടഭാസത സപഭാതുകമഖലയനിലുലാം
സസകേഭാരവ  കമഖലയനിലുലാം  തരനിശഭായനി  കേനിടക്കുന  സ്ഥലങ്ങളനില  കേശമഭാവട്ട്  കൃഷനി
വവഭാപനിപനിക്കുനതനിസനക്കുറനിചട്ട് ഗടൗരവമഭായനി ആകലഭാചേനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.  ഇക്കഭാരവലാം
കൃഷനി വകുപ്പുമഭായുലാം തകദ്ദേശ സസയലാംഭരണ വകുപ്പുമഭായുലാം ആകലഭാചേനിചട്ട് സലാംയുക്തമഭായനി
നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  ഇതര സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില കേശമഭാവട്ട് കൃഷനി
വവഭാപനിപനിക്കുനതനിസന്റെ   ഭഭാഗമഭായനി ആനഭാ പ്രകദശനിസല ശതീകേഭാകുളതലാം പരനിസര
പ്രകദശങ്ങളനിലുലാം  കേശമഭാവട്ട്  കൃഷനി  നടതന  കേഭാരവലാം  ബനസപട  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിസല
മുഖവമനനി തലത്തനില ആകലഭാചേനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

ശതീ  .    വനി  .    കജെഭായനി:  സര്,  കേഴനിഞ  ഓണത്തനിനട്ട്  കേശവണനി
സതഭാഴനിലഭാളനികേള   ആശങയനിലുലാം  മസറല്ലഭാ  വനിഭഭാഗലാം  സതഭാഴനിലഭാളനികേള  വളസര
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സകന്തഭാഷത്തനിലുമഭായനിരുന.  കേഭാസപകനിസന്റെയുലാം കകേഭാര്പകറഷസന്റെയുലാം ഫഭാക്ടറനികേള
തുറപനിച്ചുസകേഭാണട്ട് കേശവണനി സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട ആശങയട്ട് പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുകേയുലാം
അവര്ക്കഭാവശവമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  നലകുകേയുലാം  സചേയ  ധതീരയഭായ
വകുപ്പുമനനിസയയുലാം  ഗവണസമന്റെനിസനയുലാം  അഭനിനനനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  എസന്റെ  കചേഭാദവലാം,
കേഭാസപകനിസന്റെയുലാം  കകേഭാര്പകറഷസന്റെയുലാം  കേതീഴനിലുള്ള  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറസനങനിലുലാം
സസകേഭാരവ കമഖലയനിസല ഫഭാക്ടറനികേള തുറനനിടനില്ല.  അതട്ട് തുറപനിക്കുനതനിനട്ട് എന്തു
നടപടനിയഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്?  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര്
ഇടക്കഭാലത്തഭായനി  ഇറക്കുമതനി നനികുതനി കുറചതഭായനി പറയുന.   ഇതട്ട് ശരനിയഭാകണഭാ?

ശതീമതനി  സജെ  .    കമഴനിക്കുടനി  അമ്മേ:  സര്,  കേശവണനി  വവവസഭായത്തനില
സപഭാതുകമഖലയനില  40 ഫഭാക്ടറനികേള മഭാത്രകമയുള.   ബഹുഭൂരനിപക്ഷവലാം സസകേഭാരവ
ഫഭാക്ടറനികേളഭാണട്ട്.   അതനില രണ്ടു തരത്തനിലഭാണട്ട് സസകേഭാരവ ഫഭാക്ടറനികേള വരുനതട്ട്.
ഒനട്ട്,  വന്കേനിട  മുതലഭാളനിമഭാര് നടതന ഫഭാക്ടറനികേള.  രണട്ട്,  സചേറുകേനിട മുതലഭാളനിമഭാര്
നടതന ഫഭാക്ടറനികേള.  വന്കേനിട  മുതലഭാളനിമഭാര് കബഭാധപൂര്വ്വമഭാണട്ട് ഫഭാക്ടറനികേള
അടചനിടനിരനിക്കുനസതനട്ട്  ഗവണസമന്റെനിനറനിയഭാലാം.  ഇതനിസനതനിസര  ശക്തമഭായ  നനിലപഭാടഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര് തുടരുനതട്ട്. സചേറുകേനിട വവവസഭായനികേളക്കട്ട് ബഭാങ്കുമഭായനി ബനസപടട്ട് കുസറ
ലയബനിലനിറനി  പ്രശ്നങ്ങളുണട്ട്.   അക്കഭാരവലാം  ചേര്ച  സചേയ്യുനതനിനുകവണനി  റനിസര്വട്ട്
ബഭാങ്കുലാം സലാംസ്ഥഭാനസത്ത നഭാഷണഹലസ്ഡട്ട്  ബഭാങ്കുകേളുമഭായനി ചേര്ച സചേയസകേഭാണട്ട്
റനിസര്വട്ട് ബഭാങനിസന്റെ നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചട്ട് ഒരു empowered committee സര്ക്കഭാര്
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ബഹുമഭാനസപട മുഖവമനനിയുസട കനതൃതസത്തനില തസന സചേറുകേനിട
വവവസഭായനികേളുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനിയനിരുന.  ബഭാങ്കുകേള  സഹകേരണഭാത്മകേമഭായ
നനിലപഭാടഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുനസതങനിലുലാം  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  തലത്തനില  കുറച്ചു  കവഗത
കപഭാരഭാത്തതഭാണട്ട് സ്ഥനിതനി.  വതീണ്ടുലാം മുഖവമനനിയുമഭായനി ആകലഭാചേനിചട്ട് ഒരു മതീറനിലാംഗട്ട്
കൂടനി  വനിളനിക്കഭാനുലാം സചേറുകേനിട വവവസഭായ സ്ഥഭാപനങ്ങള തുറക്കഭാനുലാം ഗവണസമന്റെട്ട്
മുന്ഹകേ  എടുക്കുനണട്ട്.   കകേന്ദ്ര  ഗവണസമന്റെട്ട്  ഇതനിനനിടയട്ട്  ഇറക്കുമതനി  ചുങലാം
കുറയ്ക്കുനതനിനുപകേരലാം വര്ദനിപനിചതട്ട് വവവസഭായത്തനില  പ്രതനിസനനി സൃഷ്ടനിചനിട്ടുണട്ട്.
അതനിനട്ട്  മുഖവമനനിയുലാം  വവവസഭായ  വകുപ്പുമനനിയുലാം  കകേന്ദ്ര  ഗവണസമന്റുമഭായനി
ഇടസപടനിരുന.  കകേന്ദ്രലാം ആ നനിലപഭാടനിലനനിനട്ട് പനിനഭാറഭാത്ത സ്ഥനിതനി കുറച്ചുപ്രശ്നലാം
സൃഷ്ടനിക്കുനണട്ട്.  എല്ലഭാ ഫഭാക്ടറനികേളുലാം തുറനപ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  സഭാധവമഭായ
എല്ലഭാ നടപടനികേളുലാം ഗവണസമന്റെട്ട് സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

ശതീ  .    വനി  .    കജെഭായനി:  സര്,  കേഴനിഞ  ഗവണസമന്റെനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  കൂലനി
സകേഭാടുക്കഭാതനിരനിക്കുനതനിനുകവണനിയഭാണട്ട്  സസകേഭാരവ  കമഖലയനിസല  ഫഭാക്ടറനികേള
അടചനിടസതന ഒരു ആകക്ഷപലാം പരസക്ക നനിലനനിലക്കുനണട്ട്. അതട്ട്  ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ?
സസകേഭാരവ  കമഖലയനിസല സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട പനി.എഫട്ട്,  ഗ്രഭാറ്റുവനിറനി,   മറട്ട്  അലവന്സുകേള,
ശമ്പള കുടനിശ്ശേനികേ ഇവസയഭാനലാം നലകുനനില്ല.   ഇതനിലുലാം അങ്ങട്ട് ഇടസപടുകമഭാ? 

1751/2018.
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 ശതീമതനി സജെ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ :  സര്, കേഴനിഞ ഗവണസമന്റെനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
കേശവണനി  വവവസഭായത്തനില  വര്ദനിച  കൂലനിയഭാണട്ട്  എന  ഒരു  പ്രചേഭാരകവല
കബഭാധപൂര്വ്വലാം  നടത്തനിയനിരുന.  സപഭാതുകമഖല ഫലപ്രദമഭായനി  പ്രവര്ത്തനിചനിരുസനങനില
ഇടൗ  പ്രചേഭാരകവലസയ  അതനിജെതീവനിക്കഭാന്  കേഴനിയുമഭായനിരുന.  നനിര്ഭഭാഗവവശഭാല
കേഴനിഞ കേഭാലത്തട്ട്  സപഭാതുകമഖല അടഞകേനിടനതട്ട്  സസകേഭാരവ  മുതലഭാളനിമഭാരുസട
ഇടൗ  വഭാദത്തനിനട്ട്  ശക്തനിപകേരുകേയുലാം  സതഭാഴനിലഭാളനികേസള  നഗ്നമഭായനി  ചൂഷണലാം
സചേയ്യുനതനിനുള്ള  അവസരലാം  ഒരുക്കുകേയുലാം  സചേയ.  ഇകപഭാള  സതീസണ  അല്ലഭാത്തതനിനഭാല
വര്ദനിച വനില സകേഭാടുത്തഭാണട്ട്  കതഭാടണനി  വഭാങ്ങനിയതട്ട്.  പടനിണനിയനിലഭായ സതഭാഴനിലഭാളനികേസള
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുകവണനി എങ്ങസനയുലാം ഫഭാക്ടറനികേള തുറക്കുകേ എനതട്ട് ഗവണസമന്റെനിസന്റെ
ബഭാധവതയഭായനിരുന.  കനരഭായ രതീതനിയനില വവവസഭായലാം നടത്തനിയഭാല കൂലനിയുലാം സതഭാഴനിലുലാം
ഉറപ്പുവരുത്തനി ഈ വവവസഭായലാം ലഭാഭത്തനില പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന് കേഴനിയുലാം.  മുതലഭാളനിമഭാരുസട
ചൂഷണത്തനിനു കവണനിയഭാണട്ട് കൂലനി വര്ദനിച്ചുസവനട്ട് അവര് പറയുനതട്ട്. അക്കഭാരവത്തനില
ശക്തമഭായനി ഇടസപടഭാന് തസനയഭാണട്ട് ഗവണസമന്റെട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  

(കചേഭാകദവഭാത്തര സമയലാം കേഴനിഞ.) 

2.  കരഖഭാമൂലലാം നലകേനിയ ഉത്തരങ്ങള

(i) നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിട കചേഭാദവങ്ങളുസട ഉത്തരങ്ങള

ജെലഭാശയങ്ങളനിസല കേകയ്യറലാം

6 (*96) ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല്ല :
ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ബഷതീര് :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദട്ട്  .   പനി  . : തഭാസഴ കേഭാണുന    കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്    റവനബവലാം 

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കേഭായലുകേള, തടഭാകേങ്ങള, കുളങ്ങള, കേനഭാലുകേള എനനിവയുസട വനിസ്തൃതനി

സലാംബനനിചട്ട് ഏറവലാം ഒടുവനില സര്സവ്വ നടത്തനിയതട്ട് എനഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  സര്സവ്വയ്ക്കുകശഷലാം  ഇവയുസട  വനിസ്തൃതീര്ണത്തനില  ഉണഭായനിട്ടുള്ള
വവതനിയഭാനലാം സലാംബനനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില വനിശദഭാലാംശലാം
സവളനിസപടുതകമഭാ ;

(സനി)  ഈ  വനിവരങ്ങളുസട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  കേകയ്യറങ്ങളുസട  വവഭാപനി
കേസണത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില പ്രസസ്തുത കേകയ്യറങ്ങളസക്കതനിസര എസന്തങനിലുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇസല്ലങനില സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്):

(എ)  മലപ്പുറലാം,  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  വയനഭാടട്ട്,  ഇടുക്കനി,  കേണ്ണൂര്,  തൃശ്ശൂര്  എനതീ
ജെനില്ലകേളനില കേഭായലുകേള, തടഭാകേങ്ങള, കുളങ്ങള, കേനഭാലുകേള എനനിവയുസട വനിസ്തൃതനി
സലാംബനനിചട്ട്  പ്രകതവകേമഭായനി  സര്കവ്വ  സചേയനിടനില്ല.  2014-ല  തനിരുവനന്തപുരലാം
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ജെനില്ലയനിലഭാണട്ട്  ഏറവലാം ഒടുവനിലഭായനി  സര്കവ്വ നടനതട്ട്.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  (1925-30),
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  (1930),  കകേഭാടയലാം  (1910,  1970  മുതല  1980  വസര, 1988  മുതല
1993 വസര എനതീ കേഭാലഘടങ്ങളനില), എറണഭാകുളലാം (1853-1911 വസര, 1994-2006,
1977-1980  എനതീ  വനിവനിധ  കേഭാലഘടങ്ങളനിലഭായനി),  ആലപ്പുഴ  (1992-1994
കേഭാലയളവനില)  എനതീ ജെനില്ലകേളനില വര്ഷങ്ങളക്കട്ട് മുമ്പഭാണട്ട് സര്കവ്വ നടനനിട്ടുളളതട്ട്.
സകേഭാല്ലലാം  (2006-07),  പത്തനലാംതനിട  (1993-1994,  1994-1995,  2001)  സര്കവ്വ
നടനനിട്ടുണട്ട്.  ആലപ്പുഴ  (2016-ല),  കകേഭാടയലാം  (1984-1994),  ഇടുക്കനി,  വയനഭാടട്ട്
(റതീ  സര്കവ്വ ഭഭാഗനികേമഭായനി),  എറണഭാകുളലാം  (1993-2015)  വസര എനതീ ജെനില്ലകേളനില
റതീസര്കവ്വ നടനവരുന.

(ബനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,  വയനഭാടട്ട്,  സകേഭാല്ലലാം,  പത്തനലാംതനിട,
ഇടുക്കനി,  എറണഭാകുളലാം  എനതീ ജെനില്ലകേളനില വനിസതീര്ണ വവതനിയഭാനലാം  തനിടസപടുത്തനി
വരുന.  ടനി  ജെനില്ലകേളനിസലല്ലഭാലാം  കേകയ്യറലാം  മൂലമുളള  വനിസതീര്ണ  വവതനിയഭാനലാം
കബഭാധവസപടനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.  വവഭാപനി  തനിടസപടുത്തനി  വരുന.  ആലപ്പുഴ,  കകേഭാടയലാം,
തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടട്ട്, മലപ്പുറലാം, കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എനതീ ജെനില്ലകേളനില വനിസതീര്ണ
വവതനിയഭാനലാം തനിടസപടുത്തനിയനിടനില്ല.

(സനി) തനിരുവനന്തപുരലാം, പത്തനലാംതനിട, ഇടുക്കനി, എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്,
വയനഭാടട്ട്  എനതീ  ജെനില്ലകേളനില  കേകയ്യറത്തനിസന്റെ  വവഭാപനി  പൂര്ണമഭായനി
തനിടസപടുത്തനിയനിടനില്ല.  ശദയനിലസപട  കകേസ്സുകേളനില  സര്കവ്വ  റനിക്കഭാര്ഡുകേളുസട
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  കേകയ്യറലാം  ഒഴനിപനിക്കഭാന്  നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  സകേഭാല്ലലാം
ജെനില്ലയനില കേകയ്യറലാം മൂലമുളള വനിസതീര്ണ വവതനിയഭാനലാം കേസണത്തനിയനിട്ടുളളതുലാം നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുനതുമഭാണട്ട്. ആലപ്പുഴ, കകേഭാടയലാം, തൃശ്ശൂര്, പഭാലക്കഭാടട്ട്, മലപ്പുറലാം, കേണ്ണൂര്,
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് എനതീ ജെനില്ലകേളനില കേകയ്യറത്തനിസന്റെ വവഭാപനി കശഖരനിചനിടനില്ല.

സപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണലാം

7 (*97) ശതീ  .   സണനി കജെഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട് ഇടൗ സര്ക്കഭാര് നനിലവനില വന

കശഷലാം എസന്തങനിലുലാം പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഏസതങനിലുലാം  സഭാമൂഹവ-സഭാലാംസഭാരനികേ  സലാംഘടനകേളുസട  പനിന്തുണകയഭാസടയഭാകണഭാ
ഇടൗ പദതനി ആവനിഷ്ക്കരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  ഇടൗ വര്ഷസത്ത ബജെറനില ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേ നതീക്കനിസവചനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  സ്കൂളുകേളനില സസജെവസസവവനിധവ പഭാര്ക്കട്ട് തുടങ്ങുനതനിനട്ട് പദതനിയുകണഭാ;
ഉസണങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (സപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്):

(എ) ഉണട്ട്. സപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനിസല മലയഭാളലാം, ഇലാംഗതീഷട്ട്, ഗണനിതലാം, ശഭാസലാം
എനതീ  വനിഷയങ്ങളുസട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  സമചസപടുതനതനിനുളള  പദതനികേള
എസട്ട്.സനി.ഇ.ആര്.ടനി.-യുസട സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാസത,
വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  പ്രകൃതനിസയക്കുറനിചട്ട്  കൂടുതല  പരനിജഭാനലാം  ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി
“ഹജെവ ഹവവനിധവ ഉദവഭാനലാം-വനിദവഭാലയങ്ങളനില ”  എന മസറഭാരു പദതനിക്കുലാം രൂപലാം
നലകേനിവരുന.  വനിദവഭാലയങ്ങസള മനികേവനിസന്റെ കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുനതനിനട്ട്  സമഗ്ര വനിദവഭാഭവഭാസ
പദതനിക്കുലാം,  ഓകരഭാ  മണ്ഡലത്തനിസലയുലാം  ഒരു  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂള  അന്തര്കദശതീയ
നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട് ഉയര്ത്തഭാന്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
ഓകരഭാ സ്കൂളനിലുലാം 8 മുതല 12 വസരയുളള ക്ലഭാസ്സുകേള ഹഹസടകേട്ട് ആക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) എലാം. എല. എ. മഭാരുസട വനികേസന ഫണട്ട്, ആര്. എലാം. എസട്ട്. എ./ എസട്ട്. എസട്ട്. എ.
കസഭാണസര്ഷനിപട്ട്,  സനദ സലാംഘടനകേള തുടങ്ങനി സമൂഹത്തനിസല എല്ലഭാവരുസടയുലാം
പനിന്തുണകയഭാടുകൂടനി പ്രസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാന് സര്ക്കഭാര് ആഗ്രഹനിക്കുന.

(സനി)  2016-17  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനിസല  പദതനികരഖയനില  'ആശസഭാസട്ട്'
എന പദതനിക്കഭായനി വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുളള  500  ലക്ഷലാം രൂപ  "ഹജെവ ഹവവനിധവ
ഉദവഭാനലാം-വനിദവഭാലയങ്ങളനില”  എന പദതനിക്കഭായനി  വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.
ഇതനിനഭായനിട്ടുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  ഉണട്ട്. 2016-17  അദവയന വര്ഷത്തനില ഒരു അസലാംബനി നനികയഭാജെകേ
മണ്ഡലത്തനില  ഏഴട്ട്  സ്കൂളുകേള എന ക്രമത്തനില സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  140  അസലാംബനി
നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലങ്ങളനിലഭായനി  980  സ്കൂളുകേളനില  50,000  രൂപ  വതീതലാം  വനിനനികയഭാഗനിചട്ട്
പ്രസസ്തുത പദതനി നടപനിലഭാക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. ഹജെവ ഹവവനിധവത്തനിസന്റെ
സകനശലാം കുടനികേളനില മഭാത്രലാം ഒതുക്കഭാസത സമൂഹത്തനില മുഴുവന് വവഭാപനിപനിക്കഭാനഭാണട്ട്
പദതനിയനിലൂസട  ലക്ഷവമനിടുനതട്ട്.  ഹജെവ  ഹവവനിധവ  ഉദവഭാനത്തനിനട്ട്  ആവശവമഭായ
സ്ഥലമുളള വനിദവഭാലയങ്ങസളയഭാണട്ട് പ്രസസ്തുത പദതനിക്കഭായനി സതരസഞടുക്കുനതട്ട്.

മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കട്ട് ഉതവത്തനിനട്ട് മുകനഭാടനിയഭായുളള കറഭാഡുകേളുസട
അറകുറപണനി

8 (*98) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   സകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി :
ശതീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം

രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ)  മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കട്ട്  തതീര്തഭാടകേരുസട  യഭാത്ര  സുഗമമഭാക്കുനതനിനട്ട്
സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് സചേയനിട്ടുള്ള കേഭാരവങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഉതവകേഭാലഭാരലാംഭത്തനിനട്ട് മുന്പഭായനി കറഭാഡുകേള അറകുറപണനി നടത്തനി
ഗതഭാഗതകയഭാഗവമഭാക്കഭാന് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  അറകുറപണനികേളനില  പതനിവഭായനി  ആകരഭാപനിക്കസപടുന
അഴനിമതനി ഇല്ലഭാതഭാക്കഭാന് ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള ക്രമതീകേരണങ്ങള എസന്തഭാസക്കയഭാണട്ട്
എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജെനി  .   സുധഭാകേരന്): 

(എ  &  ബനി) 2016-2017-സല ശബരനിമല മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കട്ട് തതീര്തഭാടനവമഭായനി
ബനസപടട്ട് 28-7-2016-സല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (ഹകേ) നമ്പര് 56/2016/ സപഭാ. മ.
വ.  പ്രകേഭാരലാം  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിസന്റെ  കദശതീയപഭാത,  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം
വനിഭഭാഗലാം,  KSTP  എനനിവയനില  ഉളസപട്ടുവരുന  കറഭാഡുകേളുസട  അറകുറപണനികേള
നടതനതനിനഭായനി  8943.54 ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുളള ഭരണഭാനുമതനിയുലാം,  പ്രകതവകേഭാനുമതനിയുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഗുണനനിലവഭാരലാം  മുന്  നനിര്ത്തനി,  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി
മണ്ഡലകേഭാലലാം തുടങ്ങുനതനിനുമുമ്പട്ട് തസന ശബരനിമല കറഭാഡുകേളുസട പുനരുദഭാരണലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഇ-സടണര്  മുകഖന  കമല  പ്രവൃത്തനികേളുസട  ദര്ഘഭാസട്ട്
നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചു  വരനികേയുലാം
സചേയ്യുന.  ബനസപട എഞനിനതീയര്മഭാരുസട കമലകനഭാടത്തനില എല്ലഭാവനിധ ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനകേളുലാം നടത്തനിയുമഭാണട്ട് പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുനതട്ട്.

(സനി)  പ്രവൃത്തനികേളനില അഴനിമതനി ആകരഭാപണലാം ഒഴനിവഭാക്കുനതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ജെന
പ്രതനിനനിധനികേളുസടയുലാം,  ജെനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരുസടയുലാം,  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
ഉകദവഭാഗസ്ഥരുസടയുലാം  സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധന  നടത്തനിയഭാണട്ട്  ടനി  പ്രവൃത്തനികേള
സതരസഞടുത്തനിട്ടുളളതട്ട്.  ഈ  സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധനഭാ  സലാംഘത്തനിസന്റെ  ശനിപഭാര്ശയുസട
അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളക്കുളള തുകേയട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുളളതട്ട്.
ഈ  പ്രവൃത്തനികേളുസട  കസഭാഷവല  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നടതനതനിനുലാം,  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
മഭാനുവലനില  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുന  ഗുണകമന  ഉറപ്പുവരുതനതനിനുമഭായനി കേസഭാളനിറനി
കേണകടഭാള വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

എസനികമറനിസല  കൃത്രനിമതസലാം,  കമലകനഭാടത്തനിസല  തകേരഭാറുകേള,  ഗുണകമനയനില്ലഭാത്ത
പണനികേള എനനിവ ഒഴനിവഭാക്കഭാന് എടുത്ത പുതനിയ നടപടനികേളസക്കതനിസര ഒരുകൂടലാം
കകേഭാണടഭാക്ടര്മഭാരുലാം,  ഉകദവഭാഗസ്ഥരുലാം,  അഴനിമതനി  രഭാഷതീയക്കഭാരുലാം  കചേര്നട്ട്
കുപ്രചേരണലാം  നടത്തനിയനിരുന.  KIIFB-യനില  ഉളസപടുത്തനി  ആലപ്പുഴ-പത്തനലാംതനിട
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ജെനില്ലകേളനില  സചേയ  കജെഭാലനികേളക്കുളള  തുകേ,  ബഡ്ജെറട്ട്  വര്ക്കുകേളഭാസണനട്ട്  കുപ്രചേരണലാം
നടത്തനി.  അയ്യപനഭാരുസട  ഗതഭാഗത  പഭാതയഭായ  അമ്പലപ്പുഴ  കക്ഷത്രലാം-തനിരുവല്ല
കറഭാഡട്ട്  തകേര്നട്ട്  തരനിപണമഭായനി  കേനിടനനിട്ടുലാം,  അതട്ട്  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാര്  പണനി
സചേയനില്ല.  വഭാടര് അകതഭാറനിറനി സവടനിസപഭാളനിചട്ട്  നഭാശമഭാക്കനിയതഭാണട്ട് പ്രസ്തുത കറഭാഡട്ട്.
അതട്ട്  മഭാതൃകേഭാ  കറഭാഡഭാക്കനി  മഭാറഭാനഭാണട്ട്  പുതനിയ  സര്ക്കഭാര്  ശമനിക്കുനതട്ട്.
അതനിസനതനിസര പത്തനലാംതനിട കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട് കുപ്രചേരണലാം നടത്തഭാന് ശമമുണഭായനി.
പസക്ഷ ഉപകഭഭാക്തഭാക്കളഭായ ജെനങ്ങള കുപ്രചേരണങ്ങസള തളളനിക്കളഞട്ട് അമ്പലപ്പുഴ-
തനിരുവല്ല കറഭാഡനിനട്ട് മുറവനിളനി കൂട്ടുകേയഭാണട്ട്.

കദശതീയ ദുരന്ത നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനി
9 (*99) ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   ഹരതീന്ദ്രന് :

ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   കജെഭാര്ജെട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജെന്ദ്രന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി കദശതീയ ദുരന്ത നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനി

മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  പുറസപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  അവ  എസന്തല്ലഭാമഭാസണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ:

(ബനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  എസന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്):

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട്  മഭാത്രമഭായനി  പ്രകതവകേ  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കകേന്ദ്ര
ദുരന്ത നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനി പുറസപടുവനിചനിടനില്ല.  കകേന്ദ്ര ദുരന്ത നനിവഭാരണ നനിയമലാം
2015  അനുസരനിചട്ട്  എല്ലഭാ സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളുലാം പ്രഭാകദശനികേമഭായ ദുരന്ത സഭാധവത അപഗ്രഥനലാം
നടത്തനി സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട് തനതഭായതുലാം ജെനില്ലകേളക്കട്ട് തനതഭായതുമഭായ ദുരന്ത ലഘൂകേരണ
പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കണസമന കകേന്ദ്ര ദുരന്ത നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനിയുസട നനിര്കദ്ദേശപ്രകേഭാരലാം
പ്രസ്തുത ജെനില്ലഭാതല പദതനികേളുലാം സലാംസ്ഥഭാന പദതനിയുലാം അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാന  തലത്തനില  ദുരന്ത  ലഘൂകേരണ പദതനി  നടപനില  വരുതവഭാന്
സലാംസ്ഥഭാന അടനിയന്തരഘട കേഭാരവനനിര്വ്വഹണ കകേന്ദ്രവലാം,  ജെനില്ലഭാ തലത്തനില ജെനില്ലഭാ
ദുരന്തനനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയുലാം,  ജെനില്ലഭാ  അടനിയന്തരഘട  കേഭാരവനനിര്വ്വഹണ  കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  തൃശ്ശൂര് കകേന്ദ്രമഭായനി കകേന്ദ്ര ദുരന്ത പ്രതനികേരണ കസനയുസട ഒരു
ടതീമനിസന  നനിലനനിര്ത്തനിവരുന.  കകേന്ദ്ര  ദുരന്ത  പ്രതനികേരണ  കസനയട്ട്  സകേഭാചനി
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കകേന്ദ്രമഭായനി  പ്രഭാകദശനികേ പ്രതനികേരണ കകേന്ദ്രലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുവഭാന്  5  ഏക്കര് സ്ഥലലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  സഭാമൂഹനികേഭാധനിഷനിത  ദുരന്ത  ലഘൂകേരണമഭാണട്ട്  ദുരന്ത  പ്രതനികേരണത്തനില
ഈനനിയുളള  പ്രവര്ത്തനസത്തക്കഭാള  ഈ  കേഭാലഘടത്തനില  ആവശവസമനട്ട്  കേണട്ട്
ഇന്തവ  ഉളസപസടയുളള  കലഭാകേ  രഭാജെവങ്ങള  ജെപഭാനനിസല  സസന്ഡഭായനി  എന
നഗരത്തനില  2015-2030  കേഭാലഘടത്തനികലയഭായനി  അലാംഗതീകേരനിച  രൂപകരഖയനില
നനിനലാം  പഭാഠലാം  ഉളസക്കഭാണട്ട്  സലാംസ്ഥഭാന  സഭാമൂഹനികേഭാധനിഷനിത  ദുരന്തലഘൂകേരണ
കകേന്ദ്രലാം  തൃശ്ശൂരനില  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുവഭാനുളള  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
അകത  രൂപകരഖ  പ്രകേഭാരലാം,  സലാംസ്ഥഭാന  അടനിയന്തരഘട  കേഭാരവനനിര്വ്വഹണ
കകേന്ദ്രത്തനിസന്റെ  പ്രവര്ത്തനലാം  ശക്തനിസപടുതവഭാന്  ആവശവമഭായ  ദുരന്ത  മുനറനിവട്ട്
സഭാകങതനികേവനിദവ വനികേസനലാം സകേലകടഭാണ മുഖഭാന്തരലാം തയ്യഭാറഭായനി  വരുന.  കകേന്ദ്ര
ദുരന്ത  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയുസട  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായകത്തഭാസടയഭാണട്ട്  ഈ
പ്രവര്ത്തനലാം നടക്കുനതട്ട്.   സലാംസ്ഥഭാന അടനിയന്തരഘട കേഭാരവനനിര്വ്വഹണ കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട്
കകേന്ദ്ര ദുരന്ത നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനി നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള പ്രകതവകേതകേളുളള ആസ്ഥഭാന
മനനിരലാം  തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.  2017  മഴക്കഭാലത്തനിനുമുമ്പട്ട്
പൂര്ണ  കതഭാതനില  പുതനിയ  കകേന്ദ്രത്തനില  നനിനലാം  പ്രവര്ത്തനലാം  ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
സഭാധനിക്കത്തക്ക തരത്തനിലുളള പ്രവര്ത്തനമഭാണട്ട് നടനവരുനതട്ട്.

കറഭാഡുകേളുസട അറകുറപണനി

10  (*100) ശതീ  .   മുരളനി സപരുസനല്ലനി :
ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി :
ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) മുന്സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് കറഭാഡുകേളുസട അറകുറപണനിയനില നനിലവഭാരലാം

പുലര്ത്തഭാതനിരുനതുസകേഭാണട്ട്  വളസരയധനികേലാം  കറഭാഡുകേള  തകേര്നട്ട്  ഉപകയഭാഗ
ശൂനവമഭായനിരനിക്കുകേയഭാസണന ആകക്ഷപലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;  ഇടൗ കറഭാഡുകേള
ഗതഭാഗത കയഭാഗവമഭാക്കുനതനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  നടതന  കറഭാഡട്ട്  വനികേസന  പദതനികേള
സുതഭാരവവലാം അഴനിമതനിരഹനിതവമഭാക്കുനതനിനട്ട് ഇടൗ സര്ക്കഭാര് സചേയ്യഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന
കേഭാരവങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)   കകേരള  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായഭാല
കറഭാഡു  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിസന്റെ  പസങന്തഭായനിരനിക്കുസമനട്ട്
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി  (ശതീ  .   ജെനി  .   സുധഭാകേരന്):

(എ) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്. മുന് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് അറകുറപണനിയനില നനിലവഭാരലാം
പുലര്ത്തഭാത്തതുസകേഭാണട്ട്  ചേനില  കറഭാഡുകേള  തകേര്നനിട്ടുളളതഭായനി  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  Defect  Liability  Period-നട്ട്  മുമ്പഭായനി  ചേനില  പ്രവൃത്തനികേളനില
കകേടുപഭാടുകേള സലാംഭവനിചതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇവ അതഭാതട്ട് കേരഭാറുകേഭാരുസട
സസന്തലാം  സചേലവനില  പരനിഹരനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
ഉദഭാഹരണത്തനിനട്ട്,  എന്.  എചട്ട്.-സല ഓചനിറ-കചേര്ത്തല കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം.  കകേരളത്തനില
ആദവമഭായനി ജെനില്ലഭാ പഞഭായത്തട്ട് പ്രസനിഡന്റെനിസന്റെ കനതൃതസത്തനില ആലപ്പുഴയനില കസഭാഷവല
ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിച്ചു. വമ്പനിച സസതീകേഭാരവതയഭാണട്ട് അതനിനട്ട് ലഭനിചതട്ട്.

കദശതീയപഭാത  വനിഭഭാഗത്തനില  കറഭാഡുകേളുസട  അറകുറപണനികേളുലാം,  ഉപരനിതലലാം
സമചസപടുത്തലുലാം  നടതനതട്ട്  പൂര്ണമഭായുലാം  ഐ.ആര്.സനി.  സസസനിഫനികക്കഷനുലാം
കകേന്ദ്ര കറഭാഡട്ട് ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിസന്റെ നനിര്കദ്ദേശവലാം അനുസരനിചഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം
പ്രവൃത്തനികേളുസട നനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുതനതനിനഭായനി സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാസര
കൂടഭാസത കകേന്ദ്ര കറഭാഡട്ട്  ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിസല എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം പരനികശഭാധനിചട്ട്
ഉറപ്പുവരുതന.  എനഭാല കകേരളത്തനിസല ഗതഭാഗത  സഭാന്ദ്രതയനുസരനിച്ചുളള  കദശതീയപഭാതഭാ
വനികേസനലാം സ്ഥലസമടുപനിലുളള കേഭാലതഭാമസലാം കേഭാരണലാം മുടങ്ങനിയതനിനഭാല കദശതീയപഭാതകേളുസട
പല ഭഭാഗങ്ങളുലാം ഉപരനിതലലാം സമചസപടുത്തല മഭാത്രലാം നടത്തനി ഗതഭാഗത കയഭാഗവമഭാക്കനി
നനിലനനിര്തനതനിനുളള  അനുമതനി  മഭാത്രമഭാണട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്  നലകുനതട്ട്.
ഇക്കഭാരണത്തഭാലുലാം കകേരളത്തനിസല ശക്തമഭായ കേഭാലവര്ഷത്തനിസന്റെയുലാം അമനിത ഭഭാരലാം കേയറനിയ
ടക്കുകേളുസട സഞഭാരലാം നനിമനിത്തവലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനില കേരഭാറുകേഭാരനില നനിനളള ചേനില
അപഭാകേതകേളമൂലവലാം  ചേനില എഞനിനതീയര്മഭാരുസട  വതീഴ്ചയുലാം  കേഭാരണലാം  കദശതീയപഭാതകേള
അതനികവഗത്തനില തകേരുനതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  തകേരഭാറുകേള ശദയനിലസപട മുറയട്ട്
അറകുറപണനികേള നടത്തനി നനിലവനില കദശതീയപഭാത സഞഭാരകയഭാഗവമഭാക്കനി വരുനണട്ട്.

(ബനി) സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിന് കേതീഴനില
നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേള സുതഭാരവമഭാക്കുനതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി 5 ലക്ഷലാം രൂപയനില
കൂടുതല  എസനികമറട്ട്  തുകേ  വരുന  എല്ലഭാ  പ്രവൃത്തനികേളുസടയുലാം  സടണറുകേള   ഇ-സടണറനിലാംഗട്ട്
മുകഖന ഓണഹലന് വഴനിയഭാണട്ട് സസതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്.  ഇതുകേഭാരണലാം സടണര് നടപടനികേള
സുതഭാരവമഭാകുനതനികനഭാസടഭാപലാം  സടണര്  നടപടനികേളുസട  അഴനിമതനി  ഒഴനിവഭാക്കുവഭാനുലാം
സഭാധനിക്കുനണട്ട്.  കമജെര്  പദതനികേളുസട  വനിവരങ്ങള  സുതഭാരവമഭാക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
ഈ പദതനികേള തുടങ്ങുകമ്പഭാള തസന പദതനി സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള അടങ്ങനിയ
കബഭാര്ഡുകേള പ്രസസ്തുത പദതനി പ്രകദശങ്ങളനില സ്ഥഭാപനിക്കഭാറുണട്ട്.

കദശതീയപഭാതയനില  പല  പ്രധഭാന  പദതനികേളുലാം  ഇ.പനി.സനി.  വവവസ്ഥയനില
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭാല ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപഭാക്കുന ഉത്തരവഭാദനിതസലാം കേരഭാറുകേഭാരനില
നനിക്ഷനിപമഭാണട്ട്.  അതനിനഭാല കേരഭാറുകേഭാര് തസന ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുനതനില
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കൂടുതല  ശദസചേലുത്തനിവരുന.  ഇതുകൂടഭാസത  കസഭാഷവല  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി
പദതനികേളുസട  പ്രവൃത്തനികേള  വനിലയനിരുതനതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാസത  കറഭാഡട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളനില  കവസട്ട്  പ്ലഭാസനികേട്ട്,  പ്രകൃതനിദത്ത  റബ്ബര്,  ജെനികയഭാ
സടകട്ട്റയനിലസട്ട്, കകേഭാണക്രതീറട്ട് എനനിവ ഉപകയഭാഗനിക്കുവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  Kerala  Infrastructure  Investment  Fund  Board  (KIIFB)
പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭായഭാല  സര്ക്കഭാര്  ഏസറടുക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന  പദതനികേള
ഇന്സവസനികഗഷന് സചേയട്ട് സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുവഴനി ഡനി.  പനി.  ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കനി
Kerala  Road  Fund  Board  മുകഖന  KIIFB-ല  സമര്പനിചട്ട്  ഫണട്ട്  ലഭവമഭാക്കനി,
കേര്ശന ഗുണനനിലവഭാരകത്തഭാടുകൂടനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുളള നനിര്വ്വഹണ ചുമതല
സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനുതസനയഭാണട്ട്.

സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ഒരു  കദശതീയ  സലാംസ്ഥഭാന  വകുപഭാണട്ട്.   രഭാജെവഭാഴ്ചക്കഭാലലാം
മുതലുളള  വകുപഭാണട്ട്.  അതനിസന  ഒഴനിവഭാക്കഭാന്  ആര്ക്കുലാം  സഭാധവമല്ല.  അതനിസന
ബഹുമഭാനനിക്കഭാസത  എടുത  ചേഭാടുന  ആരുലാം  രക്ഷസപടുകേയനില്ല.  കേഭാരണലാം
സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിനട്ട് ഭരണഘടന പരനിരക്ഷയുണട്ട്. ക്രമകക്കടട്ട് കേസണത്തനിയഭാല
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാലാം.   KIIFB  വനതട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ കേഭാരണത്തഭാലഭാണട്ട്.
ധനകേഭാരവ  വകുപനിനട്ട്  വന്കേനിട  പദതനികേളക്കട്ട്  പണമനില്ല.  പണലാം  ബഡ്ജെറനിനട്ട്  സവളനിയനില
കേസണത്തണലാം.  അതനിനുളള  സലാംവനിധഭാനലാം  മഭാത്രമഭാണട്ട്  KIIFB.  ബഹുമഭാനസപട  മുഖവമനനിയഭാണട്ട്
അതനിസന്റെ  സചേയര്മഭാന്.  ധനകേഭാരവ  വകുപനിനട്ട്  പുറകമ  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
സസക്രടറനിയുലാം ഇതനില അലാംഗമഭാണട്ട്.  വമ്പനിച അടനിസ്ഥഭാന വനികേസന സടൗകേരവങ്ങള
നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഇതുവഴനി  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനട്ട്  കേഴനിയുലാം  എന  മനനിസഭഭാ
തതീരുമഭാനമഭാണട്ട് KIIFB-സയ സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുമഭായനി ബനനിപനിക്കുനതട്ട്. 

പഭാഠപുസകേങ്ങളുസട അചടനി

11 (*101) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   ഐ  .   സനി  .   ബഭാലകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .    വനി  .    പനി  .    സജെതീന്ദ്രന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  മുന്സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരസമഭാഴനിയുകമ്പഭാള നടപ്പു അദവയനവര്ഷസത്ത

പഭാഠപുസകേങ്ങളുസട അചടനി എത്ര ശതമഭാനലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിരുന;

(ബനി) 9,10 എനതീ ക്ലഭാസുകേളനിസല ഐ.ടനി. പുസകേങ്ങളുലാം 8-ാം ക്ലഭാസനികലക്കുള്ള
കബസനികേട്ട്  സയന്സട്ട്  പുസകേങ്ങളുലാം  എനഭാണട്ട്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വനിതരണത്തനിനഭായനി
എത്തനിചതട്ട്;

1751/2018.
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(സനി) ഈ വര്ഷലാം വനിദവഭാര്തനികേള പുസകേലാം ലഭവമഭാകുനതനിനു മുന്പട്ട് ഓണപരതീക്ഷ
എഴുകതണനിവനനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  അതനിസന്റെ  ഉത്തരവഭാദനിത്തലാം  ആര്ക്കഭാസണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  അകനസഷണലാം  നടത്തനികയഭാ;  എങനില  കുറക്കഭാര്സക്കതനിസര
എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിസചനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (സപ്രഭാഫ  .   സനി  .    രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്): 

(എ) 68.17 ശതമഭാനലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിരുന.

(ബനി) 16-6-2016-നട്ട് മുമ്പഭായനി  9, 10  ക്ലഭാസ്സുകേളനിസല പുസകേങ്ങള വനിതരണത്തനിനഭായനി
ഹബ്ബുകേളനില  എത്തനിക്കുകേയുലാം  കുറവഭായനി  കേസണത്തനിയ  8-ാംക്ലഭാസ്സനികലതുളസപസടയുളള
94, 934 പുസകേങ്ങള റതീ-പ്രനിന്റെട്ട് സചേയട്ട് ഓണപരതീക്ഷയ്ക്കു മുമ്പഭായനി തസന സ്കൂളുകേളനില
എത്തനിക്കുകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി  &  ഡനി)  ഓണപരതീക്ഷയട്ട് മുമ്പട്ട് തസന മുഴുവന് പുസകേങ്ങളുലാം സ്കൂളുകേളനില
എത്തനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഉനത വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിസന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം

12 (*102)    ശതീ  .   എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :
ശതീ  .    ഐ  .   ബനി  .   സതതീഷട്ട് :
സപ്രഭാഫ  .   സകേ  .   യു  .   അരുണന് :
ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജെട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ഉനത വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിസന്റെ ഗുണനനിലവഭാരലാം സമചസപടുതനതനിനട്ട് എസന്തല്ലഭാലാം

പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ബനിരുദ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി  ഗകവഷണ  സഹഭായ  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി
യനിട്ടുസണങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  വനിവര  സഭാകങതനികേ  വനിദവ  എത്രമഭാത്രലാം  പ്രകയഭാജെന
സപടുത്തഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ബനിരുദഭാനന്തര ബനിരുദ വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി ആസയര് കസഭാളര്ഷനിപട്ട്
പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുസണങനില പ്രസ്തുത പദതനിയുസട  വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ? 

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (സപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്):

(എ)  കകേഭാകളജെട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിന്  കേതീഴനില  ഉനതവനിദവഭാഭവഭാസത്തനിസന്റെ
ഗുണനനിലവഭാരലാം സമചസപടുതനതനിനഭായനി  ഫഭാക്കലറനി  സഡവലപ്സമന്റെട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാലാം,
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ഫയര്,(കഫഭാസറനിലാംഗട്ട് ലനികങജെസട്ട് ഇന് അക്കഭാഡമനികേട്ട് ഇനകവഷന് ആന്റെട്ട് റനിസര്ചട്ട്)
ഗകവഷണ  സഹഭായ  പദതനി  (SSP),  പഠനിതഭാവനിസനഭാപലാം  (WWS)  എനതീ
പദതനികേളഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.

ഉനതവനിദവഭാഭവഭാസ  രലാംഗത്തട്ട്  സഭാകങതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഗുണനനിലവഭാരലാം
സമചസപടുതനതനിനഭായനി  സഭാകങതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപട്ട്  തഭാസഴപറയുന  പദതനികേള
ആസൂത്രണലാം സചേയട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന:

1 സഭാകങതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ ഗുണകമന വര്ദന പരനിപഭാടനി.

2 തനിരുവനന്തപുരലാം  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്,  സയന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  സടകകഭാളജെനി  (സടസട്ട്)  
റനിസര്ചട്ട് പഭാര്ക്കട്ട്.

3 ടഭാന്കസഭാര്കടഷന് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് റനിസര്ചട്ട് സസന്റെര് (റനി. ആര്. സനി.).

4 കകേഭാകളജുകേളനിസല കേബ. ഐ. പനി. കകേന്ദ്രങ്ങള.

5 എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേകളജുകേളനിസല  വനിദവഭാഭവഭാസ  വനിഭവകകേന്ദ്രങ്ങള  
(എഡബകക്കഷണല റനികസഭാഴട്ട് സസന്റെറുകേള).

6 കപഭാളനിസടകനിക്കട്ട് കകേഭാകളജുകേളനില ഉലപഭാദന-പരനിശതീലന കകേന്ദ്രലാം സ്ഥഭാപനിക്കല.

7 കപഭാളനിസടകനിക്കുകേളനിലുലാം എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം സടകകഭാളജെനി  
ബനിസനിനസട്ട് ഇന്കുകബഷന് സസന്റെറുകേള.

8 ബഭാര്ടണഹനില ഗവണസമന്റെട്ട് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് കകേഭാകളജെനില സസന്റെര് കഫഭാര്  
ബഭാലാംബ സടകകഭാളജെനി.

9 കപഭാളനിസടകനിക്കട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില  സമറതീരനിയല  സടസനിലാംഗട്ട്  ആന്റെട്ട്  
സര്ടനിഫനികക്കഷന് സസന്റെര്.

ഉനതവനിദവഭാഭവഭാസ  രലാംഗത്തട്ട്  ഗുണകമന,  മനികേവട്ട്,  പ്രഭാപവത,  സഭാമൂഹവനതീതനി
എനനിവ ഉറപഭാക്കുകേ എന ലക്ഷവകത്തഭാസട പ്രവര്ത്തനിക്കുന സ്ഥഭാപനമഭാണട്ട് കകേരള
സലാംസ്ഥഭാന  ഉനതവനിദവഭാഭവഭാസ  സമനിതനി.  ഉനതവനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയുസട
ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉയര്തനതനിനട്ട്  ഈ  സമനിതനി  ചുവസട  കചേര്ക്കുന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കനി വരുന:

ഉനതവനിദവഭാഭവഭാസ  കസഭാളര്ഷനിപട്ട്  പദതനി,  എറുഹഡറട്ട്  പദതനി,  ക്ലസര്
കകേഭാകളജുകേള,  ഉനതവനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയുമഭായനി  ബനസപട  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുലാം
ഗകവഷണ  പദതനികേളുലാം,  മറട്ട്  പ്രധഭാന  പദതനികേളഭായ  പഭാഠവപദതനികേളുസട
നവതീകേരണവലാം  പരതീക്ഷഭാ  പരനിഷ്കരണവലാം,  മഭാനവനികേകശഷനി  വനികേസനവലാം  കേഭാരവക്ഷമതഭാ
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പരനികപഭാഷണവലാം,  അക്കഭാദമനികേ കമഖലയനിലുളള അന്തഭാരഭാഷ സഹകേരണത്തനിനുളള
പദതനികേള, ഹ്രസസ-ദതീര്ഘകേഭാല ഗകവഷണ പദതനികേളക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം,
അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേ ജെതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് ശനിലപശഭാല, IT@HigherEducation പദതനി,
അന്തഭാരഭാഷ  സകമ്മേളനങ്ങളുലാം  കൂടനിയഭാകലഭാചേനകേളുലാം  തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട്  കേടൗണസനില
നടപനിലഭാക്കനി വരുനതട്ട്. 

(ബനി)  കകേഭാകളജെട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിന്  കേതീഴനില  ബനിരുദ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി
ഗകവഷണ  സഹഭായ  പദതനിയുലാം,  (SSP)  പഠനിതഭാവനികനഭാസടഭാപലാം  (WWS)  എന
പദതനിയുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(i) ഗകവഷണ സഹഭായ പദതനി   (SSP):

ബനിരുദ തലത്തനില പഠനത്തനില പനികനഭാക്കലാം നനിലക്കുന വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്
വനിദവഭാസമ്പനരഭായവസര ഉപകയഭാഗനിച്ചുസകേഭാണട്ട് സമയബനനിതമഭായനി  പ്രകതവകേതരലാം
ക്ലഭാസ്സുകേള നലകുകേ,  സര്വ്വകേലഭാശഭാല പരതീക്ഷഭാ മഭാതൃകേയനിലുളള കചേഭാദവകപപറുകേള
തയ്യഭാറഭാക്കനി  വനിശദമഭായ ഉത്തര സൂചേനികേകേകളഭാസടഭാപലാം വനിതരണലാം സചേയ്യുകേ,  വവക്തനിഗത
പരനിശതീലനലാം,  വനികശഷഭാലുളള  അദവഭാപനലാം  എനനിവയഭാണട്ട്  ഈ  പദതനിസകേഭാണട്ട്
വനിഭഭാവനലാം സചേയ്യുനതട്ട്.

ഓകരഭാ  കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  50  ആദവവര്ഷ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭാണട്ട്  ഈ
പദതനിയനില പ്രകവശനലാം നലകുനതട്ട്. ഇവര്ക്കട്ട് രണ്ടുലാം മൂനലാം വര്ഷങ്ങളനിലുലാം പ്രകയഭാജെനലാം
ലഭനിക്കത്തക്ക രതീതനിയനിലഭാണട്ട് പദതനി രൂപകേലപന സചേയനിട്ടുളളതട്ട്.  ഓകരഭാ വര്ഷവലാം
100  മണനികര്  പഠനവനിഷയങ്ങളനില  ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം  5  മണനികര്  സപഭാതുവഭായ
ക്ലഭാസ്സുകേളുലാം  സലാംഘടനിപനിക്കുന.  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  പരതീക്ഷകേളനില  മഭാര്ക്കട്ട്  കുറവഭായ
വനിഷയങ്ങസളക്കുറനിചട്ട്  നടത്തനിയ  പഠനങ്ങളുസട  സവളനിചത്തനില  സതരസഞടുത്ത
വനിഷയങ്ങളനിലഭാണട്ട് കകേഭാകളജെട്ട്  കേടൗണസനിലനിസന്റെ  സഹഭായകത്തഭാസട  ക്ലഭാസ്സുകേള
സലാംഘടനിപനിക്കുനതട്ട്.  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  ആവശവമഭായ  പഠകനഭാപകേരണങ്ങളുലാം
പദതനിയുസട ഭഭാഗമഭായനി വനിതരണലാം സചേയ്യുന.

2012-2013 സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  കകേരളത്തനിസല  സര്ക്കഭാര്  ആര്ട്സട്ട്  &
സയന്സട്ട് കകേഭാകളജുകേളനില ആരലാംഭനിച ഈ പദതനി 2013-2014-ല 27 എയ്ഡഡട്ട്
കകേഭാകളജുകേളനികലയട്ട് വവഭാപനിപനിച്ചു. 2014-2015-ല എല്ലഭാ എയ്ഡഡട്ട് കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം ഈ
പദതനി  തുടങ്ങനി.  കകേഭാകളജെനിസല  തസന  അദവഭാപകേര്  ക്ലഭാസ്സുകേള  ഹകേകേഭാരവലാം
സചേയ്യുനതഭാണട്ട്  പ്രകതവകേത.  കകേഭാകളജെട്ട്  തലത്തനില  ഒരു  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്
പ്രവര്ത്തനിക്കുനണട്ട്.  പദതനിയുസട സുതഭാരവമഭായ നടത്തനിപനിനഭായനി കകേഭാകളജെട്ട് കേടൗണസനില
കമഭാണനിററനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനിയഭായനി പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
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(ii)പഠനിതഭാവനികനഭാസടഭാപലാം   (Walk with a Scholar) :

ആര്ട്സട്ട്-സയന്സട്ട്-കകേഭാകമഴട്ട്  ബനിരുദതലത്തനിലുളള  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്
വനിവനിധ  രതീതനിയനിലുളള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നലകുകേ,  അവര്ക്കട്ട്  വഴനികേഭാടനിയഭായനി
പ്രവര്ത്തനിക്കുന  ഉപകദഷ്ടഭാക്കസള  നനിയമനിക്കുകേ  എനതീ  പരനിപഭാടനികേള  നടപനിലഭാക്കഭാന്
ലക്ഷവമനിടുന.  ഈ പദതനി മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശലാം  എന ആശയലാം അവതരനിപനിക്കുനകതഭാസടഭാപലാം
ഉപകദഷ്ടഭാവനിസന  ഒരു  മഭാര്ഗ്ഗദര്ശനിയഭായുലാം  കൂട്ടുകേഭാരനഭായുലാം  പരനിഗണനിക്കുന.  ഡനിഗ്രനി
തലത്തനില  ഒരു  കകേഭാകളജെനില  ഒനഭാലാം  വര്ഷലാം  30  കുടനികേസള  കേഴനിവനികന്റെയുലാം
തഭാലപരവത്തനികന്റെയുലാം അടനിസ്ഥഭാനത്തനില സതരസഞടുക്കുവഭാനുലാം ഉയര്ന സതഭാഴനില
സഭാധവതകേള  സസഭായത്തമഭാക്കുവഭാനുലാം  ഉതകുന  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം,  കപ്രഭാതഭാഹനവലാം,
മഭാനസനികേ പനിന്ബലവലാം നലകുനതഭാണട്ട് ഈ പദതനിയുസട മുഖവലക്ഷവലാം. ഇതനിനഭായനി
അതഭാതട്ട്  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില  നനിനലാം  സതരസഞടുത്ത  ആന്തരനികേ  ഉപകദഷ്ടഭാക്കളുലാം
പ്രഗത്ഭരഭായ വനിദവഭാഭവഭാസ വനിദഗ്ദ്ധര് ഉളസപടുന ബഭാഹവ ഉപകദഷ്ടഭാക്കളുലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിസല  ഉനതവനിദവഭാഭവഭാസ  പഠന  നനിലവഭാരലാം
വനിവര  സഭാകങതനികേ  വനിദവയുസട  സഹഭായകത്തഭാസട  കൂടുതല  സമചസപടുതകേസയന
ലക്ഷവകത്തഭാസട IT@HigherEducation എന പദതനിക്കഭായനി പഠനലാം നടത്തനിവരുന.

(ഡനി)  കകേഭാകളജെട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില  ബനിരുദഭാനന്തര  ബനിരുദ
വനിദവഭാര്തനികേളക്കഭായനി ആസയര് കസഭാളര്ഷനിപട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.  രഭാജെവസത്ത
മനികേച ഫഭാക്കലറനികേളുസടയുലാം സ്ഥഭാപനങ്ങളുസടയുലാം കസവനലാം പ്രകയഭാജെനസപടുതനതനിനഭായനി
അക്കഭാദമനികേട്ട്  തലത്തനില  ഉനത  നനിലവഭാരലാം  പുലര്തന  ബനിരുദഭാനന്തര  ബനിരുദ
വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം  ഗകവഷണ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം  ഹ്രസസകേഭാല  പഠനങ്ങള
നടതനതനിനുലാം  ഹ്രസസകേഭാല കപ്രഭാജെക്ടുകേള സചേയ്യുനതനിനുളള അവസരലാം നലകുനതനിനുലാം
ഉകദ്ദേശനിച്ചു സകേഭാണ്ടുളളതഭാണട്ട് ഈ പദതനി.

സ്കൂളുകേള സുരക്ഷനിതമഭാക്കുകേ എന ലക്ഷവലാം

13 (*103) ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .    അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .    എലകദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  'രഭാജെവസത്ത സ്കൂളുകേള സുരക്ഷനിതമഭാക്കുകേ'  എന ലക്ഷവലാം ഹകേവരനിക്കുനതനിനു

കവണ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള 2010 ല സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില
പ്രസ്തുത മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള എസന്തഭാസക്കയഭാണട്ട്;
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(ബനി)  പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പഭാലനിക്കസപടുനസണനട്ട് ഉറപ്പുവരുതവഭാന് എസന്തഭാസക്ക
സലാംവനിധഭാനങ്ങളഭാണട്ട് ഒരുക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി) ഈ അദവയനവര്ഷലാം മുഖത്തല എലാം. ജെനി. ടനി.  എചട്ട്. എസട്ട്, പത്തനലാംതനിട
മടൗണട്ട്  ബദനനി  ഇലാംഗതീഷട്ട്  മതീഡനിയലാം  സ്കൂള  എനനിവനിടങ്ങളനില  സ്കൂള  സകേടനിടലാം
തകേര്നണഭായ അപകേടങ്ങളുസട  സവളനിചത്തനില സുരക്ഷനിത വനിദവഭാഭവഭാസലാം സലാംബനനിച
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  ശരനിയഭായനി  പഭാലനിക്കസപടുനസണനട്ട്  ഉറപ്പുവരുതവഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (സപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്):

(എ)  ശദയനിലസപടനിടനില്ല.  എനഭാല  WP(C)483/2004  നമ്പര് കകേസനികനലുളള
ബഹുമഭാനസപട  സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനിയുസട  13-04-2009-സല  ഡനിവനിഷന്  ബഞനിസന്റെ
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  ഓകരഭാ  സ്കൂളുലാം  2005-സല  നഭാഷണല  ബനിലഡനിലാംഗട്ട്  കകേഭാഡട്ട്
പ്രകേഭാരമുളള മഭാനദണ്ഡങ്ങള പഭാലനിക്കുനകതഭാസടഭാപലാം മനിനനിമലാം സുരക്ഷഭാ ക്രമതീകേരണങ്ങള
കൂടനി പഭാലനികക്കണതഭാകുന എനട്ട് വവക്തമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. ചുവസട കചേര്ക്കുന നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
കൂടനി ബഹുമഭാനസപട സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(i) സ്കൂളുകേളക്കട്ട് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുനതനിനട്ട് മുമ്പട്ട് ബനസപട സര്ക്കഭാരുകേളുലാം
കകേന്ദ്രഭരണപ്രകദശങ്ങളുലാം  സ്കൂള  സകേടനിടങ്ങളുസട  സുരക്ഷ  ഉറപഭാകക്കണതുലാം  പ്രസ്തുത
സകേടനിടങ്ങള  ഇന്തവയുസട  നഭാഷണല  ബനിലഡനിലാംഗട്ട്  കകേഭാഡട്ട്  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുളള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുളളസതനലാം ഉറപഭാകക്കണതഭാണട്ട്.

(ii)നനിലവനിലുളള  എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്/സസകേഭാരവ  സ്കൂളുകേളുലാം  ആറട്ട്  മഭാസത്തനിനകേലാം
അഗ്നനിശമന ഉപകേരണങ്ങള സ്ഥഭാപനികക്കണതുമഭാണട്ട്.

(iii)  സ്കൂള  സകേടനിടങ്ങള  സപസടനട്ട്  തതീപനിടനിക്കുവഭാന്  സഭാധവതയുളളതുലാം
വനിഷലനിപവമഭായ പദഭാര്തങ്ങളനിലനനിനലാം  വനിമുക്തമഭാകക്കണതഭാണട്ട്.  അതവഭാവശവ
സനര്ഭങ്ങളനില പ്രസ്തുത പദഭാര്തങ്ങള അതതീവ സുരക്ഷകയഭാസട സൂക്ഷനികക്കണതഭാകുന.

(iv)  നഭാഷണല  ബനിലഡനിലാംഗട്ട്  കകേഭാഡനിസല  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  കൃതവമഭായനി
പഭാലനിച്ചുസകേഭാണട്ട് ബനസപട എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം ഉകദവഭാഗസ്ഥരുലാം സ്കൂള സകേടനിടത്തനിസന്റെ
ഘടന കേഭാലഭാകേഭാലങ്ങളനില വനിലയനിരുകത്തണതുലാം കൃതവമഭായ പരനികശഭാധനയട്ട് കശഷലാം
മഭാത്രലാം  സുരക്ഷഭാപത്രലാം  നലകകേണതുമഭാകുന.  ഇക്കഭാരവത്തനില  വതീഴ്ചവരുതന
ബനസപട ഉകദവഭാഗസ്ഥസര ഉടസനതസന അചടക്ക നടപടനിക്കട്ട് വനികധയമഭാക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(v) അഗ്നനിശമന  ഉപകേരണങ്ങള  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  പരനിശതീലനലാം
സ്കൂളനിസല സഭാഫനിനുലാം ഇതര ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ക്കുലാം നലകകേണതഭാണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത നനിര്കദ്ദേശങ്ങള പഭാലനിക്കസപടുന എനറപഭാക്കഭാന് ബനസപട
വകുപ്പുകേളനിലനനിനലാം ആവശവമഭായ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഹഭാജെരഭാക്കണസമനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിക്കുകേയുലാം
അവ പരനികശഭാധനിചട്ട് ഉറപഭാക്കുകേയുലാം സചേയ്യഭാറുണട്ട്.
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(സനി)  സുരക്ഷനിത വനിദവഭാഭവഭാസലാം സലാംബനനിച എല്ലഭാ നനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം ശരനിയഭായനി
പഭാലനിക്കസപടുനസവനട്ട് ഉറപ്പുവരുതവഭാന് ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

മതവകമഖലയുസട വനികേസനലാം

14 (*104) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജെകഗഭാപഭാലന്  : 
ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ  : 
ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര്  :  
ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ :

(എ)   സലാംസ്ഥഭാനസത്ത മതവകമഖലയുസട  വനികേസനത്തനിനുലാം മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളുസട കക്ഷമത്തനിനുമഭായനി പദതനി ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില ഏസതല്ലഭാലാം കമഖലകേളുസട വനികേസനത്തനിനഭാണട്ട് പ്രസ്തുത പദതനി ഉടൗനല
നലകുനസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്  നതീക്കനിസവചനിരനിക്കുനസതനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനിയുസട ഭഭാഗമഭായനി മതവവനിത്തട്ട് ഉല്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം നഴറനികേളുലാം
സ്ഥഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷത  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി സജെ  .   കമഴനിക്കുടനിഅമ്മേ): 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  മതവകമഖലയുസട  വനികേസനത്തനിനുലാം  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി
കുടുലാംബങ്ങളുസട കക്ഷമത്തനിനുമഭായനി ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് കനരനിട്ടുലാം വകുപനിസന്റെ കേതീഴനിലുളള
വനിവനിധ ഏജെന്സനികേളഭായ കകേരള മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമനനിധനി കബഭാര്ഡട്ട്,  മതവസഫഡട്ട്,
കകേരള തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന്, സഭാഫട്ട്, അഡഭാക്കട്ട് എനനിവ മുകഖനയുലാം
വനിവനിധ പദതനികേള ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

(ബനി) പദതനികേള  ഊനല നലകുന കമഖലകേള ചുവസട കചേര്ക്കുന:

1. തതീരകദശസത്ത അടനിസ്ഥഭാന സടൗകേരവവനികേസന പദതനികേള.

2. മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പുനരുദഭാരണ പദതനി.

3. ഭൂരഹനിത മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി ഭൂമനി വഭാങ്ങുന പദതനി.

4. ഹഭാചറനികേളുസട നനിര്മ്മേഭാണവലാം പുനരുദഭാരണവലാം.
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5. മതവകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹന പദതനികേള.

6. മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി കേടഭാശസഭാസ പദതനി.

7. മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുസട മക്കളക്കുളള വനിദവഭാഭവഭാസ കപ്രഭാതഭാഹന പദതനികേള.

8. മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുസട ആകരഭാഗവ പരനിപഭാലന പദതനികേള.

9. മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമ പദതനികേള.

10. മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി സതീ ശഭാക്തതീകേരണലാം പദതനി.

(സനി)  2016-2017  ബഡ്ജെറനില  മതവകമഖലയനിസല  പദതനികേളക്കുലാം
ഫനിഷറതീസട്ട് യൂണനികവഴനിറനിക്കുമഭായനി 430.31 കകേഭാടനി രൂപ നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  പദതനിയുസട ഭഭാഗമഭായനി മതവവനിത്തട്ട് ഉല്പഭാദന കകേന്ദ്രങ്ങളുലാം നഴറനികേളുലാം
സ്ഥഭാപനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  12.5  കകേഭാടനി  എണലാം  മതവവനിത്തട്ട്
മതവകൃഷനിക്കട്ട് പ്രതനിവര്ഷലാം ആവശവമഭായനി വരുലാം. എനഭാല നനിലവനില പ്രതനിവര്ഷലാം
2.5  കകേഭാടനി  മതവവനിത്തട്ട്  മഭാത്രകമ  ഉലപഭാദനിപനിക്കുനളള.  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിസന്റെ
ഹഭാചറനികേളനിസല  ഉലപഭാദനലാം  അടുത്ത  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുളളനില  4  കകേഭാടനിയഭായനി
വര്ദനിപനിക്കഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

റതീസര്സവ്വ നടപടനികേള

15 (*105)    ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് :
ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി :
ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി :
കഡഭാ  .    എലാം  .    സകേ  .    മുനതീര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  ഭൂമനി  റതീസര്സവ്വ  നടപടനികേള  ഇകപഭാള  ഏതട്ട്

ഘടത്തനിലഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) റതീസര്സവ്വ  നടപടനികേള  എനകത്തയട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് സവളനിസപടുതകമഭാ;

(സനി) റതീസര്സവ്വയനില  വന അപഭാകേതകേള പരനിഹരനിക്കഭാന് നനിലവനിലുള്ള
സലാംവനിധഭാനസമന്തഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പരനിഹഭാര  നടപടനികേള  കുറമറ  രതീതനിയനില  തസരനിതസപടുത്തഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    ഇ  .   ചേന്ദ്രകശഖരന്):

(എ) സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ആസകേയുളള 1664 വനികല്ലജുകേളനില 881 വനികല്ലജുകേളനിസല
റതീസര്കവ്വ റനിക്കഭാര്ഡുകേള റവനബ ഭരണത്തനിനട്ട് ഹകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.  8 വനികല്ലജുകേളനില
സസക്ഷന്  13  പ്രകേഭാരമുളള  വനിജഭാപനവലാം  53  വനികല്ലജുകേളനില   സസക്ഷന്  9(2)
പ്രകേഭാരമുളള വനിജഭാപനവലാം പുറസപടുവനിക്കുകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (എലാം.എസട്ട്.) നമ്പര് 409/2012/റവനബ തതീയതനി 31-10-2012
പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില  റതീസര്സവ്വ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനിലുലാം  അകപക്ഷ
ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് മഭാത്രലാം സസകേഭാരവ ഭൂമനിയനിലുമഭായനി നനിജെസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാം.  എസട്ട്.)  200/2010/റവനബ  തതീയതനി  31-5-2010
പ്രകേഭാരലാം, റതീസര്കവ്വ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ വനികല്ലജുകേളനിസല ഭൂപരഭാതനികേളനികനല അതഭാതട്ട്
തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസുകേള മുഖഭാന്തരലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  റതീസര്കവ്വയുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുളള പരഭാതനികേള പരനികശഭാധനിചട്ട്
എത്രയുലാം കവഗലാം തതീര്പ്പുകേലപനിക്കുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിസല ക്രമകക്കടുകേളസക്കതനിസര നടപടനി

16 (*106) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് : 
ശതീ  .   പനി  .    ബനി  .   അബ്ദുല റസ്സഭാക്കട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .    സകേ  .   അബ്ദു റബ്ബട്ട് :
ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  സപഭാതുമരഭാമതലാം

രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)   സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  കറഭാഡുകേളുസട  നനിര്മ്മേനിതനിയനില  ഉണഭാകേഭാവന  ക്രമകക്കടുകേള
നനിയനനിക്കഭാന് പുതുതഭായനി  എസന്തങനിലുലാം  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;
എങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)   നനിശ്ചനിതകേഭാലയളവനിനു  മുമ്പട്ട്  കറഭാഡനികനഭാ,  നടപഭാതയ്കക്കഭാ  നഭാശനഷ്ടമുണഭാവകേകയഭാ
നനിര്മ്മേഭാണസസവകേലവലാം  കേസണതകേകയഭാ  സചേയഭാല  കേരഭാറുകേഭാരനുലാം  ബനസപട
ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ക്കുസമതനിസര ശക്തമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജെനി  .   സുധഭാകേരന്):

(എ)  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് പണനികേളുസട കേസഭാളനിറനി ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നനിലവനിസല
സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് മഭാനസല അനുസരനിചട്ട് നടപഭാക്കനിവരുനണട്ട്. സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട്
പ്രവൃത്തനികേളുസട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനഭായനി  തനിരുവനന്തപുരലാം,
എറണഭാകുളലാം, കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് എനതീ ജെനില്ലകേളനില എകനികേബടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാരുസട
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ചുമതലയനില കേസഭാളനിറനി കേണകടഭാള റതീജെനിയണല ലഭാബകേളുലാം, മറട്ട് എല്ലഭാ ജെനില്ലകേളനിലുലാം
കേസഭാളനിറനി  കേണകടഭാള  ലഭാബകേളുലാം  സ്ഥഭാപനിച്ചു  പ്രവര്ത്തനലാം  നടത്തനിവരുന.
നനിലവനിസല സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് മഭാനസല അനുസരനിചട്ട് പ്രവൃത്തനികേളുസട ബനില്ലനികനഭാസടഭാപലാം
കേസഭാളനിറനി  കേണകടഭാള  ലഭാബകേളുസട  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുസട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
പ്രവൃത്തനികേളുസട കപയ്സമന്റെട്ട് നടത്തനി വരുനതട്ട്.

കദശതീയപഭാതകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണവലാം  പരനിപഭാലനവലാം  പൂര്ണമഭായുലാം  കകേന്ദ്ര
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കുനസവനട്ട്  ഉറപ്പുവരുതവഭാന്  സലാംസ്ഥഭാന
സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാസര  കൂടഭാസത  കകേന്ദ്ര  കറഭാഡട്ട്  ഗതഭാഗത
മനഭാലയത്തനിസന്റെ  എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം  പദതനി  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  പരനികശഭാധനിചട്ട്
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുതനണട്ട്. പുതുക്കനിയ സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് മഭാനസല ചേടലാം 2406
പ്രകേഭാരലാം  5  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്  മുകേളനില  കേരഭാര്  തുകേ  വരുന  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്
ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുതനതനിനുലാം ക്രമകക്കടുകേള തടയുനതനിനുമഭായനി വകുപനിനട്ട്
പുറകമയുളള ഒരു സസതന ഏജെന്സനിസയകയഭാ വനിദഗ്ദ്ധസനകയഭാ ഉപകയഭാഗനിചട്ട് പണനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന  ഉടസന  തസന  സടകനിക്കല  ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്  നടതനതനിനുളള
വവവസ്ഥകേള  ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത  പ്രവൃത്തനിയുസട  ഗുണനനിലവഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുതനതനിനുലാം  ക്രമകക്കടുകേള  തടയുനതനിനുലാം  അതഭാതട്ട്  പ്രകദശസത്ത
ജെനപ്രതനിനനിധനികേസളയുലാം  സഭാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധസരയുലാം  ഉളസക്കഭാളളനിച്ചുസകേഭാണട്ട്
കസഭാഷവല ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് കേമ്മേനിറനി രൂപതീകേരനിചട്ട് ഓകരഭാ പ്രവൃത്തനികേളക്കുലാം കസഭാഷവല
ഓഡനിറനിലാംഗട്ട് നടതനതനിനുളള നടപടനികേളുലാം എടുതവരുന.

(ബനി)  നനിശ്ചനിതകേഭാലയളവനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  കറഭാഡനികനഭാ,  നടപഭാതയ്കക്കഭാ  കേരഭാറുകേഭാരസന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളനിസല  അപഭാകേതകേളമൂലലാം  തകേരഭാറുകേള  സലാംഭവനിക്കുകേ
യഭാസണങനില  കേരഭാറുകേഭാരസന്റെ സചേലവനില അതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് കേരഭാറനില വവവസ്ഥകേള
ഉളസക്കഭാളളനിക്കഭാറുണട്ട്.  അനര്ഹമഭായ ലഭാഭമുണഭാക്കുകേ എന ഉകദ്ദേശകത്തഭാസട പ്രവൃത്തനികേളനില
ഗുരുതരമഭായ  ഗുണനനിലവഭാര  തകേര്ച  വരുതനപക്ഷലാം  പ്രസ്തുത  കേരഭാറുകേഭാരസന
കേരനിമ്പടനികേയനിലസപടുതകേയുലാം  കൂടഭാസത  കൃതവനനിര്വ്വഹണത്തനില  വതീഴ്ചവരുതന
ഉകദവഭാഗസ്ഥസനതനിസര  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  മഭാനസല പ്രകേഭാരലാം  വകുപ്പുതല നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

പ്ലഭാസനികേട്ട്-കപഭാളനിമര് മനിശനിതലാം ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

17 (*107) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .   ജെനി  .   എസട്ട്  .   ജെയലഭാല :
ശതീ  .   വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം

രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ)  പ്ലഭാസനിക്കട്ട്,  കപഭാളനിമര്  എനനിവ  കചേർന  മനിശനിതലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
കറഭാഡുകേൾ നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനിയുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  കറഭാഡു  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പരതീക്ഷണഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില
സലാംസ്ഥഭാനസത്തവനിസടസയങനിലുലാം നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) നനിലവനിസല കറഭാഡു നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനിയുലാം പ്ലഭാസനിക്കട്ട്, കപഭാളനിമര് എനനിവ
കേലര്ത്തനിയുള്ള  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  രതീതനിയുലാം  തമ്മേനിലുള്ള  തഭാരതമവ  പഠനലാം
നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പുതനിയ  രതീതനിയനിലുള്ള  കറഭാഡട്ട്  നനിർമ്മേഭാണത്തനിസന്റെ  സചേലവലാം
ഈടുനനില്ക്കുനതനിനുള്ള കശഷനിയുലാം മറട്ട് വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജെനി  .   സുധഭാകേരന്):

(എ) കവയ്സട്ട് പ്ലഭാസനികേട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് തതീരുമഭാനമുണട്ട്.

(ബനി) നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  ഉണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാന  പ്ലഭാനനിലാംഗട്ട്  കബഭാര്ഡനിസന്റെ  തഭാലപരവ  പ്രകേഭാരലാം
ഉപകയഭാഗശൂനവമഭായ  പ്ലഭാസനികേട്ട്  എങ്ങസന  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാലാം
എനതനിസനപറനി  കകേരള  ഹഹകവ  റനിസര്ചട്ട്  ഇന്സനിറബടട്ട്  ഒരു  പഠനലാം  2006-ല
നടതകേയുണഭായനി.  ഇതനിസന്റെ  ഫലമഭായനി  പ്ലഭാസനികേട്ട്  സമറതീരനിയല  ഉപകയഭാഗനിച്ചു
സകേഭാണ്ടുളള കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം 2006-ല തനിരുവനന്തപുരലാം ജെനില്ലയനില പുല്ലഭാനനിവനിള-
നരനിക്കല കറഭാഡനില  500  മതീറര് സചേയ്യുകേയുണഭായനി.  കറഭാഡനിസന്റെ കബസട്ട് കകേഭാഴനിനട്ട്  
8  ശതമഭാനലാം  പ്ലഭാസനിക്കുലാം  സതീന്  കകേഭാടനിനട്ട്  3  ശതമഭാനലാം  പ്ലഭാസനിക്കുലാം
ഉപകയഭാഗനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിസന  5  വര്ഷക്കഭാലലാം  (6/2011)  വസര
നനിരതീക്ഷനിചതനിലനനിനലാം കേഭാരവമഭായ അറകുറപണനികേള ആവശവമഭായനി വനനിടനില്ല.

(ഡനി)  പ്ലഭാസനികേട്ട്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഒരു
കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരലാം  7.00  മതീറര്  വതീതനിയനില  20  എലാം.എ.  chipping  carpet
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് ഉപരനിതലലാം പുതുക്കുനതനിനട്ട്  1.00  ടണ  (1000  കേനികലഭാ)  ശദതീകേരനിച
പ്ലഭാസനികേട്ട് (Shredded Plastic) കവണനി വരുലാം. പരമ്പരഭാഗത രതീതനിയനില 20 എലാം.എലാം.
chipping  carpet,  7.00  മതീറര്  വതീതനിയനില  ഒരു കേനികലഭാമതീറര്  ദൂരലാം  സചേയ്യുനതനിനട്ട്
15.00  ലക്ഷലാം  രൂപ  കവണനിവരുലാം.  ശദതീകേരനിച  പ്ലഭാസനികേട്ട്  കേഷ്ണങ്ങളഭാക്കനി  20
എലാം.എലാം.  chipping  carpet-കനഭാസടഭാപലാം  കചേര്ത്തട്ട്  7.00  മതീറര്  വതീതനിയനില  ഒരു
കേനികലഭാമതീറര് ദൂരലാം സചേയ്യുനതനിനട്ട്  15.25  ലക്ഷലാം രൂപ കവണനിവരുലാം.    അതഭായതട്ട്
ശദതീകേരനിച  പ്ലഭാസനികേട്ട്  മഭാലനിനവലാം  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  ഉപരനിതലലാം  പുതുക്കുനതനിനട്ട്
തഭാരതകമവന  2  ശതമഭാനത്തനിനട്ട്  തഭാസഴയുളള  അധനികേ  സചേലവഭാണട്ട്  വരുനതട്ട്.  2013-ല
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ഇന്ഡവന്  കറഭാഡട്ട്  കകേഭാണഗ്രസട്ട്  (IRC)  SP 98  2013  പ്രകേഭാരലാം  പ്ലഭാസനികേട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്
കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  അലാംഗതീകേരനിചട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതുപ്രകേഭാരലാം ചുവസട കചേര്ക്കുന കമനകേള എടുത്തട്ട് പറയുനണട്ട്.

1. ഡതീകഫഭാര്കമഷസന സചേറുക്കുനതനിനുളള ഉയര്ന കശഷനി.

2. സവളളലാം ടഭാര് സര്ഫസനിനുളളനില ഒലനിചനിറങ്ങനിയുണഭാകുന കകേടുപഭാടുകേസള
സചേറുക്കുനതനിനുളള ഉയര്ന കശഷനി.

3. കറഭാഡനിസന്റെ  ഉപരനിതലലാം  കകേടുപഭാടുകേള  കൂടഭാസത  ദതീര്ഘകേഭാലലാം
നനിലനനിലക്കുന.

4. കറഭാഡനിസന്റെ ഉപരനിതലത്തനിനട്ട് കൂടുതല ദൃഢതയുലാം ഉറപ്പുലാം ലഭനിക്കുന.

5. പരനിസ്ഥനിതനി  സടൗഹഭാര്ദ്ദേമഭായ  രതീതനിയനില  പ്ലഭാസനികേട്ട്  നനിര്മ്മേഭാര്ജനലാം
നടതവഭാന് കേഴനിയുന.

6. 5 ശതമഭാനകത്തഭാളലാം ബനിറ്റുമനിന് ലഭാഭനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുന.

7. കേയര്, ജെനികയഭാ സടകട്ട്റയനിലസട്ട്, കകേഭാണക്രതീറട്ട്, റബ്ബര് എനനിവ കറഭാഡനിസന
കൂടുതല സുരക്ഷനിതമഭായനി നനിലനനിര്തസമനട്ട് കേസണത്തനിയനിരനിക്കുന.

സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് കറഭാഡുകേളനിസല കേകയ്യറങ്ങള

18 (*108) സപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുഹസന് തങ്ങള :
ശതീ  .   പനി  .   ബനി  .   അബ്ദുല റസ്സഭാക്കട്ട് :
ശതീ  .   എന്  .   ഷലാംസുദ്ദേതീന് :
ശതീ  .    സകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജെനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം

രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിസന്റെ കറഭാഡുകേകളഭാടനുബനനിച്ചുള്ള നടപഭാതകേള

കേചവട സ്ഥഭാപനങ്ങളുളസപസടയുള്ളവര് കേകയ്യറനി കേചവടലാം നടത്തനിവരുനതട്ട് കറഭാഡു
സുരക്ഷയട്ട് ഉയര്തന ഭതീഷണനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സതരുകവഭാര  കേചവടക്കഭാസര  സലാംരക്ഷനിക്കുനതു  സലാംബനനിച  നയലാം
കറഭാഡു  സുരക്ഷയട്ട്  ഹഭാനനികേരമഭാവഭാതനിരനിക്കഭാന്  എസന്തഭാസക്ക  മുന്കേരുതലുകേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  കറഭാഡുകേളനിസല  കേകയ്യറങ്ങള  അപകപഭാള  കേസണത്തഭാനുലാം
അവ ഒഴനിപനിക്കഭാനുലാം ഉപയുക്തമഭായ വനിധലാം എഞനിനതീയര്മഭാരുസട കറഭാഡു പരനികശഭാധന
കൃതവമഭായനി നടത്തഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?
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സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജെനി  .   സുധഭാകേരന്):

(എ) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കറഭാഡുകേകളഭാടനുബനനിച്ചുളള  നടപഭാതകേളനില  കേചവട  സ്ഥഭാപനങ്ങള
ഉളസപസടയുളളവര്  കേകയ്യറനി  കേചവടലാം  നടതനതട്ട്  കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷയട്ട്  ഭതീഷണനി
ഉയര്തനതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇത്തരലാം കേകയ്യറങ്ങള ശദയനിലസപടുന
മുറയട്ട്  കേകയ്യറക്കഭാര്ക്കട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നലകുകേയുലാം,  സസകമധയഭാ  ഒഴനിയഭാന് തയ്യഭാറഭാകേഭാത്തവസര
റവനബ,  കപഭാലതീസട്ട്  അധനികേഭാരനികേളുസട സഹഭായകത്തഭാസട ഒഴനിപനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേളുലാം
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കകേന്ദ്ര കറഭാഡട്ട്  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനിസന്റെ  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം
കദശതീയപഭാതകേളുസട  ഹററട്ട്  ഓഫട്ട്  കവ-യനില  യഭാസതഭാരുവനിധ  കേകയ്യറങ്ങകളഭാ
സതരുകവഭാര കേചവടങ്ങകളഭാ അനുവദനതീയമല്ല.

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  കറഭാഡുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
കേഭാലനടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം സുരക്ഷനിത യഭാത്ര സഭാധവമഭാക്കുനതനിനുലാം
കവണനി  ആദവമഭായനി  കകേരളത്തനില  കകേരളഭാ  ഹഹകവ  സപ്രഭാടക്ഷന്  ആക്ടട്ട്
ബഭാധകേമഭാക്കനി സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (ഹകേ) നമ്പര് 63/16/സപഭാ. മ. വ. തതീയതനി 3-9-2016
പ്രകേഭാരലാം  പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.   മനനിസഭഭാ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  വന  ടനി
ഉത്തരവപ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  കറഭാഡുകേള
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാലനടയഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം സുരക്ഷനിത യഭാത്ര
സഭാധവമഭാക്കുനതനിനുലാം  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത ഹഹകവയുലാം,  കസറട്ട്  ഹഹകവയുലാം,  പ്രധഭാന
ജെനില്ലഭാ  കറഭാഡുകേളുലാം  1999-സല  കസറട്ട്  ഹഹകവ  സപ്രഭാടക്ഷന്  ആക്ടട്ട്  (സസക്ഷന്  3)
പ്രകേഭാരമുളള  ഹഹകവ ആയനി  പ്രഖവഭാപനിചട്ട്  സലാംരക്ഷനിച്ചുസകേഭാണ്ടുലാം,  ടനി  കേഭാരവങ്ങളുസട
നനിരതീക്ഷണത്തനിനഭായനി എന്. എചട്ട്.-സന്റെ പരനിധനിയനില വരുന കറഭാഡുകേളുസട ഹഹകവ
അകതഭാറനിറനിയഭായനി  എകനികേബടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്  (NH)-സനയുലാം  കസറട്ട്  ഹഹകവയുസടയുലാം
പ്രധഭാനസപട  ജെനില്ലഭാ  കറഭാഡുകേളുസടയുലാം  ഹഹകവ  അകതഭാറനിറനിയഭായനി  എകനികേബടതീവട്ട്
എഞനിനതീയര്  (R&B)-കയയുലാം  1999-സല  കസറട്ട്  ഹഹകവ  സപ്രഭാടക്ഷന്  ആക്ടട്ട്
(സസക്ഷന്  4)  പ്രകേഭാരലാം  നനിയമനിച്ചുലാം  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  കനരസത്തതസന  കറഭാഡുകേളക്കുലാം
നടപഭാതകേളക്കുലാം നഭാശനഷ്ടലാം വരുത്തനിയതഭായനി ശദയനിലസപടഭാല സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
എകനികേബടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര് കറഭാഡട്ട് സ്ഥനിതനി സചേയ്യുന പ്രകദശസത്ത കപഭാലതീസട്ട്
കസഷനനില  കരഖഭാമൂലലാം  പരഭാതനി  നലകകേണതുലാം  അതനിസന്റെ  പകേര്പട്ട്  ജെനില്ലഭാ
കേളക്ടര്ക്കുലാം കപഭാലതീസട്ട്  കമധഭാവനിക്കുലാം  നലകകേണതുമഭാണട്ട്.   ബനസപട  ജെനില്ലഭാതല
അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങളനില  ഇവ  റനിവബ  സചേകയ്യണതുമഭാണട്ട്.   ഇത്തരത്തനിലുളള
പരഭാതനിയനികനല  കപഭാലതീസട്ട്  അധനികേഭാരനികേള  7  ദനിവസത്തനിനുളളനില  നടപടനി
സസതീകേരനികക്കണതഭാണട്ട്.  നനിയമലലാംഘനലാം  നടതനവര്സക്കതനിസര  കകേരള  ഹഹകവ
സപ്രഭാടക്ഷന് ആക്ടനിസല  12  മുതല  35  വസര വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരലാം കേര്ശന നടപടനി
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സസതീകേരനിക്കഭാവനതുലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ഈടഭാക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള  എകനികേബടതീവട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാര്മഭാരുലാം,  കപഭാലതീസട്ട്  ഉകദവഭാഗസ്ഥരുലാം  സസതീകേരനികക്കണതുമഭാണട്ട്.
ഇത്തരത്തനില എടുക്കുന കകേസുകേളനികനല സസതീകേരനിച നടപടനി സലാംബനനിചട്ട് ജെനില്ലഭാ
കേളക്ടര്മഭാരുലാം  എകനികേബടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം  പ്രതനിമഭാസ അവകലഭാകേനലാം നടകത്തണതുലാം
അവകലഭാകേനലാം  സലാംബനനിച  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
സസക്രടറനിക്കട്ട് യഥഭാസമയലാം ലഭവമഭാകക്കണതുലാം ഇത്തരത്തനില എടുക്കുന നടപടനികേസള
സലാംബനനിചട്ട് പത്രമഭാധവമങ്ങള വഴനി പ്രചേഭാരണലാം നടകത്തണതുമഭാണട്ട്.

നടപടനികേള എടുക്കുനതനില ഉകദവഭാഗസ്ഥര് വതീഴ്ച വരുതനതനിസന്റെ ഫലമഭായനി
കറഭാഡുകേളക്കട്ട് നഭാശനഷ്ടലാം സലാംഭവനിക്കുന സഭാഹചേരവലാം  ഉണഭായഭാല അത്തരത്തനില
ഉണഭാകുന നഭാശനഷ്ടങ്ങളക്കട്ട് ബനസപട ഉകദവഭാഗസ്ഥര് ഉത്തരവഭാദനികേളഭായനിരനിക്കുലാം.
കൂടഭാസത സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് കറഭാഡുകേളനിസല കേകയ്യറങ്ങള അപകപഭാള തസന കേസണത്തഭാനുലാം
അവ  ഒഴനിപനിക്കഭാനുമുളള  കറഭാഡുപരനികശഭാധന,  എഞനിനതീയര്മഭാര്  നടതനതനിനുളള
നനിര്കദ്ദേശവലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ഔടട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് എഞനിനുകേളക്കട്ട് മസണണ സബ്സനിഡനി
19 (*109) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജെഷട്ട് :

ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .   സകേ  .   ദഭാസന് :
ശതീ  .    സകേ  .    ആന്സലന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് മതവബനനവലാം

ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ) പരമ്പരഭാഗത മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന ഔടട്ട് കബഭാര്ഡട്ട്
എഞനിനുകേളക്കട്ട്  ആവശവത്തനിനു  കവണ  മസണണ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില
ലഭവമഭാകേഭാത്തതട്ട്,  മതവ  ലഭവത  കുറഞ  വരുന  സഭാഹചേരവത്തനില  ഇവസര
പ്രതനിസനനിയനിലഭാക്കുനതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന് എസന്തങനിലുലാം പദതനിയുകണഭാ;

(ബനി)  ഔടട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് എഞനിനുകേള ഉപകയഭാഗനിക്കുന മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കഭായനി
കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില മസണണ അനുവദനിക്കുനകണഭാ;  എങനില
ആസകേ എത്ര മസണണയുസട ആവശവകേതയുസണനലാം കകേന്ദ്രലാം അനുവദനിക്കുനതട്ട് എത്രസയനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി) മസണണ വനില വര്ദനിപനിക്കുവഭാനുള്ള തതീരുമഭാനത്തനില നനിനട്ട് കകേന്ദ്രസത്ത
പനിന്തനിരനിപനിയഭാനഭാവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അധനികേ  സബ്സനിഡനി  നലകുവഭാന്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സഭാധനിക്കുകമഭാ
എന കേഭാരവലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?
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മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷത  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി സജെ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ):

(എ) നനിലവനില മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് സപഭാതുവനിതരണ
സമ്പ്രദഭായലാം വഴനി എഞനിനുകേളുസട കുതനിര ശക്തനിക്കനുസരനിചട്ട് നനിശ്ചനിത അളവനിലഭാണട്ട്
മസണണ  വനിതരണലാം  സചേയവരുനതട്ട്.  ഈ  മസണണ  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുസട
ആവശവത്തനിനട്ട്  അപരവഭാപമഭായ  സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണട്ട്  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
സബ്സനിഡനികയഭാടുകൂടനി സവളള മസണണ വനിതരണലാം സചേയ്യുന പദതനി മതവസഫഡട്ട്
വഴനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.  കകേന്ദ്ര  സപഭാതുകമഖലഭാ  എണക്കമ്പനനികേളുസട
സഹകേരണകത്തഭാടുകൂടനി ലനിറസറഭാനനിനട്ട് 25 രൂപ സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില  എഞനിസന്റെ
കുതനിര ശക്തനിക്കനുസരനിചട്ട് പ്രതനിമഭാസലാം  140  ലനിറര് മുതല  190  ലനിറര് വസര സവളള
മസണണ സപര്മനിറട്ട് ഉടമകേളക്കട്ട് മതവസഫഡനിസന്റെ കേതീഴനിലുളള 12 മസണണ ബങ്കുകേള
വഴനി  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  വനിതരണലാം  സചേയവരുന.  കൂടഭാസത  മഭാര്ക്കറട്ട്
നനിരക്കനില  അധനികേ  മസണണയുലാം  നലകേനിവരുന.  അര്ഹതയുളള  എല്ലഭാ
മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം മസണണ ലഭവത ഉറപഭാക്കഭാന് പ്രഭാഥമനികേ സഹകേരണ
സലാംഘങ്ങള  യഥഭാര്ത  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുസട  ലനിസട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി
മതവസഫഡനിനട്ട് നലകേഭാന് ഗവണസമന്റെട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനില നനിനലാം മതവകമഖലയട്ട് പ്രകതവകേ മസണണ കേസഭാട
അനുവദനിചട്ട്  നലകുനനില്ല.  എനഭാല  ഗഭാര്ഹനികേ  ആവശവങ്ങളക്കഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട്
കകേന്ദ്രലാം  അനുവദനിചട്ട്  നലകുന  മസണണയനില  നനിനലാം  പ്രതനിമഭാസലാം  2525
കേനികലഭാലനിറര്  മസണണ  മതവകമഖലയഭായനി  സപഭാതുവനിതരണ  സമ്പ്രദഭായത്തനിലൂസട
മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  വനിതരണലാം  സചേയവരുന.   ശരഭാശരനി  പ്രതനിമഭാസലാം
എഞനിസനഭാനനിനട്ട്  750  ലനിറര്  എന  നനിരക്കനില  ആസകേ  20,000  എഞനിനുകേള
പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്  15,000  കേനികലഭാ ലനിറര് മസണണ ആവശവമഭായനി വരുസമനഭാണട്ട്
കേണക്കഭാക്കസപടനിട്ടുളളതട്ട്.

(സനി)  കേസലാംസട്ട്  ഡബടനിക്കട്ട്  തുലവമഭായ  തുകേ  സബ്സനിഡനിയഭായനി  നലകുനതനിനുളള
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായത്തനിനുളള ശനിപഭാര്ശ കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നനിലവനില ലനിറസറഭാനനിനട്ട്  25  രൂപ സബ്സനിഡനി നലകേനിസക്കഭാണഭാണട്ട്
നനിശ്ചനിത അളവനില സവളള മസണണ വനിതരണലാം സചേയവരുനതട്ട്. ഈ വര്ഷലാം സവളള
മസണണയട്ട്  3.5  കകേഭാടനി രൂപ സബ്സനിഡനിയഭായനി അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  64.50 കകേഭാടനി
രൂപ കൂടനി അധനികേമഭായനി വകേയനിരുതവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന.



56       കകേരള നനിയമസഭ                      സസപ്റലാംബര് 29, 2016

സറയനിലകവ ഹലനുകേളുസട സമയനിന്റെനന്സട്ട്

20 (*110)  ശതീ  .   വനി  .   സകേ  .   ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   എന്   .   എ  .   സനല്ലനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ഉഹബദുള്ള : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം

രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) സലാംസ്ഥഭാനസത്ത സറയനിലകവ ഹലനുകേളുസട സമയനിന്റെനന്സനിസല അപഭാകേതകേള

അപകേട സഭാധവതയുണഭാക്കുനതഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സമയനിന്റെനന്സനിസല  അപഭാകേതകേള  കേഭാരണമുണഭായതഭായനി  സലാംശയനിക്കസപടുന
അപകേടങ്ങളമൂലലാം  യഭാത്രക്കഭാര്  കനരനികടണനി  വരുന  ദുരനിതവലാം  കേഷ്ടനഷ്ടങ്ങളുലാം
ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  എസന്തഭാസക്ക  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കൃതവമഭായ സമയനിന്റെനന്സുലാം സുരക്ഷഭാ പരനികശഭാധനകേളുമുസണങനില സടയനിനുകേളുസട
കവഗലാം  വര്ദനിപനിക്കഭാനുലാം  യഭാത്രഭാസമയലാം  കുറയഭാനുലാം  സഭാധനിക്കുലാം  എനതട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുലാം സറയനില അധനികൃതരുസട ഭഭാഗതനനിനലാം അനുകൂല തതീരുമഭാനലാം
കനടനിസയടുക്കഭാനുലാം ശമനിക്കുകമഭാ?

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജെനി  .   സുധഭാകേരന്):

(എ & ബനി) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  യഭാത്രക്കഭാരുസട  സുരക്ഷനിതതസലാം
ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  സറയനിലകവ  ഹലനുകേളുസട  സമയനിന്റെനന്സട്ട്  സലാംബനനിച
കജെഭാലനികേളക്കട്ട്  സറയനിലകവ  ഉയര്ന  പരനിഗണന  നലകുനതഭാസണനട്ട്
അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.  നവഭായമഭായ  നടപടനി  ഉണഭായനിടനില്ല  എന  പരഭാതനി  സര്ക്കഭാര്
സറയനിലകവ അധനികേഭാരനികേസള പലതവണ അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ശമനിച്ചുവരുന.  പഭാത  ഇരടനിപനിക്കല  നടപടനികേള
സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുസകേഭാണ്ടുലാം  അറകുറപണനികേള  പൂര്ണമഭായനി
നടത്തനിസക്കഭാണ്ടുലാം  പുതനിയ  സടയനിനുകേള  അനുവദനിച്ചുസകേഭാണ്ടുലാം  മഭാത്രകമ  കവഗലാം
വര്ദനിപനിചട്ട്  യഭാത്രഭാസമയലാം  കുറയഭാന്  സഭാധനിക്കുകേയുളള.  ഇക്കഭാരവങ്ങളനില
സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി  സചേയ്യഭാന്  കേഴനിയുന  കേഭാരവങ്ങളനില
നടപടനികേള തസരനിതഗതനിയനില എടുതവരുന.

മരഭാമത്തട്ട് പണനികേളുസട ഗുണനനിലവഭാരലാം

21 (*111) ശതീ  .   സകേ  .    ദഭാസന് :
ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം :
ശതീ  .   എ  .   എലാം  .    ആരനിഫട്ട് :
ശതീ  .     ബനി  .    ഡനി  .     കദവസ്സനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ)  മരഭാമത്തട്ട്  പണനികേളുസട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്
സലാംവനിധഭാനങ്ങസളസന്തങനിലുലാം നനിലവനിലുകണഭാ; എങനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മരഭാമത്തട്ട്  പണനികേളുസട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനട്ട്  ആധുനനികേ
സഭാകങതനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങള,  ഉപകേരണങ്ങള  എനനിവ  ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ? 

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .    ജെനി  .    സുധഭാകേരന്):

(എ)  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളുസട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുനതനികലയഭായനി
പരനിഷ്കരനിച  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  മഭാനസലനിസന്റെ  ചേടലാം  2401.1 പ്രകേഭാരലാം  ദസനിതല
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്.   സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിസന്റെ
കമലകനഭാടത്തനില  പണനിയുന  പ്രവര്ത്തനികേളുസട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുതനതനിനട്ട്
14 ജെനില്ലകേളനിലുലാം  കേസഭാളനിറനി  കേണകടഭാള  ലഭാബകേള  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രഭാഥമനികേ
ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേളുസട  ഗുണകമന  ചുമതലയുളള
ഫതീലഡട്ട് ഓഫതീസര്മഭാരുസട കമലകനഭാടത്തനില കേരഭാറുകേഭാര് അലാംഗതീകൃത ലഭാബകേളനില
നടകത്തണതുലാം  രണഭാലാംഘടലാം  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധന  കേസഭാളനിറനി  കേണകടഭാള
ലഭാബകേളനിസല  ഉകദവഭാഗസ്ഥര്  റഭാന്ഡമഭായനി  പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  പരനികശഭാധന
റനികപഭാര്ടട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം  അതഭാതട്ട്  എകനികേബടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം
അയച്ചുസകേഭാടുകക്കണതുമഭാണട്ട്. ഇതുകൂടഭാസത 5 കകേഭാടനി രൂപയട്ട് മുകേളനില അടങല തുകേ
വരുന നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  ആവശവഭാനുസരണലാം  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിനട്ട്
പുറതളള വനിദഗ്ദ്ധന്മഭാരുസട കനതൃതസത്തനില ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനഭാ ഫലങ്ങള
തുടര്  നടപടനികേളക്കഭായനി  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  വനിജെനിലന്സട്ട്  സഡപബടനി  ചേതീഫട്ട്
എഞനിനതീയര്,  തനിരുവനന്തപുരത്തനിനട്ട്  അയച്ചുസകേഭാടുക്കുകേയുലാം നടപടനികേസളടുക്കുകേയുലാം
സചേയവരുന. നനിലവനില ഉണഭായനിരുന മരഭാമത്തട്ട് വനിജെനിലന്സനിസന ഫലപ്രദമഭാക്കഭാന്
അതനിസന  പുനനഃസലാംഘടനിപനിച്ചു.  9  അലാംഗ  ടതീമനിസന  നനിയമനിച്ചു  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.
കദശതീയപഭാത  കജെഭാലനികേളുസട  ഗുണനനിലവഭാര  പരനികശഭാധനയട്ട്  ആവശവമഭായ  എല്ലഭാ
ആധുനനികേ  സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ഹസറനില  കകേഭാണടഭാക്ടര്
സ്ഥഭാപനികക്കണതഭാണട്ട്.   സടസകേള  കദശതീയപഭാതയുസട  കേതീഴനിലുളള  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധനഭാ വനിലാംഗനിസന്റെ കമലകനഭാടത്തനിലഭാണട്ട് നടതനതട്ട്.  ടഭാറനിലാംഗട്ട് പ്രവര്ത്തനികേളുളള
സ്ഥലങ്ങളനില  പ്ലഭാന്റെട്ട്  ഹസറനിലുലാം  കറഭാഡുകേളനിലുലാം  എത്തനി  ബനിറ്റുമനിന്  എകട്ട്ടഭാക്ടര്,
സതീവ്സട്ട്,  സതര്കമഭാമതീറര് എനനിവ പരനികശഭാധനിചട്ട് ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉറപ്പുവരുതന.
സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  നടതന പ്രവൃത്തനികേളുസട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപ്പുവരുത്തനി
സഭാക്ഷവസപടുതനതനികലയഭായനി  (നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം)  ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയറുസട
കേതീഴനില  തനിരുവനന്തപുരലാം,  എറണഭാകുളലാം,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലകേളനില  കേസഭാളനിറനി
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കേണകടഭാള റതീജെനിയണല  ലഭാബകേളുലാം മറട്ട് എല്ലഭാ ജെനില്ലകേളനിലുലാം കേസഭാളനിറനി കേണകടഭാള
ലഭാബകേളുലാം സ്ഥഭാപനിചട്ട്  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഇതുകൂടഭാസത കസഭാഷവല ഓഡനിറനിലാംഗട്ട്
കൂടനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട് പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  മരഭാമത്തട്ട്  പണനികേളുസട  ഗുണനനിലവഭാരലാം  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  തഭാസഴപറയുന
ആധുനനികേ ഉപകേരണങ്ങളുലാം അനുബന സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം ഉപകയഭാഗനിക്കുനണട്ട് :

1. ബനിറ്റുമനിന് എകട്ട്ടഭാക്ടര്.

2. കേലാംപ്രഷന് സടസനിലാംഗട്ട് സമഷതീന്

3. ഇലാംപഭാക്ടട്ട് സടസനിലാംഗട്ട് സമഷതീന്

4. അകബഷന് സടസനിലാംഗട്ട് സമഷതീന്

5. സതീവട്ട് അനഭാലനിസനികേട്ട് സടസട്ട് ഉപകേരണങ്ങള

6. കകേഭാര് കേടനിലാംഗട്ട് സമഷതീന്

7. കേഭാലനികഫഭാര്ണനിയ സബയറനിലാംഗട്ട് കറഡനികയഭാസടസട്ട് സമഷതീന്

8. യൂണനികവഴല സടസനിലാംഗട്ട് സമഷതീന്.

കേശവണനി ഫഭാക്ടറനികേള

22 (*112) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാകജെഷട്ട് :
ശതീ  .   ബനി  .   സതവന് :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീമതനി  വതീണഭാ  കജെഭാര്ജട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സസകേഭാരവ  കേശവണനി  ഫഭാക്ടറനികേള  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്തതട്ട്  സതഭാഴനിലഭാളനികേസള
ദുരനിതത്തനിലഭാക്കനിയനിരുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വന്കതഭാതനില കതഭാടണനി ഹകേവശലാം വചനിട്ടുലാം ഫഭാക്ടറനി നടത്തനിസല്ലന വന്കേനിട
മുതലഭാളനിമഭാരുസട ധഭാര്ഷ്ടവലാം അവസഭാനനിപനിക്കഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഫഭാക്ടറനി  മുതലഭാളനിമഭാര്  ഉനയനിക്കുന പ്രധഭാന ആവശവങ്ങളുലാം അവകയഭാടുളള
സര്ക്കഭാരനിസന്റെ നനിലപഭാടുലാം എസന്തനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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മതവബനനവലാം  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷത  വവവസഭായവലാം
വകുപ്പുമനനി (ശതീമതനി സജെ  .   കമഴനിക്കുടനി അമ്മേ) :

(എ) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സസകേഭാരവ കേശവണനി ഫഭാക്ടറനികേള തുറന പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിസന
സലാംബനനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കഭാന് ബഹുമഭാനസപട ഫനിഷറതീസട്ട്  &  ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
വകുപ്പുമനനിയുലാം  ബഹുമഭാനസപട  മുഖവമനനിയുലാം  പ്രകതവകേലാം  പ്രകതവകേലാം  കയഭാഗങ്ങള
വനിളനിച്ചു  കചേര്ക്കുകേയുലാം  ഈ  കമഖലയനില  നനിലനനിലക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള
വവവസഭായനികേളനിലനനിനലാം തസന മനസ്സനിലഭാക്കനി പരനിഹഭാര മഭാര്ഗ്ഗങ്ങള സസതീകേരനിചട്ട്
വരനികേയഭാണട്ട്.  ബഹുമഭാനസപട മുഖവമനനി വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത കയഭാഗത്തനില കതഭാടണനി
ഹകേവശമുളളവര്  ഫഭാക്ടറനി  തുറക്കഭാത്ത  വനിഷയലാം  പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം  കേശവണനി
ഫഭാക്ടറനികേള  തുറനട്ട്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്
മുഖവമനനി കേശവണനി വവവസഭായനികേകളഭാടട്ട് അഭവര്തനിക്കുകേയുലാം സചേയനിരുന. കൂടഭാസത
കേഭാഷത  സസഷവല  ഓഫതീസറുസട  കനതൃതസത്തനില  ഫഭാക്ടറനികേളനില  പരനികശഭാധന
നടതകേയുലാം  കതഭാടണനി  ലഭവമഭായനിട്ടുലാം  തുറനട്ട്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാത്ത  ഫഭാക്ടറനികേള
തുറക്കണസമനട്ട്  ആവശവസപടട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നലകുകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ വനിഷയത്തനില
നനിയമപരമഭായനി സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുന എല്ലഭാ നടപടനികേളുലാം സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(സനി) ഫഭാക്ടറനി മുതലഭാളനിമഭാര് ഫഭാക്ടറനി തുറനട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനട്ട് കവണനി ഉനയനിച
പ്രധഭാന ആവശവങ്ങള തഭാസഴ പറയുനവയഭാണട്ട്:

1.  ഫഭാക്ടറനികേള  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  പ്രവര്ത്തന  മൂലധനലാം  
യഥഭാവനിധനി ലഭനിക്കുനനില്ല.  കലഭാണ കുടനിശ്ശേനികേ ഈടഭാക്കുനതനിനട്ട് ബഭാങ്കുകേള  
കേടുത്ത നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന.  അതനിനഭാല നനിലവനിലുളള കലഭാണനിനട്ട്  
സമഭാറകടഭാറനിയലാം  ഏര്സപടുത്തനി  പുതനിയ  കലഭാണ  അനുവദനിക്കുനതനിനുളള  
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കണലാം.

2. കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്  ഏര്സപടുത്തനിയ  ഇലാംകപഭാര്ടട്ട്  ഡബടനി  പനിന്വലനിക്കുനതനിനട്ട്
സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് ക്രനിയഭാത്മകേമഭായനി ഇടസപടണലാം.

3. ബഭാങട്ട്  കസറട്ട്സമന്റെട്ട്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  സസയനിലസട്ട്  ടഭാകട്ട്  ഈടഭാക്കുന
പ്രവണത അവസഭാനനിപനിക്കണലാം.

4. ഉലപഭാദനക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  യനവലക്കരണലാം
നടതനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാരനിലനനിനലാം സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകേണലാം.

5. കതഭാടണനി ലഭവത വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കണലാം.

6. കേയര് കമഖലയട്ട് നലകുന സഹഭായലാം കേശവണനി കമഖലയ്ക്കുലാം നലകേണലാം.
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7. കേശവണനി കമഖലയനില  സതഭാഴനിലുലാം  വവവസഭായവലാം സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുളള
പദതനികേളക്കട്ട് രൂപലാം നലകേണലാം.

8. പൂടനിക്കനിടക്കുന  കേശവണനി  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറനട്ട്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനു
കവണനി ബഭാങട്ട് പ്രതനിനനിധനികേളുലാം സര്ക്കഭാര് പ്രതനിനനിധനികേളുമടങ്ങനിയ എലാംപകവര്ഡട്ട്
കേമ്മേനിറനി വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കണലാം. 

9. കതഭാടണനി  ഇറക്കുമതനി  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  ഒരു  ദതീര്ഘകേഭാല  പരനിഹഭാരലാം
കേസണതനതനിനഭായനി  സര്ക്കഭാര്/ബഭാങട്ട്/വവവസഭായ  പ്രതനിനനിധനികേളടങ്ങനിയ
കേണകസഭാര്ഷവലാം രൂപതീകേരനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കണലാം.

വവവസഭായനികേള  ഉനയനിച  വനിഷയങ്ങളനില  ഗവണസമന്റെനിനട്ട്  തുറന
സമതീപനമഭാണുളളതട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  വവവസഭായലാം  നടതനവരുസട  തഭാലപരവലാം
സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനഭായനി  ഇലാംകപഭാര്ടട്ട്  ഡബടനി  പനിന്വലനിക്കുന  വനിഷയലാം  കകേന്ദ്ര
ഗവണസമന്റെനിസന്റെ ശദയനിലസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാങട്ട് കലഭാണ റതീ സ്ട്രേക്ചര് സചേയ്യുകേ,
പുതനിയ കലഭാണ അനുവദനിക്കുകേ,  നനിലവനിലുളള കലഭാണനിനട്ട്  6  മഭാസകത്തയട്ട് സമഭാറകടഭാറനിയലാം
ഏര്സപടുതകേ  എനതീ  വനിഷയങ്ങള  റനിസര്വട്ട്  ബഭാങനിസന്റെ  ശദയനിലസപടുതകേയുലാം
ബഭാങട്ട് പ്രതനിനനിധനികേളുകടയുലാം സര്ക്കഭാര് പ്രതനിനനിധനികേളുകടയുലാം എലാംപകവര്ഡട്ട് കേമ്മേനിറനി ഈ
വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്. കതഭാടണനി ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട് ഒരു ദതീര്ഘകേഭാല
പദതനിക്കഭായനി ഒരു കേണകസഭാര്ഷവലാം രൂപതീകേരനിക്കുനതുലാം സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.
സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് സപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  സസകേഭാരവ കമഖലയനിലുലാം  തരനിശഭായനി കേനിടക്കുന
സ്ഥലങ്ങള  കേസണത്തനി  കേശവണനി  കൃഷനി  വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള
സര്ക്കഭാര് നടത്തനി വരനികേയഭാണട്ട്. കകേരളത്തനിനട്ട് പുറത്തട്ട് ആനഭാപ്രകദശനില കേശമഭാവട്ട്
കൃഷനി നടതനതനിനുകവണനി ആനഭാ സര്ക്കഭാരുമഭായനി ആകലഭാചേനിചട്ട് വരനികേയഭാണട്ട്.

സലാംസ്ഥഭാനസത്ത സറയനില പഭാതകേള

23 (*113) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .    ശശനി :
ശതീ  .   വനി  .    സകേ  .    സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീ  .    എലാം  .   നടൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .   ആന്റെണനി കജെഭാണ : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം

രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) സലാംസ്ഥഭാനസത്ത സറയനിലപഭാതകേള പലയനിടതലാം വനിളളലുളളതുലാം സുരക്ഷനിതമല്ലഭാത്ത

അവസ്ഥയനിലുലാം  ഉള്ളതഭാസണനട്ട്  അടുത്ത  കേഭാലതണഭായ  സടയനിന്  അപകേടലാം
സവളനിവഭാക്കനിയതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇക്കഭാരവത്തനില നനിരുത്തരവഭാദപരവലാം അനഭാസ്ഥകയഭാസടയുമുള്ള സറയനിലകവയുസട
നനിലപഭാടട്ട് തനിരുത്തനിക്കഭാന് സമ്മേര്ദ്ദേലാം സചേലുതകമഭാ;
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(സനി)  മതനിയഭായ  സറയനിലകവ  ജെതീവനക്കഭാരുസട  അഭഭാവലാം  യഭാത്രക്കഭാരുസട
സുരക്ഷനിതതസത്തനിനട്ട് ഭതീഷണനിയുയര്തന സഭാഹചേരവത്തനില കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
ഭഭാഗത നനിനട്ട് അതട്ട് പരനിഹരനിക്കഭാന് കവണ നടപടനി ആവശവസപടുകമഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജെനി  .   സുധഭാകേരന്) :

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  കകേരളത്തനിസല  സടയനിനുകേളുസടയുലാം  യഭാത്രക്കഭാരുസടയുലാം  സുരക്ഷ  സലാംബനനിചട്ട്
അടനിക്കടനിയുണഭായ  അപകേടങ്ങളുസട  പശ്ചഭാത്തലത്തനില  സറയനിലകവ  ഹലനുകേളുസട
സുരക്ഷനിതതസലാം സലാംബനനിച കേഭാരവങ്ങളനില പുനനഃപരനികശഭാധന നടതനതനിനുലാം കകേരളത്തനില
ഓടുന  ദതീര്ഘദൂര  സടയനിനുകേളനിസല  കകേഭാച്ചുകേളുസട  കേഭാലപഴക്കലാം  സലാംബനനിച്ചുലാം
നനിലവനിസല  സ്ഥനിതനിയനില  പുകരഭാഗതനി  ഉണഭാകുനതനിനട്ട്  കവണനിയുലാം  യഭാത്രക്കഭാരുസട
ആശങകേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് കവണനിയുലാം ഈ  വനിഷയലാം അടനിയന്തര പ്രഭാധഭാനവലാം
നലകേനി  വകുപ്പുമനനി  28-8-2016,  30-8-2016,  20-9-2016-നുലാം ബഹുമഭാനസപട
മുഖവമനനി  24-9-2016-നുലാം  ബഹുമഭാനസപട  കകേന്ദ്ര  സറയനിലകവ  മനനിക്കട്ട്  കേത്തട്ട്
അയചനിട്ടുണട്ട്.  സറയനിലകവയുസട  ഭഭാഗതനനിനലാം  പരനിഹഭാര  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
യഭാത്രക്കഭാരുസട  സുരക്ഷനിതതസലാം  സറയനിലകവയുസട  പ്രധഭാന  ഉത്തരവഭാദനിതസമഭാണട്ട്.
തനിരുവനന്തപുരലാം ഡനിവനിഷനനില സറയനിലകവ പഭാതയട്ട്  1300  കേനി.മതീ.  ദൂരമഭാണുളളതട്ട്.
പ്രസ്തുത  പഭാതയനില  34  ഇടങ്ങളനിലഭായനി  5  കേനി.  മതീ.  തഭാസഴ  കവഗ  നനിയനണലാം
ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സറയനിലകവയുസട  അനഭാസ്ഥ തനിരുത്തഭാന്  വലനിയ  ബഹുജെന
പ്രകക്ഷഭാഭലാം കവണനിവരുന സ്ഥനിതനിയഭാണുളളതട്ട്.

(സനി)സുരക്ഷഭാ  വനിഭഭാഗലാം  ജെതീവനക്കഭാരുസട  ഒഴനിവകേള  ഏതഭാണട്ട്
8 ശതമഭാനകത്തഭാളമഭാണട്ട്. അതട്ട് അനുവദനതീയമഭായ പരനിധനിക്കുളളനിലഭാണട്ട് എനഭാണട്ട് സറയനിലകവ
അറനിയനിചനിട്ടുളളതട്ട്.  ഇക്കഭാരവലാം  ബഹുമഭാനസപട  കകേന്ദ്ര  സറയനിലകവ  മനനിയുസട
ശദയനിലസപടുതനതഭാണട്ട്.

കേലഭാ-കേഭായനികേ അദവഭാപകേ നനിയമനങ്ങള

24 (*114) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   സനല്ലനിക്കുനട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   കുഞഭാലനിക്കുടനി :
ശതീ  .   പനി  .   ഉഹബദുള്ള :
ശതീ  .    വനി  .    സകേ  .    ഇബഭാഹനിലാം കുഞട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) സര്ക്കഭാര് സ്കുളുകേളനില കേലഭാ-കേഭായനികേ അദവഭാപകേ നനിയമനങ്ങള നടതനനിസല്ലന

ആകക്ഷപലാം  ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  നനിയമനങ്ങള  നടത്തഭാത്തതനിസന്റ
കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ അവകേഭാശ നനിയമപ്രകേഭാരലാം കേഭായനികേഭാദവഭാപകേ നനിയമനവമഭായനി
ബനസപടട്ട് കകേന്ദ്രത്തനില നനിനലാം ലഭനികക്കണ ഫണട്ട് നഷ്ടമഭാകേഭാന് ഇടയഭായനിട്ടുകണഭാ;
എങനില അതനിനുള്ള കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  കേലഭാ-കേഭായനികേ,  പ്രവൃത്തനി പരനിചേയ കമഖലകേളനില
കബഭാധനലാം നലഭാന് കയഭാഗവത കനടനിയ അദവഭാപകേസര നനിയമനിക്കഭാന് ആവശവമഭായ
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (സപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്) :

(എ)  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.   എല്ലഭാ സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലുലാം കേലഭാ,  കേഭായനികേ,
പ്രവൃത്തനി പരനിചേയ അദവഭാപകേരുസട തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കഭാന് സകേ.ഇ.ആര്. പ്രകേഭാരലാം
കേഴനിയനില്ല.  നനിലവനിലുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം  അഞ്ഞൂകറഭാ  അതനില കൂടുതകലഭാ
കുടനികേള പഠനിക്കുന യു.പനി.  സ്കൂളുകേളനില/യു.  പനി.  വനിഭഭാഗത്തനില,  ഏസതങനിലുലാം  ഒരു
സസഷവലനിസട്ട്  അദവഭാപകേ തസനികേയുലാം  ഹഹസ്കൂള വനിഭഭാഗത്തനില കേലഭാ,  കേഭായനികേ,
പ്രവൃത്തനിപരനിചേയ  വനിഷയങ്ങളക്കട്ട്  ആഴ്ചയനില  5  പതീരനിയഡുകേസളങനിലുലാം  ലഭവമഭാസണങനില
പ്രസ്തുത വനിഷയങ്ങളനില  അദവഭാപകേ തസനികേകേളുലാം  അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം
തസനികേ അനുവദനിക്കുകമ്പഭാള തയ്യല അദവഭാപകേ തസനികേ അനുവദനിക്കണസമങനില
200  സപണകുടനികേള  ഉണഭായനിരനിക്കണലാം  എനട്ട്  വവവസ്ഥ  സചേയനിട്ടുമുണട്ട്.  ഈ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിക്കുന  തസനികേകേളഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനില
നനിയമനലാം നടതനതട്ട്.  ഇപ്രകേഭാരലാം സറഗുലര് തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ
കുടനികേളുസട  അഭഭാവലാം  മൂലമഭാണട്ട്  ഭൂരനിഭഭാഗലാം  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  സസഷവലനിസട്ട്
അദവഭാപകേ തസനികേകേള അനുവദനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്തതട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.  വനിദവഭാഭവഭാസ അവകേഭാശ നനിയമലാം 2009-ല 6 മുതല 8 വസരയുളള
ക്ലഭാസ്സുകേളനില ആസകേ 100-ല കൂടുതല കുടനികേള ഉസണങനില കേലഭാ, കേഭായനികേ, പ്രവൃത്തനി
പരനിചേയ വനിഷയങ്ങളനില പഭാര്ടട്ട് -ഹടലാം ഇന്സ്ട്രേക്ടര്മഭാസര നനിയമനിക്കഭാന് വവവസ്ഥ സചേയനിട്ടുണട്ട്.
മുന് സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷങ്ങളനില പഭാര്ടട്ട്-ഹടലാം ഇന്സ്ട്രേക്ടര്മഭാസര കേരഭാര് അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
നനിയമനിക്കഭാതനിരുനതനിനഭാല  അതനിനഭായനി  അനുവദനിചനിരുന  കകേന്ദ്ര  ഫണട്ട്
വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാന് കേഴനിഞനിടനില്ല.

(സനി)  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  കേലഭാ,  കേഭായനികേ  കമഖലകേളനില  കബഭാധനലാം
നലകുനതനികലയഭായനി 2016-2017  വര്ഷലാം  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  അര്ഹമഭായ  എല്ലഭാ
വനിദവഭാലയങ്ങളനിലുലാം പഭാര്ടട്ട്-ഹടലാം ഇന്സ്ട്രേക്ടര്മഭാസര നനിയമനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 63

പഭാഠപുസകേ വനിതരണലാം

25 (*115)   ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി :
ശതീ  .   സകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് :
ശതീ  .   സകേ  .   സജെ  .    മഭാകനി :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  നടപട്ട്  അദവയന  വര്ഷലാം  പഭാഠപുസകേങ്ങള  യഥഭാസമയലാം  വനിതരണലാം

സചേയ്യഭാന്  സഭാധനിചനിരുനനില്ല  എന  കേഭാരവലാം  ശദയനിലസപടനിരുകനഭാ;  ഇതനിസന്റെ
കേഭാരണസമന്തഭാസണനലാം  ഇക്കഭാരവത്തനിൽ  വനിദവഭാര്തനികേള  കനരനിടുന  സസവഷമവലാം
ഇല്ലഭാതഭാക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള എന്തഭാസണനലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അടുത്ത അദവയന വര്ഷലാം മുതല സ്കൂള തുറക്കുനതനിനട്ട് മുന്പട്ട് തസന
പഭാഠപുസകേങ്ങള ലഭനിക്കുസമനട്ട് ഉറപഭാക്കഭാന് കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാഠപുസകേ അചടനി ഏതട്ട്  ഏജെന്സനിസയ ആണട്ട് ഏലപനിചനിരനിക്കുനസതനലാം
അതട്ട് കമഭാണനിറര് സചേയ്യഭാനഭാവശവമഭായ സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ എനലാം
അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (സപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്) :

(എ) ഉണട്ട്. ചേനില സ്കൂളുകേള യഥഭാസമയലാം ഇന്ഡന്റെട്ട് സചേയനിരുനനിസല്ലനതുലാം ഹസറനില
അവ കരഖസപടുത്തനികയഭാ എന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കഭാതനിരുനതുലാം പല സ്കൂളുകേളുലാം
ഇന്ഡന്റെട്ട് സചേയതനിലുലാം കൂടുതല പുസകേങ്ങള ആവശവസപടതുലാം  2016-17  അദവയന
വര്ഷസത്ത  പഭാഠപുസകേ  വനിതരണസത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിച്ചു.
26-7-2016, 27-7-2016  എനതീ തതീയതനികേളനില  തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട് വചട്ട് നടന
സലാംസ്ഥഭാനസത്ത എല്ലഭാ ഡനി.  ഡനി.  ഇ./ഡനി.  ഇ. ഒ.-മഭാരുകടയുലാം ശനിലപശഭാലയനില  വനിദവഭാഭവഭാസ
ഉപ ഡയറക്ടര്മഭാരുസട ഹകേവശമുളള പുസകേങ്ങളുസട കേണക്കട്ട് പരനികശഭാധനിചകപഭാള
ആവശവമനില്ലഭാസത പല കകേന്ദ്രങ്ങളനിലുലാം  പുസകേങ്ങള വനിതരണലാം സചേയതഭായുലാം അവ
അവനിസട സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുനതഭായുലാം ചേനില സ്ഥലങ്ങളനില  കുറവളളതഭായുലാം കേസണത്തനിയതനിന്
പ്രകേഭാരലാം  മുഴുവന്  ഡനി.ഡനി.ഇ.-മഭാരുകടയുലാം  ഹകേവശമുളള  അധനികേമുളള  പുസകേങ്ങള
ജെനില്ലയനില  ഒരനിടത്തട്ട്  കശഖരനിച്ചുവയ്ക്കുവഭാനുലാം  അവര്  നലകേനിയ  എകസട്ട്/കഷഭാര്കടജെട്ട്
ലനിസട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  പുസകേങ്ങള  മറട്ട്  ഡനി.ഡനി.ഇ.-മഭാര്ക്കട്ട്  റതീ-അകറഞ്ചുസമന്റെട്ട്  നടത്തനി
നലകുനതനിനഭായനി  14  റവനബ ജെനില്ലകേസള  3  കമഖലകേളഭായനി തനിരനിചട്ട്  അധനികേമുളളവ
കശഖരനിചട്ട്  വയ്ക്കുകേയുലാം  ആവശവമുളളവ  നലകുനതനിനുമുളള  നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു.
ഇന്ഡന്റെട്ട്  നലകേനിയതനില  1,88,159  പുസകേങ്ങള  സകേ.ബനി.പനി.എസട്ട്.  വനിതരണലാം
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നടത്തഭാതനിരുനതുലാം  കുറവഭായനി  കേസണത്തനിയ  64,003  പുസകേങ്ങളുലാം  കേഴനിഞ
അദവയന വര്ഷലാം സകേ. ബനി.  പനി.  എസട്ട്.  ബഭാലന്സട്ട് കസഭാസക്കടുക്കുനതനില പനിഴവട്ട്
സലാംഭവനിചതുമൂലലാം കുറവഭായ എടഭാലാം ക്ലഭാസ്സനിസല കബസനികേട്ട്  സയന്സട്ട്  (ഇലാംഗതീഷട്ട്  മതീഡനിയലാം)
13,868  മഭാത്തമഭാറനികട്ട്  (ഇലാംഗതീഷട്ട്)  16,000  എനനിവയടക്കലാം  94,934  എണലാം
അടനിയന്തരമഭായനി  റതീപ്രനിന്റെട്ട്  സചേയട്ട്  വനിതരണലാം  നടതകേയുലാം  സചേയകതഭാടുകൂടനി
പഭാഠപുസകേ അചടനിയുമഭായനി ബനസപട പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുവഭാനുലാം പഭാഠപുസകേങ്ങള
ലഭനിക്കഭാസത വന ഹവഷമവലാം ഇല്ലഭാതഭാക്കുവഭാനുലാം സഭാധനിച്ചു.

(ബനി) ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 2017-2018 അദവയന വര്ഷത്തനില
1  മുതല  9  വസര ക്ലഭാസ്സുകേളനിസല  പഭാഠപുസകേങ്ങള  3  വഭാലവങ്ങളഭാക്കനി  ആസകേ  511
ഹടറനിലുകേളഭാണുളളതട്ട്.  1  മുതല  7  വസര  ക്ലഭാസ്സുകേളനിസല  ഹടറനില  സമഭാഡബള
വഭാലവങ്ങളഭാക്കനി തനിരനിചട്ട് പ്രനിന്റെനിലാംഗനിനഭായനി നലകേനിക്കഴനിഞ. അകതഭാസടഭാപലാം  2016-17-സല
1  മുതല  9  വസര  ക്ലഭാസ്സുകേളനിസല  ആറഭാലാം  സഭാദവഭായ  ദനിവസത്തനിസല  കുടനികേളുസട
എണത്തനിസന്റെ  50  ശതമഭാനലാം  എന  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില   ആസകേ  3,94,64,200
പഭാഠപുസകേങ്ങള അചടനിക്കുനതനിനുകവണനി സടന്കടറതീവട്ട് പ്രനിന്റെട്ട് ഓര്ഡര് നലകുകേയുലാം
അന്തനിമ പ്രനിന്റെട്ട് ഓര്ഡര് നലകുനതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  എറണഭാകുളലാം കേഭാക്കനഭാടട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന സകേ. ബനി.  പനി.  എസട്ട്.  എന
സസയലാംഭരണ സ്ഥഭാപനത്തനിനഭാണട്ട് പഭാഠപുസകേ അചടനിയുസട അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുളളതട്ട്.
അചടനിയുസട  തുടര്നടപടനികേള  കമഭാണനിറര്  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  പഭാഠപുസകേ  ഓഫതീസര്/സപഭാതു
വനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറക്ടറുസട ഓഫതീസനിസല സതീനനിയര് ഫനിനഭാന്സട്ട് ഓഫതീസര് അടക്കലാം
7 അലാംഗങ്ങസള ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കസപടുന കറഭാഡുകേളുസട പരനിപഭാലനലാം

26 (*116) ശതീ  .   ജെനി  .   എസട്ട്  .   ജെയലഭാല :
ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .    ഇ   .  ടനി  .    ഹടസണ മഭാസര് :
ശതീ  .    ഇ  .    സകേ  .    വനിജെയന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കറഭാഡുകേള  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  കേരഭാര്  നലകുകമ്പഭാള

പ്രസ്തുത കറഭാഡുകേളുസട ആയുസ്സനിനട്ട് ഒരു ഗവഭാരന്റനി പതീരനിയഡട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിക്കുനതനികനഭാസടഭാപലാം
ആയതനിസന്റ പരനിപഭാലന ചുമതല കൂടനി കേരഭാറുകേഭാസര ഏല്പനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  എങനില നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന ഗവഭാരന്റനി പതീരനിയഡട്ട്, പരനിപഭാലന ചുമതല എനനിവയുസട
കേഭാലപരനിധനി വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി) പരനിപഭാലന ചുമതലകയലക്കുന കേരഭാറുകേഭാര് പ്രസ്തുത കറഭാഡുകേള വനിവനിധ
കുത്തകേ കേമ്പനനികേളക്കട്ട്  സവടനി  മുറനിക്കുനതനിനുലാം,  കകേടുവരുതനതനിനുലാം അനുവഭാദലാം
നലകുകേയഭാസണങനില എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിക്കുസമനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) വനിവനിധ ഏജെന്സനികേള തമ്മേനിൽ ഏകകേഭാപനമനില്ലഭാത്തതട്ട് മൂലലാം കറഭാഡുകേള
പല തവണ കുഴനിക്കുനതട്ട് ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭായനി സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജെനി  .   സുധഭാകേരന്) :

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത കറഭാഡുകേളുസട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം പരനിപഭാലനത്തനിനുമഭായുളള
പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  73/2013/സപഭാ.മ.വ.
തതീയതനി  31-8-2013  പ്രകേഭാരലാം  Defect  Liability  Period  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ
കേഭാലയളവനില  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിയനില  വരുന കകേടുപഭാടുകേള അതഭാതട്ട്  കേരഭാറുകേഭാര്
അവരുസട  സചേലവനില  തസന  പരനിഹരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാസത  5  വര്ഷസത്ത
ഗവഭാരണനികയഭാടു കൂടനി സഹവനി സമയനിന്റെനന്സനില ഉളസപടുത്തനി സലാംസ്ഥഭാനസത്ത ചേനില
കറഭാഡുകേളുസട  പ്രവൃത്തനികേള  നടപഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  2016-17-സല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജെറനില
ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുളള പ്രവൃത്തനികേള  എല്ലഭാലാം  തസന  നനിലവനിസല  മൂനവര്ഷസത്ത
ഗവഭാരണനി  പതീരനിയഡനിനട്ട്  പുറസമ  പരനിപഭാലന  ഉറപ്പുകേഭാലലാം  കൂടനി  വയ്ക്കുന  കേഭാരവലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് ജെനി.ഒ. (എലാം.  എസട്ട്.)  നമ്പര് 73/2013/സപഭാ.  മ.  വ.  തതീയതനി  
31-8-2013 പ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി  നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന  Defect
Liability Period ചുവസട കചേര്ക്കുന:

1. New road construction including sub base and base and BM&BC
Surfacing-36 months.

2. New road  construction  including  surface  and  base  and  surfacing
with specification other than BM & BC- 24 months.

3. Surfacing renewal with BM & BC-24 months

4. Surfacing renewal with minimum 30 mm BC/SDBC of specification
of similar standards-18 months.

5. Surface  renewal  with 20 mm chipping carpet  or  specification of
similar standards-12 months.

6. Ordinary repairs and maintenance of Road and Buildings-6 months.
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7. Special repairs of roads-18 months.

8. Road marking using thermoplastic paint-12 months.

9. Retro reflective sign Boards/direction Boards-36 months.

10. Temporary  works-Defect Liability period will be fixed based on use
period and will be specified in each case by the Agreement Authority.

(സനി) സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിസല കറഭാഡുകേളനില ബനസപട ഉകദവഭാഗസ്ഥരുസട
അനുവഭാദകത്തഭാടുകൂടനി  മഭാത്രകമ  മറട്ട്  ഏജെന്സനികേളക്കട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള  നടതവഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയുളളു.  കറഭാഡുകേളുസട  പ്രവൃത്തനികേളുസട  Defect  Liability  Period-ല
വരുന  കകേടുപഭാടുകേള  പ്രസസ്തുത  വര്ക്കനിസന്റെ  കേരഭാറുകേഭാര്  സസന്തലാം  സചേലവനില
പരനിഹരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  അവ  നടപഭാക്കഭാത്തപക്ഷലാം  അതനിനുകവണനിവരുന സചേലവട്ട്
കേരഭാറുകേഭാരസന്റെ സസകേബരനിറനി സഡകപഭാസനിറനില നനിനലാം ഈടഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി)  കകേന്ദ്ര  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  കദശതീയപഭാത  പുനര്നനിര്മ്മേനിക്കുകമ്പഭാള
കകേബനിള  തുടങ്ങനിയ  യൂടനിലനിറനി  സര്വ്വതീസുകേള  കേടത്തനിവനിടുനതനിനുകവണനി  സ്ഥനിരലാം
സലാംവനിധഭാനലാം കദശതീയപഭാതകേളുസട വശങ്ങളനിലൂസടയുലാം കുറുസകേയുലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.
ആയതനിനഭാല കൂസടകസടയുളള കറഭാഡട്ട് സവടനിമുറനിക്കലുകേള ഒഴനിവഭാക്കഭാന് കേഴനിയുനതഭാണട്ട്.
പ്രവൃത്തനിയുസട  പ്രഭാരലാംഭദനിശയനില  തസന  അതുമഭായനി  ബനസപട  ഏജെന്സനികേളുസട
ഏകകേഭാപനകത്തഭാടുകൂടനി പ്രവൃത്തനി നടപഭാക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

മുദപത്രവനില, രജെനികസ്ട്രേഷന് ഫതീസട്ട് എനനിവയുസട വര്ദനവട്ട്

27 (*117) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   കറഭാജെനി എലാം  .   കജെഭാണ :
ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്സസന്റെട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങള തമ്മേനിലുള്ള ഭഭാഗഭാധഭാരങ്ങളക്കട്ട് മുദപത്ര വനില , രജെനികസ്ട്രേഷന്

ഫതീസട്ട്  എനനിവ  വര്ദനിപനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  എനമുതലഭാണട്ട്  ഈ  വര്ദനവട്ട്
നടപനിലഭാക്കനിയതട്ട്;

(ബനി) പ്രസ്തുത വര്ദനവട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയതനിനട്ട് കശഷലാം 2016 ആഗസട്ട് 31 വസര
ഇതനിലനനിനലാം ലഭനിച അധനികേ വരുമഭാനലാം എത്ര രൂപയഭാണട്ട്;

(സനി) വര്ദനവട്ട് സലാംബനനിചട്ട് ഉയര്ന വനനിട്ടുള്ള ആകക്ഷപത്തനിസന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
വര്ദനവട്ട് പനിന്വലനിക്കുവഭാന് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജെനി  .   സുധഭാകേരന്) :

(എ) കുടുലാംബഭാലാംഗങ്ങള തമ്മേനിലുളള ഭഭാഗഭാധഭാരങ്ങളക്കട്ട് മുദപത്ര വനില,  രജെനികസ്ട്രേഷന്
ഫതീസട്ട് എനനിവ വര്ദനിപനിചനിട്ടുണട്ട്. വര്ദനവട്ട് 18-7-2016 മുതല നനിലവനില വന.

(ബനി) പ്രസ്തുത വര്ദനവട്ട് നടപനിലഭാക്കനിയതനിനട്ട് കശഷലാം 2016 ആഗസട്ട് 31 വസര
98,76,308/- രൂപ അധനികേ വരുമഭാനലാം ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  നനിയമസഭയനിലഭാണട്ട് വര്ദനവട്ട് വരുത്തനിയതട്ട്.  അതനിനഭാല നനിയമസഭയനികല
പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കഭാന് കേഴനിയൂ എനട്ട് ബഹുമഭാനസപട ധനകേഭാരവ വകുപ്പുമനനി പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.

 സപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനിസല വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് ഇന്ഷസറന്സട്ട് പരനിരക്ഷ

28 (*118) ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജെനികമഭാള :
ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് :
ശതീമതനി സനി  .   സകേ  .   ആശ :
ശതീ  .   എലകദഭാ എബഹഭാലാം : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനിസല വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് ഇന്ഷസറന്സട്ട് പരനിരക്ഷ

ഏര്സപടുതനതനിനട്ട് പദതനിയുകണഭാ;

(ബനി)  ഉസണങനില പദതനിയുസട വനിശദഭാലാംശങ്ങള സവളനിസപടുതകമഭാ;

(സനി)  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിസല  സപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനില  ഇത്തരലാം  ഒരു
പദതനി നനിലവനിലുള്ളതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ?

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (സപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്):

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  മുമ്പട്ട് സപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറക്ടര് മുകഖനയഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിരുനതട്ട്.
10-1-2013-സല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാം.  എസട്ട്)  നമ്പര്  8/2013/സപഭാ.വനി.വ.
പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
ഉത്തരവഭാസയങനിലുലാം തുടര്നടപടനികേള ഉണഭായനില്ല. സപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറക്ടര് മുകഖന
ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനി പുനരഭാരലാംഭനിക്കുന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലുണട്ട്.

(സനി) ശദയനിലസപടനിടനില്ല.

ഭനിനകശഷനിയുളള വനിദവഭാര്തനികേളക്കുളള കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള

29 (*119) ശതീ  .   അനനില അക്കര   :
ശതീ  .   ഹഹബനി ഈഡന്   :
ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജെഭാസഫട്ട്   :
ശതീ  .    സകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ഭനിനകശഷനിയുള്ള വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  പഠനത്തനിനഭായനി  എന്തു സഭാമ്പത്തനികേ

സഹഭായമഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  ഭനിനകശഷനിയുള്ള വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  നലകേനിസക്കഭാണനിരുന സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായത്തനില  ഈ  സര്ക്കഭാര്  കുറവട്ട്  വരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  കേഭാരണലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള സവടനിക്കുറചതട്ട് ഐ.ഇ.ഡനി.  സസല്ലനിസന്റെ അനഭാസ്ഥമൂലമഭാസണന
പരഭാതനി പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുസവനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സവടനിക്കുറച ആനുകൂലവലാം പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി (സപ്രഭാഫ  .   സനി  .   രവതീന്ദ്രനഭാഥട്ട്) :

(എ)  ഒന  മുതല  പനണട്ട്  വസര  ക്ലഭാസ്സുകേളനിസല  ഭനിനകശഷനിയുളള
വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് ബക്കട്ട്  &  കസഷനറനി  അലവന്സട്ട്  (പ്രതനിവര്ഷലാം  400  രൂപ),
എകസഭാര്ടട്ട്  അലവന്സട്ട്  (പ്രതനിവര്ഷലാം  750  രൂപ),  റതീകഡഴട്ട്  അലവന്സട്ട്
(പ്രതനിവര്ഷലാം  500  രൂപ),  യൂണനികഫഭാലാം  അലവന്സട്ട്  (പ്രതനിവര്ഷലാം  500  രൂപ),
ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  അലവന്സട്ട്  (പ്രതനിവര്ഷലാം  500  രൂപ)  എനനിവ  നലകേനി  വരുന.
ഇവയട്ട്  പുറസമ  ഒമ്പതട്ട്  മുതല  പനണട്ട്  വസര  ക്ലഭാസ്സുകേളനിസല  ഭനിനകശഷനിയുളള
വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  1500  കുടനികേളക്കട്ട് ഉപകേരണങ്ങള വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  3,000  രൂപ
വതീതവലാം, കഹഭാസല അലവന്സട്ട് 36 കുടനികേളക്കട്ട് 10,000 രൂപ വതീതവലാം, ബക്കട്ട് &
കസഷനറനിയഭായനി  23,952  കപര്ക്കട്ട്  600  രൂപ  വതീതവലാം,  യൂണനികഫഭാലാം
അലവന്സഭായനി  630  രൂപ  വതീതവലാം,  ടഭാന്കസഭാര്ടട്ട്  അലവന്സഭായനി   600  രൂപ
വതീതവലാം,  എകസഭാര്ടട്ട്  അലവന്സട്ട്  17502  കപര്ക്കട്ട്   850  രൂപ വതീതവലാം,  റതീകഡഴട്ട്
അലവന്സട്ട് 1960 കപര്ക്കട്ട് 750 രൂപ വതീതവലാം, സപണകുടനികേളക്കുളള ഹസപന്റെട്ട് 10
മഭാസകത്തയട്ട് 9726 കപര്ക്കട്ട്  200 രൂപ വതീതവലാം കകേന്ദ്ര-സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരുകേള
അനുവദനിച  തുകേ  സപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  ഡയറക്ടര്  മുകഖന  വനിതരണലാം  നടത്തനി
വരുനണട്ട്.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി & ഡനി) കസഭാളര്ഷനിപ്പുകേള സവടനിക്കുറചനിടനില്ല.

സകേഭാചനിന് ഹഭാര്ബര് സടര്മനിനസട്ട്

30 (*120) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ :
ശതീ  .   കജെഭാണ സഫര്ണഭാണസട്ട് :
ശതീ  .    സകേ  .   സജെ  .    മഭാകനി :
ശതീ  .    എലാം  .   സസരഭാജെട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം

രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേഭാചനിന്  ഹഭാര്ബര്  സടർമനിനസട്ട്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭായനി

എസന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ആയതട്ട് പ്രവര്ത്തന

ക്ഷമമഭാക്കുനതനില കനരനിടുന കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  സറയനിലകവ ഇതനിനഭായനി തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള

തുകേ എത്രസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഹഭാര്ബര്  സടര്മനിനസട്ട്  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  കുടുലാംബങ്ങസള

പുനരധനിവസനിപനികക്കണതഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങസളയഭാണട്ട്  പുനരധനിവസനിപനികക്കണതഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്

എനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; ഇതനിനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എസന്തല്ലഭാസമനട്ട്

വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  നനിര്മ്മേഭാണപ്രവര്ത്തനങ്ങള  എനകത്തയട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുസമനട്ട്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി (ശതീ  .   ജെനി  .   സുധഭാകേരന്) :

(എ) പനി. ഡബബ. പനി. 16-17 പ്രകേഭാരലാം ടഭാക്കനിസന്റെയുലാം സതീപറനിസന്റെയുലാം നവതീകേരണവലാം,

കലഭാബക്കട്ട്  16-17  പ്രകേഭാരലാം  സനിഗ്നലുകേളുകടയുലാം  കബഭാക്കട്ട്  ഇന്സ്ട്രേസമന്റുകേളുസടയുലാം

പുതുക്കനിപണനിയലുലാം സറയനിലകവ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കസഷന് ബനിലഡനിലാംഗട്ട് പ്ലഭാറട്ട്കഫഭാലാം

സഷലററുകേള,  യഭാത്രക്കഭാരുസട  സടൗകേരവങ്ങള  എനനിവയുലാം  പുതുക്കനിപണനികയണതുണട്ട്. ഈ

പ്രവര്ത്തനികേളക്കഭായുളള സടന്റെറനിലാംഗട്ട് വര്ക്കട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഈ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ഫണട്ട് ഒരു തടസ്സമല്ല.

(സനി) ഇല്ല.

(ഡനി) ബഭാധകേമല്ല.

(ഇ)  സടണര്  പൂര്ത്തനിയഭാകുന  മുറയട്ട്  2017  ജെനുവരനികയഭാസട  നനിര്മ്മേഭാണ

പ്രവര്ത്തനങ്ങള സറയനിലകവയട്ട് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുലാം.

(ii)  നക്ഷത്രചേനിഹ്നമനിടഭാത്ത കചേഭാദവങ്ങളുസട ഉത്തരങ്ങള

ആധഭാരലാം സസയലാം തയ്യഭാറഭാക്കഭാനുളള സടൗകേരവലാം

1 (703) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല്ല :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)   ആധഭാരലാം  സസയലാം  തയ്യഭാറഭാക്കഭാനുള്ള  സടൗകേരവലാം  കേഴനിഞ  മൂനട്ട്
മഭാസത്തനിനനിടയട്ട് എത്രകപര് പ്രകയഭാജെനസപടുത്തനി എന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനില ഏസതഭാസക്ക ജെനില്ലയനില എത്രകപര് വതീതലാം ആധഭാരലാം സസയലാം

തയ്യഭാറഭാക്കനി എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സടൗകേരവലാം  ഇതുവസര  പ്രകയഭാജെനസപടുത്തഭാത്ത  ജെനില്ലകേള

ഏസതഭാസക്കസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഈ പദതനി പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങനില

വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) പരനികശഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) സസയലാം തയ്യഭാറഭാക്കനി രജെനികസ്ട്രേഷനട്ട് ഹഭാജെരഭാക്കനിയ ആധഭാരങ്ങളുസട എണലാം

ജെനില്ലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില ചുവസട കചേര്ത്തനിരനിക്കുന:

തനിരുവനന്തപുരലാം - 11

സകേഭാല്ലലാം - 17

പത്തനലാംതനിട -  3

ആലപ്പുഴ - 2

കകേഭാടയലാം - 7

 ഇടുക്കനി - 0

എറണഭാകുളലാം - 6

തൃശ്ശൂര് - 19

പഭാലക്കഭാടട്ട് - 2

 മലപ്പുറലാം -  0

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് - 1



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 71

 വയനഭാടട്ട് - 0

കേണ്ണൂര്  -  2

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  -              1                       

 ആസകേ -            71         

(സനി)  ഇടുക്കനി,  മലപ്പുറലാം,  വയനഭാടട്ട്  എനതീ  ജെനില്ലകേളനില  ആധഭാരലാം  സസയലാം

തയ്യഭാറഭാക്കനി രജെനികസ്ട്രേഷനട്ട് ഹഭാജെരഭാക്കനിയതഭായനി റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യസപടനിടനില്ല. 

(ഡനി) ആകലഭാചേനിചനിടനില്ല. 

 നഭാഷണല ഹഹകവകേളുസട വതീതനി          

2 (704) ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം

രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത നഭാഷണല ഹഹകവകേളുസട വതീതനി  45  മതീററഭാക്കണസമനട്ട്

നനിഷ്കര്ഷനിച്ചുസകേഭാണട്ട് കകേന്ദ്ര ഗവണസമന്റെനില നനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില ഇതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് നയപരമഭായ തതീരുമഭാനസമടുത്തനിട്ടുകണഭാസയനലാം

ആയതട്ട് സലാംബനനിച മറുപടനി കകേന്ദ്രത്തനിനട്ട് നലകേനിയനിരുകനഭാസയനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത  വനിഷയലാം  സലാംബനനിച  സ൪ക്കഭാ൪  നനിലപഭാടട്ട്

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) സലാംസ്ഥഭാനസത്ത പ്രധഭാനസപട കദശതീയ പഭാതകേളഭായ എന്. എചട്ട്. 17-ഉലാം

എന്.എചട്ട്.  47-ഉലാം  സര്വ്വതീസട്ട്  കറഭാഡുകേകളഭാടുകൂടനിയ  നഭാലുവരനിപഭാതയഭായനി

വനികേസനിപനിക്കഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  ഈ

രതീതനിയനില  കറഭാഡട്ട്  വനികേസനിപനിക്കഭാന്  60  മതീറര്  ഹററട്ട്  ഓഫട്ട്  കവയനില  സ്ഥലലാം

ആവശവമഭാണട്ട്.  എനഭാല സലാംസ്ഥഭാനസത്ത പ്രകതവകേ സഭാഹചേരവങ്ങള പരനിഗണനിചട്ട്

ഹററട്ട്  ഓഫട്ട്  കവ  45  മതീററഭായനി  നനിജെസപടുത്തനി  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുളള

അനുമതനി കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് എന്.എചട്ട്.എ.ഐ.യട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി  &  സനി)  സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  ജെനി.ഒ.(എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്
94/2014/സപഭാ.  മ.  വ.  തതീയതനി  25-10-2014  പ്രകേഭാരലാം  കദശതീയപഭാത  45  മതീററഭായനി
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വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  സ്ഥലസമടുപനിനട്ട്  നഭാഷണല  ഹഹകവ
അകതഭാറനിറനി  ഓഫട്ട്  ഇന്തവയട്ട്  പൂര്ണ സഹകേരണലാം ഉറപഭാക്കനി  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. 

ആറങ്ങഭാലനി കേടവനില പഭാലലാം

3 (705) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .     കദവസ്സനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനിപ്പുഴയനില ആറങ്ങഭാലനി കേടവനില പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന സലാംസ്ഥഭാനസത്ത ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡുകേള,
ഒറത്തവണ നനഭാക്കല പദതനിയനില ഉളസപടുത്തനി നവതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം ഗതഭാഗത
കയഭാഗവമഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ആറങ്ങഭാലനി കേടവട്ട് പഭാലത്തനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം, 2016-2017 ബഡ്ജെറനില
കടഭാക്കണ  സപ്രഭാവനിഷന്  നലകേനി  ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിസന്റെ  ഡനിഹസന്
സചേയ്യുനതനിനുകവണനി  ഇന്സവസനികഗഷന്  സചേയകേഴനിഞ.  ഇതനുസരനിചട്ട്  പ്രസ്തുത
പഭാലത്തനിസന്റെ സ്ട്രേക്ചേറല ഡനിഹസന് തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഡനി.  പനി.  ആര്.  ലഭവമഭാകുന മുറയട്ട് ഫണനിസന്റെ ലഭവത അനുസരനിച്ചുമഭാത്രകമ ഭരണഭാനുമതനി
നലകേഭാനഭാവൂ.

(ബനി)  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് മുകഖന സലാംസ്ഥഭാനസത്ത ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡുകേള
ഒറത്തവണ  നനഭാക്കല  പദതനിയനില  ഉളസപടുത്തനി  നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
2015-2016-ല  557.11  കകേഭാടനി  രൂപയട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  കറഭാഡുകേളുസട
പ്രവൃത്തനി പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

പനിലഭാത്തറ-പഭാപനിനനികശ്ശേരനി കറഭാഡട്ട് പ്രവൃത്തനി

4 (706) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജെഷട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേ.  എസട്ട്.  ടനി.  പനി.  പദതനിയനില ഉളസപടുത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം നടക്കുന
പനിലഭാത്തറ-പഭാപനിനനികശ്ശേരനി  കറഭാഡനിസന്റെയുലാം  പഭാപനിനനികശ്ശേരനി,  തഭാവലാം  സറയനിലസവ
കമലപഭാലത്തനിസന്റെയുലാം നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേള എകപഭാള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  പനിലഭാത്തറ-പഭാപനിനനികശ്ശേരനി  കറഭാഡനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  52  ശതമഭാനലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പഭാപനിനനികശ്ശേരനി  സറയനിലകവ  കമലപഭാലത്തനിസന്റെ  രണട്ട്  സഭാന്
നനിര്മ്മേഭാണലാം  കൂടനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണട്ട്. (സമഭാത്തലാം  22  സഭാന് ആണട്ട് സകേ.  എസട്ട്.  ടനി.
പനി. സചേയ്യുനതട്ട്). നടുവനിസല സഭാനനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം സറയനിലകവയഭാണട്ട് നടതനതട്ട്.
തഭാവലാം  സറയനിലകവ  കമലപഭാലത്തനിസന്റെ  സഭാനുകേള  ഒനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ല.  3
പനിയര്  കേവഭാപ്പുകേള  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുകേഴനിഞ.  അഡതീഷണല  സഭാന്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പുകരഭാഗമനിക്കുന. അതനില ആസകേയുളള 36 ഹപലുകേളനില 22 എണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(ബനി) 2017 മഭാര്ചട്ട് 31-നകേലാം പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനഭാകുസമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷ.

 ഒറത്തവണ പുനരുദഭാരണ പദതനി

5 (707) ശതീ  .   ഡനി  .   സകേ  .   മുരളനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില  2015-16  വര്ഷത്തനില
ഒറത്തവണ പുനരുദഭാരണ പദതനിയനില അനുവദനിച കറഭാഡുകേളുസട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനികേളുസട നനിലവനിസല സ്ഥനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി) 2015-2016  വര്ഷത്തനിസല ഒറത്തവണ പുനരുദഭാരണ പദതനിയനില
വഭാമനപുരലാം  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിസല  കറഭാഡുകേള  ഒനലാംതസന  ഉളസപടുത്തനിയനിടനില്ല.
അനസത്ത സര്ക്കഭാര് വനികേസനകത്തഭാടട്ട് നതീതനി കേഭാടനിയനിരുനനില്ല. 

  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജെനില്ലയനിസല മലകയഭാര ഹഹകവ നനിര്മ്മേഭാണലാം

6 (708) ശതീ  .   എലാം  .    രഭാജെകഗഭാപഭാലന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനില്ലയനിസല  മലകയഭാര  ഹഹകവ  നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി
ബനസപടട്ട്  നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട്  എത്ര കേനികലഭാമതീറര് കറഭാഡനിസന്റെ സര്സവ്വ പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുസണനലാം,
ഇതനില എത്ര കേനികലഭാമതീറര് കറഭാഡനിസന്റെ എസനികമറട്ട് തയ്യഭാറഭായനിട്ടുസണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ജെനില്ലയനില ഇനനിയുലാം സര്സവ്വ പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുള്ള എത്ര കേനികലഭാമതീറര്
കറഭാ ഡുസണനലാം ഈ സര്സവ്വ എകപഭാള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുസമനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

1752/2018.
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(എ)   കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനില്ലയനില  സമഭാത്തലാം  വരുന  110  കേനി.മതീ.  മലകയഭാര
ഹഹകവയനില 33 കേനി.മതീ. കറഭാഡനിസന്റെ സര്കവ്വയഭാണട്ട് നഭാറട്ട്പഭാക്കട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്.

ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട്  ഫഭാഗ്ഷനിപട്ട്  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  കപ്രഭാജെക്ടനില ഉളസപടുത്തനി  135.70
കകേഭാടനി  രൂപയ്ക്കുളള  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനിസന്റെ  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജെക്ടട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനി വരുന. 

(ബനി)   ഇനനി  77  കേനി.മതീ.  കറഭാഡനിനഭാണട്ട്  സര്സവ്വ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുളളതട്ട്.
സമയക്രമലാം ഇകപഭാള നലകേഭാന് കേഴനിയുനതല്ല. 

  റഭാനനിയനില നനിര്മ്മേഭാണ തടസ്സലാം കനരനിടുന പ്രവൃത്തനികേള

7(709) ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  റഭാനനിയനില  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന  സകേടനിടങ്ങളഭായ  സവച്ചൂചനിറ
കപഭാളനിസടകനികേട്ട്,  റഭാനനി മനിനനി സനിവനില കസഷന്, അയനിരൂര് ഐ. എചട്ട്.  ആര്. ഡനി,
റഭാനനി ഹവക്കലാം ഗവണസമന്റെട്ട് യു. പനി. സ്കൂള, റഭാനനി ഇടനിയപഭാറ ശബരനിമല പനിലഗ്രനിലാം
സസന്റെര് എനനിവ ഓകരഭാനനികന്റെയുലാം നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി പ്രകതവകേലാം വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇവയട്ട് ഓകരഭാനനിനുലാം അനുവദനിച തുകേ,  നനിര്മ്മേഭാണലാം എന പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുലാം
എനനിവ ഇനലാം തനിരനിചട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇവയനില  ഏസതങനിലുലാം  സകേടനിടത്തനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  തടസ്സലാം
കനരനിടുനകണഭാ; ഉസണങനില ഏസതഭാസക്ക സകേടനിടത്തനികന്റെസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  നനിര്മ്മേഭാണ തടസ്സലാം കനരനിടുന പ്രവൃത്തനികേളുസട പ്രശ്നലാം പരനിഹരനിക്കഭാന്
എസന്തങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില എസന്തഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  റഭാനനിയനില  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിലനിരനിക്കുന  സകേടനിടങ്ങളഭായ  സവച്ചൂചനിറ
കപഭാളനിസടകനികേട്ട്,  റഭാനനി മനിനനി സനിവനില കസഷന്, അയനിരൂര് ഐ. എചട്ട്.  ആര്.ഡനി.,
റഭാനനി ഹവക്കലാം ഗവണസമന്റെട്ട് യു.പനി. സ്കൂള,  റഭാനനി ഇടനിയപഭാറ ശബരനിമല പനിലഗ്രനിലാം
സസന്റെര് എനനിവ ഓകരഭാനനിസന്റെയുലാം നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനിയുലാം മറ്റു വനിശദവനിവരങ്ങളുലാം
അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

* സസലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ബതീമഭാപളളനിയനികലയട്ട് പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് നടപടനി

8 (710) ശതീ  .   എന്  .   എ  .   സനല്ലനിക്കുനട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേഴകടലാം കകേഭാവളലാം ഹഹകവ ഹബപഭാസ്സനിലനനിനട്ട് ബതീമഭാപള്ളനിയനികലക്കട്ട്  പഭാലലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന നടപടനി ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലലാം  പണനി  അടനിയന്തരമഭായനി  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  നല്കുകമഭാ;
വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ബതീമഭാപള്ളനി പരുത്തനിക്കുഴനി പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  28-11-2008-ല
100  ലക്ഷലാം  രൂപയുസട  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുനതനിനട്ട്  8-5-2008-ല
50  ലക്ഷലാം  രൂപയുസട  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചതനിന്
പ്രകേഭാരലാം  ബനസപട  അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്  അതനിര്ത്തനി  കേല്ലുകേള സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനു
കവണനി സ്ഥലത്തട്ട് എത്തനിയകപഭാള നഭാട്ടുകേഭാര്  തടഞതനിസനതടര്നട്ട് അതനിര്ത്തനി
കേല്ലുകേള സ്ഥഭാപനിക്കുവഭാന്  സഭാധനിചനിടനില്ല.  അതനിനുകശഷലാം തനിരുവനന്തപുരലാം ജെനില്ലഭാ
കേളകക്ട്രേറനില പല മതീറനിലാംഗുകേള കൂടനിസയങനിലുലാം ഭൂമനി ഏസറടുക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള
മുകനഭാട്ടുസകേഭാണ്ടുകപഭാകേഭാന്  സഭാധനിചനില്ല.  എങനിലുലാം  പഭാലലാം  പണനിയുനതനിനുളള
പുതുക്കനിയ  കററനില  എസനികമറട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുനതനിനട്ട്  തനിരുവനന്തപുരലാം
നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം സൂപ്രണനിലാംഗട്ട് എഞനിനതീയകറഭാടട്ട് ആവശവസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത പഭാലത്തനിനുലാം അകപ്രഭാചട്ട് കറഭാഡനിനുലാം ആവശവമഭായ ഭൂമനി ലഭവമഭായഭാകല
പഭാലലാം പണനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുളള. 

കേഭാട്ടുകുളലാം-പരനിയഭാനലാം പറ-മലാംഗലഭാലാംകുനട്ട് കറഭാഡട്ട്

9 (711) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിസല  പൂകക്കഭാട്ടുകേഭാവട്ട്,  കേരനിമ്പുഴ  പഞഭായതകേളനിലുസട
കേടനകപഭാകുന കേഭാട്ടുകുളലാം-പരനിയഭാനലാംപറ-മലാംഗലഭാലാംകുനട്ട് കറഭാഡട്ട് സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട്
ഏസറടുക്കണസമന  ആവശവലാം  പരനിഗണനയനിലുകണഭാ;  എങനില  അതനിനഭായനി  സസതീകേരനിച
നടപടനികേള എസന്തല്ലഭാസമനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില്ല.  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിസന്റെ  സഭാമ്പത്തനികേ
സ്ഥനിതനി  കമഭാശമഭായതനിനഭാലുലാം  ഏസറടുത്ത  കറഭാഡുകേളക്കുകൂടനി  തുകേ  വകേയനിരുത്തഭാന്
കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം  നനിലവനിലുളളതനിനഭാലുലാം  കൂടുതല കറഭാഡുകേള ഏസറടുക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകേയനില്ല. 
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ബഭാലുകശ്ശേരനി ഹബപഭാസട്ട് ' നനിര്മ്മേഭാണലാം

10 (712) ശതീ  .    പുരുഷന് കേടലുണനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം

രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ബഭാലുകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിസല  'ബഭാലുകശ്ശേരനി  ഹബപഭാസട്ട്'  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള

എസനികമറട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഹബപഭാസനിസന്റെ  അഹലന്സമന്റെട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ബഭാലുകശ്ശേരനി ഹബപഭാസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുളള പ്രഭാഥമനികേ പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്

നനിലവനില നടനവരുനതട്ട്. ഹബപഭാസനിസന്റെ അഹലന്സമന്റുലാം എസനികമറ്റുലാം തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടനില്ല.

ടനി. എസട്ട്. കേനഭാലനിനട്ട് കുറുസകേ പഭാലലാം 

11 (713) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം

രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കേരുനഭാഗപള്ളനി നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില തുറയനിലകേടവനില ആലപഭാടട്ട്-

കുലകശഖരപുരലാം പഞഭായതകേസള ബനനിപനിചട്ട് ടനി. എസട്ട്. കേനഭാലനിനട്ട് കുറുസകേ പഭാലലാം

നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായുള്ള  മണട്ട്  പരനികശഭാധന  ഉളസപസടയുള്ള  നടപടനികേള 

ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള ഡനി.പനി.ആര്. ഗവണസമന്റെനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സുനഭാമനി  ദുരന്ത സഭാധവതയുള്ള ആലപഭാടട്ട്  പഞഭായത്തനിസന കുലകശഖരപുരലാം

പഞഭായതമഭായനി ബനനിപനിക്കുന ഈ പഭാലത്തനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അകനസഷനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഇല്ല.

(സനി) ഇതട്ട് ഇറനികഗഷന് വകുപനിനട്ട് നലകുനതഭാണട്ട്.
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സനി.ആര്.എഫട്ട്. കറഭാഡുകേള

12 (714)    ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    വനിജെയദഭാസട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനകശഷലാം കകേഭാങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിനു
കൂടനി  പ്രകയഭാജെനപ്രദമഭാകുന  തരത്തനില  എത്ര  സനി.  ആര്.  എഫട്ട്.  കറഭാഡുകേളഭാണട്ട്
നനിര്കദ്ദേശനിയസപടനിട്ടുള്ളതട്ട് ; വനിശദ വനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡുകേളക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷലാം  സനി.ആര്.എഫട്ട്.
പദതനിയനില  ഉളസപടുത്തനി  അനുമതനി  ലഭനിക്കുനതനിനുകവണനി  26  പദതനികേളുസട
പടനികേ  കകേന്ദ്ര  ഉപരനിതല  ഗതഭാഗത  മനഭാലയത്തനില  അനുമതനിക്കഭായനി
സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില  ഉളസപട  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്-
മലാംഗലലാംകുനട്ട് കറഭാഡട്ട് (15 കേനി.മതീ. - 15 കകേഭാടനി രൂപ) ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പ്രസ്തുത പദതനി കകേന്ദ്ര ഗതഭാഗത മനഭാലയത്തനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

  കേരമന-കേളനിയനിക്കഭാവനിള കദശതീയപഭാത വനികേസനലാം

13 (715) ശതീ  .  വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .      സകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .      എലാം  .   വനിന്സസന്റെട്ട് : 
ശതീ  .       സകേ  .    എസട്ട്  .    ശബരതീനഭാഥന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കേരമന-കേളനിയനിക്കഭാവനിള കദശതീയപഭാതയുസട രണഭാലാംഘടവനികേസനലാം എനകത്തയട്ട്

പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഇടൗ  പ്രവൃത്തനി  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് എസന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  രണഭാലാംഘടത്തനില ഭൂമനികയസറടുക്കുനതനിനുലാം കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുമഭായനി
എത്ര തുകേയഭാണട്ട് ഇടൗ സര്ക്കഭാര് സസകേമഭാറനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(സനി)  പ്രസ്തുത  കദശതീയപഭാതയുസട  മൂനഭാലാംഘട  വനികേസനത്തനിനുള്ള  പ്രഭാരലാംഭ
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  കേരമന-കേളനിയനിക്കഭാവനിള കദശതീയപഭാതയുസട ഒനഭാലാംഘടലാം- രണഭാലാം
റതീചനിസന്റെ  (പ്രഭാവചമ്പലലാം മുതല വഴനിമുക്കട്ട്  വസര)  വനികേസനലാം സലാംബനനിചട്ട്  സ്ഥലലാം
ഏസറടുക്കുനതുമഭായനി  ബനസപട  പ്രവൃത്തനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  പ്രഭാവചമ്പലലാം
മുതല  വഴനിമുക്കട്ട്  വസരയുളള  ഭഭാഗത്തനിസന്റെ  സ്ഥലസമടുപനിനട്ട്  266  കകേഭാടനി  രൂപ
കവണനിവരുസമനട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  ഇതനികലയഭായനി  150  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിചനിരുന.
കശഷനിക്കുന 116  കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  176 കകേഭാടനി രൂപയുസട വനിശദമഭായ
കപ്രഭാജെക്ടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനി ഡനിസ്ട്രേനിക്ടട്ട് ഫഭാഗ്ഷനിപട്ട് ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് കപ്രഭാജെക്ടനില
അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുളളതഭാണട്ട്. എനഭാല സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് 2016-2017 റനിഹവസ്ഡട്ട്
ബഡ്ജെറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനില  200  കകേഭാടനി  രൂപ  ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  പ്രവൃത്തനി
കകേരള ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് ഇന്സവസട്ട്സമന്റെട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡട്ട് വഴനി  നടപനിലഭാക്കഭാനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  സ്ഥലസമടുപട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  KIIFB  വഴനി  ഫണട്ട് ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്
പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചട്ട് സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഉണട്ട്.  വഴനിമുക്കട്ട്  മുതല  കേളനിയനിക്കഭാവനിള  വസരയുളള  ഭഭാഗത്തനിസന്റെ
വനികേസനത്തനിനുകവണനി  വനിശദമഭായ  കപ്രഭാജെക്ടട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  (കേരടട്ട്)  കപ്രഭാജെക്ടട്ട്
പ്രനിപകറഷന് യൂണനിറട്ട് (പനി.പനി.യു.) തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

     മലാംഗലലാം-മുരനിക്കുലാംപറ കറഭാഡനിസന്റെ അറകുറപണനികേള

14 (716) ശതീ  .   പനി  .   ഉണനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാലനടയ്ക്കുകപഭാലുലാം കേഴനിയഭാത്തവനിധലാം തകേര്ന നനിലയനിലഭാണട്ട് മലാംഗലലാം-
മുരനിക്കുലാംപറ കറഭാഡട്ട് എന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) 2016-2017 വര്ഷസത്ത പുതുക്കനിയ ബഡ്ജെറനില പ്രസ്തുത കറഭാഡനിനഭായനി
എത്ര തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്; പ്രസ്തുത തുകേ വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് കറഭാഡട്ട് അറകുറപണനി
നടത്തനി സഞഭാരകയഭാഗവമഭാക്കുനതനിനഭായനി സസതീകേരനിച നടപടനികേള എസന്തല്ലഭാസമനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  മലാംഗലലാം-മുരനിക്കുലാംപറ കറഭാഡട്ട് ഗതഭാഗതകയഭാഗവമല്ല എന കേഭാരവലാം
ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കുളള 500 ലക്ഷലാം രൂപയുസട എസനികമറനിനട്ട്
2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷസത്ത  ബഡ്ജെറനില  100  രൂപ  കടഭാക്കണ
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സപ്രഭാവനിഷന് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഈ പ്രവൃത്തനിക്കുളള എസനികമറട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  നനിരത്തട്ട്
വനിഭഭാഗലാം  ഓഫതീസനില  തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന.  ആയതട്ട്  ലഭവമഭാകുന  മുറയട്ട്  ഫണനിസന്റെ
ലഭവതയനുസരനിചട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നലകുനതഭാണട്ട്. 

കറഭാഡട്ട് നവതീകേരണലാം

15 (717) ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ബഭാലുകശ്ശേരനി  മണ്ഡലത്തനിസല  ഏസതല്ലഭാലാം  പനി.ഡബബ.ഡനി.  കറഭാഡുകേളനിലഭാണട്ട്
നവതീകേരണ പ്രവൃത്തനി നടത്തഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാവങ്ങഭാടട്ട്-ഉള്ളനികയരനി-കുറവഭാടനി  കറഭാഡനിസല  വതീതനികുറഞ  ഭഭാഗത്തട്ട്
(പ്രകതവകേനിചട്ട്  അകത്തഭാളനി  ഭഭാഗലാം)  വതീതനി  കൂടഭാനുള്ള  എസന്തങനിലുലാം  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില എന്തഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 1. പുറക്കഭാടനിരനി - അണനികക്കഭാടട്ട് - ഉകള്ളവരനി കറഭാഡട്ട്

2. കേല്ലഭാകനഭാടട്ട് - വയലട-തലയഭാടട്ട് കറഭാഡട്ട് 

(ബനി)  പഭാവങ്ങഭാടട്ട്-ഉകള്ളവരനി-കുറവഭാടനി  കറഭാഡനിസന്റെ  സ്ഥലകമസറടുക്കല  ഉളസപസടയുളള
പ്രവൃത്തനികേളക്കഭായനി എസനികമറട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിവരുന. ആയതട്ട് സര്ക്കഭാരനില ലഭവമഭാകുന മുറയ്ക്കു
മഭാത്രകമ ഫണട്ട് ലഭവതയനുസരനിചട്ട് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുളള. 

 കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനില നനിര്മ്മേനിക്കുന കറഭാഡുകേളുസട ഗുണനനിലവഭാരലാം

16 (718) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അഞട്ട് വര്ഷ ഗവഭാരന്റെനികയഭാസട  കദശതീയ നനിലവഭാരത്തനില പുനരുദരനിച
കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  മഭാസങ്ങളക്കകേലാം  തസന  തകേരുനതട്ട്
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ ഇതനിസന്റെ കേഭാരണലാം അകനസഷനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില തകേരുന കറഭാഡനിസന്റെ ഭഭാഗങ്ങള നനിലവഭാരമനില്ലഭാത്ത ടഭാര്
ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  കേരഭാറുകേഭാരന്  തസന  അറകുറപണനി  നടതനതട്ട്  തടയഭാന്
എസന്തങനിലുലാം മഭാര്ഗ്ഗലാം നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനില  നനിര്മ്മേനിക്കുന  കറഭാഡുകേളുസട  ഗുണനനിലവഭാരസത്ത
സലാംബനനിചട്ട് പരനികശഭാധന നടത്തഭാന് എസന്തങനിലുലാം സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്സപടുതകമഭാ;
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(ഡനി)  റഭാനനി നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിസല മണഭാറക്കുളഞനി-ചേഭാലക്കയലാം ശബരനിമല
പഭാതയുകടയുലാം റഭാനനി-കകേഭാഴകഞരനി കറഭാഡനിസന്റെയുലാം നനിര്മ്മേഭാണത്തനില അപഭാകേതയുള്ളതഭായനി
പരഭാതനി ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനിൽ എന്തു നടപടനി സസതീകേരനിച്ചു എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  അഞട്ട് വര്ഷ ഗവഭാരന്റെനികയഭാടുകൂടനി നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ ചേനില
കറഭാഡുകേള  തകേര്നതഭായനി  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  അറകുറപണനികേള  ശദയനിലസപടവ
ഗവഭാരന്റെനി പതീരതീഡനിനുളളനില അതഭാതട്ട് കേരഭാറുകേഭാസരസക്കഭാണ്ടുതസന തതീര്തവരുന.

കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ശദ കുറവഭായനിരുന. 

(ബനി) ബനിറ്റുമനിന് എമലഷന് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് Tack Coat സചേയതനിനുകശഷലാം ടഭാര്
മനികട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  അറകുറപണനികേള  നടതനണട്ട്.  നനിലവഭാരമനില്ലഭാത്ത  ടഭാര്
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതട്ട് ശദയനിലസപടഭാല കേരഭാറനിസല വവവസ്ഥകേളനുസരനിചട്ട് കേരഭാറുകേഭാരസനതനിസര
നടപടനികേള എടുക്കുനതഭായനിരനിക്കുലാം.  ടഭാര് ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനില വലനിയ ക്രമകക്കടുകേള
നടക്കുനതഭായനി സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സലാംശയമുണട്ട്. 

(സനി)  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിസന്റെ  കേസഭാളനിറനി  മഭാനസല  അനുശഭാസനിക്കുന
പ്രകേഭാരലാം  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  കേസഭാളനിറനി  കേണകടഭാള  വനിഭഭാഗലാം  ഇന്സസക്ഷന്
നടത്തനി  അതനിസന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്  പ്രവൃത്തനി  നടതനതട്ട്.  കദശതീയപഭാത
ഗുണനനിലവഭാര പരനികശഭാധനയട്ട് ആവശവമഭായ എല്ലഭാ ആധുനനികേ സലാംവനിധഭാനങ്ങകളഭാടുലാം
കൂടനിയ  ലകബഭാറടറനി  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  കേരഭാര്  പ്രകേഭാരലാം  ഹസറനില  കകേഭാണടഭാക്ടര്
സ്ഥഭാപനികക്കണതഭാണട്ട്.  സടസകേള  കദശതീയപഭാതയുസട  കേതീഴനിലുളള  ഗുണനനിലവഭാര
പരനികശഭാധന വനിലാംഗനിസന്റെ കമലകനഭാടത്തനിലഭാണട്ട് നടതനതട്ട്.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  കറഭാഡുകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനില  അപഭാകേതകേള  ഉകണഭാസയനട്ട്
വനിജെനിലന്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ആന്റെനി  കേറപ്ഷന്  ബബകറഭാ  പരനികശഭാധനിചട്ട്  ക്രമകക്കടുകേള
ഇസല്ലനഭാണട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുളളതട്ട്. 

        മലകയഭാര ഹഹകവ

17 (719) ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .   വനിജെയദഭാസട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മലകയഭാര ഹഹകവയുസട രൂപകരഖ തയ്യഭാറഭായനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി) ഏസതല്ലഭാലാം ജെനില്ലകേളനിസല ഏസതല്ലഭാലാം നനികയഭാജെകേമണ്ഡലങ്ങളനിലൂസടയുള്ള 
എത്ര കേനികലഭാമതീറര് കറഭാഡഭാണട്ട് പ്ലഭാന് സചേയനിട്ടുള്ളതട്ട് ;  വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;
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(സനി) പഭാലക്കഭാടട്ട് ജെനില്ലയനിസല ഏസതല്ലഭാലാം അസലാംബനി മണ്ഡലങ്ങളനിലൂസടയഭാണട്ട് 
പ്രസ്തുത ഹഹകവ കേടന കപഭാകുനസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഏസറക്കുസറ  മലകയഭാര  കമഖലയഭായ  കകേഭാങ്ങഭാടട്ട്  അസലാംബനി  മണ്ഡലത്തനിസന്റെ
സഭാദവത കൂടനി പ്രസസ്തുത ഹഹകവയഭായനി പരനിഗണനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദവനിവരലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.  6-7-2009-സല  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്
44/2009/സപഭാ. മ. വ. പ്രകേഭാരലാം സലാംസ്ഥഭാനസത്ത മലകയഭാര പ്രകദശങ്ങസള ബനനിപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്
കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനില്ലയനിസല  നനഭാരപടവട്ട്  മുതല  തനിരുവനന്തപുരലാം  ജെനില്ലയനിസല
പഭാറശ്ശേഭാല  വസര  ഒരു  മലകയഭാര  ഹഹകവ  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള  അഹലന്സമന്റെട്ട്
അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി & സനി) വനിശദ വനിവരലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഡനി)  വനിശദമഭായ പഠനങ്ങളക്കുകശഷമഭാണട്ട്  നഭാറട്ട്പഭാക്കട്ട്  മലകയഭാര  ഹഹകവയുസട
അഹലന്സമന്റെട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയതട്ട്.  പ്രസ്തുത  അഹലന്സമന്റെട്ട്  കഭദഗതനി  സചേയ്യഭാന്
ഇകപഭാള ഉകദ്ദേശവമനില്ല. 

ശബരനിമല കറഭാഡുകേളുസട പുനരുദഭാരണലാം

18 (720) കഡഭാ  .   എന്  .   ജെയരഭാജെട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  തതീര്തഭാടനവമഭായനി  ബനസപടട്ട്  കറഭാഡുകേളുസട  പുനരുദഭാരണത്തനിനഭായനി
ആസകേ എത്ര തുകേ അനുവദനിച്ചുസവനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  തതീര്തഭാടകേര്  കൂടുതലഭായനി  കേടനകപഭാകുന  കകേഭാടയലാം,  പത്തനലാംതനിട
ജെനില്ലകേളക്കഭായനി എത്ര തുകേ അനുവദനിച്ചു;

(സനി)  കേഭാലങ്ങളഭായനി  തതീര്തഭാടനകേഭാലത്തട്ട്  അറകുറപണനികേള നടത്തനി വനനിരുന
കറഭാഡുകേള  ഇത്തവണ  അറകുറപണനികേള  നടത്തഭാസത  ഗതഭാഗതകയഭാഗവമല്ലഭാസത
കേനിടക്കുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  2016-2017-സല ശബരനിമല മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കട്ട് തതീര്തഭാടനവമഭായനി
ബനസപടട്ട്  28-7-2016-സല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (ഹകേ)  നമ്പര്  56/2016/സപഭാ.  മ.  വ.

* സസലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
1751/2018.
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പ്രകേഭാരലാം  വനിവനിധ  കറഭാഡുകേളുസട  അറകുറപണനികേള  നടതനതനിനഭായനി  8943.54
ലക്ഷലാം രൂപയ്ക്കുളള ഭരണഭാനുമതനിയുലാം പ്രകതവകേഭാനുമതനിയുലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. പണനികേള
ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞ. 

(ബനി)  ശബരനിമലയുമഭായനി  ബനസപട  സുപ്രധഭാനമഭായ കറഭാഡുകേളുസട  അറകുറ
പണനികേളക്കഭായനി നനിരത വനിഭഭാഗത്തനിസന്റെ കേതീഴനില കകേഭാടയലാം ജെനില്ലയട്ട്  123  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം  പത്തനലാംതനിട  ജെനില്ലയട്ട്  1894.59  ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
കദശതീയപഭാതഭാ വനിഭഭാഗത്തനിസന്റെ കേതീഴനിലുളള കറഭാഡുകേളക്കട്ട്  342.95  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം
സകേ.എസട്ട്.റനി.പനി.-യുസട കേതീഴനിലുളള കറഭാഡനിനട്ട്  85  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
ആദവമഭായനി കേരഭാറുകേള ആഗസനില തസന ഉറപനിച്ചു. പണനികേള നടനവരുന.

(സനി)  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  അവ  അനുബന  കറഭാഡുകേളഭാണട്ട്.  ഇത്തരലാം
കറഭാഡുകേള അറകുറപണനികേള സചേയട്ട് ഗതഭാഗത കയഭാഗവമഭാക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള
സസതീകേരനികക്കണതുണട്ട്.  അതനിനഭായനി  150  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  പദതനി  ജൂഹല
മഭാസത്തനില ധനവകുപനിനട്ട് അനുമതനിക്കഭായനി നലകേനിയനിരുന. 

               ശബരനിമല കറഭാഡുകേളുസട അറകുറപണനി

19 (721) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ശബരനിമല  ദര്ശനവമഭായനി  ബനസപട  കറഭാഡുകേള  അടനിയന്തരമഭായനി
അറകുറപണനി  നടതനതനിനട്ട്  എസന്തല്ലഭാലാം  മുസനഭാരുക്കങ്ങളുലാം  നടപടനികേളുമഭാണട്ട്
സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  എത്ര കകേഭാടനി  രൂപ  അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) 2016-2017-സല ശബരനിമല മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കട്ട് തതീര്തഭാടനവമഭായനി
ബനസപടട്ട്  28-7-2016-സല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (ഹകേ)  നമ്പര്  56/2016/സപഭാ.  മ.  വ.
പ്രകേഭാരലാം  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിസന്റെ  കദശതീയപഭാത,  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം
വനിഭഭാഗലാം,  KSTP  എനനിവയനില  ഉളസപട്ടുവരുന  കറഭാഡുകേളുസട  അറകുറപണനികേള
നടതനതനിനഭായനി  8943.54  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുളള  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  പ്രകതവകേഭാനുമതനിയുലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ശബരനിമല  മണ്ഡല-മകേരവനിളക്കട്ട്  തതീര്തഭാടനവമഭായനി  ബനസപടട്ട്
സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗത്തനിസന്റെ അധതീനതയനിലുളള
പത്തനലാംതനിട,  കകേഭാടയലാം,  സകേഭാല്ലലാം,  ആലപ്പുഴ,  ഇടുക്കനി  എനതീ  ജെനില്ലകേളനില
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ഉളസപട്ടുവരുന പ്രധഭാന കറഭാഡുകേളുസട സടണര് നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് പ്രവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില ഉളസപട്ടുവരുന പ്രവൃത്തനികേസളല്ലഭാലാം
തസന  ആഗസട്ട്  15-നട്ട്  മുമ്പഭായനി  സടണര്  സചേയട്ട്  കേരഭാര്  ഉറപനിചട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള
തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ. ഇതട്ട് രണ്ടു പതനിറഭാണനിനുളളനില ആദവമഭായഭാണട്ട്. സകേ.എസട്ട്.ടനി.പനി.
പദതനിയുസട  കേതീഴനിലുളള  എലാം.സനി.  കറഭാഡനിസന്റെ  വനിവനിധ  റതീച്ചുകേളനില  കറഭാഡനിസന്റെ
ഉപരനിതലലാം നവതീകേരനിചട്ട് സുരക്ഷഭാ ക്രമതീകേരണങ്ങള ഏര്സപടുതനതനിനട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുസട  കേരഭാര്  വനിവനിധ  എജെന്സനികേളക്കട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുളളതുലാം,  പ്രസ്തുത
കേമ്പനനികേള  തസന  കറഭാഡനിസല  മഴക്കുഴനികേള  അടയ്ക്കുകേയുലാം  കറഭാഡനിസന്റെ
ഇരുവശങ്ങളനിലുമുളള ഓടയുലാം  കേഭാടുലാം  സതളനിചട്ട്  മറട്ട്  സുരക്ഷഭാ  ക്രമതീകേരണങ്ങള
ഏര്സപടുതകേയുലാം സചേയവരുന.  ഈ പ്രവൃത്തനികേസളല്ലഭാലാം മണ്ഡല -മകേരവനിളക്കട്ട് ഉതവലാം
തുടങ്ങുനതനിനുമുമ്പുതസന പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

അമ്പലപ്പുഴ-തനിരുവല്ല കറഭാഡനിസല അമ്പലപ്പുഴ 5 കേനി.മതീ.,  കുടനഭാടട്ട്  10  കേനി.മതീ.,
തനിരുവല്ല  10  കേനി.മതീ.,  സമഭാത്തലാം  25  കേനി.മതീ.  കറഭാഡട്ട്  ബഡ്ജെറട്ട്  വര്ക്കനില
ഉളസപടുത്തനിയനിരുസനങനിലുലാം  അതട്ട്  പനിന്വലനിചട്ട്  ധനകേഭാരവ  വകുപട്ട്  KIIFB-യനില
ആക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിസന്റെ  പണനികേള  ഒനലാം  ആരലാംഭനിച്ചുകേഴനിഞനിടനില്ല.  വഭാടര്
അകതഭാറനിറനി  ഉകദവഭാഗസ്ഥര്  കറഭാഡട്ട്  സവടനിസപഭാളനിചട്ട്  ഗതഭാഗതലാം  ദുസ്സഹമഭാക്കനിയനിരനിക്കുന.
KIIFB-യനില  പണനിയുനതനിനഭാല  അറകുറപണനിയുലാം  നടതനനില്ല.  89.43  കകേഭാടനി
രൂപയ്ക്കുളള  കറഭാഡട്ട്  പുനര്നനിര്മ്മേഭാണവലാം  അറകുറപണനികേളുലാം  മറ്റുലാം  ശബരനിമല
കറഭാഡുകേളനില  നടതനതഭാണട്ട്.  ശബരനിമല  കപടതുളളല  സലാംഘലാം  അമ്പലപ്പുഴ
ശതീകൃഷ്ണ  സസഭാമനി  കക്ഷത്രത്തനില  നനിനഭാണട്ട്  പുറസപടുനതട്ട്.  വനിവനിധ  ഭഭാഗങ്ങളനില
നനിനലാം NH വഴനി വരുന ഭക്തര് അമ്പലപ്പുഴ വനട്ട് സതഭാഴുതനിടഭാണട്ട് ശബരനിമലയട്ട് ഈ
കറഭാഡുവഴനി കപഭാകുനതട്ട്. 

ഓടകേള വൃത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

20 (722) ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    അബ്ദു  റബ്ബട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കറഭാഡനിസന്റെ വശങ്ങളനിലുലാം അല്ലഭാത്തനിടങ്ങളനിലുമുള്ള ഓടകേള വൃത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്
കേഭാലപരനിധനി നനിശ്ചയനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  യഥഭാസമയലാം വൃത്തനിയഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല മഭാലനിനവലാം  നനിറഞട്ട് ജെലസമഭാഴുക്കട്ട്
നനിലചട്ട് കറഭാഡുകേളക്കട്ട് നഭാശലാം വരുതന കേഭാരവലാം ശദനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഓട  വൃത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി  സഭാബട്ട്  മഭാറഭാന്  സജെ.  സനി.  ബനി.
ഉപകയഭാഗനിക്കുനതുസകേഭാണട്ട്  നശനിച്ചുകപഭാകുന സഭാബകേള പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കഭാത്തതനിനഭാല
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ഉണഭാകുന  അപകേടങ്ങളുലാം  നഭാശനഷ്ടങ്ങളുലാം  ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
ഇക്കഭാരവത്തനില അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   നനിശ്ചയനിചനിടനില്ല.  മഴസവളളലാം  ഒഴുകേനികപഭാകുനതനിനട്ട്  തടസ്സലാം  കനരനിടുന
ഭഭാഗങ്ങളനില  മഴക്കഭാലപൂര്വ്വ ശചേതീകേരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള മണസൂണ കേഭാലത്തനിനട്ട്
മുമ്പഭായനി നടത്തണസമനലാം വര്ഷലാം 3  തവണസയങനിലുലാം നടത്തണസമനലാം നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  അവ  നതീക്കലാം  സചേയ്യുനതനിനഭായനി  എകനികേബടതീവട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാരുസട റനികപഭാര്ടനിസന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുലാം ഫണനിസന്റെ ലഭവതയനുസരനിച്ചുലാം
ഭരണഭാനുമതനി നലകേനി ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി) ഓട വൃത്തനിയഭാക്കുനതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി യനങ്ങള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സഭാബകേള
മഭാറലാം  സചേയ്യുകമ്പഭാള  കകേടുപഭാടുകേള  സലാംഭവനിക്കുകേയഭാസണങനില  പകേരലാം  സഭാബകേള
ഇടുനതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

തങളലാം-കകേഭാഴനിപനിളളനി ഹബപഭാസട്ട് കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

21 (723) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജെഭാണ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേഭാതമലാംഗലലാം മണ്ഡലത്തനിസല തങളലാം-കകേഭാഴനിപനിള്ളനി ഹബപഭാസട്ട് കറഭാഡട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാസണനലാം എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ഇകപഭാള നടക്കഭാത്തസതനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ കറഭാഡനിസന്റെ പ്രഭാധഭാനവലാം കേണക്കനിസലടുത്തട്ട് നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള 
പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തങളലാം-കകേഭാഴനിപനിളളനി ഹബപഭാസട്ട് കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം ഏകേകദശലാം 20%
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിസന്റെ  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കല
നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ല.  കകേഭാടതനി  വവവഹഭാരങ്ങളമൂലവലാം  സര്സവ്വ
നമ്പറുകേള വനിട്ടുകപഭായതുമൂലവലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള തടസ്സസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഭൂമനി ഏസറടുക്കല നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് ഭൂമനി ലഭവമഭാകുന മുറയട്ട്
മഭാത്രകമ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പുനരഭാരലാംഭനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുളള. 
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 ആലപ്പുഴ-സകേഭാഹടക്കനഭാല കദശതീയപഭാത

22 (724) ശതീ  .   കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലപ്പുഴ-സകേഭാഹടക്കനഭാല  (എ.സനി.  കറഭാഡനിസന്റെ ഭഭാഗലാം)  കദശതീയപഭാത
നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിചട്ട് വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിനട്ട്  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുനതു  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ആലപ്പുഴ-സകേഭാഹടക്കനഭാല കദശതീയപഭാത കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.  ഈ പഭാതയുസട  ആലപ്പുഴ-ചേങ്ങനഭാകശ്ശേരനി-വഭാഴൂര്-എന്.  എചട്ട്.
220-സല  14-ാം ഹമല വസരയുളള  50  കേനി.മതീ.  കറഭാഡട്ട് കദശതീയപഭാതയഭായനി കകേന്ദ്രലാം
തതസത്തനില പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിസന്റെ സഭാധവതഭാ പഠനവലാം വനിശദമഭായ പദതനി
രൂപകരഖയുലാം  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട്  സടണര്  നടപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  കകേന്ദ്രത്തനിസന്റെ
അനുമതനിക്കഭായനി  സമര്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.  രൂപകരഖ  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല  മഭാത്രകമ
ഭൂമനി ഏസറടുക്കല സലാംബനനിച വനിവരലാം ലഭവമഭാകുകേയുളള. 

പൂനൂര് പഭാലലാം, ടടൗണ എനനിവയുസട നവതീകേരണലാം 

23 (725) ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ബഭാലുകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനിസല പൂനൂര് പഭാലലാം നവതീകേരണലാം,  ടടൗണ നവതീകേരണലാം
എനനിവയുസട എസനികമറട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  എസന്തഭാസക്ക  പ്രവര്ത്തനികേളഭാണട്ട്  ഇതനില  ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളസതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത പ്രവര്ത്തനികേള കവഗത്തനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   പൂനൂര്  പഭാലലാം,  ടടൗണ  നവതീകേരണലാം  എനനിവയുസട  എസനികമറട്ട്
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിടനില്ല. പ്രസസ്തുത പ്രവൃത്തനിയുസട എസനികമറട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കഭാനുളള നനിര്കദ്ദേശലാം
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  നനിരതവനിഭഭാഗലാം  എകനികേബടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
വനിശദമഭായ എസനികമറട്ട്/വനിശദമഭായ പദതനികരഖ തയ്യഭാറഭാക്കനിയഭാല മഭാത്രകമ ഇതനില
ഉളസപടുന  പ്രവൃത്തനികേള  ഏസതഭാസക്കസയനട്ട്  അറനിയഭാന്  കേഴനിയൂ.  വനിശദമഭായ
എസനികമറട്ട്/വനിശദമഭായ  പദതനികരഖ  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  ഇതനികനല  തുടര്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുലാം. 
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ആരവന് സതഭാടനികേ പഭാലലാം

24 (726) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ബഷതീര് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  ആരവന്  സതഭാടനികേ
പഭാലത്തനിസന്റ നനിർമ്മേഭാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കഭായനി സ്ഥലകമസറടുക്കല പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  പ്രകതവകേഭാനുമതനിയുലാം,  സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം  നലകേനി
പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവർത്തനിയുസട  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  ഹവകുനതട്ട്  എന്തട്ട്
കേഭാരണത്തഭാലഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനിസല  ആരവന്സതഭാടനികേ  പഭാലത്തനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി സ്ഥലകമസറടുക്കല നടപടനി പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില്ല. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് നമ്പര്  G.O. (Rt) No.571/2016/PWD  തതീയതനി
4-3-2016  പ്രകേഭാരലാം  17,42,89,321  രൂപയുസട  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
പ്രകതവകേഭാനുമതനിക്കഭായുളള  സപ്രഭാകപഭാസല  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്
സ്ഥലലഭവത  ഉറപ്പുവരുത്തനിയഭാല  മഭാത്രകമ  സഭാകങതനികേഭാനുമതനി  നലകേനി  പ്രവൃത്തനി
ആരലാംഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുളള.

(സനി)  ഭൂമനി ഏസറടുക്കല പൂര്ത്തനിയഭാസയങനില മഭാത്രകമ സഭാകങതനികേ അനുമതനി
നലകുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുളള. 

മലബഭാര് പഭാകക്കജെട്ട് 

25 (727) ശതീ  .   എലാം  .    രഭാജെകഗഭാപഭാലന് :
ശതീ  .    സജെയനിലാംസട്ട് മഭാതത :
ശതീ  .   പനി  .   വനി  .    അന്വര് :
ശതീ  .     പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹതീലാം :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കേഴനിഞ  എല.ഡനി.എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  മലബഭാര്  പഭാകക്കജെനില

ഉളസപടുത്തനി  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയ പ്രവൃത്തനികേളനില  ഏസതങനിലുലാം  ആരലാംഭനിക്കഭാത്തതഭായനി
ഉകണഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനില ആരലാംഭനിച പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതഭായനി ഉസണങനില
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;
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(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേളുസട  ഭരണഭാനുമതനി  പുതുക്കനി  നലകേഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ആവശവമഭായ ഭൂമനി  ലഭവമല്ലഭാത്തതുമൂലവലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയ തുകേ
അപരവഭാപമഭായതനിനഭാലുലാം  മകഞരനി  നനിരതവനിഭഭാഗത്തനിനു  കേതീഴനിലുളള
മൂനപ്രവൃത്തനികേളുലാം  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  നനിരത  വനിഭഭാഗത്തനിനുകേതീഴനില  വരുന  രണട്ട്
പ്രവൃത്തനികേളുലാം ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് സഭാധനിചനിടനില്ല.

(ബനി)  പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്തതുലാം  എനഭാല  ആരലാംഭനിചതുമഭായ  പ്രവൃത്തനികേളുസട
വനിവരലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(സനി) പുതുക്കനിയ ഭരണഭാനുമതനിയുസട സപ്രഭാകപഭാസല സര്ക്കഭാരനില ലഭവമഭാകുന
മുറയട്ട് മഭാത്രകമ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാനഭാകൂ. 

 മങഭാവട്ട് കേണനിപറമ്പ കറഭാഡുപണനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് നടപടനി

26 (728) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മങഭാവട്ട്  കേണനിപറമ്പ  കറഭാഡനിനട്ട്  എത്ര  രൂപയുസട  ഭരണഭാനുമതനിയഭാണട്ട്
2011 വര്ഷത്തനില നലകേനിയനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സടണര്  വവവസ്ഥയനില  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ  കേഭാലഭാവധനി
എനഭായനിരുന; എത്ര ശതമഭാനലാം അധനികേ നനിരക്കനിലഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനി നലകേനിയതട്ട്;

(സനി)  എത്ര  രൂപ  ഇതനിനകേലാം  കേരഭാറുകേഭാരനട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്;  ബഭാക്കനി
പ്രവൃത്തനികേള പൂർത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഭാലതഭാമസലാം വനതട്ട് എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട്;

(ഡനി) കറഭാഡനിസന്റെ ഏതഭാനുലാം ഭഭാഗലാം ജെപഭാന് കുടനിസവള്ള പദതനി നടക്കുനതുമൂലലാം
ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  എങനില  നനിലവനിലുള്ള  കേരഭാറുകേഭാരസനസക്കഭാണട്ട്  തസന  ബഭാക്കനി
പ്രവര്ത്തനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മങഭാവട്ട്-കേണനിപറമ്പ കറഭാഡനിനട്ട്  14-8-2009-സല സ.ഉ. (സഭാധഭാ)  നമ്പര്
1186/09/സപഭാ. മ. വ. പ്രകേഭാരലാം 760 ലക്ഷലാം രൂപയുസട ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി)  സടണര്   വവവസ്ഥയനില  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണ  കേഭാലഭാവധനി
24-5-2013  ആയനിരുന.  കേരഭാറുകേഭാരസന്റെ  അകപക്ഷ  പരനിഗണനിചട്ട്  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തനികേരനികക്കണ  കേഭാലഭാവധനി  31-3-2014 വസര  ദതീര്ഘനിപനിച്ചു  നലകേനി.  26.4%
അധനികേ നനിരക്കനിലഭാണട്ട് പ്രവൃത്തനി നലകേനിയതട്ട്.

(സനി)  കേരഭാറുകേഭാരനട്ട്  4,47,80,863  രൂപ  ഇതനിനകേലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
കേരഭാറുകേഭാരസന്റെ  അനഭാസ്ഥയഭാലഭാണട്ട്  ബഭാക്കനി  പ്രവൃത്തനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
കേഭാലതഭാമസലാം വനതട്ട്. 

(ഡനി)  കകേഭാടഭായനികതഭാഴലാം  മുതല  പളളനിത്തഭാഴലാം  വസരയുളള  2.5  കേനി.മതീ.  ഭഭാഗലാം
ജെപഭാന്  കുടനിസവളള  പദതനി  പ്രവൃത്തനി  നടക്കുനതുമൂലലാം  ബനി.  എലാം.  &  ബനി.  സനി.
പ്രവൃത്തനിയനില നനിനലാം ഒഴനിവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കേഭാഞഭാണനി-വഭാടഭാനപളളനി കസറട്ട് ഹഹകവ

27 (729)  ശതീ  .    മുരളനി സപരുസനല്ലനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃശ്ശൂര്  കേഭാഞഭാണനി  വഭാടഭാനപള്ളനി  കസറട്ട്  സസഹകവയുസട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി 17 മതീറര് വതീതനിയനില ഭൂമനി ഏസറടുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ബഡ്ജെറനില  40  കകേഭാടനി  രൂപ  നതീക്കനിവച  പ്രസ്തുത  സസഹകവയുസട
നനിര്മ്മേഭാണലാം അടനിയന്തരമഭായനി ആരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

(എ)  തൃശ്ശൂര്-വഭാടഭാനപളളനി  സലാംസ്ഥഭാന  പഭാതയുസട  ഒനഭാലാംഘടമഭായ
പടനിഞഭാകറകകേഭാട  മുതല  എറവട്ട്   TFM  സ്കൂള  വസരയുളള  9  കേനി.  മതീ.
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  13-6-2016-ല  ചേതീഫട്ട്  സസക്രടറനിയുസട  അദവക്ഷതയനിലുളള
സടണര് കേമ്മേനിറനി അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  17  മതീറര്  വതീതനിയനിലുളള  അഹലന്സമന്റെട്ട്  പ്ലഭാനനുസരനിചട്ട്  അതനിര്ത്തനി
കേല്ലുകേള  സ്ഥഭാപനിച്ചു.  തുടര്നട്ട്  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കല  നടപടനികേളക്കഭായനി  ലഭാന്റെട്ട്  പ്ലഭാന്
അലാംഗതീകേരനിചട്ട് റവനബ വകുപനിനട്ട് ഹകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) തൃശ്ശൂര്-വഭാടഭാനപനിളളനി സലാംസ്ഥഭാന പഭാതയുസട നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനിക്രമങ്ങള സര്ക്കഭാര് തലത്തനില പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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മരഭാമത്തട്ട് പണനികേസള സലാംബനനിച അകനസഷണ റനികപഭാര്ടട്ട് 

28 (730) ശതീ  .    സകേ  .    വനി  .    വനിജെയദഭാസട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മുന്സര്ക്കഭാരനിസന്റ കേഭാലത്തട്ട് സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുമനനിയുലാം ധനകേഭാരവ
മനനിയുലാം ഇടസപടട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുളള മരഭാമത്തട്ട് പണനികേസള സലാംബനനിചട്ട് വനിജെനിലന്സട്ട്
ഡയറക്ടറഭായനിരുന  വനി൯സണ.  എലാം.  കപഭാള  നടത്തനിയ  അകനസഷണ  റനികപഭാര്ടട്ട്
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിസന്റ പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ; റനികപഭാര്ടനിസന്റ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
സസതീകേരനിചനിട്ടുളള നടപടനികേസളക്കുറനിചട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനില സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനില  നടക്കുനതഭായനി  പറയുന  അഴനിമതനി  സഭാമ്പനിളഭാസയടുത്തട്ട്  വനിജെനിലന്സട്ട്
നടത്തനിയ ഒരു പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിസല അഴനിമതനികേള
തടയുനതനിനഭായനി  സമതീപകേഭാല,  ഇടക്കഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
നടപനിലഭാകക്കണ നടപടനികേള സലാംബനനിച്ചുളളതഭാണട്ട് പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടട്ട്.   ടനി റനികപഭാര്ടനിസല
ശനിപഭാര്ശകേള സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിസന്റെ  പകേര്പട്ട്  അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.
പ്രസ്തുത  പഠന  റനികപഭാര്ടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  പുതനിയ  സര്ക്കഭാര്
ഇത്തരലാം റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസട സവളനിചത്തനില ശക്തമഭായ അഴനിമതനിവനിരുദ നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കകേഭാതമലാംഗലലാം തങളലാം-കേഭാക്കനിനഭാടട്ട് കറഭാഡനിനുളള സ്ഥലലാം ഏസറടുക്കല 

29 (731) ശതീ  .    ആന്റെണനി കജെഭാണ : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-2017  സല  ബഡ്ജെറനില  മതനിയഭായ  തുകേ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ള
കകേഭാതമലാംഗലലാം തങളലാം-കേഭാക്കനിനഭാടട്ട് കറഭാഡനിനുള്ള സ്ഥലലാം ഏസറടുക്കല നടപടനിയുസട
നനിലവനിലുള്ള സ്ഥനിതനി വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സ്ഥലലാം  ഏസറടുക്കല  തസരനിതഗതനിയനില  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത കറഭാഡനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ കജെഭാലനി എനകത്തക്കട്ട് ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്
കേഴനിയുസമനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

* സസലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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ഉത്തരലാം

(എ)  തങളലാം-കേഭാക്കനഭാടട്ട്  കറഭാഡനിനുളള സ്ഥലലാം ഏസറടുക്കുനതനിനട്ട്  16-2-2016-സല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)നമ്പര്  373/2016/സപഭാ.മ.വ.  പ്രകേഭാരലാം  20  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
കകേഭാതമലാംഗലലാം സബട്ട് ഡനിവനിഷസന്റെ 20/000 മുതല 27/324 കേനി.മതീ. വസര (സചേറുവട്ടൂര്
മുതല  തങളലാം  വസര)  ഉകദ്ദേശലാം  21.756  സഹക്ടര്  സ്ഥലലാം  ഏസറടുകക്കണതഭായുണട്ട്.
ഇതനില  26/057  മുതല 27/324  വസരയുളള  (ഇളമ്പ്ര മുതല തങളലാം വസര)  ഭഭാഗത്തട്ട്
ഏകേകദശലാം  4.152  സഹക്ടര് സ്ഥലത്തനില  3.50  സഹക്ടര് സ്ഥലലാം ഏസറടുത്തനിട്ടുണട്ട്.
തങളലാം-കേഭാക്കനഭാടട്ട്  കറഭാഡനിസന്റെ ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുനതനിനട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുളള തുകേയനില
നനിനട്ട്  8.58  കകേഭാടനി  രൂപ  സചേലവഴനിക്കുനതനിനഭായനി  ലഭാന്റെട്ട്  അകേസനിസനിഷന്
ഓഫതീസര്ക്കട്ട് ഹകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കല  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുന  മുറയ്ക്കു  മഭാത്രകമ
നനിര്മ്മേഭാണ കജെഭാലനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുളള. 

          ജെനില്ലഭാതല ഫഭാഗ്ഷനിപട്ട് പദതനി

30 (732) ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജെഭാസഫട്ട് : 

ശതീ  .      സണനി കജെഭാസഫട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന്ഗവണസമന്റെനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ജെനില്ലഭാതല ഫഭാഗ്ഷനിപട്ട്  പദതനിയുസട ആനസനിറനി
സതീമനില  ഏസതല്ലഭാലാം  പ്രവര്ത്തനികേള  ആണട്ട്  ആരലാംഭനിചതട്ട്;  എസനികമറട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
ഇതനിസന്റെ സമഭാത്തലാം സചേലവട്ട് എത്രയഭാണട്ട്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മലകയഭാര  സസഹകവയുസട  ഭഭാഗമഭായനി  ഫഭാഗ്ഷനിപട്ട്  പദതനിയനില
ഉളസപടുത്തനിയ  കേണ്ണൂര്  ജെനില്ലയനിസല  സചേറുപുഴ  മുതല  വള്ളനികത്തഭാടട്ട്  വസരയുള്ള
ഭഭാഗത്തനിസന്റെ പ്രവര്ത്തനി സചേയ്യഭാന് ആസരയഭാണട്ട് ചുമതലസപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  സടണര് എസനികമറട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര മഭാസത്തനിനുള്ളനിലഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനി
പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണതട്ട്;  ഇതനിസന്റെ  പ്രവര്ത്തനി  മുടങ്ങഭാസത  നടക്കുവഭാന്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നല്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ജെനില്ലഭാതല ഫഭാഗ്ഷനിപട്ട് പരനിപഭാടനിയനില (DFIP) ഉളസപട തഭാസഴപറയുന
5  പ്രവൃത്തനികേള ആരലാംഭനിചതഭായനി  നനിരത്തട്ട്,  കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗങ്ങളനിസല ചേതീഫട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാര് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്. 
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1.  കേണ്ണൂര് ഹനില ഹഹകവ - 237.20 കകേഭാടനി രൂപ

2.  രഭാമനഭാട്ടുകേര ഹഫ ഓവര്   - 85.00 കകേഭാടനി രൂപ

3.  നഭാടുകേഭാണനി - പരപനങ്ങഭാടനി കറഭാഡട്ട്    -  450.00 കകേഭാടനി രൂപ

4.  സതഭാണയഭാടട്ട് ഹഫ ഓവര്  - 59.00 കകേഭാടനി രൂപ

5.  വലനിയഴതീക്കല പഭാലലാം  - 146.50 കകേഭാടനി രൂപ

ഇവയുസട  സമഭാത്തലാം  അടങല  തുകേ  977.70  കകേഭാടനി  രൂപയഭാണട്ട്.  എനഭാല
ബഡ്ജെറട്ട് വനിഹനിതലാം ഇല്ലഭാസതയഭാണട്ട് പണനികേള തുടങ്ങനിയതട്ട്. 

(ബനി)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ആസ്ഥഭാനമഭായ  ഊരഭാളുങല  കലബര്  കകേഭാണടഭാക്ടട്ട്
കകേഭാ-ഓപകററതീവട്ട് സസഭാഹസറനിസയയഭാണട്ട് ഈ പ്രവൃത്തനി സചേയ്യഭാന് ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്. 

(സനി)  എഗ്രനിസമന്റെട്ട് പ്രകേഭാരലാം സചേറുപുഴ-പയ്യഭാവൂര്-ഉളനിക്കല-വളളനികത്തഭാടട്ട് കറഭാഡനിസന്റെ
പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തനിയഭാകക്കണ കേഭാലഭാവധനി 30 മഭാസമഭാണട്ട്. 

കകേകചരനി സസന്റെറനിസന്റെ വനികേസന പ്രവര്ത്തനങ്ങള 

31 (733) ശതീ  .    മുരളനി സപരുസനല്ലനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

വഭാഹനക്കുരുക്കുലാം  അപകേടങ്ങളുലാം  തുടര്ചയഭായുണഭാകുന  തൃശൂര്  -  കുറനിപ്പുറലാം
ഹഹകവയനിസല  കകേകചരനി  സസന്റെറനിസന്റെ  വനികേസന  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഉടന്
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

തൃശ്ശൂര്-കുറനിപ്പുറലാം  ഹഹകവയനിസല  കകേകചരനി  സസന്റെറനിസന്റെ  വനികേസന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായുളള ഭൂമനി ഏസറടുക്കല നടപടനികേളുസട ഭഭാഗമഭായനി ആവശവമഭായനി
വരുന  തുകേയുസട  25  ശതമഭാനലാം  ലഭാന്റെട്ട്  അകേസനിസനിഷന്  തഹസനിലദഭാര്ക്കട്ട്
സകേടനിവയ്കക്കണതഭായുണട്ട്.  ടനി  തുകേ  അനുവദനിക്കുനതനിനുളള  സപ്രഭാകപഭാസല
സര്ക്കഭാര്  തലത്തനില  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കുന മുറയട്ട്  തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

 ചേടയമലാംഗലലാം നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിസല കറഭാഡുകേള 

32 (734) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേടയമലാംഗലലാം  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട്
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സടന്ഡര്  നടപടനി  സസതീകേരനിച  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  കറഭാഡുകേളുസട  തുടര്  നടപടനികേള
നനിലചനിരനിക്കുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനികേള  യഭാഥഭാര്തവമഭാക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുന
കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്. 19-9-2016-സല PWD-ജെനി 3/37/2016-സപഭാ. മ. വ.
നമ്പര് കേത്തട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്
2015-2016 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില സടണര് സചേയതുലാം കേരഭാര് ഒപ്പുവചതുലാം പണനി
തുടങ്ങനിയതുമഭായ പദതനികയതര SLTF  പ്രവൃത്തനികേള തുടര്നട്ട് സചേയ്യഭാന് വകുപ്പുതല
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

 ചേഭാലക്കുടനി പനി.ഡബബ.ഡനി. സറസട്ട് ഹടൗസനിസന്റെ കഗ്രഡട്ട് ഉയര്ത്തഭാന് നടപടനി 

33 (735) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

 ചേഭാലക്കുടനി  പനി.ഡബബ.ഡനി.  സറസട്ട്  ഹടൗസനില  ടഷറനി  നനികക്ഷപ  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്
അഡതീഷണല  കബഭാക്കട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം  അഡതീഷണല  കബഭാക്കനിസന്റെ  രണഭാലാം
നനിലയുസട  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിക്കുകേയുലാം  സചേയ സഭാഹചേരവത്തനില  പ്രസ്തുത  സറസട്ട്
ഹടൗസനിസന്റെ  കഗ്രഡട്ട്  ഉയര്തനതനിനുലാം  ആവശവമഭായ  ജെതീവനക്കഭാസര  നനിയമനിക്കുനതനിനുലാം
കവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ചേഭാലക്കുടനി  പനി.ഡബബ.ഡനി.  റസട്ട്  ഹടൗസനിസന്റെ  കഗ്രഡട്ട്  17-3-2013-സല  സ.ഉ.
(അചടനി)  നമ്പര് 58/2013/സപഭാ.  മ.  വ.  പ്രകേഭാരലാം  ഉയര്ത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   നനിലവനില
ഒഴനിവളള കുക്കട്ട്-കേലാം-വഭാചര് തസനികേയനില നനിയമനലാം നടതനതനിനുളള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

ഒറത്തവണ നവതീകേരണ പദതനിയനില ഉളസപടുത്തനിയ കറഭാഡുകേള 

34 (736) ശതീ  .    റനി  .    വനി  .    രഭാകജെഷട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒറത്തവണ  നവതീകേരനിക്കുന  പദതനിയനില  ഉളസപടുത്തനി  കേണ്ണൂര്  ജെനില്ലയനിസല
കേല്ലവഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനില ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച കറഭാഡുകേളുസട വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;  

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡുകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി  അറനിയനിക്കുകമഭാ;
കറഭാഡുകേളുസട നനിര്മ്മേഭാണലാം എനകത്തയട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴനിയുസമനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ഒറത്തവണ നവതീകേരനിക്കുന പദതനിയനില ഉളസപടുത്തനി കേണ്ണൂര്

ജെനില്ലയനിസല കേല്ലവഭാകശ്ശേരനി മണ്ഡലത്തനില  200  ലക്ഷലാം രൂപയുസട പ്രവൃത്തനികേളക്കുളള

ഭരണഭാനുമതനി  2015-2016-ല  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി*

കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

അനുബനത്തനിസല  ക്രമ  നമ്പര്  1  മുതല  11  വസരയുളള  പ്രവൃത്തനികേള

പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  30-12-2016-നട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന്

കേഴനിയുസമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷ.

ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപനിസന്റെ നനിലവനിലുളള പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനി

കക്കണതനിനഭാല ക്രമ നമ്പര് 12- ാാ മസത്ത പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.

ക്രമ നമ്പര് 13 മുതല 16 വസരയുളള പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

കുനമലാംഗലലാം മനിനനി സനിവനില കസഷന് 

35 (737) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം

രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനിര്മ്മേഭാണലാം  നടനവരുന  കുനമലാംഗലലാം  മനിനനി  സനിവനിലകസഷസന്റെ

സമഭാത്തലാം എസനികമറട്ട് തുകേ 7.15  കകേഭാടനിയഭാസണനലാം അതനില 4 കകേഭാടനി രൂപയട്ട് മഭാത്രമഭാണട്ട്

ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുള്ളസതന വനിവരവലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കശഷനിക്കുന  തുകേയ്ക്കുകൂടനി  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനി  നനിലവനിലുള്ള

കേരഭാറുകേഭാരസനസക്കഭാണട്ട് പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് സകേടനിട വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയറനിലനനിനലാം

എസനികമറട്ട്  ലഭവമഭാകുന  മുറയട്ട്  ഫണനിസന്റെ  ലഭവതയനുസരനിചട്ട്  കശഷനിക്കുന തുകേയട്ട്

ഭരണഭാനുമതനി  നലകുനകേഭാരവലാം  പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  എനഭാല  കശഷനിക്കുന

പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നലകുന മുറയട്ട് പുതുക്കനിയ സടണര് നടപടനികേളനിലൂസട

മഭാത്രകമ കേരഭാറുകേഭാരസന കേസണതവഭാന് വവവസ്ഥയുളള. 

* സസലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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മഴുവകഞരനി-ചൂണല കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം 

36 (738) ശതീ  .    മുരളനി സപരുസനല്ലനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

തൃശൂര്-കുറനിപ്പുറലാം ഹഹകവയനില ചൂണല പഞഭായത്തനിസല മഴുവകഞരനി മുതല
ചൂണല  വസരയുള്ള  5  കേനികലഭാമതീറര്  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഭൂമനി
ഏസറടുക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതട്ട് ഘടത്തനിലഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

തൃശ്ശൂര്-കുറനിപ്പുറലാം  ഹഹകവയനില ചൂണല പഞഭായത്തനിസല മഴുവകഞരനി  മുതല
ചൂണല  വസരയുളള  5  കേനികലഭാ  മതീറര്  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കല
സലാംബനനിച പ്രഭാഥമനികേ സചേലവകേളക്കഭായനി  10  ലക്ഷലാം രൂപ  അനുവദനിക്കുനതനിനുളള
സപ്രഭാകപഭാസല വനിവരങ്ങള റവനബ വകുപനില പരനികശഭാധനയനിലഭാണട്ട്.  ആയതട്ട് പരനികശഭാധനിച്ചു
ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് ഈ സപ്രഭാകപഭാസലനികനല തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കകേഭാരുകത്തഭാടട്ട്-മൂക്കലാംസപടനി-കേണമല കറഭാഡട്ട് 

37 (739) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജെഭാര്ജെട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയലാം ജെനില്ലയനിസല കകേഭാരുകത്തഭാടട്ട്  -മൂക്കലാംസപടനി-കേണമല കറഭാഡനിസന്റെ
ബനിഎലാം&ബനിസനി തരത്തനിലുള്ള പണനി അടുത്തകേഭാലത്തട്ട് നടത്തനിയതനിനട്ട് എത്ര കകേഭാടനി
രൂപ കേരഭാര് പ്രകേഭാരലാം സചേലവഴനിചനിട്ടുണട്ട്; ഇതനിസന്റെ കേരഭാറുകേഭാരന് ആരഭാണട്ട്;

(ബനി) എനഭാണട്ട് ഇടൗ കറഭാഡനിസന്റെ പണനി തുടങ്ങനിയതുലാം പൂര്ത്തനിയഭായതുലാം എനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പണനി  തതീര്ന  ഉടസന  തസന  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിസന്റെ  പല  ഭഭാഗങ്ങളുലാം
സപഭാടനിസപഭാളനിഞട്ട് ഗതഭാഗതകയഭാഗവമല്ലഭാതഭായതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസസ്തുത  കറഭാഡനിസന്റെ  കജെഭാലനികേളക്കട്ട്  കമലകനഭാടലാം  വഹനിച
സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് ഉകദവഭാഗസ്ഥര് ആസരഭാസക്കയഭാണട്ട്;

(ഇ)  സതവസനനഭായ  ഒരു  ഉനത  ഉകദവഭാഗസ്ഥസന്റെ  ചുമതലയനിൽ  ഇടൗ
കറഭാഡനിസന്റെ പണനി പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  പരനികശഭാധനയനില ഇടൗ കറഭാഡനിസന്റെ പണനിയനില അഴനിമതനി നടനതഭായനി
കേസണത്തനിയഭാല അതനിനട്ട് കേഭാരണക്കഭാരഭായ ഉകദവഭാഗസ്ഥര്,  കകേഭാണടഭാക്ടര് എനനിവര്സക്കതനിസര
അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് തയ്യറഭാകുകമഭാ;
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(ജെനി) കറഭാഡനിസന്റെ എസനികമറട്ട് തുകേ എത്രസയനലാം എഗ്രനിസമന്റെട്ട് തുകേ എത്രസയനലാം
കേരഭാറുകേഭാരനട്ട്  പനി.  ഡബ.  ഡനി.  കേരഭാര്  തുകേ  മുഴുവനുലാം  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ  എനലാം
വനിശദഭാലാംശങ്ങള സഹനിതലാം സവളനിസപടുതകമഭാ?      

ഉത്തരലാം

(എ)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിയുസട  ഒനഭാലാം  ഘടത്തനിനട്ട് 1,43,03,490  രൂപ  സപന്റെനിലാംഗട്ട്
ബനില്ലനില ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി പ്രവൃത്തനിയുസട കേരഭാറുകേഭാരന് ശതീ.  കുരവഭാകക്കഭാസട്ട്
സഭാബ, M/s. കേഭാവങല കറഭാഡട്ട് ബനിലകഡഴട്ട് ആണട്ട്. 

(ബനി) 27-11-2014-ല പണനി തുടങ്ങനി. പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ല.

(സനി)  പണനി നടനവരസവ കറഭാഡനിസന്റെ ചേനില ഭഭാഗങ്ങളനില കകേടുപഭാടുകേള വനതട്ട്
ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്. ആയതട്ട് പരനിഹരനിച്ചുവരുനണട്ട്. 

(ഡനി)  അസനിസന്റെട്ട്  എകനികേബടതീവട്ട്  എഞനിനതീയറഭായ  ശതീ.  അലകട്ട്  കതഭാമസട്ട്,
അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാരഭായ  ശതീമതനി  മതീര,  ശതീമതനി  പ്രസ്സനി,  ഓവര്സനിയര്
ശതീ. ചേഭാകക്കഭാ ടനി. എലാം. എനനിവരഭാണട്ട് പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് കമലകനഭാടലാം വഹനിചതട്ട്. 

(ഇ)  പരഭാതനി  പ്രകതവകേലാം  തനഭാല  അകനസഷനിക്കുനതഭാണട്ട്.  പ്രവൃത്തനിയനില
എസന്തങനിലുലാം  നബനതകയഭാ  അഴനിമതനികയഭാ  ശദയനിലസപടുനപക്ഷലാം  അകനസഷനിചട്ട്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(എഫട്ട്)  അഴനിമതനി നടനതഭായനി സതളനിഞഭാല കേഭാരണക്കഭാരഭായവര്സക്കതനിസര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ജെനി) എസനികമറട്ട് തുകേ – 796  ലക്ഷലാം രൂപ

എഗ്രനിസമന്റെട്ട് തുകേ – 949 ലക്ഷലാം രൂപ

കേരഭാര് തുകേ ഒനലാം നലകേനിയനിടനില്ല. 

കപരൂചഭാല പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം 

38 (740) ശതീ  .    രഭാജു എബഹഭാലാം :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കപരൂചഭാല  പഭാലലാംനനിര്മ്മേഭാണലാം  എന  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  സപഭാതുജെനങ്ങളക്കട്ട്
തുറനസകേഭാടുക്കഭാനഭാവസമനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇകപഭാള പഭാലത്തനിസന്റെ എസന്തഭാസക്ക
പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  നടക്കുനതട്ട്;  ഇനനിയുലാം  എസന്തഭാസക്ക  പ്രവൃത്തനികേള
പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുസണനട്ട്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കപരൂചഭാല പഭാലലാം എനഭാണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചതട്ട്;  നനിര്മ്മേഭാണലാം
മുടങ്ങഭാനുണഭായ  കേഭാരണലാം  എന്തഭാസണനലാം  ഇകപഭാള  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
എസന്തങനിലുലാം തടസ്സലാം കനരനിടുനകണഭാസയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പഭാലത്തനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണസചലവട്ട് എത്ര രൂപയഭാണട്ട്;  അകപ്രഭാചട്ട് കറഭാഡട്ട്
നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇതനില ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കപരൂചഭാല  പഭാലത്തനിസന്റെ  പ്രവൃത്തനി  8-1-2017-നട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി
സപഭാതുജെനങ്ങളക്കട്ട്  തുറനസകേഭാടുക്കുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  1st  പനിയര്  സലഭാകക്കഷന്
ഒഴനിസകേയുളളതനിസന്റെ  ഫടൗകണഷനുലാം  സബട്ട്  സ്ട്രേക്ചേറുലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  സൂപര്
സ്ട്രേക്ചേറനിസന്റെ പണനികേള നടനസകേഭാണനിരനിക്കുന. 1st  പനിയര് സലഭാകക്കഷസന്റെ ഫടൗകണഷന്,
സബട്ട് സ്ട്രേക്ചേര്, സൂപര് സ്ട്രേക്ചേര് എനതീ പണനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണട്ട്. 

(ബനി)  7-8-2012-ലഭാണട്ട്  പണനികേള  ആരലാംഭനിചതട്ട്.  കമഭാശമഭായ  കേഭാലഭാവസ്ഥ
മൂലവലാം മണനിയഭാര്ഡഭാലാം  തുറക്കുകമ്പഭാഴുളള  സവളളസപഭാക്കലാം കേഭാരണവലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
തടസ്സലാം കനരനിടനിട്ടുണട്ട്. എനഭാല ഇകപഭാള പണനികേള പുകരഭാഗമനിക്കുന. 

(സനി) 6 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് സഭാകങതനികേഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുളളതട്ട്. ഫണട്ട് അപരവഭാപതമൂലലാം
അകപ്രഭാചട്ട് കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം ഇതനില ഉളസപടുത്തനിയനിടനില്ല.  ഫണട്ട് വരുന മുറയട്ട്
ഏസറടുക്കുനതഭാണട്ട്. 

ആറനിങ്ങല ഹബപഭാസട്ട് കറഭാഡട്ട് 

39 (741) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ആറനിങ്ങല ഹബപഭാസട്ട് കറഭാഡട്ട് പദതനി നടപനില വരുതനതനിനട്ട് 2016 -2017-സല
ബഡ്ജെറനില എത്ര തുകേ നതീക്കനിവചനിട്ടുസണനലാം,  പദതനി ഏതു രതീതനിയനില  നടപനില
വരുതനതനിനഭാണട്ട് തതീരുമഭാനസമടുത്തനിട്ടുള്ളസതനലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനസപട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാസണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  പദതനിയുമഭായനി  ബനസപട  സ്ഥലസമടുപട്ട്  ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാസണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആറനിങ്ങല ഹബപഭാസനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം  കകേന്ദ്ര കറഭാഡട്ട്  ഗതഭാഗത
മനഭാലയത്തനിസന്റെ കദശതീയപഭാതഭാ വനികേസന പദതനിയഭായ എന്. എചട്ട്. ഡനി. പനി. ഘടലാം III-ല
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ഓചനിറതനിരുവനന്തപുരലാം ഭഭാഗത്തനില ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.  ഈ പദതനിയുസട
സചേലവട്ട് വഹനിക്കുനതട്ട് കകേന്ദ്ര മനഭാലയമഭാണട്ട്. 

(ബനി) ആറനിങ്ങല ഹബപഭാസട്ട് ഉളസപസട ഓചനിറ-തനിരുവനന്തപുരലാം പഭാതയുസട
പുതനിയ വനിശദമഭായ കപ്രഭാജെക്ടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് (ഡനി. പനി. ആര്.) തയ്യഭാറഭാക്കഭാന് നഭാഷണല
ഹഹകവ അകതഭാറനിറനി ഓഫട്ട് ഇന്തവ കേണസളടന്റെനിസന ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  വനിശദമഭായ കപ്രഭാജെക്ടട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  (ഡനി.  പനി.  ആര്.)  അലാംഗതീകേരനിചതനിനുകശഷകമ
സ്ഥലസമടുപട്ട് ആരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുകേയുളള. 

സര്ക്കഭാര് കറഭാഡുകേളനിസല കേകയ്യറലാം

40 (742) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട്   :
ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദശനിയപഭാതയുലാം  സലാംസ്ഥഭാനപഭാതയുമുളസപസടയുള്ള  സര്ക്കഭാര്  കറഭാഡുകേള
സസകേഭാരവവവക്തനികേള  കേകയ്യറനി  അവരുസട  സഭാധന  സഭാമഗ്രനികേള  സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുന
കേഭാരവലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഇങ്ങസന സഭാധനസഭാമഗ്രനികേള സൂക്ഷനിചനിരനിക്കുനതട്ട് കേഭാരണലാം കേഭാലനട
യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം ബദനിമുട്ടുണഭാകുന കേഭാരവലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില  ഇതട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുളള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  കദശതീയ  പഭാതകേളുസടയുലാം  സലാംസ്ഥഭാന
പഭാതകേളുസടയുലാം വനിവനിധ ഭഭാഗങ്ങളനില നടപഭാതകേളുലാം കറഭാഡനിസന്റെ വശങ്ങളുലാം സസകേഭാരവ
വവക്തനികേള കേകയ്യറനി അവരുസട സഭാധന സഭാമഗ്രനികേള സൂക്ഷനിക്കുനതഭായുലാം ഇതുമൂലലാം
കേഭാലനട യഭാത്രക്കഭാര്ക്കട്ട് ഒരു പരനിധനിവസര ബദനിമുട്ടുണഭാകുനതഭായുലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.
ഇത്തരലാം  കേകയ്യറങ്ങള  ശദയനിലസപടുന  മുറയ്ക്കുതസന  കേകയ്യറക്കഭാര്ക്കട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്
നലകേഭാനുലാം സസകമധയഭാ ഒഴനിയഭാന് തയ്യഭാറഭാകേഭാത്തവസര റവനബ, കപഭാലതീസട്ട് അധനികേഭാരനികേള
എനനിവരുസട സഹഭായകത്തഭാസട ഒഴനിപനിക്കുനതനിനുമുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  കറഭാഡുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം
കേഭാലനട  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം  സുരക്ഷനിതയഭാത്ര  സഭാധവമഭാക്കുനതനിനുലാം
കവണനി കകേരളഭാ  ഹഹകവ സപ്രഭാടക്ഷന്  ആക്ടട്ട്  ബഭാധകേമഭാക്കനി  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്

1761/2018
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(ഹകേ) നമ്പര് 63/16/സപഭാ. മ. വ. തതീയതനി 3-9-2016 പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്
പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര് ഇതട്ട് ആദവമഭായഭാണട്ട് നനിയമലാം പ്രഭാബലവത്തനില
സകേഭാണ്ടുവരുനതട്ട്.  ടനി  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്
കറഭാഡുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  കേഭാലനട  യഭാത്രക്കഭാര്ക്കുലാം  വഭാഹനങ്ങളക്കുലാം
സുരക്ഷനിതയഭാത്ര  സഭാധവമഭാക്കുനതനിനുലാം സലാംസ്ഥഭാനസത്ത നഭാഷണല ഹഹകവയുലാം,
കസറട്ട്  ഹഹകവയുലാം  പ്രധഭാന  ജെനില്ലഭാ  കറഭാഡുകേളുലാം  1999-സല  കസറട്ട്  ഹഹകവ
സപ്രഭാടക്ഷന്  ആക്ടട്ട്  (സസക്ഷന്  3)  പ്രകേഭാരമുളള  ഹഹകവ  ആക്കനി  പ്രഖവഭാപനിചട്ട്
സലാംരക്ഷനിച്ചുസകേഭാണ്ടുലാം  ടനി  കേഭാരവങ്ങളുസട  നനിരതീക്ഷണത്തനിനഭായനി  എന്.എചട്ട്.-സന്റെ
പരനിധനിയനില  വരുന  കറഭാഡുകേളുസട  ഹഹകവ  അകതഭാറനിറനിയഭായനി  എകനികേബടതീവട്ട്
എഞനിനതീയര്  (എന്.എചട്ട്.)-കനയുലാം  കസറട്ട്  സസഹകവയുകടയുലാം  പ്രധഭാനസപട  ജെനില്ലഭാ
കറഭാഡുകേളുസടയുലാം ഹഹകവ അകതഭാറനിറനിയഭായനി എകനികേബടതീവട്ട് എഞനിനതീയര് (ആര് &
ബനി)-കയയുലാം 1999-സല കസറട്ട് ഹഹകവ സപ്രഭാടക്ഷന് ആക്ടട്ട്  (സസക്ഷന് 4) പ്രകേഭാരലാം
നനിയമനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്   വകുപട്ട്  കറഭാഡുകേളനിസല
കേകയ്യറങ്ങള അപകപഭാളതസന കേസണത്തഭാനുലാം അവ ഒഴനിപനിക്കഭാനുലാം എഞനിനതീയര്മഭാരുസട
കറഭാഡുപരനികശഭാധന കൃതവമഭായനി നടതനതനിനുമുളള നനിര്കദ്ദേശവലാം സര്ക്കഭാര് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

സനടുമങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിസല ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുസട കശഭാചേനതീയഭാവസ്ഥ 

41 (743) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന്  :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സനടുമങ്ങഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനിസല ഗ്രഭാമതീണ കറഭാഡുകേളുസട കശഭാചേനതീയഭാവസ്ഥ
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഞഭായത്തട്ട് കറഭാഡുകേള പനി.  ഡബത.  ഡനി.  മുകഖന ഒറത്തവണ പണനി
നടത്തനി ഗതഭാഗതകയഭാഗവമഭാക്കുന പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത  കറഭാഡുകേളുസട  പുനരുദഭാരണ  പ്രവൃത്തനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  2015-2016  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  ഒറത്തവണ  പുനരുദഭാരണ
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  പഞഭായത്തട്ട്  കറഭാഡുകേളുസട  പുനരുദഭാരണലാം  നടതനതനിനഭായനി
വനിവനിധ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം  557.11  കകേഭാടനി  രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
പ്രസ്തുത കറഭാഡട്ട് പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന. 
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ആറനിങ്ങല പടണത്തനില നഭാഷണല ഹഹകവയുസട വതീതനികൂടല 

42 (744) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ആറനിങ്ങല പടണത്തനില നഭാഷണല ഹഹകവയുസട വതീതനികൂട്ടുന പദതനി
ഏതട്ട്  ഘടത്തനിലഭാസണനലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എനഭാരലാംഭനിക്കുസമനലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രവൃത്തനിയുസട  കേരഭാര്  ഏസറടുത്തനിരനിക്കുനതട്ട്  ആരഭാസണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ആറനിങ്ങല പടണത്തനില കദശതീയപഭാതയുസട വതീതനി കൂട്ടുന പദതനിയുസട
സടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സടണര്  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  ഗവണസമന്റെട്ട്
സടണര് കേമ്മേനിറനിക്കട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേമ്മേനിറനിയുസട  അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിചട്ട്  കേരഭാറുകേഭാരനുമഭായനി
എഗ്രനിസമന്റെട്ട്  വയ്ക്കുന  മുറയട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്.
കൂടഭാസത പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനി അളനട്ട് തനിടസപടുത്തഭാന്കവണ നടപടനി തസരനിതഗതനിയനിലഭാണട്ട്. 

(ബനി)  സടണര്  നടപടനികേള  നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  ആയതട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായഭാല
മഭാത്രകമ കേരഭാറുകേഭാരസന തതീരുമഭാനനിക്കഭാന് കേഴനിയൂ. 

മുല്ലകശ്ശേരനി കേമ്മേബണനിറനി സഹലത്തട്ട് സസന്റെര് സഭാഫട്ട് കേസഭാര്കടഴ ട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം

43 (T* 745) ശതീ  .    മുരളനി  സപരുസനല്ലനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തൃശ്ശൂര് ജെനില്ലയനിസല മുല്ലകശ്ശേരനി കേമ്മേബണനിറനി സഹലത്തട്ട് സസന്റെറനിസല സഭാഫട്ട്
കേസഭാര്കടഴട്ട്  സകേടനിടലാം  പഴകേനി  തഭാമസകയഭാഗവമല്ലഭാത്ത  അവസ്ഥയനിലഭാസണന  കേഭാരവലാം
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില സകേടനിടലാം സപഭാളനിച്ചുമഭാറനി പുതനിയ കേസഭാര്കടഴട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  ശദയനിലസപടനിടനില്ല.  ജെനില്ലഭാ ആശപത്രനികേള മുതല സബട്ട് സസന്റെര്
വസരയുളള  ആശപത്രനികേളുലാം,  അതനികനഭാടനുബനനിച  സകേടനിടങ്ങളുലാം  പരനിപഭാലനിക്കുനതട്ട്
ത്രനിതല പഞഭായത്തഭാണട്ട്.  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിസന പ്രകതവകേമഭായനി  ഏല്പനിക്കുന

* “T” മഭാറനിവച കചേഭാദവസത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.



100       കകേരള നനിയമസഭ                      സസപ്റലാംബര് 29, 2016

പ്രവൃത്തനികേള മഭാത്രകമ വകുപട്ട് ഏസറടുത്തട്ട് സചേയ്യഭാറുളള. 

മൂവഭാറ്റുപുഴ നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില ഉളസപടുന പ്രവൃത്തനികേള

44 (746) ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2016-2017  വര്ഷകത്തയ്ക്കുള്ള ബഡ്ജെറനില മൂവഭാറ്റുപുഴ നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില
ഉളസപടുന ഏസതഭാസക്ക പ്രവൃത്തനികേളക്കഭാണട്ട് തുകേ വകേസകേഭാള്ളനിചനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനികേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനഭായനി  എസന്തഭാസക്ക  നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  2016-2017 വര്ഷകത്തയ്ക്കുളള ബഡ്ജെറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില കദശതീയപഭാതഭാ
വനിഭഭാഗത്തനില  മൂവഭാറ്റുപുഴ  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില  മൂവഭാറ്റുപുഴ  ഹബപഭാസനിനഭായനി
15  കകേഭാടനി  രൂപ  വകേസകേഭാളളനിചനിട്ടുണട്ട്.  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  നനിരത്തട്ട്,  സകേടനിട
വനിഭഭാഗങ്ങളനിസല പ്രവൃത്തനികേള അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. 

സകേഭാടഭാരക്കര മനിനനി സനിവനില കസഷന് നനിര്മ്മേഭാണലാം
പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന് നടപടനി 

45 (747) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സകേഭാടഭാരക്കര മനിനനി സനിവനിലകസഷന് നനിര്മ്മേഭാണലാം തടസ്സസപടനിടട്ട് എത്രനഭാളഭായനി;

(ബനി) മനിനനി സനിവനില കസഷന് നനിര്മ്മേഭാണലാം പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്
ബഹു.  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുമനനിയുസട  സഭാനനിധവത്തനില കചേര്ന കയഭാഗത്തനില
ഹകേസക്കഭാണ തതീരുമഭാനങ്ങള എസന്തല്ലഭാമഭായനിരുന;

(സനി)  പ്രസ്തുത തതീരുമഭാനത്തനിസന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില എസന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മനിനനി  സനിവനിലകസഷന്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  അടനിയന്തരമഭായനി  പുനരഭാരലാംഭനിക്കഭാന്

എസന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുലാം?

ഉത്തരലാം

(എ) 14-8-2014  മുതല സകേഭാടഭാരക്കര മനിനനി സനിവനില കസഷന് നനിര്മ്മേഭാണലാം

* സസലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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മുടങ്ങനിക്കനിടക്കുകേയഭാണട്ട്. 

(ബനി)  കകേഭാണടഭാക്ടട്ട്  റദ്ദേട്ട്  സചേയ്യുകേ,  6  മഭാസകത്തഭാളലാം  കജെഭാലനികേള  തഭാമസലാം
വരുത്തനിയതനിനുളള  പനിഴ  ഈടഭാക്കഭാനുളള  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകേ  എനനിവയഭാണട്ട്
പ്രസസ്തുത കയഭാഗത്തനില ഹകേസക്കഭാണ  തതീരുമഭാനങ്ങള. 

(സനി  & ഡനി)  കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിസന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  കകേഭാണടഭാക്ടര്ക്കട്ട്
സടര്മനികനഷന് കനഭാടതീസട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. കകേഭാണടഭാക്ടര്  WP(c)25957/16 പ്രകേഭാരലാം
റനിടട്ട്  ഹര്ജെനി  ഫയല  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  കസ  ഓര്ഡര്  റദ്ദുസചേയ്യുനതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. ആയതട്ട് റദ്ദേട്ട് സചേയട്ട് കേനിട്ടുന മുറയട്ട് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മഭാളനികയക്കല സലവല കക്രഭാസനില ഓവര്ബനിഡ്ജെട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

46 (748) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിസല  പടനഭായര്കുളങ്ങര-
ശഭാസഭാലാംകകേഭാട  കറഭാഡനില  മഭാളനികയക്കല  സലവല  കക്രഭാസനില  ഓവര്ബനിഡ്ജെട്ട്
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഓവര്ബനിഡ്ജെട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം ഡനി.പനി.ആര്. തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുലാം
ഏതട്ട്  ഏജെന്സനിസയയഭാണട്ട് ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഡനി.പനി.ആര്.  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഓവര് ബനിഡ്ജെനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേരുനഭാഗപളളനി  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിസല  പടനഭായര്കുളങ്ങര -
ശഭാസഭാലാംകകേഭാട കറഭാഡനില മഭാളനികയക്കല സലവല കക്രഭാസനില കമല്പഭാലലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള
പദതനിക്കട്ട് കകേരള ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചേര് ഇന്സവസട്ട്സമന്റെട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനില (KIIFB)
ഉളസപടുത്തനി ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കറഭാഡ്സട്ട്  ആന്റെട്ട്  ബനിഡ്ജെസട്ട്  സഡവലപ്സമന്റെട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനഭാണട്ട്
സസഷവല പര്പസട്ട് സവഹനിക്കനിള (SPV). ഡനി. പനി. ആര്. സമര്പനിചനിടനില്ല. 

(സനി)  പ്രസ്തുത  പ്രവൃത്തനിക്കുകവണനിയുളള  വനിശദമഭായ  പദതനികരഖ  കകേരള
ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്  ഇന്സവസട്ട്സമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡനില  (KIIFB)  സമര്പനിചട്ട്,
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അവനിസടനനിനട്ട് ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുന മുറയട്ട് മഭാത്രകമ തുടര് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന്
കേഴനിയുകേയുളള. 

സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് റസട്ട്ഹടൗസുകേള നവതീകേരനിക്കഭാന് നടപടനി 

47  (749)  ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജെട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  റസട്ട്ഹടൗസുകേള  നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
എസന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  റസട്ട്ഹടൗസുകേളനിസല  മുറനികേളനിസല  ശടൗചേഭാലയങ്ങളനിസല  പഴകേനിയതുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്തതുമഭായ  ടഭാപ്പുകേള,  കക്ലഭാസറ്റുകേള  എനനിവ  മഭാറനി  സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനുലാം
മുറനികേള വൃത്തനിയഭായനി സൂക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം അടനിയന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് റസട്ട് ഹടൗസുകേള നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
കവണ എല്ലഭാ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിക്കഭാന് ബനസപട സകേടനിട വനിഭഭാഗലാം എകനികേബടതീവട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത  പഴക്കലാം  സചേനതുലാം
കേഭാലഹരണസപടതുമഭായ സമത്തകേളുലാം  കേടനിലുകേളുലാം  കേര്ടനുകേളുലാം  പ്രവര്ത്തനിക്കഭാത്ത ടഭാപ്പുകേളുലാം
കക്ലഭാസറ്റുകേളുലാം മഭാറനി സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

കേഴനിഞ  5  വര്ഷമഭായനി  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  റസട്ട്ഹടൗസുകേള  അനഭാഥമഭായനി
കേനിടക്കുകേയഭായനിരുന.  അഴനിമതനിയുലാം സകേടുകേഭാരവസ്ഥതയുലാം സകേഭാടനികുത്തനിവഭാണനിരുന.
പ്രശസങ്ങളഭായ മൂനഭാര്,  ആലുവ റസട്ട്  ഹടൗസട്ട്  എനനിവ സസകേഭാരവ  വവക്തനികേളക്കട്ട്
പഭാടത്തനിനു നലകേനി.  റസട്ട് ഹടൗസുകേസളപറനി വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട് ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയകറഭാടട്ട്
ആവശവസപടനിട്ടുണട്ട്, ആയതട്ട് ലഭനിചനിടനില്ല.  സകേടനിട വനിഭഭാഗത്തനില വലനിയ ഭരണമഭാറലാം
ആവശവമഭാസണനട്ട് കേഭാണുന. നടപടനികേള ഉകദ്ദേശനിക്കുന. 

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് മഭാവൂര് കറഭാഡട്ട്

48 (750) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് മഭാവൂര് കറഭാഡനില കൂളനിമഭാടട്ട് മുതല മഭാവൂര് വസരയുളള ഭഭാഗലാം
വളസര വതീതനി കുറവഭാസണന കേഭാരവലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത ഭഭാഗലാം  വതീതനി  കൂട്ടുനതനിനട്ട്  സ്ഥലലാം സപഭാനലാം വനിലസക്കടുക്കുനതനിനുളള
നനിര്കദ്ദേശലാം നനിലവനിലുകണഭാ;
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(സനി) കൂളനിമഭാടട്ട് പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം 2016-2017-സല ബഡ്ജെറനില പ്രഖവഭാപനിച
സഭാഹചേരവത്തനില മഭാവൂര് മുതല കൂളനിമഭാടട്ട് വസര കറഭാഡട്ട് വതീതനി കൂട്ടുനതനിനുളള നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി  &  സനി)   പ്രസ്തുത  ഭഭാഗലാം  വതീതനി  കൂട്ടുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  നനിര്കദ്ദേശങ്ങസളഭാനലാം
നനിലവനില പരനിഗണനയനിലനില്ല.  ഫണനിസന്റെ ലഭവതയനുസരനിച്ചു മഭാത്രകമ ഈ വനിഷയത്തനില
ആവശവമഭായ തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുളള. 

 സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട് സകേഭാടുതതതീര്ക്കഭാനുളള കുടനിശ്ശേനികേ

49 (751) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇടൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വരുനസമയത്തട്ട്  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപട്ട്  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്  കുടനിശ്ശേനികേയഭായനി  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  സകേഭാടുത
തതീര്ക്കഭാനുണഭായനിരുനസവനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേരഭാറുകേഭാരുസട കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ സമയബനനിതമഭായനി സകേഭാടുത തതീര്ക്കുനതനിനട്ട്
എന്തു നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വരുന സമയത്തട്ട്  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
കദശതീയപഭാതഭാ  വനിഭഭാഗത്തനില കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്  പദതനിയനിനത്തനില  50,01,70,146  രൂപയുലാം
പദതനിയനിതര  ഇനത്തനില  7,03,865  രൂപയുലാം  കുടനിശ്ശേനികേ  നലകേഭാനുണഭായനിരുന.
നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില  627.53  കകേഭാടനി  രൂപയുലാം  സകേടനിട
വനിഭഭാഗത്തനില  252.49  കകേഭാടനി  രൂപയുമഭാണട്ട്  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്  സകേഭാടുത
തതീര്ക്കഭാനുണഭായനിരുനതട്ട് (ആസകേ  930.111 കകേഭാടനി രൂപ).

(ബനി)  കേരഭാറുകേഭാരുസട  കുടനിശ്ശേനികേ  സകേഭാടുതതതീര്ക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ബനില
ഡനിസടൗണനിലാംഗട്ട്  സമ്പ്രദഭായലാം  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഫണനിസന്റെ  ലഭവതയനുസരനിചട്ട്
ബനില്ലുകേളുസട  മുന്ഗണനഭാക്രമത്തനില കേഴനിയുനത്ര കവഗത്തനില കുടനിശ്ശേനികേ  സകേഭാടുത
തതീര്ക്കഭാനഭാണട്ട്  സര്ക്കഭാര് ശമനിക്കുനതട്ട്.  കേഴനിഞ സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നലകേനിയ
എല്ലഭാ പണനികേളുലാം സചേയനിരുസനങനില കുടനിശ്ശേനികേ 5000 കകേഭാടനികയഭാളലാം വരുമഭായനിരുന.
പണനി  തുടങ്ങഭാന്  സഭാധനിക്കഭാത്തതനിനഭാല  കുടനിശ്ശേനികേ  കുറഞ.  ഈ  സര്ക്കഭാര്
കുടനിശ്ശേനികേ തുകേ നലകുനതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 
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സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിസന്റെ ആധുനനികേവലക്കരണലാം

50 (752) ശതീമതനി  പനി  .    അയനിഷഭാ  കപഭാറനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിസന്റെ ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിനട്ട് സസതീകേരനിക്കുന
നടപടനിക്രമങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളുസട  കേഭാരവക്ഷമതയുലാം  സുതഭാരവതയുലാം
ഉറപ്പുവരുത്തഭാന്  എസന്തല്ലഭാലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനസവനട്ട്
സവളനിസപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിസന ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുനതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
വനിവനിധ പരനിഷ്കഭാരങ്ങള ഏര്സപടുത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്. അവ തഭാസഴ പറയുലാം പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്: 

1. സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിസന്റെ മഭാനസല പരനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.

2.  പ്രവൃത്തനികേളുസട  എസനികമറട്ട്  ഓണഹലനഭായനി  സമര്പനിചട്ട്  അവയട്ട്
അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുനതനിനട്ട്  NIC  (National  Informatics  Center)യുമഭായനി
സഹകേരനിചട്ട് PRICE (Project Information and Cost Estimation) കസഭാഫട്ട് സവയര്
രൂപകേല്പന സചേയട്ട് നടപനിലഭാക്കനി.  ഈ കസഭാഫട്ട് സവയര് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് കേരഭാറുകേഭാരുസട
രജെനികസ്ട്രേഷന്, എഗ്രനിസമന്റെട്ട്  വയല, കേമ്പബടഹറസ്ഡട്ട് സമഷര്സമന്റെട്ട് ബക്കട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനി
വര്ക്കട്ട് ബനില്ലുകേള തയ്യഭാറഭാക്കുകേ, വര്ക്കനിസന്റെ പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുതകേ, ഗുണകമന
ഉറപ്പുവരുതകേ,  ഓണഹലനഭായനി  കേരഭാറുകേഭാരുസട  കപയ്സമന്റെട്ട്  നടതകേ  എനതീ
കേഭാരവങ്ങളഭാണട്ട് ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്.

3. ഇ-സടണറനിലാംഗട്ട് സനിസലാം നനിലവനില വരുത്തനി.

4.  ഇ  -കപസമന്റെട്ട്  സലാംവനിധഭാനലാം  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള
ഹകേസക്കഭാണ്ടുവരുന.  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട്,  ധനകേഭാരവവകുപട്ട്,  ഐ.  റനി.  വകുപട്ട്,
കസറട്ട് ബഭാങട്ട് ഓഫട്ട് ഇന്തവ,  കസറട്ട് ബഭാങട്ട് ഓഫട്ട് ടഭാവന്കൂര്,  എന്.ഐ.സനി.  എനതീ
സ്ഥഭാപനങ്ങള കമല പദതനികേളുമഭായനി സഹകേരനിചട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുന.

5.  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേള  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനില
ഉയര്തനതനികലയഭായനി കറഭാഡുകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില  MoRTH
Specification-നുലാം, Delhi Schedule of Rate-ഉലാം നടപനിലഭാക്കനി.

6. സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപട്ട് പ്രവൃത്തനികേളുസട ഗുണനനിലവഭാരലാം പരനികശഭാധനി
ക്കുനതനിനഭായനി ജെനില്ലഭാതലങ്ങളനില Quality Control  ലഭാബകേള സ്ഥഭാപനിച്ചു.
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7.  ആധുനനികേ സഭാകങതനികേവനിദവ  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുകവണനി ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ക്കട്ട്
സടയനിനനിലാംഗട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാമുകേള  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേന്ദ്രതീകൃത  പരനിശതീലനത്തനിനു
കവണനി കനരവമലാംഗലത്തട്ട് ഒരു സടയനിനനിലാംഗട്ട് സസന്റെര് തുടങ്ങുനതനിനുകവണനി  സകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണലാം നടനവരുന.

8. ഇകപഭാള കറഭാഡുകേളക്കട്ട് നഭാചേതറല റബ്ബഹറസ്ഡട്ട് ബനിറ്റുമനിന്, കവസട്ട്
പ്ലഭാസനികേട്ട്, കേയര് ജെനികയഭാസടകട്ട്റയനിലസട്ട്എനനിവ ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന.

ഡനിഹസന് വനിഭഭാഗത്തനിസന്റെ കേഭാരവക്ഷമത കൂട്ടുനതനിനുകവണനി കേമ്പബടര്വത്കൃത
ഡനിഹസന് നടപഭാക്കനിവരുന. പുതനിയ രതീതനികേളുലാം സഭാകങതനികേ വനിദവകേളുലാം ലഭവമഭാക്കുനതനിനു
കവണനിയുളള  ഉപകേരണങ്ങളുലാം  കസഭാഫട്ട് സവയറുലാം  വഭാങ്ങുനതനിനുലാം  പരനിശതീലനലാം
നലകുനതനിനുമുളള  നടപടനികേളുലാം  കകേരള  ഹഹകവ  റനിസര്ചട്ട്  ഇന്സനിറബടനിനട്ട്  ആവശവമഭായ
അധനികേ  ഉപകേരണങ്ങള  വഭാങ്ങുനതനിനുലാം  ഭടൗതനികേ  സടൗകേരവങ്ങള  സമചസപടുതനതനിനുലാം
ജെതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട് വനിദഗ്ദ്ധ പരനിശതീലനലാം നലകുനതനിനുമുളള നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിസന്റെ കേഭാരവക്ഷമതയുലാം സുതഭാരവതയുലാം ഉറപ്പുവരുതവഭാന്
ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്  (ഡനിഹസന്  &  അഡനിനനികസ്ട്രേഷന്)-സന്റെ  കേതീഴനില  ഒരു  പനി.  പനി.  യു.
യൂണനിറട്ട്,  (കപ്രഭാജെക്ടട്ട്  പ്രനിപകറഷന്  യൂണനിറട്ട്)  തനിരുവനന്തപുരതലാം, രണട്ട്  റനിജെനിയണല
യൂണനിറ്റുകേള  കകേഭാഴനികക്കഭാടുലാം  എറണഭാകുളതലാം  തുടങ്ങുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിച്ചു.  പ്രസ്തുത
യൂണനിറനില  ഇന്സവസനികഗഷന്  ഡനിഹസന്  വനിലാംഗുകേള  ഉണഭായനിരനിക്കുലാം.  ഈ
യൂണനിറ്റുകേളഭാണട്ട്  ഡനി.പനി.ആര്.-കേള  തയ്യഭാറഭാക്കുനതട്ട്.  അങ്ങസന  തയ്യഭാറഭാക്കുന
എസനികമറനിനട്ട്  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം നലകേനിയതനിനുകശഷലാം പ്രവൃത്തനി
സടണര് സചേയ്യുന.  രണഭാലാം  ഘടത്തനില  വര്ക്കട്ട്  കപ്രഭാഗ്രഭാമുമഭായനി  ലനിങട്ട്  സചേയ്യുവഭാനുലാം
എല്ലഭാ കപ്രഭാജെക്ടുകേളുലാം web based ആക്കുവഭാനുലാംകൂടനി public grievance queries കൂടനി
ഉളസപടുതവഭാനുമുളള  നടപടനികേള  എടുതവരുന.  കറഭാഡട്ട്,  പഭാലലാം  എനനിവയുസട
പരനിപഭാലനലാം  വളസര  പരനിതഭാപകേരമഭായഭാണട്ട്  കകേരളത്തനില  നടക്കുനതട്ട്.  അതട്ട്
നനഭായനി നടത്തഭാന് പ്രകതവകേ വനിഭഭാഗലാം രൂപതീകേരനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

 കറഭാഡുകേളുസടയുലാം നടപഭാതകേളുസടയുലാം സുരക്ഷനിതതസലാം

51 (753) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കറഭാഡുകേളക്കട്ട്  ഇരുവശവലാം  സസകേഭാരവവവക്തനികേളുലാം  സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം,
നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗ്രനികേളുലാം  തടനികേളുലാം  മറ്റുലാം  കൂടനിയനിടുനതുമൂലലാം  അപകേടങ്ങളുണഭാകുന
സഭാഹചേരവലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  അനധനികൃതമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗ്രനികേളുലാം  മറ്റുലാം
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കറഭാഡനിലുലാം  നടപഭാതകേളനിലുലാം  കൂടനിയനിടുനവര്സക്കതനിസര  എന്തട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്
സസതീകേരനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  കറഭാഡുകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  മറ്റുമഭായനി  നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗ്രനികേളുലാം
യനങ്ങളുലാം  നനിര്മ്മേഭാണമഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്  വളസര  മുന്കപ  തസന  ഇത്തരത്തനില
സൂക്ഷനിക്കുനതട്ട്  മഭാര്ഗ്ഗതടസ്സലാം സൃഷ്ടനിക്കുനതുലാം അപകേടങ്ങളക്കട്ട്  ഇടയഭാക്കുനതുമഭാസണനള്ള
വസ്തുത ഗടൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(ഡനി) എങനില ഈ സഭാഹചേരവങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനുലാം സുഗമമഭായ സഞഭാരലാം
ഉറപ്പുവരുതലാംവനിധലാം  കറഭാഡുകേസളയുലാം  നടപഭാതകേസളയുലാം  സുരക്ഷനിതമഭാക്കുനതനിനുലാം
ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  സ.ഉ.(ഹകേ)  നമ്പര്  63/16/സപഭാ.  മ.  വ.,
തതീയതനി 3-9-2016 പ്രകേഭാരലാം കറഭാഡ്സട്ട് ഡനിവനിഷന് എകനികേബടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാസര
ഹഹകവ  അകതഭാറനിറനി  ആയനി  നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിസന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
കറഭാഡുകേളുലാം  നടപഭാതകേളുലാം  കേകയ്യറുകേയുലാം  അവയട്ട്  നഭാശനഷ്ടലാം  വരുതകേയുലാം
സചേയതഭായനി  ശദയനിലസപടഭാല  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിസല  എകനികേബടതീവട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാര്  കറഭാഡട്ട്  സ്ഥനിതനി  സചേയ്യുന  പ്രകദശസത്ത  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനനില
കരഖഭാമൂലലാം പരഭാതനി നലകുനതുലാം അതനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ജെനില്ലഭാ കേളക്ടര്ക്കുലാം കപഭാലതീസട്ട്
കമധഭാവനിക്കുലാം നലകുനതുമഭാണട്ട്.  ബനസപട ജെനില്ലഭാതല അവകലഭാകേന കയഭാഗങ്ങളനില
ഇവ  റനിവബ  സചേയ്യുനതഭാണട്ട്.  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  പരഭാതനിയനിന്കമല  കപഭാലതീസട്ട്
അധനികേഭാരനികേള  7  ദനിവസത്തനിനുള്ളനില  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  നനിയമ
ലലാംഘനലാം നടതനവര്സക്കതനിസര കകേരള ഹഹകവ സപ്രഭാടക്ഷന് ആക്ടനിസല 12 മുതല
35  വസര വകുപ്പുകേള പ്രകേഭാരലാം കേര്ശന നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതുലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
ഈടഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  എകനികേബടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാരുലാം  കപഭാലതീസട്ട്
ഉകദവഭാഗസ്ഥരുലാം  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  യഥഭാസമയലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാത്ത
ഉകദവഭാഗസ്ഥനഭാസരയുലാം കുറക്കഭാരഭായനി കേണട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  

(സനി &ഡനി) ഗടൗരവമഭായനി  കേഭാണുനണട്ട്.  കറഭാഡുകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം
മറ്റുമഭായനി യനങ്ങളുലാം നനിര്മ്മേഭാണ സഭാമഗ്രനികേളുലാം കറഭാഡരനികേനിലുലാം മറ്റുലാം സൂക്ഷനിക്കുനതട്ട്
മഭാര്ഗ്ഗതടസ്സലാം,  അപകേടങ്ങള  മുതലഭായവയട്ട്  കേഭാരണമഭാകുസമനതനിനഭാല  പ്രസ്തുത
സഭാഹചേരവങ്ങള  ഒഴനിവഭാക്കഭാനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്  എല്ലഭാ
ഡനിവനിഷനുകേളനികലയുലാം  എകനികേബടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിസന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില കറഭാഡുകേളുസട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം മറ്റുമഭായനി യനങ്ങളുലാം



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 107

നനിര്മ്മേഭാണ  സഭാമഗ്രനികേളുലാം  കറഭാഡരനികേനിലുലാം  മറ്റുലാം  സൂക്ഷനിക്കുനതട്ട്  പരമഭാവധനി
ഒഴനിവഭാക്കനിയഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുനതട്ട്.   ജെനപ്രതനിനനിധനികേളുലാം
പ്രഭാകദശനികേ  സര്ക്കഭാരുകേളുലാം  രഭാഷതീയ  പ്രസ്ഥഭാനങ്ങളുലാം  കപഭാലതീസുലാം  റവനബ
ഉകദവഭാഗസ്ഥരുലാം  ഗതഭാഗത  വകുപ്പുലാം  ഇക്കഭാരവത്തനില  ഒറസക്കടഭായനി  നനിയമലാം
നടപനിലഭാക്കഭാന് സഹഭായനിചഭാകല വനിജെയനിക്കുകേയുള.

       സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് സതീല  വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനി

52 (754) ശതീ  .    വനി  .    സകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട്  കകേഭായ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം  രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് ഉടമസ്ഥതയനിലുളള സചേറുവണ്ണൂര് സതീല കകേഭാലാംപ്ലകനില ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന
സതീല മകറസതഭാരു കേമ്പനനികയഭാടുലാം കേനിടപനിടനിക്കുന ഗുണനനിലവഭാരലാം ഉളളതഭാണട്ട് എന
കേഭാരവലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)   സര്ക്കഭാര്  ഫണട്ട്  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സചേയ്യുന സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്
ആവശവമഭായ  സതീല  സര്ക്കഭാര്  ഉടമസ്ഥതയനിലുളള  സചേറുവണ്ണൂര്  സതീല
കകേഭാലാംപ്ലകനിലനനിനലാം  വഭാങ്ങനി  ഉപകയഭാഗനിക്കുനതനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  പരനിഗണന
നലകുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട്  കേരഭാറുകേഭാര്ക്കട്ട്  സസസനിഫനികക്കഷന്
അനുസരനിച്ചുള്ള സതീല ഏതട്ട്  കേമ്പനനിയനിലനനിനലാം വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  സസഭാതനവമുണട്ട്.
ഡനിപഭാര്ട്ടുസമന്റെട്ട് മുകഖന സതീല വഭാങ്ങനി നലകുന പതനിവട്ട് നനിലവനിലനില്ല.  കേരഭാറുകേഭാര്
വഭാങ്ങനിസക്കഭാണ്ടുവരുന  സമറതീരനിയലസനിസന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  പരനികശഭാധനിചകശഷമഭാണട്ട്
പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് ഉപകയഭാഗനിക്കഭാനുള്ള അനുവഭാദലാം നലകേനിവരുനതട്ട്.  എനഭാല ഒരു
പ്രകതവകേ സ്ഥലത്തട്ട് നനിനട്ട് സതീല വഭാങ്ങണസമനട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിക്കഭാന് വവവസ്ഥയനില്ല.
എനഭാലുലാം സര്ക്കഭാര് ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

    കേണങ്ങഭാടട്ട് - ഐലന്റെട്ട് പഭാലലാം

53 (755) ശതീ  .    കജെഭാണ സഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) എറണഭാകുളലാം ജെനില്ലയനിസല കേണങ്ങഭാടട്ട്-ഐലന്റെട്ട് പഭാലത്തനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനത്തനിസന്റെ തൽസ്ഥനിതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പഭാലത്തനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  എകപഭാൾ  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുസമനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  പഭാലത്തനിസന്റെ  അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡനിനഭായുളള  സ്ഥലസമടുപട്ട്  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില ഇതട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിസല കേഭാലതഭാമസത്തനിനട്ട്  കേഭാരണലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  പഭാലത്തനിസന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിട്ടുളള അഹലന്സമന്റെനിസന്റെ പകേര്പട്ട്
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്) ഈ പഭാലലാം എകപഭാൾ ഗതഭാഗതത്തനിനഭായനി തുറനസകേഭാടുക്കഭാന് സഭാധനിക്കുസമനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലത്തനിസന്റെ  17  സഭാനുകേളനില  14  എണവലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.   51
ബതീമുകേളനില 50 എണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.  കേണങ്ങഭാടട്ട് ഭഭാഗത്തട്ട് കബഭാകട്ട് കേളവര്ടനിസന്റെ
പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു. അകപ്രഭാചട്ട് കറഭാഡനിനുള്ള ഫടൗകണഷന് പണനികേള ആരലാംഭനിച്ചു.
പ്രവൃത്തനികേള പുകരഭാഗതനിയനിലഭാണട്ട്.

(ബനി)  2016  നവലാംബര് മഭാസകത്തഭാസട പഭാലലാം  പണനി  (അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡട്ട്  ഒഴനിസകേ)
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുസമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി)  അകപ്രഭാചട്ട് കറഭാഡനിനുള്ള സ്ഥലസമടുപട്ട് നടപടനികേളുസട ഭഭാഗമഭായനി സ്ഥലലാം
ഉടമകേളക്കട്ട് നലകകേണ വനിലയുസട കേഭാരവത്തനില റവനബ വകുപനിസന്റെ തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്
വനികധയമഭായനി മഭാത്രകമ അകപ്രഭാചട്ട് കറഭാഡട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയൂ. സ്ഥലസമടുപട്ട്
പ്രക്രനിയകേള പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല മൂനമഭാസത്തനിനുള്ളനില പഭാലലാം  പണനി പൂര്ണമഭായുലാം
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുലാം.

(ഇ) അഹലന്സമന്റെനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ഇകതഭാസടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം സചേയ്യുന.*

(എഫട്ട്) സ്ഥലസമടുപട്ട് നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചഭാല 3 മഭാസത്തനിനകേലാം അകപ്രഭാചട്ട്
കറഭാഡനിസന്റെ കജെഭാലനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട് പഭാലലാം ഗതഭാഗതത്തനിനട്ട് തുറനസകേഭാടുക്കുവഭാന്
കേഴനിയുലാം.

തുപക്കലട്ട്ല - കഗഭാസഭാഡ കറഭാഡനില പഭാലലാം

54 (756) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    സനല്ലനിക്കുനട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് അസലാംബനി നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിസല കുലാംബടഭാസജെ ഗ്രഭാമ
പഞഭായത്തനില  തുപക്കലട്ട്ല-കഗഭാസഭാഡ  കറഭാഡനില  പരപപഭാലലാം  പണനിയുനതനിനുള്ള
സപ്രഭാകപഭാസല ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഈ പഭാലത്തനിനുള്ള എസനികമറട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എസനികമറട്ട് തുകേ
എത്രയഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഈ പഭാലത്തനിനുള്ള ഭരണഭാനുമതനി എകപഭാള നലകേഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) സപ്രഭാകപഭാസല ലഭനിചനിടനില്ല.

(ബനി & സനി) ടനി  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  ഇന്സവസനികഗഷന്  റനികപഭാര്ടട്ട്,
ഡനിഹസന്  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനികലയഭായനി  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപട്ട്  ഡനിഹസന്
വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. ആയതട്ട് ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് മഭാത്രകമ ഇതു സലാംബനനിച
തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുള.

കുടനഭാടനിസല കറഭാഡുകേള

55 (757) ശതീ  .    കതഭാമസട്ട് ചേഭാണനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കുടനഭാടനിസല ഭൂപ്രകൃതനിയുസട പ്രകതവകേതമൂലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തനിയഭായ
കറഭാഡുകേളുസട  ഉപരനിതലലാം  സപഭാട്ടുകേയുലാം  കറഭാഡുകേള  ഭൂമനിയനികലക്കട്ട്  തഭാഴുകേയുലാം
സചേയ്യുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കറഭാഡുകേള സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  ശഭാസതീയ  നനിര്മ്മേഭാണ രതീതനികേള
അവലലാംബനിക്കുകമഭാ;

(സനി)   പ്രസസ്തുത പ്രകദശസത്ത കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം സലാംബനനിചട്ട്  നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട്
മുകഖന പഠനലാം നടതനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  പ്രസസ്തുത  കറഭാഡുകേള  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്  കേയര്  ഭൂവസലാം,  റബ്ബഹറസ്ഡട്ട്
ബനിറ്റുമനിന്,  പ്ലഭാസനിക്കട്ട് മുതലഭായ ശഭാസതീയ നനിര്മ്മേഭാണരതീതനികേള അവലലാംബനിക്കുനതട്ട്
ഗുണകേരമഭാസണനട്ട് കബഭാദവസപടനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  പ്രസസ്തുത  പ്രകദശസത്ത  കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  സലാംബനനിചട്ട്  നഭാറട്ട്പഭാകേട്ട്
മുകഖന പഠനലാം നടതന കേഭാരവലാം ഇതുവസര പരനിഗണനിചനിടനില്ല.  പഠനലാം നടതനതഭാണട്ട്.  

സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനില നടപനിലഭാക്കുന പദതനികേള 

56 (758) ശതീ  .    സകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷലാം  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനില നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ബജെറനില പ്രഖവഭാപനിച പദതനികേള എസന്തല്ലഭാമഭാസണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വകുപനില കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനില ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചനിട്ടുള്ള
പുതനിയ  പ്രവൃര്ത്തനികേള  ഏസതല്ലഭാലാം;  ഒഭാകരഭാ  പ്രവൃത്തനിയ്ക്കുലാം  അനുവദനിച  തുകേ
എത്രയഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷലാം  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
വകുപനില നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി ബഡ്ജെറനില പ്രഖവഭാപനിച പദതനികേളുസട വനിവരലാം
അനുബനലാം * ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി)  കദശതീയപഭാത വനിഭഭാഗത്തനില മുരഭാടട്ട്  പഭാലലാം പ്രവൃത്തനിക്കട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തനിക്കട്ട് 50 കകേഭാടനി രൂപ അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  നനിരതകേളുലാം
പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗത്തനില  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനില  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച
പ്രവൃത്തനികേളുസട വനിവരലാം അനുബനലാം * ആയനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

മുടപല്ലൂര് - മലാംഗലലാം ഡഭാലാം കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

57 (759)   ശതീ  .    സകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനിസല  മുടപല്ലൂര്-മലാംഗലലാംഡഭാലാം  കറഭാഡനിസന്റെ
കശഭാചേനതീയഭാവസ്ഥ ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  മുടപല്ലൂര്-മലാംഗലലാംഡഭാലാം കറഭാഡട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിസന്റെ ഇകപഭാഴസത്ത അവസ്ഥ
എന്തഭാസണനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  കറഭാഡനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം  അടനിയന്തരമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി & സനി) ആലത്തൂര്  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിസല  മുടപല്ലൂര്  മലാംഗലലാം  ഡഭാലാം
കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് 14-7-2009-സല സ.ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 1045/2009/ സപഭാ. മ. വ.-ല
ഉളസപടുത്തനി  525  ലക്ഷലാം  രൂപയുസട  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  തുടര്നട്ട്  532  ലക്ഷലാം
രൂപയുസട സഭാകങതനികേഭാനുമതനിയുലാം നലകേനിയനിരുന.  പ്രസ്തുത കറഭാഡനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏസറടുത്തനിരുന  M/s.  ഏബനിള ഗ്രൂപട്ട് കടഡനിലാംഗട്ട് കകേഭാണടഭാകക്ടഴട്ട്
എന സ്ഥഭാപനസത്ത രണ്ടു തവണ കേരഭാര് കേഭാലഭാവധനി  ദതീര്ഘനിപനിചട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുലാം
പണനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാത്തതനിനഭാല  24-1-2014-നട്ട്  നകഷ്ടഭാത്തരവഭാദനിതസത്തനില
കേരഭാറനില നനിനട്ട് നതീക്കലാം സചേയ്യുകേയുണഭായനി. ബഭാക്കനി പ്രവൃത്തനിക്കട്ട് 3 തവണ ദര്ഘഭാസട്ട്
ക്ഷണനിച്ചുസവങനിലുലാം  വളസര  കൂടനിയ  നനിരക്കനിലുള്ള  ദര്ഘഭാസുകേള  മഭാത്രമഭാണട്ട്
ലഭവമഭായതട്ട്.  15-3-2016-നട്ട്  വതീണ്ടുലാം  സടണര്  ക്ഷണനിചകപഭാള  3  ദര്ഘഭാസുകേള
ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനില  കുറഞ  നനിരക്കട്ട്  കരഖസപടുത്തനിയ  കേരഭാറുകേഭാരസന്റെ
78.90%  അധനികേ  നനിരക്കനിലുള്ള  ദര്ഘഭാസട്ട്,  ആവശവമഭായ  തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

എയനിഞലവഭാലനി-മൂലക്കയലാം കറഭാഡനിസന്റെ പണനി

58 (760) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജെഭാര്ജെട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജെനില്ലയനിസല  ഏയനിഞലവഭാലനി-മൂലക്കയലാം  കറഭാഡനിസന്റെ  പണനി
അടുത്തകേഭാലത്തട്ട് നടത്തനിയതട്ട് ഏതട്ട് കകേഭാണടഭാക്ടറഭാണട്ട്; കപരു വനിവരലാം സവളനിസപടുത്തഭാകമഭാ;

(ബനി)  എന്തട്ട്  തുകേയഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  കറഭാഡുപണനി  നടത്തനിയതട്ട്;  ഇതനിസന്റെ
എസനികമറട്ട് തുകേ എത്ര; എഗ്രനിസമന്റെട്ട് തുകേ എത്ര; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  എനഭാണട്ട് പ്രസ്തുത കറഭാഡനിസന്റെ പണനി തുടങ്ങനിയസതനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയസതനലാം
സവളനിസപടുത്തഭാകമഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  കറഭാഡനിസന്റെ  പണനി  തതീര്ന  ഉടന്  തസന  പ്രസ്തുത  കറഭാഡനിസന്റെ  പല  ഭഭാഗങ്ങളുലാം
സപഭാടനിസപഭാളനിഞതുമൂലലാം ജെനങ്ങളക്കട്ട് ഉണഭായനിട്ടുള്ള ബദനിമുടട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  പ്രസസ്തുത  കറഭാഡനിസന്റെ  പണനിയട്ട്  കമലകനഭാടലാം  വഹനിച  പനി.  ഡബ.  ഡനി.
ഉകദവഭാഗസ്ഥര് ആസരഭാസക്ക; വനിവരനിക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  കറഭാഡു  പണനിയനില  ക്രമകക്കടട്ട്  ഉള്ളതഭായനി  ആകക്ഷപമുള്ളതനിനഭാല
സതവസനരഭായ ഉകദവഭാഗസ്ഥസര ഉളസപടുത്തനി ഇടൗ കറഭാഡനിസന്റെ പണനി വനിശദമഭായനി
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പരനികശഭാധനിക്കുവഭാന് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ജെനി)  വനിശദമഭായ പരനികശഭാധനയുസട സവളനിചത്തനില,  ഇടൗ കറഭാഡു പണനിയനില
അഴനിമതനി  നടനനിട്ടുസണങനില  അതനിനട്ട്  കേഭാരണക്കഭാരഭായ  പനി.  ഡബ്ളത.  ഡനി.
ഉകദവഭാഗസ്ഥര്സക്കതനിസരയുലാം  കകേഭാണടഭാക്ടര്സക്കതനിസരയുലാം  അടനിയന്തര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാന് തയ്യഭാറഭാക്കുകമഭാ; കേരഭാറുകേഭാരനട്ട് പനി. ഡബ്ളത. ഡനി. യനില നനിനലാം കേരഭാര് തുകേ
മുഴുവനുലാം സകേഭാടുത കേഴനികഞഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള സവളനിസപടുതകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ) പ്രസ്തുത കറഭാഡനിസന്റെ പണനി നടത്തനിയതട്ട് ശതീ. കജെഭാര്ജട്ട്  കുരുവനിള എന
കകേഭാണടഭാക്ടറഭാണട്ട്.

(ബനി) എസനികമറട്ട് തുകേ – ₹ 4,03,62,753

എഗ്രനിസമന്റെട്ട് തുകേ -    ₹ 4,22,73,306

(സനി) 21-4-2015-ല പണനി തുടങ്ങനി, പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ല.

(ഡനി)  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  ഉറവ ഉള്ളനിടത്തട്ട് സപഭാളനിഞകപഭായ ഭഭാഗങ്ങള
നനഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  പണനി പൂര്ത്തതീകേരനിചനിടനില്ല.

(ഇ)   അസനിസന്റെട്ട്  എകനികേബടതീവട്ട്  എഞനിനതീയറഭായ  ശതീ.  അലകട്ട്  കതഭാമസട്ട്,
അസനിസന്റെട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാരഭായ  ശതീമതനി  മതീര,  ശതീമതനി  പ്രസ്സനി,  ഓവര്സനിയര്
ശതീ. സുകരഷട്ട് എനനിവരഭാണട്ട് പ്രവൃത്തനികേളക്കട്ട് കമലകനഭാടലാം വഹനിചതട്ട്.

(എഫട്ട്)  പ്രകതവകേലാം  പരഭാതനി  തനഭാല  വനിശദമഭായനി  അകനസഷനിക്കുലാം.
പ്രവൃത്തനിയനില  എസന്തങനിലുലാം  നബനതകേകളഭാ,  അഴനിമതനികയഭാ  ശദയനിലസപടുനപക്ഷലാം
അകനസഷനിചട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ജെനി)  അഴനിമതനി  നടനനിട്ടുസണനട്ട്  സതളനിഞഭാല  കേഭാരണക്കഭാരഭായവര്ക്കട്ട്
എതനിസര  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  കേരഭാറുകേഭാരനട്ട്  തുകേ  ഒനലാം  നലകേനിയനിടനില്ല.
2,65,91,301 രൂപയുസട സപന്റെനിലാംഗട്ട് ബനിലട്ട്ല നനിലവനിലുണട്ട്.

ക്രമവനിരുദമഭായ മരഭാമത പണനികേള

59 (761) ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .   വനിജെയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജെഷട്ട് :
ശതീ  .   ഐ  .   ബനി  .    സതതീഷട്ട് :
ശതീ  .    സകേ  .    ബഭാബ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  മുൻ  സര്ക്കഭാരനിസന്റ  കേഭാലത്തട്ട്  നടത്തനിയ  ക്രമവനിരുദമഭായ  മരഭാമത

പണനികേസള  സലാംബനനിചട്ട്  അനസത്ത  വനിജെനിലന്സട്ട്  ഡയറക്ടര്  നടത്തനിയ
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അകനസഷണ റനികപഭാര്ടട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ഇടൗ പ്രശ്നത്തനില ആരുസടസയല്ലഭാലാം ഇടസപടലുസണനഭാണട്ട് റനികപഭാര്ടനില
സൂചേനിപനിചനിരനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടനിസന്റ ഒരു പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  റനികപഭാര്ടനിസന്റ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  സസതീകേരനിചനിട്ടുളള  നടപടനികേള
എസന്തഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പഭാലക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനില  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനില  നടക്കുനതഭായനി
പറയുന അഴനിമതനി  സഭാമ്പനിളഭാസയടുത്തട്ട് വനിജെനിലന്സട്ട് നടത്തനിയ ഒരു പഠന റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്  വകുപനിസല  അഴനിമതനികേള  തടയുനതനിനഭായനി
സമതീപകേഭാല,  ഇടക്കഭാല,  ദതീര്ഘകേഭാല  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  നടപനിലഭാകക്കണ  നടപടനികേള
സലാംബനനിച്ചുള്ളതഭാണട്ട് പ്രസ്തുത റനികപഭാര്ടട്ട്.

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സനിസലാം  സഡനി  റനികപഭാര്ടനില  പ്രകതവകേനിചട്ട്  ഒരു  ഉകദവഭാഗസ്ഥസനയുലാം
കപസരടുത്തട്ട്  പരഭാമര്ശനിചനിടനില്ല.  എനഭാല  ഓവര്സതീയര്മഭാര്,  അസനിസന്റെട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാര്,  അസനിസന്റെട്ട്  എകനികേബടതീവട്ട്  എഞനിനതീയര്മഭാര്,  എകനികേബടതീവട്ട്
എഞനിനതീയര്മഭാര്,  സൂപ്രണനിലാംഗട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാര്,  ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാര്,  വകുപട്ട്
സസക്രടറനി,  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുസസക്രടറനി,  മരഭാമത്തട്ട്  വകുപ്പുമനനി,  ധനകേഭാരവ  വകുപ്പുമനനി
തുടങ്ങനിയവര് അഴനിമതനിയനില കേണനികേളഭാസണനട്ട് റനികപഭാര്ടനില പരഭാമര്ശനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) പ്രസ്തുത പഠന റനികപഭാര്ടനിസന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ഡനി)  റനികപഭാര്ടട്ട്  പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.  റനികപഭാര്ടട്ട്  പഠനിചട്ട്  ഉചേനിതമഭായ
തതീരുമഭാനലാം  ഹകേസക്കഭാളനതഭാണട്ട്.   പുതനിയ സര്ക്കഭാര് ഇത്തരലാം റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസട
സവളനിചത്തനില ശക്തമഭായ അഴനിമതനി വനിരുദ നടപടനികേള എടുതവരുന.

             ഞഭാവളനിന്കേടവനില പഭാലലാം

60  (762)  ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒറപഭാലലാം,  തരൂര് അസലാംബനി  മണ്ഡലങ്ങസള  ബനനിപനിചട്ട്  ഭഭാരതപ്പുഴയട്ട്
കുറുസകേ ഞഭാവളനിന്കേടവനില പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറസപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ  ,
എങനിൽ പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) എത്ര തുകേയഭാണട്ട് ഉത്തരവട്ട് നലകേനിയതട്ട്;

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.

1751/2018.
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(സനി) ഉത്തരവനിസന്റെ സവളനിചത്തനില എസന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുസവന
വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  പഭാലത്തനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണപുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാസയനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?    

ഉത്തരലാം

(എ) 13-9-2010-സല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര് 1454/10/സപഭാ.  മ.  വ.
പ്രകേഭാരലാം പ്രകതവകേഭാനുമതനി പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  (പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കലാം സചേയ്യുന).*

(ബനി) 29 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട് ഉത്തരവട്ട് നലകേനിയതട്ട്.

(സനി)  സചേഹന ആസ്ഥഭാനമഭായുള്ള സ്റ്റൂപട്ട്  കേണസളടന്സനിസയ പദതനിയുസട
വനിശദമഭായ രൂപകരഖ തയ്യഭാറഭാക്കുവഭാന് 30 ലക്ഷലാം രൂപയുസട ഭരണഭാനുമതനികയഭാടുകൂടനി
ഏലപനിക്കുകേയുലാം  അവര്  വനിശദമഭായ  രൂപകരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കനി  സമര്പനിക്കുകേയുലാം
സചേയനിട്ടുണട്ട്.   പദതനിയുസട രൂപകരഖ  29-12-2010  തതീയതനിയനില അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി
സറയനിലകവ ചേതീഫട്ട് ബനിഡ്ജെട്ട് എഞനിനതീയര്ക്കട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

പദതനിയുസട  അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡനിനുകവണനിയുള്ള  ഭൂമനിയുസട  സര്കവ്വ
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുകേയുലാം  ആയതനിന്പ്രകേഭാരലാം  രണ്ടു  പഞഭായത്തനികലതുലാം  കൂടനി  ആസകേ
563.68 സസന്റെട്ട് ഭൂമനി ഏസറടുകക്കണതുണട്ട്.  ഇതനില 504.86 സസന്റെട്ട് ഭൂമനി സനലവയല
ആയതുസകേഭാണട്ട് ഭൂമനി പരനിവര്ത്തനത്തനിനുള്ള അലാംഗതീകേഭാരലാം ആവശവമഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഭൂമനി
പരനിവര്ത്തനത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷ  സപരനികങ്ങഭാട്ടുകുറനിശ്ശേനി  കൃഷനി  ഓഫതീസര്ക്കുലാം
ലക്കനിടനികപരൂര് പഞഭായത്തട്ട്  കൃഷനി  ഓഫതീസര്ക്കുലാം സമര്പനിക്കുകേയുലാം,  സപരനികങ്ങഭാട്ടുകുറനിശ്ശേനി
പഞഭായത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗകത്തയഭായനി  നലകേനിയ  അകപക്ഷ  പ്രഭാകദശനികേ  സമനിതനി
ശനിപഭാര്ശ  സചേയ്യഭാത്തതുമൂലലാം  കേഭാര്ഷനികകേഭാലപഭാദന  കേമ്മേതീഷന്  തളകേയുലാം  സചേയ.
ലക്കനിടനികപരൂര്  പഞഭായത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗതനനിനലാം  മറുപടനിസയഭാനലാം  ലഭനിചനില്ല.
അകപക്ഷ പുനനഃപരനികശഭാധനിക്കുവഭാനുള്ള അകപക്ഷ രണ്ടു പഞഭായത്തനികലയുലാം  കൃഷനി
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  30-1-2014-ല  നലകേനിയനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുനതനിനുലാം
സറയനിലകവ അധനികൃതര്ക്കട്ട് സസകന്റെജെട്ട് നലകുനതനിനുലാം കൂടനിയുള്ള  435  ലക്ഷലാം രൂപ
എസനികമറട്ട് തുകേ ആകുസമനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  പഭാലത്തനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ പുകരഭാഗതനി  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   പഭാലലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായുള്ള ഭൂമനി വനിട്ടുതരുവഭാന് രണ്ടു പഞഭായത്തനിസന്റെ ഭഭാഗതനനിനമുള്ള കുറചട്ട്
ഭൂവടമകേള എതനിര്പട്ട്  പ്രകേടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാവശവമഭായ  ഭൂമനി
ഏസറടുക്കുനതനിനുള്ള  ഭരണഭാനുമതനിയുലാം  സനലവയല  പരനിവര്ത്തനത്തനിനുള്ള

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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അലാംഗതീകേഭാരവലാം  ലഭവമഭായതനിനുകശഷലാം  മഭാത്രകമ  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.

5-9-2016-നട്ട്  സപരനികങ്ങഭാട്ടുകുറനിശ്ശേനി  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിസല ഞഭാവളനിന്കേടവനില
പഭാലലാം  സലാംബനനിചട്ട്  കേര്ഷകേപ്രതനിനനിധനികേളുലാം  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്  ഭരണസമനിതനിയുമഭായനി
ബഹുമഭാനസപട  പനികനഭാക്കകക്ഷമ  പടനികേജെഭാതനി  വനികേസന,  നനിയമ,  സഭാലാംസഭാരനികേ
വകുപ്പുമനനിയുസട  അദവക്ഷതയനില  കൂടനിയ  കയഭാഗത്തനില  കേര്ഷകേരുസട  എതനിര്പട്ട്
കേഭാരണലാം സ്ഥലസമടുപനിനട്ട് തതീരുമഭാനമഭായനിടനില്ല.

കഫഭാര്ടട്ട്സകേഭാചനി സവളനി കസഭാര്ട്സട്ട് കകേഭാലാംപ്ലക ട്ട്

61 (763) ശതീ  .   സകേ  .   സജെ  .   മഭാകനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സകേഭാചനി നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനില എൽ.  എ.  സനി.-എ.  ഡനി.  എസട്ട്.-ൽ
ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  കഫഭാര്ടട്ട്സകേഭാചനി  സവളനി  കസഭാര്ട്സട്ട്  കകേഭാലാംപ്ലകട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവൃത്തനിയുസട പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ പ്രവൃത്തനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനില എസന്തങനിലുലാം തടസ്സങ്ങള
നനിലനനില്ക്കുനകണഭാ; എങനില എസന്തല്ലഭാസമനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) സകേഭാചനി നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില എല.  എ.  സനി.-എ.  ഡനി.  എസട്ട്-ല
ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള കഫഭാര്ടട്ട്സകേഭാചനി സവളനി കസഭാര്ട്സട്ട് കകേഭാലാംപ്ലകട്ട് ഗ്രടൗണനിസന്റെ ചുറ്റുലാം
മുളകവലനി  സകേട്ടുന  പ്രവൃത്തനിയനില  ഫടൗകണഷസന്റെയുലാം  കബസസ്മെന്റെനികന്റെയുലാം  പണനി
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   മുളകവലനി,  കേളനിസ്ഥലലാം,  കേഭാന  എനനിവയുസട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ബഭാക്കനിയുണട്ട്.  നനിലവനില ഗ്രടൗണട്ട് ചുറ്റുമുള്ള കറഭാഡനികനക്കഭാള തഭാഴ്ന്ന  നനിലയനിലഭാണട്ട്.
സവള്ളസക്കടട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കനി  അന്തഭാരഭാഷ  നനിലവഭാരത്തനില  കേളനിസ്ഥലലാം  ശരനിയഭാക്കുന
തനിനഭാവശവമഭായ മണട്ട്  ലഭവമല്ലഭാത്തതഭാണട്ട്  ടനി  പ്രവൃത്തനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുവഭാനുള്ള
പ്രധഭാന തടസ്സലാം.  ഇടൗ പ്രവൃത്തനിക്കുമഭാത്രമഭായനി നനിലവനിലുള്ള ചേടങ്ങളനില ആവശവമഭായ
ഇളവ വരുകത്തണതഭായനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്
ബഹുമഭാനസപട ജെനില്ലഭാ  കേളക്ടര്,  ഫനിഫ അധനികൃതര് എനനിവകരഭാടട്ട്  സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട്
അധനികൃതര്  അഭവര്തനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട്  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

തൃക്കുറനികശ്ശേനനി പഭാലലാം അറകുറപണനി
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62 (764) ശതീ  .    പുരുഷന്  കേടലുണനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കൂരഭാച്ചുണട്ട്-ബഭാലുകശ്ശേരനി  കമഖലസയ  ബനനിപനിക്കുന  കറഭാഡനിസല
തൃക്കുറനികശ്ശേനനി പഭാലലാം ഗതഭാഗതകയഭാഗവമല്ലഭാസത കേനിടക്കുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില പഭാലലാം  പുതുക്കനി  പണനിയഭാനുള്ള  എസനികമറട്ട്  സമര്പനിക്കസപടനിട്ടുകണഭാ;
ആയതനിസന്റെ പുകരഭാഗതനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  അറകുറപണനികേള നടത്തനി  തൃക്കുറനികശ്ശേനനി  പഭാലലാം
നനിലവനില ഗതഭാഗത കയഭാഗവമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പഭാലലാം പുതുക്കനി പണനിയുനതനിനുള്ള എസനികമറട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനി വരുന.

           കേഭാരവകങഭാടട്ട് പഭാലലാം പുതുക്കനി പണനിയല 

63 (765) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജെകഗഭാപഭാലന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജെനില്ലയനിസല കേഭാരവകങഭാടട്ട് പുഴയനില  (നഭാഷണല ഹഹകവയനില)
നനിലവനിലുള്ള പഭാലലാം അപകേടഭാവസ്ഥയനിലഭായ കേഭാരവലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉസണങനില  ഈ  പഭാലലാം  സമയബനനിതമഭായനി  പുതുക്കനി  പണനിയഭാന്
തതീരുമഭാനങ്ങള ഉണഭാകുകമഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനില്ലയനിസല  കേഭാരവകങഭാടട്ട്  പുഴയനില  (നഭാഷണല
ഹഹകവയനില) നനിലവനിലുള്ള പഭാലലാം അപകേടഭാവസ്ഥയനിലഭായ കേഭാരവലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേഭാരവകങഭാടട്ട്  പഭാലലാം  പുതുക്കനിപണനിയുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുതനിയ
പഭാലത്തനിസന്റെ  ഇന്സവസനികഗഷന്  പ്രവൃത്തനിയുസട  സടണര്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
ഇകപഭാള  കദശതീയപഭാത  4  വരനിയഭായനി  വനികേസനിപനിക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  പുതനിയ
ഡനി.പനി.ആര്.  തയ്യഭാറഭാക്കുന  പ്രവൃത്തനി  കേണസളടന്സനി  മുകഖന  ധൃതഗതനിയനില
നടനവരനികേയഭാണട്ട്.  കേഭാരവകങഭാടട്ട്  പുതനിയ  പഭാലലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിസന്റെ  പ്രഭാരലാംഭ  സര്കവ്വ
ഇതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി നടതനണട്ട്.

കേനിഴകക്കകക്കഭാടയനിസല കറഭാഡട്ട് അപകേടങ്ങള
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64 (766) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .   സകേ  .   എസട്ട്  .   ശബരതീനഭാഥന് :
ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്സസന്റെട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തനിരുവനന്തപുരലാം ജെനില്ലയനിസല കേനിഴകക്കകക്കഭാടയനില കറഭാഡട്ട് അപകേടങ്ങളനില
എത്ര കപര് മരണസപടനിട്ടുണട്ട്;  ഇസതഭാഴനിവഭാക്കഭാന് എസന്തങനിലുലാം കേര്മ്മേ പദതനികേള
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) കേര്മ്മേ പദതനി എകപഭാഴകത്തയട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  കേനിഴകക്കകക്കഭാടയനിസല  ഗതഭാഗതക്കുരുക്കട്ട്  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  കമലപഭാലലാം
നനിര്മ്മേനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലുകണഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  കേനിഴകക്കകക്കഭാടയനിസല  അപകേടമരണങ്ങളുസട  കൃതവമഭായ  കേണക്കട്ട്
പനി.  ഡബ.  ഡനി-യനില ലഭവമല്ല.  കകേരള കറഭാഡട്ട് ഫണട്ട് കബഭാര്ഡനിസന്റെ ആഭനിമുഖവത്തനില
നടപനിലഭാക്കനിവരുന  തനിരുവനന്തപുരലാം  നഗര  കറഭാഡട്ട്  വനികേസന  പദതനിയനില
ഉളസപടനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്  കേനിഴകക്കകക്കഭാടയനിസല  കറഭാഡട്ട്  വനികേസനലാം.  പദതനിയുസട
അലാംഗതീകേരനിക്കസപട  രൂപകരഖ  (DPR)  പ്രകേഭാരലാം  കറഭാഡുകേളുസട  വനികേസനലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല കേനിഴകക്കകക്കഭാടയനിസല നനിലവനിസല ബസട്ട് സടര്മനിനലനിനട്ട്
പനിനനിലുള്ള  ഭൂമനി  ഏസറടുത്തട്ട്  നലകേഭാത്തതനിനഭാല  അവനിസട  ലഭാന്റെട്ട്  കസപനിലാംഗട്ട്
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിഞനിടനില്ല.

(ബനി & സനി) കേനിഴകക്കകക്കഭാട ഭഭാഗസത്ത അപകേടങ്ങള ഒഴനിവഭാക്കഭാന് മറട്ട് കേര്മ്മേ
പദതനികേസളഭാനലാം നനിലവനില സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.  ഇതട്ട്
കറഭാഡട്ട്  സുരക്ഷഭാ  അകതഭാറനിറനി  മുകഖന  ഗതഭാഗത  വകുപഭാണട്ട്  ഉറപഭാകക്കണതട്ട്.
അവസര ഗടൗരവപൂര്വ്വലാം അറനിയനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സപരുമണ പഭാലത്തനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനലാം

65 (767) ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം
രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2010-ല  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിച  സകേഭാല്ലലാം-കുനത്തൂര്  തഭാലൂക്കുകേസള
ബനനിപനിക്കുന,  സപരുമണനിലനനിനലാം  കപഴലാംതുരുത്തട്ട്  വസരയുള്ള  സപരുമണ
പഭാലത്തനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനഭായുള്ള  സപ്രഭാകപഭാസല  2014-ല
സര്ക്കഭാര് സഡസഫര് സചേയനിരുകനഭാ, വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇന്സവസനികഗഷന്,  സര്കവ്വ,  ഡനിഹസന്,  മണട്ട് പരനികശഭാധന തുടങ്ങനി
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പ്രഭാഥമനികേ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  പഭാലത്തനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  2016-2017
ബജെറനില  ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ള  സഭാഹചേരവത്തനില  നനിര്വ്വഹണ  ഏജെന്സനിയഭായ
കകേരള  കസറട്ട്  കേണസ്ട്രേക്ഷന്  കകേഭാര്പകറഷനട്ട്  നടപടനികേള  പുനരഭാരലാംഭനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)   അകപ്രഭാചട്ട്  കറഭാഡനിനു കവണനി ഭൂമനി ഏസറടുക്കുനതനിനഭായനി  16-9-2016-സല
സ.ഉ.(സഭാധഭാ)  നമ്പര്  4426/14/റവ ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  അനുമതനി  ലഭനിചനിരുസനങനിലുലാം
ഭൂമനി  ഏസറടുക്കലുമഭായനി  ബനസപട  പുതനിയ  കകേന്ദ്ര  നനിയമത്തനിസന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുള്ള ചേടങ്ങള നനിലവനില വനതനിനഭാല റനികേസസനിഷന് അകതഭാറനിറനി
ഭൂമനി ഏസറടുക്കലനിനഭായനി വതീണ്ടുലാം അകപക്ഷ നലകേനി അനുമതനി ലഭവമഭാകക്കണതുകണഭാ;

(ഡനി)  പഭാലത്തനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അടനിയന്തരമഭായനി
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുള്ള തുടര് നടപടനികേളക്കഭായനി നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 10-12-2014-സല 10839/ഡനി1/2014/സപഭാ.മ.വ. കേതപ്രകേഭാരലാം സഡസഫര്
സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സപരുമണ-മണകറഭാതുരുത്തട്ട്  പഭാലലാം  ഉളസപസടയുള്ള  കകേരളത്തനിസല
79  പഭാലങ്ങള  KIIFB  പദതനിയനില  ഉളസപടുത്തനി  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  വനിശദമഭായ
സപ്രഭാകപഭാസല  സമര്പനിക്കഭാന്  നനിരതകേളുലാം  പഭാലങ്ങളുലാം  വനിഭഭാഗലാം  ചേതീഫട്ട്
എഞനിനതീയര്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) റവനബ വകുപനില നനിനട്ട് വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ഡനി)  സപരുമണ  -  മണകറഭാതുരുത്തട്ട്  പഭാലലാം  ഉളസപസടയുള്ള  കകേരളത്തനിസല
79  പഭാലങ്ങള  KIIFB  പദതനിയനില  ഉളസപടുത്തനി  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  വനിശദമഭായ
സപ്രഭാകപഭാസല സമര്പനിക്കഭാന് നനിരതകേളുലാം പഭാലങ്ങളുലാം വനിഭഭാഗലാം ചേതീഫട്ട് എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്
സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

വസ്തു രജെനികസ്ട്രേഷന്

66 (768) ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് എത്ര വസ്തു രജെനികസ്ട്രേഷന് നടനനിട്ടുസണനലാം
അതനില നനിനട്ട് എത്രകകേഭാടനി രൂപ ലഭനിചനിട്ടുസണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനിസലത്തനിയ കശഷലാം 31-8-2016 വസര എത്ര
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വസ്തു  രജെനികസ്ട്രേഷനുകേള  നടനസവനലാം  ഇതനിലനനിനട്ട്  എത്ര  കകേഭാടനി  രൂപ  ലഭനിച്ചുസവനലാം

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട്  58,66,207  ആധഭാരങ്ങളുസട രജെനികസ്ട്രേഷന്

നടന.  ആയതനിലൂസട 12995.56 കകേഭാടനി രൂപയുസട വരുമഭാനലാം ലഭനിച്ചു.

(ബനി)  ഇടൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  എത്തനിയകശഷലാം  2,41,716

ആധഭാരങ്ങളുസട  രജെനികസ്ട്രേഷന് നടന.   ആയതനിലൂസട   695.97  കകേഭാടനി  രൂപയുസട

വരുമഭാനലാം ലഭനിച്ചു.

      കുടുലാംബ ഭഭാഗപത്ര രജെനികസ്ട്രേഷന്

67 (769) ശതീ  .   സകേ  .   എലാം  .   മഭാണനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് സപഭാതുമരഭാമതലാം

രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആസകേ  എത്ര  കുടുലാംബ  ഭഭാഗപത്ര

രജെനികസ്ട്രേഷന് നടനസവനലാം എത്ര രൂപയുസട വരുമഭാനലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിച്ചുസവനലാം

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനുകശഷലാം  ആസകേ  എത്ര  കുടുലാംബ

ഭഭാഗപത്ര രജെനികസ്ട്രേഷന് നടനസവനലാം എത്ര രൂപ സര്ക്കഭാരനിനട്ട് വരുമഭാനലാം ലഭനിച്ചുസവനലാം

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കുടുലാംബ ഭഭാഗപത്ര രജെനികസ്ട്രേഷസന്റെ ഫതീസട്ട് വര്ദനിപനിചതനിനട്ട് കശഷലാം എത്ര

കുടുലാംബ ഭഭാഗപത്ര രജെനികസ്ട്രേഷന് നടനസവനലാം ഇതനില നനിനട്ട് സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  എത്ര

വരുമഭാനലാം ലഭനിച്ചുസവനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആസകേ  190401  കുടുലാംബ  ഭഭാഗപത്ര

രജെനികസ്ട്രേഷന്  നടന.   ആയതനിലൂസട  778.9  കകേഭാടനി  രൂപയുസട  വരുമഭാനലാം

സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിച്ചു.

(ബനി)  ഇടൗ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആസകേ  6952  കുടുലാംബ  ഭഭാഗപത്ര

രജെനികസ്ട്രേഷന് നടന.  ആയതനിലൂസട 9.02 കകേഭാടനി രൂപയുസട വരുമഭാനലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിച്ചു.

(സനി)  കുടുലാംബ  ഭഭാഗപത്ര  രജെനികസ്ട്രേഷന്  ഫതീസട്ട്  വര്ദനിപനിചതനിനുകശഷലാം
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ആസകേ  2376  കുടുലാംബ ഭഭാഗപത്ര രജെനികസ്ട്രേഷന് നടന.  ആയതനിലൂസട  4.52  കകേഭാടനി
രൂപയുസട വരുമഭാനലാം സര്ക്കഭാരനിനു ലഭനിച്ചു.

 സസന്തമഭായനി ആധഭാരലാം തയ്യഭാറഭാക്കല 

68 (770) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല്ല :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേക്ഷനികേളക്കട്ട്  സസന്തമഭായനി  ആധഭാരലാം  തയ്യഭാറഭാക്കഭാന്  സഹഭായകേരമഭായ
എസന്തങനിലുലാം സലാംവനിധഭാനലാം രജെനികസ്ട്രേഷന് വകുപട്ട് ഒരുക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സഭാധഭാരണയഭായനി കവണനി വരുന ആധഭാരങ്ങളുസട മഭാതൃകേ രജെനികസ്ട്രേഷന്
വകുപനിസന്റെ സവബട്ട്  ഹസറനില ലഭവമഭാകണഭാ;  എങനില എത്ര മഭാതൃകേകേള ലഭവമഭാസണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സസന്തമഭായനി  എഴുതുന  ആധഭാരങ്ങളനില  ആധഭാരസമഴുതകേഭാര്ക്കുള്ള
കക്ഷമനനിധനി സഭാമ്പട്ട് പതനികക്കണതുകണഭാസയനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) സസന്തമഭായനി എഴുതുന ആധഭാരങ്ങളുസട കേരടട്ട് പരനികശഭാധനിചട്ട് ആവശവമഭായ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേഭാന് സബട്ട് രജെനിസ്ട്രേഭാര്മഭാകരഭാടട്ട് നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള
നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേക്ഷനികേളക്കട്ട്  സസന്തമഭായനി  ആധഭാരലാം  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുകവണനി,
പ്രമഭാണങ്ങളുസട മഭാതൃകേകേള രജെനികസ്ട്രേഷന് വകുപനിസന്റെ സവബ്ഹസറനില പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
16-7-2013  തതീയതനിയനിസല  സ.  ഉ.  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  545/13/നനിവ.  നമ്പര് സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിസന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  രജെനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനിസന്റെ  സവബ്ഹസറനില
പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുള്ള മഭാതൃകേഭാധഭാരങ്ങള അടനിസ്ഥഭാനമഭാക്കനി,  ആധഭാരങ്ങള തയ്യഭാറഭാക്കുകമ്പഭാള
സസതീകേരനികക്കണ  നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം  വവവസ്ഥകേളുലാം  സലാംബനനിച്ചുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  12-8-2016  തതീയതനിയനിസല  സഎറനി3/30120/10  നമ്പര്  സര്ക്കുലര്
പ്രകേഭാരലാം പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്. സര്ക്കുലറനിസന്റെ കകേഭാപനി സവബ്ഹസറനില പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ലഭവമഭാണട്ട്.  19 മഭാതൃകേകേള വകുപനിസന്റെ സവബ്ഹസറനില ലഭവമഭാണട്ട്.

(സനി)  പതനികക്കണതനില്ല.  പതനിക്കുന  കേഭാരവലാം  ചേട  കഭദഗതനിയനിലൂസട
ഉളസപടുതന കേഭാരവലാം പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിച്ചുള്ള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  12-8-2016
തതീയതനിയനിസല സഎറനി3/30120/10  നമ്പര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.
സര്ക്കുലറനിസന്റെ കകേഭാപനി സവബ്ഹസറനില പ്രസനിദതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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രജെനികസ്ട്രേഷന് വകുപട്ട് സുതഭാരവമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള

69 (771) ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജെഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിവരസഭാകങതനികേ  വനിദവയുസട  സഹഭായകത്തഭാസട  രജെനികസ്ട്രേഷന്  വകുപട്ട്
സുതഭാരവമഭാക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിച നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  വകുപനിസന്റെ  ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ആധഭാരസമഴുതകേഭാരുസട
ഇടയനിൽ  ഉണഭായനിരനിക്കുന  ആശങയുലാം  പ്രതനിസനനിയുലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
സചേയ്യഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന കേഭാരവങ്ങള അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി  ഭൂമനി  സസകേമഭാറവമഭായനി  ബനസപട  തര്ക്കങ്ങള  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരസഭാകങതനികേ വനിദവയുസട സഹഭായകത്തഭാസട രജെനികസ്ട്രേഷന് വകുപനില
ഇന്റെര്സനറട്ട് അധനിഷനിത രജെനികസ്ട്രേഷന് സലാംവനിധഭാനലാം നടപനിലഭാക്കനി.  ഇടൗ സലാംവനിധഭാനത്തനിലൂസട
ചുവസട വനിവരനിക്കുന കസവനങ്ങള ലഭവമഭാണട്ട്:

1. ആധഭാര രജെനികസ്ട്രേഷന്

2. ബഭാധവതഭാ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഡനിജെനിറല ഒപട്ട് കരഖസപടുത്തനി നലകുന.

3. സസഷവല മഭാകരവജെട്ട് രജെനികസ്ട്രേഷന്

4. പഭാര്ടട്ട്ണര്ഷനിപട്ട് കഫലാംസട്ട് രജെനികസ്ട്രേഷന്

5. സസഭാഹസറനി രജെനികസ്ട്രേഷന്.

വനിവനിധ  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കുള്ള  തുകേ  ഇന്റെര്സനറട്ട്  മുഖഭാന്തരലാം
ഒടുക്കുനതനിനുള്ള സടൗകേരവവലാം ലഭവമഭാണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  313  സബട്ട് രജെനിസ്ട്രേഭാര്
ഓഫതീസനിലുലാം  ഇന്റെര്സനറട്ട്  അധനിഷനിത  രജെനികസ്ട്രേഷന്  സലാംവനിധഭാനലാം  പ്രവര്ത്തന
സജമഭാണട്ട്.

(ബനി)  എല്ലഭാ ജെനില്ലകേളനിലുലാം  ആധഭാരലാം എഴുത്തട്ട് ഹകേപട ഹലസന്സനികേളക്കട്ട്
അതഭാതട്ട്  ജെനില്ലകേളനിലവചട്ട്  online  PEARL  Software-ല  പരനിശതീലനലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആധഭാരലാം  എഴുതകേഭാസര  ഓണഹലന്  സമ്പ്രദഭായസത്തക്കുറനിചട്ട്
കബഭാധവലക്കരനിക്കുവഭാന്  പരനിശതീലന  പരനിപഭാടനികേള  സലാംഘടനിപനിച്ചു.  14  ജെനില്ലകേളനിലുമഭായനി
ആസകേ 3480 കപര്ക്കട്ട് പരനിശതീലനലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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ഇനനിയുലാം  പരനിശതീലനലാം  ലഭനിക്കഭാത്ത  ആധഭാരലാം  എഴുത്തട്ട്  ഹകേപട
ഹലസന്സനികേളക്കട്ട്  അതതട്ട്  സബട്ട് രജെനിസ്ട്രേഭാര് ഓഫതീസുകേളനില വചട്ട്  പരനിശതീലനലാം
ലഭവമഭാക്കുവഭാന്  കവണ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.   നനിലവനില
ആധഭാരസമഴുതകേഭാര്  തസന  സപഭാതുജെനങ്ങളക്കുകവണനി  കടഭാക്കണ  എടുക്കുകേയുലാം
ആധഭാര രജെനികസ്ട്രേഷന് നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുലാം കവണ്ടുന കസവനവലാം സചേയ
വരുന.  ഇടൗ  കസവനങ്ങളക്കട്ട്  അനുസൃതമഭായ  സര്വ്വതീസട്ട്  ചേഭാര്ജലാം  ഇടൗടഭാക്കനി
സക്കഭാണഭാണട്ട്  ഇത്തരലാം  കസവനങ്ങള  നലകേനി  വരുനതട്ട്.  കമല  വസ്തുതകേളുസട
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  രജെനികസ്ട്രേഷന്  വകുപനിസന്റെ  ആധുനനികേവത്കേരണ  നടപടനികേളനില
ആധഭാരസമഴുതകേഭാര് സജെതീവ പങഭാളനിത്തലാം വഹനിക്കുനണട്ട്.

(സനി) 1908-സല രജെനികസ്ട്രേഷന് ആക്ടട്ട് സസക്ഷന് 71, 83 എനനിവയനില കഭദഗതനി
വരുത്തനിയതനിസന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  ഭൂമനി  ഹകേമഭാറവമഭായനി  ബനസപടട്ട്
ആളമഭാറഭാടലാം  നടത്തനി  വവഭാജെപ്രമഭാണലാം  രജെനിസര്  സചേയതഭായനി  കബഭാധവസപടുന
കകേസുകേളനിലുലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനികയഭാ  സപഭാതുകമഖലഭാ  സ്ഥഭാപനത്തനിസന്റെ  ഭൂമനികയഭാ
കേകയ്യറനിയനിട്ടുള്ളതഭായനി ജെനില്ലഭാ കേളക്ടര് ശനിപഭാര്ശ സചേയ്യുനതനിസന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുലാം
ആധഭാരങ്ങള റദ്ദേട്ട് സചേയ്യുനതനിനട്ട് രജെനികസ്ട്രേഷന് ഇന്സസക്ടര് ജെനറലനിനട്ട് അധനികേഭാരമുള്ളതനിനഭാല
അപ്രകേഭാരമുള്ള ആധഭാരങ്ങളനില വകുപട്ട്  തലത്തനില നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.
28-8-2013  തതീയതനിയനിലഭാണട്ട്  ടനി  നനിയമ  കഭദഗതനി  പ്രഭാബലവത്തനില  വനനിട്ടുള്ളതട്ട്
എനതനിനഭാല  ടനി  തതീയതനിക്കുകശഷമുള്ള  ആധഭാരങ്ങസള  സലാംബനനിചട്ട്  മഭാത്രമഭാണട്ട്
കമലപ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുനതട്ട്.

മറട്ട് കകേസുകേളനില ബഹുമഭാനസപട നതീതനിനവഭായ കകേഭാടതനികേസള സമതീപനിച്ചുസകേഭാണട്ട്
തര്ക്കങ്ങള പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

സറയനില ഹൂണസട്ട്

70 (772) ശതീ  .    അബ്ദുല  ഹമതീദട്ട്  .    പനി.  :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  
സപഭാതുമരഭാമതലാം  രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനകത്തഭാടുന സടയനിനുകേള ചേഭായലാം പൂശനി വനികൃതമഭാക്കുന 'സറയനില
ഹൂണസട്ട്' എന സസയലാം പ്രഖവഭാപനിത സലാംഘടനസയക്കുറനിചട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉസണങനില ടനി പ്രവൃത്തനിയുസട ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള മനസ്സനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇതനികനല  എസന്തല്ലഭാലാം  നനിയമനടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട്  വനിശദ
വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  'സറയനില  ഹൂണസട്ട്'  എന  സലാംഘടന  സപഭാതുസ്ഥലങ്ങളനില  ചേനിത്രലാം

വരച്ചുലാം  വഭാക്കുകേള  എഴുതനിയുലാം  സപഭാതുജെനശദ  പനിടനിച്ചുപറ്റുന  കേലഭാകേഭാരനഭാരുസട

കൂടമഭാണട്ട്.  ഇവര് ബസട്ട്, സടയനിന്, സകേടനിടങ്ങള എനനിവനിടങ്ങളനില ഇത്തരത്തനിലുള്ള

പ്രവൃത്തനികേള സചേയവരുന.  സറയനിലകവയുസട സ്ഥഭാവരജെലാംഗമ വസ്തുക്കള,  സടയനിന്

എനനിവകേസള  വനികൃതമഭാക്കുന  പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട്  ഇടൗ  സലാംഘടനയുസട  അലാംഗങ്ങള

സചേയവരുനതട്ട് എന പരഭാതനി ഉയര്നനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഇതനികനല സഷഭാര്ണ്ണൂര് സറയനിലകവ കപഭാലതീസട്ട് കസഷന് ഹക്രലാം നമ്പര്

319/16  യു.  എസട്ട്. 447/സഎ.  പനി.  സനി. & 151  (1) (2) (1)  ഇന്തവന് സറയനിലകവ

ആക്ടട്ട് പ്രകേഭാരലാം 16-8-2016 തതീയതനിയനില ഒരു കകേസട്ട് രജെനിസര് സചേയട്ട് അകനസഷണലാം

നടത്തനിവരുനണട്ട്.

സകേഭാചനിന് ഹഭാര്ബര് സടര്മനിനസട്ട്

71 (773) ശതീ  .    കജെഭാണ സഫര്ണഭാണസട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

സപഭാതുമരഭാമതലാം രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേഭാചനിന്  ഹഭാര്ബര്  സടര്മനിനസട്ട്  പ്രവര്ത്തനക്ഷമമഭാക്കുനതനിനഭായനി

എസന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനികക്കണതഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ആയതട്ട് പ്രവര്ത്തന

ക്ഷമമഭാക്കുനതനില കനരനിടുന കേഭാലതഭാമസത്തനിനുള്ള കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനഭായനി  സറയനിൽകവ തുകേ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില തുകേ

എത്രസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഹഭാര്ബര്  സടര്മനിനസട്ട്  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  കുടുലാംബങ്ങസള  പുനരധനി

വസനിപനികക്കണതഭായനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില  എത്ര  കുടുലാംബങ്ങസളയഭാണട്ട്  പുനരധനിവസനിപനികക്കണതഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്

എനട്ട് കേണക്കഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) ഇതനിനഭായനി സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ള നടപടനികേള എസന്തല്ലഭാസമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(എഫട്ട്)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എകപഭാൾ  ആരലാംഭനിക്കഭാന്  സഭാധനിക്കുസമനട്ട്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ) പനി.ഡബബ പനി 16-17 പ്രകേഭാരലാം ടഭാക്കനിസന്റെയുലാം സതീപറനിസന്റെയുലാം നവതീകേരണവലാം,
കലഭാബക്കട്ട്  16-17  പ്രകേഭാരലാം  സനിഗ്നലുകേളുസടയുലാം  കബഭാക്കട്ട്  ഇന്സ്ട്രുസമന്റുകേളുസടയുലാം
പുതുക്കനിപണനിയലുലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  കസഷന് ബനിലഡനിലാംഗട്ട് പ്ലഭാറട്ട്കഫഭാലാം സഷലററുകേള,
യഭാത്രക്കഭാരുസട  സടൗകേരവങ്ങള എനനിവയുലാം  പുതുക്കനിപണനികയണതുണട്ട്.  ഇടൗ പ്രവൃത്തനി
കേളക്കഭായുള്ള സടന്റെറനിലാംഗട്ട് വര്ക്കട്ട് ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇടൗ പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് ഫണട്ട് ഒരു തടസ്സമല്ല.

(സനി) ഇല്ല.

(ഡനി) ബഭാധകേമല്ല.

(ഇ)  ബഭാധകേമല്ല

(എഫട്ട്)   സടണര് പൂര്ത്തനിയഭാകുന മുറയട്ട്  2017  ജെനുവരനികയഭാസട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുസമനട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ഡനിജെനിറല പഭാഠപുസകേങ്ങള

72 (774) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര്:
ശതീ  .    വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന്:
ശതീ  .    കറഭാജെനി എലാം  .   കജെഭാണ:
ശതീ  .    ഹഹബനി ഈഡന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  വനിദവഭാര്തനികേള ഭഭാരകമറനിയ പഭാഠപുസകേങ്ങള ദനിനവലാം സ്കൂളനില സകേഭാണ്ടു

കപഭാകുനതുമൂലലാം അവ൪ക്കുണഭാകുന ആകരഭാഗവപ്രശ്നങ്ങള ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുന
പദതനികേള എസന്തല്ലഭാമഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പ്രശ്നപരനിഹഭാരസമന  നനിലയനില  'ഡനിജെനിറല  പഭാഠപുസകേലാം'  എന
സലാംവനിധഭാനലാം ഏര്സപടുതന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  അടുത്ത  അദവയന  വര്ഷലാം  മുതല  പഭാഠപുസകേങ്ങള  മൂനട്ട്
വഭാലവമഭായനി  പ്രനിന്റെട്ട്  സചേയ്യുവഭാന്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.   60  കപജെനില  കൂടുതല  ഒരു
വഭാലവത്തനില ഉണഭാകേഭാത്തവനിധമഭാണട്ട് പ്രനിന്റെട്ട് സചേയ്യുനതട്ട്.
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(സനി)  ഡനിജെനിറല  പഭാഠപുസകേലാം  'ഹപലറട്ട്  കപ്രഭാജെക്ടട്ട്'  എന  രതീതനിയനില

ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

ഹയര് സസക്കന്റെറനി കകേഭാഴ്സുകേള

73 (775) ശതീ  .   എലകദഭാ എബഹഭാലാം : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മൂവഭാറ്റുപ്പുഴ  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനില  ഹയര്  സസക്കണറനി  കകേഭാഴ്സുകേള

നനിലവനിലുള്ള സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട് സ്ക്കൂളുകേള ഏസതഭാസക്കയഭാസണനലാം, പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളനില

ഓകരഭാ  കകേഭാഴനിലുലാം  എത്ര  കുടനികേള  പഠനിക്കുനസണനലാം,  എത്ര  സതീറ്റുകേള

അനുവദനിചനിട്ടുസണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മണ്ഡലത്തനില സവഭാകക്കഷണല ഹയര് സസക്കണറനി കകേഭാഴ്സുകേള നനിലവനിലുള്ള

സ്കൂളുകേള  ഏസതഭാസക്കയഭാസണനലാം,  ഓകരഭാ  സ്കൂളനിലുലാം  നനിലവനിലുള്ള  കകേഭാഴ്സുകേള,

അനുവദനിചനിട്ടുള്ള സതീറ്റുകേളുസട  എണലാം,  ഇകപഭാഴുള്ള കുടനികേളുസട എണലാം എനനിവയുലാം

അറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം അനുബനലാം - *ആയനി കചേര്ക്കുന.

ഹഹസടകേട്ട് ക്ലഭാസുകേള

74 (776) ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .   വനിജെയദഭാസട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2016-2017-സല  പുതുക്കനിയ  ബഡ്ജെറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനിസന്റെ  90-ാം

ഖണ്ഡനികേയനില  8  മുതല  12  വസരയുള്ള ക്ലഭാസുകേള ഹഹസടകേട്ട് ആക്കുസമനട്ട് പ്രഖവഭാപനിചതനിന്

പ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനികേള  എനട്ട്  മുതല  തുടങ്ങുവഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;  വനിശദവനിവരലാം

നലകുകമഭാ;

(ബനി)  ആദവ  ഘടത്തനില  ഓകരഭാ  മണ്ഡലത്തനികലയുലാം  എത്ര  വതീതലാം

സ്കൂളുകേസളയഭാണട്ട്  സതരസഞടുക്കുനതട്ട്  ;  ഇതനിസന്റെ  മഭാനദണ്ഡലാം  എന്തഭാണട്ട്;  വനിശദവനിവരലാം

നലകുകമഭാ?      

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ)  ബഡ്ജെറട്ട്  പ്രഖവഭാപനത്തനിസന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.   ഹപലറ്റുട്ട്  പദതനിയഭായനി  നഭാലട്ട്  മണ്ഡലങ്ങള  സതരസഞടുക്കുകേയുലാം
ആയതനിസന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സജെതീവമഭായനി നടനവരുന.

(ബനി)  ആദവഘടത്തനില  ഒരു  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിലനനിനലാം  ഒരു  സ്കൂളുലാം,
തുടര്നള്ള  വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി  മറട്ട്  സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേസളയുലാം  പദതനിയുസട
ഭഭാഗമഭാക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

പഭാഠപുസകേ വനിതരണത്തനിസല കേഭാലതഭാമസലാം

75  (777) ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    അനനില അക്കര :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജെതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി  പറമ്പനില :   തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന കശഷലാം സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില
പഭാഠപുസകേ വനിതരണലാം ഹവകേനിസയന വഭാര്ത്ത ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പഭാഠപുസകേലാം കൃതവസമയത്തട്ട് വനിതരണലാം സചേയ്യഭാന് കേഴനിയഭാത്തതനിനുള്ള
കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പഭാഠപുസകേലാം  കൃതവസമയത  വനിതരണലാം  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  എസന്തല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുസമനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പഭാഠപുസകേങ്ങള  ലഭനിചനിടനില്ല  എന  പരഭാതനി  ചേനില  സ്കൂളുകേളനില
നനിനലാം വനിദവഭാഭവഭാസ ഉപഡയറക്ടര്/ഉപജെനില്ലഭാ വനിദവഭാഭവഭാസ ഓഫതീസര്മഭാരനിലനനിനലാം
ലഭനിചകപഭാള അവ പരനികശഭാധനിക്കുകേയുണഭായനി. ഇതനില ചേനില സ്കൂളുകേള യഥഭാസമയലാം
ഇന്ഡന്റെട്ട് സചേയനിരുനനില്ലഭാസയനലാം, മറട്ട് ചേനില സ്കൂളുകേള ഇന്ഡന്റെട്ട് സചേയതനിലുലാം കൂടുതല
പുസകേങ്ങളഭാണട്ട്  ആവശവസപടനിരനിക്കുനതട്ട്  എനലാം  കേസണത്തഭാന്  കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്.
ഇന്ഡന്റെട്ട്  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  പുസകേങ്ങള  അചടനിചതട്ട്  എനതനിനഭാല  ഇന്ഡന്റെനില
കൂടുതല പുസകേങ്ങള ആവശവമഭായനി വനനിട്ടുള്ളതട്ട് നലകേഭാന് കേഴനിയുകേയനില്ല.

(സനി)  ഒനഭാലാം  വഭാലവലാം  പുസകേ  വനിതരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.   രണഭാലാം
വഭാലവലാം  പുസകേ വനിതരണലാം കൃതവസമയത്തട്ട് തസന നടതനതനിനുള്ള നടപടനികേള
സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. ഇ-കമഭാണനിടറനിലാംഗട്ട് സലാംവനിധഭാനലാം പ്രകതവകേമഭായനി ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  
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വനിദവഭാലയങ്ങളനില ഹഹ-സടകേട്ട് സടൗകേരവങ്ങള

76 (778) ശതീമതനി പനി  .    അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് വനിദവഭാലയങ്ങസള ഹഹ-സടകേട്ട്  ആക്കുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കുന
നടപടനികേള എസന്തനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഹഹ-സടകേട്ട് ആക്കുനതനിസന്റ ഭഭാഗമഭായനി എസന്തല്ലഭാലാം സടൗകേരവങ്ങളഭാണട്ട്
വനിദവഭാലയങ്ങളനില നടപനില വരുത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലലാം  എലാം.എല.എ.  സതരസഞടുക്കുന  സ്കൂളനിസന്റെ
സപ്രഭാകപഭാസല ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് വനിശദമഭായ പരനികശഭാധനയട്ട്  കശഷലാം തുടര്നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  എല്ലഭാ  ക്ലഭാസട്ട്  മുറനികേളുലാം  കേമ്പബടര്വലക്കരനിക്കുകേ,  ഇന്റെര്സനറട്ട്
സലാംവനിധഭാനലാം  ഒരുക്കുകേ,  സപ്രഭാജെക്റ്റര് തുടങ്ങനി ഇതനിനഭാവശവമഭായ എല്ലഭാ അനുബന
സടൗകേരവങ്ങളുലാം ക്രമതീകേരനിക്കുകേ തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനില പഭാര്ടട്ട് ഹടലാം ജെതീവനക്കഭാരസന്റെ ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം

77 (779) ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജെഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനില  ശമ്പളപരനിഷ്കരണലാം  നടപനിലഭാക്കനിയകപഭാള
പഭാര്ഹടലാം  ജെതീവനക്കഭാര്ക്കുലാം  ഇതട്ട്  ബഭാധകേമഭാക്കനി  ഉത്തരവട്ട്  പുറസപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉസണങനില ആയതനിസന്റെ കകേഭാപനി ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനില പഭാലഭാ ഡനി.ഇ.ഒ.-യുസട കേതീഴനിലുള്ള സടകട്ട്റട്ട് ബക്കട്ട്
ഡനികപഭായനിസല പഭാര്ടട്ട് ഹടലാം ജെതീവനക്കഭാരനഭായനിരുന കൃഷ്ണന്കുടനി നഭായര്ക്കട്ട് പുതനിയ
ശമ്പള  പരനിഷ്കരണ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുളള  സപന്ഷനുലാം  മറട്ട്  ആനുകൂലവങ്ങളുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ; ഇസല്ലങനില ആയതനിനട്ട് ആവശവമഭായ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  പ്രസസ്തുത  ഉത്തരവനിസല  പഭാര്ടട്ട്  ഹടലാം  ജെതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
ബഭാധകേമഭായനിട്ടുള്ള ഭഭാഗലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(ബനി) ഇല്ല. സപന്ഷന് പുതുക്കനി നലകേഭാനുള്ള ശതീ. കൃഷ്ണന്കുടനി നഭായരുസട
അകപക്ഷ ബനസപട കരഖകേളസക്കഭാപലാം സപന്ഷന് സഭാങ്ഷനനിലാംഗട്ട്  അകതഭാറനിറനിയഭായ
കകേഭാടയലാം വനിദവഭാഭവഭാസ ഉപഡയറക്ടര്ക്കട്ട് നഭാളനിതുവസര ലഭനിചനിടനില്ല.

സമഗ്ര വനിദവഭാഭവഭാസ പദതനി

78 (780) ശതീ  .    പനി  .    ഉണനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  "സമഗ്രവനിദവഭാഭവഭാസ  പദതനി"-യുസട  നടത്തനിപനിനഭായനി  എസന്തല്ലഭാലാം
നൂതനമഭായ പദതനികേളഭാണട്ട് ആവനിഷ്കരനിചനിരനിക്കുനസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഒറപഭാലലാം അസലാംബനി മണ്ഡലത്തനില " സമഗ്രവനിദവഭാഭവഭാസ പദതനി" പ്രകേഭാരലാം
എസന്തല്ലഭാലാം പ്രവര്ത്തനങ്ങള നഭാളനിതുവസര നടപനിലഭാക്കനി എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) "സമഗ്രവനിദവഭാഭവഭാസ പദതനി"-യുസട സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനഭായനി എത്ര
തുകേയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  വനിദവഭാലയങ്ങസള  മനികേവനിസന്റെ  കകേന്ദ്രങ്ങളഭാക്കുനതനിനട്ട്  57  നനികയഭാജെകേ
മണ്ഡലങ്ങളനില സമഗ്ര വനിദവഭാഭവഭാസ പദതനിക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകുകേയുലാം
ഓകരഭാ മണ്ഡലത്തനിസലയുലാം ഒരു സര്ക്കഭാര് സ്കൂള അന്തര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട്
ഉയര്ത്തഭാന്  തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി ഓകരഭാ  സ്കൂളനിലുലാം
8 മുതല 12 വസരയുള്ള ക്ലഭാസ്സുകേള ഹഹസടകേട്ട് ആക്കഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്. കൂടഭാസത
ഭനിനകശഷനിക്കഭാരഭായ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  കവണനിയുള്ള  പ്രകതവകേ  സതീമുകേള
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  സ്കൂളുകേസള ആര്ട്സട്ട്,  കസഭാര്ട്സട്ട്,  പ്രവൃത്തനി പരനിചേയലാം എനനിവയുസട
ഹബ്ബഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനട്ട് പ്രകതവകേ പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഒറപഭാലലാം  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില  സമഗ്ര  വനിദവഭാഭവഭാസ  പദതനി
നടത്തനിപ്പുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  ആശയ  രൂപതീകേരണലാം,  കപ്രഭാജെക്ടട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കല,
മഭാകനജുസമന്റെട്ട്  പരനിശതീലന  സമഭാഡബള  തയ്യഭാറഭാക്കല,  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിസല
ഹപ്രമറനിതലലാം മുതല ഹയര്സസക്കന്റെറനി തലലാം വസരയുള്ള സ്കൂള പ്രഥമഭാദവഭാപകേര്ക്കട്ട്
സമഗ്ര വനിദവഭാഭവഭാസ പദതനി നടത്തനിപനിസന സലാംബനനിച മഭാകനജുസമന്റെട്ട് പരനിശതീലനലാം
എനനിവ നടപനിലഭാക്കനിക്കഴനിഞ.

(സനി)  എലാം.  എല.  എ.-മഭാരുസട  വനികേസന ഫണട്ട്,  ആര്.  എലാം.  എസട്ട്.  എ./
എസട്ട്.  എസട്ട്.  എ.  ഫണട്ട്/കസഭാണസര്ഷനിപട്ട്,  സനദ  സലാംഘടനകേള  എനതീ  ധന
കസഭാതസ്സുകേള വനിനനികയഭാഗനിചഭാണട്ട് സമഗ്ര വനിദവഭാഭവഭാസ പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.
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എ. എസട്ട്. എലാം. എലാം. ഹയര് സസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിസന്റെ   മഭാകനജുസമന്റെട്ട് തര്ക്കലാം

79 (781) ശതീ  .    സകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  എ.  എസട്ട്.  എലാം.  എലാം.  ഹയര്  സസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനിസന്റെ
മഭാകനജെട്ട് സമന്റട്ട് തര്ക്കലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  സ്കൂള  സര്ക്കഭാര്  ഏസറടുത്തട്ട്  നടത്തണസമനട്ട്  പനി.  ടനി.  എ.
സമര്പനിച അകപക്ഷയനില എസന്തങനിലുലാം നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മഭാകനജെട്ട് സമന്റട്ട്  തര്ക്കസത്ത തുടര്നട്ട് സലാംഭനഭാവസ്ഥയനിലഭായ സ്കൂളനിസന്റെ
ഭടൗതനികേ  സഭാഹചേരവലാം  സമചസപടുത്തഭാന്  പനി.ടനി.എ.യട്ട്  സര്ക്കഭാര്  ധനസഹഭായലാം
നലകുനതനിനട്ട് നനിയമ തടസ്സമുകണഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി & സനി) ആലത്തൂര്  എ.എസട്ട്.എലാം.എലാം.  ഹയര്  സസക്കന്റെറനി  സ്കൂള
സര്ക്കഭാര്  ഏസറടുക്കണസമനട്ട്  ആവശവസപടട്ട്  പനി.ടനി.എ.  പ്രസനിഡന്റെട്ട്  സമര്പനിച
നനികവദനലാം  12-8-2016-ല  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  ലഭനിക്കുകേയുലാം  ആയതനികനല  9-9-2016
തതീയതനിയനില 797929/എഫട്ട്2/16/സപഭാ. വനി. വ. നമ്പര് കേതപ്രകേഭാരലാം സപഭാതു വനിദവഭാഭവഭാസ
ഡയറക്ടറുസട  റനികപഭാര്ടട്ട്  ആവശവസപടുകേയുലാം  സചേയനിട്ടുണട്ട്.   റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭവമഭാകുന
മുറയട്ട് ഇടൗ വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

എല. പനി. എസട്ട്. എ. റഭാങട്ട് ലനിസനില നനിനള്ള നനിയമനലാം

80 (782) ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജെഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനില പഭാലക്കഭാടട്ട് ജെനില്ലയനില നനിലവനില വന എൽ. പനി. എസട്ട്. എ.
റഭാങട്ട്  ലനിസനിലനനിനലാം  എത്ര  കപസര  നനിയമനിച്ചു  എനറനിയനിക്കഭാകമഭാ;  ഇവരുസട
സറഭാകടഷൻ തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  എത്ര എൻ.സജെ.ഡനി.  ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുണട്ട്;  ആയതട്ട്  പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട്
റനികപഭാർടട്ട് സചേയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) 2016  മഭാര്ചട്ട്  31  വസരയുള്ള കവക്കന്സനികേള എത്രസയനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;
ഇവ  പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട്  റനികപഭാർടട്ട്  സചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഇസല്ലങനില  അടനിയന്തരമഭായനി
റനികപഭാർടട്ട് സചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

1751/2018.
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ഉത്തരലാം

(എ) 94 കപസര നനിയമനിച്ചു.

 ഒ. സനി. കടണ - 47

ബനി. സനി. കടണ - 45

പനി. എചട്ട്. കടണ - 2

(ബനി) 10 എന്. സജെ. ഡനി. ഒഴനിവകേള. ആയതട്ട് പനി. എസട്ട്. സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 86 ഒഴനിവകേള. (എന്. സനി. എ., സഎ. ഡനി. റനി.,  പനി. എചട്ട്.  മുതലഭായവ
ഉളസപസട).  അതനില  പനി.  എസട്ട്.  സനി.-ക്കട്ട്   റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്യഭാവന  ഒഴനിവകേള
56 എണലാം പനി. എസട്ട് .സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്.

        സകേ. എസട്ട്. ടനി. എ. യുസട അവകേഭാശ പത്രനികേ

81 (783) ശതീ  .    അബ്ദുല  ഹമതീദട്ട്  .    പനി  . :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇടൗ ഗവണസമന്റെട്ട് അധനികേഭാരത്തനില വന കശഷലാം സകേ.  എസട്ട്.  ടനി.  എ.
എന അധവഭാപകേ സലാംഘടന നടത്തനിയ യഭാത്രയ്സക്കഭാടുവനില അവരുസട അവകേഭാശ
പത്രനികേ സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണഭായനിരുകനഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉസണങനില  അതനില  ഉനയനിചനിരുന  ആവശവങ്ങസളസന്തല്ലഭാമഭായനിരുന
സവനലാം പ്രസസ്തുത ആവശവങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിരുകനഭാ എനലാം ആവശവത്തനിസല എത്ര
കേഭാരവങ്ങളനില തതീരുമഭാനലാം സസകേസക്കഭാണ്ടുസവനലാം വനിശദവനിവരലാം നലകുകമഭാ;

(സനി)  സര്ക്കഭാരനിതര സ്കൂളുകേസള സലാംബനനിച ആവശവത്തനിന്കമല ഉള്ള നനിലപഭാടട്ട്
എന്തഭാസണനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ?      

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സലാംരക്ഷനിത ജെതീവനക്കഭാരുസട പുനര്വനിനവഭാസലാം സലാംബനനിചട്ട്  നലകേനിയ
നനികവദനത്തനില 5-8-2016-സല സ. ഉ. (പനി) നമ്പര് 134/2016/സപഭാ. വനി. വ.  നമ്പരഭായനി
സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  (പകേര്പട്ട് ഉള്ളടക്കലാം  സചേയ്യുന)*.

(സനി) സപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ സലാംരക്ഷണമഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് നയലാം.
* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഒരു മണ്ഡലത്തനില ഒരു അന്തഭാരഭാഷ നനിലവഭാരമുള്ള സ്കൂള

82 (784) സപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുഹസന് തങ്ങള : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ബഡ്ജെറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില പറഞ 'ഒരു മണ്ഡലത്തനില ഒരു അന്തഭാരഭാഷ
നനിലവഭാരമുള്ള സ്കൂള' എന പദതനിയുസട പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  ആരഭാണട്ട്  ഇതനിസന്റെ  നനിര്വ്വഹണ  ഉകദവഭാഗസ്ഥന്;  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി) ഇതനിന്റെ ഫണട്ട് സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  ഹപലറട്ട് കപ്രഭാജെക്ടട്ട് എന നനിലയനില നഭാലു നനികയഭാജെകേമണ്ഡലങ്ങളനില
ഇതുസലാംബനനിച പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ.

(ബനി) നനികയഭാജെകേമണ്ഡലലാം എലാം.എല.എ. ആണട്ട് സ്കൂളനിസന തതീരുമഭാനനിക്കുനതട്ട്.
നനിര്വ്വഹണ ഉകദവഭാഗസ്ഥസന സലാംബനനിച വനിഷയലാം പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(സനി)  എലാം.  എല.  എ.  യുസട ആസനി വനികേസന ഫണട്ട്,  കേനിഫ്ബനി ധനസഹകേരണലാം,
സഭാമൂഹവകസവന സലാംഘടനകേള, സപഭാതുജെന പങഭാളനിത്തലാം, മഭാകനജുസമന്റുകേളുസട സഹകേരണലാം
എനനിവയനിലൂസട ആവശവമഭായ ഫണട്ട് സമഭാഹരനിക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുന.

എസട്ട്.എസട്ട്.എല.സനി. ബക്കുകേളനിസല സതറട്ട്

83 (785) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എസട്ട്.  എസട്ട്.  എല.  സനി.  ബക്കുകേളനിസല സതറട്ട്  തനിരുതനതുമഭായനി ബനസപടട്ട്
കേഴനിഞ അഞ്ചു വര്ഷലാം ഓകരഭാ ജെനില്ലയനില നനിനലാം ലഭനിച അകപക്ഷകേളുസട എണലാം
വര്ഷഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  രണ്ടു  വര്ഷലാം  കേഴനിഞനിട്ടുലാം  സതറ്റുതനിരുത്തനി  നലകേഭാത്ത  എത്ര
അകപക്ഷകേളുസണനട്ട് ജെനില്ല തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) അനുബനമഭായനി *കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.

(ബനി) രണട്ട് വര്ഷലാം കേഴനിഞനിട്ടുലാം തതീര്പഭാക്കഭാത്ത അകപക്ഷകേസളഭാനലാം നനിലവനിലനില്ല.

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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സപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനിസല പരഭാതനികേള  
തതീര്പഭാക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്

84 (786) സപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട് ഹുഹസന് തങ്ങള : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സപഭാതു  വനിദവഭാഭവഭാസ  കമഖലയനിസല  ഹപ്രമറനി,സസക്കണറനി,ഹയര്
സസക്കണറനി വനിഭഭാഗങ്ങളനിലനനിന ലഭനിക്കുന പരഭാതനികേളനില സമയബനനിതമഭായനി
നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്  തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ;  സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനി
തതീര്പഭാക്കഭാത്ത ഉകദവഭാഗസ്ഥരുസട കമല അചടക്കനടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഉപജെനില്ല,  വനിദവഭാഭവഭാസ ജെനില്ല,  റവനബ ജെനില്ല,  ഡനി.  പനി.  ഐ.  ഓഫതീസുകേളനില
ഇകപഭാള സകേടനിക്കനിടക്കുന ഫയലുകേളുസട വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സമയബനനിതമഭായനി  ഫയലുകേള തതീര്പഭാക്കഭാത്ത ഓഫതീസര്മഭാര്,  മറട്ട്
ഉകദവഭാഗസ്ഥര് എനനിവസരക്കുറനിചട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനില വവക്തമഭായ വനിവരങ്ങള
ഉകണഭാ; ഉസണങനില ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എലാം. എല. എ. മഭാര് നലകുന കേത്തനിനട്ട് ഗവണസമന്റെട്ട് സസക്രകടറനിയറനില
നനിനലാം  മറുപടനി  ലഭനിക്കുനതു  കപഭാസല  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിസന്റെ  ഓഫതീസുകേളനില
നനിനലാം മറുപടനി ലഭവമഭാക്കുവഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുനണട്ട്.   ഇതനിനട്ട്
വനിരുദമഭായനി എസന്തങനിലുലാം ശദയനിലസപടഭാല നനിലവനിലുള്ള ചേടലാം അനുശഭാസനിക്കുലാം
പ്രകേഭാരലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി) ഫയലുകേളുസട വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി) ഇക്കഭാരവലാം പ്രകതവകേലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ഡനി) നനിലവനില മറുപടനി നലകുനണട്ട്.

പ്ലസട്ട് വണ പ്രകവശനലാം

85 (787)  ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) പ്ലസട്ട് വണ പ്രകവശനത്തനിനട്ട് കശഷലാം സര്ക്കഭാര് കമഖലയനിലുലാം, എയനിഡഡട്ട്
കമഖലയനിലുലാം ഒഴനിഞകേനിടക്കുന സതീറ്റുകേളുസട എണലാം ജെനില്ലതനിരനിചട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 133

(ബനി)  പ്ലസട്ട്  വണ  സതീറ്റുകേള  ഒഴനിഞ  കേനിടക്കുന  ഏസതല്ലഭാലാം  എയ്ഡഡട്ട്
സളുകേളനിലഭാണട്ട് മുന്സര്ക്കഭാരനിസന്റെ അവസഭാന കേഭാലത്തട്ട് അധവഭാപകേ നനിയമനത്തനിനട്ട്
അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്; കപരട്ട് വനിവരലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ) ഇടൗ വര്ഷസത്ത പ്ലസട്ട് വണ പ്രകവശന നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭായകപഭാള
സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനില ഒഴനിഞകേനിടക്കുന സതീറ്റുകേളുസട  ജെനില്ലതനിരനിച്ചുള്ള
വനിവരലാം ചുവസട കചേര്ക്കുന:

ജെനില്ല സര്ക്കഭാര് എയ്ഡഡട്ട്

തനിരുവനന്തപുരലാം 300 ഇല്ല.

സകേഭാല്ലലാം 651 131

പത്തനലാംതനിട 1321 1531

ആലപ്പുഴ 1098 553

കകേഭാടയലാം 1083 1024

ഇടുക്കനി 825 503

എറണഭാകുളലാം 1066 603

തൃശ്ശൂര് 727 610

പഭാലക്കഭാടട്ട് 539 148

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 431 24

മലപ്പുറലാം 616 ഇല്ല.

വയനഭാടട്ട് 247 159

കേണ്ണൂര് 783 136

കേഭാസറകഗഭാഡട്ട് 554 30

ആസകേ 10241 5452

(ബനി) ഇത്തരത്തനില അദവഭാപകേ നനിയമനത്തനിനട്ട് അനുമതനി നലകേനിയനിടനില്ല.
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പ്ലസട്ട് വണ സതീറനിസന്റെ മഭാര്ജെനിനല ഇന്ക്രതീസട്ട്

86 (788) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹയര് സസക്കണറനി ഡയറക്ടകററനില പ്ലസട്ട് വണ സതീറനിസന്റെ മഭാര്ജെനിനല
ഇന്ക്രതീസുമഭായനി  ബനസപട  ICT.Cell  33722/16-ഫയലനില  ഏസതല്ലഭാലാം
വനിഷയങ്ങളഭാണട്ട് ഹകേകേഭാരവലാം സചേയ വരുനതട്ട്;  പരഭാതനിക്കഭാരസന്റെ കപരട്ട്,  വനിലഭാസലാം,
വനിഷയലാം,  തതീര്പഭാക്കനിയ തതീയതനി  എനനിവ വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇനനിയുലാം  ഏസതല്ലഭാലാം
വനിഷയങ്ങള തതീര്പഭാക്കഭാനുണട്ട്എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത ഫയലനില മലപ്പുറലാം ജെനില്ലയനിസല തുറക്കല എചട്ട്.  എലാം.  എസട്ട്
സ്കൂളനിസല  വനിഷയവമഭായനി  ബനസപടട്ട്  കേലാംപബടര്  വനിദഗ്ദ്ധസന്റെ  റനികപഭാര്ടട്ട്
കശഖരനിചനിട്ടുണഭായനിരുകനഭാ; ഉസണങനില പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇസല്ലങനില  പ്രസ്തുത  സ്കൂളനിസന്റെ  വനിഷയവമഭായനി  ബനസപടട്ട്  കനഭാടട്ട്
ഫയലനില എഴുതനിയ കുറനിപനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ)  എചട്ട്.  എലാം.  എസട്ട്.  എചട്ട്.  എസട്ട്.  എസട്ട്.,   തുറക്കല,  മലപ്പുറലാം,  ദഭാറുല
നജെഭാത്തട്ട് എചട്ട്.  എസട്ട്.  എസട്ട്.,  കേരുവഭാരക്കുണട്ട്,  മലപ്പുറലാം എനതീ അണ-എയ്ഡഡട്ട്
ഹയര് സസക്കന്റെറനി  സ്കൂള പ്രനിന്സനിപലമഭാര് അഡസ.  എലാം.  ഉമ്മേര് എലാം.  എല.  എ.
മുഖഭാന്തനിരലാം  ബഹുമഭാനസപട  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപ്പുമനനി  മുന്പഭാസകേ  സമര്പനിച
നനികവദനങ്ങളഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  ഫയലനില  ഹകേകേഭാരവലാം  സചേയ്യുനതട്ട്.  ടനി  സ്കൂള
പ്രനിന്സനിപലമഭാരഭാണട്ട് പരഭാതനിക്കഭാര്.  അഡനിഷന് സവബ്ഹസറഭായ hsCAP-ല വന
സതീറട്ട്  സമടനികട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  പ്രസ്തുത  സ്കൂളുകേളനില  ഓകരഭാ  ബഭാചനിലുലാം  60  കുടനികേള
വതീതമഭായനിരുന എനലാം അതട്ട് പനിനതീടട്ട്  50 ആയനി കുറചതഭായുലാം കേഭാണനിച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള
പരഭാതനികയഭാസടഭാപലാം  ഓകരഭാ ബഭാചനിലുലാം  സതീറ്റുകേളുസട എണലാം  60  ആയനി നനിശ്ചയനിചട്ട്
പ്രകവശനഭാനുമതനി നലകേഭാന് ആവശവസപടനിരനിക്കുനതുമഭാണട്ട് വനിഷയലാം.  ടനി വനിഷയത്തനില
ഡയറക്ടകററനിലനനിനലാം സര്ക്കഭാരനികലയട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി)  ഇടൗ  വനിഷയവമഭായനി  ബനസപടട്ട്  ഹയര്  സസക്കന്റെറനി  വനിദവഭാഭവഭാസ
ഡയറക്ടകററനിസല കുറനിപട്ട് ഫയലനിസന്റെ പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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സ്കൂള തലത്തനില കേഭാര്ഷനികേ വനിദവഭാഭവഭാസലാം

87 (789) ശതീ  .   വനി  .   സകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സനി.  ബനി.  എസട്ട്.  ഇ.  സ്കൂളുകേള ഉളസപസട  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത എല്ലഭാ സ്കൂളുകേളനിലുലാം
ഹപ്രമറനി,  അപര് ഹപ്രമറനി  തലത്തനില മഭാതൃഭഭാഷ പഠനിപനിക്കുന അകത പ്രഭാധഭാനവകത്തഭാസട
കേഭാര്ഷനികേ വനിദവഭാഭവഭാസലാം നലകുനതനിനട്ട് കേര്മ്മേ പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

കൃഷനി,  കേഭാര്ഷനികേ സലാംസഭാരലാം എനനിവ പരനികപഭാഷനിപനിക്കുനതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
നനിലവനിലുള്ള  പഭാഠവപദതനിയനില  വനിവനിധ  കൃഷനിയനിനങ്ങള,  കേഭാര്ഷനികേ  രലാംഗലാം,
സസവസലാംരക്ഷണലാം,  കേഭാര്ഷനികേ  സലാംസഭാരലാം  തുടങ്ങനി  വവതവസ  വനിഷയങ്ങള
ഉളസക്കഭാളന പഭാഠഭഭാഗങ്ങള സ്കൂള പഭാഠപുസകേങ്ങളനില ഉളസക്കഭാള്ളനിചനിട്ടുണട്ട്.

ഹയര് സസക്കന്റെറനി അധനികേ ബഭാച്ചുകേള

88 (790) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  2014-2015  അദവയന  വര്ഷത്തനില  ഹയര്  സസക്കന്റെറനി  തലത്തനില

അനുവദനിച  അഡതീഷണല  ബഭാച്ചുകേള  സലാംബനനിച  വനിവരലാം  കകേഭാഴ്സുകേളുസട
(വനിഷയങ്ങള) അടനിസ്ഥഭാനത്തനില വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) അനുവദനിച അഡതീഷണല ബഭാച്ചുകേളക്കഭായനി സൃഷ്ടനികക്കണ അദവഭാപകേ
തസനികേകേളുസട എണലാം കകേഭാഴ്സുകേളുസട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ  ;  ഇതനില
അനുവദനിച തസനികേകേള സലാംബനനിച വനിവരലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി)  ആവശവമഭായ  അദവഭാപകേ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിചനിടനില്ലഭാസയന  കേഭാരവലാം
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില പുതനിയതഭായനി തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുന കേഭാരവലാം
പരനിഗണനിക്കുകമഭാ ;

(ഡനി) അദവഭാപകേ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കഭാത്തതട്ട്  കേഭാരണലാം  കേഴനിഞ  രണട്ട്
വര്ഷമഭായനി  അദവഭാപകേര്  ശമ്പളമനില്ലഭാസത  കജെഭാലനി  സചേയ്യുന  സഭാഹചേരവലാം
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില ഇതനിനട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണുനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള എസന്തല്ലഭാമഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ?    
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ഉത്തരലാം

(എ) വനിവരലാം അനുബനമഭായനി* കചേര്ക്കുന.

(ബനി) അനുവദനിച അഡതീഷണല  ബഭാച്ചുകേളക്കഭായനി  സൃഷ്ടനികക്കണ
അദവഭാപകേ തസനികേകേളുസട എണലാം കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില്ല.

(സനി) ഉണട്ട്.  ഇക്കഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

(ഡനി) ഉണട്ട്. തസനികേ നനിര്ണയ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ കശഷലാം മഭാത്രകമ
അദവഭാപകേരുസട  അലാംഗതീകേഭാരവലാം  ശമ്പളവലാം  സലാംബനനിച  കേഭാരവത്തനില  തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുള.

ഹയര് സസക്കന്റെറനി അദവഭാപകേരുസട ഒഴനിവകേള

89 (791) ശതീ  .    എലകദഭാ  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹയര്സസക്കണറനി  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനില  ഓകരഭാ  വനിഷയത്തനിലുലാം
അദവഭാപകേരുസട  എത്ര  വതീതലാം  ഒഴനിവകേള  നനിലവനിലുസണനലാം  എത്ര  ഒഴനിവകേള
പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുസണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി)  സ്ഥഭാനക്കയറലാംവഴനി  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നലകേനിയനിട്ടുസണനലാം
അതുവഴനി എത്ര ഒഴനിവകേള ഉണഭായനിട്ടുസണനലാം വനിഷയലാം തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ;

(സനി)  സകേഭാകമഴട്ട്  അദവഭാപകേ  റഭാങട്ട്  ലനിസനിസന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  എകപഭാള
അവസഭാനനിക്കുസമനലാം പ്രസസ്തുത ലനിസനിലനനിനലാം എത്ര കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നലകേനി
എനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ഇനനി  ഈ  ലനിസനിലനനിനലാം  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നലകേഭാന്
കേഴനിയുസമനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ - ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

 ഹയര് സസക്കന്റെറനി അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേ തസനികേകേള

90 (792) ശതീ  .    കജെഭാര്ജെട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2014-2015 വര്ഷലാം അനുവദനിച സര്ക്കഭാര്-എയ്ഡഡട്ട് ഹയര്സസക്കന്റെറനി
സ്കുളുകേളനില  അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കഭാത്ത  കേഭാരവലാം
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്
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(ബനി)  എങനില പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേളനില ആവശവമഭായ  തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട്
അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?     

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  2014-2015  വര്ഷലാം  അനുവദനിച  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  ഹയര്
സസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനില അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള
തസനികേ നനിര്ണയ നടപടനികേള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.

ഹയര് സസക്കന്റെറനി ഇലാംപ്രൂവ്സമന്റെട്ട്/കസ പരതീക്ഷകേള

91 (793) കഡഭാ  .    എന്  .    ജെയരഭാജെട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹയര്  സസക്കന്റെറനി  ഇലാംപ്രൂവ്സമന്റട്ട്/കസ  പരതീക്ഷകേളുസട  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള
എസന്തഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പരതീക്ഷകേളക്കട്ട് ഓകരഭാ വനിഷയത്തനിനുലാം എത്രയഭാണട്ട് ഫതീസട്ട് ഈടഭാക്കുനതട്ട്;

(സനി)  പരതീക്ഷകേളക്കട്ട് അകപക്ഷനിക്കഭാവന വനിഷയങ്ങളുസട  എണത്തനില നനിയനണലാം
ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില എല്ലഭാ വനിഷയത്തനിനുലാം അകപക്ഷനിക്കഭാന് അവസരലാം നലകുവഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) മഭാര്ചനിസല ഹയര് സസക്കന്റെറനി രണഭാലാം വര്ഷ പരതീക്ഷ എഴുതനിയ സറഗുലര്
വനിഭഭാഗലാം  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  വനിജെയനിക്കഭാത്ത വനിഷയങ്ങള വര്ഷലാം നഷ്ടസപടഭാസത
എഴുതുനതനിനട്ട് കസ പരതീക്ഷയുലാം എല്ലഭാ വനിഷയങ്ങളുലാം വനിജെയനിച വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്
ഏസതങനിലുലാം  ഒരു  വനിഷയത്തനിസന്റെ  മഭാര്ക്കട്ട്  സമചസപടുതനതനിനട്ട്  ഇലാംപ്രൂവ്സമന്റെട്ട്
പരതീക്ഷയുലാം  നടതന.  ഒനഭാലാം  വര്ഷ  പരതീക്ഷസയഴുതനിയ  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്
ഏസതങനിലുലാം  മൂനട്ട്  വനിഷയങ്ങളക്കട്ട്  വസര  മഭാര്ക്കട്ട്  സമചസപടുതനതനിനട്ട്  ആഗസട്ട്/
സസപ്റലാംബര്-ല ഒനഭാലാം വര്ഷ ഇലാംപ്രൂവ്സമന്റെട്ട് പരതീക്ഷയുലാം നടത്തനിവരുന.

(ബനി)രണഭാലാം വര്ഷ ഇലാംപ്രൂവ്സമന്റെട്ട് (ഒരു കപപര് മഭാത്രലാം)-500 രൂപ. കസ പരതീക്ഷകേള

(പ്രഭാക്ടനിക്കല ഉള്ള വനിഷയങ്ങളക്കട്ട് ഒരു കപപറനിനട്ട്)-175  രൂപ.  കസ പരതീക്ഷ

(പ്രഭാക്ടനിക്കല ഇല്ലഭാത്ത വനിഷയങ്ങളക്കട്ട് ഒരു കപപറനിനട്ട്) - 150 രൂപ 

ഒനഭാലാംവര്ഷ ഇലാംപ്രൂവ്സമന്റെട്ട് പരതീക്ഷ (ഒരു കപപറനിനട്ട്) - 175 രൂപ
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(സനി)  രണഭാലാം വര്ഷ പരതീക്ഷ വനിജെയനിച സറഗുലര് വനിഭഭാഗലാം  വനിദവഭാര്തനികേള
ക്കഭായനിട്ടുള്ള  ഇലാംപ്രൂവ്സമന്റെട്ട്  പരതീക്ഷയട്ട്  ഒരു  കപപര്  മഭാത്രമഭായനി  നനിയനണലാം
ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   കസ  പരതീക്ഷയട്ട്  സറഗുലര്  വനിഭഭാഗലാം  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്
വനിജെയനിക്കഭാത്ത/മഭാര്ചനിസല  പരതീക്ഷയട്ട്  ഹഭാജെരഭാകേഭാത്ത  എല്ലഭാ  വനിഷയങ്ങളുലാം
എഴുതഭാവനതഭാണട്ട്.   കേമ്പഭാര്ട്ടുസമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  5  വനിഷയങ്ങളുലാം
വനിജെയനിചനിട്ടുസണങനില  മഭാത്രലാം  ബഭാക്കനിയുള്ള  ഒരു  വനിഷയലാം  എഴുതഭാലാം  എന
നനിയനണവലാം ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ഇല്ല.

 എചട്ട്. എസട്ട്. എസട്ട്. റനി. കകേഭാകമഴ ട്ട് തസനികേയനിസല ഒഴനിവകേള

92 (794) ശതീ  .    എലാം  .    വനിന്സസന്റെട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) എചട്ട്.എസട്ട്.എസട്ട്.റനി കകേഭാകമഴട്ട് സതീനനിയര്/ജൂനനിയര്-സന്റെ എത്ര ഒഴനിവകേള
വതീതലാം നനിലവനിലുണട്ട്;  ഇതനില എസട്ട്.  സനി./എസട്ട്.  റനി.  സസഷവല റനിക്രൂടട്ട്സമന്റെനിനുകവണനി
മഭാറനിസവച  ഒഴനിവകേള  ഒഴനിസകേ  പനി.  എസട്ട്.  സനി.  യനികലയട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേകയ്യണ
ഒഴനിവകേള എത്രസയനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) എചട്ട്. എസട്ട്. എസട്ട്.  റനി കകേഭാകമഴട്ട് ജൂനനിയറനിസന്റെ എത്ര ഒഴനിവകേള സപ്രഭാകമഭാഷന്
വഴനി നനികേതനതനിനഭായനി മഭാറനിവചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  എചട്ട്.  എസട്ട്  .  എസട്ട്.  റനി.  കകേഭാകമഴട്ട്  ജൂനനിയറഭായനി  സപ്രഭാകമഭാഷന്
നലകകേണവരുസട  ലനിസട്ട്  നനിലവനില  ഉകണഭാ;  ഉസണങനില  ആ  ലനിസനില  എത്ര
കപരുസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത ലനിസനില ഉള്ളതനികനക്കഭാള കൂടുതല ഒഴനിവകേള സപ്രഭാകമഭാഷനട്ട്
കവണനി മഭാറനിവചനിട്ടുസണങനില ആയതട്ട് പനി.  എസട്ട്.  സനി ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യുകമഭാ;  ലനിസട്ട്
നനിലവനിലനിസല്ലങനില ഇതനിനഭായനി നതീക്കനിവച ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് നലകുകമഭാ;

(ഇ)  എചട്ട്.  എസട്ട്.  എസട്ട്.  റനി.  കകേഭാകമഴട്ട്  ജൂനനിയറനിസന്റെ എത്ര എന്.സജെ.ഡനി.
ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യുവഭാന് ബഭാക്കനിയുണട്ട്;

(എഫട്ട്) 1-3-2015-നു കശഷലാം എചട്ട്. എസട്ട്. എസട്ട്. റനി. കകേഭാകമഴട്ട് ജൂനനിയര് ആയനി
പനി.  എസട്ട്.  സനി.  യനിലനനിനലാം അഹഡസസട്ട് ലഭനിചവരനില എത്ര കപര് റനിലതീവട്ട്  സചേയ്യുകേകയഭാ
രഭാജെനിവയ്ക്കുകേകയഭാ  സചേയനിട്ടുണട്ട്,  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഇതു  വഴനി  ഉണഭായ  ഒഴനിവകേള
പൂര്ണമഭായുലാം പനി. എസട്ട്. സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ജെനി) എചട്ട്. എസട്ട്. എസട്ട്. റനി കകേഭാകമഴട്ട് ജൂനനിയര് ആയനി പനി. എസട്ട്. സനി. വഴനി
നനിയമനലാം ലഭനിചകശഷലാം കജെഭാലനിയനിലനനിനലാം റനിലതീവട്ട് സചേയ്യുകേകയഭാ രഭാജെനിവയ്ക്കുകേകയഭാ
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സചേയ്യുനതു വഴനി ഉണഭാകുന ഒഴനിവകേളുസട 25%  സപ്രഭാകമഭാഷനു കവണനി മഭാറനിവയ്ക്കുകമഭാ;
ഒരനിക്കല  പനി.എസട്ട്.സനി.-യനികലക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ  ഒഴനിവകേള  ഇത്തരത്തനില
സപ്രഭാകമഭാഷനുകവണനി  മഭാറനിവയഭാന്  സഭാധനിയ്ക്കുകമഭാ;  എങനില  ഏതട്ട്  റൂള
അനുസരനിചഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) സകേഭാകമഴട്ട് സതീനനിയര് തസനികേയനില 7-ഉലാം ജൂനനിയര് തസനികേയനില 26-ഉലാം
ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുണട്ട്.  ഇതനില ജൂനനിയര് തസനികേയനില 10 ഒഴനിവകേളുലാം സതീനനിയര്
തസനികേയനിസല എല്ലഭാ ഒഴനിവകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 16 ഒഴനിവകേള മഭാറനിവചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  എചട്ട്.  എസട്ട്.  എസട്ട്.  ടനി.  സകേഭാകമഴട്ട്  ജൂനനിയറഭായനി  സപ്രഭാകമഭാഷന്
നലകകേണവരുസട ലനിസട്ട് നനിലവനിലനില്ല.

(ഡനി)  കയഭാഗവരഭായ  ജൂനനിയര് അദവഭാപകേര് തസനികേമഭാറ  നനിയമനത്തനിനഭായനി
നനിലവനിലുള്ളകപഭാള ഒഴനിവകേള പനി. എസട്ട്. സനി. ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യഭാന് കേഴനിയനില്ല.

(ഇ) എന്.സജെ.ഡനി. ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യഭാന് ബഭാക്കനിയനില്ല.

(എഫട്ട്)  8  കപര്  വനിടുതല വഭാങ്ങനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഹയര്  സസക്കന്റെറനി  അദവഭാപകേസര
വനിടുതല സചേയ്യുനതട്ട് നനിയനണഭാധനികേഭാരനിയഭായ പ്രനിന്സനിപഭാളഭാണട്ട്.  പ്രനിന്സനിപഭാള
വനിടുതല സചേയ വനിവരലാം റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യുന മുറയട്ട് പ്രസ്തുത ഒഴനിവട്ട് പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
ചേടപ്രകേഭാരലാം റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യുനതഭാണട്ട്.

(ജെനി)  16-4-2001-സല  ജെനി.  ഒ.  (പനി)144/2001/സപഭാ.  വനി.  നമ്പര് സസഷവല
റൂളസട്ട് പ്രകേഭാരലാം എചട്ട്. എസട്ട്. എസട്ട്. റനി. സകേഭാകമഴട്ട് ജൂനനിയര് സമഭാത്തലാം തസനികേകേളുസട
25%  തസനികേമഭാറലാം വഴനിയുലാം  75%  കനരനിട്ടുള്ള നനിയമനലാം വഴനിയുലാം നടകത്തണതഭാണട്ട്.
ഒരനിക്കല പനി.  എസട്ട്.  സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ ഒഴനിവകേള തസനികേമഭാറ നനിയമനത്തനിനഭായനി
മഭാറനിവയഭാന് കേഴനിയനില്ല.

മുക്കലാം എ.ഇ.ഒ. ആഫതീസനില സതീനനിയര് സൂപ്രണട്ട് തസനികേ

93 (795) ശതീ  .    കജെഭാര്ജെട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുക്കലാം എ.ഇ.ഒ. ഓഫതീസനില സതീനനിയര് സൂപ്രണട്ട് തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കഭാത്ത
കേഭാരവലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  സതീനനിയര്  സൂപ്രണട്ട്  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

 എയ്ഡഡട്ട് കകേഭാകളജുകേളുലാം സ്കൂളുകേളുലാം

94 (796) ശതീ  .    ഒ  .    രഭാജെകഗഭാപഭാല :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരളത്തനില  2010  മുതല എത്ര എയ്ഡഡട്ട് കകേഭാകളജുകേളുലാം സ്കൂളുകേളുലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്;

(ബനി)  അവയനില  നബനപക്ഷ  പദവനിയുള്ള  സ്ഥഭാപനങ്ങള  ഏസതഭാസക്ക;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പ്രസ്തുത സ്ഥഭാപനങ്ങളനില ആ കേഭാലയളവനില ഏസതഭാസക്ക നനിയമനങ്ങള
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;  അതുമൂലലാം സര്ക്കഭാരനിനുണഭായ പ്രതനിവര്ഷ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാദവത
എത്രയഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?      

ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനില  2010  മുതല  7  എയ്ഡഡട്ട് കകേഭാകളജുകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.
പടനികേ അനുബനലാം* ആയനി കചേര്ക്കുന.

കകേരളത്തനില  2010  മുതല  അനുവദനിച  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളുസട  വനിവരലാം
കശഖരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  നബനപക്ഷ  പദവനിയുള്ള  സ്കൂളുകേളുസടയുലാം,  കകേഭാകളജുകേളുസടയുലാം  വനിവരലാം
കശഖരനിച്ചുവരുന.

(സനി)  കകേഭാകളജുകേളുസട വനിവരലാം അനുബനലാം-* ആയനി കചേര്ക്കുന.  സ്കൂളുകേസള
സലാംബനനിച വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

ശതീമതനി റഹതീമ വനി.പനി.യുസട നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം

95 (797) ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള്ള : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉപജെനില്ലയനിസല  പഭാട്ടുപഭാറക്കുളമ്പട്ട്  എൽ.  പനി.സ്കുളനില
ലതീവട്ട് സബ്സനിറബടഭായനി കജെഭാലനി സചേയവരുന ശതീമതനി റഹതീമ വനി. പനി.(എൽ.  പനി.എസട്ട്.എ. )

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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എനയഭാളുസട നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം സലാംബനനിചട്ട്  സപഭാതു വനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറക്ടറുസട
ഓഫതീസനില  പരനിഗണനയനിലുള്ള  G2-43462/16  നമ്പര്  ഫയലനില  എസന്തല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ;

(ബനി) നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനുള്ള കേഭാലതഭാമസലാം എസന്തനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(സനി) എകപഭാൾ നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേഭാന് സഭാധനിക്കുസമനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  പഭാട്ടുപഭാറക്കുളമ്പട്ട് എല.പനി.സ്കൂളനില 17-7-2012  മുതല 16-7-2017 വസര
5 വര്ഷസത്ത ശൂനവകവതനഭാവധനിയനില പ്രകവശനിച അറബനികേട്ട് അദവഭാപനികേ ശതീമതനി
ഷഭാഹനിന  പനി.എ.യുസട  ഒഴനിവനില  3-6-2013  മുതല  16-7-2017  വസര  ലതീവട്ട്
സബ്സറനിറബടഭായനി  നനിയമനിക്കസപടനിട്ടുള്ള ശതീമതനി  റഹതീമ  വനി.  പനി.-ക്കട്ട്  29-1-2016-സല
സ. ഉ. (പനി) നമ്പര് 29/2016/സപഭാ. വനി.-സന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകുന വനിഷയലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

      എരുകമലനി സസന്റെട്ട് കതഭാമസട്ട് ഹയര് സസക്കണറനി  
സ്കൂള തലവരനിപണലാം വഭാങ്ങനിയ സലാംഭവലാം

96 (798) ശതീ  .   പനി  .   സനി  .   കജെഭാര്ജെട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാടയലാം ജെനില്ലയനിസല എരുകമലനി സസന്റെട്ട് കതഭാമസട്ട് ഹയര് സസക്കണറനി
സ്കൂള മഭാകനസജ്മെന്റെട്ട് പ്ലസട്ട് വണ പ്രകവശനത്തനിനട്ട് എസട്ട്. എസട്ട്. എല. സനി.-ക്കട്ട് 95%
മഭാര്ക്കട്ട്  വഭാങ്ങനിയ  ഒരു  കുടനിയുസട  രക്ഷനിതഭാവനിലനനിനലാം  അന്പതനിനഭായനിരലാം  രൂപ
തലവരനിപണലാം  വഭാങ്ങനി  പ്രകവശനലാം  നലകേനിയതനിനഭാല  പ്രസ്തുത  തുകേ  തനിരനിസകേ
വഭാങ്ങനിത്തരണസമനട്ട്  ആവശവസപടട്ട്  മനനിയട്ട്  5-8-2016-ല,  No.MLA-
PNJR/GP/33/2016-17/dated  5-8-2016/Tvm  പ്രകേഭാരലാം  ഒരു എലാം.എല.എ.-യുസട
ശനിപഭാര്ശക്കകത്തഭാടുകൂടനി പരഭാതനി നലകേനിയതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതുപ്രകേഭാരലാം നഭാളനിതുവസര എസന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു എനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇക്കഭാരവത്തനിൽ  അടനിയന്തര അകനസഷണലാം നടത്തഭാന് തയ്യഭാറഭാകുകമഭാ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രകവശനത്തനിനട്ട്  തലവരനിപണലാം  കചേഭാദനിചട്ട്  വഭാങ്ങുനതുമൂലലാം  വളസര  നല്ല
നനിലയനില പഠനിക്കുന പല കുടനികേളുലാം ഈ തുകേ സകേഭാടുത്തട്ട് പഠനിക്കുവഭാന് മഭാര്ഗ്ഗമനില്ലഭാത്തതനിനഭാല
പഠനിത്തലാം മതനിയഭാക്കനി വതീടനില കേഴനിയുന ദുരവസ്ഥ ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) ഇതനിസനതനിസര എസന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുസമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി   &  സനി)  ഹയര്  സസക്കന്റെറനി  പ്രകവശനത്തനിനട്ട്  എരുകമലനി  സസന്റെട്ട്
കതഭാമസട്ട്  ഹഹസ്കൂള  മഭാകനജുസമന്റെട്ട്  50,000  രൂപ  കകേഭാഴ  വഭാങ്ങനിയതഭായനി
ആകരഭാപനിചട്ട്  ശതീ.  സലനിലാം  കേണന്കേര ശതീ.  പനി.  സനി.  കജെഭാര്ജെട്ട്,   എലാം.  എല.  എ.
മുഖഭാന്തനിരലാം സമര്പനിച പരഭാതനിയനികനല പ്രഭാഥമനികേ അകനസഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട്
അടനിയന്തരമഭായനി  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന് വനിജെനിലന്സട്ട്  വകുപനിലനനിനലാം
വനിജെനിലന്സട്ട്  ഡയറക്ടര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാസത  ഇക്കഭാരവത്തനില
അകനസഷണലാം നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കുവഭാന് ഹയര് സസക്കന്റെറനി വനിദവഭാഭവഭാസ
ഡയറക്ടര്;  ഹയര്  സസക്കന്റെറനി  കകേഭാടയലാം  റതീജെനിയണല  സഡപബടനി  ഡയറക്ടര്ക്കുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) ശദയനിലസപടനിടനില്ല.

(ഇ) ഉത്തരലാം 'ഡനി' യുസട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില ബഭാധകേമല്ല.

അപര് ഹപ്രമറനി പഠന സടൗകേരവമനില്ലഭാത്ത സ്ഥലങ്ങള

97 (799) ശതീ  .   ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ 
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ  അവകേഭാശ  നനിയമത്തനിസന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  മൂനട്ട്
കേനികലഭാമതീറര്  ചുറളവനില  അപര്  ഹപ്രമറനി  പഠന  സടൗകേരവമനില്ലഭാത്ത  സ്ഥലങ്ങള
നനിര്വ്വചേനിക്കസപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഉസണങനില ഇത്തരലാം സ്ഥലങ്ങളനില സ്കൂളുകേള സ്ഥഭാപനിക്കഭാന് സസതീകേരനിച
നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഇത്തരത്തനില കേസണത്തനിയ സ്ഥലങ്ങള ഏസതല്ലഭാസമനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓകരഭാ പ്രകദശകത്തയുലാം വനിദവഭാഭവഭാസ ആവശവകേത സ്കൂള മഭാപനിലാംഗനിസന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില വനിലയനിരുത്തനി കകേരള വനിദവഭാഭവഭാസ ചേടങ്ങളനിസല അദവഭായലാം  V
ചേടലാം  2  പ്രകേഭാരമുള്ള വനിജഭാപനലാം  പുറസപടുവനിക്കുകേയുലാം  ആയതട്ട്  25-5-2016-സല
അസഭാധഭാരണ ഗസറട്ട് നമ്പര് 985 പ്രകേഭാരലാം പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഇത്തരലാം  സ്ഥലങ്ങളനില  ആവശവസമങനില  സ്കൂളുകേള  തുടങ്ങുനതനിനുലാം,
നനിലവനിലുള്ളവ അപ്കഗ്രഡട്ട് സചേയ്യുനതനിനുമുള്ള നടപടനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചുവരുന.
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(സനി)  ഒടുവലനിതടട്ട്  (കേണ്ണൂര്),  സനടുലാംപഭാല  (വയനഭാടട്ട്),  സപരുവയല
(കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്),  സപഭാരൂര്  (മലപ്പുറലാം),  വടപഭാറ  (ഇടുക്കനി),  വരനിചമുത്തന്  (ഇടുക്കനി),
പഭാലപ്ര  (കകേഭാടയലാം),  സപരുനഭാടട്ട്  (പത്തനലാംതനിട),  അങ്ങഭാടനിക്കല  (പത്തനലാംതനിട),
സചേറുകേര (സകേഭാല്ലലാം), പഭാലനികയഭാടട്ട് (തനിരുവനന്തപുരലാം), കുപനിയന്ചേഭാല (പഭാലക്കഭാടട്ട്).

സ്കൂള ഉചഭക്ഷണ പദതനി

98 (800) ശതീ  .    ഒ  .    ആര്  .    കകേളു :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇടൗ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷലാം  സ്കൂള  ഉചഭക്ഷണ
പദതനിയുസട കേണനിജെന്റട്ട് തുകേയഭായനി എത്ര രൂപ നലകേനിയനിട്ടുസണനട്ട് സവളനിസപടുതകമഭാ;

(ബനി)  ഇകതഭാസടഭാപലാം  പഭാചേകേസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുസട  കവതന  കുടനിശ്ശേനികേയുലാം
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില എത്ര തുകേസയനലാം ഏതു മഭാസലാം വസരസയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) 69,79,57,800  രൂപ

(ബനി) കവതന കുടനിശ്ശേനികേയനില്ല.

സ്കൂള തലത്തനില ജെഭാഗ്രതഭാ സമനിതനികേള

99 (801) ശതീ  .   സകേ  .   ആന്സലന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂളുകേള കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്  മയക്കുമരുനട്ട്  വനിൽപന നടക്കുനതഭായനി  നനിരന്തരലാം
വനസകേഭാണനിരനിക്കുന വഭാര്ത്തകേള ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വനിദവഭാര്തനികേൾ മയക്കുമരുന മഭാഫനിയകേളുസട വലയനിലസപടഭാതനിരനിക്കുനതനിനട്ട്
സ്കൂള തലത്തനില ജെഭാഗ്രതഭാ സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സ്കൂള തലത്തനില ജെഭാഗ്രതഭാ സമനിതനികേള രൂപതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതുലാം “clean campus
safe campus”  പദതനിയുസട ഭഭാഗമഭായനി സമനിതനികേള പുനനഃസലാംഘടനിപനിക്കസപടനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.
എഹകസട്ട്,  കപഭാലതീസട്ട്  വകുപ്പുകേളുസട  സഹകേരണകത്തഭാസടയഭാണട്ട്  സമനിതനികേള
പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനതട്ട്.
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സ്കൂള കുടനികേളുസട യൂണനികഫഭാലാം

100 (802) ശതീ  .   യു  .   ആര്  .   പ്രദതീപട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള  കുടനികേളുസട  യൂണനികഫഭാലാം  അടുത്ത  വര്ഷലാം  മുതല  ഹകേത്തറനി
തുണനിയഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഇതു സലാംബനനിചട്ട് ഹകേത്തറനി വകുപനിനട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഉസണങനില ഇതനിനട്ട് എന്തുമഭാത്രലാം തുണനി ആവശവമഭായനിവരുസമനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  പദതനി സമ്പൂര്ണ വനിജെയമഭാക്കനി മഭാറ്റുനതനിനട്ട് എന്തു മുസനഭാരുക്കമഭാണട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപട്ട്  ഹകേത്തറനി  വകുപ്പുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  നടത്തനിയനിട്ടുള്ളസതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ-ഡനി)  ഇടൗ  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചട്ട്  അന്തനിമ  തതീരുമഭാനസമടുത്തനിടനില്ല.
ചേര്ചകേള നടനവരനികേയഭാണട്ട്.

സ്കൂള കുടനികേളക്കട്ട് അരനി

101  (803)  ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഓണക്കഭാലത്തട്ട് സ്കൂള കുടനികേളക്കട്ട് നലകുന 5 കേനികലഭാഗ്രഭാലാം അരനി പൂർണമഭായുലാം
വനിതരണലാം സചേയ്യഭാന് കേഴനികഞഭാ; ഇതനിനഭായനി എത്ര സചേലവട്ട് വന; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി) ഇതനിനഭായനി  സപഭാതു  വനിപണനിയനിലനനിനട്ട്  അരനി  കശഖരനികക്കണനി
വനനിട്ടുകണഭാ; എങനില എത്രസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  8  ജെനില്ലകേളനില  പൂര്ണമഭായുലാം  മറട്ട്  ജെനില്ലകേളനില
ഭഭാഗനികേമഭായുലാം  വനിതരണലാം  സചേയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനിനഭായനി  27.22  കകേഭാടനി  രൂപ സചേലവട്ട്
വരുസമനഭാണട്ട് സസസപ്ലകകേഭായനില നനിനലാം അറനിയനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്. ഓണലാം പ്രമഭാണനിചട്ട് 5 കേനികലഭാഗ്രഭാലാം വതീതലാം അരനി നലകുന പദതനി
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനികന്റെതല്ലഭാത്തതനിനഭാല  അരനി  ലഭവമഭാക്കുവഭാന്  കേഴനിയുനതസല്ലനട്ട്
എഫട്ട്.സനി.സഎ. മഭാകനജെരുസട അറനിയനിപട്ട് ലഭനിചതനിസനതടര്നട്ട് 8504 സമടനികേട്ട് ടണ
അരനി  സപഭാതു  വനിപണനിയനിലനനിനലാം  കശഖരനിക്കുവഭാന്  സസസപ്ലകകേഭാ  മഭാകനജെനിലാംഗട്ട്
ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 
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സ്കൂള കുടനികേളക്കട്ട് നലകുന സടൗജെനവ അരനി

102 (804) ശതീ  .    അനൂപട്ട്  കജെക്കബട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഓണത്തനിനട്ട് സ്കൂള കൂടനികേളക്കട്ട് നലകുന സടൗജെനവ അരനി ഇപ്രഭാവശവലാം
വനിതരണലാം സചേയതട്ട്  എകപഭാഴഭാണട്ട്;  ഓണത്തനിനു  മുമ്പഭാകണഭാ കശഷമഭാകണഭാ  എനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  അധവയന വര്ഷലാം കനരകത്ത തസന അരനി വനിതരണത്തനിനട്ട് സര്ക്കഭാര്
വനിജഭാപനലാം  ഇറക്കനിയനിട്ടുലാം  വനിതരണലാം  അവതഭാളത്തനിലഭാകേഭാന്  കേഭാരണസമന്തഭാസണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  മുസനഭാരുക്കങ്ങള പഭാളനിയതുമൂലമഭാകണഭാ സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ആദവ ഓണത്തനില
തസന അരനി നലകേഭാനഭാകേഭാസത കപഭായതട്ട്;  എങനില കൃതവവനികലഭാപലാം കേഭാടനിയവര്സക്കതനിസര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉപഡയറക്ടര്മഭാര്  ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  റനികപഭാര്ട്ടുകേള
അനുസരനിചട്ട്  70%  അരനി  വനിതരണലാം  ഓണത്തനിനുമുമ്പുലാം  ബഭാക്കനി  ഓണത്തനിനട്ട്
കശഷവലാം നടത്തനി. 

(ബനി)  ഓണത്തനിനുള്ള  അരനി  വനിതരണലാം  സചേയ്യുവഭാന്  എഫട്ട്.സനി.സഎ
തയ്യഭാറഭാകേഭാതനിരുന  സഭാഹചേരവത്തനില  സപഭാതുമഭാര്ക്കറനിലനനിനലാം  അരനി  കശഖരനിചട്ട്
വനിതരണലാം നടകത്തണനിവന സഭാഹചേരവത്തനിലഭാണട്ട്  ഓണത്തനിനുമുമ്പഭായനി  തസന വനിതരണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുവഭാന് കേഴനിയഭാതനിരുനതട്ട്.  എങനിലകപഭാലുലാം ഇതട്ട് അവതഭാളത്തനിലഭായനിടനില്ല. 

(സനി)  ഓണലാം  സസഷവല  അരനി  വനിതരണവമഭായനി  ബനസപട  എല്ലഭാ
നടപടനികേളുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.   ഉകദവഭാഗസ്ഥ  തലത്തനില
എസന്തങനിലുലാം  കൃതവവനികലഭാപകമഭാ  അനഭാസ്ഥകയഭാ  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാസയന  കേഭാരവലാം
പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

സ്കൂള പഭാഠപുസകേങ്ങളുസട പരനിഷ്കരണലാം

103 (805) ശതീ  .   പഭാറക്കല അബ്ദുല്ല :
ശതീ  .   അബ്ദുല ഹമതീദട്ട്   .  പനി  . :
ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം :
ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സ്കൂള  പഭാഠപുസകേങ്ങള  പരനിഷ്കരനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;  എങനില

ഇക്കഭാരവത്തനിസല നയലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

1751/2018.
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(ബനി)  ഏറവലാം  ഒടുവനില  പഭാഠപുസകേങ്ങള  പരനിഷ്കരനിചതട്ട്  എനഭാസണനലാം

അതനില അപഭാകേതകേസളസന്തങനിലുലാം ഉണഭായനിട്ടുകണഭാസയനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സമഗ്രമഭായ  പഭാഠപുസകേ  പരനിഷ്കരണലാം  സലാംബനനിചട്ട്  തതീരുമഭാനസമടുത്തനിടനില്ല.

പഭാഠവപദതനിയനിസല നബനതകേള പരനിഷ്കരനിക്കുനതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി കേഴനിഞ വര്ഷലാം

പരനിഷ്കരനിച 9, 10 ക്ലഭാസ്സുകേളനിസല ചേനില പഭാഠപുസകേങ്ങള സലാംബനനിചട്ട് ഉയര്നവന

പരഭാതനികേളുസട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  അവയനിസല  ഭഭാഷഭാപരവലാം  ആശയപരവമഭായ

സസവകേലവങ്ങള പരനിഹരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) 2013-14 വര്ഷലാം 1, 3, 5, 7, 11 ക്ലഭാസ്സുകേളനികലയുലാം 2014-15-ല 2, 4, 6,

8,  12  ക്ലഭാസ്സുകേളനിസലയുലാം  2015-16-ല  9,  10  ക്ലഭാസ്സുകേളനിസലയുലാം  പഭാഠപുസകേങ്ങള

പരനിഷ്കരനിചനിരുന.   കമലപറഞ  പഭാഠപുസകേങ്ങസള  സലാംബനനിചട്ട്  നനിരവധനി

പരഭാതനികേള ഉയര്നവനനിട്ടുണട്ട്.   ഭഭാഷഭാപരമഭായുലാം,  ആശയപരമഭായുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ

ശഭാസപരവമഭായുള്ള സസവകേലവങ്ങള അദവഭാപകേരുലാം,  വനിദവഭാഭവഭാസ വനിദഗ്ദ്ധരുലാം പല

ഘടങ്ങളനിലഭായനി ചൂണനിക്കഭാണനിചനിട്ടുണട്ട്.  9, 10 ക്ലഭാസ്സുകേളനിസല മലയഭാളലാം, സഭാമൂഹവശഭാസലാം,

ശഭാസലാം പഭാഠപുസകേങ്ങസളക്കുറനിചഭാണട്ട്  കൂടുതല  പരഭാതനികേള  ഉണഭായനിട്ടുള്ളതട്ട്.   അവ

പരനികശഭാധനിചട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനുള്ള ക്രമതീകേരണലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്. 

സ്കൂള വനിദവഭാര്തനികേളുസട കേലഭാ-കേഭായനികേ പ്രവൃത്തനി പരനിചേയലാം

104 (806) ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ

വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള വനിദവഭാര്തനികേളുസട കേലഭാ-കേഭായനികേ പ്രവൃത്തനിപരനിചേയ പഠനത്തനിനട്ട്

ആവശവമഭായ പരനിഗണന നലകുനകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എല്ലഭാ  സര്ക്കഭാര്,  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിലുലാം  കേലഭാ-കേഭായനികേ  പ്രവൃത്തനി

പരനിചേയ അദവഭാപകേരുസട തസനികേ നനിലവനിലുകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ തസനികേയനില ആസകേ എത്ര ഒഴനിവകേളഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളസതനലാം

എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട് ഈ ഒഴനിവകേള യഥഭാസമയലാം നനികേത്തഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാത്തസതനലാം

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  ഈ  തസനികേകേള  ഒഴനിഞകേനിടക്കുനതട്ട്  വനിദവഭാര്തനികേളുസട  കേലഭാ-കേഭായനികേ

പ്രവൃത്തനിപരനിചേയ  പഠനസത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനതഭാസണന  കേഭാരവലാം

വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി

സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?       

ഉത്തരലാം

(എ) സ്കൂള വനിദവഭാര്തനികേളുസട കേലഭാ-കേഭായനികേ പ്രവൃത്തനി പരനിചേയ പഠനത്തനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് മുന്തനിയ പരനിഗണന തസന നലകുനണട്ട്.  ഇടൗ വനിഷയങ്ങളക്കട്ട് തസനികേ
അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് കകേരള വനിദവഭാഭവഭാസ ചേടത്തനില തസന വവവസ്ഥ സചേയനിട്ടുണട്ട്.
ഇതനിനട്ട് മഭാനദണ്ഡങ്ങളുലാം നനിഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  എല്ലഭാ സ്കൂളുകേളനിലുലാം കേലഭാ-കേഭായനികേ പ്രവൃത്തനി പരനിചേയ അദവഭാപകേരുസട
(സസഷവലനിസട്ട്  അദവഭാപകേര്)  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കഭാന്  സകേ.ഇ.ആര്.-സല
മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം  കേഴനിയനില്ല.   സകേ.ഇ.ആര്.-സല  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  പ്രകേഭാരലാം
അഞ്ഞൂകറഭാ  അതനില  കൂടുതകലഭാ  കുടനികേള  പഠനിക്കുന  യു.പനി.സ്കൂളുകേളനില/
യു.പനി.വനിഭഭാഗത്തനില  ഏസതങനിലുലാം  ഒരു  സസഷവലനിസട്ട്  അദവഭാപകേ  തസനികേയുലാം,
സസഹസ്കൂള  വനിഭഭാഗത്തനില  കേലഭാ-കേഭായനികേ,  പ്രവൃത്തനി  പരനിചേയ  വനിഷയങ്ങളക്കട്ട്
5  പനിരതീഡുകേള എങനിലുലാം ലഭവമഭാകുനസവങനില പ്രസ്തുത വനിഷയങ്ങളനില അദവഭാപകേ
തസനികേകേളുലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്. ഇപ്രകേഭാരലാം തയ്യല അദവഭാപകേ തസനികേ അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
200 സപണകുടനികേള ഉണഭായനിരനിക്കണസമനട്ട് വവവസ്ഥ സചേയനിട്ടുമുണട്ട്. 

(സനി) സകേ. ഇ. ആര്. പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില അനുവദനിക്കുന സസഷവലനിസട്ട്
അദവഭാപകേ തസനികേകേളനില ഒഴനിവവരുന മുറയ്ക്കുതസന പനി.  എസട്ട്.  സനി.  വഴനി അവ
നനികേതനതനിനട്ട്  നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനില അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
തസനികേകേളനില  ഒഴനിവട്ട്  വരുകമ്പഭാള  മഭാകനജെര്മഭാര്  നനിയമനലാം  നടതനണട്ട്.
അലാംഗതീകൃത  സസഷവലനിസട്ട്  അദവഭാപകേ  തസനികേകേളനിസല  ഒഴനിവകേള  ഇപ്രകേഭാരലാം
യഥഭാസമയലാം തസന നനികേതനണട്ട്. 

(ഡനി)  സകേ.  ഇ.  ആര്.പ്രകേഭാരലാം അനുവദനതീയമഭായ തസനികേകേളനിസല ഒഴനിവകേള
സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനിലുലാം എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനിലുലാം യഥഭാസമയലാം തസന നനികേതനണട്ട്.
പനി.എസട്ട്.സനി.  വഴനിയുള്ള  നനിയമനത്തനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  ഉണഭായഭാല  ദനിവസ
കവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില  തഭാലക്കഭാലനികേമഭായനി  പ്രസ്തുത  ഒഴനിവട്ട്  നനികേതനതനിനുലാം
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

വനിദവഭാഭവഭാസ അവകേഭാശനനിയമലാം 2009-ല 6 മുതല 8 വസരയുള്ള ക്ലഭാസ്സുകേളനില
ആസകേ  100-ല  കൂടുതല  വനിദവഭാര്തനികേള  ഉസണങനില  കേലഭാ-കേഭായനികേ,  പ്രവൃത്തനി
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പരനിചേയ  വനിഷയങ്ങളനില  പഭാര്ടട്ട്-സസടലാം  ഇന്സ്ട്രേക്ടര്മഭാസര  നനിയമനിക്കഭാന്  വവവസ്ഥ
സചേയനിട്ടുണട്ട്.  2011-2012 മുതല 2015-2016 വസര പഭാര്ടട്ട് സസടലാം ഇന്സ്ട്രേക്ടര്മഭാരുസട
നനിയമനലാം നടത്തനിയനിടനില്ല.  എനഭാല  2016-2017-ല സലാംസ്ഥഭാനസത്ത അര്ഹമഭായ
സ്കൂളുകേളനില  പഭാര്ടട്ട്  സസടലാം  ഇന്സ്ട്രേക്ടര്മഭാസര  നനിയമനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.   ഇതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കഭാന്  സര്വ്വശനിക്ഷഭാ
അഭനിയഭാന് കസറട്ട് കപ്രഭാജെക്ടട്ട് ഡയറക്ടസറ ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

സ്കൂള വനിദവഭാര്തനികേളുസട കുറഞവരുന കേഭായനികേക്ഷമത

105 (807) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂള  വനിദവഭാര്തനികേളുസട  കേഭായനികേക്ഷമത  കുറഞവരുനസവന  റനികപഭാര്ടട്ട്
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭായനികേക്ഷമത വര്ദനിപനിക്കുനതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി സസസക്കനിള സവഭാരനി
കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട് വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് സടൗജെനവ സസസക്കനിള വനിതരണത്തനിനുളള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  വനിദവഭാര്തനികേളുസട  കേഭായനികേക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  കേഭായനികേ  വകുപ്പുമഭായനി
കചേര്നട്ട് പദതനികേള ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരള  കസറട്ട്  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേടൗണസനില  നടത്തനിയ  സമ്പൂര്ണ
കേഭായനികേക്ഷമതഭാ  പദതനിയുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  (Total  Fitness  Programme)
നടത്തനിയ പഠനങ്ങളനില സ്കൂള കുടനികേളുസട കേഭായനികേക്ഷമത കുറവഭാസണനട്ട് കേസണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

(സനി) പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

സമഭാശസഭാസ സതഭാഴനിലദഭാന പദതനി

106 (808) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനില സകേഭാല്ലലാംജെനില്ലയനില,  സമഭാശസഭാസ സതഭാഴനിലദഭാന
പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2013  ജെനുവരനിക്കുകശഷലാം  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  എല.ഡനി.ക്ലര്ക്കഭായനി
നനിയമനലാം നലകേഭാന് ഉത്തരവട്ട് പുറസപടുവനിചനിരുന എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; അവരുസട
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 149

(ബനി)  ആയതനില  എത്ര  കപര്ക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നലകേനിയനിരുന  എനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇനനിയുലാം  നനിയമനലാം  നലകേഭാനുള്ളവരുസട  വനിവരലാം  മുന്ഗണന പ്രകേഭാരലാം
സവളനിസപടുതകമഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട്  നനിയമനലാം  നലകേഭാന്  അടനിയന്തര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

       ഉത്തരലാം 

(എ) 30, വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം മഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*. 

(ബനി) 4, വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം മഭായനി കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*. 

(സനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനലാം മഭായനികചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്*. 

(ഡനി) ഒഴനിവകേള ഉണഭാവന മുറയട്ട് നനിയമനലാം നലകുനതഭാണട്ട്. 

കകേഭാകമഴ ട്ട് അദവഭാപകേരുസട ഒഴനിവകേള

107 (809) ശതീ  .    അന്വര്  സഭാദത്തട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കനഭാണ സവഭാകക്കഷണല എചട്ട്.  എസട്ട്.  എസട്ട്.  റനി.  കകേഭാകമഴട്ട് അധവഭാപകേരുസട
എത്ര ഒഴനിവകേള നനിലവനിലുണട്ട്; ഇതു വസര എത്ര കപര് നനിലവനിലുള്ള പനി. എസട്ട്. സനി.
റഭാങട്ട്  ലനിസനിലനനിനലാം  നനിയമനലാം  കനടനിയനിട്ടുണട്ട്;  ഇതനില  എത്ര  എന്.  സജെ.  ഡനി.
ഒഴനിവകേള വനനിട്ടുണട്ട്; പ്രസ്തുത ഒഴനിവകേള പനി.എസട്ട്.സനി.ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  കനഭാണസവഭാകക്കഷണല  കകേഭാകമഴട്ട്  അധവഭാപകേരുസട
ഒഴനിവകേള ജെനില്ല തനിരനിചട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഒഴനിവകേള  പനി.  എസട്ട്.  സനി.-യട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്യണലാം  എന നനിയമലാം
നനിലനനിലസക്ക  ഇടൗ  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്യഭാത്ത  ഉകദവഭാഗസ്ഥര്സക്കതനിസര
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എല്ലഭാ  ഒഴനിവകേളുലാം  അടനിയന്തരമഭായനി  പനി.  എസട്ട്.  സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയ്യഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഇ)  നനിലവനിലുള്ള റഭാങട്ട് ലനിസനിസന്റെ കേഭാലഭാവധനി തതീരഭാറഭായ സഭാഹചേരവത്തനില
നനിയമന നടപടനി കവഗത്തനിലഭാക്കഭാനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

* സസലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(എഫട്ട്)  എചട്ട്. എസട്ട്. എസട്ട്. റനി. കകേഭാകമഴട്ട് ജൂനനിയര്, സതീനനിയര്, എന്. വനി . റനി.

എനതീ  തസനികേകേളക്കട്ട്  ഒരു  ലനിസതീല  നനിനമഭാകണഭാ  നനിയമനലാം  നടതനതട്ട്  ;

എചട്ട്.  എസട്ട്.  എസട്ട്.  റനി.  കകേഭാകമഴട്ട് ജൂനനിയര് ആയനി നനിയമനലാം ലഭനിച 17  അധവഭാപകേര്ക്കട്ട്

എന്.  വനി  .  റനി.  യഭായനി  നനിയമനലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ  ;  എങനില ഇതുവഴനി ഉണഭായ

എചട്ട്.  എസട്ട്.എസട്ട്.റനി  ജൂനനിയറനിസന്റെ  17  ഒഴനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്

സചേയനിട്ടുകണഭാ. ഇസല്ലങനില കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ & ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(സനി-ഇ)  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്യുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്യുന മുറയട്ട് ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളക്കട്ട് നനിയമനലാം ലഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(എഫട്ട്)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

 സചേറുവഭായനി ഗവണസമന്റെട്ട് സസഹസ്കൂളനിസല അദവഭാപകേ തസനികേകേള

108 (810) ശതീ  .    കജെഭാര്ജെട്ട് എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2011  ല  ഹഹസ്കൂളഭായനി  ഉയര്ത്തനിയ  സചേറുവഭാടനി  ഗവണസമന്റെട്ട്

ഹഹസ്കൂളനില സ്ഥനിരലാം അധവഭാപകേര് ഇല്ലഭാത്ത കേഭാരവലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംരക്ഷനിത  അധവഭാപകേസര  മഭാത്രലാം  നനിയമനിക്കണസമന  2014-സല

സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  നടപഭാക്കുനതനില  പ്രഭാകയഭാഗനികേ  ബദനിമുടട്ട്  നനിലനനിലക്കുനതട്ട്

ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  എങനില  2014-സല  ഉത്തരവട്ട്  പരനിഷ്കരനിചട്ട്  സ്ഥനിരലാം  അധവഭാപകേസര

നനിയമനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി)  നല്ലളലാം,  സചേറുവഭാടനി  ഗവണസമന്റെട്ട്  സസഹസ്കൂളുകേളനില  അധനികേ

തസനികേകേള അനുവദനിച്ചു നലകേനിയ  23-8-2014-സല സ.  ഉ.  (എലാം.  എസട്ട്.)  164/2014/

സപഭാ. വനി. വ. നമ്പര് ഉത്തരവട്ട് പരനിഷ്കരനിചട്ട് സ്ഥനിരലാം അദവഭാപകേസര നനിയമനിക്കഭാകമഭാസയനതട്ട്

സലാംബനനിച വനിഷയലാം 52521/ആര്3/2015/സപഭാ.  വനി.  വ.  നമ്പര്  ഫയലനില സര്ക്കഭാര്

പരനികശഭാധനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 151

വഭാമനപുരലാം മണ്ഡലത്തനിസല വനിദവഭാലയങ്ങളനിസല ഒഴനിവകേള

109 (811) ശതീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിസല സര്ക്കഭാര്, എയ്ഡഡട്ട് വനിദവഭാലയങ്ങളുസട
കപരുകേള പഞഭായത്തടനിസ്ഥഭാനത്തനില നലകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത വനിദവഭാലയങ്ങളനില വനിവനിധ കേഭാറഗറനികേളനിലഭായനി എത്ര തസനികേകേള
നനിലവനിലുസണനലാം ഒഴനിവകേള എത്രയുസണനലാം സ്കൂള തനിരനിചട്ട് വനിവരലാം നലകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പത്തഭാലാംതരലാം  വസരയുള്ള  വനിദവഭാലയങ്ങളുസട  വനിവരങ്ങളുലാം  ഹയര്
സസക്കന്റെറനി  തലത്തനിസല  വനിദവഭാലയങ്ങളുസട  വനിവരങ്ങളുലാം   അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.* 

(ബനി)  പത്തഭാലാംതരലാം വസരയുള്ള വനിദവഭാലയങ്ങളനിസല വനിവരങ്ങള അനുബനലാം I*-ലുലാം
സവഭാകക്കഷണല  ഹയര്  സസക്കന്റെറനി  തലത്തനിസല  വനിദവഭാലയങ്ങളുസട വനിവരങ്ങള
അനുബനമഭായനി  കചേര്ത്തനിട്ടുണട്ട്.* ഹയര്  സസക്കന്റെറനി  വനിദവഭാലയങ്ങളനിസല
വനിവരങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന. 

 സലാംരക്ഷനിത അദവഭാപകേര്

110 (812) ശതീ  .    മുല്ലക്കര രതഭാകേരന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  സ്കൂളുകേളനിലഎത്രസലാംരക്ഷനിത  അദവഭാപകേരുണട്ട്;  ഇവരുസട
സതഭാഴനിലസുരക്ഷ ഉറപഭാക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം 

2015-2016  തസനികേ  നനിര്ണയലാം  പൂര്ത്തനിയഭായതനിസന  തുടര്നട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത
സ്കൂളുകേളനില  3674  സലാംരക്ഷനിത ജെതീവനക്കഭാരഭാണുള്ളതട്ട്.  സലാംരക്ഷനിത ജെതീവനക്കഭാസര
പുനര്വനിനവസനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 

റനികസഭാഴ ട്ട്  അദവഭാപകേരുസട സ്ഥനിരനനിയമനലാം

111  (813)  ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭനിനകശഷനിയുള്ള കുടനികേളക്കട്ട് റനികസഭാഴട്ട്  സകപഭാര്ടട്ട് നലകുനതനിനഭായനി
എസട്ട്.  എസട്ട്.  എ.,  ആര്.  എലാം.  എസട്ട്.  എ.  പദതനിയനിന് കേതീഴനില കേരഭാറടനിസ്ഥഭാനത്തനില

* സസലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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നനിയമനിക്കസപടനിട്ടുള്ള  റനികസഭാഴട്ട്  അദവഭാപകേരനില  പത  വര്ഷത്തനിലധനികേലാം
സര്വ്വതീസുള്ളവസര  സ്ഥനിരസപടുതനതനിനഭായനി  ഒരു  പദതനി  ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിസകേഭാണ്ടുള്ള കകേഭാടതനി ഉത്തരവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരലാം റനികസഭാഴട്ട് അദവഭാപകേസര സ്ഥനിരസപടുതനതനിനഭായനി ഏസതങനിലുലാം
പദതനി പരനിഗണനയനിലുകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവട്ട്  കകേഭാടതനിയനിലനനിനലാം  കനരനിടട്ട്  സര്ക്കഭാരനില
ലഭവമഭായനിടനില്ല.  ആയതട്ട് ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) IEDC/IEDSS എനനിവ കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത പദതനികേളഭാണട്ട്.  100% കകേന്ദ്ര
സഹഭായകത്തഭാസട  നടപനിലഭാക്കനിയ  ടനി  പദതനി  നനിലവനില  60:40  എന
അനുപഭാതത്തനിലഭാണട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം
എസട്ട്.  എസട്ട്.  എ./ആര്. എലാം.  എസട്ട്.  എ. എനനിവനിടങ്ങളനില റനികസഭാഴട്ട് സകപഭാര്ടനിനഭായനി
ടനി അദവഭാപകേസര കേരഭാര് വവവസ്ഥയനില നനിയമനലാം നലകേഭാന് മഭാത്രകമ വവവസ്ഥയുള.
തഭാലക്കഭാലനികേ നനിയമനലാം  നലകേനിയനിട്ടുള്ളവസര സ്ഥനിരസപടുത്തരുസതനള്ള സുപ്രതീലാംകകേഭാടതനി
ഉത്തരവലാം നനിലവനിലുണട്ട്. 

പഭാഠപുസകേ വനിതരണലാം

112 (814) സപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട് ഹുഹസന് തങ്ങള : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  പഭാഠപുസകേ  വനിതരണലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  ഇസല്ലങനില
എനകത്തയട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പഭാഠപുസകേങ്ങള സ്കൂളുകേളനില എത്തനിക്കുന സലാംവനിധഭാനസത്തക്കുറനിച്ചുളള
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) പഭാഠപുസകേങ്ങള പല സ്ഥലങ്ങളനിലുലാം സകേടനിക്കനിടക്കുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതനിനു  കേഭാരണക്കഭാരഭായ  ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ക്കട്ട്  എതനിസര  വകുപ്പുതല  നടപടനികേള
എസന്തങനിലുലാം എടുത്തനിട്ടുകണഭാ; പഴയ രതീതനിയനില ഡനികപഭാ സലാംവനിധഭാനലാം സകേഭാണ്ടുവരുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) സ്കൂളുകേള  തുറക്കുനതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  പഭാഠപുസകേലാം  സ്കൂളനിസലത്തനിക്കുവഭാന്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  2016-2017  അദവയന  വര്ഷത്തനില  ഒനഭാലാം  വഭാലവലാം  പഭാഠപുസകേ
വനിതരണലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.   രണഭാലാം വഭാലവ പഭാഠപുസകേ വനിതരണലാം നവലാംബര്
ആദവവഭാരത്തനില  പൂര്ത്തനിയഭാകുലാം.  ബഭാലന്സട്ട്  കസഭാസക്കടുക്കുനതനില  പനിഴവട്ട്
സലാംഭവനിചതുമൂലലാം കഷഭാര്കടജെഭായ എടഭാലാം ക്ലഭാസ്സനിസല കബസനികേട്ട് സയന്സട്ട്  (ഇലാംഗതീഷട്ട്
മതീഡനിയലാം)  13,868  മഭാത്തമഭാറനികട്ട്  (ഇലാംഗതീഷട്ട്  മതീഡനിയലാം)  16,000  എനനിവയടക്കലാം
94,934  എണലാം  അടനിയന്തരമഭായനി  റതീ-പ്രനിന്റെട്ട്  27-8-2016-നു  മുമ്പഭായനി  വനിതരണലാം
നടതകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  വനിതരണത്തനിനഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തഭാകേമഭാനമുള്ള സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്
സ്കൂളുകേസള സസഭാസസസറനിയുള്ള സ്കൂളുമഭായനി  ബനസപടുതകേയുലാം,  ടനി  സസഭാസസസറനിസയ
വനിതരണ  സസന്റെറഭാക്കനിസക്കഭാണട്ട്  സ്കൂളുകേളക്കഭാവശവമഭായ  ഇന്ഡന്റെട്ട്  പ്രകേഭാരമുള്ള
പുസകേങ്ങള സ്കൂള സസഭാസസസറനി സസക്രടറനിമഭാര് മുകഖന വനിതരണലാം സചേയ്യുനതഭാണട്ട്
നനിലവനിസല സലാംവനിധഭാനലാം.

(സനി)  പഭാഠപുസകേങ്ങള ആവശവത്തനിലധനികേലാം ചേനില സ്ഥലങ്ങളനില വനിതരണലാം
സചേയതനിനഭാല  സകേടനിക്കനിടക്കുനതട്ട്  ശദയനിലസപട  ഉടന്തസന  പുനനഃക്രമതീകേരണലാം
നടത്തനിയതനിനഭാല  വകുപ്പുതല  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിടനില്ല.   ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
ആവശവമഭായ ക്രമതീകേരണലാം സചേയനിട്ടുള്ളതനിനഭാല  ഡനികപഭാ  സലാംവനിധഭാനലാം  സകേഭാണ്ടുവരണസമന
വനിഷയലാം ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

(ഡനി)  സ്കൂളുകേള  തുറക്കുനതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  പഭാഠപുസകേങ്ങള  സ്കൂളുകേളനില
എത്തനിക്കുനതനിനുകവണനിയുള്ള എല്ലഭാ നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

അദവഭാപകേ തസനികേ നനിര്ണയലാം

113 (815) സപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട് ഹുഹസന് തങ്ങള : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനില  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരമുള്ള  അദവഭാപകേ  തസനികേ  നനിര്ണയലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;  വനിദവഭാഭവഭാസ
ജെനില്ല, ഉപജെനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിദവഭാഭവഭാസ/ഉപജെനില്ലകേളനില അധനികേമുള്ള അദവഭാപകേരുസട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇവരുസട പുനര്വനിനവഭാസ നടപടനികേളുസട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇതു  സലാംബനനിചട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഡയറക്ടര്ക്കട്ട്  പരഭാതനികേള
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; പരഭാതനികേളനില എടുത്ത നടപടനികേളുസട വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഇ)  സതറഭായ രതീതനിയനില പുനര്വനിനവഭാസലാം നടത്തനിയതട്ട് സലാംബനനിച്ചു ലഭനിച
പരഭാതനികേളനില  നടപടനികേള  എടുത്തനിട്ടുകണഭാ;  ജൂനനിയറഭായ  ആസള  നനിലനനിര്ത്തനി
സതീനനിയറനിസന ദൂസര  സ്ഥലകത്തയട്ട്  മഭാറനിയതഭായനി  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇത്തരലാം
പരഭാതനികേളനില എടുത്ത നടപടനികേള എസന്തല്ലഭാസമനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?        

ഉത്തരലാം 

(എ)  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.  വനിദവഭാഭവഭാസ ജെനില്ല,  ഉപജെനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട്
കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  സലാംരക്ഷനിത  ജെതീവനക്കഭാരുസട  നടപടനികേള  അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.
ആസകേയുള്ള  3674  സലാംരക്ഷനിത അദവഭാപകേരനില  2724  ജെതീവനക്കഭാസര ഇതനിനകേലാം
പുനര്വനിനവസനിചട്ട് കേഴനിഞ.  ഇനനി 950 ജെതീവനക്കഭാസരയഭാണട്ട് പുനര്വനിനവസനിക്കഭാനുള്ളതട്ട്.

(ഡനി) പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ആയതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനഭായനി ബനസപട
വനിദവഭാഭവഭാസ ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട് ആവശവമഭായ നനിര്കദ്ദേശങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ) ഇത്തരലാം പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടനില്ല. 

ചേഭാലക്കുടനി ഇടൗസട്ട് കഗളസട്ട് സസഹസ്കൂള

114 (816) ശതീ  .   ബനി  .   ഡനി  .   കദവസ്സനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി  ഈസട്ട്  കഗളസട്ട്  ഹഹസ്ക്കൂള കകേഭാമ്പടൗണനിസല,  പടനികേവര്ഗ്ഗ
സപണകുടനികേളക്കഭായുള്ളതുലാം ജെതീര്ണഭാവസ്ഥയനിലഭായനിട്ടുള്ളതുമഭായ കഹഭാസല പുതുക്കനി
പണനിയുനതനിനഭായനി  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള  അകപക്ഷയനില,  വര്ഷങ്ങള  പനിനനിടനിട്ടുലാം
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപട്ട് അനുമതനി നലകേഭാത്തതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  പ്രസസ്തുത കഹഭാസല സകേടനിടലാം പുതുക്കനി പണനിയുനതനിനുളള അനുമതനിക്കഭാവശവമഭായ
നടപടനി അടനിയന്തരമഭായനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?       

ഉത്തരലാം 

(എ) 6-8-2016-സല സ. ഉ.(സഭാധഭാ) നമ്പര് 2559/2016/സപഭാ. വനി. വ പ്രകേഭാരലാം
ചേഭാലക്കുടനി ഇടൗസട്ട് ഗവണസമന്റെട്ട് കഗളസട്ട് എചട്ട്. എസട്ട്. സന്റെ സസകേവശമുള്ള 8 സസന്റെട്ട്
സ്ഥലത്തനില  ഉടമസ്ഥഭാവകേഭാശലാം  സപഭാതു  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനില
നനിലനനിര്ത്തനിസക്കഭാണട്ട്  ആര്.  എലാം.  എസട്ട്.  എ.  ഫണ്ടുപകയഭാഗനിചട്ട്  കഹഭാസല
നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുലാം പ്രസ്തുത  കഹഭാസലനില  നനിലവനില  ചേഭാലക്കുടനി  പ്രതീ-സമടനികേട്ട്
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കഹഭാസലനില തഭാമസനിക്കുന പടനികേവര്ഗ്ഗ വനിദവഭാര്തനിനനികേളക്കുലാം തഭാമസ സടൗകേരവലാം
നലകകേണതഭാസണനള്ള വവവസ്ഥയനില, ഉപകയഭാഗഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ബഭാധകേമല്ല. 

റനികസഭാഴ ട്ട് അദവഭാപകേ തസനികേകേള

115 (817) ശതീ  .    എലാം  .    മുകകേഷട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സ്കൂളുകേളനില  1  മുതല  10  വസര ക്ളഭാസ്സുകേളനില ഭനിനകശഷനിയുള്ള എത്ര
കുടനികേളഭാണട്ട് അധവയനലാം നടത്തനിവരുനതട്ട്;

(ബനി)  ഭനിനകശഷനിയുള്ള കുടനികേളക്കട്ട് റനികസഭാഴ് സട്ട്   സകപഭാര്ടട്ട്  നലകുനതനിനഭായനി
കേരഭാര്  നനിയമനങ്ങളല്ലഭാസത  സ്ഥനിരലാം  റനികസഭാഴ് സട്ട്  അധവഭാപകേ  തസനികേകേള
സൃഷ്ടനികക്കണതുസണനട്ട് കേരുതുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില സ്ഥനിരലാം  റനികസഭാഴ് സട്ട് അധവഭാപകേ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സപഭാതുവനിദവഭാലയങ്ങളനില  1  മുതല  10  വസര ക്ലഭാസ്സുകേളനില ഭനിനകശഷനിയുള്ള
എത്ര  കുടനികേളഭാണട്ട്  അദവയനലാം  നടത്തനിവരുനസതന  എണലാം  കൃതവമഭായനി
കേണക്കഭാക്കനിയനിടനില്ല. എനഭാല കേഴനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം സപഭാതു വനിദവഭാലയങ്ങളനില
1 മുതല 10 വസര ക്ലഭാസ്സുകേളനില പഠനിക്കുന ഭനിനകശഷനിയുള്ള 49771  കുടനികേളക്കഭാണട്ട്
സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.  സപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനട്ട് കേതീഴനിലുള്ള 45
സസഷവല സ്കൂളുകേളനില (deaf, dumb & blind) 1  മുതല 10  വസര ക്ലഭാസ്സുകേളനിലഭായനി
3007 കുടനികേള പഠനിക്കുനണട്ട്. 

(ബനി  &  സനി)  കകേന്ദ്ര/സലാംസ്ഥഭാന  സര്ക്കഭാരഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത  പദതനിക്കട്ട്  തുകേ
അനുവദനിക്കുനതട്ട്.   കകേന്ദ്ര  മഭാനവ  വനിഭവകശഷനി  മനഭാലയലാം  നനിശ്ചയനിചനിട്ടുള്ള
മഭാനദണ്ഡങ്ങള പ്രകേഭാരലാം  ഇത്തരലാം  തസനികേകേള  കേരഭാര്  വവവസ്ഥയനില  നനിയമനലാം
നടതവഭാന് മഭാത്രകമ വവവസ്ഥയുള. 

അദവഭാപകേ നനിയമനത്തനിനട്ട് കകേഭാഴ

116 (818)    ശതീ  .    എലകദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) എ യ്ഡഡട്ട്  സ്കുളുകേളനിസല  അദവഭാപകേ  നനിയമനത്തനിനട്ട്
മഭാകനജ് സമന്റുകേള വലനിയ തുകേകേള ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേളനില നനിനട്ട് ഹകേപറ്റുനതഭായ
ആകക്ഷപലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഉകദവഭാഗഭാര്തനികേള  പണലാം  സകേഭാടുത്തട്ട്  കജെഭാലനി  വഭാങ്ങുനതനിസന
അനുകൂലനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  ഇസല്ലങനില  ഇതനിസനതനിസര  എന്തട്ട്  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിയഭാന്
ഉകദ്ദേശനിയ്ക്കുനസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല  കരഖഭാമൂലമുള്ള  പരഭാതനികേസളഭാനലാം
ലഭനിചനിടനില്ല. 

(ബനി) ഇല്ല.

(സനി) മഭാകനജെര് കകേഭാഴ വഭാങ്ങനിയഭാണട്ട് നനിയമനലാം നടതനസതനട്ട് സതളനിഞഭാല
ഗടൗരവമുള്ള  അഴനിമതനിയഭായനിക്കണട്ട്  അയഭാസള  മഭാകനജെര്  സ്ഥഭാനതനനിനട്ട്
അകയഭാഗവനഭാക്കുനതുളസപസടയുള്ള കേര്ശനമഭായ അചടക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുന
കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

അദവഭാപകേ നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം സലാംബനനിചട്ട്

117 (819) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തനിരുവനന്തപുരലാം സനല്ലനിമൂടട്ട് നബ ഹയര് സസക്കന്റെറനി സ്ക്കൂളനിസല ഹഹസ്ക്കൂള
അദവഭാപകേനഭായനിരുന  ശതീ.വനി.  എസട്ട്.  ഹരനിസയ  അകത  സ്ക്കൂളനിസല  റനിടയര്സമന്റെട്ട്
കവക്കന്സനിയനില  ഹയര്സസക്കന്റെറനി  (സലാംസ്കൃതലാം)  അദവഭാപകേനഭായനി  നനിയമനിച
വനിവരലാം സ്ക്കൂള മഭാകനജെര് തനിരുവനന്തപുരലാം റതീജെനിനല സഡപബടനി ഡയറക്ടസറ അറനിയനിച
കേത്തട്ട് ശദയനിലസപടനിടുകണഭാ;എങനില എനഭാണട്ട് പ്രസ്തുത കേത്തട്ട് ലഭനിചതട്ട്;

(ബനി) കേത്തട്ട് ലഭനിചകശഷലാം എനഭാണട്ട് പ്രസ്തുത അദവഭാപകേസന്റെ നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം
നനിരസനിച്ചു  സകേഭാണട്ട്  റതീജെനിനല  സഡപബടനി  ഡയറക്ടര്  ഉത്തരവനിടതട്ട്;നനിരസനിചതനിനട്ട്
എന്തുകേഭാരണമഭാണട്ട് ഉത്തരവനില വവക്തമഭാക്കനിയനിരനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  കമലപറഞ  പ്രകേഭാരലാം  നനിമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം  നനികഷധനിചതനിനഭാൽ
ശതീ.  വനി.  എസട്ട്.  ഹരനിക്കട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള സര്വ്വതീസട്ട്  കബക്കുലാം സചേയ കജെഭാലനിയ്ക്കുള്ള
ശമ്പള  ആനുകൂലവ  നഷ്ടവലാം  എങ്ങസന  പരനിഹരനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കമല അദവഭാപകേനുണഭായനിട്ടുള്ള നഷ്ടലാം പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് അടനിയന്തര
നടപടനി സസതീകേരനിയ്ക്കുകമഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം 

(എ)  നനിയമനഭാധനികേഭാരനിയഭായ മഭാകനജെര് കനരനിടട്ട് റതീജെനിയണല സഡപബടനി ഡയറക്ടര്
ഓഫതീസനില  അറനിയനിചനിടനില്ലഭാസയനലാം,  പകേരലാം  11-6-2015-സല  പ്രനിന്സനിപഭാളനിസന്റെ
30/2015  എന  കേത്തട്ട്  മുകഖന  അറനിയനിപട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുസണനലാം  ഹയര്  സസക്കന്റെറനി
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപട്ട് ഡയറക്ടര് അറനിയനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) 19-3-2016-നഭാണട്ട് ഉത്തരവനിടതട്ട്.  സസഷവല റൂളസട്ട് പ്രകേഭാരലാം സസലക്ഷന്
കേമ്മേനിറനിയുസട  ശനിപഭാര്ശയനില്ലഭാസതയുള്ള  നനിയമനങ്ങളക്കട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേഭാന്
കേഴനിയനില്ല. 

(സനി & ഡനി) സസഷവല റൂളസനിസല ചേടങ്ങളക്കട്ട് അനുസൃതമല്ലഭാസത നടത്തനിയ
നനിയമനങ്ങളക്കട്ട്  നനിയമനഭാധനികേഭാരനിയഭായ  മഭാകനജെരഭാണട്ട്  ഉത്തരവഭാദനി.   ഇക്കഭാരവലാം
സമ്മേതനിച്ചുസകേഭാണട്ട് മഭാകനജെര് സതവവഭാങ്മൂലലാം അകപക്ഷകയഭാസടഭാപലാം സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതുമഭാണട്ട്.
ആയതനിനഭാല  അദവഭാപകേനട്ട്  ഉണഭായനിട്ടുള്ള  കേഷ്ടനഷ്ടങ്ങളക്കുള്ള  ഉത്തരവഭാദനിതസലാം
മഭാകനജെര്ക്കഭാണട്ട്. 

അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേ തസനികേകേള

118 (820) സപ്രഭാഫ  .   സകേ  .   യു  .    അരുണന് :
ശതീ  .   വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :
ശതീ  .   ഡനി  .   സകേ  .   മുരളനി :
ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  2014-2015  വര്ഷലാം  സര്ക്കഭാര്,എയ്ഡഡട്ട്  ഹയര്  സസക്കണറനി

സ്കൂളുകേളനില അനുവദനിച അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കഭാത്തതഭായനി
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  2014-2015  വര്ഷലാം  അനുവദനിച  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  ഹയര്
സസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനില അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേ തസനികേ നനിര്ണയ നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായകശഷലാം ഇക്കഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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മലക്കപഭാറ ജെനി.യു.പനി.എസട്ട്.-സന്റെ കശഭാചേനതീയഭാവസ്ഥ

119 (821) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

മലക്കപഭാറ ജെനി. യു. പനി. എസട്ട്.-സന്റെ കശഭാചേനതീയഭാവസ്ഥ പരനിഹരനിക്കുവഭാന് നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

മലക്കപഭാറ  ഗവണസമന്റെട്ട്  യു.  പനി.  എസട്ട്.  കശഭാചേനതീയഭാവസ്ഥയനിലഭാസണനട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്യസപടനിടനില്ല.  ഇതുസലാംബനനിച  പരഭാതനി  ലഭനിചകശഷലാം  മഭാത്രകമ
പരനിഗണനിക്കുവഭാന് കേഴനിയുകേയുള. 

സ്കൂളുകേള അന്തഭാരഭാഷ നനിലവഭാരത്തനിലഭാക്കല

120 (822) ശതീ  .   കജെഭാര്ജെട്ട് എലാം  .   കതഭാമസട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  'ഒരു നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിസല ഒരു സര്ക്കഭാര് ഹഹസ്കൂള അന്തഭാരഭാഷ
നനിലവഭാരത്തനിലഭാക്കുലാം'  എന ബജെറട്ട്  പ്രഖവഭാപനത്തനിനട്ട്  തുടര്ചയഭായനി  ഈ വര്ഷലാം
സസതീകേരനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള എസന്തല്ലഭാസമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  പദതനിയുസട  സഭാമ്പത്തനികേ  സമഭാഹരണലാം  നടപഭാക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്
എങ്ങസനയഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) നനികയഭാജെകേമണ്ഡലലാം എലാം. എല. എ. സതരസഞടുത്തട്ട് നലകുന സ്കൂളനിസന്റെ
സപ്രഭാകപഭാസല  വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധനയട്ട്  വനികധയമഭാക്കനിയകശഷലാം  തുടര്നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  എലാം. എല. എ. യുസട ആസനി വനികേസന ഫണട്ട്, പ്രഭാകയഭാജെകേ സഹകേരണലാം,
കേനിഫ്ബനി ധനസഹഭായലാം,  സപഭാതുജെന പങഭാളനിത്തലാം എനനിവ മുകഖന ആവശവമഭായ
ധനസമഭാഹരണലാം നടത്തഭാന് കേഴനിയുസമനട്ട് കേരുതുന.

സസഷവല സ്കൂളുകേളക്കട്ട് എയ്ഡഡട്ട് പദവനി

121 (823) ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .   എ  .    റഹതീലാം :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നൂകറഭാ അതനില കൂടുതകലഭാ കുടനികേള പഠനിക്കുന സസഷവല സ്ക്കൂളുകേളക്കട്ട്
എയ്ഡഡട്ട് പദവനി നലകുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  എയ്ഡഡട്ട്  പദവനി  നലകുനതനിനട്ട്  കുടനികേളുസട  എണത്തനിസന്റെ
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില ലനിസട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ ;

(സനി)  എങനില കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനിസല റഹഭാനനിയ സ്കൂള കഫഭാര് സമന്റെലനി
ഹഭാന്ഡനികേഭാപട്ട്ഡട്ട്  പ്രസ്തുത  ലനിസനില  ഉളസപടനിട്ടുകണഭാ;ഇസല്ലങനില  കേഭാരണലാം
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഡനി)  നൂറനിലധനികേലാം കുടനികേള പഠനിക്കുന പ്രസ്തുത സ്കൂളനിനട്ട്  എയ്ഡഡട്ട് പദവനി
നലകുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-ഡനി) ഇക്കഭാരവത്തനില സര്ക്കഭാര് നയപരമഭായ തതീരുമഭാനസമടുത്തനിടനില്ല. 

സ്കൂളുകേള അടച്ചുപൂടഭാനഭായനി അകപക്ഷ നലകേനിയ മഭാകനജെട്ട് സമന്റുകേള 

122 (824) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല്ല :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  എത്ര മഭാകനസജ്മെന്റെട്ട് സ്കൂളുകേളഭാണട്ട്  അടച്ചുപൂടഭാനഭായനി അകപക്ഷ സമര്പനിചതട്ട്  ;
ഇവ ഏസതഭാസക്ക ജെനില്ലകേളനിലഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഇത്തരലാം സ്കൂളുകേള സര്ക്കഭാര് ഏസറടുക്കുകമഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനില ഏസറടുക്കലനിലൂസട വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനട്ട് ലഭനിക്കുന കനടങ്ങള
എസന്തഭാസക്ക; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  ഇസല്ലങനില  ഇത്തരലാം  സ്കൂളുകേളുസട  കേഭാരവത്തനില  എന്തു  തതീരുമഭാനലാം
ഹകേസക്കഭാളളഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?       

ഉത്തരലാം 

(എ)  44  മഭാകനജെട്ട് സമന്റുകേളഭാണട്ട്  സ്കൂള  അടച്ചുപൂടഭാനഭായനി  സപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ
ഡയറക്ടര്ക്കട്ട്  അകപക്ഷ  നലകേനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്.   ഇവയനില  ബഹുമഭാനസപട  കകേഭാടതനി
വനിധനികേളുസട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  4  സ്കൂളുകേള,  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 എനനിവ
അടച്ചുപൂടനിയനിട്ടുണട്ട്.   അടച്ചുപൂടല ഭതീഷണനി കനരനിടുന സ്കൂളുകേളുസട ജെനില്ല തനിരനിച്ചുള്ള
വനിവരലാം അടങ്ങുന ലനിസട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന*. 
* സസലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി-ഡനി)  ബഹുമഭാനസപട  കകേഭാടതനി  വനിധനികേളുസട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
അടച്ചുപൂടനിയ  4  സ്കൂളുകേള,  സര്ക്കഭാര്  ഏസറടുക്കുനതനിനുള്ള  വനിജഭാപനലാം
27-7-2016-സല  1332-ാം നമ്പര് കകേരള അസഭാധഭാരണ ഗസറനില എസട്ട്.  ആര്.  ഒ.
509/16 നമ്പരഭായനി പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം തതീരുമഭാനനിചട്ട് ഉറപനിക്കുന
തതീയതനി മുതല കമല സ്കൂളുകേള പൂര്ണമഭായുലാം സര്ക്കഭാരനില നനിക്ഷനിപമഭായനിരനിക്കുസമനട്ട്
പ്രസ്തുത  വനിജഭാപനലാം  കഭദഗതനി  സചേയട്ട്  5-8-2016-സല  1383-ാം  നമ്പര്  കകേരള
അസഭാധഭാരണ ഗസറനില എസട്ട്.ആര്.ഒ. 524/16  നമ്പരഭായനി പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം
സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ആയതനികനല നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.  എനഭാല എല്ലഭാ സ്കൂളുകേളുലാം
സര്ക്കഭാര്  ഏസറടുക്കുനതട്ട്  പ്രഭാകയഭാഗനികേമല്ല,  ഇത്തരലാം  സ്കൂളുകേള  നനിലനനിര്ത്തനി
സക്കഭാണ്ടുതസന  കനടങ്ങള  സമചസപടുതവഭാനുള്ള  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്.
ജെനകേതീയ പങഭാളനിത്തകത്തഭാസട  സ്കൂളുകേള  നനിലനനിര്ത്തനിസക്കഭാണ്ടുകപഭാകുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

 മഭാമലക്കണലാം സസഹസ്കൂളനില കസഭാഷവല സയന്സട്ട് തസനികേ
സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി

123 (825) ശതീ  .   ആന്റെണനി കജെഭാണ : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിസല മഭാമലക്കണലാം സ്കൂള ഹഹസ്കൂള ആക്കനി
ഉയര്ത്തനിയകപഭാള  കസഭാഷവല  സയന്സട്ട്  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനു  നടപടനി
സസതീകേരനിചനിടനില്ല എനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുനതുമഭായനി  ബനസപട  ഫയലനില  എന്തു  നടപടനി
ഹകേസക്കഭാണനിട്ടുസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഫയലനിസന്റെ ഇകപഭാഴസത്ത സ്ഥനിതനി വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  സ്കൂളനില  കസഭാഷവല  സയന്സട്ട്  അധവഭാപകേ  തസനികേ  സൃഷ്ടനിക്കുവഭാന്
അടനിയന്തര നടപടനി ഹകേസക്കഭാളകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി -ഡനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

സ്മെഭാര്ടട്ട് ക്ലഭാസ്സട്ട് മുറനികേള 

124 (826) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുള്ള സ്മെഭാര്ടട്ട്  ക്ലഭാസ്സുകേളുസട നനിലവനിസല
സ്ഥനിതനി പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;
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(ബനി)  സ്മെഭാര്ടട്ട്  ക്ലഭാസ്സട്ട്  റൂമുകേള  ഉകദ്ദേശനിച  രതീതനിയനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാ;
ഇസല്ലങനില കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  പ്രസസ്തുത  ക്ലഭാസ്സട്ട്  മുറനികേള  നനിലവനില  സഭാധഭാരണ  ക്ലഭാസ്സട്ട്  മുറനിയഭായനി
ഉപകയഭാഗനിക്കുനകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ  &  ബനി)  സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുള്ള സ്മെഭാര്ടട്ട്  ക്ലഭാസ്സട്ട് റൂമുകേളുസട
പ്രവര്ത്തനക്ഷമതസയക്കുറനിചട്ട്  പരനികശഭാധന  നടത്തഭാനുണട്ട്.   എസന്തങനിലുലാം
അപഭാകേതകേള  കേഭാണുനപക്ഷലാം  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 14 ജെനില്ലകേളനിലുലാം ഇന്റെര്സനറട്ട് സടൗകേരവലാം ഏര്സപടുതനതനിസന്റെ
പ്രവര്ത്തനലാം  അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്.   ഇതുപൂര്ത്തതീകേരനിചകശഷലാം  പരഭാതനിക്കട്ട്
ഇടയനില്ലഭാത്തവനിധലാം പ്രവര്ത്തന സജമഭാകുസമനട്ട് കേരുതുന.

(സനി)  എല്ലഭാ  വനിഷയങ്ങളുലാം  ഇന്ഫര്കമഷന്  സടകകഭാളജെനി  അടനിസ്ഥഭാനസപടു
ത്തനിയുള്ളതഭായതനിനഭാല  ക്ലഭാസട്ട്  മുറനികേള  സ്മെഭാര്ടട്ട്  ക്ലഭാസ്സട്ട്  റൂമഭായനി  സ്ഥഭാപനിചനിട്ടുള്ള
സ്ഥലങ്ങളനില ക്ലഭാസ്സട്ട് മുറനികേളഭായനി തസന ഉപകയഭാഗനിക്കഭാറുണട്ട്. 

സ്കൂളുകേളനിസല കുടനികേളുസട പരനിശതീലനലാം

125 (827)    ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കദശതീയ സ്കൂളകമളയനിലുലാം മറ്റുലാം കകേരളത്തനിസന്റെ യശ്ശേസുയര്ത്തനിയ സ്കൂളുകേളക്കട്ട്
എസന്തല്ലഭാലാം സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് ലഭവമഭാക്കുനതട്ട് എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത സ്കൂളുകേള പലതുലാം സര്ക്കഭാരനിസന്റെ സഹഭായലാം കൂടഭാസതയഭാണട്ട് പരനിശതീലനലാം
നടതനതട്ട് എനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ടനി  സ്കൂളുകേളനിസല കുടനികേളുസട പരനിശതീലനത്തനിനട്ട് ആവശവമഭായ സഹഭായങ്ങള
നലകുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കലഭാകേ സ്കൂള അതലറനികേട്ട്  മതീറനില ഇന്തവയട്ട് കവണനി സമഡല കനടനി,
കകേരളത്തനിസന്റെ  യശസ്സട്ട്  ഉയര്ത്തനിയ  കേഭായനികേ  പ്രതനിഭകേളക്കട്ട്  പഭാരനികതഭാഷനികേലാം
നലകുനതനിനഭായനി സപ്രഭാകപഭാസല ലഭവമഭാക്കഭാന് സപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ ഡയറക്ടകറഭാടട്ട്
ആവശവസപടനിട്ടുണട്ട്.  എനഭാല  കദശതീയ  സ്കൂള  കമളയനിലുലാം  മറ്റുലാം  കകേരളത്തനിസന്റെ

1751/2017.
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യശസ്സുയര്ത്തനിയ സ്കൂളുകേളക്കട്ട് സഹഭായങ്ങള ലഭവമഭാക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച സപ്രഭാകപഭാസലുകേള
ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല. 

(ബനി) ശദയനിലസപടനിടനില്ല. 

(സനി) പരനിഗണനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. 

ഓണക്കഭാലത്തട്ട് സ്കൂളുകേളനില സടൗജെനവ അരനി വനിതരണലാം

126 (828)  ശതീ  .    അനൂപട്ട് കജെക്കബട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്  സ്കൂളുകേളനില  സടൗജെനവമഭായനി  അരനി  വനിതരണലാം
സചേയ്യുനതുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  എത്ര കേതകേള സസസപ്ലകകേഭായനില നനിനലാം ഡനി.പനി.ഐ.-ക്കട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇടൗ കേതകേളക്കട്ട് ഡനി.  പനി.  ഐ. കൃതവമഭായ മറുപടനികേള നലകേനിയനിരുകനഭാ
എനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) വനിപണനിയനിലനനിനലാം അരനി വഭാങ്ങഭാന് ഡനി.പനി.സഎ. നലകേനിയ ഉത്തരവട്ട്
സസവകേനി എന പരഭാതനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  ഓണത്തനിനട്ട് സ്കൂളകുടനികേളക്കട്ട് സടൗജെനവമഭായനി അരനി നലകുനതനിനുള്ള
ചുമതല ഏതു വകുപനികന്റെതഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വകുപ്പുകേളുസട ഏകകേഭാപനമനില്ലഭായ്മമൂലമഭാണട്ട് സ്കൂള കുടനികേളക്കട്ട്  ഓണക്കഭാലത്തട്ട്
കൃതവമഭായനി  അരനി  ലഭനിക്കഭാത്തതട്ട്  എനതട്ട്  ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്) ഇടൗ അവസ്ഥ ഉണഭാകേഭാന് കേഭാരണലാം ആരുസടസയല്ലഭാലാം വതീഴ്ചയഭാസണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) 4 കേതകേള.

(ബനി)  മറുപടനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഓണലാം  സസഷവല  അരനി  വനിതരണവമഭായനി
ബനസപടട്ട്  എത്ര  സമടനികേട്ട്  ടണ  അരനി  ആവശവമഭായനി  കവണനിവരുസമനഭാണട്ട്
സസസപ്ലകകേഭാ  കചേഭാദനിചനിരുനതട്ട്.  എനഭാല  ഇടൗ  വനിവരലാം  ലഭവമഭാക്കണസമങനില
31-8-2016-ല  ഓകരഭാ  ജെനില്ലകേളനിലുലാം  നതീക്കനിയനിരനിപ്പുള്ള  അരനിയുസട  അളവട്ട്
കേസണകത്തണനിയനിരുന.  ഓകരഭാ മഭാസവലാം  10-ാം തതീയതനിക്കുകശഷമഭാണട്ട് അതഭാതട്ട്
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മഭാസസത്ത  അരനിയുസട  ഇന്ഡന്റുലാം  നതീക്കനിയനിരനിപ്പുലാം  ഉപജെനില്ലഭാ  വനിദവഭാഭവഭാസ
ഓഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  ലഭവമഭാകുനതട്ട്.   അതുപ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  163  ഉപജെനില്ലഭാ
വനിദവഭാഭവഭാസ  ഓഫതീസര്മഭാരനിലനനിനലാം  ആഗസട്ട്  മഭാസസത്ത  നതീക്കനിയനിരനിപ്പുലാം
30-9-2016  വസര  ഉണഭാകേഭാന്  സഭാധവതയുള്ള  നതീക്കനിയനിരനിപ്പുലാം  സലാംബനനിച
വനിവരങ്ങള ആഗസട്ട് 18-നു ലഭനിചതനുസരനിചട്ട് അധനികേമഭായനി ഓണലാം സസഷവല അരനി
വനിതരണത്തനിനട്ട്  ആവശവമുള്ള  അരനിയുസട  അളവട്ട്  കേണക്കഭാക്കനി  ഉച  ഭക്ഷണ
പദതനിയുസട ബഡ്ജെറട്ട്  വനിഹനിതലാം ഉപകയഭാഗസപടുത്തനി സടൗജെനവ അരനി വനിതരണലാം
നടതനതനിനുള്ള  ഉത്തരവനിനഭായുള്ള  നനിര്കദ്ദേശലാം  സപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  ഡയറക്ടര്
സമര്പനിക്കുകേയുലാം  സചേയ.  29-8-2016-നട്ട്  ഇതുസലാംബനനിച  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്
പുറസപടുവനിചതനുസരനിചട്ട്  ഓണലാം  സടൗജെനവ  അരനി  വനിതരണത്തനിനട്ട്  ആവശവമുള്ള
അരനിയുസട അളവട്ട് എത്രസയന വനിവരലാം സസസപ്ലകകേഭാസയ അറനിയനിക്കുകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി) ഇല്ല. 

(ഡനി)  ഓണത്തനിനട്ട്  സ്കൂള  കുടനികേളക്കട്ട്  സടൗജെനവ  അരനി  നലകുനതനിനുള്ള
ചുമതല  സപഭാതുവനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപട്ട്/ഭക്ഷവ  സനിവനില  സസസപ്ലസട്ട്  വകുപട്ട്  എനതീ
വകുപ്പുകേളക്കഭാണട്ട്. 

(ഇ) ഇല്ല.

(എഫട്ട്) ബഭാധകേമല്ല. 

സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേള സസഹസടകേട്ട് നനിലവഭാരത്തനികലയട്ട് ഉയര്ത്തല

127 (829) ശതീ  .    ടനി  .    വനി  .    ഇബഭാഹനിലാം :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത സര്ക്കഭാര് സ്കൂളുകേളനില സതരസഞടുത്തവ ഹഹസടകേട്ട്
നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്  ഉയര്തസമന  പ്രഖവഭാപനത്തനിസന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  ഈ
വര്ഷലാം ഹഹസടകേട്ട് ആക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുന സ്കൂളുകേളുസട എണസമത്രയഭാസണനലാം അവ
ഏസതഭാസക്കയഭാസണനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഹഹസടകേട്ട്  ആക്കഭാനുള്ള  സ്കൂളുകേസള  സതരസഞടുക്കുന  രതീതനി
എങ്ങസനയഭാസണനറനിയനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം   

(എ) നനികയഭാജെകേമണ്ഡലലാം എലാം. എല. എ. സതരസഞടുത നലകുന സ്കൂളനിസന്റെ
സപ്രഭാകപഭാസല   വനിശദമഭായ  പരനികശഭാധനയട്ട്  കശഷലാം  സ്കൂളുകേളുസട  അന്തനിമ  പടനികേ
തയ്യഭാറഭാക്കനി തുടര്നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  സസപലറട്ട് പദതനി എന നനിലയനില
നഭാലുമണ്ഡലങ്ങളനില പ്രവര്ത്തനലാം തുടങ്ങനിക്കഴനിഞ. 
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(ബനി)  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലലാം  എലാം.എല.എ.യഭാണട്ട്  സസഹസടകേട്ട്  ആക്കഭാനുള്ള
സ്കൂളനിസന സതരസഞടുക്കുനതട്ട്. 

സര്ക്കഭാര് വനിദവഭാലയങ്ങളക്കട്ട് അന്തര്കദ്ദേശതീയ നനിലവഭാരലാം

128 (830) ശതീ  .   സകേ  .   ദഭാസന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഈ സര്ക്കഭാര് വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനില നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് ബഡ്ജെറനില
പ്രഖവഭാപനിച പദതനികേള എസന്തല്ലഭാസമനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അന്തര്കദ്ദേശതീയ  നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  ഈ
വര്ഷലാം എത്ര വനിദവഭാലയങ്ങളഭാണട്ട് ഏസറടുക്കുനസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സകേഭായനിലഭാണനി  ഗവണസമന്റെട്ട്  സവഭാകക്കഷണല  ഹയര്സസക്കണറനി
സ്കൂളനിസന  കദശതീയ  നനിലവഭാരത്തനികലക്കട്ട്  വനികേസനിപനിക്കഭാന്  ഉകദ്ദേശനിചട്ട്  സമര്പനിച
പദതനിയനില സസതീകേരനിച നടപടനി വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ & ബനി) 2016-2017 പുതുക്കനിയ ബഡ്ജെറനില പ്രഖവഭാപനിച പദതനികേളനില
സ്കൂളുകേസള സസഹസടകേട്ട് ആക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട് പ്രഭാരലാംഭ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.
നഭാലു  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലങ്ങളനിസല  സ്കൂളുകേസള  ഉളസപടുത്തനി  സസപലറട്ട്  കപ്രഭാജെക്ടുലാം,
എല്ലഭാ മണ്ഡലങ്ങളനിസലയുലാം ഓകരഭാ സ്കൂളുകേസളയുലാം ഉളസപടുത്തനി പദതനി തുടങ്ങുനതനിനഭാണട്ട്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില ലഭനിച പനി.  ടനി.  എ.യുസട അകപക്ഷ വനിദവഭാഭവഭാസ ഉപ
ഡയറക്ടര്  കകേഭാഴനികക്കഭാടനിനട്ട്  നലകുകേയുലാം  ടനി  അകപക്ഷയനില  പറഞനിട്ടുള്ള
കേഭാരവങ്ങളനില പരനികശഭാധന നടത്തനി റനികപഭാര്ടട്ട് സമര്പനിക്കഭാന് ആവശവസപടനിരനിക്കുകേയുമഭാണട്ട്. 

 സര്ക്കഭാര്-എയ്ഡഡട്ട് ഹയര്സസക്കന്റെറനി അദവഭാപകേ നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം 

129 (831) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ബഷതീര് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ 
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പുതുതഭായനി  അനുവദനിച  സര്ക്കഭാര്-എയ്ഡഡട്ട്  ഹയര്സസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനിസല  അധവഭാപകേ-അനധവഭാപകേ  നനിയമനലാം  സലാംബനനിചട്ട്  തത്തസത്തനില
അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനി ഉത്തരവനിറക്കുകേയുലാം സമയ ബനനിതമഭായനി വനിശദമഭായ ഉത്തരവനിറക്കുസമനട്ട്
പറയുകേയുലാം  സചേയനിരുനസവങനിലുലാം  വനിശദ  ഉത്തരവട്ട്  നഭാളനിതുവസരയഭായനി  ഇറങ്ങനിയനിടനില്ല
എനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ടനി  ഫയലനില  ധനകേഭാരവ  വകുപനിസന്റെ  ശനിപഭാര്ശ  എന്തഭായനിരുനഎനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  അതനിന്പ്രകേഭാരലാം  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എസന്തല്ലഭാമഭാസണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  പ്രസ്തുത  വനിഷയത്തനില  ഹയര്സസക്കണറനി  ഡയറക്ടകററനിസല
അക്കഭാദമനികേട്ട് എ-വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള ഫയലനിൽ നഭാളനിതുതവസര സസതീകേരനിച നടപടനികേള
എസന്തല്ലഭാമഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇതട്ട്  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  ആവശവസപടട്ട്  സര്ക്കഭാരനില  നനിനലാം
ഡയറക്ടകററനിലനനിനലാം ബനസപടവര്ക്കട്ട്  കേതകേള അവസഭാനമഭായനി  നലകേനിയതട്ട്
എനഭാണട്ട്എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; ആയതനിസന്റെ പകേര്പ്പുകേള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) എങനില രണ്ടു വര്ഷത്തനിലധനികേമഭായനി, ശമ്പളവലാം അലാംഗതീകേഭാരവമനില്ലഭാസത
സര്ക്കഭാര്-എയ്ഡഡട്ട്  ഹയര്സസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനില  കജെഭാലനി  സചേയ  വരുന
അധവഭാപകേ-അനധവഭാപകേര്ക്കട്ട് വനിശദമഭായ ഉത്തരവനിറക്കനി അലാംഗതീകേഭാരവലാം ശമ്പളവലാം
നലകുനതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  വനിശദമഭായ  ഉത്തരവനിറക്കുനതനിനട്ട്  എസന്തങനിലുലാം  തടസ്സകമുണഭാ  എനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്) ഇക്കഭാരവത്തനില സര്ക്കഭാരനിസന്റെ നയസമന്തഭാസണനട്ട് കൂടനി അറനിയനിക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി)  ഹയര്  സസക്കന്റെറനി  അദവഭാപകേരുസട  കജെഭാലനിഭഭാരലാം  പുനരവകലഭാകേനലാം
സചേയ്യഭാനുലാം  ഓകരഭാ  സ്കൂളനിലുലാം  ചേടപ്രകേഭാരമുള്ള  ഭടൗതനികേ  സടൗകേരവങ്ങള  ഉസണനട്ട്
വനിലയനിരുത്തനിയകശഷലാം  ഓകരഭാ  സ്കൂളനിലുലാം  ഓകരഭാ  വനിഷയത്തനിലുമുള്ള  പനിരതീയഡട്ട്
അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുള്ള  കജെഭാലനിഭഭാരലാം,  അലാംഗതീകൃത  തസനികേകേള  എനനിവയടങ്ങനിയ
വനിശദമഭായ  സപ്രഭാകപഭാസല  സമര്പനിക്കഭാനഭാണട്ട്  ധനകേഭാരവ  വകുപട്ട്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.
ആയതട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  നനിയമനഭാധനികേഭാരനിയഭായ  ഹയര് സസക്കന്റെറനി  ഡയറക്ടര്  തസനികേ
നനിര്ണയ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി സപ്രഭാകപഭാസല സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിക്കുന
മുറയട്ട്  ഇടൗ  വനിഷയത്തനില  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ഹയര്
സസക്കന്റെറനി ഡയറക്ടകററനിസല അക്കഭാദമനികേട്ട്  എ-വനിഭഭാഗത്തനിസല ഫയലനില തസനികേ
നനിര്ണയ നടപടനികേള അന്തനിമഘടത്തനിലഭാണട്ട്. 

(സനി)  ഇടൗ വനിഷയത്തനില 13-7-2016, 28-7-2016 തതീയതനികേളനില സര്ക്കഭാര്
ഡയറക്ടര്ക്കട്ട് കേത്തട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഡയറക്ടര് 17-9-2016-ല റതീജെനിയണല സഡപബടനി
ഡയറക്ടര്,  മലപ്പുറത്തനിനട്ട്  കേത്തട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  പകേര്പ്പുകേള  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന*. 

* സസലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ഡനി&ഇ)  തസനികേ  നനിര്ണയ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ  കശഷലാം
മഭാത്രകമ അദവഭാപകേരുസട അലാംഗതീകേഭാരവലാം ശമ്പളവലാം സലാംബനനിച കേഭാരവത്തനില തുടര്
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുകേയുള. 

(എഫട്ട്) തസനികേകേള സൃഷ്ടനിചട്ട് നലകേണസമനതഭാണട്ട് സര്ക്കഭാര് നയലാം.

സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട് കകേഭാകളജുകേളനിസല ബനിരുദ പ്രകവശനലാം

130 (832) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജെട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനില  ബനിരുദ  വനിഭഭാഗത്തനില  പ്രകവശനലാം
ലഭനിക്കഭാസത ഒകടസറ വനിദവഭാര്തനികേള പ്രയഭാസസപടുന കേഭാരവലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഈ  കകേഭാകളജുകേളനില  പലതനിലുലാം  അനുവദനിക്കസപടനിട്ടുള്ള  എണലാം
വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് പ്രകവശനലാം നലകുനനില്ല എന വനിവരലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  സമതീപനലാം  സസതീകേരനിച  കകേഭാകളജുകേളനില  അനുവദനിക്കസപട
മുഴുവന്  സതീറ്റുകേളനിലുലാം  പ്രകവശനലാം  നടതനതനിനട്ട്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി കേര്ശന നനിർകദ്ദേശലാം നൽകുവഭാൻ നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-ഡനി)  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  കകേഭാകളജുകേളുളസപസടയുള്ള  എല്ലഭാ  ആര്ട്സട്ട്  &
സയന്സട്ട് കകേഭാകളജുകേളനിലുലാം  ബനിരുദ  വനിഭഭാഗങ്ങളനികലയട്ട്  ഏകേജെഭാലകേ  സലാംവനിധഭാന
ത്തനിലൂസടയഭാണട്ട് പ്രകവശനലാം നടതനതട്ട്.  ഏകേജെഭാലകേത്തനിസന്റെ പരനിധനിയനില വരുന
സതീറ്റുകേള ഒഴനിവഭായനി കേനിടക്കഭാതനിരനിക്കഭാന് ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസകേസക്കഭാണനിട്ടുണട്ട്.
ഒഴനിവവന  സതീറ്റുകേളനില  പ്രകവശനലാം  നലകേഭാന്  30-9-2016  വസര  സമയപരനിധനി
ദതീര്ഘനിപനിച്ചു നലകേഭാന് എല്ലഭാ യൂണനികവഴനിറനി രജെനിസ്ട്രേഭാര്മഭാര്ക്കുലാം സര്ക്കഭാര് നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കേരുനഭാഗപള്ളനി ഗവണസമന്റെട്ട് ഹയര് സസക്കന്റെറനി സ്കൂളനിസല 
അദവഭാപകേ നനിയമനലാം

131 (833) ശതീ  .   ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേരുനഭാഗപളളനി  ഗവണസമന്റെട്ട്  ഹയര്  സസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനില  അധവഭാപകേ
ബഭാങനില നനിനട്ട്  നനികയഭാഗനിചനിരുന  അധവഭാപകേസര  പനിന്വലനിച  വനിവരലാം
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  അധവഭാപകേസര  പനിന്വലനിചതനിനു  പകേരമഭായനി  പനി.  എസട്ട്.  സനി.  വഴനി
നനിയമനലാം നടതനതനിനട്ട് പനി.  എസട്ട്.  സനി.  റഭാങട്ട് ലനിസട്ട് നനിലവനിലനില്ലഭാത്ത സഭാഹചേരവത്തനില
സ്കൂളനിനുണഭാകുന ബദനിമുടട്ട് കേണക്കനിസലടുത്തട്ട് പ്രസ്തുത അധവഭാപകേസര അകത സ്കൂളനില
നനിലനനിര്തനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?      

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഉണട്ട്.   തസനികേ  നനിര്ണയലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനുള്ള  സര്ക്കഭാര്
ഉത്തരവനിനുമുമ്പട്ട്  എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിസല  അധനികേ അദവഭാപകേസര  കേരുനഭാഗപള്ളനി
ഗവണസമന്റെട്ട്  ഹയര്  സസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനില  നനിയമനിചനിരുന.  29-1-2016-സല  സ.  ഉ.  (പനി)
29/2016-സന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  തസനികേ  നനിര്ണയലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  സതീനനികയഭാറനിറനി
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  പുനനഃക്രമതീകേരനിക്കുനതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി  ടനി  അദവഭാപകേസര  ടനി
സ്കൂളനില നനിനലാം മഭാറനി നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  കേരുനഭാഗപള്ളനി  ഗവണസമന്റെട്ട്  ഹയര്  സസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനികലയട്ട്  സ്ഥലലാം
മഭാറത്തനിനട്ട് അകപക്ഷനിചനിട്ടുള്ള അദവഭാപകേര്ക്കട്ട് സ്ഥലമഭാറലാം നലകേനി പ്രസ്തുത സ്കൂളനിസല
പരമഭാവധനി ഒഴനിവകേള നനികേത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  തസനികേ നഷ്ടലാം സലാംഭവനിച മറട്ട് ജെനില്ലകേളനിസല
എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂള അദവഭാപകേസര ഉളസപടുത്തനി ടനി സ്കൂളനിസല ബഭാക്കനിയുള്ള ഒഴനിവകേള
നനികേതനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

സ്കൂളുകേളനില സടൗജെനവ യൂണനികഫഭാലാം

132 (834) ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :
ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സ്കൂള തുറക്കുനതനിനട്ട് മുമ്പട്ട് സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട് സ്കൂളുകേളനില സടൗജെനവ

യൂണനികഫഭാലാം  എത്തനിക്കുസമന  പ്രഖവഭാപനലാം  ഈ  വര്ഷലാം  പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;
ഇസല്ലങനില എത്ര കുടനികേളക്കഭാണട്ട് ഇനനി സടൗജെനവ യൂണനികഫഭാലാം നലകേഭാനുള്ളതട്ട്;

(ബനി)   സടൗജെനവ  യൂണനികഫഭാലാം  പ്രഖവഭാപനിത  സമയത്തട്ട്  എത്തനിക്കുവഭാന്
കേഴനിയഭാത്തതനിസന്റെ കേഭാരണങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഏതു ഫണ്ടു ഉപകയഭാഗനിചഭാണട്ട് സടൗജെനവ യൂണനികഫഭാലാം നലകുനതട്ട്; ഇതനിനട്ട്  
ഈ വര്ഷലാം എത്ര കകേഭാടനി രൂപ സചേലവഭായനി ?       

ഉത്തരലാം 

(എ)  1  മുതല  8  വസരയുള്ള സര്ക്കഭാര്  സ്കൂളുകേളനിസല  കുടനികേളക്കട്ട്  സടൗജെനവ
യൂണനികഫഭാലാം വനിതരണത്തനിനഭായുള്ള തുകേ നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാസത  22-9-2016  സ.  ഉ.
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(സസകേ)  160/16  സപഭാ.വനി.വ.  പ്രകേഭാരലാം  2016-2017  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില
സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിസല  എല്ലഭാ  ആണകുടനികേളക്കുലാം  സപണകുടനികേളക്കുലാം
എ.  പനി.  എല./ബനി.  പനി.  എല.  വവതവഭാസമനില്ലഭാസത  17.93  ലക്ഷലാം  കുടനികേളക്കട്ട്
സടൗജെനവ യൂണനികഫഭാലാം വനിതരണലാം നടതനതനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഇടൗ അദവയന വര്ഷലാം തുടങ്ങനിയതനിനുകശഷലാം 22-9-2016-സല സ.ഉ.
(സസകേ) നമ്പര് 160/16 സപഭാ. വനി. വ. പ്രകേഭാരലാം എ. പനി. എല./ബനി. പനി. എല. വവതവഭാസമനില്ലഭാസത
സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  സ്കൂളുകേളനിസല  എല്ലഭാ  ആണകുടനികേളക്കുലാം  സപണകുടനികേളക്കുലാം
സടൗജെനവ യൂണനികഫഭാലാം വനിതരണലാം നടത്തഭാന് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  എസട്ട്.  എസട്ട്.  എ.  യുസട  കകേന്ദ്ര ഫണട്ട്  60%-ഉലാം  സലാംസ്ഥഭാന ഫണട്ട്
40%-ഉലാം ഉപകയഭാഗനിചട്ട് സര്ക്കഭാര് സ്കൂളനിസല മുഴുവന് സപണകുടനികേളക്കുലാം എ.  പനി.  എല.
വനിഭഭാഗലാം ഒഴനിസകേയുള്ള ആണകുടനികേളക്കുലാം യൂണനികഫഭാമനിനട്ട് കുടനി ഒനനിനട്ട്  400  രൂപ
പ്രകേഭാരലാം  നലകുന.   ഇടൗ വര്ഷലാം  27  കകേഭാടനി  51  ലക്ഷലാം രൂപ ഇടൗ ഇനത്തനില
സചേലവഭായനിട്ടുണട്ട്. 

പൂവഭാറന്കതഭാടട്ട് സര്ക്കഭാര് എല.പനി.സ്കൂള അപ്ഗ്രകഡഷന്

133 (835) ശതീ  .    കജെഭാര്ജെട്ട്  എലാം  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

നനിരവധനി  ആദനിവഭാസനികേളുളസപസടയുള്ളവര്  തനിങ്ങനിപഭാര്ക്കുനതുലാം  മലകയഭാര
പ്രകദശവമഭായ  തനിരുവമ്പഭാടനി  മണ്ഡലത്തനിസല  പൂവഭാറന്കതഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  എല.  പനി.
സ്കൂള, യു.പനി. സ്കൂളഭായനി അപ്കഗ്രഡട്ട് സചേയ്യണസമന ആവശവലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ; എങനില
അപ്കഗ്രഡട്ട് സചേയ്യുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

പൂവഭാറന്കതഭാടട്ട്  സര്ക്കഭാര്  എല.പനി.സ്കൂള  അപ്കഗ്രഡട്ട്  സചേയ്യണസമന
ആവശവലാം ശദയനിലസപടനിടനില്ല.  18-6-2015-ല 3060/14 ഉളസപസട ഒരു കൂടലാം റനിടട്ട്
ഹര്ജെനികേളനികനലുള്ള  വനിധനിനവഭായത്തനില  സ്കൂള  മഭാപനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  വനിദവഭാഭവഭാസ
ആവശവകേത  കേസണത്തനി  സ്കൂളുകേള  ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുലാം  അപ്കഗ്രഡട്ട്  സചേയ്യുനതനിനുമുള്ള
ഉചേനിതമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കണസമനട്ട്  ബഹുമഭാനസപട  സസഹകക്കഭാടതനി
ഉത്തരവഭായതനിസന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  സ്കൂള  മഭാപനിലാംഗട്ട്  നടത്തനി  വനിദവഭാഭവഭാസ
ആവശവകേത  കേസണത്തനിയ  പ്രകദശങ്ങള  ഉളസപടുത്തനി  പ്രഭാഥമനികേ  വനിജഭാപനലാം
25-5-06-സല 985-ാം നമ്പര് അസഭാധഭാരണ ഗസറഭായനി വനിജഭാപനസപടുതകേയുണഭായനി.
വനിദവഭാഭവഭാസ ആവശവകേത  ഉസണനട്ട്  കേസണതന  പ്രകദശത്തട്ട് മഭാത്രകമ  പുതനിയ സ്കൂള
ആരലാംഭനിക്കുനതനികനഭാ/നനിലവനിലുള്ള  സ്കൂള  അപ്കഗ്രഡട്ട്  സചേയ്യുനതനികനഭാ  പരനിഗണനിക്കുകേയുള.
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കകേരള വനിദവഭാഭവഭാസ ചേടങ്ങളനിസല അദവഭായലാം  V  ചേടലാം  2, 2 എ പ്രകേഭാരമുള്ള എല്ലഭാ
നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  മഭാത്രകമ  അന്തനിമ  തതീരുമഭാനലാം  സഭാധവമഭാവൂ.   ആയതനിനുള്ള
നടപടനിക്രമങ്ങള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

സവഭാകക്കഷണല ഇന്സ്ട്രേക്ടര്മഭാരുസട ദനിവസ കവതനലാം

134 (836) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സവഭാകക്കഷണല  ഹയര്  സസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനില  ദനിവസ  കവതനത്തനില
കജെഭാലനി  സചേയ്യുന  സവഭാകക്കഷണല  ഇന്സ്ട്രേക്ടര്മഭാരുസട  ദനിവസ  കവതനലാം  എത്ര
രൂപയഭാസണനട്ട് ഉത്തരവട്ട് സഹനിതലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?       

ഉത്തരലാം 

സവഭാകക്കഷണല  ഹയര്  സസക്കന്റെറനി  സ്കൂളുകേളനില  ദനിവസ  കവതനത്തനില
കജെഭാലനി സചേയ്യുന സവഭാകക്കഷണല ഇന്സ്ട്രേക്ടര്മഭാരുസട നനിലവനിലുള്ള ദനിവസകവതനലാം
450/-  രൂപയഭാണട്ട്.  ജെനി.ഒ.(ആര്.ടനി.)  നമ്പര്  1916/2012/ജെന.എഡബ.  തതീയതനി  25-
04-2012 ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരമഭാണനിതട്ട്. 

കകേഭാടക്കപ്പുറലാം സ്കൂളനിസന്റെ വഴനി

135 (837) ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജെഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കകേഭാടയലാം ജെനില്ലയനില കേടുതരുത്തനി നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിസല കകേഭാടക്കപ്പുറലാം
സ്കൂളനിസന്റെ  വഴനി  സപഭാതുജെനങ്ങളക്കട്ട് തുറന സകേഭാടുക്കുനതു സലാംബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
ഫയല നമ്പര്  651536/16/ജെനി.  ഇ.  ഡനി-എലാം പ്രകേഭാരലാം സസതീകേരനിചനിരനിക്കുന നടപടനികേള
എസന്തനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  വനിഷയലാം  സലാംബനനിചട്ട്  കകേഭാടയലാം  ഡനി.ഡനി.  പുതനിയ  റനികപഭാര്ടട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില ആയതനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേഭാടയലാം  ജെനില്ലയനില  കേടുതരുത്തനി  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിസല
കകേഭാടക്കപ്പുറലാം  സ്കൂളനിസന്റെ  പടനിഞഭാറട്ട്  ഭഭാഗതള്ള  വഴനി  സപഭാതുജെനങ്ങളക്കട്ട്
തുറനസകേഭാടുക്കുനതു  സലാംബനനിചട്ട്  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  കകേഭാടയലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ  ഉപ
ഡയറക്ടറനില നനിനമുള്ള കേത്തട്ട്  651536/16/ജെനി.  ഇ.  ഡനി.എന തപഭാല നമ്പരനില
ലഭനിക്കുകേയുലാം നനിലവനില ടനി വനിഷയലാം സസകേകേഭാരവലാം സചേയ്യുന 68773/എലാം.1/2015/സപഭാ. വനി. വ.
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നമ്പര് ഫയലനില കചേര്ത്തട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയുമഭാണട്ട്. കകേഭാടയലാം വനിദവഭാഭവഭാസ
ഉപ ഡയറക്ടര് സമര്പനിച റനികപഭാര്ടനിസന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില കകേഭാടക്കപ്പുറലാം സ്കൂളനിസന്റെ
പടനിഞഭാറട്ട്  ഭഭാഗതള്ള  വഴനി  സകേടനിയടയ്ക്കുനതട്ട്  ക്രമസമഭാധഭാന  പ്രശ്നങ്ങളക്കട്ട്
ഇടയഭാക്കുവഭാന് സഭാധവതയുള്ളതനിനഭാല ടനി പ്രകദശവഭാസനികേളുസട സഞഭാരത്തനിനഭായനി
ഗതഭാഗത  സടൗകേരവമുള്ള  മകറസതങനിലുലാം  വഴനി  ഉകണഭാസയനട്ട്  അകനസഷനിചട്ട്  പുതനിയ
റനികപഭാര്ടട്ട്  അടനിയന്തരമഭായനി  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്  സമര്പനിക്കുവഭാന്  കകേഭാടയലാം  വനിദവഭാഭവഭാസ
ഉപ ഡയറക്ടകറഭാടട്ട് ആവശവസപടനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഇല്ല. ബഭാധകേമല്ല. 

വനിദവഭാലയങ്ങള ഏസറടുക്കല

136 (838) ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം :
ശതീ  .    പനി  .    ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വനിദവഭാര്ഥനികേളുസട എണത്തനിലുള്ള കുറവ കേഭാരണലാം പ്രവര്ത്തനലാം മുകനഭാടട്ട്
സകേഭാണ്ടു കപഭാകുനതനില മഭാകനജെര്മഭാര്  തഭാല്പരവലാം  കേഭാണനിക്കഭാത്തകതഭാ മഭാകനജെര്മഭാര്
കേസയ്യഭാഴനിയുനകതഭാ  ആയ  വനിദവഭാലയങ്ങള  സലാംബനനിച  വനിവരങ്ങള  കശഖരനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില ഇവ സലാംബനനിച വനിവരലാം ജെനില്ലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  ഏസതങനിലുലാം  വനിദവഭാലയങ്ങള  സര്ക്കഭാര്
ഏസറടുത്തനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരത്തനിലുള്ള  വനിദവഭാലയങ്ങള  സര്ക്കഭാര്  ഏസറടുക്കുനതട്ട്
സലാംബനനിചട്ട് ഉത്തരവകേകളഭാ മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങകളഭാ പുറസപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില
പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) വനിവരങ്ങള പ്രകതവകേമഭായനി കശഖരനിചനിടനില്ല. 

(ബനി & സനി) ഇത്തരത്തനിലുള്ള സ്കൂളുകേള സര്ക്കഭാര് ഏസറടുത്തനിടനില്ല. എനഭാല
ബഹുമഭാനസപട കകേഭാടതനി വനിധനിയുസട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില അടച്ചുപൂടനിയ  4  സ്കൂളുകേള
(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) സര്ക്കഭാര് ഏസറടുക്കുനതനിനുള്ള വനിജഭാപനലാം 27-7-2016-സല
1332-ാംനമ്പര് കകേരള അസഭാധഭാരണ ഗസറനില എസട്ട്. ആര്. ഒ. 509/16 നമ്പരഭായനി
പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  തതീരുമഭാനനിചട്ട്  ഉറപനിക്കുന  തതീയതനി  മുതല
കമല  സ്കൂളുകേള  പൂര്ണമഭായുലാം  സര്ക്കഭാരനില  നനിക്ഷനിപമഭായനിരനിക്കുസമനട്ട്  പ്രസ്തുത
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വനിജഭാപനലാം കഭദഗതനി സചേയട്ട്  5-8-16-സല  1383-ാം നമ്പര് കകേരള അസഭാധഭാരണ
ഗസറനില എസട്ട്.  ആര്.  ഒ.  524/16  നമ്പരഭായനി പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.
(പകേര്പട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*)

ഹയര്സസക്കന്റെറനി അദവഭാപകേ നനിയമനലാം

137 (839) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ബഷതീര് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മുന്സര്ക്കഭാര് തതസത്തനില അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയതുലാം ഈ സ്കൂള വര്ഷലാം
നനിയമനഭാലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകുനതനിനട്ട്  വനിശദമഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്  ഡയറക്ടകററനിലനനിനലാം
ആവശവസപടതുമഭായ  ഫയലനി ല  (989/T2/16/GEDN)  നനിയമന  അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകുനതനിനട്ട് നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ;

(ബനി)  പുതുതഭായനി  അനുവദനിച  സർക്കഭാർ  എയ്ഡഡട്ട്  ഹയര്സസക്കണറനി
സ്കൂളുകേളനില  ആവശവമഭായ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിചട്ട്  കജെഭാലനി  സചേയ  വരുന
അധവഭാപകേര്ക്കട്ട്  ശമ്പളലാം  രണട്ട്  മഭാസത്തനിനകേലാം  നലകുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കണസമനട്ട്  ബഹു.  കകേരള  ഹഹകക്കഭാടതനിയുസട  വനിധനി  ഉണഭായനിട്ടുകണഭാ;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  എങനില  ആയതനില  സസതീകേരനിച  തുടര്  നടപടനികേള  എസന്തല്ലഭാമഭാണട്ട്;
വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) വനിശദമഭായ റനികപഭാര്ടട്ട് ഹയര് സസക്കന്റെറനി ഡയറക്ടറനില നനിനലാം ലഭവമഭായ
കശഷലാം ടനി ഫയലനില നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

(ബനി) ശദയനിലസപടനിടനില്ല. 

(സനി)  'ബനി' പനിരനിവനിസന്റെ മറുപടനിയുസട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില ബഭാധകേമല്ല. 

ഹയര്സസക്കന്റെറനി ഡയറക്ടറുസട ഓഫതീസനില സനര്ശകേരുസട നനിയനണലാം

138 (840) ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഹയര്സസക്കണറനി ഡയറക്ടറുസട ഓഫതീസനില പ്രവൃത്തനി ദനിവസങ്ങളനില 
3  മണനി  വസര  സനര്ശകേസര  നനിയനനിച്ചുസകേഭാണട്ട്  ഉത്തരവട്ട്  പുറസപടുവനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഉസണങനില പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

* സസലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  ഒരു  ഉത്തരവട്ട്  പുറസപടുവനിചതനിസന്റെ  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ജെതീവനക്കഭാരുസട  കേഭാരവക്ഷമത  വര്ദനിപനിക്കഭാന്  ഇത്തരലാം  നടപടനി
സഹഭായനിചനിട്ടുകണഭാ  എനട്ട്  പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില  ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില  വന  കശഷലാം  31-8-2016  വസരയുള്ള  എത്ര  ഫയലുകേള
തതീര്പഭാക്കഭാനുസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്.  ഇകതഭാസടഭാപലാം ഉള്ളടക്കലാം സചേയ്യുന*. 

(ബനി)  അടനിയന്തര പ്രഭാധഭാനവമുള്ള കകേഭാടതനി കകേസുകേളുലാം,  സമയബനനിതമഭായനി
തതീര്കക്കണ നനിരവധനി തപഭാലുകേളുലാം സസകേകേഭാരവലാം സചേകയ്യണതനിനഭാല സസക്ഷനുകേളനില
സനര്ശകേരുസട  ബഭാഹുലവലാം  തടസ്സമഭായനി  തതീര്ന  സനര്ഭങ്ങള  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിനഭാല,  ഓഫതീസട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം സുഗമമഭായനി  നടക്കുനതനിനഭാണട്ട്  സനര്ശകേ
സമയലാം നനിയനനിച്ചുസകേഭാണട്ട് ഉത്തരവനിറക്കനിയതട്ട്. 

(സനി)  പ്രസ്തുത ഉത്തരവട്ട്  പ്രഭാബലവത്തനില വനതട്ട്  8-8-2016-ല മഭാത്രമഭാണട്ട്.
പുകരഭാഗതനി പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. 

ഹയര്സസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനിസല ഒഴനിവകേള

139  (T  841)  ശതീ  .    അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  2013 വസര അനുവദനിച ഹയര് സസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില എത്ര സകേഭാകമഴട്ട്
ഗസട്ട്  അദവഭാപകേര്  കജെഭാലനി  സചേയ്യുനസണനലാം,  ഇവരുസട  ജെനില്ല  തനിരനിച്ചുള്ള
ഒഴനിവകേളുസട  എണലാം,  സ്കൂളുകേളുസട  കപരട്ട്,  കമലവനിലഭാസലാം  എനതീ  വനിശദഭാലാംശങ്ങളുലാം
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  2014-2015,  2015-2016  എനതീ  അദവയന  വര്ഷങ്ങളനിലഭായനി
കകേരളത്തനില അനുവദനിച ഹയര്സസക്കണറനി സ്കൂളുകേളനില  76/2016/G.Edn  നമ്പര്
സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  തസനികേ സൃഷ്ടനിക്കല നടപടനി  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;
ഇസല്ലങനില കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില  ഹയര്സസക്കണറനി  വകുപനില  എത്ര  സകേഭാകമഴട്ട്
(സതീനനിയര്/ജൂനനിയര്)  അദവഭാപകേ  ഒഴനിവകേളുസണനട്ട്  സവളനിസപടുതകമഭാ;  പ്രസ്തുത
ഒഴനിവകേള  പനി.എസട്ട്.സനിയട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഇസല്ലങനില  കേഭാരണലാം
വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

* സസലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 

“T” മഭാറനിവച കചേഭാദവസത്ത സൂചേനിപനിക്കുന. 
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(ഡനി)  24-3-2015,  31-12-2015,  5-2-2016  എനതീ  തതീയതനികേളനിലഭായനി
പനി.എസട്ട്.സനി അഹഡസസട്ട് സചേയ സകേഭാകമഴട്ട്  (സതീനനിയര്/ജൂനനിയര്)  അദവഭാപകേരനില
എത്ര കപര് കജെഭാലനിയനില പ്രകവശനിച്ചുസവനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഇ)  അഹഡസസട്ട് സചേയ പ്രകേഭാരലാം കജെഭാലനിയനില പ്രകവശനിക്കഭാത്ത എത്ര കപര്
ഉസണനലാം ഈ ഒഴനിവകേള എല്ലഭാലാം പനി. എസട്ട്. സനി.-ക്കട്ട് വതീണ്ടുലാം റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്കതഭാസയനലാം
സവളനിസപടുത്തഭാകമഭാ;  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്സതങനില  തതീയതനിയുലാം  ഫയല  നമ്പരുലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(എഫട്ട്)  അഹഡസസട്ട്  സചേയ പ്രകേഭാരലാം  കജെഭാലനിയനില പ്രകവശനിചതനിനട്ട്  കശഷലാം
റനിലതീവട്ട്/റനിഹസന് സചേയ എത്ര കപര് ഉസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  എങനില പ്രസ്തുത
ഒഴനിവകേള പനി.  എസട്ട്.  സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്കതഭാ;  തതീയതനിയുലാം ഫയലനമ്പരുലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിടനിസല്ലങനില കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ജെനി)  28-9-2015-ല  പനി.  എസട്ട്.  സനി.  അഹഡസസട്ട്  സചേയ  4  സകേഭാകമഴട്ട്
(സതീനനിയര്)  എന്.  സജെ.  ഡനി.  ഒഴനിവകേള പ്രകേഭാരലാം  എത്ര അദവഭാപകേര് നനിലവനില
ജൂനനിയര്  സകേഭാകമഴട്ട്  അദവഭാപകേരഭായനിരുന  എനട്ട്  വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;  ഇവര്  ഹയര്
സസക്കണറനി വകുപനില നനിനലാം റനിലതീവട്ട് സചേയതുവഴനി ഉണഭായ ഒഴനിവകേള പനി. എസട്ട്. സനി. -ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയ്കതഭാ; എങനില തതീയതനി /ഫയല നമ്പര് എനനിവ വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  ഇല്ല.  ഹയര് സസക്കന്റെറനി  അദവഭാപകേരുസട കജെഭാലനിഭഭാരലാം  പുനരവകലഭാകേനലാം
സചേയകശഷലാം ആവശവമഭായ തസനികേകേളുസട എണലാം തനിടസപടുത്തനിസക്കഭാണ്ടുള്ള ഹയര്
സസക്കന്റെറനി ഡയറക്ടറുസട വനിശദമഭായ സപ്രഭാകപഭാസല ലഭനിചഭാല മഭാത്രകമ ഇക്കഭാരവത്തനില
തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുകേയുള. 

(സനി)  ജൂനനിയര്  തസനികേയനില  26  ഒഴനിവകേളുലാം  സതീനനിയര്  തസനികേയനില  7
ഒഴനിവകേളുലാം  നനിലവനിലുണട്ട്.  ജൂനനിയര്  തസനികേയനില  16  ഒഴനിവകേള  തസനികേ  മഭാറ
നനിയമനങ്ങളക്കഭായനി മഭാറനിവചനിട്ടുണട്ട്.  ബഭാക്കനിയുള്ള  10  ഒഴനിവകേള പനി.  എസട്ട്.  സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്.  സതീനനിയര് തസനികേയനിസല എല്ലഭാ ഒഴനിവകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട്
റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി) 350 കപര് കജെഭാലനിയനില പ്രകവശനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ) എല്ലഭാ ഒഴനിവകേളുലാം പനി.എസട്ട്.സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്. 
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1. 40 -NJD ഒഴനിവകേള Ad.B3/608/HSE/09  dated 11-9-2013

2. 21-NJD ഒഴനിവകേള Ad.B3/608/HSE/09  dated 18-10-2015

3. 3-NJD ഒഴനിവകേള Ad.B3/608/HSE/09  dated 14-12-2015

4. 3-NJD ഒഴനിവകേള Ad.B3/608/HSE/09  dated 31-12-2015

5. 6 -NJD ഒഴനിവകേള Ad.B3/608/HSE/09  dated 4-6-2016

6. 1-NJD ഒഴനിവകേള Ad.B3/31040/HSE/09  dated 3-8-2016

7. 2-NJD ഒഴനിവകേള Ad.B3/31040/HSE/09  dated 29-8-2016

8. 2-NJD ഒഴനിവകേള Ad.B3/31040/HSE/09  dated 7-9-2016.

(എഫട്ട്) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(ജെനി) പനി. എസട്ട്. സനി. അസസഡസസട്ട് സചേയ 4 സകേഭാകമഴട്ട് സതീനനിയര് അദവഭാപകേരനില 
3  കപര് ജൂനനിയര് സകേഭാകമഴട്ട്  അദവഭാപകേരഭാണട്ട്.  അവരനില 2  കപരുസട എന്.  സജെ.  ഡനി. 
പനി. എസട്ട്. സനി. യനില റനികപഭാര്ടട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്. ഒരഭാളുസട റനിലതീവനിങ്ങനിസന സലാംബനനിചട്ട്
പ്രനിന്സനിപഭാളനിലനനിനട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭവമഭായഭാലുടന് പനി.  എസട്ട്.  സനി.-ക്കട്ട് റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയ്യുനതഭാണട്ട്. 

Ad.B3/608/HSE/09  dated 4-6-2016

Ad.B3/31040/HSE/09  dated 3-8-2016.

ഹയര്സസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനിസല കപഭാസട്ട് ക്രനികയഷന്

140 (842) ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് നമ്പര് 76/2016 പ്രകേഭാരലാം പുതനിയതഭായനി അനുവദനിച
ഗവണസമന്റെട്ട്  ഹയര്  സസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളുസട  കപഭാസട്ട്ക്രനികയഷന്  എവനിടലാം  വസര
ആയനി എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  ഹയര്സസക്കണറനി  സ്കൂളുകേളനിസല  ഒഴനിവകേള  റനികപഭാര്ടട്ട്
സചേയനിട്ടുകണഭാ എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഇകപഭാഴുള്ള എചട്ട്. എസട്ട്. എസട്ട്. ടനി. (സകേഭാകമഴട്ട്) ജൂനനിയര് ലനിസനിലനനിനലാം 
നനിലവനില എത്ര കപസര നനിയമനിച്ചുസവനലാം പുതനിയതഭായനി എത്ര ഒഴനിവകേള റനികപഭാര്ടട്ട് 
സചേയനിട്ടുസണനലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?       



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 175

ഉത്തരലാം 

(എ)  2014-2015  വര്ഷലാം  അനുവദനിച  സര്ക്കഭാര്/എയ്ഡഡട്ട്  ഹയര്
സസക്കന്റെറനി സ്കൂളുകേളനില അദവഭാപകേ-അനദവഭാപകേ തസനികേകേള സൃഷ്ടനിക്കുനതനിനുള്ള
തസനികേ നനിര്ണയ നടപടനികേള അന്തനിമ ഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  തസനികേ നനിര്ണയ നടപടനികേള
പൂര്ത്തനിയഭായകശഷലാം മഭാത്രകമ കപഭാസട്ട് ക്രനികയഷന് നടത്തഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള. 

(ബനി)  ഉണട്ട്. വനിശദഭാലാംശങ്ങള കശഖരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

ഹയര്സസക്കന്റെറനി ഡയറക്ടകററനില ഫയല അകനസഷണലാം

141 (843) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹയര്സസക്കണറനി  ഡയറക്ടകററനില  ഫയല  അകനസഷണവമഭായനി
എതന  ബഹു.  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജെനികേരുസട  പനി.  എ.  മഭാസര  സസക്ഷനനികലക്കട്ട്
കേടത്തനിവനിടഭാത്ത സ്ഥനിതനിവനികശഷലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉസണങനില അതട്ട് ചേതീഫട്ട് സസക്രടറനി പുറസപടുവനിച സര്ക്കുലറനിനുലാം, ബഹു
സഭാമഭാജെനികേരുസട അവകേഭാശങ്ങളക്കുലാം എതനിരഭാസണന വസ്തുത പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  നനിലവനിലുളള  ഏതട്ട്  ചേടത്തനിസല  വവവസ്ഥകേള  പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ബഹു.
സഭാമഭാജെനികേരുസട  പനി.  എ.  മഭാസര  സസക്ഷനനികലക്കട്ട്  ഫയല  അകനസഷണത്തനിനട്ട്
കേടത്തനി  വനിടുനതട്ട്  തടയുനതനിനട്ട്  ഡയറക്ടസറ  അധനികേഭാരസപടുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്;
ഇക്കഭാരവത്തനില സര്ക്കഭാരനിസന്റ അഭനിപ്രഭായലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  സഭാമഭാജെനികേരുസട  മണ്ഡലത്തനിസല  കേഭാരവങ്ങളുമഭായനി  ബനസപട
വനിവരങ്ങള അറനിയുനതനിനട്ട് ബദല സലാംവനിധഭാനങ്ങള ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ) ഇസല്ലങനില നനിയനണകമർസപടുത്തനിയ സര്ക്കുലര് കഭദഗതനി സചേയ്യുനതനിനുലാം
നനിയനണങ്ങള നതീക്കലാം സചേയ്യുനതനിനുലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?       

ഉത്തരലാം 

(എ)  ഇല്ല.  നനിയമസഭഭാ സഭാമഭാജെനികേരുസട പനി.  എ.  മഭാസര സസക്ഷനുകേളനികലയട്ട്
കേടത്തനി വനിടുനതനിനട്ട് യഭാസതഭാരു നനിയനണവലാം ഏര്സപടുത്തനിയനിടനില്ല. 

(ബനി-ഇ) 'എ ' പനിരനിവനിസന്റെ മറുപടനിയുസട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില ബഭാധകേമല്ല.
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അദവഭാപകേദനിനത്തനില ക്ലഭാസസ്സടുത്ത മനനിമഭാര്

142 (844) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല റസ്സഭാക്കട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അദവഭാപകേ ദനിനത്തനില വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  മനനിമഭാര്  ക്ലഭാസസ്സടുക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം പ്രസ്തുത വനിവരലാം മഭാധവമങ്ങളനില റനികപഭാര്ട്ടു സചേയ്യുകേയുമുണഭായനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഏസതഭാസക്ക  മനനിമഭാര്  ഏസതഭാസക്ക  സ്കൂളുകേളനില  ഇപ്രകേഭാരലാം
ക്ലഭാസസ്സടുതസവന വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ & ബനി)  അദവഭാപകേ ദനിനത്തനില മനനിമഭാര് ക്ലഭാസസ്സടുത്തനിടനില്ല.  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്
സകനശലാം നലകുകേ മഭാത്രമഭാണട്ട് സചേയതട്ട്. 

ആര്. എല. വനി. കകേഭാകളജെനിസല ജെതീവനക്കഭാരുസട കുറവട്ട്

143 (845) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജെട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിതറ  മണ്ഡലത്തനിസല  ആര്.എല.വനി.  കകേഭാകളജെനിസല
വനിദവഭാര്തനികേളുസട എണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇവര്ക്കട്ട്  സസസപന്റെട്ട്  ഉളസപസടയുള്ള  ആനുകൂലവലാം  യഥഭാസമയലാം
വനിതരണലാം സചേയ്യുനതനിനഭാവശവമഭായ ജെതീവനക്കഭാരുസട അഭഭാവലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇവനിസട ആസകേയുള്ള മനിനനിസതീരനിയല തസനികേകേളുസട എണലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  കകേഭാകളജെട്ട്  ഓഫതീസനിസന്റെ  സുഗമമഭായ  പ്രവര്ത്തനത്തനിനട്ട്  ആവശവമഭായ
തസനികേകേള അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള അടനിയന്തരമഭായനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?       

ഉത്തരലാം 

(എ)  അനുവദനിചനിട്ടുള്ള  വനിദവഭാര്തനികേളുസട  എണലാം  868.  നനിലവനില
വനിദവഭാര്തനികേളുസട എണലാം ആസകേ 580.

(ബനി)  ശദയനിലസപടനിടനില്ല. 

(സനി)  16.

(ഡനി) കകേഭാകളജെട്ട് ഓഫതീസനില ആവശവത്തനിനട്ട് തസനികേകേള അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 
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വനിദവഭാര്തനിക്കട്ട് ക്രമരഹനിതമഭായനി മഭാര്ക്കട്ട് നലകേനിയതനിസനതനിസര അകനസഷണലാം

144 (846) കഡഭാ  .   എലാം  .   സകേ  .   മുനതീര് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2011-2013  വര്ഷത്തനില തനിരുവനന്തപുരലാം യൂണനികവഴനിറനി  കകേഭാകളജെനില
പഠനിചനിരുന  വനിദവഭാര്തനിക്കട്ട്  ക്രമരഹനിതമഭായനി  മഭാര്ക്കട്ട്  തനിരുത്തനിനലകേനി  ജെയനിപനിക്കഭാന്
പുതനിയ സനിന്ഡനികക്കറട്ട് ഉപസമനിതനി ശനിപഭാര്ശ സചേയ കേഭാരവലാം ശദയനില വനനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) കേഭാഴ്ചയനില്ലഭാത്ത പുതനിയ വകുപ്പുകമധഭാവനിസയ സതറനിദരനിപനിചട്ട് സസഷണല
മഭാര്ക്കട്ട്  തനിരുത്തനിവഭാങ്ങനിയഭാണട്ട്  പ്രസസ്തുത  ശനിപഭാര്ശ  നലകേനിയസതന  റനികപഭാര്ടട്ട്
പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരവത്തനില സമഗ്ര അകനസഷണത്തനിനട്ട് ഉത്തരവഭാകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി) 2011-2013-ല യൂണനികവഴനിറനി കകേഭാകളജെനില പഠനിചനിരുന വനിദവഭാര്തനിയുസട,
കകേഭാകളജെനിലനനിനലാം  നലകേനിയ  ഇകന്റെണല  മഭാര്ക്കട്ട്  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്
സനിന്ഡനികക്കറനിസന്റെ ഉപസമനിതനി ശനിപഭാര്ശ നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനികനലുള്ള അന്തനിമ
തതീരുമഭാനലാം സനിന്ഡനികക്കറനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്. 

കകേരള സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുസട വനിദൂര വനിദവഭാഭവഭാസ പദതനി

145 (847) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജെഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജെയരഭാജെട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  കകേരള  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുസട  വനിദൂര  വനിദവഭാഭവഭാസ  പദതനിക്കുള്ള

അനുമതനി യു. ജെനി. സനി. പനിന്വലനിചതട്ട് എനഭാണട്ട്;

(ബനി) സതവവഭാങ്മൂലലാം സമയബനനിതമഭായനി യു. ജെനി.  സനി.  ക്കട്ട് സമര്പനിക്കഭാന്
കേഴനിയഭാഞതുമൂലമഭാണട്ട്  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നഷ്ടസപടതട്ട്  എനതനിസനക്കുറനിചട്ട്  സര്ക്കഭാര്
അകനസഷണലാം  നടത്തനികയഭാ;  ഇക്കഭാരവത്തനില  പ്രസ്തുത സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുസട  വനിശദതീകേരണലാം
എന്തഭാണട്ട് ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി)  യു.  ജെനി.  സനി.  നനിര്ഷ്കര്ഷനിചനിട്ടുള്ള നനിബനനകേളനില കകേരള സര്വ്വകേലഭാശഭാലയട്ട്
നയപരമഭായ തതീരുമഭാനങ്ങള എടുത്തട്ട് സതവവഭാങ്മൂലലാം സമര്പനികക്കണതുണഭായനിരുസനങനില
എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട് ഇക്കഭാരവത്തനില കവണത്ര ഗടൗരവലാം സകേഭാടുക്കഭാതനിരുനതട്ട്; ഇതനിനട്ട്
ഇടയഭാക്കനിയ സഭാഹചേരവലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

1751/2018.
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(ഡനി) പ്രസസ്തുത വനിദവഭാഭവഭാസ പദതനി പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള അകപക്ഷയുലാം
നനിബനനകേള പൂര്ണമഭായനി അലാംഗതീകേരനിച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള സതവവഭാങ്മൂലവലാം യു. ജെനി. സനി.-ക്കട്ട്
സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില എനഭാണട്ട് ഇതട്ട് സമര്പനിചതട്ട്; ഇക്കഭാരവത്തനിലുള്ള യു. ജെനി. സനി. യുസട
പ്രതനികേരണലാം എപ്രകേഭാരമഭായനിരുന; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  കകേരള സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുസട വനിദൂരപഠന വനിഭഭാഗത്തനിസന്റെ അലാംഗതീകേഭാരലാം
2015  ജൂസസല  15-സല  UGC/DEB/UK/THVPRM/KRL/2009  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് യു. ജെനി. സനി. പനിന്വലനിചതട്ട്. 

(ബനി)  2013-ല  Distance Education Council SDE-യട്ട്  2013-2014, 2014-2015,
2015-2016  വര്ഷങ്ങളനില  Distance  Education  Course-കേള  നടത്തഭാനുള്ള
അലാംഗതീകേഭാരലാം നലകേനിയനിരുന. അതനിനുകശഷലാം യു. ജെനി. സനി. നനിഷ്കര്ഷനിച പ്രകേഭാരമുള്ള
അഫനിഡവനിറനിസല  വനിവനിധ  നനിബനനകേള  അലാംഗതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  യൂണനികവഴനിറനിയുസട
വനിവനിധ  കേമ്മേനിറനികേളുസട  തതീരുമഭാനങ്ങള  ആവശവമഭായനിരുനതനിനഭാലഭാണട്ട്  അഫനിഡവനിറട്ട്
സമര്പനിക്കഭാന് സസവകേനിയതട്ട്.  എനഭാലനിതട്ട് കേഭാണനിചട്ട് അഫനിഡവനിറട്ട് സമര്പനിക്കഭാന്,
സമയലാം  നതീടനിത്തരണസമനഭാവശവസപടട്ട്  യൂണനികവഴനിറനി  നലകേനിയ  കേത്തട്ട്  പരനിഗണനിക്കഭാസത
യഭാണട്ട് യു. ജെനി. സനി. എസട്ട്. ഡനി. ഇ .യുസട 2015-2016-സല recognition പനിന്വലനിചതട്ട്. 

(സനി)  കകേരള  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയുസട  വനിദൂരപഠന  വനിഭഭാഗത്തനിസന്റെ  പഠന
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  F.No.DEB/KU/KER/2013  dated  19th August  2013-സല
ഉത്തരവനിന്പ്രകേഭാരലാം  2013  മുതല  2016  വസര  45  കകേഭാഴ്സുകേളക്കഭായനി  അനുമതനി
നലകുകേയുലാം യു. ജെനി. സനി. നനിഷ്കര്ഷനിക്കുന നനിബനനകേള സര്വ്വകേലഭാശഭാല പഭാലനിക്കുനസണനട്ട്
കേഭാണനിക്കുന  സതവവഭാങ്മൂലലാം  സമര്പനിക്കഭാന്  ആവശവസപടുകേയുലാം  സചേയനിരുന.
വനിദൂരപഠന  വനിഭഭാഗത്തനിനട്ട്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  കനരനിടല്ലഭാസത  നടതന  പഠനകകേന്ദ്രങ്ങള
(കലകണഴട്ട്  സകപഭാര്ടട്ട്  സസന്റെര്)  ഉണഭായനിരുനതുസകേഭാണട്ട്  സതവവഭാങ്മൂലത്തനിനട്ട്
(Affidavit)  പകേരലാം  കരഖഭാമൂലമുള്ള  ഉറപട്ട്(undertaking)  സമര്പനിക്കുകേയഭാണട്ട്
സചേയതട്ട്.  എനഭാല  പ്രസ്തുത  കരഖഭാമൂലമുള്ള  ഉറപട്ട്  (undertaking)  യു.ജെനി.സനി
നനിരസനിക്കുകേയുലാം  സതവവഭാങ്മൂലലാം  (affidavit)  തസന സമര്പനിക്കഭാന്  ആവശവസപടുകേയുലാം
സചേയനിരുന.  കരഖഭാമൂലമുള്ള  ഉറപട്ട്  (undertaking)  രണട്ട്  തവണ  സമര്പനിചനിരുന
സവങനിലുലാം  യു.ജെനി.സനി.  പ്രസ്തുത  കരഖഭാമൂലമുള്ള  ഉറപട്ട്  നനിരസനിക്കുകേയഭാണട്ട്  സചേയതട്ട്.
ആയനിരക്കണക്കനിനട്ട്  വനിദവഭാര്തനികേള  പഠനലാം  നടത്തനി  വന  കലകണഴട്ട്  സകപഭാര്ടട്ട്
സസന്റെറുകേള നനിര്ത്തലഭാക്കഭാനുള്ള നയപരമഭായ തതീരുമഭാനലാം  ധൃതനിപനിടനിചട്ട്  സര്വ്വകേലഭാശഭാലയട്ട്
സസകേസക്കഭാള്ളഭാന്  കേഴനിയുമഭായനിരുനനില്ല.  ആയതനിനഭാല  30-12-2014-ല  സതവവഭാങ്മൂലലാം
സമര്പനിക്കുനതനിനുള്ള  സമയലാം  നതീടനിനലകേണസമനട്ട്  കേഭാണനിക്കുന  അകപക്ഷ
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സര്വ്വകേലഭാശഭാല യു  .ജെനി.  സനി.  ക്കട്ട് നലകേനി.  എനഭാല  15  ജൂസസല  2015-ല വനിദൂര
വനിദവഭാഭവഭാസ  വനിഭഭാഗത്തനിനുള്ള  അലാംഗതീകേഭാരലാം  യു.ജെനി.സനി.  പനിന്വലനിക്കുകേയഭാണട്ട്
സചേയതട്ട്.  തുടര്നട്ട് കലകണഴട്ട് സകപഭാര്ടട്ട് സസന്റെറുകേളനില പഠനിക്കുന വനിദവഭാര്തനികേസള
വനിദൂര  പഠനകകേന്ദ്രലാം  ഏസറടുക്കുകേയുലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  സനിന്ഡനികക്കറട്ട്  കലകണഴട്ട്
സകപഭാര്ടട്ട്  സസന്റെറുകേളുസട  പ്രവര്ത്തനലാം  അവസഭാനനിപനിക്കുകേയുലാം  സചേയ.   തുടര്നട്ട്
ബനസപട സതവവഭാങ്മൂലലാം സര്വ്വകേലഭാശഭാല സമര്പനിക്കുകേയുലാം അതനിസനതടര്നട്ട്
ബഹുമഭാനസപട  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  സസവസട്ട്  ചേഭാന്സലര്  3-10-2015-ല  കനരനില
യു.ജെനി.സനി. അധനികേഭാരനികേസള കേണട്ട് വനിവരങ്ങള ധരനിപനിക്കുകേയുലാം സചേയ. 

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  26-3-2016-നട്ട്  സര്വ്വകേലഭാശഭാല  യു.  ജെനി.  സനി.-ക്കട്ട്  സമര്പനിച
മറുപടനിയുസട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  12-7-2016-ല  യു.ജെനി.സനി.  സര്വ്വകേലഭാശഭാലസയ
ഇന്റെര്കഫയ്സട്ട്  മതീറനിലാംഗനിനട്ട്  ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം  സചേയ.  ഇതനിന്പ്രകേഭാരലാം  സര്വ്വകേലഭാശഭാലസയ
പ്രതനിനനിധതീകേരനിചട്ട്  21-8-2016-ല  രജെനിസ്ട്രേഭാര്  ഇന്റെര്കഫസട്ട്  മതീറനിലാംഗനിനട്ട്  പസങടുക്കുകേയുലാം
നനിബനനകേസളല്ലഭാലാം  പഭാലനിച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള  അഫനിഡവനിറട്ട്  സമര്പനിക്കുകേയുലാം  വനിദൂര
പഠനകകേന്ദ്രത്തനിസന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനുള്ള  അകപക്ഷ  കേഭാരവകേഭാരണസഹനിതലാം
അവതരനിപനിക്കുകേയുലാം സചേയ. യു. ജെനി. സനി. യുസട തുടര് നടപടനികേളക്കഭായനി കേഭാത്തനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ തനിരനിചടയഭാന് കേഴനിയഭാത്ത കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് സഹഭായലാം

146 (848) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജെഷട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് സതഭാഴനില ലഭനിക്കഭാത്തതു
മൂലലാം അവര് എടുത്തനിട്ടുള്ള വനിദവഭാഭവഭാസ വഭായ്പ തനിരനിചടക്കഭാന് കേഴനിയഭാസത നനിരവധനി
കുടുലാംബങ്ങള കേടസക്കണനിയനിലസപടുന കേഭാരവലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇത്തരലാം  കുടുലാംബങ്ങസള  സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട്  എസന്തങനിലുലാം  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി) ഉസണങനില ആയതനിസന്റെ വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്. 

(ബനി  &  സനി)  ഉണട്ട്.  2016-2017-സല പുതുക്കനിയ ബഡ്ജെറട്ട് പ്രസലാംഗത്തനില
വനിദവഭാഭവഭാസ  കലഭാണ  എടുത്തട്ട്  തനിരനിചടയഭാന്  ബദനിമുട്ടുനവര്ക്കട്ട്  ആശസഭാസലാം
നലകുനതനിനുകവണനി,  കുടനിശ്ശേനികേയഭായ വഭായ്പഭാതകേ മഭാത്രലാം തനിരനിചടചഭാല ബഭാധവത
അവസഭാനനിപനിക്കഭാന് ബഭാങ്കുകേള തയ്യഭാറഭായഭാല, കുടനിശ്ശേനികേയഭായ വഭായ്പ തനിരനിചടയഭാന്
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സര്ക്കഭാര്  സഹഭായനിക്കുനതഭാസണനലാം  ഇതനികലയഭായനി  100  കകേഭാടനി  രൂപ
വകേയനിരുതനതഭായുലാം  പറഞനിട്ടുണട്ട്.   ഇക്കഭാരവലാം  എല്ലഭാ  ബഭാങ്കുകേളുമഭായുലാം  ചേര്ച സചേയട്ട്
പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായനി നടപനിലഭാക്കുനതനിനുള്ള പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കുനതനികലയഭായനി ഇടൗ
വനിഷയലാം സലാംസ്ഥഭാനതല ബഭാങനിലാംഗട്ട് സമനിതനി കേണവതീനര്ക്കട്ട് അയച്ചുസകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

2004  മുതല  2009  വസരയുള്ള  കേഭാലഘടത്തനില  വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പ
എടുക്കുകേയുലാം വനിദവഭാഭവഭാസസത്ത തുടര്നട്ട് കജെഭാലനി ലഭനിക്കഭാത്തതുമഭായ ബനി. പനി. എല.
വനിഭഭാഗത്തനിലസപട  വനിദവഭാര്തനികേളുസട  വനിദവഭാഭവഭാസ  കേഭാലസത്ത  പലനിശ  ബഭാധവത
സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാര്  ഏസറടുക്കുനതഭാസണനട്ട്  2012-2013  വര്ഷസത്ത ബഡ്ജെറട്ട്
പ്രസലാംഗത്തനില  പ്രഖവഭാപനിക്കുകേയുണഭായനി.   അതനിസന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  സതീലാം
തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുലാം വനിവനിധ ജെനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാരനിലനനിനലാം സപ്രഭാകപഭാസലുകേള ലഭവമഭാക്കനി
ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്. 

വനിദവഭാഭവഭാസ  വഭായ്പ  എടുത്തട്ട്  കേടസക്കണനിയനിലഭായ  കുടുലാംബങ്ങസള
സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട്, ബഭാങനിസന്റെ നനിലവനിലുള്ള നനിയമലാം അനുസരനിചട്ട് വഭായ്പ കുടനിശ്ശേനികേ
ഗഡുക്കളഭായനി  തനിരനിചടയ്ക്കുനതനിനട്ട്  സഭാഹചേരവലാം  ലഭവമഭാക്കനി,  പരമഭാവധനി  ഇളവട്ട്
അനുവദനിചട്ട് നലകേഭാന്, സര്ക്കഭാരനില ലഭവമഭാകുന പരഭാതനികേളനികനല സലാംസ്ഥഭാനതല
ബഭാങനിലാംഗട്ട് സമനിതനിക്കുലാം ബനസപട ബഭാങ്കുകേളക്കുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിവരുന. 

സകേഭായനിലഭാണനി ഗവണസമന്റെട്ട് കകേഭാകളജെനില നടതന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള

147 (849) ശതീ  .   സകേ  .    ദഭാസന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സകേഭായനിലഭാണനി എസട്ട്.  എ. ആർ.  ബനി.  റനി.  എലാം. ഗവണസമന്റട്ട് കകേഭാകളജെനില
നടതന  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള  എസന്തല്ലഭാലാം;  ഓകരഭാ  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്
ഏതട്ട് സതീമുകേളനിലഭാണട്ട് എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  കകേഭാകളജെനില  കൂടുതല  സലാംവനിധഭാനങ്ങള  ഏര്സപടുത്തനി  മഭാതൃകേഭാ
ഗവണസമന്റട്ട്  കകേഭാകളജെഭാക്കുകേ  എന  ഉകദ്ദേശവകത്തഭാസട  മുകനഭാടട്ട്  കപഭാകുന
പദതനികേള എസന്തല്ലഭാലാം; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?       

ഉത്തരലാം 

(എ) സകേഭായനിലഭാണനി എസട്ട്.  എ.  ആര്.  ബനി.  റനി.  എലാം.  ഗവണസമന്റെട്ട് കകേഭാകളജെനില
നടതന നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേളുലാം ബനസപട സതീമുലാം ചുവസട കചേര്ക്കുന:

1. കകേഭാകളജെട്ട് കഗറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം-എലാം. എല. എ. ഫണട്ട്

2. ആലാംഫനി തനികയറര്-എലാം. എല. എ. ഫണട്ട്
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3. ബബടനിഫനികക്കഷന്-എലാം. എല. എ.  ഫണട്ട് 

4. മളടനികകേഭാര്ടട്ട് കസഭാര്ട്സട്ട് സഫസനിലനിറനി-എലാം. എല. എ.  ഫണട്ട്

5. പഭാത്തട്ട് കവ-എലാം. എല. എ. ഫണട്ട്

6. കലഡതീസട്ട് കഹഭാസല-യു. ജെനി. സനി.  ഫണട്ട്

7. വഭാടര് ടഭാങട്ട് -പ്ലഭാന് ഫണട്ട്

8. കലഡതീസട്ട് അമനിനനിറനി-പ്ലഭാന് ഫണട്ട്.

(ബനി)  ഇടൗ  കകേഭാകളജെനിസന  മഭാതൃകേഭാ  ഗവണസമന്റെട്ട്  കകേഭാകളജെഭാക്കുനതനിനട്ട്
പ്രകതവകേ പദതനികേള ഒനലാംതസന ഇകപഭാള നടപനിലഭാക്കുനനില്ല. 

എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വനിജെയശതമഭാനലാം

148 (850) ശതീ  .   സനി  .   കൃഷ്ണന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നനിലവനില  എത്ര  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുനസണനട്ട്
ഗവണസമന്റെട്ട്, എയ്ഡഡട്ട്, സസഭാശയ കമഖല തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ  സസഭാശയ  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജെനിസലയുലാം  കേഴനിഞ
5 വര്ഷസത്ത വനിജെയശതമഭാനലാം വര്ഷലാം തനിരനിചട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  158  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേള പ്രവര്ത്തനിക്കുന.
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവസട കചേര്ക്കുന:

ഗവണസമന്റെട്ട് - 9 എണലാം

എയ്ഡഡട്ട് - 3 എണലാം

സസഭാശയലാം - 141 എണലാം

വനിവനിധ യൂണനികവഴനിറനികേളുസട നനിയനണത്തനില 5 എണലാം:

(ബനി)   സസഭാശയ  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജുകേളനിസല  2011-2012  വര്ഷലാം
മുതല  2014-2015   വര്ഷലാം  വസരയുള്ള  വനിജെയശതമഭാനലാം  സലാംബനനിച  വനിശദഭാലാംശങ്ങള
കശഖരനിചട്ട്  നലകുനതഭാണട്ട്.  2015-2016  വര്ഷത്തനിസല  വനിജെയശതമഭാനലാം
സലാംബനനിചട്ട് എ. പനി. സജെ. അബ്ദുള കേലഭാലാം സഭാകങതനികേ സര്വ്വകേലഭാശഭാല നലകേനിയ
വനിശദഭാലാംശങ്ങള അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന*.

* സസലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്. 
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 യൂണനികവഴനിറനി കകേഭാകളജെട്ട്, ആര്ട്സട്ട് കകേഭാകളജെട്ട് എനനിവനിടങ്ങളനിസല 
ബനി. എസട്ട് സനി. ഫനിസനിക ട്ട് പ്രകവശനലാം

149 (851) ശതീ  .    എലാം  .    സസരഭാജെട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തലസ്ഥഭാനസത്ത  യൂണനികവഴനിറനി  കകേഭാകളജെട്ട്,  ഗവണസമന്റെട്ട്  ആര്ട്സട്ട്
കകേഭാകളജെട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില  ബനി.എസട്ട്.സനി.  ഫനിസനികട്ട്  വനിഭഭാഗത്തനില  എത്ര
സതീറ്റുകേളഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളസതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ഈ അധവയന വര്ഷലാം എത്ര ശതമഭാനലാം സതീറ്റുകേള വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നലകേനിയനിരുന എനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിലവനില  ഇവനിസട  എത്ര  സതീറ്റുകേളനിലഭാണട്ട്  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്
പ്രകവശനലാം നലകേനിയനിട്ടുള്ളസതനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി) അടനിസ്ഥഭാന സടൗകേരവങ്ങളുസട അപരവഭാപത ഉസണന കേഭാരണലാം പറഞട്ട്
നനിലവനിലുണഭായനിരുന സതീറ്റുകേളനികലക്കുലാം വര്ദനിപനിച സതീറ്റുകേളനികലക്കുലാം വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്
പ്രകവശനലാം നലകേഭാത്തതട്ട് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ടനി  സതീറ്റുകേളനില  വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട്  പ്രകവശനലാം  നലകുനതനിനട്ട്
അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ; അവയുസട വനിശദഭാലാംശലാം അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  ബനി.  എസട്ട്.സനി.  ഫനിസനികട്ട്  കകേഭാഴനിനട്ട്  തനിരുവനന്തപുരലാം  യൂണനികവഴനിറനി
കകേഭാകളജെനിനട്ട്  50  സതീറ്റുകേളുലാം,  തനിരുവനന്തപുരലാം ഗവണസമന്റെട്ട് ആര്ട്സട്ട് കകേഭാകളജെനിനട്ട്
24 സതീറ്റുകേളുമഭാണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്. 

(ബനി)  സര്ക്കഭാരനിനട്ട് അധനികേ സഭാമ്പത്തനികേ ബഭാധവത ഉണഭാകേഭാത്ത വനിധത്തനില
പരമഭാവധനി 20% സതീറ്റുകേള വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട് സര്ക്കഭാര് അനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  നനിലവനില തനിരുവനന്തപുരലാം ആര്ട്സട്ട് കകേഭാകളജെനില  30  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുലാം
[24+5  (വര്ദനിപനിച  സതീറട്ട്)+  1  കസഭാര്ട്സട്ട്  കേടൗണസനില]  തനിരുവനന്തപുരലാം
യൂണനികവഴനിറനി  കകേഭാകളജെനില  51  സതീറ്റുകേളനിലുലാം  (50+1  സതീറട്ട്  ലക്ഷദസതീപട്ട്
വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള സലാംവരണലാം) പ്രകവശനലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  തനിരുവനന്തപുരലാം  ഗവണസമന്റെട്ട്  ആര്ട്സട്ട്  കകേഭാകളജെനില
നനിലവനിലുണഭായനിരുന  സതീറ്റുകേളനികലയ്ക്കുലാം  വര്ദനിപനിച  സതീറ്റുകേളനികലയ്ക്കുലാം  പ്രകവശനലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   തനിരുവനന്തപുരലാം  യൂണനികവഴനിറനി  കകേഭാകളജെനില  കേടൗണസനില
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തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം സതീറട്ട്  വര്ദനിപനിചനിടനില്ല.   നനിലവനിലുണഭായനിരുന സതീറ്റുകേളനികലയട്ട്
വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് പ്രകവശനലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഇ)  തനിരുവനന്തപുരലാം  ഗവണസമന്റെട്ട്  ആര്ട്സട്ട്  കകേഭാകളജെനില  നനിലവനിലുള്ളതുലാം
വര്ദനിപനിചതുമഭായ സതീറ്റുകേളനികലയട്ട് വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് പ്രകവശനലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
തനിരുവനന്തപുരലാം യൂണനികവഴനിറനി  കകേഭാകളജെനില സയന്സട്ട് വനിഭഭാഗത്തനില മഭാര്ജെനിനല
ഇന്ക്രതീസനിനുകവണനി  ആവശവസപടനിടനില്ല.  നനിലവനിലുണഭായനിരുന  സതീറ്റുകേളനികലയട്ട്
വനിദവഭാര്തനികേളക്കട്ട് പ്രകവശനലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേള ഡനിജെനിറലഭാക്കുനതനിനുള്ള പദതനി

150 (852) ശതീ  .    എലാം  .    ഉമ്മേര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് കകേഭാകളജുകേള ഡനിജെനിറലഭാക്കുനതനിനുള്ള പദതനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) ഉസണങനില സഭാധവതഭാ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടപനിലഭാക്കഭാന്  ഏസതല്ലഭാലാം  ഏജെന്സനികേസളയഭാണട്ട്
നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുനതട്ട്;

(ഡനി) ഏജെന്സനികേളുമഭായനി ധഭാരണഭാപത്രത്തനില ഏര്സപടനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം
നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ) ഉണട്ട്.  സഭാകങതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനില സര്ക്കഭാര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജുകേളനില ഡനി.  ഡനി.  എഫട്ട്.  എസട്ട്.   (ഡനിജെനിറല  കഡഭാകേബസമന്റെട്ട്  ഫയലനിലാംഗട്ട്
സനിസലാം)  നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   കൂടഭാസത  തൃശ്ശൂര്  ഗവണസമന്റെട്ട്  കലഭാ  കകേഭാകളജെനില
സസലബറനി ഡനിജെനിറലഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി)  ഉണട്ട്.  തൃശ്ശൂര്  ഗവണസമന്റെട്ട്  കലഭാ  കകേഭാകളജെനില  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്
സഭാധവതഭാ പഠനലാം നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(സനി)  സഭാകങതനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിലുലാം  തൃശ്ശൂര്  ഗവണസമന്റെട്ട്
കലഭാകകേഭാകളജെനിലുലാം സകേലകടഭാണനിസനയഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കഭാന് നനികയഭാഗനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.
തനിരുവനന്തപുരലാം  ബഭാര്ടണഹനില  ഗവണസമന്റെട്ട്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  കകേഭാകളജെനില  
'ഇ-കേഭാമ്പസട്ട്' അഡനിനനികസ്ട്രേഷന് സനിഡ്കകേഭാ വഴനി നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  തൃശ്ശൂര്  ഗവണസമന്റെട്ട്  കലഭാ  കകേഭാകളജെനില  പദതനിയുസട  ആദവഘടലാം
നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ധഭാരണഭാപത്രലാം  ഒപനിടനിട്ടുണട്ട്.  6,96,970  രൂപയഭാണട്ട്
കേഴനിഞ സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷത്തനില പ്രസ്തുത പദതനിക്കഭായനി വനിനനികയഭാഗനിചതട്ട്. 
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           അസനിസന്റെട്ട് ഇന്സ്ട്രേക്ടര് തസനികേയനിസല നനിയമനലാം

151 (853) ശതീ  .    വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സഭാകങതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിനു കേതീഴനിലുള്ള ഗവണസമന്റെട്ട് സകേഭാകമഴവല
ഇന്സനിറബടനിസല  അസനിസന്റെട്ട്  ഇന്സ്ട്രേക്ടര്  തസനികേയനിസല  നനിയമനത്തനിനട്ട്  കേഭാറഗറനി
നമ്പര്  193/2010  ആയനി  15-7-2010 -ല പനി.  എസട്ട്.  സനി.  അകപക്ഷ ക്ഷണനിക്കുകേയുലാം,
30-7-2013 ല  കഷഭാര്ടട്ട്  ലനിസട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുകേയുലാം  സചേയതുമഭായനി  ബനസപടട്ട്
എസന്തങനിലുലാം തരത്തനിലുള്ള വവക്തത ആവശവസപട്ടുസകേഭാണട്ട് പനി.  എസട്ട്.  സനി.,  സഭാകങതനികേ
വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിനുലാം,  ഉനത  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനിനുലാം  കേതകേള  നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കമലപറഞ കേതകേളക്കട്ട് സഭാകങതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസവകുപനിലനനിനലാം
ഉനതവനിദവഭാഭവഭാസവകുപനിലനനിനലാം,  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷനട്ട്  മറുപടനി
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഇടൗ തസനികേയുസട റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിചട്ട്  നനിയമന നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുളള അടനിയന്തരനടപടനികേളസസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേതകേള നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. അകപക്ഷ സസതീകേരനിച്ചുസകേഭാണ്ടുളള    15-7-2010-സല
കേഭാറഗറനി  നമ്പര്  193/2010  നമ്പരനിലുളള  കകേരള  പബനികേട്ട്  സര്വ്വതീസട്ട്  കേമ്മേതീഷസന്റെ
വനിജഭാപനത്തനില  സൂചേനിപനിചനിരുന  കയഭാഗവതയുസട  തുലവ  കയഭാഗവതകേള
സലാംബനനിച്ചുളള വവക്തത ആവശവസപട്ടുസകേഭാണഭാണട്ട് കേത്തട്ട് നലകേനിയനിരുനതട്ട്. 

(ബനി & സനി) സഭാകങതനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപനിലനനിനലാം 7-1-2015-നട്ട് മറുപടനി
നലകേനിയനിരുന.  എനഭാല  ഈ  മറുപടനി  തൃപനികേരമല്ലഭാത്തതനിനഭാല  അതനിസന
സലാംബനനിച്ചുളള  സഷ്ടതീകേരണമഭാണട്ട്  ഉനത  വനിദവഭാഭവഭാസ  വകുപനികനഭാടട്ട്
ആവശവസപടനിരുനതട്ട്.  വനിജഭാപന പ്രകേഭാരമുളള തസനികേകേളക്കട്ട്  നനിശ്ചയനിചനിരുന
കയഭാഗവതകേളക്കട്ട്  തുലവമഭായനി  പരനിഗണനിക്കഭാവന  കയഭാഗവതകേള  ഏവ  എനട്ട്
പരനികശഭാധനിക്കുകേയുലാം  കയഭാഗവതകേളനില  വവക്തതവരുത്തനി  തതീരുമഭാനസമടുക്കുകേയുലാം
സചേയതനിനുകശഷലാം കകേരള പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനട്ട് മറുപടനി നലകുനതനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  റഭാങട്ട്  ലനിസട്ട്  പ്രസനിദതീകേരനിക്കുനതനിനുളള നനിയമന
നടപടനികേള സസതീകേരനികക്കണതട്ട് പബനികേട്ട് സര്വ്വതീസട്ട് കേമ്മേതീഷനഭാണട്ട്. 
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അയനിരൂര് ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി. കകേഭാകളജെനിനട്ട് സ്ഥലലാം

152 (854) ശതീ  .   രഭാജു എബഹഭാലാം : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അയനിരൂര്  ഐ.  എചട്ട്.  ആര്.  ഡനി.  യുസട  സടകനിക്കല  ഹഹസ്കൂള
നനിര്ത്തലഭാക്കനിയതനിനട്ട് പകേരമഭായനി ഐ.  എചട്ട്.  ആര്.  ഡനി.  കകേഭാകളജെട്ട് ഓഫട്ട് അഹപ്ലഡട്ട്
സയന്സട്ട് അനുവദനിചതട്ട് എനഭാണട്ട്; എസതഭാസക്ക കകേഭാഴ്സുകേളഭാണട്ട് ഇവനിസടയുള്ളതട്ട്;

(ബനി)  സടകനിക്കല  ഹഹസ്കൂളനിനട്ട്  അനുവദനിചനിരുനതനില  എത്ര  ഭൂമനിയഭാണട്ട്
കകേഭാകളജെനിനട്ട് സകേടനിടലാം പണനിയഭാനഭായനി ഉള്ളതട്ട്;  ഇതു കൂടഭാസത പനി.  ഐ.  പനി.  യുസട
എത്ര ഭൂമനി ഏസറടുക്കുനതനിനഭാണട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിരനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) ഈ ഭൂമനിക്കട്ട് വനിലയഭായനി എത്ര രൂപ അടയണസമനഭാണട്ട് റവനബ വകുപട്ട്
നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്;  ഈ  തുകേ  ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.  അടചനിട്ടുകണഭാ;  ഇസല്ലങനില
എന്തുസകേഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  തുകേയടയ്ക്കുനതനിനട്ട് ഐ. എചട്ട്.  ആര്. ഡനി.,  സര്ക്കഭാരനിസന സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാ;
ഇതട്ട്  സലാംബനനിച  ഫയല  എവനിസടയഭാണുള്ളതട്ട്;  ഇതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  എന്തു
തതീരുമഭാനമഭാണട്ട് എടുത്തനിട്ടുള്ളതട്ട്;

(ഇ) ഐ. എചട്ട്. ആര്. ഡനി.-ക്കട്ട് പണമനില്ലഭാത്തതനിനഭാല സ്ഥലലാം ഏസറടുക്കുനതനിനട്ട്
ആവശവമഭായ തുകേ നലകുനതനിനട്ട് അടനിയന്തര നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സടകനിക്കല ഹഹസ്കുള, അയനിരൂരനിസന അഹപ്ലഡട്ട് സയന്സട്ട് കകേഭാകളജെഭാക്കനി
അപ്കഗ്രഡട്ട്  സചേയതട്ട്  17-7-2013-സല  G.O.(Ms)No.505/2013/H.Edn.
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  തഭാസഴപറയുന  കകേഭാഴ്സുകേള  സര്ക്കഭാര്
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

1. B.Sc Computer Science

2. B.A. English Language & Literature Model II (Vocational:  Journalism)

3. B.C.A.

(ബനി)  സടകനിക്കല ഹഹസ്കൂളനിനട്ട്  76  സസന്റെട്ട് ഭൂമനി നനിലവനിലുണട്ട്.  ഇതുകൂടഭാസത
20.24 ആര്സട്ട് ഭൂമനി PIP-യനിലനനിനലാം ഏസറടുക്കുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  ഭൂമനിയുസട  വനിലയഭായനി  4,04,800 രൂപ  അടയഭാന്  നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.
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എനഭാല  ഐ.  എചട്ട്.  ആര്.  ഡനി.-യുസട  നനിലവനിസല  സഭാമ്പത്തനികേ  സ്ഥനിതനി
കമഭാശമഭായതനിനഭാല പ്രസ്തുത തുകേ അടയഭാന് കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവമഭാണുളളതട്ട്.

(ഡനി & ഇ) തുകേ ലഭവമഭാക്കുനതനികലയഭായനി ഐ. എചട്ട്. ആര്. ഡനി. നലകേനിയ
അകപക്ഷ സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന. അന്തനിമ തതീരുമഭാനലാം ആയനിടനില്ല.

സര്ക്കഭാരുമഭായനി ധഭാരണയുണഭാക്കനിയ കകേഭാകളജുകേള

153 (855) ശതീ  .   ടനി  .   വനി  .   ഇബഭാഹനിലാം : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ  
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഈ വര്ഷസത്ത സമഡനിക്കല-എഞനിനതീയറനിങ്ങട്ട് പ്രകവശനത്തനിനട്ട് സര്ക്കഭാരുമഭായനി  
ധഭാരണയുണഭാക്കനിയതുലാം, ധഭാരണയനില എത്തഭാത്തതുമഭായ സസഭാശയ കകേഭാകളജുകേള 
ഏസതല്ലഭാസമനട്ട് തരലാംതനിരനിചട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

2016-2017 അദവയന  വര്ഷലാം  114  സസഭാശയ  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കകേഭാകളജുകേളുമഭായുലാം  25  സസഭാശയ ആര്ക്കനിസടക്ചേര് കകേഭാകളജുകേളുമഭായുലാം പ്രകവശനവലാം
ഫതീസുലാം  സലാംബനനിച  കേരഭാറനില  സര്ക്കഭാര്  ഏര്സപടനിട്ടുണട്ട്.  സമഡനിക്കല
വനിഭഭാഗത്തനില  20  സസഭാശയ  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജുകേളുമഭായുലാം  21  ഡന്റെല
കകേഭാകളജുകേളുമഭായുലാം  പ്രകവശനവലാം  ഫതീസുലാം  സലാംബനനിച  കേരഭാറനില  സര്ക്കഭാര്
ഏര്സപടനിട്ടുണട്ട്. രണട്ട് സസഭാശയ സമഡനിക്കല കകേഭാകളജുകേളുമഭായനി സര്ക്കഭാര് കേരഭാറനില
ഏര്സപടനിടനില്ല. വനിശദഭാലാംശങ്ങള അടങ്ങനിയ പടനികേ അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

കകേരള സലാംസ്ഥഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷസന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള

154 (856) ശതീ  .   പുരുഷന് കേടലുണനി :
ശതീ  .   സകേ  .   ആന്സലന് :
ശതീ  .   ഒ  .   ആര്  .   കകേളു :
ശതീ  .    കേഭാരഭാടട്ട്  റസഭാഖട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

വനിദവഭാഭവഭാസ വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)   കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷസന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള അവകലഭാകേനലാം

സചേയ്യഭാറുകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഭാക്ഷരതഭാ
കകേഭാര്ഡനികനറര്മഭാരുസട പ്രവര്ത്തനങ്ങള സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന് എങ്ങസനസയല്ലഭാമഭാണട്ട്
ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം നനിയനനിക്കുകേയുലാം സചേയ്യുനസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി)  കകേരള സലാംസ്ഥഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന് നടത്തനിയ തുടര് വനിദവഭാഭവഭാസ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എസന്തല്ലഭാമഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരള സലാംസ്ഥഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷസന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള സലാംസ്ഥഭാന
തലത്തനിലുലാം ജെനില്ലഭാതലത്തനിലുലാം കബഭാക്കട്ട്/കകേഭാര്പകറഷന്/മുനനിസനിപല/  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തട്ട്
തലത്തനിലുലാം അവകലഭാകേനലാം സചേയവരുന.

(ബനി)  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷനനില  നനിനളള  മഭാര്ഗ്ഗ
നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചട്ട്  ജെനില്ലഭാ  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷസന്റെ  കനതൃതസത്തനിലഭാണട്ട്  ജെനില്ലകേളനില
സഭാക്ഷരതഭാ  തുടര്വനിദവഭാഭവഭാസ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.  ജെനില്ലഭാ
തലങ്ങളനിസല പ്രവര്ത്തനങ്ങള ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം നനിയനനിക്കുകേയുലാം സചേയ്യുനതട്ട്
ജെനില്ലഭാ സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷനനിസല ജെനില്ലഭാ  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്,  അസനി.  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്,
മറട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  ജെതീവനക്കഭാര്  എനനിവരുസട  കനതൃതസത്തനിലഭാണട്ട്.  ഗ്രഭാമ/കബഭാക്കട്ട്/
മുനനിസനിപല/കകേഭാര്പകറഷന്  തലങ്ങളനില  കനഭാഡല  കപ്രരകഭാരുസട  സഹഭായത്തഭാലഭാണട്ട്
വനിദവഭാകകേന്ദ്രങ്ങളുസട പ്രവര്ത്തനങ്ങള നനിയനനിക്കുനതട്ട്. 

(സനി)  കകേരള സലാംസ്ഥഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന് നടത്തനിയതുലാം നടതനതുമഭായ
പ്രധഭാന തുടര് വനിദവഭാഭവഭാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ചുവസട കചേര്ക്കുന: 

1. സഭാക്ഷരതഭാ പരനിപഭാടനി

കനടനിസയടുത്ത  സഭാക്ഷരത  നനിലനനിര്തനതനിനുലാം  അവകശഷനിക്കുന
നനിരക്ഷരസര സഭാക്ഷരരഭാക്കുനതനിനുലാം കവണനിയുളള കേര്മ്മേപദതനിയഭാണട്ട് സഭാക്ഷരതഭാ
പരനിപഭാടനി.

2. തുലവതഭാ പരനിപഭാടനി

നവസഭാക്ഷരര്,  സ്കൂളനിലനനിനലാം  സകേഭാഴനിഞകപഭായവര്,  തുടര്പഠനലാം
ആഗ്രഹനിക്കുനവര്  എനനിവര്ക്കട്ട്  ഔപചേഭാരനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസത്തനിനട്ട്  തുലവമഭായ
കയഭാഗവത  കനടഭാന്  സഹഭായനിക്കുന  അനടൗപചേഭാരനികേ  വനിദവഭാഭവഭാസ  പരനിപഭാടനിയഭാണനിതട്ട്.
നഭാലട്ട്, ഏഴട്ട്, പത്തട്ട്, ഹയര് സസക്കണറനി എനതീ തുലവതഭാ കകേഭാഴ്സുകേളഭാണട്ട് സഭാക്ഷരതഭാ
മനിഷന് നടപനിലഭാക്കനിവരുനതട്ട്.  അനടൗപചേഭാരനികേ വനിദവഭാഭവഭാസ കമഖലയനില പ്രസ്തുത
കകേഭാഴ്സുകേളനിലൂസട  പഠനിതഭാക്കസള  പ്രഭാപരഭാക്കുകേയഭാണട്ട്  തുലവതഭാ  പരനിപഭാടനിയനിലൂസട
സചേയ്യുനതട്ട്. 

3. വരുമഭാനവര്ദകേ പരനിപഭാടനി

പഠനകത്തഭാസടഭാപലാം  സതഭാഴനില എന ലക്ഷവലാം  കനടനിസയടുത്തട്ട്  വരുമഭാനമുണഭാക്കുവഭാനുലാം
ജെതീവനിതലാം  സമചസപടുതവഭാനുലാം  അവസരസമഭാരുക്കുകേയഭാണട്ട്  ഈ  പരനിപഭാടനിയനിലൂസട
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്. 
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4. ജെതീവനിതഗുണനനിലവഭാരലാം സമചസപടുത്തല പരനിപഭാടനി

ജെതീവനിതത്തനിസന്റെ  ഗുണനനിലവഭാരലാം  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  സഭാമൂഹനികേ
കബഭാധവലക്കരണ  ക്ലഭാസ്സുകേള,  സഭാലാംസഭാരനികകേഭാതവങ്ങള  എനനിവ
സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന. 

5. വവക്തനിഗത തഭാല്പരവകപഭാഷണ പരനിപഭാടനി

സമൂഹത്തനിസല  ഓകരഭാ  വവക്തനിയനിലുലാം  അന്തര്ലതീനമഭായനിക്കനിടക്കുന
കേലഭാ-കേഭായനികേ അഭനിരുചേനികേള കേസണത്തനി പരനികപഭാഷനിപനിക്കുവഭാന് സഹഭായനിക്കുന
പരനിപഭാടനിയഭാണനിതട്ട്.

സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന്

155 (857)     ശതീ  .   പനി  .    ഉണനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് വനിദവഭാഭവഭാസ
വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  1-7-2011  മുതല  31-3-2016  വസര  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ
മനിഷസന്റെ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  എത്ര  തുകേ  അനുവദനിച്ചു  എനട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനിലുളള കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) പ്രസ്തുത തുകേ വനിനനികയഭാഗനിചട്ട് സലാംസ്ഥഭാന സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന് നടത്തനിയ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള എസന്തല്ലഭാസമനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുന  സഭാക്ഷരതഭാ
കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരുസട  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  സലാംസ്ഥഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന്
എങ്ങസനയഭാണട്ട്  നനിയനനിക്കുകേയുലാം  ഏകകേഭാപനിപനിക്കുകേയുലാം  സചേയ്യുനസതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  1-7-2016  മുതല  31-8-2016  വസര  സലാംസ്ഥഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന്
എസന്തല്ലഭാലാം തുടര്വനിദവഭാഭവഭാസ പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടത്തനിസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  & ബനി) 

2011-12-8   കകേഭാടനി രൂപ

നഭാലട്ട്,  ഏഴട്ട്  തുലവതഭാ  കകേഭാഴനിസന്റെ  നടത്തനിപട്ട്,  അതുലവലാം  രണഭാലാം  ഘടലാം,
അക്ഷരപൂര്ണനിമ തുടങ്ങനിയ പരനിപഭാടനികേളക്കഭായനി വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.

2012-13-12   കകേഭാടനി രൂപ
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സഭാക്ഷരതഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങള,  നഭാലട്ട്,  ഏഴട്ട്  തുലവത,  വനിഷന്  &  മനിഷന്
ശനില്പശഭാല,  കപ്രരകേട്ട്  സടയനിനനിലാംഗട്ട്  തുടങ്ങനിയ  പരനിപഭാടനികേളക്കുലാം  ഓഫതീസനിസല
ഭടൗതനികേ സടൗകേരവങ്ങള സമചസപടുതനതനിനുലാം വനിനനികയഭാഗനിച്ചു. 

2013-14-16   കകേഭാടനി രൂപ

അക്ഷരലക്ഷലാം,  നഭാലട്ട്,  ഏഴട്ട്  തുലവതഭാ  കകേഭാഴട്ട്  നടത്തനിപ്പുകേളക്കഭായനി
വനിനനികയഭാഗനിച്ചു.

2014-15-8   കകേഭാടനി രൂപ

അക്ഷരലക്ഷലാം  പദതനി,  അതുലവലാം  പദതനി,  നഭാലട്ട്,  ഏഴട്ട്  തുലവതഭാ
പരനിപഭാടനികേളുസട നടത്തനിപ്പുകേളക്കുമഭായനി വനിനനികയഭാഗനിച്ചു. 

2015-16-10.5   കകേഭാടനി രൂപ

നഭാലട്ട്,  ഏഴട്ട്  തുലവതഭാ  പരനിപഭാടനികേള,  സതഭാഴനില  ഹനപുണവ  വനികേസന
പദതനികേളുസട നടത്തനിപട്ട്,  അടപഭാടനി  സഭാക്ഷരതഭാ പദതനികേള എനനിവയ്ക്കുമഭായഭാണട്ട്
വനിനനികയഭാഗനിചനിട്ടുളളതട്ട്.

(സനി)  ജെനില്ലഭാ  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷനുകേളനിസല  ജെനില്ലഭാ  കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര്
സലാംസ്ഥഭാന  ഓഫതീസനിലനനിനളള  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചഭാണട്ട്  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നനിര്വ്വഹനിച്ചുവരുനതട്ട്.  ഇവര്  ജെനില്ലകേളനില  നടത്തനിയ  തുടര്  സഭാക്ഷരതഭാ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള
വനിലയനിരുതനതനിനഭായനി  രണട്ട്  മഭാസത്തനിസലഭാരനിക്കല  ഡയറക്ടറുസട  സഭാനനിദവത്തനില
അവകലഭാകേന  കയഭാഗങ്ങള  കചേരുകേയുലാം  ജെനില്ലഭാതല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  വനിലയനിരുതകേയുലാം
സചേയവരുനണട്ട്. ജെനില്ലഭാ കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരഭാണട്ട് ജെനില്ലകേളനില തുടര് വനിദവഭാഭവഭാസ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കട്ട്  കനതൃതസലാം  നലകുനതുലാം  നടപനിലഭാക്കുനതുലാം.  ഗ്രഭാമ/കബഭാക്കട്ട്/
മുനനിസനിപല/കകേഭാര്പകറഷന് തലങ്ങളനില പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന വനിദവഭാകകേന്ദ്രങ്ങളനിസല
കപ്രരകഭാരുസട പ്രവര്ത്തനങ്ങളുസട കമലകനഭാടവലാം ജെനില്ലഭാതലത്തനിസല കമഭാണനിററനിലാംഗുലാം
ജെനില്ലഭാ കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാര് വഴനിയഭാണട്ട് നനിര്വ്വഹനിച്ചുവരുനതട്ട്. 

(ഡനി) വനിശദഭാലാംശങ്ങള ചുവസട കചേര്ക്കുന:

(1) 2016  ജൂഹല  20-നട്ട്  ജെനില്ലകേളനിസല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം
നടതനതനിനഭായനി ജെനില്ലഭാ കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരുസട കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകചേര്ത്തനിരുന.

(2)  സലാംസ്ഥഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന്  നടത്തനിവരുന പത്തഭാലാംതരലാം  തുലവതഭാ
കകേഭാഴനിസല 11-ാം ബഭാചനികലയ്ക്കുസ്തുളള രജെനികസ്ട്രേഷന് നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു.

(3)  ഹയര്സസക്കണറനി തുലവതഭാ കകേഭാഴനിസല  (ഒനഭാലാം ബഭാചട്ട്)  ഹതമഭാനനിറതീസട്ട്,
സകേഭാകമഴട്ട് ഗ്രൂപ്പുകേളനിസല സപഭാതുപരതീക്ഷ നടത്തനി.
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(4) രണഭാലാം വര്ഷ ഹയര് സസക്കണറനി തുലവതഭാ കകേഭാഴനികലയ്ക്കുളള ഹതമഭാനനിറതീസട്ട്,
സകേഭാകമഴട്ട്  ഗ്രൂപ്പുകേളനിസല  സസയലാംപഠന  സഭാമഗ്രനികേള  എസട്ട്.  സനി.  ഇ.  ആര്.  ടനി.-യുസട
സഹകേരണകത്തഭാസട 2016 ജൂഹല മഭാസത്തനില തയ്യഭാറഭാക്കുകേയുണഭായനി.

(5)2016  ആഗസട്ട്  31-നട്ട്  ജെനില്ലകേളനിസല  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  അവകലഭാകേനലാം
നടതനതനിനഭായനി ജെനില്ലഭാ കകേഭാ-ഓര്ഡനികനറര്മഭാരുസട കയഭാഗലാം വനിളനിച്ചുകചേര്ത.

(6)നഭാലഭാലാംതരലാം തുലവതയുസട രജെനികസ്ട്രേഷന് നടപടനികേള ആരലാംഭനിച്ചു.

(7)അടപഭാടനി  കമഖലയനില  83  ഇന്സ്ട്രേക്ടര്മഭാരുസട  കനതൃതസത്തനില
ഊരുകേളനിലനനിനലാം 1232 നനിരക്ഷരര് പഠനിതഭാക്കളഭായ പദതനി തുടര്നവരുന.

(8)അക്ഷരലക്ഷലാം  രണഭാലാംഘട  പദതനിയനിലൂസട  പഭാലക്കഭാടട്ട്,  സകേഭാല്ലലാം
ജെനില്ലകേളനിസല വനിജെയനിച പഠനിതഭാക്കളുസട സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള വനിതരണലാം സചേയ.

(9)കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  സഭാക്ഷരതഭാ  മനിഷന്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായ
നവസഭാക്ഷരര്ക്കുലാം തുലവതഭാപഠനിതഭാക്കളക്കുലാം സ്ഥനിരവരുമഭാനലാം ഉറപ്പുവരുതകേ എന
ലക്ഷവകത്തഭാസട ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന സതഭാഴനില ഹനപുണണൃ വനികേസന
പദതനി തുടരുന.

(10) സഭാക്ഷരതഭാ മനിഷന് സലാംസ്ഥഭാന-ജെനില്ലഭാ ഓഫതീസുകേളനിസല ജെതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്
ഓഫതീസട്ട്  നടപടനിക്രമങ്ങസളക്കുറനിച്ചുലാം  സഭാക്ഷരതഭാമനിഷന്  ഉപകയഭാഗനിച്ചുവരുന
കസഭാഫട്ട് സവയറനിസന സലാംബനനിച്ചുമുളള പരനിശതീലനങ്ങള നലകേനി.

(11)  പ്രസനിദതീകേരണമഭായ അക്ഷരഹകേരളനിയുസട ജൂഹല, ആഗസട്ട് ലക്കങ്ങള
പ്രസനിദതീകേരനിച്ചു.

വടവട ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിസല വനികല്ലജെട്ട് ഓഫതീസട്ട്

156 (858) ശതീ  .    എസട്ട്  .    രഭാകജെന്ദ്രന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കദവനികുളലാം  തഭാലൂക്കനിസല  വടവട  ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിസല  വനികല്ലജെട്ട്  ഓഫതീസട്ട്
നനിലവനില  പ്രവര്ത്തനിക്കുനകണഭാസയനലാം,  വനികല്ലജുമഭായനി  ബനസപട  യഥഭാര്ത
കരഖകേള അവനിസട ലഭവമഭാകണഭാസയനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കദവനികുളലാം  തഭാലൂക്കനിസല വടവട ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില  സകേഭാടഭാക്കമ്പൂര്,  വടവട
എനതീ രണട്ട് വനികല്ലജെഭാഫതീസുകേളഭാണട്ട് പ്രവര്ത്തനിക്കുനതട്ട്. ടനി വനികല്ലജെഭാഫതീസുകേളനിസല
ഭൂമനി  സലാംബനമഭായ  അസല  കരഖകേള  നനിലവനില  കദവനികുളലാം  സബട്ട്  കേളക്ടറുസട
അധതീനതയനില സൂക്ഷനിച്ചുവരുന. 
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നനിശ്ചനിത ഫതീസട്ട് ഒടുക്കനി സനലവയല നനികേത്തനിയ നടപടനി

157 (859) ശതീ  .   പനി  .    ഉണനി :
ശതീ  .   മുരളനി സപരുസനല്ലനി :
ശതീ  .   ആര്  .    രഭാകജെഷട്ട് :
ശതീ  .    സകേ  .    ഡനി  .    പ്രകസനന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) മുൻ സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഒരു നനിശ്ചനിത ഫതീസട്ട് ഒടുക്കനി സനലവയല
നനികേത്തനിയ  നടപടനി  ക്രമവത്ക്കരനിച്ചുസകേഭാണ്ടുള്ള  ചേടലാം  പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ളതഭായനി
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  ഈ  ചേടലാം  ഇകപഭാള  പ്രഭാബലവത്തനിലുകണഭാസയനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഉസണങനില  ആയതട്ട്  പനിന്വലനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനി  സനലവയലുകേളുസട  വവഭാപനി  കുറയ്ക്കുനതനിനട്ട്
എത്രമഭാത്രലാം കേഭാരണമഭായനിട്ടുസണനട്ട് പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.

(ബനി) ചേടലാം പനിന്വലനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

(സനി)  ഇതുസലാംബനനിചട്ട് പഠനലാം നടത്തനിയനിടനില്ല. 

ആദനിവഭാസനി വനിഭഭാഗത്തനിലസപടവര്ക്കട്ട് പടയലാം

158 (T 860)  ശതീ  .   സകേ  .   ഡനി  .    പ്രകസനന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് 
റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂര്  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിസല  ചേനില  പഞഭായതകേളനില
ആദനിവഭാസനി  വനിഭഭാഗത്തനിലസപട  ചേനിലര്ക്കട്ട്  പടയലാം  ലഭനിചനിടനില്ല  എനതട്ട്
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) എങനില അവര്ക്കട്ട് പടയലാം ലഭനിക്കുനതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് 
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.

(ബനി) പടയലാം നലകുനതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

T മഭാറനിവച കചേഭാദവസത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.



192       കകേരള നനിയമസഭ                      സസപ്റലാംബര് 29, 2016

മനിചഭൂമനി കേകയ്യറലാം തടയുനതനിനട്ട് പ്രകതവകേ സസല

159 (861) ശതീ  .    സനി  .    കൃഷ്ണന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സർക്കഭാർ  ഏസറടുത്ത മനിചഭൂമനിയനില വനിതരണലാം സചേയനിടനില്ലഭാത്ത എത്ര
സഹക്ടര് ഭൂമനിയുണട്ട്; തഭാലൂക്കട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മനിചഭൂമനികേളനിസല  കേകയ്യറലാം  തടയുനതനിനട്ട്  മനിചഭൂമനിയുള്ള  എല്ലഭാ
ജെനില്ലകേളനിലുലാം പ്രകതവകേ സസല രൂപതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   731.52.41 സഹക്ടര് ഭൂമനി. (പ്രസ്തുത മനിചഭൂമനിയനില വഭാസകയഭാഗവമല്ലഭാത്ത
സവളളസക്കടട്ട്,  ചേതുപ്പുനനിലലാം,  പഭാറപ്രകദശലാം,  സപഭാതുവഴനിയനില്ലഭാത്ത  പ്രകദശലാം,
കേതീഴഭാലാംതൂക്കഭായ കുനനില ചേരനിവളള പ്രകദശലാം എനനിവ ഉളസപട്ടുവരുനണട്ട്.) തഭാലൂക്കട്ട്
തനിരനിച്ചുളള കേണക്കട്ട് അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(ബനി)  കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഏസറടുക്കുന  മനിചഭൂമനി,
അനവകേകയ്യറങ്ങളനിലനനിനലാം  സലാംരക്ഷനികക്കണ  ചുമതല  സ്ഥലലാം  തഹസനിലദഭാര്ക്കഭാണട്ട്.
മനിചഭൂമനിയനില കേകയ്യറങ്ങള ഉണഭായഭാല കകേരള ഭൂപരനിഷ്കരണ നനിയമലാം വകുപട്ട് 86 (6)
അനുശഭാസനിക്കുലാം  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  ലഭാന്ഡട്ട്  കേണസര്വന്സനി  ആക്ടട്ട്  1957-സല
വവവസ്ഥകേള അനുസരനിചട്ട് ഒഴനിപനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. മനിചഭൂമനിയുളള എല്ലഭാ ജെനില്ലകേളനിലുലാം
പ്രകതവകേ സസല രൂപതീകേരനിക്കുന വനിഷയലാം നനിലവനില സര്ക്കഭാര് പരനിഗണനയനിലനില്ല.

പഭാടത്തനിനട്ട് പതനിചട്ട് നലകേനിയ സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി

160 (862)  ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   അബ്ദു റബ്ബട്ട് :
ശതീ  .   സകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജെനി :
ശതീ  .   എലാം  .   ഉമ്മേര് :
സപ്രഭാഫ  .    ആബനിദട്ട്  ഹുഹസന്  തങ്ങള :  തഭാസഴ  കേഭാണുന

കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  സലാംഘടനകേളക്കട്ട്  പഭാടത്തനിനുലാം,  പതനിച്ചുലാം  നലനിയനിട്ടുള്ളതുമൂലലാം

സപഭാതു  ആവശവത്തനിനട്ട്  ഭൂമനി  ലഭവമല്ലഭാത്ത  സ്ഥനിതനിവനികശഷലാം  ശദയനില
വനനിട്ടുകണഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  ഇപ്രകേഭാരമുള്ള  ഭൂമനി  വവവസ്ഥകേള  ലലാംഘനിചട്ട്  വഭാണനിജെവഭാവശവങ്ങളക്കട്ട്
ഉപകയഭാഗസപടുത്തനി വരുന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില അതനിസനതനിസര
എസന്തഭാസക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്; സവളനിസപടുതകമഭാ ;

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(സനി) പഭാടക്കുടനിശ്ശേനികേ വരുത്തനിയ ഭൂമനി തനിരനിസചടുക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കഭാറുകണഭാ;
എങനില കേഴനിഞ പത വര്ഷത്തനിനനിസട ഇക്കഭാരവത്തനില സസതീകേരനിച നടപടനികേളുസട
വനിശദവനിവരലാം നലഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

ചേതീകമനനിയനില ബസട്ട് സഭാന്റെട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

161 (863)  ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജെകഗഭാപഭാലന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനില്ലയനിസല കേയ്യൂര്-ചേതീകമനനി  പഞഭായത്തനിസല ചേതീകമനനിയനില
ബസഭാന്റെട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് സ്ഥലലാം പതനിച്ചു നലകുനതുമഭായനി ബനസപട നടപടനി
ഇകപഭാള  ഏതു  ഘടത്തനിലഭാസണനട്ട്  വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭാവശവമഭായ  സ്ഥലലാം
സടൗജെനവമഭായനി പഞഭായത്തനിനു വനിട്ടു നലകേഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി) ബസഭാന്റെട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് എലാം. എല. എ. ഫണട്ട് നതീക്കനിവചനിട്ടുലാം ഈ
പദതനിക്കട്ട് സ്ഥലലാം അനുവദനിച്ചു നലകേഭാന് ഹവകുനതനിസന്റെ കേഭാരണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജെനില്ലയനില കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗട്ട് തഭാലൂക്കനില ചേതീകമനനി
വനികല്ലജെനില  ബസഭാന്റെട്ട്-കേലാം-കഷഭാപനിലാംഗട്ട്  കകേഭാലാംപ്ലകട്ട്  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി  കേയൂര്-ചേതീകമനനി
ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനിനട്ട് സ്ഥലലാം അനുവദനിക്കുനതനിനഭായുളള ശനിപഭാര്ശ പരനികശഭാധനിച്ചു വരുന.    

ഹലഫട്ട്  പദതനി

162 (864)  ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജെതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   എലകദഭാസട്ട് കുനപനിള്ളനി :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :
ശതീ  .   വനി  .   ടനി  .   ബലറഭാലാം : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഭൂരഹനിതര്ക്കുലാം  ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം  സമയബനനിതമഭായനി  പഭാര്പനിടലാം
നലകുനതനിനുള്ള 'ഹലഫട്ട് 'പദതനി ആരലാംഭനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി) ഭവനരഹനിതരഭായ കുടുലാംബങ്ങളുസട വനിവരകശഖരണലാം നടതകമഭാ;

(സനി)  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട മുന്ഗണനഭാ പടനികേ എസന്തല്ലഭാലാം മഭാനദണ്ഡങ്ങളുസട
അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട് തയ്യഭാറഭാക്കുനസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

1751/2017
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ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   ഉണട്ട്.  'ഹലഫട്ട്  '  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന. 

ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി

163 (865) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീ  .      ആര്  .   രഭാമചേന്ദ്രന് :
ശതീ  .     വനി  .   ആര്  .   സുനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .     മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി. :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  'ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി'  ഒരു  പരഭാജെയമഭാസണനട്ട്

കേരുതുനകണഭാ; എങനില കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനിയനിസല  പ്രശ്നങ്ങള  പരനിഹരനിചട്ട്  നടപഭാക്കഭാന്  ആകലഭാചേനിക്കുനകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  നടപഭാക്കുകമ്പഭാള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള  കേസണതനതനിസന്റെ
മഭാനദണ്ഡങ്ങള വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  മധവവര്ത്തനികേളുസട  ഇടസപടലുകേളനിലൂസട  വവഭാജെകരഖകേള  ചേമചട്ട്  ഭൂമനി
കനടനിസയടുത്തവസര  കേസണതനതനിനട്ട്  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി നല്ല ഒരു ആശയമഭായനിരുന.  എനഭാല
അതട്ട് പൂര്ണമഭായനി ലക്ഷവലാം ഹകേവരനിച്ചു എനട്ട് കേരുതുനനില്ല.

(ബനി)  പദതനി പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിച ഭൂമനിസയ സലാംബനനിചട്ട് ചേനില ആകക്ഷപങ്ങളുലാം
അനുവദനിച  ഭൂമനി  യഥഭാസമയലാം  ഹകേമഭാറുനതനില  കേഭാലതഭാമസവലാം  ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.
ഇവയട്ട്  പരനിഹഭാരലാം  കേഭാണഭാനുളള  നടപടനികേളഭാണട്ട്  പ്രഭാഥമനികേമഭായനി  സസതീകേരനിച്ചു
വരുനതട്ട്. 

(സനി)   വതീടട്ട്  വയഭാന് സസന്തമഭായനി ഭൂമനി  ഇല്ലഭാത്തതുലാം വഭാര്ഷനികേ കുടുലാംബ വരുമഭാനലാം
75,000 രൂപയനില തഭാസഴയഭായനിട്ടുളളതുലാം കകേരളത്തനില ജെനനിചട്ട് സ്ഥനിര തഭാമസമഭാക്കനിയനിട്ടുളളതുലാം
പദതനി പ്രഖവഭാപനിച  9-3-2012-നട്ട്  കശഷലാം സസന്തലാം ഭൂമനി  ഹകേമഭാറനിയനിടനില്ലഭാത്തതുലാം
ഭഭാവനിയനില  കുടുലാംബസസത്തട്ട്  പഭാരമ്പരവമഭായനി  ലഭനിക്കഭാന്  സഭാധവതയനില്ലഭാത്തതുമഭായ
കുടുലാംബങ്ങസളയഭാണട്ട് പദതനിയുസട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി ലക്ഷവമഭാക്കനിയനിരുനതട്ട്. 

(ഡനി)  ശദയനിലസപടനിടനില്ല. 
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ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി

164 (866) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :
ശതീ  .    ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .    കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .    കറഭാജെനി  എലാം  .    കജെഭാണ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  'ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത  കകേരളലാം'  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനകണഭാ;

വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഇതുവസര  എത്ര കപര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  നലകേനിയനിട്ടുസണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഏസതഭാസക്ക ജെനില്ലകേസളയഭാണട്ട് 'ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത ജെനില്ല'യഭായനി പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സസന്തമഭായനി
ഭൂമനി  ഇല്ലഭാത്ത കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് വതീടട്ട്  വയ്ക്കുന ആവശവത്തനികലയട്ട്  മൂനട്ട്  സസന്റെട്ട് ഭൂമനി
വതീതലാം സടൗജെനവമഭായനി പതനിചട്ട് നലകേനി ഭൂരഹനിതരഭായ കുടുലാംബങ്ങളനില്ലഭാത്ത സലാംസ്ഥഭാനമഭാക്കനി
കകേരളസത്ത മഭാറ്റുകേസയനതഭാണട്ട് ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനിയനിലൂസട ലക്ഷവമനിടുനതട്ട്. 

(ബനി)  പദതനിയുസട  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  സതരസഞടുത്തനിരുന  ഭൂരഹനിത
കുടുലാംബങ്ങളനില  58,398  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  പദതനിയുസട  ആനുകൂലവലാം  അനുവദനിചനിരുന.
അനുവദനിച ഭൂമനി ചേടപ്രകേഭാരലാം ബനസപട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ഹകേമഭാറുന നടപടനി
പുകരഭാഗമനിചട്ട് വരുന. 25-8-2016-സല കേണക്കനുസരനിചട്ട് 30302 ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് ഭൂമനി
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേണ്ണൂര്, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്, ഇടുക്കനി.

ഐ. എചട്ട്. ആര്. ഡനി. കകേഭാകളജെട്ട് സകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുളള സ്ഥലസമടുപട്ട്

165 (867) ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള്ള :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം ഐ.  എചട്ട്.  ആര്.  ഡനി.  കകേഭാകളജെട്ട് ഓഫട്ട് അഹപ്ലഡട്ട് സയന്സനിനട്ട്
സസന്തലാം സകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനുള്ള സ്ഥലസമടുപട്ട്  നടപടനികേള ഇകപഭാള ഏതു
ഘടത്തനിലഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  ഏറനഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  പരനിധനിയനില  പ്രസ്തുത  സകേടനിട
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനനുകയഭാജെവമഭായ സ്ഥലലാം കേസണത്തനിയനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മലപ്പുറലാം സനിവനില കസഷസന്റ പരനിസരതള്ള റവനബ പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനി
പ്രസ്തുത  സകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന്  പറ്റുകമഭാ;  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്
എസന്തങനിലുലാം സപ്രഭാകപഭാസലുകേള നനിലവനിലുകണഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) സപരനിന്തലമണ തഭാലൂക്കനില മങട വനികല്ലജെനില മലപ്പുറലാം ഐ. എചട്ട്. ആര്. ഡനി.
കകേഭാകളജെട്ട് ഓഫട്ട് അഹപ്ലഡട്ട് സയന്സനിനട്ട് സസന്തലാം സകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട് 3.82
ഏക്കര്  സ്ഥലലാം  കേസണത്തനിയനിരുസനങനിലുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  പരഭാധതീനതമൂലലാം  ടനി
നടപടനി ഉകപക്ഷനിചനിട്ടുളളതഭാണട്ട്. 

(ബനി)  ഏറനഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  പരനിധനിയനില  പ്രസ്തുത  സകേടനിടലാം
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനനുകയഭാജെവമഭായ സ്ഥലലാം കേസണത്തനിയനിടനില്ല. 

(സനി)  മലപ്പുറലാം  സനിവനില  കസഷസന്റെ  പരനിസരതളള  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഭൂമനിയനില
നനിലവനില വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുസട അകനകേലാം സകേടനിടങ്ങള സ്ഥനിതനി സചേയ്യുനണട്ട്. സ്ഥല
ലഭവതക്കുറവട്ട്  കേഭാരണലാം  കേഴനിഞ  ഏതഭാനുലാം  വര്ഷമഭായനി  സനിവനില  കസഷന്
കകേഭാമ്പടൗണനില  മറട്ട്  വകുപ്പുകേളക്കട്ട്  ഭൂമനി  അനുവദനിക്കഭാറനില്ല.  ഐ.എചട്ട്.ആര്.ഡനി.
കകേഭാകളജെട്ട്,  സനിവനില  കസഷന്  കകേഭാമ്പടൗണനില  ആരലാംഭനിക്കുനതുമഭായനി  ബനസപട
സപ്രഭാകപഭാസലുകേള ഒനലാം ലഭനിചനിടനില്ല. 

പ്രതീ-ഫഭാബട്ട് വതീടുകേള

166 (T 868) ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള്ള :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഭവനരഹനിതര്ക്കട്ട് പ്രതീ-ഫഭാബട്ട് വതീടുകേള നനിര്മ്മേനിച്ചു നലകുസമന ബഡ്ജെറട്ട്
പ്രഖവഭാപനലാം നടപഭാക്കുവഭാന് നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില വനിശദഭാലാംശലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത നടപടനിക്കഭായനി കപ്രഭാജെക്ടട്ട് മഭാകനജ് സമന്റെട്ട്  കേണസളടന്സനിസയ
ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ആസരയഭാണട്ട്  ചുമതലസപടുത്തനിയനിട്ടുള്ളസതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  ദുര്ബല  വനിഭഭാഗത്തനിലസപട  ഭൂഭവനരഹനിതര്ക്കട്ട്
പഭാര്പനിടലാം ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട് നടപനിലഭാക്കനി വരുന
സഭാഫലവലാം  ഭവന  പദതനിയനിലൂസട  എറണഭാകുളലാം  ജെനില്ലയനില  കചേഭാറഭാനനിക്കരയനില

T മഭാറനിവച കചേഭാദവസത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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പ്രതീ-ഫഭാബട്ട്  സഭാകങതനികേവനിദവ  അനുസരനിചട്ട്  24  ഫഭാറ്റുകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ബഡ്ജെറട്ട്  പ്രസലാംഗത്തനിലൂസട  പ്രഖവഭാപനിചനിട്ടുളള  ഭവനരഹനിതര്ക്കുളള
പദതനിയനിലുലാം  ഇപ്രകേഭാരലാം പ്രതീ-ഫഭാബട്ട്  സഭാകങതനികേവനിദവയനിലുളള  വതീടട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
അവലലാംബനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

കുറഞ  സചേലവനില  കുറഞ  സമയലാം  സകേഭാണട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാവന
പ്രതീ-ഫഭാബനികക്കറഡട്ട്  സഭാകങതനികേവനിദവ  ഉപകയഭാഗനിച്ചുളള  വതീടുകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണലാം
പ്രഭാവര്ത്തനികേമഭാക്കുനതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി, സലാംസ്ഥഭാന നനിര്മ്മേനിതനി കകേന്ദ്രലാം ഒരു പുതനിയ
സലാംരലാംഭലാം ആരലാംഭനിക്കുനണട്ട്.  അതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഒരു മഭാതൃകേഭാ വതീടട്ട്  പനി.  റനി.  പനി.
നഗറനിലുളള നനിര്മ്മേനിതനി കേഭാമ്പസനില പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) കേണസളടന്സനി സലാംബനനിച തതീരുമഭാനസമഭാനലാം എടുത്തനിടനില്ല. 

സതീകറഭാ ലഭാന്റെട്ട് പദതനി

167 (869) ശതീ  .    രഭാജു  എബഹഭാലാം :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഴനിഞ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  ആവനിഷ്കരനിച  സതീകറഭാ  ലഭാന്റെട്ട്
പദതനിപ്രകേഭാരലാം  ഭൂമനി  ലഭനിക്കുനതനിനഭായനി  എത്ര  അകപക്ഷകേളഭാണട്ട്  ലഭനിചസതനലാം
എത്ര കപര്ക്കട്ട് ഭൂമനി അനുവദനിച്ചുസവനലാം ജെനില്ല തനിരനിചനിച്ചുള്ള കേണക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഭൂമനി അനുവദനിച്ചു കേനിടനിയ പലര്ക്കുലാം ഭൂമനി ഇകതവസര ലഭവമഭായനിടനില്ല എന
സലാംഗതനി  ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;  എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട്  ഭൂമനി  ലഭനിയഭാത്തസതനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഭൂമനിയനില്ലഭാത്തവര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  നലകേഭാന്  സസതീകേരനിച  മറ്റു  നടപടനികേള
എസന്തഭാസക്കയഭാസണനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)    ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത കകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം   ഭൂമനി  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്
2,91,757  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിരുന.  ഇവയനിലനനിനട്ട്  2,43,928
കുടുലാംബങ്ങസളയഭാണട്ട്  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  സതരസഞടുത്തനിരുനതട്ട്.  പദതനി
പ്രകേഭാരലാം  58,398  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ഭൂമനി  അനുവദനിചനിരുന.  ജെനില്ല  തനിരനിച്ചുളള
കേണക്കട്ട് തഭാസഴ കചേര്ക്കുന: 
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ജെനില്ല ലഭനിച
അകപക്ഷകേളുസട

എണലാം

സതരസഞടുത്ത
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളുസട

എണലാം

അനുവദനിച
പടയങ്ങളുസട

എണലാം

തനിരുവനന്തപുരലാം 47,340 35851 3181

സകേഭാല്ലലാം 29850 28591 1553

പത്തനലാംതനിട 7532 6807 883

ആലപ്പുഴ 17142 14163 256

കകേഭാടയലാം 10742 10388 1309

ഇടുക്കനി 10496 7970 8561

എറണഭാകുളലാം 43248 31379 1449

തൃശ്ശൂര് 30836 26776 1043

പഭാലക്കഭാടട്ട് 28524 23874 4329

മലപ്പുറലാം 25998 23962 1320

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് 9070 8304 1550

വയനഭാടട്ട് 6611 4546 858

കേണ്ണൂര് 12184 11099 15962

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് 12184 10218 16144

ആസകേ 2,91,757 2,43,928 58,398

(ബനി)  ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിച ഭൂമനി  ബനസപട
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട്  ഹകേമഭാറുന  പ്രവര്ത്തനലാം  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില്ല.  കകേഭാടതനി
കകേസ്സുകേള,  പ്രഭാകദശനികേമഭായ  തര്ക്കങ്ങള  എനനിവയനില  ഉളസപടഭാത്ത  ഭൂമനികേള
ഹകേമഭാറുന പ്രവര്ത്തനലാം പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
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(സനി)  പദതനിയനില  അവകശഷനിക്കുന  ഭൂരഹനിത  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്
നലകുനതനിനട്ട്  അനുകയഭാജെവമഭായ  വനിവനിധതരലാം  ഭൂമനികേള  കേസണതനതനിനുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിചട്ട് വരുന. 

നനിലലാം നനികേത്തനി വതീടട്ട് നനിര്മ്മേനിക്കല

168 (870) ശതീ  .   വനി  .   സകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഗ്രഭാമപഞഭായതകേളനില  10  സസന്റെട്ട്,  മുനനിസനിപഭാലനിറനികേളനില  5  സസന്റെട്ട്,
കകേഭാര്പകറഷനുകേളനില  3  സസന്റെട്ട്  എനനിങ്ങസന  നനിലലാം  നനികേത്തനി  വതീടുവയ്ക്കുനതനിനട്ട്
ആവശവമഭായ  അനുമതനി  നലകുസമനട്ട്  പ്രഖവഭാപനിചനിരുകനഭാ;  ഈ  കേഭാരവത്തനില
എസന്തഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് ഹകേസക്കഭാണനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നനിലവനില ഈ തരത്തനില വതീടട്ട് വയ്ക്കുവഭാന് അനുമതനിക്കഭായനി അകപക്ഷ
നലകേനിയ എത്ര അകപക്ഷകേരുസണനട്ട് അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇത്തരലാം  അകപക്ഷകേളനില  തതീര്പട്ട്  കേല്പനിക്കഭാന്  വലനിയ  കേഭാലതഭാമസലാം
വരുനതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലതഭാമസലാം  പരനിഹരനിക്കഭാന്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 2008-സല കകേരള സനലവയല തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരലാം
പഞഭായത്തനില  10  സസന്റുലാം  മുനനിസനിപഭാലനിറനി/കകേഭാര്പകറഷനനില  5  സസന്റുലാം നനിലലാം
വതീടട്ട് വയ്ക്കുനതനിനഭായനി നനിയമത്തനിസല വവവസ്ഥകേളക്കനുസൃതമഭായനി നനികേതനതനിനട്ട്
അനുമതനി നലകുവഭാന് വവവസ്ഥ സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി-ഡനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന. 

സപഭാതു ആവശവത്തനിനഭായനി സ്ഥലലാം ഏസറടുക്കുന നനിയമലാം

169 (871) കഡഭാ  .    എന്  .    ജെയരഭാജെട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  സപഭാതു  ആവശവത്തനിനഭായനി  സ്ഥലലാം  ഏസറടുക്കുന
നനിയമപ്രകേഭാരലാം സഭാമൂഹനികേഭാഘഭാത പഠനലാം നടത്തണസമനട്ട് വവവസ്ഥയുകണഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനട്ട്  എന്തു സലാംവനിധഭാനമഭാണട്ട്  നനിലവനിലുള്ളതട്ട്;  ഇതു സലാംബനനിചട്ട്
ഉത്തരവകേള നനിലവനിലുകണഭാ; ഇസല്ലങനില ഉത്തരവട്ട് പുറസപടുവനിക്കുകമഭാ;
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(സനി) കേഭാഞനിരപള്ളനി ഹബപഭാസനിനുള്ള സഭാമൂഹനികേഭാഘഭാത പഠനലാം ഏതുഘടത്തനിലഭാണട്ട്;
ഇതനിനുളള നടപടനികേള തസരനിതസപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   വവവസ്ഥയുണട്ട്.

(ബനി) സഭാമൂഹനികേഭാഘഭാതപഠനലാം നടതനതനിനുളള യൂണനിറ്റുകേള രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനുളള
നടപടനികേള  പ്രഭാരലാംഭഘടത്തനിലഭാണട്ട്.  ഇതുസലാംബനനിചട്ട്  29-6-2016-സല  ജെനി.  ഒ.  (പനി.)
നമ്പര് 376/2016/ആര്.  ഡനി.,  ജെനി.  ഒ. (പനി)  നമ്പര് 337/2016/  ആര്.  ഡനി.  എനതീ
ഉത്തരവകേള പ്രകേഭാരലാം   200  ആര് വസരയുളള ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുനതനിനട്ട്  സഭാമൂഹനികേ
ആഘഭാത  പഠന  യൂണനിറ്റുകേളുലാം,  എകട്ട്സപര്ടട്ട്  ഗ്രൂപ്പുലാം  നനിശ്ചയനിക്കുനതനിനഭായനി ജെനില്ലഭാ
കേളക്ടര്മഭാസര  പുതനിയ  സപഭാനലാംവനില  നടപടനി  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ചുമതല  നലകേനി
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  കേഭാഞനിരപളളനി  ഹബപഭാസനിനുളള  സഭാമൂഹനികേഭാഘഭാത  പഠനലാം  ആരലാംഭനിചനിടനില്ല.
പ്രസ്തുത പഠനലാം നടതനതനിനുളള യൂണനിറ്റുകേള രൂപതീകേരനിക്കുന മുറയട്ട് നടപടനികേള
തസരനിതസപടുതനതഭാണട്ട്. 

ഭൂമനി ഏസറടുക്കുകമ്പഭാള നലകുന നഷ്ടപരനിഹഭാരതകേയനിലനനിനലാം പനിടനിക്കുന
ഇന്കേലാം ടഭാക ട്ട്

170 (872)  ശതീ  .   സനി  .   മമ്മൂടനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം ഭവന
നനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സപഭാതു  ആവശവത്തനിനട്ട്  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുകമ്പഭാള  നലകുന  നഷ്ട
പരനിഹഭാരതകേയനിലനനിനലാം പനിടനിക്കുന ഇന്കേലാം ടഭാകട്ട്  (TDS)  ടഭാകട്ട്  അക്കടൗണനില
ഓണഹലനനില ഒടുക്കുന ചുമതല ഔടട്ട്  കസഭാഴട്ട്  സചേയനിട്ടുകണഭാ;  ഉസണങനില കേഭാരണലാം
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഔടട്ട്  കസഭാഴനിലാംഗട്ട്  ചുമതല ഏസറടുത്തനിട്ടുള്ള ചേഭാര്കടര്ഡട്ട്  അക്കടൗണന്റുമഭാര്,
സ്ഥലമുടമകേളനില  നനിനലാം  അമനിത  ഫതീസട്ട്  ഈടഭാക്കുന  കേഭാരവലാം  
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരവത്തനില റവനബ ഉകദവഭാഗസ്ഥരുസട പങഭാളനിത്തലാം അകനസഷനിക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഔടട്ട്  കസഭാഴനിലാംഗട്ട്  ഫതീസനിനത്തനില  2015-2016-ല  എന്തു  തുകേ
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.  സപഭാനലാംവനില ഓഫതീസുകേളനിസല സഭാകങതനികേ സടൗകേരവങ്ങളുസട

അപരവഭാപതമൂലവലാം,  ഇ-ഫയലനിലാംഗട്ട്  സചേയ്യുന  ഫയല  "TRACES”അപ് കലഭാഡട്ട്

സചേയ്യുനതനിനട്ട് സഫസനിലനികറഷന് സസന്റെര് വഴനികയ സഭാധനിക്കുകേയുളള എനതനിനഭാലുലാം

വനിവരങ്ങള  ഓണഹലനനില  അപ് കലഭാഡട്ട്  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  പ്രകതവകേ  ഹലസന്സട്ട്

ആവശവമുളളതനിനഭാലുലാം, ആയതനിനട്ട് കവണ സഭാകങതനികേ പരനിശതീലനലാം ജെതീവനക്കഭാര്ക്കട്ട്

ലഭനിചനിടനില്ലഭാത്തതനിനഭാലുലാം,  ഇന്കേലാം  ടഭാകട്ട്  അധനികേഭാരനികേളുസട  നനിര്കദ്ദേശമനുസരനിചട്ട്

സപഭാതു ആവശവത്തനിനട്ട്  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുകമ്പഭാള നലകുന നഷ്ടപരനിഹഭാര തുകേയനില

നനിനലാം പനിടനിക്കുന ഇന്കേലാം ടഭാകട്ട്  (റനി.  ഡനി.  എസട്ട്.)  ടഭാകട്ട്  അക്കടൗണനില ഓണഹലനനില

ഒടുക്കുന ചുമതല ചേനില ജെനില്ലകേളനില ഔടട്ട്കസഭാഴട്ട് സചേയനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി)  ഇല്ല.

(സനി) ഈ വനിഷയത്തനില റവനബ ഉകദവഭാഗസ്ഥരുസട പങട്ട് ശദയനിലസപടനിടനില്ല.

(ഡനി)  ഔടട്ട്  കസഭാഴട്ട്  ഫതീസനിനത്തനില  2015-16  കേഭാലയളവനില  84912  രൂപ

നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

ആര്.എലാം.എഫട്ട്. നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള

171 (873) ശതീ  .    സകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)സകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില  നനിലവനില  ഭരണഭാനുമതനിയുള്ളതുലാം

നനിര്മ്മേഭാണലാംനടന  വരുനതുമഭായ  ആര്.എലാം.എഫട്ട്.  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവൃത്തനികേള

ഏസതല്ലഭാസമനട്ട്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഓകരഭാ  പദതനിയുസടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ  പുകരഭാഗതനി

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ആര്.  എലാം.  എഫട്ട്.പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനില  നനിലവനില

ലഭവമഭായ ഫണട്ട് എത്രസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  സകേഭായനിലഭാണനി  മണ്ഡലത്തനില  നനിനട്ട്  ആര്.  എലാം.  എഫട്ട്.-ല

ഉളസപടുതനതനിനഭായനി മുന്സര്ക്കഭാര് കേഭാലയളവനില സമര്പനിക്കസപടതുലാം എനഭാല

പരനിഗണനിക്കഭാസത കപഭായതുമഭായ പദതനികേള ഏസതല്ലഭാമഭാസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ) സകേഭായനിലഭാണനി മണ്ഡലത്തനില ആര്.എലാം.എഫട്ട്.-ല ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിച
പ്രവൃത്തനികേളുസട വനിവരലാം തഭാസഴ കചേര്ക്കുന. 

1 പകയ്യഭാളനി പഞഭായത്തനില
കുറവഭാടനിപ്പുഴയനില

കകേഭാടതരുത്തനി ദസതീപനിസന്റെ
സലാംരക്ഷണലാം -

നടപഭാലത്തനിസന്റെ
മുകേളഭഭാഗലാം

44.50
ലക്ഷലാം

G.O.(MS)527/2014/ 
RD തതീയതനി 17-12-2014

പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു

2 പകയ്യഭാളനി പഞഭായത്തനില
കുറവഭാടനിപ്പുഴയനില

കകേഭാടതരുത്തനി ദസതീപനിസന്റെ
സതക്കുഭഭാഗലാം സലാംരക്ഷണലാം

44.50
ലക്ഷലാം

G.O.(MS)533/2015/ 
RD തതീയതനി  1-10-2015

പ്രവൃത്തനി
പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു

(ബനി)   ആര്.എലാം.എഫട്ട്.  പ്രകേഭാരലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനില  നനിലവനില
ലഭവമഭായ ഫണട്ട് 14.69 കകേഭാടനി രൂപയഭാണട്ട്.

(സനി) 

1 പകയ്യഭാളനി പഞഭായത്തനില കുറവഭാടനിപ്പുഴയനില കകേഭാടതരുത്തനി 
ദസതീപനിസന്റെ സലാംരക്ഷണലാം - കേനിഴക്കുഭഭാഗലാം

45.00 ലക്ഷലാം

2 പകയ്യഭാളനി പഞഭായത്തനില കുറവഭാടനിപ്പുഴയനില കകേഭാടതരുത്തനി 
ദസതീപനിസന്റെ സലാംരക്ഷണലാം - സതക്കുപടനിഞഭാറുഭഭാഗലാം 

45.00 ലക്ഷലാം

3 പകയ്യഭാളനി പഞഭായത്തനില കുറവഭാടനിപ്പുഴയനില കകേഭാടതരുത്തനി 
ദസതീപനിസന്റെ സലാംരക്ഷണലാം -നടപഭാലത്തനിസന്റെ തഭാസഴഭഭാഗലാം - റതീചട്ട് I

45.00 ലക്ഷലാം

4 പകയ്യഭാളനി പഞഭായത്തനില കുറവഭാടനിപ്പുഴയനില കകേഭാടതരുത്തനി 
ദസതീപനിസന്റെ സലാംരക്ഷണലാം -നടപഭാലത്തനിസന്റെ തഭാസഴഭഭാഗലാം -റതീചട്ട് II

45.00 ലക്ഷലാം

5 പകയ്യഭാളനി പഞഭായത്തനില കുറവഭാടനിപ്പുഴയനില കകേഭാടതരുത്തനി 
ദസതീപനിസന്റെ സലാംരക്ഷണലാം - വടക്കുഭഭാഗലാം

12.00 ലക്ഷലാം

സ്ഥലലാം ആഭവന്തര വകുപനിനട്ട് ഹകേമഭാറുന നടപടനി

172 (874) സപ്രഭാഫ  .   ആബനിദട്ട് ഹുഹസന് തങ്ങള : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് 
റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാടഭാമ്പുഴ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന്,  വളഭാകഞരനി  ഫയര്  കസഷന്
എനനിവയുസട സ്ഥലലാം റവനബവകുപട്ട് ആഭവന്തര വകുപനിനട്ട് ഹകേമഭാറുന നടപടനിയുസട
വനിശദഭാലാംശങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി) സ്ഥലലാം ഹകേമഭാറുനതനിനുള്ള നനിര്കദ്ദേശലാം അടനിയന്തരമഭായനി നലകുവഭാന് 
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   കേഭാടഭാമ്പുഴ  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷനട്ട്  ഭൂമനി  ഹകേമഭാറുനതനിനുളള
സപ്രഭാകപഭാസല  സര്ക്കഭാരനില  ലഭവമഭായനിടനില്ല.  ആയതട്ട്  ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട്  മലപ്പുറലാം
ജെനില്ലഭാ  കേളക്ടര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  വളഭാകഞരനി  ഫയര്  കസഷനട്ട്  ഭൂമനി
ഹകേമഭാറുനതനിനുളള  സപ്രഭാകപഭാസല  സര്ക്കഭാരനില  ലഭനിചനിരുന.  സപ്രഭാകപഭാസലനില
ചേനില  നബനതകേള  കേണതനിനഭാല  ആയതട്ട്  പരനിഹരനിക്കഭാന്  ലഭാന്റെട്ട്  റവനബ
കേമ്മേതീഷണകറഭാടട്ട് ആവശവസപടനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്. 

സനലവയലുകേളുലാം തണതീര്ത്തടങ്ങളുലാം നനികേതനതനിസനതനിസരയുളള നടപടനി

173 (875) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

അനധനികൃതമഭായനി  കുനകേള  ഇടനിച്ചു  നനിരത്തനി  സനല  വയലുകേളുലാം,  തണതീര്
തടങ്ങളുലാം നനികേതനതനിസനതനിസര 15-6-2016-സല 29626/പനി1/2016/റവനബ നമ്പര്
സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജെനില്ലയനില സസതീകേരനിച നടപടനികേള ഏസതല്ലഭാമഭാസണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനില  കകേരള  സനലവയല  തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ
നനിയമലാം  2008  നടപനില  വരുതനതനിനഭായനി  15-6-2016-സല  29626/പനി1/2016
റവനബ നമ്പര് സര്ക്കഭാര് സര്ക്കുലര് പ്രകേഭാരലാം നനിയമലാം ലലാംഘനിക്കുനവരുസട കപരനില
കേര്ശന നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം അതനിനഭായനി ഉപകയഭാഗനിക്കുന വഭാഹനങ്ങള
കേസഡനിയനിസലടുത്തട്ട് സര്ക്കഭാരനികലയട്ട് കേണ്ടുസകേട്ടുകേയുലാം സചേയ്യുനതനിനഭായനി ജെനില്ലയനിസല
എല്ലഭാ  കൃഷനി  ആഫതീസര്മഭാരുലാം  തഹസതീലദഭാര്മഭാരുലാം  വനികല്ലജെട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരുലാം
അതതീവ ശദ സചേലുതനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കകേരള  സനലവയല
തണതീര്ത്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  വകുപട്ട്  7(1)  പ്രകേഭാരലാം  സനലവയല
തണതീര്ത്തടങ്ങളുസട  അനധനികൃത  പരനിവര്ത്തനലാം  റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയ്യുനതനിനട്ട്
അധനികേഭാരസപട  എല്ലഭാ  കൃഷനി  ഫതീലഡട്ട്  ആഫതീസര്മഭാര്ക്കുലാം  പ്രനിന്സനിപല  കൃഷനി
ആഫതീസര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകുനതനിനുലാം  ഇത്തരത്തനില  ലഭനിക്കുന
റനികപഭാര്ട്ടുകേളനിന്കമലുലാം  വകുപട്ട്  12(1)  പ്രകേഭാരലാം  അധനികേഭാരസപട  വനികല്ലജെട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാര്
സസകമധയഭാ  എടുക്കുന  കകേസുകേളനിലുലാം,  വകുപട്ട്  19(1)  പ്രകേഭാരലാം  വനികല്ലജെട്ട്
ഓഫതീസര്മഭാരുലാം  കപഭാലതീസട്ട്  കസഷന്  ഹടൗസട്ട്  ഓഫതീസര്മഭാരുലാം  കേസഡനിയനിസലടുക്കുന
വഭാഹനങ്ങളുസട  കേഭാരവത്തനിലുലാം  നടപടനികേള  തസരനിതസപടുതനതനിനുലാം  സര്ക്കഭാരനികലയട്ട്
കേണ്ടുസകേട്ടുന വഭാഹനങ്ങള സലാംബനനിച്ചുളള കൃതവമഭായ കേണക്കുകേള ആര്.  ഡനി.  ഒ.-യുസട
കേഭാരവഭാലയത്തനില ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനി.
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15-6-2016-സല  29626/പനി1/2016  റവനബ നമ്പര് സര്ക്കഭാര് സര്ക്കുലറനിസന്റെ
പകേര്പട്ട്  സബട്ട്  കേളക്ടര്,  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലഭാ  കപഭാലതീസട്ട്  ചേതീഫട്ട്,  തഹസനിലദഭാര്
എനനിവര്ക്കട്ട് കേര്ശന കമലനടപടനികേളക്കഭായനി അയച്ചുസകേഭാടുത്തനിട്ടുണട്ട്. 

വനിവഭാദ ഉത്തരവകേള

174 (876) ശതീ  .    പനി  .    സനി  .    കജെഭാര്ജെട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന്സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  തതീരുന  കേഭാലത്തട്ട്  റവനബ  വകുപട്ട്
ഒടനവധനി  ഉത്തരവകേള  ഇറക്കനി  വനിവഭാദമഭായതട്ട്  ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;
ഇതനിസനതനിസര എസന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  വനിവഭാദ  ഉത്തരവകേള  ഏസതഭാസക്കയഭാണട്ട്;  ആയവയുസട  പകേര്പ്പുകേള
ലഭവമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  നനിയമപരമല്ലഭാത്ത തരത്തനില പല ആളക്കഭാകരയുലാം സലാംഘടനകേകളയുലാം
സഹഭായനിക്കഭാന്  ഇറക്കനിയസതന  ആകക്ഷപമുള്ള  ഉത്തരവകേള  റദ്ദു  സചേയനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദഭാലാംശങ്ങള സവളനിസപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   ഉണട്ട്.  കേഴനിഞ  മനനിസഭയുസട  അവസഭാന  കേഭാലത്തട്ട്
എടുത്തനിട്ടുളള  എല്ലഭാ  മനനിസഭഭാ  കയഭാഗതതീരുമഭാനങ്ങളുലാം  അതഭാതട്ട്  വകുപട്ട്
സസക്രടറനിമഭാര് പരനികശഭാധനിചട്ട് പുനനഃപരനികശഭാധന ആവശവമുളളവ ശതീ. എ. സകേ. ബഭാലന്
കേണവതീനറഭായ  മനനിസഭഭാ  ഉപസമനിതനിയുസട  പരഗണനയഭായനി  സമര്പനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
പ്രസ്തുത സമനിതനിയുസട അന്തനിമ തതീരുമഭാനലാം ലഭവമഭായതനിനട്ട്  കശഷലാം മഭാത്രകമ വനിവഭാദ
ഉത്തരവകേള ഏസതഭാസക്കസയനട്ട് വവക്തമഭാകുകേയുളള. 

വനനിതഭാ കഹഭാസലനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണലാം

175 (877) ശതീ  .    ബനി  .    ഡനി  .    കദവസ്സനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലക്കുടനി ടടൗണനില ഹടൗസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡുവകേ സ്ഥലത്തട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുള്ള
വനനിതഭാ  കഹഭാസലനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ഏതുഘടത്തനിലഭാസണനലാം  എസന്തല്ലഭാലാം
സടൗകേരവങ്ങളഭാണട്ട് പ്രസ്തുത കഹഭാസലനില ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനലാം അറനിയനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) നനിര്മ്മേഭാണലാം എനകത്തയട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് കേഴനിയുസമനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   തൃശ്ശൂര് ജെനില്ലയനിസല കേനിഴകക്ക ചേഭാലക്കുടനി വനികല്ലജെനില ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ
കബഭാര്ഡട്ട്  വകേ  സ്ഥലത്തട്ട്  അനുവദനിചനിട്ടുളള  വനനിതഭാ  കഹഭാസലനിസന്റെ  സനിവനില
വര്ക്കുകേള  98  ശതമഭാനലാം  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇലക്ട്രേനിക്കല  വര്ക്കുകേള
ആരലാംഭനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. മൂനട്ട് നനിലകേളനിലഭായനി 1149.09
ചേ.മതീററനില  77  കേനിടക്കകേളുളള  സകേടനിടത്തനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണമഭാണട്ട്  നടനസകേഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.
തഭാസഴപറയുന സടൗകേരവങ്ങളഭാണട്ട് പ്രസ്തുത കഹഭാസലനില ഉളസപടുത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്. 

(  എ  )    ഗ്രടൗണട്ട് കഫഭാര്

(1)  വനികേലഭാലാംഗര്ക്കുളള മൂനട്ട് സബഡട്ട് കേനിടക്കമുറനി - 1 എണലാം (with attached  toilet)

(2)മൂനട്ട് സബഡട്ട് കേനിടക്കമുറനികേള - 3 എണലാം

(3) കലഭാബനി, ഓഫതീസട്ട് റൂലാം, കമടസന്റെ മുറനി, സര്വന്റെട്ട്സട്ട് റൂലാം, കഡ സകേയര്  എനനിവ

(4) ഹഡനനിലാംഗട്ട്, അടുക്കള, പഭാന്ടനി, കസഭാര് (2 എണലാം) ,വര്ക്കട്ട് ഏരനിയ  എനനിവ

(5)കകേഭാമണ കടഭായട്ട് ലറ്റുകേള, ബഭാത്തട്ട് റൂമുകേള എനനിവ

(  ബനി  )    ഒനഭാലാം നനില

(1)  മൂനട്ട് സബഡട്ട് സനിക്കട്ട് റൂലാം (with attached bathroom) - 1 എണലാം

(2)മൂനട്ട് സബഡട്ട് കേനിടക്കമുറനികേള - 7 എണലാം

(3)ആറട്ട് സബഡട്ട് കഡഭാര്മനിററനി - 1 എണലാം

(4)Recreation room/Reading room/common room

(5)കകേഭാമണ കടഭായട്ട് ലറ്റുകേള, ബഭാത്തട്ട് റൂമുകേള എനനിവ

(  സനി  )    രണഭാലാം നനില

(1) മൂനട്ട് സബഡട്ട് ഗസട്ട് റൂലാം (with attached bathroom) - 1 എണലാം

(2)മൂനട്ട് സബഡട്ട് കേനിടക്കമുറനികേള - 7 എണലാം

(3)ആറട്ട് സബഡട്ട് കഡഭാര്മനിററനി (with attached toilet)- 1 എണലാം

(4)അഞട്ട് സബഡട്ട് കഡഭാര്മനിററനി - 1 എണലാം

(5)കകേഭാമണ കടഭായട്ട് ലറ്റുകേള, ബഭാത്തട്ട് റൂമുകേള എനനിവ
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സകേടനിടത്തനിസന്റെ വനിസതീര്ണലാം

ഗ്രടൗണട്ട് കഫഭാര് -  373.49 ചേ. മതീ.

ഒനഭാലാം നനില -  370.38 ചേ. മതീ.

രണഭാലാം നനില -  370.38 ചേ. മതീ.

ടവര് റൂലാം -  34.80 ചേ. മതീ.

ആസകേ -   1149.05 ചേ. മതീ.

(ബനി)  ഡനിസലാംബര് 2016-ല പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

പടയലാം

176 (878) ശതീ  .   എലാം  .   രഭാജെകഗഭാപഭാലന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനില്ലയനിസല ചേതീകമനനി വനികല്ലജെനിസല ഹകേവശക്കഭാര്ക്കട്ട് പടയലാം
ലഭനിക്കഭാനുള്ള നടപടനികേള ഏതു ഘടത്തനിലഭാസണനലാം  ഈ വനികല്ലജെനില കനരസത്ത
അനുവദനിക്കസപടവര്ക്കട്ട്  ലഭവമഭായ  പടയലാം  ഇവര്ക്കട്ട്  കൂടനി  ലഭവമഭാക്കുവഭാന്
എസന്തങനിലുലാം തടസ്സമുകണഭാസയനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനില്ലയനിസല  ചേതീകമനനി  വനികല്ലജെനിസല  റതീസര്സവ്വ  നമ്പര്
260/1A1A, 260/1A1C, 118/1  എനനിവയനിലസപട മനിചഭൂമനി ഹകേവശലാം വച്ചുവരുന
116  കപസര/കുടുലാംബങ്ങസള  4  വനിഭഭാഗങ്ങളഭായനി  (എ,  ബനി,  സനി,  ഡനി)  തനിരനിചട്ട്  ആവശവമഭായ
നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  28-1-2016-സല  സ.ഉ.(ഹകേ)  നമ്പര്
62/2016/റവനബ  പ്രകേഭാരലാം  ലഭാന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  സസക്രടറനിക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിരുന.
ഇവരനില  'എ'  വനിഭഭാഗത്തനിലസപടുനവരനിലനനിനട്ട്  ഭൂനനികുതനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം
'ബനി'  വനിഭഭാഗത്തനിലസപടവര്ക്കട്ട്  ലഭാന്റെട്ട്  ടനിബബണല  വഴനി  പടയലാം  നലകുനതനിനുലാം
നടപടനി  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  'സനി',  'ഡനി'  വനിഭഭാഗത്തനിലസപടവരുസട  ഹകേവശഭൂമനി
സലാംബനനിചട്ട്  വനിശദമഭായ  സപ്രഭാകപഭാസല  (മഭാര്ക്കറട്ട്  വനില,  സര്സവ്വ  സചേയട്ട്
ഹകേവശങ്ങളുസട  സസചട്ട്)  തുടങ്ങനിയവ  അടനിയന്തരമഭായനി  ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട്  കഹഭാസ്ദുര്ഗ്ഗട്ട്
തഹസനിലദഭാര്ക്കട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  അതനിസന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
തുടര്നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്. 
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ഭൂരഹനിത-ഭവനരഹനിത കുടുലാംബങ്ങള

177 (879) ശതീ  .    ഡനി  .    സകേ  .     മുരളനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില  ഭൂരഹനിതരുലാം ഭവനരഹനിതരുമഭായ
എത്ര കുടുലാംബങ്ങളുസണനട്ട് പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിചട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഇവരുസട പുനരധനിവഭാസത്തനിനട്ട് റവനബ-ഭവനനനിര്മ്മേഭാണ വകുപ്പുകേള വഴനി
എസന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂരഹനിതരുലാം  ഭവന
രഹനിതരുമഭായ കുടുലാംബങ്ങളുസട കേണസക്കടുപട്ട് നടത്തനിയനിടനില്ല.  പദതനി പ്രകേഭാരലാം ഭൂമനി
ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  കവണനി  സമര്പനിചനിരുന  അപക്ഷകേളനിലനനിനട്ട്  വഭാമനപുരലാം
നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില  1290  ഭൂരഹനിത കുടുലാംബങ്ങസള പദതനിയുസട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി
സതരസഞടുത്തനിരുന. പഞഭായത്തട്ട് തനിരനിചട്ട് എണലാം ചുവസട കചേര്ക്കുന:

ക്രമ നമ്പര് പഞഭായത്തട്ട് എണലാം

1 നനനികയഭാടട്ട് 336

2 കേല്ലറ 60

3 പഭാകങ്ങഭാടട്ട് 127

4 വഭാമനപുരലാം 134

5 ആനഭാടട്ട് 259

6 പനവൂര് 36

7 പുല്ലമ്പഭാറ 56

8 സപരനിങ്ങമ്മേല 149

9 സനല്ലനഭാടട്ട് 133

(ബനി)   ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളക്കട്ട് വതീടട്ട്  വയ്ക്കുന ആവശവത്തനികലയഭായനി  3  സസന്റെട്ട്
ഭൂമനി വതീതലാം പതനിചട്ട് നലകേനിവരുന. 
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റവനബ ഭൂമനിയുലാം വനഭൂമനിയുലാം ഹകേവശലാം വചട്ട് കൃഷനി സചേയട്ട് ജെതീവനിക്കുനവര്ക്കട്ട്
പടയലാം

178 (880) ശതീ  .    ആന്റെണനി  കജെഭാണ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)   കകേഭാതമലാംഗലലാം  മണ്ഡലത്തനിലുളസപടുനതുലാം,  2001-നു  മുമ്പട്ട്  ഇടുക്കനി
ജെനില്ലയുസട  ഭഭാഗമഭായനിരുനതുമഭായ  കുടമ്പുഴ  പഞഭായത്തനില  1977-നു  മുമ്പട്ട്  വനഭൂമനി
ഹകേവശലാംവചട്ട്  അനുഭവനിച്ചു  വരുനവര്ക്കുലാം,  വര്ഷങ്ങളഭായനി  റവനത  ഭൂമനി  ഹകേവശലാംവച്ചുലാം
കൃഷനി സചേയലാം ജെതീവനിക്കുനവര്ക്കുലാം പടയലാം ലഭനിക്കുവഭാനുളള നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇടുക്കനി  ജെനില്ലയനില  പടയലാം  നലകുനതനിനുളള  നടപടനി  ദ്രുതഗതനിയനില
ആരലാംഭനിചനിട്ടുളളതനിനഭാല  ഇടുക്കനി  ജെനില്ലയുസട  ഭഭാഗമഭായനിരുനതുലാം  അതനിനു
സമഭാനവമഭായ  എറണഭാകുളലാം  ജെനില്ലയനിലസപടുന  കുടമ്പുഴ  വനികല്ലജെനിസല  പടയ
വനിതരണവലാം നടതനതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ എനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി) ഇടുക്കനി ജെനില്ലയനിസല കദവനികുളലാം തഭാലൂക്കനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനിരുന കുടമ്പുഴ
പഞഭായത്തട്ട്  ഭരണ  സടൗകേരവഭാര്തലാം  1-1-1997-ല  എറണഭാകുളലാം  ജെനില്ലയനിസല
കകേഭാതമലാംഗലലാം തഭാലൂക്കനില കൂടനികചര്ക്കുകേയഭായനിരുന. ടനി പഞഭായത്തനില 1964-സല
ഭൂമനി പതനിവട്ട് ചേടപ്രകേഭാരവലാം 1993-സല ഭൂമനി പതനിവട്ട് പ്രകതവകേ ചേട പ്രകേഭാരവലാം പതനിവട്ട്
നടപടനികേള നടനവരുന.

കതഭാടലാം കമഖലയനിസല സര്ക്കഭാര് ഭൂമനിയനില നടന ക്രമകക്കടുകേള

179 (881) ശതീ  .   ടനി  .   എ  .   അഹമ്മേദട്ട് കേബതീര് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കതഭാടലാം  കമഖലയനിസല  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനില  നടന  ക്രമകക്കടുകേള
കേസണതനതനിനുലാം,  തുടര്  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം  മുന്സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് നനികയഭാഗനിക്കസപടനിരുന ഐ. എ. എസട്ട്.,  ഐ. പനി. എസട്ട് ഉകദവഭാഗസ്ഥര്
ആസരഭാസക്കയഭായനിരുസനനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  അവരനിലഭാസരങനിലുലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിസന്റെ  സപഭാതുതഭാല്പരവത്തനിനുവനിരുദമഭായനി
ആ വനിഷയത്തനില പ്രവര്ത്തനിചതഭായ പരഭാതനികേകളസതങനിലുലാം സര്ക്കഭാരനിനട്ട് ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;
എങനില അതു സലാംബനനിചട്ട് അകനസഷനിചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദവനിവരലാം നലഭാകമഭാ;

(സനി)  കതഭാടലാം ഉടമകേളുസട ക്രമവനിരുദ തഭാല്പരവങ്ങളസക്കതനിരഭായനി പ്രവര്ത്തനിച
പ്രസ്തുത  ഉകദവഭാഗസ്ഥര്സക്കതനിസര  തല്പരകേക്ഷനികേളുസട  ഭഭാഗതനനിനലാം  നനിഗുഢപ്രവര്ത്തനലാം
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നടക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിചട്ട്  ഏസതങനിലുലാം  ഏജെന്സനിയനിലനനിനലാം  വനിവരലാം
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില അതു സലാംബനനിച വനിശദവനിവരലാം സവളനിസപടുതകമഭാ;

(ഡനി) പ്രസസ്തുത ഉകദവഭാഗസ്ഥരുസട തുടര് കസവനലാം ആ വനിഷയത്തനില ഉറപ്പുവരുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഹഭാരനിസണസട്ട്  മലയഭാളലാം  ലനിമനിറഡട്ട്,  അവരനിലനനിനലാം  ഭൂമനി  വനിലയ്ക്കു
വഭാങ്ങനിയവര്,  മറട്ട്  കേകയ്യറക്കഭാര്  തുടങ്ങനിയവര്  ഹകേവശലാം  വയ്ക്കുന  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി
ഏസറടുക്കുനതനിനുലാം, സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് സസഭാതനവ ലബനിക്കുമുമ്പട്ട്  ഇലാംഗതീഷട്ട് കേമ്പനനികേള
ഹകേവശലാം  വചനിരുന  ഭൂമനിയുസട  ഉടമസ്ഥത  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  സര്ക്കഭാര്
കരഖഭാമൂലലാം  പതനിച്ചു നലകേഭാത്ത സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കുനതനിനുലാം  1957-സല കകേരള
ഭൂസലാംരക്ഷണ  നനിയമലാം  പ്രകേഭാരലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ശതീ.  എലാം.  ജെനി.
രഭാജെമഭാണനികേവലാം  ഐ.  എ.  എസട്ട്.-സന  നനികയഭാഗനിചനിരുന.  ഇതനിനുപുറകമ  ഇടുക്കനി
ജെനില്ലയനിസല  ടഭാവന്കൂര്  റബ്ബര്  &  ടതീ  കേമ്പനനി  ഹകേവശലാം  വചനിരനിക്കുന  ഭൂമനി
സലാംബനനിച്ചുളള  അകനസഷണത്തനിനഭായനി  സലാംസ്ഥഭാന  മനുഷവഭാവകേഭാശ  കേമ്മേതീഷന്
ശതീ.  എസട്ട്.  ശതീജെനിത്തട്ട്, ഐ. പനി. എസട്ട്. -സന ചുമതലസപടുത്തനിയനിരുന. 

(ബനി) അത്തരത്തനിലുളള പരഭാതനികേള ലഭനിചനിടനില്ല.

(സനി) ഇല്ല.

(ഡനി)  സര്ക്കഭാര്  നനികയഭാഗനിച  ഉകദവഭാഗസ്ഥസന്റെ  തുടര്  കസവനലാം
നനിര്ത്തലഭാക്കുനതനിനട്ട് തതീരുമഭാനനിച്ചു. 

കതഭാടലാം കമഖലയനില അനധനികൃതമഭായനി ഹകേവശലാം വചനിട്ടുളള സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി

180 (882) ശതീ  .    പനി  .    ബനി  .    അബ്ദുല റസ്സഭാക്കട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കതഭാടലാം കമഖലയനില കേമ്പനനികേള അനധനികൃതമഭായനി ഹകേവശലാം വചനിട്ടുള്ള
സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  സലാംബനനിചട്ട്  രഭാജെമഭാണനിക്കലാം  ഐ.  എ.  എസ്സട്ട്-സന്റെ  റനികപഭാര്ടട്ട്
ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ; എങനില കകേഭാപനി കമശപ്പുറത വയ്ക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഈ റനികപഭാര്ടനിസല ശനിപഭാര്ശകേളുസട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില മുന്സര്ക്കഭാരനിസന്റെ
കേഭാലത്തട്ട് എസന്തഭാസക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഈ വനിഷയവമഭായനി ബനസപടട്ട് ക്രനിമനിനല നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാന്
മുന്സര്ക്കഭാര് എസന്തഭാസക്ക ക്രമതീകേരണങ്ങള നടത്തനിയനിരുന;  കതഭാടലാം ഉടമകേളസക്കതനിസര
മുന്സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് എത്ര കകേസുകേള രജെനിസര് സചേയനിരുന എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  ഇക്കഭാരവത്തനില  എത്ര  കകേസുകേള  രജെനിസര്
സചേയനിട്ടുസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്. കമശപ്പുറത്തട്ട് വയ്ക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  റനികപഭാര്ടട്ട് 04.06.2016-നഭാണട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുളളതട്ട്.

(സനി)  കതഭാടലാം ഉടമകേളസക്കതനിസര  47  കകേസുകേള രജെനിസര് സചേയട്ട് അവയനില
അകനസഷണലാം നടനവരുന.

(ഡനി)   റനികപഭാര്ടനിസന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  ഇതുവസരയുലാം  കകേസുകേള  ഒനലാം
രജെനിസര് സചേയനിടനില്ല. 

റനിവര് മഭാകനജ് സമന്റെട്ട് ഫണട്ട്

181 (883) ശതീ  .   ഡനി  .   സകേ  .    മുരളനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  റനിവര്  മഭാകനജ് സമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്  അനുവദനിക്കുനതനിനുളള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
എസന്തഭാസക്കയഭാണട്ട്;

(ബനി) ഫണട്ട് ഉപകയഭാഗനിചട്ട് വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില എസന്തല്ലഭാലാം
പ്രവൃത്തനികേള കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷത്തനിനുളളനില നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരള സപ്രഭാടക്ഷന് ഓഫട്ട് റനിവര് ബഭാങട്ട്സട്ട് ആന്റെട്ട് സറഗുലഹറകസഷന്
ഓഫട്ട് സഭാന്ഡട്ട് ആക്ടട്ട്  2001  ചേടലാം  16, 17  എനനിവയട്ട് അനുസൃതമഭായുലാം സലാംസ്ഥഭാന
ഹഹസലവല കേമ്മേനിറനിയുസട തതീരുമഭാനത്തനിനട്ട് വനികധയമഭായുമഭാണട്ട് റനിവര് മഭാകനജ് സമന്റെട്ട്
ഫണട്ട് അനുവദനിക്കുനതട്ട്. 

(ബനി)   കേഴനിഞ  അഞ്ചു  വര്ഷത്തനിനുളളനില  റനിവര്  മഭാകനജ് സമന്റെട്ട്  ഫണട്ട്
ഉപകയഭാഗസപടുത്തനി വഭാമനപുരലാം മണ്ഡലത്തനില നടത്തനിയ നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള
ചുവസട കചേര്ക്കുന: 

 നമ്പര് പ്രവൃത്തനി തുകേ

1 നഗരൂര് പഞഭായത്തനില വഭാമനപുരലാം നദനിയുസട 
വലതുകേരയനില മരുതറക്കടവനില തടസ്സഭനിത്തനി 
നനിര്മ്മേഭാണവലാം വലതു കേരയുസട സലാംരക്ഷണവലാം

13.60 ലക്ഷലാം
രൂപ

2 നഗരൂര് പഞഭായത്തനില വഭാമനപുരലാം നദനിയുസട 
വലതുകേരയനില കേഭാചഭാലാംകുഴനികേടവനില  തടസ്സഭനിത്തനി 
നനിര്മ്മേഭാണവലാം വലതു കേരയുസട സലാംരക്ഷണവലാം

11.75 ലക്ഷലാം രൂപ
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3 നഗരൂര് പഞഭായത്തനില കേഭാചഭാലാംകുഴനികേടവനില 
വഭാമനപുരലാം നദനിയുസട വലതുകേരയനില തടസ്സഭനിത്തനി 
നനിര്മ്മേഭാണവലാം സലാംരക്ഷണവലാം

18.5 ലക്ഷലാം രൂപ

4 നഗരൂര് പഞഭായത്തനില മരുതറക്കടവനില വഭാമനപുരലാം
നദനിയുസട വലതുകേരയനില  തടസ്സഭനിത്തനി 
നനിര്മ്മേഭാണവലാം സലാംരക്ഷണവലാം

21.5 ലക്ഷലാം രൂപ

5 വഭാമനപുരലാം പഞഭായത്തനില പൂവത്തൂര് കക്ഷത്രക്കടവനില 
വഭാമനപുരലാം നദനിയുസട വലതുകേര സലാംരക്ഷണലാം

26.5 ലക്ഷലാം രൂപ

ഏറനഭാടട്ട് മണ്ഡലത്തനില റനിവര് മഭാകനജ് സമന്റെട്ട് ഫണനിന് കേതീഴനിലുളള പദതനികേള

182 (884) ശതീ  .   പനി  .   സകേ  .   ബഷതീര് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില  റനിവര്  മഭാകനജ് സമന്റെട്ട്  ഫണനിന്  കേതീഴനിലുള്ള

പദതനികേളുസട പ്രവര്ത്തന പുകരഭാഗതനി വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  മണ്ഡലത്തനില  പ്രസ്തുത  ഫണനിന്  കേതീഴനില  2011-2016  കേഭാലയളവനില

നടപനിലഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള  പദതനികേളുലാം  2016-2017  വര്ഷത്തനില  നടപനിലഭാക്കുന

പദതനികേളുലാം എസന്തല്ലഭാസമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) മണ്ഡലത്തനിസല സമഭാടവണക്കടവട്ട് പഭാലലാം നനിര്മ്മേഭാണലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

ഇസല്ലങനില  എന്തഭാണട്ട്  തടസ്സസമനലാം  പ്രസസ്തുത  പ്രവൃത്തനി  എകപഭാള  തുടങ്ങുസമനലാം

അറനിയനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)   ഏറനഭാടട്ട്  മണ്ഡലത്തനില  2011-2016  കേഭാലയളവനില  റനിവര്
മഭാകനജെട്ട് സമന്റെട്ട്  ഫണനിന്  കേതീഴനില  ആസകേ  ഒരു  പ്രവൃത്തനിക്കഭാണട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  അതട്ട്  സമഭാടവണക്കടവട്ട്  പഭാലത്തനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭാണട്ട്.
19-11-2015-സല  ജെനി.  ഒ.  (ആര്.റനി.)  6032/2015/ആര്.ഡനി.  നമ്പര്  ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരമഭാണട്ട്  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുളളതട്ട്.  പ്രസ്തുത  ഉത്തരവനില  നനിര്മ്മേനിതനി
കകേന്ദ്രസയ  കനഭാഡല  ഏജെന്സനിയഭായനി  തതീരുമഭാനനിചട്ട്  ഉത്തരവഭായനിരുന.  എനഭാല
പഭാലലാം  നനിര്മ്മേനികക്കണ  ഭൂമനി  വനലാം  വകുപനിസന്റെ  അധതീനതയനില  ആയതനിനഭാല
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  തുടങ്ങുവഭാന്  കേഴനിഞനിരുനനില്ല.  നനിലവനില  വനലാം
വകേപനിലനനിനലാം  അനുമതനി  ലഭവമഭാക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള  മലപ്പുറലാം  ജെനില്ലഭാ
കേളക്ടര്  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  2016-2017  വര്ഷത്തനില  ഭരണഭാനുമതനിക്കഭായനി
പദതനികേള ഒനലാംതസന നനിര്കദ്ദേശനിക്കസപടനിടനില്ല. 
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സചേഭാക്ലനി വനികല്ലജെട്ട് ഓഫതീസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

183 (885) ശതീ  .   എ  .   എന്  .   ഷലാംസതീര് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തലകശ്ശേരനി  തഭാലൂക്കനിസല സചേഭാക്ലനി  വനികല്ലജെട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
കവണനി റവനബ വകുപട്ട് എവനിസടയഭാണട്ട് സ്ഥലലാം കേസണത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി) സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് കവണനി എത്ര തുകേ നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്;

(സനി)  സകേടനിട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  നതീക്കനിവചനിരനിക്കുന  സ്ഥലലാം  ലതീസനിനട്ട്
നലകേനിയതട്ട് ഒഴനിപനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) തലകശ്ശേരനി തഭാലൂക്കനിസല സചേഭാക്ലനി വനികല്ലജെട്ട് ഓഫതീസട്ട് നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
സചേഭാക്ലനി അലാംശലാം സനടുമ്പ്രലാം കദശത്തട്ട് റതീ.സ.71/1 സനി-യനില 19 സസന്റെട്ട് റവനബ ഭൂമനി ലഭവമഭാണട്ട്.

(ബനി)  50  ലക്ഷലാം  രൂപയ്ക്കുളള  സ്മെഭാര്ടട്ട്  വനികല്ലജെട്ട്  മഭാതൃകേയനിലുളള  പ്ലഭാനുലാം
എസനികമറ്റുലാം ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(സനി)  സ്ഥലലാം  ലതീസനിനട്ട്  നലകേനിയതട്ട്  ഒഴനിപനിക്കുനതനിനുളള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനിസല ഗ്രൂപട്ട് വനികല്ലജെഭാഫതീസുകേള വനിഭജെനിക്കഭാന് നടപടനി

184 (886) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) തൃശ്ശൂര് ജെനില്ല - തലപനിള്ളനി തഭാലൂക്കട്ട് കചേലക്കര നനികയഭാജെകേ മണ്ഡലത്തനിസന്റെ
പരനിധനിയനില എത്ര ഗ്രൂപട്ട്  വനികല്ലജെഭാഫതീസുകേള ഉണട്ട്;  അവയുസട കപരു വനിവരങ്ങള
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഗ്രൂപട്ട്  വനികല്ലജുകേളനിസല  ആഫതീസര്മഭാര്ക്കട്ട്  കേടുത്ത  കജെഭാലനി  ഭഭാരലാം
അനുഭവസപടുനതുലാം,  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാലതഭാമസലാം  വരുനതുലാം
കേണക്കനിസലടുത്തട്ട് ഗ്രൂപട്ട് വനികല്ലജെഭാഫതീസുകേള വനിഭജെനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) എങനിൽ വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   12 ഗ്രൂപട്ട് വനികല്ലജുകേള. ആയതട്ട് ചുവസട പരഭാമര്ശനിക്കുന.

1. കേണനിയഭാര്കക്കഭാടട്ട് - പഭാമ്പഭാടനി ഗ്രൂപട്ട് വനികല്ലജെട്ട്

2. എളനഭാടട്ട് - സവണതീര് ഗ്രൂപട്ട്
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3. സകേഭാണഭാഴനി - മഭായന്നൂര് ഗ്രൂപട്ട്

4. കചേലക്കര – പുലഭാകക്കഭാടട്ട് - കതഭാന്നൂര്ക്കര ഗ്രൂപട്ട്

5. കുറുമല – പങ്ങഭാരപനിളളനി ഗ്രൂപട്ട്

6. കദശമലാംഗലലാം - പല്ലൂര് ഗ്രൂപട്ട്

7. പഭാഞഭാള - ഹപങ്കുളലാം ഗ്രൂപട്ട്

8. സവങ്ങഭാസനല്ലൂര് - കേനിളളനിമലാംഗലലാം ഗ്രൂപട്ട്

9. സചേറുതുരുത്തനി - സനടുമ്പുര ഗ്രൂപട്ട്

10. വരവൂര് - പനിലക്കഭാടട്ട് ഗ്രൂപട്ട്

11. മുളളര്ക്കര – ആറ്റൂര് ഗ്രൂപട്ട്

12. ആറകങ്ങഭാട്ടുകേര – തലകശ്ശേരനി - തനിച്ചൂര് ഗ്രൂപട്ട്

(ബനി  &  സനി)   സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  ഗ്രൂപട്ട്  വനികല്ലജുകേള  വനിഭജെനിക്കുന  കേഭാരവലാം

സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിസന്റെ ഇകപഭാഴസത്ത സഭാമ്പത്തനികേ

സ്ഥനിതനി  കേണക്കനിസലടുത്തട്ട്  പുതനിയ  തസനികേകേള  സൃഷ്ടനിക്കുനതനിസല  ബദനിമുട്ടുമൂലലാം

റവനബ വകുപനില ഒരു മഭാന്പവര് അസസ്സട്ട്സമന്റെട്ട് നടത്തനി പുനര്വനിനവഭാസ സഭാധവത

പരനികശഭാധനിചട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്  ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ലഭാന്റെട്ട്  റവനബ  കേമ്മേതീഷണര്മഭാര്ക്കട്ട്

നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 

കദവനികുളലാം തഭാലൂക്കനിസല പടയ വനിതരണലാം

185 (887) ശതീ  .   എസട്ട്  .   രഭാകജെന്ദ്രന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇടുക്കനി ജെനില്ലയനിസല കദവനികുളലാം  തഭാലൂക്കനില പടയലാം നലകേനിയനിടട്ട്  എത്ര

വര്ഷമഭാസയനലാം  എത്ര പടയലാം  നലകേനിയനിട്ടുസണനലാം,  പുതനിയ  പടയലാം  നലകുവഭാന്

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനകണഭാസയനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇടുക്കനി  ജെനില്ലയനില  ഇതുവസര  നലകേനിയനിട്ടുള്ള  പടയങ്ങളുസട  എണലാം

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  2011  മുതല  2016  വസര  എത്ര  പടയലാം  നലകേനിസയനട്ട്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  പടയങ്ങളനില  നനിലവനില  സഭാധുവഭായതനിസന്റെയുലാം  നശനിപനിക്കസപടതനിസന്റെയുലാം

എണലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) കദവനികുളലാം തഭാലൂക്കനിൽ എത്ര കകേഭാളനനികേളനില പടയലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ഇ)  കദവനികുളലാം തഭാലൂക്കനിസല കകേഭാളനനികേളനില പടയ നടപടനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്ക

സപടനിട്ടുകണഭാസയനലാം എത്ര കകേഭാളനനികേളനില പടയലാം നലകേഭാനുസണനലാം വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  25-8-2015-ലഭാണട്ട്

അവസഭാനമഭായനി പടയലാം നലകേനിയനിട്ടുളളതട്ട്. ഇതുവസര 16189 പടയലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

പുതനിയ പടയലാം നലകുനതനിനുളള നടപടനികേളനില തതീരുമഭാനലാം എടുത്തനിടനില്ല. 

(ബനി) ഇടുക്കനി ജെനില്ലയനില ഇതുവസര 54302 പടയങ്ങള നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്. 2011

മുതല 2016 വസര 36840 പടയലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  246  പടയങ്ങള  റദ്ദേട്ട്  സചേയനിട്ടുളളതഭാണട്ട്.  സഭാധൂകേരണലാം  ആര്.ഡനി.ഒ.

മുഖഭാന്തരലാം നടനവരുന.

(ഡനി)  27 കകേഭാളനനികേളനില പടയലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ)   നടപടനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കസപടനിടനില്ല.  15  കകേഭാളനനികേളനില  പൂര്ണമഭായുലാം

27 കകേഭാളനനികേളനില ഭഭാഗനികേമഭായുലാം പടയലാം നലകുവഭാനുണട്ട്. 

വനികല്ലജെട്ട് ആഫതീസുകേളനില നനിനളള ഓണഹലന് സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള

186 (888) ശതീ  .   എ  .   പനി  .   അനനില കുമഭാര് :

ശതീ  .    തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് :

ശതീ  .    അനനില അക്കര :

ശതീ  .    വനി  .    ടനി  .    ബലറഭാലാം :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം

ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) വനികല്ലജെട്ട് ആഫതീസുകേളനില നനിനള്ള സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഓണഹലനഭായനി

ലഭവമഭാക്കുന പദതനി രൂപതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എസതല്ലഭാലാം  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളഭാണട്ട്  ഓണഹലനഭായനി  ലഭനിക്കുനസതനട്ട്

വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(സനി)  ഓണഹലന്  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളുസട  ആധനികേഭാരനികേത  എങ്ങസനയഭാണട്ട്
ഉറപ്പുവരുതനസതനട്ട് സവളനിസപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് റവനബ സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്റ്റട്ട്  പദതനി
വഴനി ഓണഹലനഭായനി നലകേനിവരുനണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  വനികല്ലജെട്ട്  ഓഫതീസട്ട്/തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസുകേളനിലനനിനലാം
നലകേനിവരുന തഭാസഴപറയുന  24  ഇനലാം സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേള ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്റ്റട്ട്  പദതനി
വഴനി ഓണഹലനഭായനി നലകേനിവരുന:

1. ജെഭാതനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

2. കേമ്മേബണനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

3. തഭാമസക്കഭാരനഭാസണനളള സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

4. ബന്ധുതസ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

5. കനറനിവനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

6. സഡഭാമനിഹസല സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

7. വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

8. ഹകേവശഭാവകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

9. തനിരനിചറനിയല സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

10.പനിന്തുടര്ചഭാവകേഭാശ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

11. കസഭാളസവന്സനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

12.സലഭാകക്കഷന് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

13. കേണസവര്ഷന് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

14.ഡനിപന്റെന്സനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

15. അഗതനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

16.കുടുലാംബഭാലാംഗതസ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

17.മനിശ വനിവഭാഹ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
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18. കനഭാണ റതീ മഭാകരവജെട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

19.ഹലഫട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

20. വണ ആന്റെട്ട് ദനി സസയനിലാം സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

21.സപഭാസഷന് ആന്റെട്ട് കനഭാണ അറഭാചട്ട്സമന്റെട്ട് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

22. വഭാലതകവഷന് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

23. വനിധവ/വനിഭഭാരവന് സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്

24. ഹമകനഭാറനിറനി സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്.

(സനി) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (അചടനി) നമ്പര് 24/2010/ITD തതീയതനി 4-8-2010
പ്രകേഭാരലാം  ഓണഹലന്  വഴനി  നലകുന  സര്ടനിഫനിക്കറ്റുകേളക്കട്ട്  നനിയമസഭാധുത
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത  http://edistrict.kerala.gov.in എന  സവബ്ഹസറനില
സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നമ്പര്  നലകേനി  ഇ-ഡനിസ്ട്രേനിക്റ്റട്ട്  മുകഖന  നലകേനിയനിട്ടുളള  ഓണഹലന്
സര്ടനിഫനിക്കറനിസന്റെ ആധനികേഭാരനികേത (authenticity) ഉറപ്പുവരുത്തഭാവനതുമഭാണട്ട്. 

ഭൂമനിയുസട രജെനികസ്ട്രേഷനട്ട് നവഭായവനില നനിശ്ചയനിചതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്

187 (889) ശതീ  .   എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഭൂമനിയുസട രജെനികസ്ട്രേഷനട്ട് നവഭായ വനില നനിശ്ചയനിചട്ട് അതട്ട് പ്രസനിദസപടുതലാം
മുന്പട്ട്  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കല  നനിയമ  പ്രകേഭാരലാം  ഭൂഉടമകേളക്കുള്ള  നഷ്ടപരനിഹഭാര  തുകേ
നനിശ്ചയനിചനിരുനതട്ട് ഏതു മഭാനദണ്ഡമനുസരനിചഭായനിരുനസവനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  നവഭായവനില നനിലവനിൽ  വരുലാം മുന്പട്ട്  രജെനികസ്ട്രേഷന് ഫതീസട്ട്  ലഭാഭനിക്കഭാന്
ഭൂമനി  ഹകേമഭാറ  ആധഭാരങ്ങളനില  ഭൂമനിവനില  വളസര  കുറചഭാണട്ട്  കേഭാണനിചനിരുനസതന
കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) നവഭായവനില നനിശ്ചയനിച കശഷലാം വസ്തു വനിലയനില രണ്ടുലാം മൂനലാം ഇരടനിയുസട
വര്ദന വന കേഭാരവലാം അറനിവകണഭാ;

(ഡനി)  2010-നു  മുന്പട്ട്  റവനത  വകുപട്ട്  മുകഖന  ഏസറടുത്ത  ഭൂമനിയുസട
നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  ഉയര്ത്തനിക്കനിടഭാനഭായനി  ഭൂഉടമകേളുലാം,  കുറയണസമനഭാവശവസപടട്ട്
ബനസപട  വകുപ്പുകേളുലാം  ഫയല  സചേയ  എത്ര  കകേസ്സുകേള  തതീര്പഭാക്കഭാസതയുസണനതനിസന്റെ
കേണക്കട്ട് സവളനിസപടുതകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂമനിയുസട  രജെനികസ്ട്രേഷനട്ട്  നവഭായവനില  നനിശ്ചയനിചട്ട്  അതട്ട്
പ്രസനിദസപടുതനതനിനട്ട്  മുമ്പട്ട്  ഭൂമനി  ഏസറടുക്കല നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ഭൂവടമകേളക്കുളള

http://edistrict.kerala.gov.in/
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നഷ്ടപരനിഹഭാരതകേ 1-1-2014-ല നനിലവനില വന പുതനിയ സ്ഥലസമടുപട്ട് നനിയമമഭായ
എല. എ. ആര്. ആര്.  ആക്ടട്ട് 2013 പ്രകേഭാരമഭാണട്ട് നനിര്ണയനിക്കുനതട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ജെനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരനിലനനിനലാം  ലഭവമഭായ  റനികപഭാര്ടട്ട്  പ്രകേഭാരലാം
സലാംസ്ഥഭാനതടനതീളലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം കൂടനി കേനിട്ടുനതനിനുകവണനി ഭൂവടമകേള ഫയല
സചേയ 30209 എല. എ. ആര്. കകേസുകേള നനിലവനിലുണട്ട്. വകുപ്പുകേള ഫയല സചേയ
കകേസുകേളുസട എണലാം കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട് ലഭവമല്ല. 

പുനരധനിവഭാസ നടപടനി

188 (890) ശതീ  .    ആന്റെണനി കജെഭാണ :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 2013-സല സവള്ളസപഭാക്കത്തനില,  വതീടുലാം സ്ഥലവലാം നഷ്ടസപടട്ട് കകേഭാതമലാംഗലലാം
ഭൂതത്തഭാന്സകേടട്ട് പനി.  വനി.  ഐ. പനി കേനഭാല പുറകമ്പഭാക്കനില കുടനില സകേടനി തഭാമസനിക്കുന
15 കുടുലാംബങ്ങളുസട പുനരധനിവഭാസ നടപടനിയുസട നനിലവനിസല സ്ഥനിതനിസയന്തഭാണട്ട്;

(ബനി) ഇവരുസട പുനരധനിവഭാസ നടപടനി അടനിയന്തരമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനഭാകുകമഭാ;

(സനി) ഇക്കഭാരവത്തനില സര്ക്കഭാര് ഉകദ്ദേശനിക്കുന നടപടനികേള വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) 15 കുടുലാംബങ്ങള നനിലവനില പനിണനിമന വനികല്ലജെനിസല സവളളലാം സകേടനിചഭാല
പ്രകദശത്തട്ട് തസന തുടരുന.  ഇവസര ഒരുമനിചട്ട്  പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  PVIP
വകേ സ്ഥലലാം കേസണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി  &  സനി)   കേതീരമ്പഭാറ വനികല്ലജെനിസല  PVIP  അകേസയര് സചേയ സ്ഥലമഭാണട്ട്
പുനരധനിവഭാസത്തനിനട്ട് കേസണത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്. ടനി സ്ഥലലാം PVIP സറണര് സചേയട്ട് റവനബ
പുറകമ്പഭാക്കഭായനി മഭാറ്റുന മുറയട്ട് പടയ നടപടനികേള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്. 

മനിചഭൂമനി പതനിച്ചു നലകേനിയ നടപടനി

189 (891) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി :
ശതീ  .   സകേ  .   സുകരഷട്ട് കുറുപട്ട് :
ശതീ  .    ആന്റെണനി കജെഭാണ :
ശതീ  .    സകേ  .    സകേ  .    രഭാമചേന്ദ്രന് നഭായര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) കകേഭാടയലാം ജെനില്ലയനില തതീകക്കഭായനി വനികല്ലജെനില മുതുകേന്മല കക്ഷത്രകത്തഭാടട്ട്

കചേര്ന കേനിടക്കുന മനിചഭൂമനിയനില നനിനട്ട്  എസട്ട്.എന്.  ടസനിനട്ട്  മുന്സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി
പതനിച്ചുസകേഭാടുത്തതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ ;
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(ബനി)  അതതീവ  പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ  ദുര്ബല  പ്രകദശമഭായ  വഭാഗമണനികനഭാടട്ട്
കചേര്നള്ള പകത്തക്കര് ഭൂമനിയഭാണട്ട് പതനിച്ചുസകേഭാടുത്തസതനതട്ട് ഗടൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ ;

(സനി)  വസ്തു പതനിച്ചുസകേഭാടുക്കഭാനനിടയഭായ സഭാഹചേരവവലാം അതനിസല  നനിയമവനിരുദമഭായ
ഇടസപടലുലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ ; എങനില സവളനിസപടുതകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.

(ബനി) പതനിച്ചു സകേഭാടുത്ത ഭൂമനി അതതീവ പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ ദുര്ബല പ്രകദശത്തനില
കചേര്നളളതഭാസണനട്ട് ശദയനിലസപടനിടനില്ല.

(സനി) 10-6-2008, 26-4-2012 തതീയതനികേളനിസല എസട്ട്. എന്. ഡനി. പനി. കയഭാഗലാം
മതീനചനില യൂണനിയന്, ശതീനഭാരഭായണ ടസട്ട് സസക്രടറനി എനനിവരുസട അകപക്ഷകേളുലാം
തുടര്നളള  ലഭാന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  സസക്രടറനി,  കകേഭാടയലാം  ജെനില്ലഭാ  കേളക്ടര്  എനനിവരുസട
റനികപഭാര്ടനിസന്റെ  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  11-9-2012  തതീയതനിയനിസല  മനനിസഭഭാ
കയഭാഗതതീരുമഭാന പ്രകേഭാരവമഭാണട്ട് എസട്ട്.  എന്.  ടസനിനട്ട്  10  ഏക്കര് ഭൂമനി സഭാലാംസഭാരനികേ
കകേന്ദ്രലാം പണനിയുനതനിനട്ട് പതനിച്ചുനലകേനിയതട്ട്. 

സനല്ലനഭാടട്ട് വനികല്ലജെട്ട് ആഫതീസട്ട് സകേടനിടലാം

190 (892) ശതീ  .   ഡനി  .   സകേ  .   മുരളനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വഭാമനപുരലാം നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിസല സനല്ലനഭാടട്ട് വനികല്ലജെട്ട് ആഫതീസട്ട്
സകേടനിടത്തനിസന്റെ കശഭാചേനതീയഭാവസ്ഥ ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) വനികല്ലജെട്ട് ആഫതീസട്ട് സകേടനിടലാം നവതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   ഉണട്ട്.

(ബനി) സകേടനിടലാം നവതീകേരനിക്കുനതനിനുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്. 

കേടമ്പഭാര് വനികല്ലജെട്ട് ഓഫതീസര് 

191 (893) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    സനല്ലനിക്കുനട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കകേഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനിസല  മകഞശസരലാം  കേടമ്പഭാര്  വനികല്ലജെട്ട്  ഓഫതീസര്  കപഭാള
കതഭാമസട്ട് എകപഭാഴഭാണട്ട് പ്രസ്തുത തസനികേയനില നനിയമനിതനഭായസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;



കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള 219

(ബനി) മകഞശസരലാം കേടമ്പഭാറനില  നനിയമനിക്കസപടുനതനിനട്ട് മുന്പട്ട് കപഭാള കതഭാമസട്ട്
എവനിസട ഏതട്ട് തസനികേയനിലഭായനിരുന കജെഭാലനി സചേയനിരുനസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) മകഞശസരകത്തക്കട്ട് മഭാറനിയതനില കപഭാള കതഭാമസനിനട്ട് അതൃപനി ഉള്ളതഭായനി
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ ;

(ഡനി)  സകേഭാല്ലലാം  ജെനില്ലയനിസല  ഏറവലാം  സതീനനിയറഭായതനിനഭാല  തൃശ്ശൂര്
ജെനില്ലയനിസലങനിലുലാം  നനിയമനലാം  കേനിട്ടുസമനഭായനിരുന  പ്രതതീക്ഷനിചസതനലാം  വനിരമനിക്കഭാന്
ഒരു സകേഭാല്ലവലാം പതനിസനഭാനമഭാസവലാം മഭാത്രമഭാസണനതട്ട്  കേണക്കനിസലടുക്കണസമനലാം
സൂചേനിപനിചട്ട്  കപഭാള  കതഭാമസട്ട്  ലഭാന്ഡട്ട്  റവനബ  കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട്  അകപക്ഷ
നലകേനിയനിരുകനഭാ;  എങനില  ഈ  അകപക്ഷയനികനല  എന്തട്ട്  നടപടനിയഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഇ)  എല.  പനി.  സനി.  (ലഭാസട്ട്  കപ  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്
എത്തഭാതനിരുനതനിസന  തുടര്നട്ട്  ആഗസനിസല  ശമ്പളലാം  കപഭാള  കതഭാമസനിനട്ട്
കേനിടനിയനിരുനനിസല്ലന കേഭാരവലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫട്ട്)  കപഭാള കതഭാമസനിസന  2016  സസപ്റലാംബര്  10  നട്ട് തൂങ്ങനിമരനിചനനിലയനില
കേസണത്തനിയതനിസനക്കുറനിചട്ട്  അകനസഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;  മഭാനദണ്ഡങ്ങള
മറനികേടനട്ട് ജെതീവനക്കഭാസര സ്ഥലലാംമഭാറ്റുന സര്ക്കഭാര് നയത്തനിസന്റ ഇരയഭാണട്ട് കപഭാള
കതഭാമസസന ആകക്ഷപലാം വന സഭാഹചേരവത്തനില അകനസഷണലാം അഭനികേഭാമവസമനട്ട്
കേരുതുനകണഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ലഭാന്റെട്ട്  റവനബ  കജെഭായനിന്റെട്ട്  കേമ്മേതീഷണറുസട  28-7-2016-സല
ഇ(7)-3201/2016 നമ്പര് നടപടനി ക്രമപ്രകേഭാരമുളള സപ്രഭാകമഭാഷന് ഉത്തരവനുസരനിചട്ട്
17-8-2016  പൂര്വ്വഭാഹ്നലാം  മകഞശസരലാം  തഹസനിലദഭാര്  മുമ്പഭാസകേ  കജെഭാലനിയനില
പ്രകവശനിച്ചു.

(ബനി) കേണ്ണൂര് ജെനില്ലയനിലഭാണട്ട് ശതീ. കപഭാള കതഭാമസട്ട് കജെഭാലനിയനില പ്രകവശനിചതട്ട്.
പനിനതീടട്ട് സതീനനിയര് ക്ലഭാര്ക്കഭായനി  2005  ജെനുവരനിയനില കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജെനില്ലയനികലയട്ട്
മഭാറ്റുകേയുലാം ഒകക്ടഭാബറനില കേണ്ണൂരനികലയട്ട് തനിരനിസകേ വരനികേയുലാം സചേയ. 2007  മഭാര്ചനില
തനിരുവനന്തപുരകത്തയട്ട്  സര്സവ്വ  ഡയറക്ടകററനില  നനിയമനിച്ചു.  ആ  വര്ഷലാം  തസന
നവലാംബറനില  സകേഭാല്ലകത്തയട്ട്  സ്ഥലലാം  മഭാറനി  നലകേനി.  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനില്ലയനികലയട്ട്
വനികല്ലജെട്ട്  ഓഫതീസറഭായനി  നനിയമനിക്കസപടുകമ്പഭാള  സകേഭാല്ലലാം  കേളക്ടകററനില  സതീനനിയര്
ക്ലഭാര്ക്കഭായനിരുന. 
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(സനി) ശദയനിലസപടനിടനില്ല.

(ഡനി)   സകേഭാല്ലലാം,  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  എനതീ  ജെനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  മുകഖനകയഭാ,
കനരനികടഭാ ലഭാന്റെട്ട് റവനബ കേമ്മേതീഷണര്ക്കട്ട് ടനിയഭാന് അകപക്ഷ സമര്പനിചനിടനില്ല. 

(ഇ)  ശദയനിലസപടനിടനില്ല.

(എഫട്ട്)  സകേഭാല്ലലാം, കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജെനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുസട വകുപ്പുതല റനികപഭാര്ടട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  കപഭാള  കതഭാമസട്ട്  2016  സസപ്റലാംബര്  9-നട്ട്  ആത്മഹതവ  സചേയതഭായനി
കേസണത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  റനികപഭാര്ടനില  അകനസഷണത്തനിനട്ട്  ശനിപഭാര്ശ  സചേയനിടനില്ല.
സര്ക്കഭാര് നയത്തനിസന്റെ ഇരയഭാസണന ആകക്ഷപത്തനിനട്ട് അടനിസ്ഥഭാനമനില്ല.

ആലത്തൂരനിസല തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസട്ട്

192 (894) ശതീ  .    സകേ  .   ഡനി  .   പ്രകസനന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ആലത്തൂരനിസല തഭാലൂക്കട്ട്ഓഫതീസട്ട്  സനിവനില കസഷനനികലയട്ട് മഭാറഭാത്തതട്ട്
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;ഇക്കഭാരവത്തനിസല  സഭാകങതനികേ  തടസ്സസമന്തഭാസണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സഭാമ്പത്തനികേ-സഭാകങതനികേ  തടസ്സങ്ങള  നതീക്കനി  എത്ര  മഭാസത്തനിനകേലാം
തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസട്ട് മനിനനി സനിവനില കസഷനനികലക്കട്ട് മഭാറഭാന് കേഴനിയുസമനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ  &  ബനി)   ഉണട്ട്.  നനിലവനില  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസനിനട്ട്  മനിനനി  സനിവനില
കസഷനനില  അനുവദനിച  സ്ഥലലാം  അപരവഭാപമഭായ  സഭാഹചേരവത്തനില  ഓഫതീസട്ട്
പ്രവര്ത്തനലാം  സുഗമമഭാവനില്ല  എനട്ട്  കേണതനിനഭാല  സ്ഥലപരനിമനിതനി  സലാംബനനിച്ചുലാം
അടനിസ്ഥഭാന സടൗകേരവങ്ങള ലഭവമഭാക്കുനതട്ട് സലാംബനനിച്ചുലാം സപഭാതുമരഭാമത്തട്ട് വകുപ്പുമഭായനി
കൂടനിയഭാകലഭാചേനിചട്ട്  ടനി  വനിഷയത്തനില  ആവശവമഭായ  അടനിയന്തര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരനികേയഭാണട്ട്. 

ഓപകറഷന് അനന്ത

193 (895) ശതീ  .   സകേ  .   എലാം  .   ഷഭാജെനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തലസ്ഥഭാന നഗരനിയനിസല സവള്ളസപഭാക്കലാം നനിയനനിക്കഭാനഭായനി  നടപഭാക്കനിയ
ഓപകറഷന്  അനന്ത  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  ഉകദ്ദേശനിക്കസപട  കജെഭാലനികേള
എസന്തല്ലഭാമഭായനിരുസനനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി) ഇതനില ഏസതല്ലഭാലാം കജെഭാലനികേള പൂര്ത്തനിയഭായനി;

(സനി) ഇനനിയുലാം ഏസതല്ലഭാലാം കജെഭാലനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണട്ട്;

(ഡനി)  പൂര്ത്തനിയഭായനി  കേഴനിഞ  കജെഭാലനികേളുസട  ഫലമഭായനി  എസന്തഭാസക്ക
പ്രകയഭാജെനങ്ങള ഉണഭായനിട്ടുസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഓപകറഷന്  അനന്ത  പ്രകേഭാരലാം  തനിരുവനന്തപുരലാം  നഗരത്തനിസല
സവളളസക്കടട്ട് ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  നനിലവനിസല ഓടകേളനിസല മഭാലനിനവങ്ങള ഉളസപസടയുളള
തടസ്സങ്ങള  മഭാറ്റുകേ,  സവളളസക്കട്ടുണഭാകുന  തരത്തനിലുളള  കേകയ്യറങ്ങള  ഉസണങനില
ഒഴനിപനിക്കുകേ,  ടനി  ഓടകേളനില  സവളളത്തനിസന്റെ  സുഗമമഭായ  ഒഴുക്കനിനട്ട്  ആവശവമഭായ
തരത്തനില  വതീതനി  കൂട്ടുകേ,  പുതുതഭായനി  ഓടകേള  നനിര്മ്മേനിചട്ട്  സവളളത്തനിസന്റെ  ഒഴുക്കട്ട്
സുഗമമഭാക്കുകേ എനതീ പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായുലാം നടപനിലഭാക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിചനിട്ടുളളതട്ട്. 

(ബനി)  സവളളസക്കടട്ട്  ഒഴനിവഭാക്കുനതനിനട്ട്  വനിവനിധ  വകുപ്പുകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം  അനധനികൃത  കേകയ്യറലാം  ഒഴനിപനിക്കുനതുമുളസപസടയുളള  226
പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) വനിവനിധ വകുപ്പുകേളുസട 9 നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃത്തനികേള ഇനനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാനുണട്ട്.

(ഡനി)  പൂര്ത്തനിയഭായനിക്കഴനിഞ  കജെഭാലനികേളുസട  ഫലമഭായനി  തമ്പഭാനൂര്,
കേനിഴകക്കകക്കഭാട  എനതീ  ഭഭാഗങ്ങളനില  കേഭാലഭാകേഭാലമഭായനി  അനുഭവസപടനിരുന
സവളളസപഭാക്കലാം ഗണവമഭായനി കുറയ്ക്കുവഭാന് കേഴനിഞനിട്ടുളളതഭായനി വനിലയനിരുത്തസപടനിട്ടുണട്ട്.

ആലത്തൂരനിസല തഭാലൂക്കട്ട് ഓഫതീസട്ട്

194 (896) ശതീ  .   എലാം  .   സസരഭാജെട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തൃപ്പൂണനിതറ നനിയമസഭഭാ മണ്ഡലത്തനിലസപടുന മണക്കുനലാം വനികല്ലജെഭാഫതീസനിനട്ട്
പുതനിയ  സകേടനിടലാം  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുലാം  ഒരു  ഓഫതീസട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ
അടനിസ്ഥഭാന  സടൗകേരവങ്ങള  നടപനിലഭാക്കനിയനിടനില്ല  എന  വനിവരലാം  സര്ക്കഭാറനിസന്റെ
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി) സകേടനിടത്തനിനകേത്തട്ട് ഓഫതീസട്ട് സടൗകേരവസമഭാരുക്കുനതനിനുലാം സപഭാതുജെനങ്ങളക്കട്ട്
ഇരനിക്കുനതനികലക്കഭായനി പുറത്തട്ട് സടൗകേരവലാം ഒരുക്കുനതനിനുലാം കകേഭാമ്പടൗണട്ട് ഹടലുകേള
പതനിചട്ട് വൃത്തനിയഭാക്കുനതനിനുലാം നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ നവതീകേരണ പ്രവര്ത്തനലാം സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)   നനിലവനില മണക്കുനലാം വനികല്ലജെട്ട് ഓഫതീസട്ട് പ്രഭാഥമനികേമഭായ അടനിസ്ഥഭാന
സടൗകേരവങ്ങകളഭാസട പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുനതഭാണട്ട്.

(ബനി & സനി) ഇകപഭാള പരനിഗണനയനിലനില്ല.

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജെനില്ലയനിസല നനിലലാം നനികേത്തലനിസനതനിസര നടപടനി

195 (897) ശതീ  .    എ  .    പ്രദതീപ്കുമഭാര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനില  സനലവയലുകേളുലാം,  തണതീര്തടങ്ങളുലാം  മണനിട്ടു
നനികേതനതനിസനതനിരഭായനി  ഏസതല്ലഭാലാം  എലാം.എല.എ.  മഭാരനില നനിനഭാണട്ട്  കേഴനിഞ
രണ്ടു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില ജെനില്ലഭാകേളക്ടര്ക്കട്ട് പരഭാതനി ലഭനിചസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഓകരഭാ പരഭാതനികേളനികനലുലാം സസതീകേരനിച നടപടനികേളുസട വനിശദഭാലാംശങ്ങള
ഫയല നമ്പര്, തതീയതനി എനനിവ സഹനിതലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സനലവയല,  തണതീര്തട  സലാംരക്ഷണ  നനിയമപ്രകേഭാരലാം  ബനസപട
ജെതീവനക്കഭാര് സമയബനനിതമഭായനി  നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിടനിസല്ലങനില അതനിനുള്ള
കേഭാരണങ്ങള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  അപ്രകേഭാരലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിടനിസല്ലങനില ജെതീവനക്കഭാരനിലനനിനലാം
വനിശദതീകേരണലാം കചേഭാദനിക്കുകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)   കകേരള സനലവയല തണതീര്ത്തട സലാംരക്ഷണ നനിയമലാം 2008 പ്രകേഭാരലാം
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് തഭാലൂക്കട്ട് കകേഭാട്ടുളനി വനികല്ലജെനില റതീസര്സവ്വ 72/10 എ, 72/1 ബനി, 72/9
എനനിവയനിലസപട പതീവതീസട്ട് കപ്രഭാപര്ടതീസട്ട് സഡവലകപഴട്ട് ഡയറക്ടര് ശതീ. അലനി മുബഭാറകേട്ട്
എനനിവരുസട  ഹകേവശത്തനിലുളള  ഭൂമനി  മണനിടട്ട്  നനികേതനതനിസനതനിസര
ബഹുമഭാനസപട എലാം.എല.എ.  ശതീ.  എ.  പ്രദതീപട്ട്  കുമഭാറനിലനനിനലാം  23.03.2016-നട്ട്
ജെനില്ലഭാ  കേളക്ടര്ക്കട്ട്  പരഭാതനി  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  പരഭാതനിയനില കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  തഹസനിലദഭാര്
മുഖഭാന്തരലാം സബട്ട് കേളക്ടര് നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

(ബനി)  പരഭാതനിയനില  ആവശവമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കുനതനിനഭായനി
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  തഹസനിലദഭാര്ക്കട്ട്  സബട്ട്  കേളക്ടര്  നനിര്കദ്ദേശലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
ആയതനിസന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില തഹസനിലദഭാര് സ്ഥലലാം പരനികശഭാധനിചട്ട് ഭൂമനി ഡഭാറഭാ
ബഭാങനില  ഉളസപടതസല്ലനലാം  എനഭാല  കേണല  സചേടനി  നനിറഞ  ടനി  ഭൂമനി
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തണതീര്ത്തടത്തനിസന്റെ നനിര്വ്വചേനത്തനില ഉളസപടുനതഭാസണനലാം റനികപഭാര്ടട്ട്  സചേയനിട്ടുണട്ട്.
12-8-2016-നട്ട്  കകേഭാട്ടുളനി  വനികല്ലജെട്ട്  ഓഫതീസര്  സ്ഥലമുടമയട്ട്  കസഭാപട്ട്  സമകമ്മേഭാ
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  ഇതുമഭായനി  ബനസപടട്ട്   G1/9575/16-ാം  നമ്പര്  ഫയലനില
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  റവനബ  ഡനിവനിഷണല  ഓഫതീസര്  തുടര്നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.

(സനി) സമയബനനിതമഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ഡനി)  ബഭാധകേമല്ല. 

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജെനില്ലയനിസല ദുരന്തനനിവഭാരണ നടപടനികേള 

196 (898) ശതീ  .   എ  .   പ്രദതീപ്കുമഭാര് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനില  കദശതീയ  ദുരന്തനനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനിയുസട
മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് എസന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചസതനട്ട്
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?

ഉത്തരലാം

കകേന്ദ്ര ദുരന്ത നനിവഭാരണ നനിയമലാം  2015  അനുസരനിചട്ട് എല്ലഭാ സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളുലാം
പ്രഭാകദശനികേമഭായ  ദുരന്ത  സഭാധവതഭാ  അപഗ്രഥനലാം  നടത്തനി  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട്
തനതഭായതുലാം  ജെനില്ലകേളക്കട്ട്  തനതഭായതുമഭായ  ദുരന്ത  ലഘൂകേരണ  പദതനി
തയ്യഭാറഭാക്കണസമനട്ട് കകേന്ദ്ര ദുരന്ത നനിവഭാരണ അകതഭാറനിറനി നനിര്കദ്ദേശനിചനിരുന. പ്രസ്തുത
പദതനി  അലാംഗതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനില  കദശതീയ  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ
അകതഭാറനിറനിയുസട  മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  നനിശ്ചനിത
ഇടകവളകേളനില  ജെനില്ലഭാ  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ  അകതഭാറനിറനി  മതീറനിലാംഗുകേള,  കമഭാക്കട്ട്ഡനില
എനനിവ സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുലാം  കുടുലാംബശതീ  അലാംഗങ്ങളക്കുലാം  സനദ  സലാംഘടനകേളക്കുലാം
മറ്റുമഭായനി കേപഭാസനിറനി ബനിലഡനിലാംഗട്ട് സടയനിനനിലാംഗട്ട് കപ്രഭാഗ്രഭാലാം  നടതകേയുമുണഭായനി.  ദുരന്ത
നനിവഭാരണവമഭായനി  ബനസപടട്ട്  സപഭാതുജെനങ്ങളക്കനിടയനില കബഭാധവലക്കരണലാം
നടതനതനിനഭായനി ഫയര് ആന്റെട്ട് റസബ,  ഏയ്ഞലസട്ട് തുടങ്ങനിയവയുസട കനതൃതസത്തനില
ക്ലഭാസ്സുകേള  സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  മുങ്ങനിമരണ  നനിയനണ  കബഭാധവലക്കരണ
പരനിശതീലന പരനിപഭാടനികേള, ദുരന്ത നനിവഭാരണവമഭായനി ബനസപടട്ട് ചേര്ചഭാ ക്ലഭാസ്സുകേള,
ലഘുകലഖ വനിതരണലാം തുടങ്ങനിയവ ആസൂത്രണലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.

ജെനില്ലയനിസല  പ്രധഭാന  പുഴകേളുലാം,  വനികനഭാദ  സഞഭാരനികേള  എത്തനികചരഭാന്
സഭാധവതയുളളതുലാം,  അപകേട സഭാധവതയുളളതുമഭായ പ്രകദശങ്ങളനില അപഭായസൂചേനഭാ
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കബഭാര്ഡുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കഭാനുലാം,  തതീരകദശ  സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  കേടല
ഭനിത്തനികേള  നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുസണനട്ട്  ഉറപ്പുവരുത്തഭാനുലാം,  കകേഭാര്പകറഷന്  പരനിധനിയനിലസപട
സപഭാതുസകേടനിടങ്ങളുസട  ഫനിറട്ട്നസട്ട്  ഉറപ്പുവരുതനതനിനഭായനി  റഭാപനിഡട്ട്  വനിഷസല
സതീനനിലാംഗട്ട് നടപനിലഭാക്കഭാനുലാം, അനധനികൃത കുനനിടനിക്കല, വയല നനികേത്തല, ഖനനലാം
തുടങ്ങനിയവ  തടയുനതനിനുളള  നടപടനികേള  ഹകേസക്കഭാളളഭാനുലാം,  ബനസപട
വകുപ്പുകേളക്കട്ട് നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  എന്.  സനി.  സനി.,  എന്.  എസട്ട്.  എസട്ട്.,
എസട്ട്. പനി. സനി. മഭാതൃകേയനില കകേഭാകളജുകേസളയുലാം സ്കൂളുകേസളയുലാം സനദ ഗ്രൂപ്പുകേസളയുലാം
സഹകേരനിപനിചട്ട്  ദുരന്ത  നനിവഭാരണ  യൂണനിറ്റുകേള  സ്ഥഭാപനിക്കഭാനുലാം  പരനിശതീലനലാം
നലകുനതനിനുമുളള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി കേകയ്യറത്തനിസനതനിസര നടപടനി

197 (899) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വന  കശഷലാം,  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി
കേകയ്യറത്തനിസനതനിസര സസതീകേരനിച നടപടനികേള എസന്തഭാസക്കസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

ശദയനിലസപടുന കേകയ്യറങ്ങള ഒഴനിപനിക്കുനതനിനട്ട് ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരമുളള
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന. 

സര്ക്കഭാര് പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനി

198 (900) ശതീ  .    ബനി  .    സതവന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒറ്റൂര് വനികല്ലജെനില കബഭാക്കട്ട്  നമ്പര്  19-ല സപടതുലാം റതീസര്കവ്വ  116/9-ല
വരുനതുമഭായ സര്ക്കഭാര് പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനി അലാംഗന്വഭാടനി സകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനഭായനി
അനുവദനിചട്ട് ഉത്തരവട്ട് ഇറങ്ങനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഉത്തരവനിസന്റെ പകേര്പട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഭൂമനി പഞഭായത്തനികനഭാ സഭാമൂഹവനതീതനി വകുപനികനഭാ ഹകേമഭാറനിയനിട്ടുകണഭാ
എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഭൂമനിയനിൽ സസകേഭാരവ വവക്തനി അവകേഭാശവഭാദലാം ഉനയനിചതഭായനി ശദയനില
സപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനില  ഇതനിസനതനിസര  എസന്തല്ലഭാലാം  നടപടനി  സസതീകേരനിചനിട്ടുസണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ഒറ്റൂര് അലാംഗന്വഭാടനി നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി ഭൂമനി ഹകേമഭാറലാം സചേയട്ട്
ഉത്തരവട്ട് പുറസപടുവനിചനിടനില്ല.

(സനി) പ്രസ്തുത ഭൂമനി സസകേഭാരവ വവക്തനികേള കേകയ്യറനിയതുലാം ആയതട്ട് 29-12-2014
തതീയതനിയനില ഒഴനിപനിചനിട്ടുളളതുമഭാണട്ട്. ഒഴനിപനിചതനിസനതനിസര ബഹുമഭാനസപട വര്ക്കല
മുന്സനിഫട്ട് കകേഭാടതനിയനില ഒ. എസട്ട്.451/11 നമ്പരഭായനി കകേസട്ട് ഫയല സചേയനിട്ടുളളതുലാം
അന്തനിമ വനിധനിയഭായനിടനില്ലഭാത്തതുമഭാണട്ട്. 

പഭാടത്തനിനട്ട് നലനിയനിട്ടുളള ഭൂമനി

199 (901) ശതീ  .    എന്  .    ഷലാംസുദ്ദേതീന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്  റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സര്ക്കഭാര് സ്ഥലലാം പഭാടത്തനിനഭായനികടഭാ മകറസതങനിലുലാം വവവസ്ഥയനികലഭാ ഹകേവശമുള്ള
ക്ലബ്ബുകേളുസട കപരുലാം  അവരുസട ഹകേവശമുള്ള ഭൂമനിയുസട അളവട്ട്, പ്രകദശലാം എനനിവയുലാം
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  സര്ക്കഭാര് വനിവനിധ പദതനികേളക്കട്ട് സപഭാനലാം വനില സകേഭാടുത്തട്ട് സ്ഥലലാം
ഏസറടുക്കുന  സഭാഹചേരവത്തനില പഭാടത്തനിനട്ട്  നലനിയനിട്ടുള്ള  ഭൂമനി  ഏസറടുത്തട്ട്  സപഭാതു
ആവശവത്തനിനട്ട് ഉപയുക്തമഭാക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന.

പടയങ്ങള അനുവദനിക്കുനതട്ട് സലാംബനനിചട്ട്

200 (902) ശതീ  .   സകേ  .   എലാം  .   മഭാണനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മുന്  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  എത്രകപര്ക്കട്ട്  തരനിശട്ട്,  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്
പടയങ്ങള അനുവദനിച്ചുസവനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനട്ട്  കശഷലാം  എത്ര കപര്ക്കട്ട്  തരനിശട്ട്.
പുറകമ്പഭാക്കട്ട് പടയങ്ങള അനുവദനിച്ചുസവനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരകമറതനിനട്ട്  കശഷലാം  എത്രകപര്ക്കട്ട്  തതീരകദശ
പടയലാം അനുവദനിച്ചുസവനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു വരുന. 

1751/2018
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    പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാം

201 (903) ശതീ  .    സനി  .    ദനിവഭാകേരന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനകശഷലാം  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില  വതീടുലാം
കൃഷനിയുലാം  നഷ്ടസപടവര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നലകേഭാന് എസന്തഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്
സസതീകേരനിചസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ;

(ബനി)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില  മരണമടഞവരുസട  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ ; എങനില വനിശദഭാലാംശലാം നലകുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം 

(എ)  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  വതീടുലാം  കൃഷനിയുലാം  നഷ്ടസപടവര്ക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം
നലകുനതനിനുള്ള  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  നനിശ്ചയനിചനിരനിക്കുന  സ.  ഉ.  (ഹകേ)  നമ്പര്
194/2015/ഡനി.  എലാം.  ഡനി.  തതീയതനി  20-5-2015,  സ.  ഉ. (ഹകേ)  നമ്പര്  343/15/
ഡനി. എലാം. ഡനി.  തതീയതനി 20-7-2015 നമ്പര് സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളുസട അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
സലാംസ്ഥഭാന   ദുരന്ത  പ്രതനികേരണ  നനിധനിയനിലനനിനലാം  ആശസഭാസ  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.  പ്രസസ്തുത നഭാശനഷ്ടത്തനിസന്റെ കതഭാതട്ട് വനിലയനിരുത്തനിയുലാം ഫണനിസന്റെ
ലഭവതയനുസരനിച്ചുലാം  മുന്ഗണനഭാ  ക്രമത്തനില  ആശസഭാസ  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിച്ചുവരുനണട്ട്.  പ്രസ്തുത ആവശവത്തനികലയഭായനി  ജെനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാര് ഫണട്ട്
ആവശവസപട പ്രകേഭാരവലാം ഫണനിസന്റെ ലഭവതയനുസരനിച്ചുലാം ആനുപഭാതനികേമഭായനി എല്ലഭാ
ജെനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാര്ക്കുലാം ഫണട്ട് അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഉണട്ട്.   പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില  മരണസപടുനവരുസട  ആശനിതര്ക്കട്ട്
സലാംസ്ഥഭാന  ദുരന്ത  പ്രതനികേരണനനിധനി  മഭാനദണ്ഡപ്രകേഭാരലാം  ആശസഭാസ  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില
വനതനിനുകശഷലാം  ഇതുവസരയഭായനി  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില  മരണസപട  40  കപരുസട
ആശനിതര്ക്കട്ട് ആസകേ 28,10,000  രൂപ വനിതരണലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.

 സര്ക്കഭാര് വകേ ഭൂമനി  പനിടനിസചടുക്കുവഭാന് നടപടനി

202 (904) ശതീ  .    സകേ  .    സജെ  .    മഭാകനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേഭാചനി  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില  ഉളസപടുന  സര്ക്കഭാര്  വകേ  ഭൂമനി
ഏസതങനിലുലാം സസകേഭാരവ വവക്തനികേള/ഭൂവടമകേള ഹകേവശസപടുത്തനിയതട്ട് ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  ഇത്തരത്തനില  ഭൂമനി  കേയ്യടക്കനിവചനിരനിക്കുന  സസകേഭാരവ  വവക്തനികേളനിലനനിനട്ട്

സര്ക്കഭാര്വകേ  ഭൂമനി  പനിടനിസചടുക്കുവഭാന്  സസതീകേരനിച  നടപടനികേള  എസന്തല്ലഭാസമനട്ട്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേരള  ഭൂസലാംരക്ഷണ  ചേടങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി  കേകയ്യറക്കഭാരനിലനനിനട്ട്
സര്ക്കഭാര് വകേ ഭൂമനി തനിരനിചട്ട് പനിടനിക്കുനതനിനുകവണ നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

തനിരുവനന്തപുരലാം കേനിഴകക്കകക്കഭാടകയഭാടട്ട് കചേര്നട്ട് നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള സകേടനിടങ്ങള

203 (905) ശതീ  .    സനി  .    മമ്മൂടനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംരക്ഷനിത സ്മെഭാരകേമഭായ തനിരുവനന്തപുരലാം കേനിഴകക്കകക്കഭാടകയഭാടട്ട് കചേര്നട്ട്
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ള സകേടനിടങ്ങള ആവശവമഭായ എല്ലഭാവനിധ അനുമതനികേകളഭാടുകൂടനിയഭാകണഭാ
നനിര്മ്മേനിചനിട്ടുള്ളസതനലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുനസതനലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  അനുമതനികയഭാടുകൂടനിയുലാം  അല്ലഭാസതയുലാം  നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുലാം
പ്രവര്ത്തനിക്കുകേയുലാം സചേയ്യുന സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം സകേടനിടങ്ങളുലാം ഏസതഭാസക്ക എനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരനികശഭാധനിചനിടനിസല്ലങനില  ആയതനിനഭായനി  ഒരു  പ്രകതവകേ  ടതീമനിസന
അടനിയന്തരമഭായനി നനിയമനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം 

(എ & ബനി)  റവനബ വകുപനില ഇതു സലാംബനനിച പരനികശഭാധന നടത്തനിയനിടനില്ല.

(സനി) ഇതനിസന്റെ സഭാധവത പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.   

പടയലാം ഇല്ലഭാത്ത കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് പടയലാം നലകുനതനിനുള്ള നടപടനി

204 (T* 906) ശതീ  .    സകേ  .    എലാം  .    മഭാണനി :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വര്ഷങ്ങളഭായനി  വനഭൂമനിയനിലുലാം  വനഭാതനിര്ത്തനിയനിലുലാം  കൃഷനിസചേയ്യുന
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് പടയമനില്ലഭാത്തതനിനഭാല വഭായ്പകേള ലഭവമഭാകേഭാതനിരനിക്കുനതനിനു ശഭാശസത
പരനിഹഭാരമഭായനി പടയവലാം വഭായ്പയുലാം ലഭവമഭാക്കുവഭാന് നടപടനിയുണഭാകുകമഭാ;

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവസത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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(ബനി)  ഇതു  സലാംബനനിച  പ്രഭാകയഭാഗനികേമഭായ  നടപടനികേസളക്കുറനിചട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  1-1-1977-നട്ട് മുമ്പട്ട് വനഭൂമനി കേകയ്യറനിയവര്ക്കട്ട്  1993-സല കകേരള
ഭൂമനി  പതനിവട്ട്  പ്രകതവകേ ചേടപ്രകേഭാരലാം   കകേന്ദ്ര വന നനിയമത്തനിസല വവവസ്ഥകേളക്കട്ട്
വനികധയമഭായനി  പടയലാം  നലകേനിവരുനണട്ട്.   സലാംയുക്ത  പരനികശഭാധന  കേഴനിഞതുലാം
കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  കേഭാത്തനിരനിക്കുനതുമഭായ  കകേസുകേളനില
ഹകേവശകരഖ  നലകേനിവരുനണട്ട്.  വനഭാവകേഭാശ  നനിയമലാം  2006  പ്രകേഭാരലാം
ആദനിവഭാസനികേളക്കട്ട് ഹകേവശകരഖ നലകേനി വരുന.  പ്രസ്തുത ഹകേവശകരഖ ബഭാങട്ട്
സലാംബനനിച ആവശവങ്ങളക്കട്ട്  ഉപകയഭാഗനിക്കഭാന് കേഴനിയുകമഭാ  എന വനിഷയത്തനില
ബഭാങട്ട്  അധനികൃതരുമഭായനി  ചേര്ച സചേയട്ട്  തതീരുമഭാനലാം  ഹകേസക്കഭാളനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പുറകമ്പഭാക്കനില തഭാമസനിക്കുനവര്ക്കട്ട് റസനിഡന്ഷവല സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് 

205 (907) ശതീ  .   വനി  .    സകേ  .   സനി  .   മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :
ശതീമതനി വതീണഭാ കജെഭാര്ജട്ട് :
ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .   ശശനി :
ശതീ  .    സനി  .    സകേ  .    ശശതീന്ദ്രന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  നനിരവധനി  ആളുകേള  പുറകമ്പഭാക്കനില  വതീടട്ട്  വചട്ട്  തഭാമസനിക്കുന  കേഭാരവലാം

ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പുറകമ്പഭാക്കനില  തഭാമസനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്,  ഹവദതത
കേണക്ഷന്  മുതലഭായവ  ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  റസനിഡന്ഷവല  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നലകേണസമനട്ട്
നനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് സവളനിസപടുതകമഭാ;

(സനി)  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശലാം  കൃതവമഭായനി  പഭാലനിക്കസപടുനനില്ല  എന  പരഭാതനി
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  എങനില  പ്രസ്തുത  നനിര്കദ്ദേശലാം  കൃതവമഭായനി  പഭാലനിക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പുറകമ്പഭാക്കനില  തഭാമസനിക്കുനവരനില പടയലാം നലകുവഭാന് നനിര്വ്വഭാഹമനില്ലഭാത്ത
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കകേസുകേളനില  ബനസപട  തഹസനിലദഭാര്മഭാര്  ഹകേവശകരഖ  നലകേനിവരുന.
ഹകേവശകരഖയുസട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  കറഷന്  കേഭാര്ഡട്ട്,  ഹവദതതനി  കേണക്ഷന്,
വഭാടര്  കേണക്ഷന്  എനനിവ  ലഭനിക്കുനതനിനുള്ള  റസനിഡന്ഷവല  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്
ബനസപട തകദ്ദേശഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളനിലനനിനലാം നലകേനിവരുന.

(സനി) ശദയനിലസപടനിടനില്ല.

(ഡനി) ശദയനിലസപടഭാല നനിയമഭാനുസൃത നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി കേകയ്യറുനതട്ട് തടയഭാന് നടപടനി

206 (908) ശതീ  .   മുല്ലക്കര രതഭാകേരന് :
ശതീ  .    ഇ  .   സകേ  .   വനിജെയന് :
ശതീ  .   സകേ  .   രഭാജെന് :
ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി കേകയ്യറുനതട്ട് തടയുനതനിനട്ട് എസന്തഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട്

സസതീകേരനിചനിട്ടുളളസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) മുന്കേഭാലങ്ങളനില നടത്തനിയ ഭൂമനികേകയ്യറങ്ങള പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  പരനികശഭാധനിച്ചു  കേസണത്തനിയനിട്ടുസണങനില  കേകയ്യറനിയ  ഭൂമനി  തനിരനിച്ചു
പനിടനിക്കുനതനിനട്ട് എസന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുസവനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  സര്ക്കഭാര് ഭൂമനി കേകയ്യറുനതട്ട് തടയുനതനിനട്ട് ജെനില്ലഭാ തഭാലൂക്കട്ട് തലങ്ങളനില 
പ്രകതവകേ സസഭാഡട്ട്  രൂപതീകേരനിചട്ട്  1957-സല കകേരള ഭൂസലാംരക്ഷണ നനിയമപ്രകേഭാരമുള്ള
നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുനതുലാം  തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുസട
അധതീനതയനിലുളള  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്  ഭൂമനിയനിലുളള  കേകയ്യറങ്ങള  തടയുനതനിനട്ട്  എല്ലഭാ
ബനസപട  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സസക്രടറനിമഭാര്ക്കുലാം  കറഭാ ഡട്ട്  പുറകമ്പഭാക്കട്ട്
ഇറനികഗഷന്  വകുപട്ട്  ഭ ഭൂമനിയനിസല  കേകയ്യറങ്ങള  തടയുനതനിനട്ട്  ബനസപട
എകനികേബടതീവട്ട് എഞനിനതീയര്മഭാര്ക്കുലാം കേര്ശനനനിര്കദ്ദേശലാം നലകേനിയനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.

(ബനി)  മുന്കേഭാലങ്ങളനിസല  കേകയ്യറങ്ങള  പരനികശഭാധനിചട്ട്  വരുനതുലാം
ശദയനിലസപടുന  കകേസുകേളനില  നനിയമഭാനുസരണമുള്ള  ഒഴനിപനിക്കല/ശനിക്ഷണ
നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുലാം വരുനതഭാണട്ട്.

(സനി)  പരനികശഭാധനിചട്ട്  കേസണത്തനിയ  കകേസുകേളനില  കേക്ഷനികേസള  വനിചേഭാരണയട്ട്
വനികധയമഭാക്കനി മതനിയഭായ സതളനിവട്ട് ഹഭാജെരഭാക്കഭാത്ത കകേസുകേളനില കേകയ്യറലാം ഒഴനിപനിചട്ട്
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സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനി  എന  കബഭാര്ഡട്ട്  സ്ഥഭാപനിചട്ട്  സലാംരക്ഷനിക്കുകേയുലാം  അല്ലഭാത്തവയനില
നനിയമഭാനുസരണമുള്ള മറട്ട് നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത കകേരളലാം

207 (909) ശതീ  .  സകേ  .  കുഞനിരഭാമന് :
ശതീ  .  സനി  .   സകേ  .   ശശതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   സകേ  .  വനി  .  വനിജെയദഭാസട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    അബ്ദുറഹനിമഭാന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനി വരുനകണഭാ;

(ബനി) സര്ക്കഭാരനിസന്റെ ഹകേവശലാം മനിചഭൂമനി ഇല്ലഭാത്ത ജെനില്ലകേളനില അര്ഹതയുള്ള
ഭൂരഹനിത കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭൂമനി എങ്ങസന നലകേഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;

(സനി)  മുന്സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലത്തട്ട്  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  നലകേനിയ സ്ഥലങ്ങള
ഏസറയുലാം വഭാസകയഭാഗവമല്ലഭായനിരുന എന പരഭാതനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  എങനില  പ്രശ്നലാം  പരനിഹരനിചട്ട്  ഭൂമനി  നലകുനതനിനുള്ള  എസന്തല്ലഭാലാം
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി നടപനിലഭാക്കനിവരുനണട്ട്.

(ബനി)  പദതനിക്കട്ട്  അനുകയഭാജെവമഭായ  വനിവനിധതരലാം  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനികേളുസട
കേണസക്കടുപട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില്ല.  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനികേളുസട  ലഭവത  അന്തനിമമഭായനി
തനിടസപടുത്തനിയനിടനില്ല.

(സനി) ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  ആകക്ഷപലാം ഉനയനിചനിട്ടുള്ള കകേസുകേളനില സ്ഥലപരനികശഭാധന നടത്തനി
തനികേച്ചുലാം  വഭാസകയഭാഗവമല്ലഭാത്ത  കപ്ലഭാട്ടുകേള  മഭാറനി  നലകുനതുളസപസടയുള്ള
നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

കുനമലാംഗലത്തനിനട്ട് പൂര്ണ തഭാലൂക്കട്ട് പദവനി

208 (T* 910) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

* T മഭാറനിവച കചേഭാദവസത്ത സൂചേനിപനിക്കുന.
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 സബ് തഭാലൂക്കട്ട്  ആസ്ഥഭാനമഭായ  കുനമലാംഗലത്തനിനട്ട്  പൂര്ണതഭാലൂക്കട്ട്  പദവനി
നലകുന കേഭാരവലാം പരനിഗണനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

തഭാലൂക്കട്ട് രൂപതീകേരണലാം ഇകപഭാള സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലനില്ല.

സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി ക്രമരഹനിതമഭായനി ഹകേവശലാംവചതുമഭായനി 
ബനസപട കകേസുകേള 

209 (911) കഡഭാ  .    എലാം  .    സകേ  .    മുനതീര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സര്ക്കഭാര്ഭൂമനി  ക്രമരഹനിതമഭായനി  ഹകേവശലാം  വചനിട്ടുള്ളതു  സലാംബനനിചട്ട്
മുന്സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് എസന്തഭാസക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിരുന എനതനിസന്റെ
വനിശദവനിവരലാം നലകേഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതുമഭായനി  ബനസപടട്ട്  എത്ര  കകേസുകേള  ഉസണനലാം  കകേസുകേള
ഹകേകേഭാരവലാം സചേയ്യഭാന് തുടക്കലാംമുതല നനികയഭാഗനിക്കസപടനിരുന ഗവണസമന്റെട്ട് വക്കതീല
ആരഭായനിരുനസവനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  സപഭാതു തഭാല്പരവത്തനിനു വനിരുദമഭായ എസന്തങനിലുലാം നടപടനികേള പ്രസ്തുത
ഗവണസമന്റെട്ട്  വക്കതീലനിസന്റെ  ഭഭാഗതനനിനലാം  ഉണഭായതഭായനി  ആകക്ഷപലാം
ഉനയനിക്കസപടനിരുകനഭാ; എങനില വനിശദവനിവരലാം നലകേഭാകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ-സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

തതീരപ്രകദശങ്ങളനിസല മണല വഭാരല നനികരഭാധനലാം

210 (912) ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   എ  .   റഹതീലാം : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ചേഭാലനിയഭാറനിസന്റെ തതീരപ്രകദശങ്ങളനില മണല വഭാരുനതനിനട്ട്  നനികരഭാധനലാം
ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മണല  വഭാരല  നനികരഭാധനിചതു  കേഭാരണലാം  ഈ  കമഖലയനില
സതഭാഴനിസലടുക്കുനവരുസട  കുടുലാംബങ്ങള  പ്രയഭാസസപടുനതഭായ  പരഭാതനി
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;
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(സനി)  പരനിസ്ഥനിതനിക്കട്ട്  കദഭാഷകേരമഭാവഭാത്ത വനിധത്തനില മണല വഭാരുനതനിനട്ട്
അനുമതനി നലകുകമഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി)  ചേഭാലനിയഭാറനിസന്റെ  മലപ്പുറലാം  ജെനില്ലയനിസല  കേടവകേളനില മണല വഭാരുകേയുലാം
കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനിസല  കേടവകേളനില  മണല  വഭാരുനതട്ട്  നനികരഭാധനിക്കുകേയുലാം
സചേയതനിസല ഹവരുദവലാം സലാംബനനിച പരഭാതനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)  ഇതു സലാംബനനിചട്ട് കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട് ജെനില്ലയനിസല പതനിസനഭാനട്ട് എലാം.  എല.  എ.
മഭാര് ഒപനിട നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനില ഇതനികനല സസതീകേരനിച നടപടനികേള
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ചേഭാലനിയഭാര്  പുഴയനില നടത്തനിയനിട്ടുള്ള സഭാന്റെട്ട്  ആഡനിറനിലാംഗട്ട്  റനികപഭാര്ടട്ട്
പ്രകേഭാരലാം മണല ലഭവമല്ലഭാത്ത കേടവകേളനില നനികരഭാധനലാം ഏര്സപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  വനിശദമഭായ ശഭാസതീയ പഠനങ്ങളക്കുകശഷലാം തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുള്ള സഭാന്റെട്ട്
ആഡനിറനിലാംഗട്ട് റനികപഭാര്ടനിസന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട് പരനിസ്ഥനിതനിക്കട്ട് കകേഭാടലാം തടഭാത്ത
രതീതനിയനില മണല വഭാരുനതനിനുള്ള അനുമതനി നലകേനിവരുനതട്ട്.

(ഡനി) ഉണട്ട്.

(ഇ)  ഉണട്ട്.  പ്രസ്തുത നനികവദനത്തനിസല പ്രധഭാന പരഭാതനി ചേഭാലനിയഭാര് പുഴയനിസല
മണല ലഭവത സലാംബനനിചട്ട്  പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ള സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവകേളനിസല അപഭാകേത
പരനിഹരനിചട്ട് മണല വഭാരലനിനട്ട് നനിയനണലാം ഏര്സപടുത്തണലാം എനള്ളതഭായനിരുന.
ഈ  വനിഷയലാം  നനിലവനിലുള്ള  ഉത്തരവകേളുസടയുലാം  ശഭാസതീയ  റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസടയുലാം
അടനിസ്ഥഭാനത്തനില വനിശദമഭായനി പരനികശഭാധനിച്ചു. ചേഭാലനിയഭാര് പുഴയനിസല മണല ലഭവത
സലാംബനനിചട്ട്  പുറസപടുവനിച ആദവ സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവനിസല  ചേനില പനിശകുകേളഭാണട്ട്
ഇത്തരത്തനില  ഒരു പരഭാതനിക്കട്ട്  കേഭാരണമഭായതട്ട്.   ആ പനിശകുകേള പരനിഹരനിച്ചുസകേഭാണട്ട്
സര്ക്കഭാര്  തനിരുത്തല  ഉത്തരവട്ട്  പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഭഭാവനിയനില  ഭരണ
റനികപഭാര്ട്ടുകേളുസട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  തയ്യഭാറഭാക്കുന  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളനില
കൂടുതല  ജെഭാഗ്രത  പുലര്തവഭാന്  ബനസപട  എല്ലഭാ  ഉകദവഭാഗസ്ഥര്ക്കുലാം  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകുകേയുലാം കേഭാരവകേഭാരണ സഹനിതലാം ബഹു.  നനിയമസഭഭാ  സഭാമഭാജെനികേര്ക്കട്ട്  മറുപടനി
നലകുനതുമഭാണട്ട്.

പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില തഭാമസനിക്കുന കുടുലാംബങ്ങള

211 (913) ശതീ  .    വനി  .    സകേ  .    സനി  .    മമ്മേതട്ട് കകേഭായ :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ)  കകേരളത്തനില  പുറകമ്പഭാക്കുകേളനില  വതീടട്ട്  സകേടനി  തഭാമസനിക്കുന  എത്ര
കുടുലാംബങ്ങള ഉണട്ട്;

(ബനി)  പുറകമ്പഭാക്കനില  തഭാമസനിക്കുനവര്ക്കട്ട്  കറഷന്  കേഭാര്ഡുലാം  ഹവദതതനി
കേണക്ഷനുലാം ലഭനിക്കുനതനിനട്ട്  റസനിഡന്ഷവല സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  നലകേഭാന് നനിര്കദ്ദേശലാം
ഉണഭായനിട്ടുലാം  അതട്ട്  കൃതവമഭായനി  പഭാലനിക്കസപടുനനില്ല  എന  കേഭാരവലാം
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(സനി) എങനില ഇതട്ട് പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ - സനി)  വനിവരലാം കശഖരനിച്ചുവരുന.

റതീസര്കവ്വ നടപടനി

212 (914) ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .   വനിജെയദഭാസട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) 50 വര്ഷത്തനികലസറയഭായനി നടനവരുന റതീ-സർകവ്വ നടപടനി സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തതീകേരനിയ്ക്കുനതനിനട്ട്  എന്തു  നടപടനികേളഭാണട്ട്  സസതീകേരനിക്കുവഭാന്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;
വനിശദവനിവരലാം നൽകുകമഭാ ;

(ബനി)  ഈ  നടപടനി  ഇചഭാശക്തനികയഭാസട  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനിനുളള  പ്രഖവഭാപനലാം
നടതകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം 

(എ &ബനി)  സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (സഭാധഭാ.) നമ്പര് 409/2012/റവനബ  തതീയതനി
31-10-2012  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില  റതീസര്കവ്വ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനിലുലാം
അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് മഭാത്രലാം  സസകേഭാരവ ഭൂമനിയനിലുമഭായനി നനിജെസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
റതീസര്കവ്വ നടപടനികേള പുനരഭാരലാംഭനിചട്ട് സമയബനനിതമഭായനി പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന കേഭാരവലാം
സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

റതീസര്കവ്വ നടപടനികേള

213 (915) ശതീ  .   മഞളഭാലാംകുഴനി അലനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  റതീ-സര്കവ്വ  നടപടനികേള  ആരലാംഭനിചസതനഭാണട്ട്;  നഭാളനിതുവസര  എത്ര
വനികല്ലജുകേളനില  റതീ-സര്കവ്വ  പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്;  എത്ര  വനികല്ലജുകേളനില  റതീ-സര്കവ്വ
പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാനുണട്ട്;
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(ബനി)  റതീ-സര്കവ്വ നടപടനികേള പൂര്ത്തനിയഭാകേഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം  സൃഷ്ടനിചനിട്ടുള്ള
ബദനിമുട്ടുകേള ഗടൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(സനി)  റതീ-സര്കവ്വ  നടപടനികേള  എനട്ട്  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്  കേഴനിയുസമനഭാണട്ട്
കേരുതുനതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി  നടപടനികേള  ഊര്ജനിതസപടുതനതനിനട്ട്  നനിര്കദ്ദേശലാം
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  റതീ-സര്കവ്വ  നടപടനികേള  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്
പ്രകതവകേ  കേര്മ്മേപദതനി  ആസൂത്രണലാം  സചേയട്ട്  നടപനിലഭാക്കുകമഭാ;  വനിശദഭാലാംശലാം
സവളനിസപടുതകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  6-10-1965-സല ജെനി. ഒ. (എലാം. എസട്ട്.) 781/65/ ആര്. ഡനി. ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  റതീസര്കവ്വ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  ആരലാംഭനിച്ചു.   റതീസര്കവ്വ
നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയനിടനില്ല.  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ആസകേയുള്ള   1664
വനികല്ലജുകേളനില 881 വനികല്ലജുകേളുസട റതീസര്കവ്വ റനിക്കഭാര്ഡുകേള റവനബ ഭരണത്തനിനഭായനി
ഹകേമഭാറനിയനിട്ടുണട്ട്.   783 വനികല്ലജുകേളുസട റതീസര്കവ്വ പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണട്ട്. 

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി  &ഡനി)   സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവട്ട്  (സഭാധഭാ)  നമ്പര്  409/2012/റവനബ
തതീയതനി    31-10-2012  പ്രകേഭാരലാം സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് നനിലവനില റതീസര്കവ്വ സര്ക്കഭാര്
ഭൂമനിയനിലുലാം  അകപക്ഷ  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  മഭാത്രലാം  സസകേഭാരവ  ഭൂമനിയനിലുമഭായനി
നനിജെസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  റതീസര്കവ്വ നടപടനികേള പുനരഭാരലാംഭനിചട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി
പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന കേഭാരവലാം സര്ക്കഭാര് പരനികശഭാധനിച്ചുവരുന.

റവനബ മനിചഭൂമനി

214 (916) ശതീ  .    മുഹമ്മേദട്ട് മുഹസനിന് പനി  . :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  റവനബ  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില  നടത്തനിവരുന  ധനസഹഭായ  പദതനികേളുലാം
അവയുസട നടപടനിക്രമങ്ങളുലാം വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പടഭാമ്പനി  മണ്ഡലത്തനില നനിലവനിലുള്ള റവനത മനിചഭൂമനികേളുസട  പ്രകദശലാം
വനിസ്തൃതനി,  സര്കവ്വ നമ്പര് തുടങ്ങനിയ വനിശദവനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ടൂറനിസത്തനിനു  വളസരയധനികേലാം  സഭാദവതകേളുള്ള  രഭാമഗനിരനികക്കഭാടയുസട

വനിസ്തൃതനി  തുടങ്ങനിയ  വനിവരങ്ങള  ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനികനഭാടു  കചേര്നകേനിടക്കുന
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ഏസതങനിലുലാം  പ്രകദശങ്ങള  സസകേഭാരവ  വവക്തനികേളക്കട്ട്/ടസനിനട്ട്  പതനിച്ചുസകേഭാടുത്തനിട്ടുകണഭാ;

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;  നനിലവനില  ഈ  പ്രകദശലാം  ഏതു  വകുപനിസന്റെ  കേതീഴനിലഭാസണനട്ട്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) (1)  റവനബ വകുപനിനട്ട് കേതീഴനില മുഖവമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനില

നനിനലാം  ചേനികേനിത,  അപകേ ട  മരണലാം  തുടങ്ങനിയവയട്ട്  ധനസഹഭായലാം  നലകേനിവരുന.

ധനസഹഭായമഭായനി  ജെനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാര്  10,000  രൂപ വസരയുലാം,  റവനബ വകുപ്പുമനനി

25,000   രൂപ  വസരയുലാം  മുഖവമനനി  3,00,000  രൂപ  വസരയുലാം  അനുവദനിക്കുന.

മനനിസഭഭാ കയഭാഗതതീരുമഭാനത്തനിനട്ട്  വനികധയമഭായനി  മൂനട്ട്  ലക്ഷലാം രൂപയനില കൂടുതല

തുകേയുലാം അനുവദനിക്കഭാറുണട്ട്.

(2)  അകപക്ഷകേസന്റെ കുടുലാംബ വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാനലാം  1,00,000  (ഒരു ലക്ഷലാം)

രൂപയനില തഭാസഴയഭായനിരനിക്കണലാം.

(3)  ഒരു  വവക്തനിക്കട്ട്  ഒരു  തവണ  മഭാത്രകമ  മുഖവമനനിയുസട  ദുരനിതഭാശസഭാസ

നനിധനിയനിലനനിനലാം ധനസഹഭായലാം ലഭനിക്കുകേയുള.

(4)  കേവഭാന്സര്,  കേനിഡ്നനി  സലാംബനമഭായ ഗുരുതര കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  പ്രകതവകേ

സഭാഹചേരവലാം പരനിഗണനിചട്ട് ധനസഹഭായലാം ലഭനിചട്ട്  രണട്ട് വര്ഷത്തനിനുകശഷലാം വതീണ്ടുലാം

ധനസഹഭായത്തനിനട്ട് അകപക്ഷനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(5)  കേവഭാന്സര്,  വൃക്കകരഭാഗലാം,  ഹൃദയകരഭാഗലാം,  നബകറഭാ സലാംബനമഭായ കരഭാഗലാം,

ഫതീകമഭാഫതീലനിയ,  എയ്ഡ്സട്ട് എനതീ ഗുരുതര കരഭാഗങ്ങളക്കട്ട്  10,000  രൂപ വസര

അനുവദനിക്കുന.

(6) അപകേട മരണങ്ങളക്കട്ട് ഇരയഭാകുനവരുസട ആശനിതര്ക്കട്ട് മരണലാം നടനട്ട്

ഒരു വര്ഷത്തനിനുള്ളനില മുഖവമനനിയുസട ദുരനിതഭാശസഭാസ നനിധനിയനിലനനിനലാം ധനസഹഭായത്തനിനട്ട്

അകപക്ഷനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്.

(7)  തതീപനിടുത്തലാംമൂലലാം  വഭാസഗൃഹങ്ങളക്കുലാം,  സചേറുകേനിട വവഭാപഭാര സ്ഥഭാപനങ്ങളക്കുലാം

ഉണഭാകുന നഭാശനഷ്ടങ്ങളക്കുലാം  10,000  രൂപ വസരയുലാം അനുവദനിക്കുന.

(8)  വനിദവഭാര്തനികേളുലാം  കുടനികേളുലാം  ഉളസപടുന  കബഭാടപകേടലാം/കറഭാഡപകേടലാം

കപഭാലുള്ള  ദഭാരുണമഭായ  അപകേടങ്ങളനില  മരണലാം  സലാംഭവനിക്കുനവരുസട  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്

സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായലാം നലകുനണട്ട്.
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(9)  കസഭാടകേ  ശക്തനിയുള്ള  ഇനനങ്ങകളഭാ  മറ്റു  പദഭാര്തങ്ങകളഭാ  വഹനിക്കുന
വഭാഹനങ്ങള  അപകേടങ്ങളനിലസപടുകമ്പഭാകഴഭാ  അതുകപഭാലുള്ള  ആകേസ്മെനികേ
ദുരന്തങ്ങളനികലഭാ മരണമടയുനവരുസട കുടുലാംബത്തനിനട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ സഹഭായമഭായനി  ഒരു
ലക്ഷലാം രൂപ നലകുനണട്ട്.

നനിശ്ചനിത  മഭാതൃകേയനിലുള്ള  അകപക്ഷ  സവള്ളക്കടലഭാസനില  തയ്യഭാറഭാക്കനി  ആറു
മഭാസത്തനില  കേവനിയഭാത്ത  സമഡനിക്കല  സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്  (അപകേട  മരണലാം  നടന
കകേസുകേളനില  മരണ സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്, കപഭാസട്ട്കമഭാര്ടലാം സര്ടനിഫനിക്കറട്ട്, എഫട്ട്. ഐ. ആര്.,
വഭാര്ഷനികേ വരുമഭാന സര്ടനിഫനിക്കറട്ട് തുടങ്ങനിയവയുസട പകേര്പ്പുകേള) ഉള്ളടക്കലാം സചേയട്ട്
സ്ഥലലാം  വനികല്ലജെട്ട്  ഓഫതീസട്ട്/തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസട്ട്/കേളക്ടകററട്ട്  എനനിവനിടങ്ങളനില
സമര്പനിക്കഭാവനതഭാണട്ട്. അകപക്ഷ  വനികല്ലജെട്ട്  ഓഫതീസനില  സമര്പനിക്കുനതഭാണട്ട്
ഉചേനിതലാം. 

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  കൃഷനിനഭാശമുണഭാകുന  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  സലാംസ്ഥഭാന  ദുരന്ത
പ്രതനികേരണ നനിധനിയനില നനിനലാം ആശസഭാസ ധനസഹഭായലാം നലകുനണട്ട്.  2 ഏക്കര്
വസര  ഹകേവശമുള്ള  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  ഭൂമനിനഭാശമുണഭായതനിനട്ട്
നനിബനനകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി ഒരു സഹക്ടറനിനട്ട് പരമഭാവധനി  12,200  രൂപ വസര
ആശസഭാസ  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനണട്ട്.  കകേന്ദ്ര  ഗവണസമന്റെനിസന്റെ
നനിര്കദ്ദേശങ്ങളക്കനുസൃതമഭായനി പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ള  20-5-2015-സല സ.  ഉ. (ഹകേ)
194/2015/ഡനി.എലാം.ഡനി.,  23-7-2015 -സല സ. ഉ. (ഹകേ) 343/2015/ഡനി.എലാം.ഡനി.
എനതീ  സര്ക്കഭാര്  ഉത്തരവകേളനിസല  മഭാനദണ്ഡങ്ങള  ആനുസരനിചഭാണട്ട്  പ്രസ്തുത
ആശസഭാസ ധനസഹഭായലാം അനുവദനിക്കഭാറുള്ളതട്ട്.

കകേരള  ഭൂപരനിഷ്കരണ  നനിയമലാം  നടപനിലഭാക്കനിയതുമൂലലാം  വരുമഭാന  മഭാര്ഗ്ഗലാം
നഷ്ടസപടട്ട്  അവശത അനുഭവനിക്കുനതുലാം വഭാര്ഷനികേ  വരുമഭാനലാം  50,000  രൂപയനില
തഭാസഴയുള്ളതുമഭായ മുന് ജെനനിമഭാരഭായ  174   കപര്ക്കട്ട് സര്ക്കഭാര് പ്രതനിമഭാസലാം 3,000
രൂപ വതീതലാം സപന്ഷന് അനുവദനിച്ചു നലകുനണട്ട്.  ഇതനിനുള്ള അകപക്ഷ ബനസപട
തഹസനിലദഭാര്മഭാര്ക്കഭാണട്ട് നലകകേണതട്ട്:

(ബനി)  (1) ഓങ്ങല്ലൂര്  വനികല്ലജെനില (1) സര്കവ്വ  316 -ല  0.6530 സഹക്ടര്

(2) ഓങ്ങല്ലൂര്  വനികല്ലജെനില (1) സര്കവ്വ  317 -ല  0.6740 സഹക്ടര്

(3) തൃത്തഭാല വനികല്ലജെനില (1) സര്കവ്വ  186/1- ല  0.1498 സഹക്ടര്

ആസകേ    1.4768   സഹക്ടര്
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(സനി) പടഭാമ്പനി തഭാലൂക്കനില ഓങ്ങല്ലൂര് (1) വനികല്ലജെനില കബഭാക്കട്ട്  30   റതീസര്കവ്വ
130-ലസപട രഭാമഗനിരനികക്കഭാടയുസട ഏകേകദശ വനിസ്തൃതനി   44.8500  സഹക്ടര് ആണട്ട്.
ഇതനികനഭാടട്ട്  കചേര്നട്ട്  കേനിടക്കുന  ഭൂമനി  പതനിച്ചു  നലകേനിയനിടനില്ല.   നനിലവനില  ഈ
പ്രകദശലാം വനലാം വകുപനിസന്റെ കേതീഴനിലഭാണട്ട്.

റവനബ പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനി

215 (917) ശതീ  .    പനി  .    ഉഹബദുള്ള :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മലപ്പുറലാം  മണ്ഡലത്തനിസല ഏറനഭാടട്ട്  തഭാലൂക്കനിസല പൂകക്കഭാട്ടൂര്  പഞഭായത്തനിസല
റവനബ പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനി സലാംബനനിച കേണക്കുകേള സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പക്കലുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില അവയുസട സലഭാകക്കഷന്,  വനിസതീര്ണലാം എനനിവ സലാംബനനിചട്ട്
വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(സനി)  ഏസതങനിലുലാം  കപ്രഭാജെക്ടുകേളക്കട്ട്  സര്ക്കഭാകരഭാ  പഞഭായകത്തഭാ  പ്രസ്തുത
സ്ഥലലാം ഉപകയഭാഗസപടുതവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ഡനി)  ഉസണങനിൽ  എസന്തങനിലുലാം  നടപടനികേള  സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാസയനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ-ഡനി) മലപ്പുറലാം മണ്ഡലത്തനിസല ഏറനഭാടട്ട് തഭാലൂക്കനിസല പൂകക്കഭാട്ടൂര് പഞഭായത്തനിസല
വനികല്ലജെട്ട്  ഓഫതീസട്ട്  സ്ഥനിതനി  സചേയ്യുന  കബഭാക്കട്ട്  നമ്പര്  55  -ല  റതീ.  സ.
361/1-ല   0.0626    സഹക്ടര്  സ്ഥലലാം    മഭാത്രകമ  ടനി  പഞഭായത്തനില  റവനബ
പുറകമ്പഭാക്കട്ട് ഭൂമനിയഭായനിട്ടുള.

ഇടുക്കനി ജെനില്ലയനിസല റതീസര്കവ്വ നടപടനികേള

216 (918) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) ഇടുക്കനി ജെനില്ലയനിസല റതീസര്കവ്വ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചതട്ട് എനഭാണട്ട്;

(ബനി)  എത്ര  വനികല്ലജുകേളനില  റതീസര്കവ്വ  നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണട്ട്;
അവയുസട കപരുവനിവരലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) റതീസര്കവ്വ നടപടനികേള എനകത്തക്കട്ട് പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാന് സഭാധനിക്കുലാം;

(ഡനി)  റതീസര്കവ്വ  നടപടനികേള  അടനിയന്തരമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനട്ട്
സസതീകേരനിച ന ടപടനികേള വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  1971  കേഭാലയളവനിലഭാണട്ട്  ഇടുക്കനി  ജെനില്ലയനില  റതീസര്കവ്വ  നടപടനികേള
ആരലാംഭനിചതട്ട്.
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(ബനി)  29  വനികല്ലജുകേളനില  റതീസര്കവ്വ   നടപടനികേള  പൂര്ത്തനിയഭാക്കഭാനുണട്ട്.
അവയുസട കപരുവനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.*

(സനി & ഡനി) സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട് (സഭാധഭാ) നമ്പര് 409/2012/റവനബ തതീയതനി
31-10-2012  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  നനിലവനില  റതീസര്കവ്വ  സര്ക്കഭാര്  ഭൂമനിയനിലുലാം
അകപക്ഷ ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് മഭാത്രലാം സസകേഭാരവ ഭൂമനിയനിലുമഭായനി നനിജെസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.
റതീസര്കവ്വ   നടപടനികേള  പുനരഭാരലാംഭനിചട്ട്  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുന
കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

ഉടുമ്പന്കചേഭാല തഭാലൂക്കനിസല റതീസര്കവ്വ നടപടനികേള

217 (919) ശതീ  .   എലാം  .   എലാം  .   മണനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)   ഉടുമ്പന്കചേഭാല  തഭാലൂക്കനിസല  റതീസര്കവ്വ  നടപടനികേളുമഭായനി  ബനസപടട്ട്
എത്ര  പരഭാതനികേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്;  ഇവയനില  എത്ര  പരഭാതനികേള  പരനിഹരനിക്കഭാന്
കേഴനിഞനിട്ടുണട്ട്; ഇതു സലാംബനനിച വനിവരങ്ങള വനികല്ലജെട്ട് തനിരനിചട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  റതീസര്കവ്വ  നടപടനികേള  സലാംബനനിച  പരഭാതനികേള  യഥഭാസമയലാം
പരനിഹരനിക്കഭാന് കേഴനിയഭാത്ത സഭാഹചേരവലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പരഭാതനികേള പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്  വനികല്ലജെട്ട്  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില അദഭാലത്തട്ട്
നടതനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉടുമ്പന്കചേഭാല  തഭാലൂക്കനിസല  റതീസര്കവ്വ  നടപടനികേളുമഭായനി  ബനസപടട്ട്
18859  പരഭാതനികേള ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇതനില  17512  പരഭാതനികേള തതീര്പഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
1347  പരഭാതനികേള കശഷനിക്കുന. വനികല്ലജെട്ട് തനിരനിച്ചുള്ള വനിവരങ്ങള അനുബനമഭായനി
ഉളസപടുത്തനിയനിരനിക്കുന.*

(ബനി) ഉണട്ട്.

(സനി)  ഇകപഭാള പരനിഗണനയനില ഇല്ല.  ജെനി.  ഒ.  (എലാം.  എസട്ട്.)  200/2010/
റവനബ  തതീയതനി 31-5-2010 പ്രകേഭാരലാം റതീസര്കവ്വ പൂര്ത്തനിയഭാക്കനിയ വനികല്ലജുകേളനിസല
ഭൂപരഭാതനികേളനികനല  അതഭാതട്ട്  തഭാലൂക്കട്ട്  ഓഫതീസുകേള  മുഖഭാന്തനിരലാം  നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡട്ട് വകേ സ്ഥലത്തനിസന്റെ ഫലപ്രദമഭായ വനിനനികയഭാഗലാം 

218 (920) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .   കമഭാന്സട്ട്  കജെഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജെയരഭാജെട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ) ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിനു സസന്തമഭായനി എത്ര സഹക്ടര് ഭൂമനിയുസണനട്ട്

അറനിയനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കബഭാര്ഡനിനട്ട്  ഏറവലാം  കൂടുതല  ഭൂമനിയുള്ളതട്ട്  ഏതട്ട്  ജെനില്ലയനിലഭാണട്ട്;
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഹടൗസനിലാംഗട്ട് കബഭാര്ഡനിനു സസന്തമഭായനിട്ടുള്ളതുലാം സവറുസത കേനിടക്കുനതുമഭായ
ഭൂമനി  എപ്രകേഭാരലാം  ഉപകയഭാഗസപടുത്തഭാനഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;  ഇതനിനഭായനി
പദതനികേള ഏസതങനിലുലാം വനിഭഭാവനലാം സചേയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ കബഭാര്ഡനിനട്ട്  58.6310 സഹക്ടര് ഭൂമനിയുണട്ട്.

(ബനി) എറണഭാകുളലാം ജെനില്ലയനില  11.5451 സഹക്ടര്.

(സനി) മറുപടനി അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

നവ ഭവന പദതനി

219 (921) ശതീ  .   എലകദഭാ എബഹഭാലാം : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  നവ ഭവന പദതനി പ്രകേഭാരലാം നനിര്മ്മേനിച വതീടുകേളുസട കശഭാചേനതീയഭാവസ്ഥ
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  എങനില  പ്രസ്തുത  വതീടുകേളുസട  നവതീകേരണത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന
പദതനികേള എസന്തഭാസക്കസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  പദതനി പ്രകേഭാരലാം അനുവദനിചനിട്ടുള്ള വതീടുകേള സസകേമഭാറലാം  സചേയ്യുനതനിനട്ട്
നനിലവനിലുള്ള മഭാര്ഗ്ഗനനിര്കദ്ദേശങ്ങളുലാം നനിയമപരമഭായ നടപടനികേളുലാം എസന്തഭാസക്കസയനട്ട്
അറനിയനിക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം 

(എ-സനി) വനിവരലാം കശഖരനിച്ചു നലകുനതഭാണട്ട്.

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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വനി.റനി. സസബഭാസവന് സമകമ്മേഭാറനിയല പഭാര്ക്കട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം

220 (922) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് റവനബവലാം
ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡനിസന്റെ  ഉടമസ്ഥതയനില,
കേടപനയനില  നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന  വനി.റനി.  സസബഭാസവന്  സമകമ്മേഭാറനിയല
പഭാര്ക്കനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് ഭരണഭാനുമതനി ലഭനിചതട്ട് എനഭാസണനലാം ആയതനിസന്റെ
തുടര്നടപടനികേള ഏതുഘടത്തനിലഭാസണനലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  പ്രസ്തുത പദതനിയുസട നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവൃര്ത്തനികേള എകപഭാള തുടങ്ങഭാന്
സഭാധനിക്കുസമനട്ട് അറനിയനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  വനി.റനി.  സസബഭാസവന്  സമകമ്മേഭാറനിയല  പഭാര്ക്കനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
4-3-2016-സല ഉത്തരവട്ട് പ്രകേഭാരലാം ഭരണഭാനുമതനി നലകുകേയുണഭായനി. ടനി ഭരണഭാനുമതനി
പ്രകേഭാരലാം  പഭാര്ക്കട്ട്  സമയനിന്റെനന്സട്ട്/നടത്തനിപനിനട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്/തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ
സ്ഥഭാപനലാം  ഉചേനിതമഭായ  സഭാമ്പത്തനികേ  മഭാര്ഗ്ഗലാം   ഉറപഭാക്കനിയതനിനുകശഷലാം മഭാത്രകമ
നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തഭാന്  പഭാടുള.  അതനിന്  പ്രകേഭാരലാം  കേടപന
മുനനിസനിപഭാലനിറനി അധനികേഭാരനികേളുമഭായനി ചേര്ച നടത്തനിസയങനിലുലാം അന്തനിമ അഭനിപ്രഭായലാം
മുനനിസനിപല  അധനികേഭാരനികേളനിലനനിനലാം  ലഭനിചനിടനില്ല.  മുനനിസനിപല  അധനികേഭാരനികേളുമഭായനി
ധഭാരണയനിസലതനതനിനുള്ള തുടര്നടപടനികേള കകേരള സലാംസ്ഥഭാന ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ
കബഭാര്ഡനിലനനിനലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(ബനി) മുനനിസനിപല  അധനികേഭാരനികേളുമഭായനി കമല വനിഷയലാം സലാംബനനിചട്ട് അന്തനിമ
തതീരുമഭാനത്തനില  എത്തനിയതനിനുകശഷലാം  കേരഭാറനികലര്സപടട്ട്  മഭാത്രകമ  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.

ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി

221 (923) ശതീ  .   സകേ  .   സനി  .   കജെഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .   ഷഭാഫനി പറമ്പനില :
ശതീ  .   ഹഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .    കറഭാജെനി  എലാം  .    കജെഭാണ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
(എ)  ഭൂരഹനിതരഭായ  ബനി.  പനി.  എല.  കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട്  അപഭാര്ടട്ട്സമന്റുകേള

നനിര്മ്മേനിചട്ട് നലകേഭാന് പദതനിയുകണഭാ; ഉസണങനില വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  സസന്തമഭായനി  വതീടനില്ലഭാത്ത  കുടുലാംബങ്ങളുസടയുലാം  ഭൂമനി  ഉണഭായനിട്ടുലാം
വതീടനില്ലഭാത്ത കുടുലാംബങ്ങളുസടയുലാം കേണക്കട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനിയനില ഇതനിനകേലാം എത്ര അകപക്ഷകേള
ലഭനിച്ചു; മുന്സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് എത്രകപര്ക്കട്ട് ഭൂമനി പതനിച്ചു നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്;

(ഡനി)  ഈ  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേഭാലയളവനില  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര
കുടുലാംബങ്ങളക്കട്ട് ഭൂമനി നലകേനിസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  ഭൂരഹനിതരഭായ  ബനി.  പനി.  എല.  വനിഭഭാഗത്തനിലുള്ള  കുടുലാംബങ്ങളക്കഭായനി
ബഹുനനില അപഭാര്ടട്ട്സമന്റുകേളുലാം ഭൂമനി സസന്തമഭായുള്ള ബനി.  പനി.  എല./തഭാഴ്ന്ന  വരുമഭാന
വനിഭഭാഗത്തനിലസപടവര്ക്കട്ട്  പലനിശ  സബ്സനിഡനി  നലകുന  വഭായ്പകേളുലാം  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളനിസല  ദരനിദരഭായവര്ക്കഭായനി  ഒരു  വഭാര്ഡനില  ഒരു  വതീടട്ട്
എന പദതനിയുലാം ഉളസപടുത്തനിസക്കഭാണ്ടുള്ള  "എല്ലഭാവര്ക്കുലാം വതീടട്ട്”എന പദതനിക്കട്ട്
1-2-2016-സല സ.  ഉ. (എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  6.2016/ഭവനലാം പ്രകേഭാരലാം അലാംഗതീകേഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

ആദവ  ഘടമഭായനി  സസന്തമഭായനി  ഭൂമനിയുള്ള  ബനി.പനി.എല.  വനിഭഭാഗക്കഭാര്ക്കഭായനി
7000  വതീടുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കുന  പദതനി  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണ  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്  25-2-2016-സല സ.ഉ. (എലാം.എസട്ട്.)  നമ്പര്  15/2016/ഭവനലാം-ലൂസട
ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സസന്തമഭായനി   വതീടനില്ലഭാത്ത  കുടുലാംബങ്ങളുസടയുലാം  ഭൂമനി  ഉണഭായനിട്ടുലാം
വതീടനില്ലഭാത്ത കുടുലാംബങ്ങളുസടയുലാം കേണക്കട്ട് ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനി പ്രകേഭാരലാം
കശഖരനിചനിടനില്ല.  സസന്തമഭായനി  ഭൂമനിയനില്ലഭാത്ത  കുടുലാംബങ്ങള  സമര്പനിചനിട്ടുള്ള
അകപക്ഷകേളനിലനനിനട്ട്  നനിശ്ചനിത  മഭാനദണ്ഡങ്ങളുസട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത കകേരളലാം പദതനിയുസട ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള സതരസഞടുത്തതട്ട്.

(സനി)  ഭൂമനി ലഭനിക്കുനതനിനുകവണനി  2,91,757  അകപക്ഷകേള ലഭനിചനിട്ടുണഭായനിരുന.
അതനില  നനിനലാം  2,43,928   കുടുലാംബങ്ങസള  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളഭായനി  സതരസഞടുക്കുകേയുലാം 
ഇതനില  58,398  കപര്ക്കട്ട്  ഭൂമനി  അനുവദനിക്കുകേയുലാം  സചേയനിട്ടുണട്ട്.   അനുവദനിച  ഭൂമനി
ഹകേമഭാറുനതനിനുള്ള നടപടനികേള പൂര്ണമഭായനിടനില്ല.

1-2-2014   മുതല   31-3-2014  വസര  വതീണ്ടുലാം  അകപക്ഷകേള
ക്ഷണനിചനിരുന.  കൂടഭാസത സപഭാതു ജെനസമ്പര്ക്ക പരനിപഭാടനിയനിലുലാം  റവനത സര്കവ്വ
അദഭാലത്തനിലുലാം  പദതനിയനികലയട്ട്  അകപക്ഷകേള  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.   പ്രസ്തുത
അകപക്ഷകേളനില  നനിനട്ട്  പദതനിയുസട  മഭാനദണ്ഡങ്ങളക്കനുസൃതമഭായ
ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കസള കേസണതന പ്രവര്ത്തനലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിടനില്ല.

1751/2018
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(ഡനി)  ഭൂരഹനിതരനില്ലഭാത്ത  കകേരളലാം  പദതനി   പ്രകേഭാരലാം  അനുവദനിച  ഭൂമനി

പൂര്ണമഭായുലാം  ഹകേമഭാറുനതനിനുലാം  അനുവദനിച  ഭൂമനിയനികനല ഉണഭായനിട്ടുള്ള ആകക്ഷപങ്ങളക്കട്ട്

പരനിഹഭാരലാം കേഭാണുനതനിനുമഭാണട്ട്  ഇകപഭാള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുനതട്ട്.

ഭവനരഹനിതര്ക്കുള്ള പദതനി

222 (924)   ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവത്തനിനട്ട്

റവനബവലാം ഭവനനനിര്മ്മേഭാണവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  ഭവനരഹനിതസര  സഹഭായനിക്കുനതനിനട്ട്  പുതനിയപദതനി

ആവനിഷ്കരനിക്കുനകണഭാ ;എങനില വനിശദഭാലാംശലാം സവളനിസപടുതകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

ഉണട്ട്.

വരുന  അഞട്ട്  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില  കകേരളത്തനിസല  എല്ലഭാ  ഭൂരഹനിതരഭായ

ഭവനരഹനിതര്ക്കുലാം  സസന്തമഭായനി സതഭാഴനില സചേയട്ട് ഉപജെതീവനലാം നനിര്വ്വഹനിക്കനതനിനുലാം

സമൂഹത്തനിസന്റെ  നടത്തനിപനിലുലാം  നനിലനനിലപനിലുലാം  ഭഭാഗഭഭാക്കഭാകുവഭാനുലാം  സഭാമ്പത്തനികേ

കസവനങ്ങള ഉളസപസട  എല്ലഭാ സഭാമൂഹനികേ കക്ഷമ പദതനികേളുസടയുലാം പ്രകയഭാജെനലാം

കകേന്ദ്രതീകേരനിക്കുവഭാനുലാം  ഉതകുന തരത്തനിലുള്ള  സുരക്ഷനിതവലാം  മഭാനവവമഭായ  വതീടുകേള

ലഭവമഭാക്കുകേ എനള്ളതഭാണട്ട് ഈ പദതനിയുസട ലക്ഷവലാം.

കേടല മതവസമ്പത്തനിസന്റെ സലാംരക്ഷണലാം

223 (925) ശതീ  .   വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :

ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്സസന്റെട്ട് :

ശതീ  .   ഹഹബനി ഈഡന് :

ശതീ  .    സണനി  കജെഭാസഫട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിസന്റെ  കേടല  മതവ  സമ്പത്തട്ട്  കേഴനിഞ  കേഭാല

നൂറഭാണനിനനിടയനിസല ഏറവലാം തഭാഴ്ന്ന  നനിലവഭാരത്തനികലയ്സക്കത്തനിസയന കകേന്ദ്ര സമുദ

മതവ ഗകവഷണ കകേന്ദ്രത്തനിസന്റ പഠനലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  മതവ  സമ്പത്തനിസന്റ  സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി

എസന്തഭാസക്ക ഇടസപടലുകേളഭാണട്ട് നടത്തനിയനിട്ടുളളതട്ട്; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വവതനിയഭാനലാം  മതവ  സമ്പത്തട്ട്  കുറയുനതനിനട്ട്
കേഭാരണമഭാകുനതഭായനി ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി)  നനിലവനിലുളള  നനിയമങ്ങള  കേര്ശനമഭാക്കനി  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുസട
സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.  സനി.  എലാം.  എഫട്ട്.  ആര്.  ഐ.  യുസട കേണക്കനുസരനിചട്ട്  2012-നു
കശഷലാം കകേരള തതീരത്തട്ട് മതവലഭവതയനില ഗണവമഭായ കുറവട്ട് ഉണഭായനിട്ടുണട്ട്.  2014-സന
അകപക്ഷനിചട്ട് 2015-ല മതവ ലഭവതയനില 0.94 ലക്ഷലാം ടണ കുറവണഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  മതവ  സമ്പത്തനിസന്റെ   സലാംരക്ഷണത്തനിനഭായനി  എല്ലഭാ
വര്ഷവലാം  47  ദനിവസലാം മണസൂണകേഭാല കടഭാളനിലാംഗട്ട്  നനികരഭാധനലാം നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.
മതവ  സമ്പത്തട്ട്  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനുലാം  അനധനികൃത  മതവബനനലാം
തടയുനതനിനുമഭായനി മഹറന് എന്കഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട് വനിഭഭാഗലാം കേടല പകടഭാളനിലാംഗട്ട് നടത്തനി
വരുന.  കൂടഭാസത കകേരള  മഹറന് ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  സറഗുകലഷന് ആക്ടനിസല വവവസ്ഥകേളക്കട്ട്
വനികധയമഭായനി  അനധനികൃത   മതവബനനലാം  നടതനവര്സക്കതനിസര  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കഭാറുണട്ട്.

മതവസമ്പത്തട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  സപഭാതു  ജെലഭാശയങ്ങളനില
മതവ/സകേഭാഞട്ട്  വനിത്തട്ട്  നനികക്ഷപനിക്കുന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.   മതവ
സകങതങ്ങള സ്ഥഭാപനിക്കുകേ എനതീ പദതനികേളുലാം  നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  14  ഇനലാം
സചേറു  മതവങ്ങസള പനിടനിക്കുനതട്ട് നനികരഭാധനിച്ചുസകേഭാണട്ട് ഉത്തരവട്ട് പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  സനി.  എലാം.  എഫട്ട്.  ആര്.  ഐ.  യുസട  പഠനത്തനില  കേഭാലഭാവസ്ഥ
വവതനിയഭാനവലാം  മതവ സമ്പത്തട്ട് കുറയുനതനിനട്ട് കേഭാരണമഭാസണനട്ട് അനുമഭാനനിക്കസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി)  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമങ്ങള  കേര്ശനമഭാക്കുനകതഭാസടഭാപലാം പുതനിയ വവവസ്ഥകേള
ഉളസപടുത്തനി  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുസട  സലാംരക്ഷണത്തനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേള ക്കുലാം മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി വനിധവകേളക്കുമുള്ള
പ്രതനിമഭാസ സപന്ഷന് 

224 (926) ശതീ  .   എ  .   എലാം  .   ആരനിഫട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് മതവ
ബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം
മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി  വനിധവകേളക്കുലാം
ലഭനിച്ചുസകേഭാണനിരുന പ്രതനിമഭാസ സപന്ഷന് വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുളള നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;



244       കകേരള നനിയമസഭ                      സസപ്റലാംബര് 29, 2016

(ബനി)  ഈ  കമഖലയനിസല  വനിദവഭാര്തനികേളക്കുള്ള  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവങ്ങള
വര്ദനിപനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; എങനില വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) 3-9-2016 -സല സ. ഉ. (സഭാധഭാ) 569/2016/ മ. തു. വ. നമ്പര് ഉത്തരവട്ട്
പ്രകേഭാരലാം  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി/മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി വനിധവ സപന് ഷന്  2016  ജൂണ
മഭാസലാം മുതല പ്രതനിമഭാസലാം  1,000  രൂപയഭായനി  വര്ദനിപനിചട്ട് നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  നനിരക്കട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുന  കേഭാരവലാം  ഇകപഭാള  പരനിഗണനയനിലനില്ല.
പടനികേജെഭാതനി/പടനികേവര്ഗ്ഗ  വകുപട്ട്  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവങ്ങള  വര്ദനിപനിക്കുന  നനിരക്കനില
മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുസട  മക്കളക്കുലാം  വനിദവഭാഭവഭാസഭാനുകൂലവങ്ങള ലഭവമഭാക്കുനതഭാണട്ട്.

ശചേനിതസ തതീരലാം പദതനി

225 (927) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് :
ശതീ  .    ജെനി  .   എസട്ട്  .   ജെയലഭാല :
ശതീമതനി ഗതീതഭാ കഗഭാപനി :
ശതീ  .    സകേ  .    രഭാജെന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേടലത്തതീരത്തട്ട്  മഭാലനിനവങ്ങള  സകേഭാണ്ടുവനട്ട്  തളന  പ്രവണത
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  തതീരകദശകമഖലസയ  മഭാലനിനവ  മുക്തമഭാക്കുനതനിനുള്ള  'ശചേനിതസതതീരലാം'
പദതനി  നനിലവനിലുകണഭാ;  ഉസണങനില  പദതനിയുസട  ഉകദ്ദേശവലക്ഷവങ്ങള
സവളനിസപടുതകമഭാ;

(സനി)  പദതനി  വഴനി  കശഖരനിക്കുന  മഭാലനിനവത്തനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാര്ജനവലാം,
കേഭാരവകേര്തവതസവലാം എപ്രകേഭാരമഭാണട്ട് നനിര്വ്വഹനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി) പദതനിയുസട നടത്തനിപട്ട് ഏസതഭാസക്ക ഏജെന്സനികേസളയഭാണട്ട് ഏല്പനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേടലത്തതീരത്തട്ട്  മഭാലനിനവങ്ങള  സകേഭാണ്ടുവനട്ട്  തളന  പ്രവണത
ശദയനിലസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) 'ശചേനിതസതതീരലാം പദതനി'  ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.  കകേരളതതീരസത്ത മുഴുവന്
മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി  കുടുലാംബങ്ങളക്കുലാം  ശദമഭായ  കുടനിസവള്ളവലാം  സുരക്ഷനിതമഭായ
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കടഭായട്ട് ലറ്റുകേളുലാം തതീരത്തനിലഭാസകേ ഫലപ്രദമഭായ മഭാലനിനവ സലാംസരണ സലാംവനിധഭാനങ്ങളുലാം
മനികേച ശചേനിതസകബഭാധവലാം ശതീലങ്ങളുലാം പ്രദഭാനലാം സചേയ്യുകേ എനതഭാണട്ട് പദതനിയുസട
ഉകദ്ദേശവലാം.  ശചേനിതസതതീരലാം  പദതനിയുസട  ഭഭാഗമഭായനി  എല്ലഭാ  തതീരകദശ  തകദ്ദേശ
സസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുസടയുലാം  കമധഭാവനികേളുസടയുലാം  ജെനില്ലഭാ  കേളക്ടര്മഭാരുസടയുലാം
ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  ഉകദവഭാഗസ്ഥരുസടയുലാം കയഭാഗലാം  വനിളനിചട്ട്  കചേര്ത്തട്ട്  തതീരകദശതലാം
കേഭായകലഭാരതലാം  മഭാലനിനവലാം  തളനവര്സക്കതനിസര  കേര്ശന  നനിയമ  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുവഭാന് നനിര്കദ്ദേശനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  തകദ്ദേശ  സസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനങ്ങളുസടയുലാം  ശചേനിതസ  മനിഷസന്റെയുലാം
സഹകേരണകത്തഭാടുലാം  പങഭാളനിത്തകത്തഭാസടയുമഭാണട്ട്  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനട്ട്
ഉകദ്ദേശനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.  പദതനിയുസട ഭഭാഗമഭായനി വൃത്തനിയുള്ളതുലാം ഉപകയഭാഗക്ഷമവമഭായ
ശടൗചേഭാലയങ്ങള തതീരപ്രകദശത്തട്ട് ഒരുക്കുനതനിനുലാം തതീരലാം വൃത്തനിയഭായനി നനിലനനിര്തനതനിനുലാം
കവണനി  ആവശവമഭായ  സഡസട്ട്  ബനിനകേള  സ്ഥഭാപനിചട്ട്  അതനിലൂസട  കശഖരനിക്കുന
ഖരമഭാലനിനവങ്ങസള  ഹജെവ-അഹജെവങ്ങളഭായനി  തരലാംതനിരനിക്കുകേയുലാം  അഹജെവ
മഭാലനിനവങ്ങളനില  വനിശനിഷവഭാ  പ്ലഭാസനിക്കനിസന തരലാംതനിരനിചട്ട്  കറഭാഡു നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്
പ്രകയഭാജെനസപടുതനതനിനുമഭാണട്ട്  ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിസന്റെ
ഭഭാഗമഭായനി  കബഭാധവലക്കരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  പ്രചേരണ  പരനിപഭാടനികേളുലാം  നടത്തനി
വരുന.  ശചേനിതസ മനിഷനുലാം തകദ്ദേശ സസയഭരണ സ്ഥഭാപനങ്ങളുലാം കേസണത്തനിയനിട്ടുള്ള
ഏജെന്സനികേള  മുഖഭാന്തനിരമഭാണട്ട്  പദതനിയനിലൂസട  കശഖരനിക്കുന  പ്ലഭാസനികേട്ട്
മഭാലനിനവങ്ങള  സലാംസരനിക്കുനതട്ട്.   പദതനിക്കട്ട്  ജെനകേതീയ പങഭാളനിത്തലാം ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി
മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള,  വനനിതഭാ  സസയലാം  സഹഭായ
സലാംഘങ്ങള,  എന്.ജെനി.ഒ.കേള,  കേമ്മേബണനിറനി  ഓര്ഗഹനകസഷനുകേള,  ബഭാങ്കുകേള,
സസകേഭാരവ  സ്ഥഭാപനങ്ങള,  സപഭാതുജെനങ്ങള  എനനിവരുസട  പൂര്ണ  സഹഭായ
സഹകേരണകത്തഭാസടയഭാണട്ട് പദതനി നടപഭാക്കുനതട്ട്.

(ഡനി) പദതനിയുസട പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനലാം എന നനിലയട്ട് ജെനില്ലഭാ കേളക്ടര്മഭാരുസട
അദവക്ഷതയനില  കയഭാഗലാം  വനിളനിചട്ട്  ചേര്ച  നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  സസയലാം  സഹഭായ
സലാംഘങ്ങളുസടയുലാം സനദ പ്രവര്ത്തകേരുസടയുലാം പങഭാളനിത്തകത്തഭാസട തതീരപ്രകദശത്തട്ട്
സര്കവ്വ നടപടനികേള ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.

ടനി. എസട്ട്. കേനഭാലനില സ്ഥഭാപനിചനിരുന ചേതീനവലകേള

226 (928) ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  ടനി.  എസട്ട്.  കേനഭാലനില  സ്ഥഭാപനിചനിരുനചേതീനവലകേള
കദശതീയ  ജെലപഭാതയുസട  നവതീകേരണകത്തഭാടനുബനനിചട്ട്  നതീക്കലാം  സചേയതട്ട്
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;
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(ബനി)  എങനിലഎത്ര സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് ജെതീവകനഭാപഭാധനിയഭായ ചേതീനവലകേള
നഷ്ടസപട്ടുസവനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  ചേതീനവലകേള  നഷ്ടസപട  മതവസതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഇസല്ലങനിലനഷ്ടപരനിഹഭാരലാം  നലകുനതനിനട്ട്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) 21 സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്. 

(സനി)  ചേതീനവലകേള  നഷ്ടസപട  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

കേടലഭനിത്തനി നനിര്മ്മേഭാണലാം

227 (929) ശതീ  .   സനി  .   സകേ  .   നഭാണു : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഒഞനിയലാം ഗ്രഭാമപഞഭായത്തനില അറക്കല കക്ഷത്രത്തനിനു മുമ്പനില കേടല
ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  എത്ര  ലക്ഷലാം  രൂപയുസട  പ്രവൃത്തനിയഭാണട്ട്  ഹഭാര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗനിസന്റെ കമലകനഭാടത്തനില നടത്തനിയസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കേഴനിഞ മഴക്കഭാലത്തട്ട് പ്രകദശസത്ത കേടലഭനിത്തനി തകേര്നകപഭാള പുനര്
നനിര്മ്മേനിക്കഭാന് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ; ഉസണങനില വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  ഒഞനിയലാം  ഗ്രഭാമപ ഞഭായത്തനില  അറക്കല  കക്ഷത്രത്തനിനു  മുമ്പനില
കേടലഭനിത്തനി ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട് വകുപട്ട് നനിര്മ്മേനിചനിടനില്ല. എനഭാല ഒഞനിയലാം
പഞഭായത്തനില  സഭായനിമഠലാം  അറയല  സടമ്പനിള  കേറുകേചഭാല  ബതീചട്ട്  കറഭാഡനിനട്ട്
തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുസട  നനിലവഭാരലാം  സമചസപടുതന  പദതനിയനില  ഉളസപടുത്തനി
85 ലക്ഷലാം രൂപയുസട ഭരണഭാനുമതനി നലകുകേയുലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപട്ട്
ടനി  പ്രവൃത്തനി  ഏര്പഭാടഭാക്കനി  പുര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  സചേയനിട്ടുണട്ട്.  ടനി  പ്രവൃത്തനിയനില
ഉളസപടുത്തനി 73  മതീറര് നതീളത്തനില കറഭാഡുമഭായുള്ള സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി കകേഭാണക്രതീറട്ട്
കബഭാക്കുകേള ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സചേയനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  സലാംരക്ഷണ ഭനിത്തനി  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനഭായനി
25.50 ലക്ഷലാം രൂപ സചേലവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കേഴനിഞ  മഴക്കഭാലത്തട്ട്  ഇളകേനി  വതീണ  കകേഭാണക്രതീറട്ട്  കബഭാക്കുകേള
പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.
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തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന്

228 (930) ശതീ  .    സകേ  .    ദഭാസന് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  മതവ  ബനന  വകുപട്ട്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
പ്രഖവഭാപനിചതുലാം ഭരണഭാനുമതനിയുള്ളതുമഭായ പ്രവൃത്തനികേള ഏസതല്ലഭാലാം;

(ബനി)  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന  സകേഭായനിലഭാണനി
മണ്ഡലത്തനില നടന വരുന പ്രവൃത്തനികേള എസന്തല്ലഭാസമനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  മതവബനന  വകുപട്ട്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട്
പ്രഖവഭാപനിചതുലാം  ഭരണഭാനുമതനിയുള്ളതുമഭായ  പ്രവൃത്തനികേള  അനുബനമഭായനി
കചേര്ത്തനിരനിക്കുന.*

(ബനി)  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്  മുകഖന
സകേഭായനിലഭാണനി  നനികയഭാജെകേ  മണ്ഡലത്തനില  തഭാസഴപറയുന  പദതനികേള
നടപനിലഭാക്കുന:

(1)  സലാംകയഭാജെനിത  മതവഗ്രഭാമ  വനികേസന  പദതനിയനിലുളസപടുത്തനി  2012-13
സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷത്തനില  സകേഭായനിലഭാണനി  മതവഗ്രഭാമത്തനില  തഭാസഴപറയുന
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന:

കുടനിസവള്ള വനിതരണലാം - 120.00 ലക്ഷലാം രൂപ (പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു)

വവക്തനിഗത കടഭായട്ട് സലറട്ട്  (  144 എണലാം)-28.80 ലക്ഷലാം രൂപ (പദതനി പുകരഭാഗമനിക്കുന)

ഹവദതതതീകേരണലാം-24.26 ലക്ഷലാം രൂപ (പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു)

ഹഹമഭാസട്ട് സസലറട്ട്  (4  എണലാം)-24.00 ലക്ഷലാം രൂപ (പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു)

(2)  13-ാം  ധനകേഭാരവ  കേമ്മേതീഷന്   ശനിപഭാര്ശ  പ്രകേഭാരലാം  നടപനിലഭാക്കുന
പദതനിയനിലുളസപടുത്തനി 135.00 ലക്ഷലാം രൂപയുസട സകേഭായനിലഭാണനി ഫനിഷറതീസട്ട് സ്കൂള
പുനരുദഭാരണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(3)  തതീരകദശ  സഭാമൂഹവ  അടനിസ്ഥഭാന  വനികേസന  പദതനിയനിലുളസപടുത്തനി
20.52 ലക്ഷലാം രൂപയുസട സകേഭായനിലഭാണനി ഹപ്രമറനി സഹലത്തട്ട് സസന്റെനിനട്ട് ഒരു പുതനിയ
സകേടനിടലാം നനിര്മ്മേനിച്ചു നലകേനി.

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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(4)  സമഗ്ര  തതീരകദശ  വനികേസന  പദതനിയനിലുളസപടുത്തനി  37.00   ലക്ഷലാം
രൂപയുസട കചേമകഞരനി കുടനിസവള്ള പദതനി  95% പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(5)  ആധുനനികേ  മതവമഭാര്ക്കറട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  പദതനിയനിലുളസപടുത്തനി
115.63  ലക്ഷലാം രൂപയുസട  പകയ്യഭാളനി  മതവമഭാര്ക്കറട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു.

(6)നബഭാര്ഡനിസന്റെ  ഗ്രഭാമതീണ  അടനിസ്ഥഭാന  സടൗകേരവ  വനികേസന
ഫണനിലുളസപടുത്തനി തഭാസഴപറയുന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കുന:

പകയ്യഭാളനി സടകനിക്കല സ്കൂളനിനട്ട് ഗ്രടൗണട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം - 17.00 ലക്ഷലാം രൂപ 

(പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു)

പകയ്യഭാളനി-ഇരനിങ്ങല കറഭാഡട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം - 5.00 കകേഭാടനി രൂപ

(പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു)

ഹഹമഭാസട്ട് സസലറട്ട് - ഇരനിങ്ങല (3 എണലാം) 21.00 ലക്ഷലാം രൂപ 

(പദതനി പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു)

(7)മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി  അടനിസ്ഥഭാന  സടൗകേരവ  വനികേസന
പദതനിയനിലുളസപടുത്തനി  സകേഭായനിലഭാണനി  ഗവ.  മഭാപനിള  ഹയര് സസക്കന്റെറനി  സ്കൂളനിനട്ട്
375 ലക്ഷലാം രൂപയുസട പുതനിയ സകേടനിട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിസന്റെ പ്രഭാരലാംഭ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
നടനവരുന.  

        തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷസന്റെ ശഭാക്തതീകേരണലാം

229 (931) ശതീ  .   കറഭാഷനി അഗസനിന് :
ശതീ  .    കമഭാന്സട്ട്  കജെഭാസഫട്ട് :
ശതീ  .    സനി  .   എഫട്ട്  .   കതഭാമസട്ട് :
കഡഭാ  .    എന്  .    ജെയരഭാജെട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) സലാംസ്ഥഭാനസത്ത തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷസന്റെ പ്രവര്ത്തനങ്ങള
ശക്തനിസപടുതനതനിനട്ട്  സസതീകേരനിച  കേര്മ്മേപരനിപഭാടനികേള  എസന്തല്ലഭാമഭാസണനട്ട്
വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേടലകക്ഷഭാഭത്തനില കേനിടപഭാടലാം  നഷ്ടസപടവര്ക്കുലാം മതവബനനത്തനിനനിടയനില
ജെതീവഹഭാനനി  സലാംഭവനിച  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുസട  ആശനിതര്ക്കുലാം  ജെതീവനിതസുരക്ഷ
ഉറപഭാക്കുനതനിനട്ട് പരവഭാപമഭായ കേര്മ്മേപദതനികേള ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാ; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേരളത്തനിസന്റെ  തതീരകദശ  കമഖലയുസട  സമഗ്ര  പുകരഭാഗതനി
ലക്ഷവമനിട്ടുസകേഭാണട്ട്  നനിലവനില  ഉണഭായനിരുന  തതീരകദശ  വനികേസന  ഏജെന്സനിസയ
പുനനഃസലാംഘടനിപനിച്ചുസകേഭാണഭാണട്ട്  1956-സല  കേമ്പനതീസട്ട്  ആക്ടട്ട്  അനുസരനിചട്ട്  ഒരു
കേമ്പനനിയഭായനി  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  തതീരകദശ  വനികേസന  കകേഭാര്പകറഷന്
രൂപതീകൃതമഭായതട്ട്.   സലാംസ്ഥഭാന ബഡ്ജെറട്ട്,  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര്,  എന്.എഫട്ട്.ഡനി.ബനി.,
നബഭാര്ഡട്ട്,  മറട്ട്  കദശതീയ  ധനസഹഭായ  സ്ഥഭാപനങ്ങള  എനതീ  സഭാമ്പത്തനികേ
കസഭാതസ്സുകേളനിലനനിനലാം  ഫണട്ട്  സസരൂപനിചഭാണട്ട്  കകേരള  സലാംസ്ഥഭാന  തതീരകദശ
വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് വനിവനിധ വനികേസന പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിസക്കഭാണനിരനിക്കുനതട്ട്.

സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  തതീരകദശ  കമഖലയുസട  സമഗ്രമഭായ  അടനിസ്ഥഭാന  സടൗകേരവ
വനികേസനലാം,  മതവവനിതരണ  വനിപണന  രലാംഗസത്ത  ആധുനനികേവലക്കരണലാം,
മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുസട  ഉനമനലാം  എനനിവ  പ്രധഭാന  ലക്ഷവമഭാക്കനിയുള്ള  വനിവനിധ
പദതനികേള കകേഭാര്പകറഷന് ആവനിഷ്കരനിചട്ട് നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  സമഗ്ര തതീരകദശ
വനികേസന  പദതനി,  സലാംകയഭാജെനിത  മതവഗ്രഭാമ  വനികേസന  പദതനി,  നബഭാര്ഡനിസന്റെ
ഗ്രഭാമതീണ അടനിസ്ഥഭാന സടൗകേരവ വനികേസന പദതനി,  മഭാതൃകേഭാ മതവഗ്രഭാമലാം പദതനി,
ആധുനനികേ മതവമഭാര്ക്കറ്റുകേള നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കേടല സുരക്ഷഭാ പദതനി,  ആഴക്കടല
മതവബനന പദതനി, കൃത്രനിമപഭാരട്ട് നനിര്മ്മേഭാണലാം, കകേഭാളഡട്ട് സചേയനിന് സലാംവനിധഭാനലാം,
മൂലവവര്ദനിത  മതവഉല്പന  നനിര്മ്മേഭാണലാം,  കബസനികേട്ട്  ഇന്ഫഭാസ്ട്രേക്ചേര്
സഫസനിലനിറതീസട്ട്  ആന്റെട്ട്  ഹബമണ  സഡവലപ്സമന്റെട്ട്  ഓഫട്ട്  ഫനിഷര്കഫഭാക്കട്ട്
തുടങ്ങനിയവയഭാണട്ട് കകേരള സലാംസ്ഥഭാന തതീരകദശ വനികേസന കകേഭാര്പകറഷസന്റെ പ്രധഭാന
പദതനികേള.   ടനി  പദതനികേള  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  അതഭാതട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ
വര്ഷങ്ങളനില  ഭരണഭാനുമതനി  നലകുകേയുലാം  അതനിസന്റെ   അടനിസ്ഥഭാനത്തനില
കകേഭാര്പകറഷന്  അവ  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുകേയുലാം  സചേയവരുന.
പദതനികേളുസട സുഗമമഭായ നടത്തനിപനിനഭായനി കകേരള സലാംസ്ഥഭാന തതീരകദശ വനികേസന
കകേഭാര്പകറഷനനില ആവശവമഭായ തസനികേകേള അനുവദനിച്ചു നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) മതവബനനത്തനിനനിസട ജെതീവഹഭാനനി സലാംഭവനിക്കുന മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി
കേളക്കഭായനി  കകേരള  ഫനിഷര്സമന്  സവലഫയര്  ഫണട്ട്  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന  ഗ്രൂപട്ട്
ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.   മരണമടയുന  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുസട
ആശനിതര്ക്കട്ട് ഇന്ഷസറന്സഭായനി 5 ലക്ഷലാം രൂപ നലകേനിവരുന. മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി
കേളക്കുള്ള  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനി  മതവസഫഡട്ട്  മുകഖനയുലാം  നടപനിലഭാക്കുനണട്ട്.
മരണമടയുന  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുസട  ആശനിതര്ക്കട്ട്   5  ലക്ഷലാം  രൂപ
മതവസഫഡട്ട്  നലകുനണട്ട്.   കേടലകക്ഷഭാഭത്തനില  കേനിടപഭാടലാം  നഷ്ടസപടവസര
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പുനരധനിവസനിപനിക്കുനതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി അവര്ക്കട്ട് മൂനട്ട് സസന്റെട്ട് വസര ഭൂമനി വഭാങ്ങനി
വതീടു  നനിര്മ്മേനിക്കുനതനിനട്ട്  പരമഭാവധനി  10  ലക്ഷലാം  രൂപ  വസര  ധനസഹഭായലാം
അനുവദനിക്കുനതനിനുള്ള ഒരു പദതനി സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

തതീരകദശ നനിയനണ വനിജഭാപനലാം

230 (932) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  തതീരകദശ നനിയനണ വനിജഭാപനത്തനില സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട് ഇളവകേള
അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട് കകേന്ദ്രസത്ത സമതീപനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇളവകേള  കനടനിസയടുക്കുനതനിനട്ട്  ഏസന്തല്ലഭാലാം  ഇടസപടലുകേള
നടത്തനിയനിട്ടുണട്ട്;

(സനി) കകേന്ദ്രത്തനിസന്റെ പ്രതനികേരണലാം ലഭവമഭായനിട്ടുകണഭാ; വനിശദഭാലാംശലാം ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  തതീരകദശ  വനിജഭാപനത്തനില  ഇളവകേള  നലകേഭാന്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട്  നനിരന്തരലാം  ആവശവസപടതനിസന്റെ  ഫലമഭായനി  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
കഡഭാ.  ഹഷകലഷട്ട്  നഭായകേട്ട്  കേമ്മേനിറനിസയ  കകേരളത്തനിസന്റെ  ആവശവങ്ങള
പരനികശഭാധനിക്കഭാന്  ചുമതലസപടുതകേയുലാം  സചേയ.  പ്രസ്തുത  സമനിതനി  2014-ല
കകേരളത്തനില  വരനികേയുലാം  ബനസപട  വകുപട്ട്  ഉകദവഭാഗസ്ഥരുമഭായനി  ചേര്ച  നടത്തനി
റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില
വനകശഷലാം 14-6-2016-നട്ട് കകേന്ദ്ര പരനിസ്ഥനിതനി മനനിസയ കനരനില കേണട്ട് തതീരകദശ
നനിയനണ  വനിജഭാപനത്തനില  കകേരളത്തനിസന്റെ  മതവകമഖലയട്ട്  ഇളവകേള
അനുവദനിക്കുവഭാന് ആവശവസപടട്ട്  നനികവദനലാം നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   2011-സല തതീരകദശ
നനിയനണ വനിജഭാപനലാം പ്രഭാബലവത്തനില  വനട്ട്  ഒരു വര്ഷക്കഭാലയളവനിനുള്ളനില
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിസന്റെ    തതീരകദശ  മഭാകനജെട്ട് സമന്റെട്ട്   പ്ലഭാന്  തയ്യഭാറഭാക്കനി  അനുമതനി
കനകടണതഭായനിരുസനങനിലുലാം  കകേരളത്തനിസന്റെ  കകേഭാസല   കസഭാണ  മഭാകനജ്മെന്റെട്ട്
പ്ലഭാനനിനട്ട്  ഇതുവസരയുലാം അനുമതനി ലഭനിചനിടനില്ല.  കകേഭാസല  കസഭാണ മഭാകനജെട്ട് സമന്റെട്ട്
പ്ലഭാനട്ട്  പുറകമ  നമ്മുസട  തതീരകദശത്തനിസന്റെ  സവനികശഷതകേളുലാം  CRZ  നനിയമലാം  മൂലലാം
മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുളസപസടയുള്ള  തതീരകദശ  ജെനത  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങളുലാം
അഭനിസലാംകബഭാധന  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  ഓകരഭാ  തതീരപ്രകദശത്തനിസന്റെയുലാം  സൂക്ഷ്മതല
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സവനികശഷതകേള  ഉളസപടുത്തനി  ഒരു  സമഗ്ര  തതീരകദശ  മഭാകനജെട്ട് സമന്റെട്ട്   പ്ലഭാന്
(Integrated  Coastal  Zone  Management  Plan)  തയ്യഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര  അനുമതനി
കനകടണനിയനിരുസനനലാം  അതനില  കകേരളത്തനിനട്ട്  അനുകയഭാജെവമഭായ  ഇളവകേള
ഉളസപടുത്തനി അനുമതനി നലകേഭാനഭാവസമനലാം കകേന്ദ്ര പരനിസ്ഥനിതനി മനനി  ചേര്ചഭാകവളയനില
അറനിയനിക്കുകേയുണഭായനി. മുന് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് സമഗ്ര തതീരകദശ മഭാകനജെട്ട് സമന്റെട്ട്
പ്ലഭാന് തയ്യഭാറഭാക്കുവഭാന് ഒരു സസഭാഹസറനി  രൂപതീകേരനിചനിരുനതല്ലഭാസത യഭാസതഭാരുവനിധ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുലാം നടത്തഭാതനിരുനതനിനഭാല കകേരളത്തനിസന്റെ തതീരത്തനിസന്റെ സവനികശഷതകേളുലാം
മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേള  കനരനിടുന  പ്രശ്നങ്ങളുലാം  അഭനിസലാംകബഭാധന  സചേയ്യുന
തരത്തനില   സമഗ്ര  തതീരകദശ  മഭാകനജെട്ട് സമന്റെട്ട്   പ്ലഭാന്  രൂപതീകേരനിക്കുനതനിനട്ട്  ഒരു
സമതീപനകരഖ തയ്യഭാറഭാക്കുവഭാന് ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് മുന്ഹകേസയടുത്തട്ട്  10-8-2016,
11-8-2016  തതീയതനികേളനില  ഒരു  കദശതീയ  ശനില്പശഭാല  നടതകേയുണഭായനി.   ടനി
ശനില്പശഭാലയുസട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള  കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്  സമതീപന  കരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള
നടപടനികേള പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.

(സനി)   കകേന്ദ്ര  വന  പരനിസ്ഥനിതനി  മനഭാലയലാം   പ്രസ്തുത  കഡഭാ.  ഹഷകലഷട്ട്
നഭായകേട്ട്  സമനിതനിയുസട  റനികപഭാര്ടനിസന്റെ  സവളനിചത്തനില  പുതനിയ  ഇളവകേള  ഒനലാം
ഇതുവസരയഭായനി പ്രഖവഭാപനിചനിടനില്ല.

കേടകലഭാര മതവബനനത്തനിനട്ട് അടനിസ്ഥഭാന സടൗകേരവങ്ങള

231 (933) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കേടകലഭാര മതവബനനത്തനിനട്ട് എസന്തഭാസക്ക അടനിസ്ഥഭാന സടൗകേരവങ്ങളഭാണട്ട്
ഈ സര്ക്കഭാരനിസന്റെകേഭാലത്തട്ട് ലഭവമഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മദവവര്ത്തനികേളുസട  ചൂഷണത്തനിലനനിനലാം  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേസള
കമഭാചേനിപനിക്കുനതനിനുലാം  പരമ്പരഭാഗത  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേസള  മതവബനന
ഉപകേരണങ്ങളുസട ഉടമസ്ഥരഭാക്കുനതനിനുലാം ഏസതങനിലുലാം പദതനി നനിലവനിലുകണഭാ;

(സനി)  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ  ബഡ്ജെറനില  വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുസണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  കേടകലഭാര  മതവബനനത്തനിനുള്ള  മതവബനന  ഉപകേരണങ്ങളുസട
വഭായ്പ  വനിതരണലാം,  ഉപകേരണ  വനിതരണത്തനിനുള്ള  വവഭാസഭാ  കസഭാറുകേള,  മതവ
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വനിപണനത്തനിനട്ട്  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങള  വഴനി  മൂലധനലാം,  വഭായ്പ  വനിതരണലാം
എനനിവയുലാം മസണണ വനിതരണത്തനിനഭായനി  12  മസണണ ബങ്കുകേള,  8  ഡതീസല
ബങ്കുകേള എനനിവയുലാം മതവസഫഡനിസന്റെ കനതൃതസത്തനില നടത്തനി വരുനണട്ട്.  ഈ
സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷലാം  കകേഭാഴനികക്കഭാടട്ട്  ജെനില്ലയനിസല  കബപ്പൂര്
മതവബനന തുറമുഖത്തട്ട്  ഒരു ഡതീസല ബങനിസന്റെ പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാസത സകേഭാല്ലലാം ജെനില്ലയനിസല തങകശ്ശേരനി മതവബനന തുറമുഖത്തട്ട് മസറഭാരു മസണണ
ബങനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണവലാം പൂര്ത്തതീകേരനിച്ചു കേഴനിഞ.  എകട്ട്കപ്ലഭാസതീവട്ട്  ഹലസന്സട്ട്
ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  പ്രവര്ത്തനലാം  തുടങ്ങുനതഭാണട്ട്.   ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
വകുപനിസന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില  ഹഭാര്ബറുകേളുകടയുലാം  കകേരള  തതീരകദശവനികേസന
കകേഭാര്പകറഷസന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില  ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  സസന്റെറുകേളുകടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങള നടനവരുന.

(ബനി)  മദവവര് ത്തനികേളുസട ചൂഷണത്തനിലനനിനലാം മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേസള
കമഭാചേനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  suitable  component  for  fishing  gear  subsidy,  നഭാടന്
വള്ളങ്ങളുസട  യനവലക്കരണലാം  എനതീ  പദതനികേള  ഡനിപഭാര്ടട്ട്സമന്റെട്ട്  വഴനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന.  കൂടഭാസത  മതവസഫഡട്ട്  വഴനി  എന്.സനി.ഡനി.സനി.
ധനസഹഭായകത്തഭാടുകൂടനിയുള്ള   സലാംകയഭാജെനിത  മതവവനികേസന  പദതനിക്കട്ട്
08-06-2016-സല ജെനി.ഒ.  (ആര്.ടനി.)   350/16/മ.തു.വ.  നമ്പര്   പ്രകേഭാരലാം സര്ക്കഭാര്
ഭരണഭാനുമതനി  നലകുകേയുലാം  ഈ  പദതനി  വഴനി  മതവബനകനഭാപകേരണങ്ങള
വനിതരണലാം സചേയ്യുനതനിനട്ട്  3333.33  ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുതകേയുലാം സലാംഘങ്ങളനില
മതവകലലത്തനിനുലാം  വനിപണന പ്രവര്ത്തനലാം വനിപുലതീകേരനിക്കുനതനിനുലാം പ്രവര്ത്തന
മൂലധനമഭായനി 1040 ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുതകേയുലാം സചേയനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 50  ലക്ഷലാം രൂപ  suitable component for fishing gear subsidy
എന പദതനിക്കുലാം  20  ലക്ഷലാം രൂപ നഭാടന് വള്ളങ്ങളുസട  യനവലക്കരണലാം എന
പദതനിക്കുലാം  നടപട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.  കൂടഭാസത
മതവസഫഡട്ട്  വഴനിയുള്ള  സലാംകയഭാജെനിത  മതവവനികേസനലാം  പദതനിക്കട്ട്  2016-17-സല
ബഡ്ജെറനില   1950   ലക്ഷലാം രൂപ വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഇതനില വഭായ്പ  1650
ലക്ഷലാം  രൂപയുലാം  (ശതീര്ഷകേലാം  6405-00-195-99),  ഓഹരനി  മൂലധനലാം  100  ലക്ഷലാം
രൂപയുലാം   (ശതീര്ഷകേലാം 4405-00-103-98),  സബ്സനിഡനി 200 ലക്ഷലാം രൂപയുമഭാണട്ട്
(ശതീര്ഷകേലാം 2405-00-800-76).

   മതവ ടൂറനിസലാം വനികേസനവലാം സമുദ ശഭാസ ഗകവഷണവലാം

232  (934) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:
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(എ)  മലസവ ടൂറനിസലാം വനികേസനവലാം സമുദ ശഭാസ  ഗകവഷണവലാം ലക്ഷവമനിടട്ട്
പുതുസസവപനിന്  ഓഷവകനറനിയവലാം  മസസറന്  ബകയഭാളജെനിക്കല  റനിസര്ചട്ട്  കസഷനുലാം
സ്ഥഭാപനിക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള ഏതട്ട് വസരയഭായനി എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  ഇതനിനട്ട്  മലനിനതീകേരണ  നനിയനണ  കബഭാര്ഡനിസന്റെയുലാം  തകദ്ദേശസസയലാം
ഭരണ  സ്ഥഭാപനത്തനിസന്റെയുലാം  അനുമതനി  ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;  ഇതട്ട്  സലാംബനനിച  പരനിസ്ഥനിതനി
ആഘഭാത പഠനലാം പൂര്ത്തനിയഭായനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  ഈ പദതനിക്കഭായനി ബഡ്ജെറനില എത്ര തുകേ വകേയനിരനിത്തനിയനിട്ടുസണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

(എ)  പദതനി  നടപഭാക്കുനതനിനഭായനി  വനിശദമഭായ  പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ  പഠനലാം
ഹഹദരഭാബഭാദനിസല  വനിഷന്  ലഭാബ്സട്ട്  വഴനി  നടതകേയുലാം  പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ
അനുമതനിക്കഭായുലാം  തതീരകദശ  നനിയനണ  കമഖല  അനുമതനിക്കഭായുലാം  അകപക്ഷ
സമര്പനിക്കുകേയുലാം  സചേയ.   കകേരള  കകേഭാസല  കസഭാണ  മഭാകനജെട്ട് സമന്റെട്ട്  അകതഭാറനിറനി
പ്രസ്തുത  അകപക്ഷ  പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം  കകേന്ദ്രത്തനില  നനിനള്ള  അനുമതനിക്കഭായനി
ഉപഭാധനികേകളഭാസട ശനിപഭാര്ശ സചേയ്യഭാന് തതീരുമഭാനനിക്കുകേയുലാം സചേയ.  പദതനി പ്രകദശലാം
CRZ  I  കമഖലയനില  ഉളസപടുനതനിനഭാല  കകേഭാമ്പന്കസററനി  അകഫഭാര്കസഷന്
നടകത്തണതുണട്ട്. 

കകേഭാമ്പന്കസററനി  അകഫഭാര്കസഷന്  നടതനതനിനഭായനി  എറണഭാകുളലാം
കേണയന്നൂര്  തഭാലൂക്കനിസല  മരടട്ട്  വനികല്ലജെനില  ഏകേകദശലാം  40  ഏക്കര്  സ്ഥലലാം
കേസണത്തനി.   പ്രസ്തുത  സ്ഥലലാം  നലകുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാരനില   നനിനട്ട്  തതസത്തനില
അലാംഗതീകേഭാരലാം  ലഭനിക്കുകേയുണഭായനി.   ഇതനിനഭാവശവമഭായ റനികപഭാര്ട്ടുകേള എറണഭാകുളലാം
ജെനില്ലഭാ  കേളക്ടര്  ലഭാന്റെട്ട്  കബഭാര്ഡനില  സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.  15  ഏക്കകറഭാളലാം  സ്ഥലത്തട്ട്
കേണലക്കഭാടുകേള  സവച്ചുപനിടനിപനിക്കുനതനിനട്ട്   അനുവഭാദലാം  നലകേഭാന്  റവനബ  വകുപട്ട്
ലഭാന്റെട്ട് കബഭാര്ഡനികനഭാടട്ട് ആവശവസപടനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി) പദതനിക്കട്ട് മലനിനതീകേരണ നനിയനണ കബഭാര്ഡനില നനിനലാം ബനസപട
തകദ്ദേശസസയലാംഭരണ  സ്ഥഭാപനത്തനില  നനിനലാം  അനുമതനി  ലഭനിച്ചു.  പരനിസ്ഥനിതനി
ആഘഭാതപഠനലാം പൂര് ത്തനിയഭായനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) 2016-2017 സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷ ബഡ്ജെറനില ടനി പദതനിക്കട്ട് 1000 രൂപ
കടഭാക്കണ  സപ്രഭാവനിഷന്  മഭാത്രകമ  വകേയനിരുത്തനിയനിട്ടുള.  ടനി  പദതനിയുസട  തുടര്
നടപടനികേളക്കഭായനി 50 ലക്ഷലാം രൂപയുസട  ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.
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സലാംകയഭാജെനിത മതവബനന വനികേസന പദതനി

233 (935) ശതീ  .    എസട്ട്  .    ശർമ്മേ :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

മതവസഫഡനില  അലാംഗങ്ങളഭായ  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിസല
മതവസതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മലസവ വനിപണന സടൗകേരവങ്ങള  വനിപുലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
ആവശവമഭായ  വഭായ്പഭാ  സടൗകേരവങ്ങള  നലകുന  സലാംകയഭാജെനിത  മതവബനന
വനികേസന പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  എത്ര  മതവസതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  പദതനിയുസട  ആനുകൂലവലാം
ലഭനിച്ചു  എനട്ട്  വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ  സചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുസണനട്ട്
വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം 

മതവസഫഡനില  അലാംഗങ്ങളഭായ  പ്രഭാഥമനികേ  സഹകേരണ  സലാംഘങ്ങളനിസല
മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്   മതവവനിപണന  സടൗകേരവങ്ങള  വനിപുലമഭാക്കുനതനിനട്ട്
സലാംകയഭാജെനിത  മതവബനന  പദതനി  പ്രകേഭാരലാം  2008  ജെനുവരനി  മുതല  ഇതുവസര
20882 മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് 4388.92 ലക്ഷലാം രൂപ പ്രവര്ത്തന മൂലധനമഭായുലാം
വനിപണനത്തനിനുമഭായുലാം സചേലവഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.

തതീരസുരക്ഷ

234 (936) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന് :
ശതീ  .   എലാം  .   മുകകേഷട്ട് :
ശതീ  .   എലാം  .   നടൗഷഭാദട്ട് :
ശതീ  .    വനി  .    കജെഭായനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  നനിര്കദ്ദേശസത്ത  തുടര്നട്ട്  തതീരസുരക്ഷയുസട
ഭഭാഗമഭായനി  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  മതവബനന  കബഭാട്ടുകേളക്കട്ട്  പ്രകതവകേ  നനിറലാം  മഭാറലാം
ആവശവസപടനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  രജെനിസര്  സചേയനിട്ടുള്ള  ഫനിഷനിങട്ട്  കബഭാട്ടുകേളുസട  എണലാം
എത്രയഭാസണനലാം  അതനില  എത്ര  എണലാം  ഇതനിനകേലാം  നനിറലാം  മഭാറനിയനിട്ടുസണനലാം
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)  കബഭാട്ടുകേളുസട നനിറലാം മഭാറ്റുനതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരുകേള
എസന്തങനിലുലാം ധനസഹഭായലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വനിശദമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

(എ)  കകേഭാസട്ട്  ഗഭാര്ഡനിസന്റെ  അഭവര്തന  പ്രകേഭാരലാം  തതീരസുരക്ഷയുമഭായനി
ബനസപടട്ട്   16-2-2015-സല സര്ക്കഭാര് ഉത്തരവട്ട്  (സഭാധഭാ)  107/15/മ.തു.വ.  നലാം.
ഉത്തരവട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  കകേരള  തതീരത്തട്ട്  പ്രവര്ത്തനിക്കുനതുലാം  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനില
രജെനിസര് സചേയനിട്ടുള്ളതുമഭായ  മതവബനന കബഭാട്ടുകേളക്കട്ട് വതീലഹടൗസനിനട്ട് ഓറഞട്ട്
നനിറവലാം, ഹള്ളനിനട്ട് ഡഭാര്ക്കട്ട് ബ്ലൂ നനിറവലാം നലകുനതനിനട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനില  രജെനികസ്ട്രേഷനുള്ള   3994   മതവബനന
കബഭാട്ടുകേളനില 2134 കബഭാട്ടുകേളക്കട്ട് കേളര്  കകേഭാഡനിലാംഗട്ട് പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) കബഭാട്ടുകേളനിസല നനിറലാം മഭാറ്റുനതനിനഭായനി കകേന്ദ്ര സലാംസ്ഥഭാന സര്ക്കഭാരുകേള
ധനസഹഭായലാം ഒനലാംതസന നലകേനിയനിടനില്ല.

സപലഭാജെനില സനറ്റുകേള 

235 (937) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുല്ല :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിസന്റ മതവ സമ്പത്തട്ട് ഓകരഭാ വര്ഷവലാം കുറഞവരുന
സഭാഹചേരവലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  കേഭാലഭാവസ്ഥഭാ  വവതനിയഭാനത്തനിനുപരനി  അശഭാസതീയമഭായ  മതവബനനമഭാണട്ട്
പ്രസ്തുത കുറവനിനട്ട് പ്രധഭാന കേഭാരണസമന കേഭാരവലാം പരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സപലഭാജെനില  സനറ്റുകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള  മതവബനനലാം  നനിയമലാംമൂലലാം
നനികരഭാധനിചനിട്ടുള്ളതഭാകണഭാ; എങനില വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ;

(ഡനി)  സപലഭാജെനില  സനറ്റുകേള  ഉപകയഭാഗനിചട്ട്  സചേറുമതവങ്ങള  ഉളസപസട
പനിടനിസചടുക്കുനതഭാണട്ട്  മതവ  സമ്പത്തനിസന  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിക്കുനസതന
കേഭാരവലാംപരനികശഭാധനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഇ)   കകേരളത്തനില  മൂവഭായനിരകത്തഭാളലാം  കബഭാട്ടുകേള  സപലഭാജെനില  സനറ്റുകേള
ഉപകയഭാഗനിചട്ട് മതവബനനലാം നടതനതഭായ വഭാര്ത്ത ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(എഫട്ട്)  എങനില  ഇത്തരലാം  അശഭാസതീയമഭായ  മതവബനനലാം  തടയുനതനിനട്ട്
എസന്തഭാസക്ക നടപടനികേള സസകേസക്കഭാളലാം; വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  സചേറു  മതവങ്ങളുസട  അമനിത  ചൂഷണലാം,  അശഭാസതീയ  മതവബനന
രതീതനികേള  എനതീ  കേഭാരണങ്ങളഭാല  മതവലഭവത  കുറയുന  എനഭാണട്ട്  പ്രഭാഥമനികേ
നനിഗമനലാം.  ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് ഇക്കഭാരവത്തനില പഠനങ്ങള ഒനലാം നടത്തനിയനിടനില്ല.

(സനി) സപലഭാജെനികേട്ട് കടഭാള സനറ്റുകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള സപലഭാജെനികേട്ട് കടഭാളനിലാംഗുലാം
പഴട്ട്  സതീല,  സപലഭാജെനികേട്ട്  &  മനിഡട്ട്-വഭാടര്  കടഭാള  സനറ്റുകേള  ഉപകയഭാഗനിച്ചുള്ള
മതവബനനവലാം നനികരഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.

(ഡനി) സചേറുമതവങ്ങസള പനിടനിസചടുക്കുനതട്ട് മതവസമ്പത്തനിസന പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിക്കുസമന  കേഭാരവലാം  ശദയനിലസപടതനിസന  തുടര്നട്ട്  14  ഇനലാം  മതവങ്ങസള
പനിടനിക്കുനതട്ട് നനികരഭാധനിചട്ട് ഉത്തരവഭായനിട്ടുണട്ട്.

(ഇ) മതവബനന യഭാനങ്ങള, നനികരഭാധനിത വലകേള, മതവബനന രതീതനികേള
എനനിവ പ്രകേഭാരലാം മതവബനനലാം നടതനതു ശദയനിലസപടുനതനുസരനിചട്ട്  KMFR Act
പ്രകേഭാരമുള്ള നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

(എഫട്ട്)  അശഭാസതീയമഭായനി  മതവബനന  നടതനവര്സക്കതനിസര  കകേരള
മഹറന് ഫനിഷനിലാംഗട്ട് സറഗുകലഷന് ആക്ടനിസല വവവസ്ഥകേളക്കട്ട് വനികധയമഭായനി കബഭാടട്ട്
ഇമ്പടൗണട്ട്  സചേയട്ട്  പനിഴ  ഈടഭാക്കഭാറുണട്ട്.   കൂടഭാസത  14  ഇനലാം  സചേറു  മതവങ്ങസള
പനിടനിക്കുനതു തടയഭാന് ഗവണസമന്റെട്ട് കനഭാടനിഫനികക്കഷന് പുറസപടുവനിചനിട്ടുണട്ട്.

തതീരഹമത്രനി സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേള

236 (938) ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .  അബ്ദുള ഖഭാദര് :
ശതീമതനി യു  .   പ്രതനിഭ ഹരനി :
ശതീ  .   സകേ  .   കുഞനിരഭാമന് :
ശതീ  .    എ  .    എന്  .    ഷലാംസതീര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിനട്ട്  കേതീഴനില  'തതീരഹമത്രനി'  സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേള
പ്രവര്ത്തനലാം ആരലാംഭനിചനിട്ടുകണഭാ ;

(ബനി)  എങനില  പ്രസസ്തുത  സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില  സഭാധന  സഭാമഗ്രനികേളുസട
വനിലനനിരക്കട്ട് എപ്രകേഭാരമഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(സനി)  'തതീരഹമത്രനി'  സൂപര്മഭാര്ക്കറ്റുകേളനില  സഭാധനങ്ങള  സബ് സനിഡനി

നനിരക്കനില  സനിവനില  സഹപ്ലസട്ട്  കകേഭാര്പകറഷനനില  നനിനലാം  അനുവദനിക്കണ

സമനഭാവശവസപടട്ട് നനികവദനലാം ലഭനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ഡനി) എങനില ഇക്കഭാരവത്തനില സസതീകേരനിച നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  നനിലവനിലുള്ള  മഭാര്ക്കറട്ട്  വനിലയുസട  അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  വനിലനനിരക്കട്ട്

നനിര്ണയനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി) ഉണട്ട്.

(ഡനി)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപനിസന്റെ സഭാമ്പത്തനികേ സഹഭായകത്തഭാസട

പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന "തതീരഹമത്രനി"  സൂപര് മഭാര്ക്കറ്റുകേളക്കട്ട് സബ്സനിഡനി നനിരക്കനില

നനികതവഭാപകയഭാഗ  സഭാധനങ്ങള  സഹപ്ലകകേഭാ  വഴനി  ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട്  സനിവനില

സഹപ്ലസട്ട് വകുപനികനഭാടട്ട് ആവശവസപടനിട്ടുണട്ട്.  തുടര് നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചുവരുന.

പരമ്പരഭാഗത മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് സബ്സനിഡനി

നനിരക്കനില മസണണ

237 (939) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് മതവബനനവലാം

ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി

നലകുകമഭാ:

(എ)  പരമ്പരഭാഗത മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് മതവബനന ആവശവത്തനിനഭായനി

പ്രതനിമഭാസലാം  എത്ര  ലനിറര്  മസണണ  സബ്സനിഡനി  നനിരക്കനില  നലകുനസവനട്ട്

വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) കകേന്ദ്ര സപഭാതുകമഖലഭാ ഓയനില കേമ്പനനികേളനിലനനിനലാം മസണണ കനരനിടട്ട്

ലഭവമഭാക്കനി  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  വനിതരണലാം  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  പദതനി

നടപനിലഭാക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(സനി)  എങനില  വനിശദഭാലാംശങ്ങള  ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;  ഇതനിനഭായനി  എത്ര  തുകേ

സചേലവട്ട് വരുസമനഭാണട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുനതട്ട്?

1751/2018.
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ഉത്തരലാം

(എ)  പരമ്പരഭാഗത  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മതവബനന  
ആവശവത്തനിനഭായനി തഭാസഴ പറയുലാം പ്രകേഭാരലാം സബ്സനിഡനി മസണണ നലകുനണട്ട്.

പനി.ഡനി.എസ്സട്ട്  നനിരക്കനില 
നലകുന  മസണണ

എഞനിസന്റെ കുതനിര  ശക്തനി പ്രതനിമഭാസലാം സബ്സനിഡനി
നനിരക്കനില മതവസഫഡട്ട് 

വഴനി ലഭവമഭാക്കുന 
മസണണയുസട അളവട്ട്

129  ലനിറര് 10  എചട്ട്. പനി. വസര 140  ലനിറര്

136  ലനിറര് 10 എചട്ട്. പനി. മുതല 
15  എചട്ട്. പനി. വസര

150  ലനിറര്

180  ലനിറര് 15  എചട്ട്. പനി.ക്കട്ട് മുകേളനില 190  ലനിറര്

 (ബനി  &  സനി)  കകേന്ദ്ര  സപഭാതുകമഖലഭാ  ഓയനില  കേമ്പനനികേളനിലനനിനലാം
മതവസഫഡട്ട് വഴനി വനിപണന വനിലയട്ട് മസണണ ലഭവമഭാകുനണട്ട്.

എഞനിസന്റെ കുതനിര  ശക്തനി പ്രതനിമഭാസലാം വനിപണന വനിലയട്ട്
ലഭവമഭാക്കുന മസണണയുസട അളവട്ട്

10  എചട്ട്. പനി. വസര 231 ലനിറര്

10 എചട്ട്. പനി. മുതല 

15  എചട്ട്. പനി. വസര

464  ലനിറര്

15  എചട്ട്. പനി. ക്കട്ട് മുകേളനില 630  ലനിറര്

പരമ്പരഭാഗത  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  സവള്ള  മസണണയട്ട്  സബ്സനിഡനി
നലകുനതനിനട്ട് ഈ വര്ഷലാം  68  കകേഭാടനി രൂപ സചേലവട്ട് പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.

ഉളനഭാടന് മതവകൃഷനി വവഭാപനിപനിക്കഭാന് നടപടനി

238 (940) ശതീ  .    യു  .    ആര്  .    പ്രദതീപട്ട് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ) കചേലക്കര മണ്ഡലത്തനില ഉളനഭാടന് മതവകൃഷനി വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട് എസന്തല്ലഭാലാം
നടപടനികേളഭാണട്ട് മതവസഫഡട്ട് ഇതുവസര സസതീകേരനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നൽകേഭാകമഭാ;
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(ബനി)  മണ്ഡലത്തനിസല  കുളങ്ങളനിലുലാം  സവള്ളസക്കട്ടുകേളനിലുലാം  മതവകൃഷനി
സചേയ്യുനതനിനട്ട്  കവണ  വനിദഗ്ധ  ഉപകദശങ്ങളുലാം  സഹഭായങ്ങളുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്
ലഭവമഭാകേഭാന് സമതീപനിയ്കക്കണ ഉകദവഭാഗസ്ഥസന്റെ കപരുലാം ഔകദവഭാഗനികേ വനിലഭാസവലാം
ലഭവമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഉളനഭാടന് മതവകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനട്ട് കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് എസന്തല്ലഭാലാം
സഹഭായങ്ങളഭാണട്ട് മതവസഫഡട്ട് മുകഖന നലകേനി വരുനതട്ട്; വനിശദഭാലാംശലാം നൽകേഭാകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഉളനഭാടന്  മതവകൃഷനി  വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനുള്ള
മതവസമൃദനി  പദതനി  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  മുഖഭാന്തനിരമഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.
ഇതനിനഭായനി  മതവസഫഡനിനട്ട്  പ്രകതവകേ  പദതനികേസളഭാനലാം  നനിലവനില   ഇല്ല.
എനഭാല  കചേലക്കര  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില  ഉളനഭാടന്  മതവകൃഷനി
വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  മുകഖന  നടപനിലഭാക്കുന  മതവസമൃദനി
പദതനിയനിലൂസട  ടനി  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിസല  9   ഗ്രഭാമപഞഭായതകേളനില  123.4
സഹക്ടര് ജെലഭാശയങ്ങളനില മതവകൃഷനി നടത്തനിവരനികേയഭാണട്ട്.   ഇതനിസന്റെ ഭഭാഗമഭായനി
364  മതവകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  10  ലക്ഷത്തനില  പരലാം  മതവവനിത്തട്ട്  സടൗജെനവമഭായനി
നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കുളങ്ങളനിലുലാം  സവള്ളസക്കട്ടുകേളനിലുലാം  മതവകൃഷനി  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  കവണ
വനിദഗ്ദ്ധ  ഉപകദശങ്ങളുലാം  സഹഭായങ്ങളുലാം  കേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ശതീമതനി
ലനിസനി  പനി. ഡനി.,  അസനിസന്റെട്ട്   എകട്ട്റന്ഷന് ഓഫതീസര്,  മതവവനികേസന കേര്ഷകേ
ഏജെന്സനി,  തൃശ്ശൂര്,  പഭാട്ടുരയഭാല,  തനിരുവമ്പഭാടനി,  പനി.ഒ.-680022,  കഫഭാണ  നമ്പര്:
0487 2331132  എന വനിലഭാസത്തനില ബനസപടഭാവനതഭാണട്ട്.

(സനി) ഉളനഭാടന് മതവകൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനത്തനിനുള്ള പദതനികേള ഫനിഷറതീസട്ട്
വകുപനിസന്റെ  നനിയനണത്തനില  മതവസമൃദനി  പദതനി  മുഖഭാന്തനിരമഭാണട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്. ടനി പദതനിയനില മതവകേര്ഷകേര്ക്കട്ട് ഗുണനനിലവഭാരമുള്ള സചേമ്മേതീന്
വനിതകേള മതവസഫഡനിസന്റെ ഹഭാചറനികേളനിലൂസട വനിതരണലാം നടത്തനിവരുന.

ഉളനഭാടന് മതവബനനലാം

239 (941) ശതീ  .    മഞളഭാലാംകുഴനി  അലനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഉളനഭാടന്  മതവബനനത്തനില  ഏര്സപടനിരനിക്കുന  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുസട
ഏകേകദശ കേണക്കട്ട് നലകുകമഭാ;
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(ബനി)  ഉളനഭാടന്  മതവസമ്പത്തനിലുണഭായനിട്ടുളള  കുറവട്ട്  ഇവരുസട  ഉപജെതീവനസത്ത
കദഭാഷകേരമഭായനി ബഭാധനിചനിട്ടുസണന കേഭാരവലാം വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(സനി)  സപഭാതുജെലഭാശയങ്ങളനില  മതവകൃഷനി  വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനികേള
തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(ഡനി)  ഉളനഭാടന് മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേസളയുലാം മതവകൃഷനി നടതനവസരയുലാം
പ്രകതവകേമഭായനി  സഹഭായനിക്കുന  തരത്തനിലുളള  പദതനികേള  ആസൂത്രണലാം  സചേയട്ട്
നടപനിലഭാക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉളനഭാടന് മതവബനനത്തനില ഏര്സപടനിരനിക്കുന മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുസട
ഏകേകദശ കേണക്കട്ട്  46,272 ആണട്ട്.

(ബനി)  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  ഇതനിനഭായനി  പ്രകതവകേ  പഠനങ്ങള  ഒനലാം
നടത്തനിയനിടനില്ല.   എങനിലുലാം  ഉളനഭാടന് ജെലഭാശയങ്ങള വനിസ്തൃതനിയനിലുലാം  ആഴത്തനിലുലാം
ഗണവമഭായനി ചുരുങ്ങുകേയുലാം നഗര-വവഭാവസഭായനികേ മഭാലനിനവ കൂമ്പഭാരങ്ങളഭായനി മഭാറുകേയുലാം
സചേയതുമൂലലാം  ഉളനഭാടന്  മതവസമ്പത്തനില  വലനിയ  കശഭാഷണലാം  സലാംഭവനിചനിട്ടുസണനതട്ട്
യഭാഥഭാര്തവമഭാണട്ട്.  അതട്ട്  ഉളനഭാടന്  മതവസത്തഭാളനിലഭാളനികേളുസട  ഉപജെതീവന
സഭാധവതകേസളയുലാം  പ്രതനികൂലമഭായനി  ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഉളനഭാടന്  മതവ  ഉത്പഭാദനത്തനിസന്റെ
കേഭാരവത്തനില  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട്   10-ാം  സ്ഥഭാനമഭാണനിനള്ളതട്ട്.   അടുത്ത
5  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില   ഉളനഭാടന്  മതവ  ഉത്പഭാദനലാം  നനിലവനിലുള്ളതനിസന്റെ
ഇരടനിയഭായനി  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള  പദതനികേള  ആവനിഷ്കരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.
ഉളനഭാടന് മതവസമ്പത്തട്ട് വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം ജെലകൃഷനി വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനുലാം
ഒരു ദതീര്ഘകേഭാല വനികേസന കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട് രൂപസപടുത്തനി  അടുത്ത 10 വര്ഷകത്തയട്ട് ഒരു
മഭാസര് പ്ലഭാന് തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുകവണനി ഒരു കദശതീയ ശനില്പശഭാലയുലാം ഈ സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില വനകശഷലാം സലാംഘടനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.   ടനി  ശനില്പശഭാല നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്  ഒരു  ദതീര്ഘകേഭാല  വനികേസന  കേഭാഴ്ചപഭാടട്ട്  ഉളനഭാടന്  മതവ
ഉത്പഭാദനത്തനില  ആവനിഷ്കരനിചട്ട്   മഭാസര്  പ്ലഭാന്  തയ്യഭാറഭാക്കുന  നടപടനികേള
പുകരഭാഗമനിച്ചു വരുന.

(സനി)  സപഭാതുജെലഭാശയങ്ങളനില  മതവസമ്പത്തട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  കനരനിട്ടുലാം  മതവസമൃദനി  പദതനി  വഴനിയുലാം  ഏജെന്സനികേളഭായ
അഡഭാക്കട്ട്,  ഫനിര്മ  മുകഖനയുലാം  സപഭാതുജെലഭാശയങ്ങളനില  മതവ/സകേഭാഞട്ട്  വനിതകേള
നനികക്ഷപനിചട്ട്  വരുന.   മതവകൃഷനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  നൂതനമതവകേ ണൃഷനികേളഭായ
സമ്മേനിശ  മതവകൃഷനി,  കൂടുകേളനിസല  മതവകൃഷനി,  സപന്  കേളചര്  മുതലഭായ
പദതനികേളുലാം കമഭാഡല ഫനിഷട്ട് ഫഭാമുകേളുലാം തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.
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(ഡനി) മതവസമൃദനി II-സന്റെ ഭഭാഗമഭായനി ഉളനഭാടന് മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേകളയുലാം
മതവകൃഷനി നടതനവകരയുലാം പ്രകതവകേമഭായനി സഹഭായനിക്കുന തരത്തനിലുള്ള ഘടകേ
പദതനികേള നടപനിലഭാക്കനിവരുന.

2015-2018  വര്ഷത്തനില നടപനിലഭാക്കനിവരുന മതവസമൃദനി II പദതനിയനില 
ഉളസപടുത്തനി  മതവസമ്പത്തട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനഭായനി  സപഭാതുജെലഭാശയങ്ങളനിസല
മതവവനിത്തട്ട്  നനികക്ഷപനിക്കുന  പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഓകരഭാ  ജെനില്ലയ്ക്കുലാം
വര്ഷലാം  5  ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം മൂനട്ട്  വര്ഷക്കഭാലയളവനികലയട്ട്  ആസകേ  210  ലക്ഷലാം
രൂപയഭാണട്ട്  പദതനിയനില  വകേയനിരുത്തനിയനിരനിക്കുനതട്ട്.   ഇതട്ട്  മുകഖന  ഉളനഭാടന്
മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുസട വരുമഭാനലാം വര്ദനിക്കുന.

ഉളനഭാടന്  മതവകൃഷനി  നടതനവസര  സഹഭായനിക്കുനതനിനഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന  പദതനിയഭാണട്ട്  മതവസമൃദനി  II.  ഇതനിസന്റെ  ഭഭാഗമഭായനി
നടപനിലഭാക്കനിവരുന  ഘടകേപദതനിയുലാം  ധനസഹഭായ  നനിരക്കുലാം  അനുബനമഭായനി
കചേര്ക്കുന.*

അഡഭാക്കട്ട്  മുഖഭാന്തനിരലാം  ഉളനഭാടന്  മതവകേര്ഷകേസര  ഉളസപടുത്തനിസക്കഭാണട്ട്
കകേന്ദ്ര  വനലാം  പരനിസ്ഥനിതനി  മനഭാലയത്തനിനുകേതീഴനില  നഭാഷണല  അഡഭാപ്കറഷന്
ഫണട്ട്  കഫഭാര്  ഹക്ലമറട്ട്  സചേയനിഞട്ട്  പദതനിയനില  ഉളസപടുത്തനി  നബഭാര്ഡനിസന്റെ
സഹഭായകത്തഭാസട  ഹകേപഭാടട്ട്-സപഭാക്കഭാളനി  നനിലങ്ങളനിസല   സലാംകയഭാജെനിത  മതവ-
സനലകൃഷനി എന പദതനി  (2015-19) ആലപ്പുഴ  (100 സഹക്ടര്), എറണഭാകുളലാം (100
സഹക്ടര്),  തൃശ്ശൂര്  (100  സഹക്ടര്),  കേണ്ണൂര്  (300  സഹക്ടര്)  എനതീ ജെനില്ലകേളനിലഭായനി
നടപനിലഭാക്കനി വരുന.

പുതനിയങ്ങഭാടനി ഫനിഷനിലാംഗട്ട് ഹഭാര്ബര്

240 (942) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജെഷട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  കേണ്ണൂര്  ജെനില്ലയനിസല  പുതനിയങ്ങഭാടനി  ഫനിഷനിലാംഗട്ട്  ഹഭാര്ബര് 
നനിര്മ്മേഭാണവമഭായനി ബനസപടട്ട് എസന്തഭാസക്ക നടപടനികേളഭാണട്ട് സസതീകേരനിചനിട്ടുളളതട്ട്;

(ബനി)  സനി.  ഡബ.  പനി.  ആര്.  എസട്ട്.-സന ചുമതലസപടുത്തനിയ മഭാതൃകേഭാപഠന
റനികപഭാര്ടട്ട് എകപഭാകഴക്കട്ട് ലഭവമഭാക്കഭാന് കേഴനിയുലാം;

(സനി)  ഹഭാര്ബറനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനലാം എകപഭാകഴക്കട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാന്
കേഴനിയുലാം;  ഇതനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  തുകേ  വകേയനിരുതനതനിനട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുകമഭാ?

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.



262       കകേരള നനിയമസഭ                      സസപ്റലാംബര് 29, 2016

ഉത്തരലാം

(എ) പുതനിയങ്ങഭാടനി മത് സവബനന തുറമുഖത്തനിസന്റെ  നനിര്മ്മേഭാണകത്തഭാടനുബനനിച്ചുള്ള
അകനസഷണ  ഗകവഷണങ്ങളക്കട്ട്  65  ലക്ഷലാം  രൂപയുസട  പുതുക്കനിയ  ഭരണഭാനുമതനി
നലകേനിയതനുസരനിചട്ട്  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപട്ട്  ഇന്സവസനികഗഷന്
പ്രവര്ത്തനങ്ങളുസട ഭഭാഗമഭായ കടഭാകപഭാഗ്രഭാഫനിക്കല സര്കവ്വ,  സപര്മനന്റെട്ട്  കപഭായനിന്റെട്ട്
സ്ഥഭാപനിക്കല,  സനി.  ഡനി.  വഭാലബ സ്ഥഭാപനിക്കല,  ഹടഡല  ഒബ്സര്കവഷന്,  കേറന്റെട്ട്
മതീറര്  ഒബ്സര്കവഷന്, കഷഭാര്ഹലന് സര്കവ്വ,  ബഭാത്തനിസമടനികേട്ട് സര്കവ്വ,  സബഡട്ട്
സഭാമ്പനിള കശഖരനിക്കല,  വഭാടര് സഭാമ്പനിള കശഖരനിക്കല തുടങ്ങനിയ പ്രവര്ത്തനികേള
സചേയനിട്ടുണട്ട്.   തുടര്നട്ട്  മഭാതൃകേഭാ  പഠനലാം  നടതനതനിനട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാര്
ഏജെന്സനിയഭായ  പൂസനയനിസല  CWPRS-സന  ചുമതലസപടുതകേയുലാം  ആയതട്ട്
പുകരഭാഗമനിച്ചുവരനികേയുലാം സചേയ്യുന.

(ബനി)   CWPRS-നട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുള്ള  മഭാതൃകേഭാ  പഠനലാം  പുകരഭാഗമനിച്ചുവരുന.
ആയതട്ട് എത്രയുലാം കവഗലാം ലഭവമഭാക്കുനതനിനുള്ള നടപടനി സസതീകേരനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

(സനി)  CWPRS-സന്റെ മഭാതൃകേഭാ പഠന റനികപഭാര്ടട്ട് ലഭനിചതനിനുകശഷലാം കേടലനിസല
കബഭാറനിലാംഗട്ട്,  അക്രഡനിറഡട്ട്  ഏജെന്സനി  മുകഖനയുള്ള  പരനിസ്ഥനിതനി  പഠനലാം  എനനിവ
നടകത്തണതുണട്ട്.  പത്തട്ട് മഭാസലാം നതീണ്ടുനനിലക്കുന പരനിസ്ഥനിതനി പഠനത്തനിനുകശഷലാം
പരനിസ്ഥനിതനി  ക്ലനിയറന്സട്ട്  ലഭനിക്കുന മുറയട്ട്  പദതനി  രൂപകരഖ തയ്യഭാറഭാക്കനി  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനിനു  സമര്പനിക്കുനതുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭനിക്കുന  മുറയട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം
ആരലാംഭനിക്കുവഭാന്  കേഴനിയുനതഭാണട്ട്.  ഭരണഭാനുമതനി  നല്കുനകതഭാസട  തുകേയുലാം
വകേയനിരുതനതഭാണട്ട്.

മതവബനന കമഖലയുസട ആധുനനികേവലക്കരണലാം

241 (943) ശതീ  .   സകേ  .   വനി  .   അബ്ദുള ഖഭാദര് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മതവബനന കമഖലയുസട ആധുനനികേവലക്കരണത്തനിസന്റെ ആവശവകേത
ഗടൗരവമഭായനി കേഭാണുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉസണങനില  പരമ്പരഭാഗത  മതവബനന  വള്ളങ്ങളുസട  യനവലക്കരണലാം,
നഭാടന്  മതവബനന  വള്ളങ്ങളുസട  ആധുനനികേവലക്കരണലാം  എനനിവയഭായനി
വഭാര്ഷനികേ പദതനിയനില തുകേ നതീക്കനിവചനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ ?
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(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  പരമ്പരഭാഗത  മതവബനന  വള്ളങ്ങളുസട  യനവലക്കരണലാം,
ആധുനനികേവലക്കരണലാം  എനനിവയഭായനി  2016-2017-സല  ബഡ്ജെറനില  2405-00-
110-98 (പനി) എന ശതീര്ഷകേത്തനില 20 ലക്ഷലാം രൂപ നതീക്കനിവചനിട്ടുണട്ട്.

മതവബനന തുറമുഖങ്ങളുസട വനികേസന പ്രവൃത്തനികേള

242 (944) ശതീമതനി  യു  .    പ്രതനിഭ  ഹരനി :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മതവബനന  തുറമുഖങ്ങളനില  നടക്കുന  വനികേസന  പ്രവൃത്തനികേളുസട
പുകരഭാഗതനി വനിലയനിരുത്തനിയനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  എങനില  പതനിമൂനട്ട്  മതവബനന  തുറമുഖങ്ങളുസടയുലാം,  മൂനട്ട്  ഫനിഷട്ട്
ലഭാൻഡനിലാംഗട്ട് സസന്റെറുകേളുസടയുലാം പരവകവഷണ വനിവരങ്ങള ലഭവമഭാക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

         (എ) ഉണട്ട്.

      (ബനി) 1991-സല  CRZ  വനിജഭാപനലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാര് പുറസപടുവനിച കശഷലാം
എല്ലഭാ  മതവബനന  തുറമുഖങ്ങളക്കുലാം  പരവകവഷണവലാം  പരനിസ്ഥനിതനി  ആഘഭാത
പഠനവലാം നടത്തനിയഭാണട്ട് അനുമതനി കനടനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. മതവബനന തുറമുഖങ്ങളുസടയുലാം
ഫനിഷട്ട്  ലഭാന്റെനിലാംഗട്ട്  സസന്റെറുകേളുസടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്  മുകനഭാടനിയഭായനി  നടതന
പരവകവഷണ വനിവരങ്ങള ചുവസട കചേര്ക്കുന:

മതവബനന തുറമുഖങ്ങളുസട നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട് അനുകയഭാജെവമഭായ സ്ഥലലാം
സതരസഞടുത്തകശഷലാം  ഇന്സവസനികഗഷന്,  മഭാതൃകേഭാ  പഠനലാം,  പഭാരനിസ്ഥനിതനികേ
പഠനലാം എനനിവ നടത്തനി കകേഭാസല സറഗുകലഷന് കസഭാണ ക്ലനിയറന്സട്ട്, സപഭാലബഷന്
കേണകടഭാള  കബഭാര്ഡട്ട്  അനുമതനി  എനനിവ  ലഭവമഭാക്കനിയ  കശഷലാം  വനിശദമഭായ
കലഒടൗട്ടുലാം  കപ്രഭാജെക്ടട്ട്  സപ്രഭാകപഭാസലുലാം  തയ്യഭാറഭാക്കനി  അലാംഗതീകേഭാരലാം  നലകേനിയഭാണട്ട്
പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കുനതട്ട്.  കകേന്ദ്ര വനലാം പരനിസ്ഥനിതനി മനഭാലയത്തനിസല  1991-സല
കകേഭാസല റഗുകലഷന് കസഭാണ കനഭാടനിഫനികക്കഷന് വനതനിനുകശഷലാം നടപനിലഭാക്കനിയ
എല്ലഭാ   മതവബനന  തുറമുഖങ്ങളുലാം  പരനിസ്ഥനിതനി  ക്ലനിയറന്സട്ട്   ലഭവമഭാക്കനിയ
കശഷമഭാണട്ട്  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനതട്ട്.   1991-നട്ട്  മുമ്പട്ട്  നനിര്മ്മേഭാണലാം  ആരലാംഭനിച
മതവബനന തുറമുഖങ്ങളക്കട്ട് പരനിസ്ഥനിതനി പഠനലാം ആവശവമനില്ലഭായനിരുന. 
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കേഭായലാംകുളലാം നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില ഒരു മതവബനന തുറമുഖവലാം മതവലാം
കേരയടുപനിക്കല കകേന്ദ്രവമഭാണട്ട് നനിലവനിലുള്ളതട്ട്.  ഇതനില കേഭായലാംകുളലാം  മതവബനന
തുറമുഖലാം  കമല  പഠനങ്ങളക്കുലാം  അനുമതനിക്കുലാം  വനികധയമഭായനി  കമയട്ട്  2008-ല
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  മുടത്തട്ട് മകണല മതവലാം  കേരയടുപനിക്കല കകേന്ദ്രത്തനിസന്റെ നനിര്മ്മേഭാണ
ത്തനിനഭായനി 76.05  ലക്ഷത്തനിസന്റെ ഭരണഭാനുമതനി നലകേനിയതനുസരനിചട്ട് ജൂഹല 2015 -ല
പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.  

മതവബനന സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട സുരക്ഷ

243 (945) ശതീ  .    പനി  .    സകേ  .    ബഷതീര് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മതവബനന  സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുകനസര  കകേഭാസട്ട്ഗഭാര്ഡട്ട്  സവടനിസവച
സലാംഭവലാം ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഇക്കഭാരവത്തനില  അകനസഷണലാം  നടത്തനിയനിട്ടുസണങനില  വനിശദഭാലാംശലാം
സവളനിസപടുതകമഭാ;

(സനി)  മതവബനന  സതഭാഴനിലഭാളനികേളുസട  സുരക്ഷ  ഉറപ്പുവരുതനതനിനട്ട്
ആവശവമഭായ നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി) 12-1-2015-നട്ട് 4.00  മണനികയഭാസട സചേറനിയതുറ ബതീമഭാപള്ളനി ഭഭാഗത്തട്ട് വചട്ട്
രഭാജെവസുരക്ഷയുസട  ഭഭാഗമഭായുള്ള  ഇന്തവന്  കകേഭാസട്ട്  ഗഭാര്ഡനിസന്റെ  പരനികശഭാധനയട്ട്
വനികധയരഭാകേഭാസത മുകനഭാട്ടുകപഭായ “ഋഷനികേ”എന മതവബനന കബഭാടനിനട്ട് കനകര
കകേഭാസട്ട് ഗഭാര്ഡട്ട് അഡസഭാന്സട്ട് ഫയറനിലാംഗട്ട് നടതകേയുണഭായനി.  കബഭാടനിലുണഭായനിരുന
9  കപരനില  2  കപര്ക്കട്ട്  സവടനികയലക്കുകേയുലാം  ഇവസര  സമഡനിക്കല  കകേഭാകളജെനില
പ്രകവശനിപനിക്കുകേയുലാം മറട്ട് 7  കപസര കകേഭാസട്ട് ഗഭാര് ഡട്ട് കചേഭാദവലാം സചേയകശഷലാം വനിഴനിഞലാം
തതീരകദശ  കപഭാലതീസനിനട്ട്  ഹകേമഭാറുകേയുലാം  സചേയ.  13-1-2015-നട്ട്  ഉചയ്ക്കുകശഷലാം  2.45-നട്ട്
കബഭാടനിസല  കരഖകേള  പരനികശഭാധനിക്കുനതനിനുലാം  കബഭാടനിസല  മതവത്തനിസന്റെ
കേഭാരവത്തനില നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതനിനമഭായനി ഫനിഷറതീസട്ട് അസനിസന്റെട്ട് ഡയറക്ടര്
വനിഴനി ഞത്തനിനട്ട് ഹകേമഭാറനി പരസവകലലലാം നടത്തനി തുകേ (40,100 രൂപ) ടഷറനിയനില
അടയ്ക്കുകേയുലാം  രജെനികസ്ട്രേഷനുലാം  ഹലസന്സുലാം  ഇല്ലഭാത്തനിതനിനഭാല   KMFR  ആക്ടട്ട്
പ്രകേഭാരമുള്ള  നടപടനികേള  സസതീകേരനിച്ചു,  50,000  രൂപ  പനിഴ  ഈടഭാക്കനി,  കബഭാടട്ട്
വനിട്ടുനലകുകേയുലാം സചേയ.
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 (സനി)  കേടല രക്ഷഭാ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം പകടഭാളനിലാംഗനിനുമഭായനി യനവത്കൃത
കബഭാട്ടുകേള  വഭാടകേയ്സക്കടുത്തട്ട്  5   ഫനിഷറതീസട്ട്   കസഷനുകേള  കകേന്ദ്രതീകേരനിചട്ട്
രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങള  നടത്തനിവരുന.  രക്ഷഭാപ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭായനി  റസബ
ഗഭാര്ഡുമഭാസര ദനിവസ കവതനഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില നനിയമനിചനിട്ടുണട്ട്. കപഭാലതീസട്ട് സൂപ്രണ്ടുലാം
60  കപഭാലതീസുകേഭാരുലാം ഉളസപട മഹറന് എന്കഫഭാഴട്ട്സമന്റെട്ട്  വനിഭഭാഗലാം  5  ഫനിഷറതീസട്ട്
കസഷനുകേളനിലുലാം  പ്രവര്ത്തനിച്ചുവരുന.  ഹലഫട്ട് കബഭായട്ട്,  ബതീക്കണ ഉളപസടയുള്ള
സുരക്ഷഭാ കേനിറ്റുകേള മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് നലകേനിവരുന.  തതീരപ്രകദശങ്ങളനില
രഭാജെവസുരക്ഷയുസടയുലാം  കേടല  സുരക്ഷയുസടയുലാം  ഭഭാഗമഭായനി  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേള
മതവബനനത്തനികലര്സപടുകമ്പഭാള  സസതീകേരനികക്കണ  മുന്കേരുതലുകേസളക്കുറനിച്ചുലാം
മതവബനനത്തനിനു  കപഭാകുകമ്പഭാള  ഹകേയനില  സൂക്ഷനികക്കണ  കരഖകേസളക്കുറനിച്ചുലാം
ജെതീവന്രക്ഷഭാ ഉപകേരണങ്ങള യഭാനങ്ങളനില സൂക്ഷനികക്കണതനിസന്റെ  ആവശവകേതകേസളക്കുറനിച്ചുലാം
മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേസള  കബഭാധവലക്കരനിക്കുനതനിനഭായനി  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപനിസന്റെ
കനതൃതസത്തനില കബഭാധവലക്കരണ ക്ലഭാസ്സുകേള സലാംഘടനിപനിച്ചുവരുന.

പഭാണ്ഡവഭാലക്കടവട്ട് പഭാലലാം

244 (946) ശതീ  .    എലാം  .    രഭാജെകഗഭാപഭാലന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  ജെനില്ലയനിസല  വലനിയപറമ്പട്ട്  പഞഭായത്തനിസന  കേണ്ണൂര്
ജെനില്ലയനിസല  രഭാമന്തളനിയുമഭായനി  ബനനിപനിചട്ട്  പഭാണ്ഡവഭാലക്കടവനില  പഭാലലാം
നനിര്മ്മേനിക്കഭാനുള്ള നടപടനി ഇകപഭാള ഏതു ഘടത്തനിലഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ എല.  ഡനി.  എഫട്ട്.  സര്ക്കഭാര് കേഭാലത്തട്ട്,  നബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന
എ.എസട്ട്. ലഭനിച ഇടൗ പ്രവൃത്തനി എനഭാരലാംഭനിക്കഭാന് കേഴനിയുസമനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി)  ഇടൗ  പ്രവൃത്തനി  നടപനില  വനഭാല  ദസതീപട്ട്  പഞഭായത്തഭായ  വലനിയ
പറമ്പനിസല ജെനങ്ങളുസട യഭാത്രഭാകക്ലശലാം പൂര്ണമഭായുലാം പരനിഹരനിക്കസപടുലാം എന കേഭാരവലാം
ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ? 

ഉത്തരലാം

    (എ & ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട് ജെനില്ലയനിസല രഭാമന്തളനി വലനിയപറമ്പ നടപഭാലത്തനിസന്റെ
നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനട്ട്   750  ലക്ഷലാം രൂപയുസട ഭരണഭാനുമതനി  നബഭാര്ഡട്ട്    RIDF-XVI-ല
ഉളസപടുത്തനി നലകേനിയനിരുന.

അതനുസരനിചട്ട്  പ്രവൃത്തനിയുസട  പ്രഭാരലാംഭ  നടപടനികേള   ആരലാംഭനിച
സഭാഹചേരവത്തനില  സ്ഥലലാം  എലാം.എല.എ.,  പഞഭായത്തട്ട്  അധനികൃതര്,  മറട്ട്
ജെനപ്രതനിനനിധനികേള എനനിവര് ഇടസപടുകേയുലാം നടപഭാലത്തനിനു പകേരലാം ഒരു സനിലാംഗനിള
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സലയനിന് ബനിഡ്ജെട്ട് ആണട്ട് ആവശവസമനട്ട് അറനിയനിക്കുകേയുണഭായനി.   അതനുസരനിചട്ട്
ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്  നലകേനിയ  പുതുക്കനിയ
എസനികമറട്ട്  നബഭാര്ഡനിനട്ട്  സമര്പനിചനിരുനസവങനിലുലാം  ഭരണഭാനുമതനി  ലഭവമഭായനിടനില്ല.
തുടര്നട്ട്  ടനി  പദതനിയുസട  രൂപകരഖ  RIDF  XIX,  XX,  XXI-ല  ഉളസപടുത്തനി
അലാംഗതീകേഭാരത്തനിനഭായനി  നബഭാര്ഡനിനട്ട്  സമര്പനിചനിരുനസവങനിലുലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ഇതുവസര  ലഭവമഭായനിടനില്ല.   ടനി  പദതനിക്കട്ട്  നബഭാര് ഡനിലനനിനലാം  അലാംഗതീകേഭാരലാം
ലഭനിക്കുന മുറയട്ട് പ്രവൃത്തനി ആരലാംഭനിക്കഭാന് സഭാധനിക്കുനതഭാണട്ട്.

 (സനി) ഉണട്ട്.

         തതീരകദശനനിയനണ നനിയമത്തനിസല വവവസ്ഥകേള

245 (947) ശതീ  .   റനി  .   വനി  .   രഭാകജെഷട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

തതീരകദശ  നനിയനണ  നനിയമത്തനിസല  ചേനില  വവവസ്ഥകേളമൂലലാം
തതീരപ്രകദശതള്ളവര്ക്കട്ട്  ഭവന  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുലാം  മറ്റു  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കുലാം
പ്രയഭാസലാം  കനരനിടുന  കേഭാരവലാം  ശദയനിലസപടനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ  ഇത്പരനിഹരനിക്കുനതനിനട്ട്
എസന്തഭാസക്ക നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം  

ഉണട്ട്.   തതീരകദശ  വനിജഭാപനത്തനില  ഇളവകേള  അനുവദനിക്കഭാന്  കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് ആവശവസപടതനിസന്റെ ഫലമഭായനി കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് കഡഭാ. ഹഷകലഷട്ട്
നഭായകേട്ട്  സമനിതനിസയ  കകേരളത്തനിസന്റെ  ആവശവങ്ങള  പരനിഹരനിക്കഭാന്
ചുമതലസപടുതകേയുലാം സചേയ.  പ്രസ്തുത   സമനിതനി 2014-ല കകേരളത്തനില വരനികേയുലാം
ബനസപട   വകുപട്ട്  ഉകദവഭാഗസ്ഥരുമഭായനി  ചേര്ച  നടതകേയുലാം  സചേയ.   സമനിതനി
റനികപഭാര്ടട്ട്  പൂര്ത്തനിയഭാക്കനി  റനികപഭാര്ടട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  സമര്പനിചനിട്ടുള്ളതഭാണട്ട്.
എനഭാല  നഭാളനിതുവസരയഭായനി  അതനികനല   തതീരുമഭാനമഭായനിടനില്ല.   ഈ  സര്ക്കഭാര്
അധനികേഭാരത്തനില  വനകശഷലാം
14-6-2016-നട്ട് കകേന്ദ്ര പരനിസ്ഥനിതനി മനനിസയ കനരനില കേണട്ട് തതീരകദശ നനിയനണ
വനിജഭാപനത്തനില  കകേരളത്തനിസന്റെ  മതവകമഖലയട്ട്  ഇളവകേള  അനുവദനിക്കുവഭാന്
ആവശവസപടട്ട്  നനികവദനലാം  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   2011-സല   തതീരകദശ  നനിയനണ
വനിജഭാപനലാം  പ്രഭാബലവത്തനില  വനട്ട്  ഒരു  വര്ഷക്കഭാലയളവനിനുള്ളനില
സലാംസ്ഥഭാനത്തനിസന്റെ തതീരകദശ മഭാകനജെട്ട് സമന്റെട്ട് പ്ലഭാന് തയ്യഭാറഭാക്കനി കകേന്ദ്ര പരനിസ്ഥനിതനി
മനഭാലയത്തനിസന്റെ അനുമതനി കനകടണതഭായനിരുസനങനിലുലാം കകേരളത്തനിസന്റെ കകേഭാസല
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കസഭാണ  മഭാകനജെട്ട് സമന്റെട്ട്  പ്ലഭാനനിനട്ട്   ഇതുവസരയുലാം  അനുമതനി  ലഭനിചനില്ല.   കകേഭാസല
കസഭാണ മഭാകനജെട്ട് സമന്റെട്ട് പ്ലഭാനനിനട്ട് പുറകമ നമ്മുസട തതീരകദശത്തനിസന്റെ സവനികശഷതകേളുലാം
CRZ നനിയമലാം മൂലലാം മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുളസപസടയുള്ള തതീരകദശ ജെനത കനരനിടുന
പ്രശ്നങ്ങളുലാം  അഭനിസലാംകബഭാധന  സചേയ്യുനതനിനട്ട്  ഓകരഭാ  തതീരപ്രകദശത്തനിനുലാം
അനുകയഭാജെവമഭായ ഒരു സമഗ്ര തതീരകദശ മഭാകനജെട്ട് സമന്റെട്ട് പ്ലഭാന്  (Integrated Coastal
Zone Management Plan) കൂടനി തയ്യഭാറഭാക്കനി കകേന്ദ്ര അനുമതനി കതകടണതുസണനലാം
അതനില  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട്  ആവശവമഭായ  ഇളവകേള  ഉളസപടുത്തനി  അനുമതനി
ലഭവമഭാക്കഭാനഭാകുസമനലാം  കകേന്ദ്ര  പരനിസ്ഥനിതനി  മനനി  ചേര്ചഭാകവളയനില
അറനിയനിക്കുകേയുണഭായനി.   സമഗ്ര തതീരകദശ മഭാകനജെട്ട് സമന്റെട്ട്  പ്ലഭാന് തയ്യറഭാക്കുനതനിനട്ട്
മുന് സര്ക്കഭാരനിസന്റെ കേഭാലത്തട്ട് ഒരു സസഭാഹസറനി രൂപതീകേരനിസചങനിലുലാം മറട്ട് യഭാസതഭാരു
വനിധ നടപടനികേളുലാം പ്ലഭാന് തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനട്ട് സസതീകേരനിചനിടനില്ലഭാസയനട്ട് മനസ്സനിലഭാക്കനി,
കകേരളത്തനിന്റെ  തതീരപ്രകദശത്തനിസന്റെ  സൂക്ഷ്മതല  സവനികശഷതകേള  ഉളസക്കഭാണ്ടു
സകേഭാണ്ടുലാം  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുലാം  മറട്ട്  തതീരകദശ  ജെനവനിഭഭാഗങ്ങളുലാം  കനരനിടുന
പ്രശ്നങ്ങള അഭനിസലാംകബഭാധന സചേയ്യുന തരത്തനില സമഗ്ര തതീരകദശ മഭാകനജെട്ട് സമന്റെട്ട്
പ്ലഭാന് ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുനതനിനട്ട് ഒരു സമതീപനകരഖ തയ്യഭാറഭാക്കുവഭാന് ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട്
മുന്ഹകേസയടുത്തട്ട്  ഒരു കദശതീയ ശനില്പശഭാല  10-8-2016,   11-8-2016  തതീയതനികേളനില
തനിരുവനന്തപുരത്തട്ട്  സലാംഘടനിപനിക്കുകേയുണഭായനി. ടനി  ശനില്പശഭാലയുസട  നനിര്കദ്ദേശങ്ങള
കക്രഭാഡതീകേരനിചട്ട്  സമതീപനകരഖ  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള  നടപടനികേള  പുകരഭാഗമനിച്ചു
വരുന. 

മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി കക്ഷമലാം

246 (948) ശതീ  .   ഹഹബനി ഈഡന് :
ശതീ  .   എലാം  .   വനിന്സസന്റെട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   എസട്ട്  .   ശനിവകുമഭാര് :
ശതീ  .    അനനില  അക്കര :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന  ഏസതങനിലുലാം
പദതനികേളക്കട്ട് കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം കുറചനിട്ടുകണഭാ; എങനില വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കേഴനിഞ  രണ്ടുവര്ഷലാം  സലാംസ്ഥഭാനലാം  ആവശവസപട  തുകേയനില  എത്ര
രൂപയഭാണട്ട് കകേന്ദ്രവനിഹനിതമഭായനി ലഭനിചതട്ട്;

(സനി)  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  മതവകമഖലസയ  കകേന്ദ്രലാം  അവഗണനിക്കുനതഭായ
പരഭാതനി  പരനിഹരനിക്കുവഭാന്  എന്തു  നടപടനിയഭാണട്ട്  ഹകേസക്കഭാണനിട്ടുള്ളസതനട്ട്
വവക്തമഭാക്കുകമഭാ?  
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ഉത്തരലാം

(എ)  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമത്തനിനഭായനി  നടപനിലഭാക്കുന  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത
പദതനികേളഭായ  സമ്പഭാദവ  സമഭാശസഭാസ  പദതനി,  ഗ്രൂപട്ട്  ആകനിഡന്റെട്ട്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്
പദതനി,  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനി എനനിവയട്ട്  ലഭനിക്കുന കകേന്ദ്ര വനിഹനിതത്തനില
കുറവട്ട് വനനിട്ടുണട്ട്.

(ബനി)  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്ക ത  പദതനികേളക്കട്ട്  കേഴനിഞ  രണട്ട്  വര്ഷലാം  ലഭവമഭായ  
കകേന്ദ്രവനിഹനിതലാം സലാംബനനിച്ചുള്ള വനിശദ വനിവരലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ക്കുന.* 

(സനി)  മതവകമഖലയനിസല  കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിസന്റെ  പരനിഗണനയനില
സകേഭാണ്ടുവകരണ വനിഷയങ്ങള ഉളസപടുത്തനി ഒരു നനികവദനലാം ബഹുമഭാനസപട കകേന്ദ്ര
കൃഷനിമനനിക്കട്ട്  14-6-2016-ലുലാം  2-9-2016-ലുലാം  സമര്പനിക്കുകേയുണഭായനി.  ഇതനില
ആഴക്കടല മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേസള പ്രഭാപരഭാക്കുനതനിനട്ട്  50%  സബ്സനിഡനികയഭാടു
കൂടനി  ആഴക്കടല  മതവബനന  യഭാനങ്ങള  നലകുനതനിനുലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തനിസന്റെ
അധനികേഭാര   പരനിധനി   36  കനഭാടനിക്കല  ഹമല  ആക്കുനതനിനുലാം  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത
മുഴുവന് പരമ്പരഭാഗത മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുലാം ആവശവമഭായ മസണണ വനിഹനിതലാം
നലകുനതനിനുലാം  കകേന്ദ്രഭാവനിഷ്കൃത  പദതനികേളഭായ  ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ പദതനിയുകടയുലാം
സമ്പഭാദവ  സമഭാശസഭാസ  പദതനിയുകടയുലാം  ധനസഹഭായ  തുകേ  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
തതീരകദശ  കറഭാഡുകേളുസട  നനിര്മ്മേഭാണത്തനിനുള്ള  ധനസഹഭായത്തനിനുലാം  കേടലഭാക്രമണസത്ത
പ്രകൃതനി  ദുരന്തത്തനില  ഉളസപടുതനതനിനുലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  ഡഡ്ജെറുകേള
വഭാങ്ങുനതനിനട്ട്  ധനസഹഭായത്തനിനുലാം  മതവകേര്ഷകേര്ക്കട്ട്  കൃഷനിക്കുലാം  നലകുന
കപഭാസല കുറഞ പലനിശ നനിരക്കനില ബഭാങ്കുകേളനിന്നനിനലാം കലഭാണ ലഭവമഭാക്കുനതനിനുലാം
ഉളനഭാടന്  കമഖലയനിസല  പദതനികേളുസട  യൂണനിറട്ട്  കകേഭാസട്ട്  വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുലാം
ആവശവമഭായ  നടപടനികേള  സസതീകേരനിക്കണസമനട്ട്   ആവശവസപടഭാണട്ട്  ടനി
നനികവദനങ്ങള നലകേനിയതട്ട്.  ഇതനിസനതുടര്നട്ട് സമ്പഭാദവ സമഭാശസഭാസ പദതനിയുസട
ധനസഹഭായ തുകേ  2700-ലനനിനട്ട്   4500  രൂപയഭായുലാം ഭവന നനിര്മ്മേഭാണ യൂണനിറട്ട്
കകേഭാസട്ട്  75,000  രൂപയനിലനനിനട്ട്   1,20,000   രൂപയഭായുലാം  വര്ദനിപനിചട്ട്  ലഭനിചനിട്ടുണട്ട്.
കൂടഭാസത ഉളനഭാടന്  കമഖലയനിസല  പദതനികേളഭായ  മതവക്കുളലാം
നനിര്മ്മേഭാണലാം/പുനരുദഭാരണലാം,  നൂതന മതവകൃഷനി രതീതനികേള എനനിവയുസട യൂണനിറട്ട്
കകേഭാസലാം  വര്ദനിപനിചട്ട്  2016-2017-ല  ഭരണഭാനുമതനി  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.  യൂണനിറട്ട്
കകേഭാസട്ട് വര്ദനിപനിസചങനിലുലാം സമഭാത്തലാം അനുവദനിച യൂണനിറ്റുകേളുസട എണത്തനില കകേന്ദ്ര
സര്ക്കഭാര് ഗണവമഭായ കുറവട്ട്  വരുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.   ഈ പ്രശ്നവലാം കകേന്ദ്രസര്ക്കഭാരനിസന്റെ
ശദയനിലസപടുത്തനിയനിട്ടുണട്ട്.

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി ഇന്ഷസറന്സട്ട്

247 (949) ശതീ  .   എസട്ട്  .   ശർമ്മേ : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  2014-2015  സഭാമ്പത്തനികേ  വര്ഷലാം  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള
ഇന്ഷസറന്സനിനഭായനി എത്ര തുകേയഭാണട്ട് വകേയനിരുത്തനിയനിരുനസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളുസട  ഇന്ഷസറന്സനിനഭായനി  എത്ര  തുകേയഭാണട്ട്
കവണനിവരുനസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം 

(എ) 2014-2015  സഭാമ്പത്തനികേ വര്ഷലാം മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള ഗ്രൂപട്ട്
ആകനിഡന്റെട്ട്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിക്കഭായനി  2405-00-800-82  (പ്ലഭാന്)
ശതീര്ഷകേത്തനില  690  ലക്ഷലാം രൂപയുലാം അനുബന മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കുള്ള
ഗ്രൂപട്ട്  ആകനിഡന്റെട്ട്  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിക്കഭായനി  2405-00-800-50  (പ്ലഭാന്)
ശതീര്ഷകേത്തനില   100 ലക്ഷലാം രൂപയുലാം വകേയനിരുത്തനിയനിരുന. 

(ബനി)   കകേരള  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡനില  രജെനിസര്
സചേയനിട്ടുള്ള  2,33,121  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേസളയുലാം  77,694  അനുബന
മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേസളയുലാം  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിയനില  കചേര്ക്കുനതനിനഭായനി
ആസളഭാനനിനട്ട്   145+14.50% സര്വ്വതീസട്ട് ടഭാകലാം കചേര്ത്തട്ട് ആസകേ  5,16,03,139 രൂപ
സചേലവട്ട്  പ്രതതീക്ഷനിക്കുന.  നനിലവനിലുള്ള  ഇന്ഷസറന്സനിസന്റെ  കേഭാലഭാവധനി
16-12-2016-നഭാണട്ട് അവസഭാനനിക്കുനതട്ട്.  ഓകരഭാ വര്ഷവലാം  ഇന്ഷസറന്സട്ട് കേമ്പനനികേളനില
നനിനലാം കേസകടഷന് ക്ഷണനിചഭാണട്ട് പദതനി നടപനിലഭാക്കുനതട്ട്.  ഗുണകഭഭാക്തഭാക്കളനില
നനിനലാം പ്രതീമനിയലാം തുകേ ഒനലാം ഈടഭാക്കുനതല്ല.

പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനിനട്ട് ഇരയഭായ മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് സഭാമ്പത്തനികേ
സഹഭായലാം 

248 (950) ശതീ  .   സനി  .   ദനിവഭാകേരന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവത്തനിനട്ട് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വന കശഷലാം പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനിനട്ട് ഇരയഭായ
മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം  അനുവദനിചനിട്ടുകണഭാ;  എങനിൽ
എത്രസയനട്ട് ജെനില്ല തനിരനിചട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 
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ഉത്തരലാം

 ഉണട്ട്.  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷലാം
പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനിലസപടട്ട് മതവബനന ഉപകേരണങ്ങളക്കട്ട് നഭാശനഷ്ടലാം സലാംഭവനിച
മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ചുവസടപറയുലാം  പ്രകേഭാരലാം  സഭാമ്പത്തനികേ  സഹഭായലാം
അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്. 

      തനിരുവനന്തപുരലാം ജെനില്ലയനില 11 മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  87,500  രൂപയുലാം
സകേഭാല്ലലാം  ജെനില്ലയനില  10  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്   81,500   രൂപയുലാം  ജെനില്ലഭാ
കേളക്ടറുസട ദുരന്ത നനിവഭാരണ ഫണനില നനിനലാം അനുവദനിചനിട്ടുണട്ട്.

   ഈ സര്ക്കഭാര് അധനികേഭാരത്തനില വനകശഷലാം പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം വള്ളവലാം
വലയുലാം  നഷ്ടസപട   എല്ലഭാ  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുലാം  ഗ്രൂപട്ട്  ഒനനിനട്ട്
പരമഭാവധനി  ഒരു ലക്ഷലാം രൂപ വതീതലാം  നലകേഭാന് കേഭാബനിനറട്ട്  തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.  ടനി
ധനസഹഭായലാം നലകേഭാനുള്ള നടപടനികേള തുടര്നവരുന. കൂടഭാസത വള്ളവലാം വലയുലാം
നഷ്ടസപട  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കട്ട്  മതവസഫഡട്ട്  വഴനി  വള്ളവലാം  വലയുലാം  നലകുനതനിനട്ട്  ഒരു
പ്രകതവകേ പദതനി ആവനിഷ്കരനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനികേളുലാം സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാസത
ഭഭാവനിയനില  ദുരന്തത്തനിനനിരയഭായനി  മതവബനകനഭാപഭാധനികേളുലാം  യഭാനങ്ങളുലാം
നഷ്ടസപടവര്ക്കട്ട് ധനസഹഭായലാം നലകുവഭാന് ഒരു സമഗ്ര ഇന്ഷസറന്സട്ട് പദതനിയുലാം
നടപനിലഭാക്കുവഭാന് ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.

 പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനിനട്ട് ഇരയഭാകുന  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേള 

249 (951) ശതീ  .   അടൂര് പ്രകേഭാശട്ട് :
ശതീ  .   പനി  .   ടനി  .   കതഭാമസട്ട് :
ശതീ  .   വനി  .   പനി  .   സജെതീന്ദ്രന് :
ശതീ  .   തനിരുവഞ്ചൂര് രഭാധഭാകൃഷ്ണന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനിനട്ട്  ഇരയഭാകുന  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്
അടനിയന്തര ധനസഹഭായ പദതനിക്കട്ട് രൂപലാം നലകേനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ; 

(ബനി) എത്ര രൂപ വസരയഭാണട്ട് ധനസഹഭായമഭായനി നലകുനസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി)   പദതനി നടപനില വരുതനതനിനട്ട്  ഭരണതലത്തനില ഏര്സപടുത്തനിയ
സലാംവനിധഭാനങ്ങള എസന്തല്ലഭാസമനട്ട് വനിശദതീകേരനിക്കഭാകമഭാ?
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ഉത്തരലാം

 (എ) പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനിനട്ട് ഇരയഭാകുന മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് അടനിയന്തര
ധനസഹഭായലാം   നലകുന  പദതനിക്കട്ട്  ഫനിഷറതീസട്ട്  വകുപട്ട്  രൂപലാം  നലകേനിയനിടനില്ല.
നനിലവനില  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭത്തനില  വള്ളവലാം  വലയുലാം  എന്ജെനിനുലാം  നഷ്ടസപടുന
മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതട്ട്  ജെനില്ലഭാ  കേളക്ടര്
മുകഖനയഭാണട്ട്.  കൂടഭാസത  പ്രകൃതനികക്ഷഭാഭലാംമൂലലാം  ദുരനിതലാം  അനുഭവനിക്കുന
മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  മതവകബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന സചേയര്മഭാന്സട്ട്  റനിലതീഫട്ട്  സതീലാം
എന  പദതനിയുലാം  നടപനിലഭാക്കനി  വരുനണട്ട്.   ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില
വനതനിനുകശഷലാം ഇകപഭാള മഴക്കഭാല സകേടുതനികേളനിലസപടട്ട് മതവബനന യഭാനങ്ങളുലാം
മതവബനകനഭാപഭാധനികേളുലാം  നഷ്ടസപട  എല്ലഭാ  മതവബനന  ഗ്രൂപ്പുകേളക്കുലാം  ഗ്രൂപട്ട്
ഒനനിനട്ട്  പരമഭാവധനി  1,00,000  രൂപ  വസര  ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതനിനട്ട്
തതീരുമഭാനമഭായനിട്ടുണട്ട്.  അപ്രകേഭാരലാം ധനസഹഭായലാം നലകുനതനിനുള്ള തുടര്നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചുവരുന.  കൂടഭാസത  എല്ലഭാവനിധ  ദുരന്തങ്ങളനിലുലാംസപടട്ട്  മതവബനന
യഭാനങ്ങളുലാം മതവബനകനഭാപഭാധനികേളുലാം നഷ്ടസപടുനതനിനട്ട് നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം അനുവദനിക്കുവഭാന്
പരവഭാപമഭായ  ഒരു  സമഗ്ര  ഇന്ഷസറന്സട്ട്  പദതനിക്കട്ട്  രൂപലാം  സകേഭാടുക്കുനതനിനുലാം
സര്ക്കഭാര് ആകലഭാചേനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.

 (ബനി)  പ്രകൃതനിദുരന്തത്തനിനട്ട്  ഇരയഭാകുന  മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട്  State
Disaster  Response  Fund  പ്രകേഭാരലാം  ബനസപട  ജെനില്ലഭാ  കേളക്ടര്  തഭാസഴപറയുലാം
പ്രകേഭാരലാം നഷ്ടപരനിഹഭാരലാം അനുവദനിക്കുനണട്ട്. 

1. ഭഭാഗനികേമഭായനി നശനിക്കുന കബഭാട്ടുകേളക്കട്ട് 4,100 രൂപ

2. ഭഭാഗനികേമഭായനി നശനിക്കുന വലകേളക്കട്ട്  2,100 രൂപ

3. പൂര്ണമഭായുലാം നശനിച കബഭാട്ടുകേളക്കട്ട്  9,600 രൂപ

4. പൂര്ണമഭായുലാം നശനിച വലകേള ക്കട്ട്  2,600 രൂപ

 കകേരള   മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്  മുകഖന  ധനസഹഭായലാം
500   രൂപ  മുതല   5,000  രൂപ  വസര,  അപകേടത്തനിസന്റെ/ദുരനിതത്തനിസന്റെ  തതീവ്രത
അനുസരനിചട്ട് അനുവദനിക്കുനണട്ട്.

 (സനി)  പ്രകൃതനി ദുരന്തത്തനില ഉണഭായ നഷ്ടലാം കേണക്കഭാക്കനി  ജെനില്ലഭാ  ഫനിഷറതീസട്ട്
ഓഫതീസര് ജെനില്ലഭാ കേളക്ടര്ക്കട്ട് സമര്പനിക്കുന ശനിപഭാര്ശയുസട അടനിസ്ഥഭാനത്തനിലഭാണട്ട്
ജെനില്ലഭാ  കേളക്ടര്  തുകേ  അനുവദനിക്കുനതട്ട്.  അപകേടങ്ങസളപറനിയുലാം  നഭാശനഷ്ടങ്ങസള
പറനിയുമുള്ള  വനിവരങ്ങള  ലഭനിചഭാലുടസന  തസന  ബനസപട  കകേരള
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മതവസത്തഭാഴനിലഭാളനി  കക്ഷമനനിധനി  കബഭാര്ഡട്ട്  ഉകദവഭാഗസ്ഥനഭാര്  സ്ഥലലാം സനര്ശനിചട്ട്
ധനസഹഭായലാം  അനുവദനിക്കുനതഭാണട്ട്.  ധനസഹഭായതകേ  അടനിയന്തര  സനര്ഭങ്ങകളഭാടനു
ബനനിചട്ട് ഉടനടനി വനിതരണലാം സചേയ്യഭാന് പറഭാസത വരുന സനര്ഭങ്ങളനില നനിശ്ചനിത
കഫഭാറത്തനില  അകപക്ഷ  തയ്യഭാറഭാക്കനി  ഫനിഷറതീസട്ട്  ഓഫതീസര്ക്കട്ട്  സമര്പനിക്കുനതനുസരനിചട്ട്
നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനണട്ട്.

  നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശവമഭായ സ്ഥലസമടുപട്ട് നടപടനികേള

250 (952) ശതീ  .   കജെഭാണ സഫര്ണഭാണസട്ട് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സകേഭാചനി  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനിസല  സചേല്ലഭാനലാം  മനിനനി  ഫനിഷനിങ്ങട്ട്
ഹഭാര്ബറനികലക്കുള്ള  കറഭാഡനിസന്റെയുലാം  അനുബനഘടകേങ്ങളുസടയുലാം  നനിര്മ്മേഭാണ
പ്രവര്ത്തനങ്ങളക്കഭാവശവമഭായ  സ്ഥലസമടുപട്ട്  സലാംബനനിച  വനിജഭാപനത്തനിസന്റെ
കേഭാലഭാവധനി എനഭാണട്ട് അവസഭാനനിക്കുനതട്ട്;

(ബനി)  പ്രസ്തുത  കേഭാലഭാവധനിക്കുള്ളനില  സ്ഥലസമടുപട്ട്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കഭാന്
സഭാധനിക്കുകമഭാ;

(സനി)  സ്ഥലസമടുപട്ട്  നടപടനികേള  പൂര്ത്തതീകേരനിക്കുനതനില  കനരനിടുന  കേഭാല
തഭാമസത്തനിനട്ട് കേഭാരണലാം വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) വനിജഭാപനലാം എനഭാണട്ട് പുറസപടുവനിചനിരുനതട്ട്;

(ഇ)  വനിജഭാപനത്തനിസന്റെ  കേഭാലഭാവധനി  അവസഭാനനിചനിട്ടുസണങനില  പുനര്
വനിജഭാപനത്തനിനഭായനി നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ?

ഉത്തരലാം  

(എ) 1894-സല സ്ഥലസമടുപട്ട്  ആക്ടട്ട്  4-ാം വകുപനിസല ഒനഭാലാം ഉപവകുപനിസല
വവവസ്ഥകേളക്കനുസൃതമഭായനി  30-11-2013-ലഭാണട്ട് വനിജഭാപനലാം പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  ടനി
നനിയമപ്രകേഭാരലാം  വനിജഭാപനലാം  പുറസപടുവനിചട്ട്  ഒരു  വര്ഷത്തനിനുള്ളനില  ഡഭാഫട്ട്
ഡനിക്ലകറഷന് തയ്യഭാറഭാകക്കണതഭാണട്ട്. 

(ബനി) സഭാധനിചനില്ല.

 (സനി)  റവനബ  വകുപനിലനനിനലാം  സ്ഥലലാം  അളനട്ട്  തനിടസപടുതന  നടപടനി

തഭാലൂക്കട്ട് സര്കവ്വയറുസട കനതൃതസത്തനില ആരലാംഭനിചകപഭാള സ്ഥലവഭാസനികേള കജെഭാലനി

തടസ്സസപടുതകേയുലാം  അവനിസടനനിനട്ട്  ഒഴനിഞകപഭാകേഭാന്  സമ്മേതമസല്ലനട്ട്  വഭാക്കഭാല
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അറനിയനിക്കുകേയുലാം സചേയ്യുകേയുണഭായനി. 5-2-2013-നട്ട് മുന് ഫനിഷറതീസട്ട് വകുപട്ട് മനനിയുസട

കചേമ്പറനില  നടന മതീറനിലാംഗനില ആദവഘടമഭായനി അഡസഭാന്സട്ട് സപഭാസഷനനില സ്ഥലലാം

വനിട്ടുനലകേഭാന്  തയ്യഭാറഭായനിട്ടുള്ള  വസ്തു  ഉടമകേളനില  നനിനലാം  സ്ഥലലാം  ഏസറടുക്കഭാനുലാം

നനിലവനിലുള്ള  കറഭാഡട്ട്  വനികേസനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  രണഭാലാം  ഘടമഭായനി  വതീടട്ട്  നനിലക്കുന

വസ്തുക്കള ഏസറടുക്കുന നടപടനി തസരനിതസപടുതവഭാനുലാം തതീരുമഭാനനിച്ചു. 17-5-2013-ല

ജെനില്ലഭാ  കേളക്ടറുസട  കേവഭാമ്പട്ട്  ഓഫതീസനില  കചേര്ന   കയഭാഗ  തതീരുമഭാനപ്രകേഭാരലാം  4-9-

2013-സല   ജെനി.  ഒ.  (ആര്.  റനി.)  537/2013/ആര്.ഡനി.  പ്രകേഭാരലാം  സനകഗഭാഷവബനിള

പര്കചസട്ട്  മുകഖന  130.6  ആര്  സ്ഥലലാം  ഏസറടുക്കുനതനിനട്ട്  സര്ക്കഭാര്  അനുമതനി

നലകേനിയനിരുന.  തുടര്നട്ട്   11-9-2015-സല ജെനി.  ഒ.(ആര്.  റനി.)  750/15/  മ.  തു.  വ.

പ്രകേഭാരലാം  ടനി ഭൂമനി അകേസയര് സചേയ്യുനതനിനട്ട്  10 കകേഭാടനി രൂപ സര്ക്കഭാര് അനുവദനിക്കുകേയുലാം

സചേയ.   സ്ഥലലാം  ഏസറടുക്കുനതനിനട്ട്  നടപടനികേള  റവനബ  വകുപനില  നനിനലാം

സസതീകേരനികക്കണതുണട്ട്. 

     (ഡനി) 30-11-2013-ലഭാണട്ട് വനിജഭാപനലാം പുറസപടുവനിചനിട്ടുള്ളതട്ട്.  

 (ഇ)  ഇല്ല.  പുനര്വനിജഭാപനലാം ആവശവമഭായനി വരനികേയഭാസണങനില അതനിനുള്ള

നടപടനി സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

വടകേര സഭാന്റെട്ട് ബഭാഗ്സട്ട്

251 (953) ശതീ  .    സനി  .    സകേ  .    നഭാണു :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി

സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  വടകേര  സഭാന്റെട്ട്  ബഭാഗ്സനില  ഹഭാര്ബര്  എബനിനതീയറനിലാംഗനിങ്ങനിസന്റെ

കനതൃതസത്തനില നടതന പ്രവൃത്തനികേള പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുകണഭാ;

(ബനി)  ഉസണങനില  എത്ര  രൂപയുസട  പ്രവൃത്തനിയഭാണട്ട്  അവനിസട

നടപഭാക്കനിയനിട്ടുളളസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  പൂര്ത്തതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്. 

(ബനി) ഏകേകദശലാം 79 ലക്ഷലാം രൂപയുസട പ്രവൃത്തനികേളഭാണട്ട് വടകേര സഭാന്റെട്ട് ബഭാഗട്ട്

പദതനിയനിലുളസപടുത്തനി നടപഭാക്കനിയനിട്ടുള്ളതട്ട്. ഇതനിസന്റെ ഹഫനല ബനില തയ്യഭാറഭാക്കനിയഭാല

മഭാത്രകമ കൃതവമഭായ തുകേ അറനിയുവഭാന് സഭാധനിക്കുകേയുള.

1751/2018.
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തതീരകദശ കറഭാഡട്ട് നവതീകേരണ പദതനി

252 (954) ശതീ  .   ബനി  .   സതവന് : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട് മതവബനനവലാം
ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം  കേഭാഷബ  വവവസഭായവലാം  വകുപ്പുമനനി  സദയലാം  മറുപടനി
നലകുകമഭാ:

(എ)  ഹഭാര്ബര്  എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപനിസന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില  ഇകപഭാള
തതീരകദശ  കറഭാഡട്ട്  നവതീകേരണ പദതനി  നടപനിലഭാക്കുനകണഭാ;  ഉസണങനില  വക്കലാം,
സചേറുനതീയൂര്,  മണമ്പൂര് ഗ്രഭാമപഞഭായതകേളനിലഭായനി  വരുന ഏസതല്ലഭാലാം  കറഭാഡുകേള
പ്രസ്തുത കറഭാഡട്ട് നവതീകേരണ പദതനിയനിലുളസപടുത്തനിയനിട്ടുസണനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  നനിര്മ്മേഭാണ  പ്രവര്ത്തനങ്ങള  എനകത്തയട്ട്  ആരലാംഭനിക്കഭാനഭാണട്ട്  തതീരുമഭാന
സമടുത്തനിട്ടുള്ളസതനട്ട് വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ?  

ഉത്തരലാം

(എ)  ഉണട്ട്.   ഹഭാര്ബര്  എന്ജെനിനതീയറനിലാംഗട്ട്  വകുപനിസന്റെ  കമലകനഭാടത്തനില
2016-17  വര്ഷത്തനില  തതീരകദശ  കറഭാഡട്ട്  നവതീകേരണ  പദതനിയനില  വക്കലാം,
സചേറുനനിയൂര്,  മണമ്പൂര്  ഗ്രഭാമപഞഭായതകേളനിലഭായനി  തഭാസഴപറയുന  കറഭാഡുകേള
നവതീകേരനിക്കുനതനിനുള്ള  എസനികമറട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കുനതനിനുള്ള  കറഭാഡുകേളുസട  ലനിസട്ട്
സര്ക്കഭാര് അലാംഗതീകേരനിച്ചു നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്:

        1. വക്കലാം പഞഭായത്തനിസല ഗഭാനനിമുക്കട്ട് കകേഭാടമ്പള്ളനി കറഭാഡട്ട്

2. സചേറുനനിയൂര് പഞഭായത്തനിസല സചേറുനനിയൂര്-അയന്തനിയനില-വളര്  കറഭാഡട്ട്

3. മണമ്പൂര് പഞഭായത്തനിസല നഭാടന്നൂര്  ജെലാംഗ്ഷന് - മഭാമണ്ണൂര്ക്കലാം കറഭാഡട്ട്

(ബനി)  കമല പ്രവൃത്തനികേളക്കുള്ള എസനികമറട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി ലഭവമഭാക്കുന മുറയട്ട്
ഭരണഭാനുമതനി  നലകുനതുലാം  അതനിസന  തുടര്നട്ട്  സടണര്  നടപടനികേള  പഭാലനിചട്ട്
കേഴനിയുലാംകവഗലാം നനിര്മ്മേഭാണ പ്രവര്ത്തനങ്ങള ആരലാംഭനിക്കഭാന്  കേഴനിയുനതുമഭാണട്ട്.

ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗനിനു കേതീഴനില അനുവദനിച കറഭാഡുകേള 

253 (955) ശതീ  .    എന്  .    എ  .    സനല്ലനിക്കുനട്ട് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിന്കശഷലാം  ഹഭാര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗനിനു  കേതീഴനില  അനുവദനിച  പുതനിയ  കറഭാഡുകേളുസട  കേണക്കട്ട്  ജെനില്ല
തനിരനിചട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;
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(ബനി)  കേഭാസര്കഗഭാഡട്ട്  അസലാംബനി  നനികയഭാജെകേമണ്ഡലത്തനില  ഹഭാര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗനിനു  കേതീഴനില  പുതനിയ  കറഭാഡുകേള  നനിര്മ്മേനിക്കഭാന്  സപ്രഭാകപഭാസല
കേനിടനിയനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഏസതഭാസക്ക കറഭാഡുകേളഭാസണനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(സനി) ഈ  കറഭാഡുകേളുസട  എസനികമറട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ;  ഭരണഭാനുമതനി
എകപഭാള നലകുസമനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  ഈ  സര്ക്കഭാര്  അധനികേഭാരത്തനില  വനതനിനുകശഷലാം  ഹഭാര്ബര്
എഞനിനതീയറനിലാംഗനിസന്റെ  കേതീഴനില   113  കറഭാഡുകേളക്കുള്ള   എസനികമറട്ട്  തയ്യഭാറഭാക്കനി
നലകേഭാനുള്ള  ലനിസട്ട്  ചേതീഫട്ട്  എഞനിനതീയര്ക്കട്ട്  നലകേനിയനിട്ടുണട്ട്.   ജെനില്ല  തനിരനിച്ചുള്ള
കേണക്കട്ട് ഇകതഭാസടഭാപലാം അനുബനമഭായനി കചേര്ത്തനിരനിക്കുന. *

(ബനി)  ഇല്ല.

(സനി) ബഭാധകേമല്ല.

മറട്ട് സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില കേശമഭാവനിന് കൃഷനി നടത്തഭാന് നടപടനി

254 (956) ശതീ  .    പഭാറക്കല  അബ്ദുസ്തുല്ല :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കതഭാടണനി  ലഭവത  ഉറപഭാക്കുനതനിനഭായനി  മറട്ട്  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില
കേശമഭാവനിന് കൃഷനി നടത്തഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ;

(ബനി)  ഉസണങനില  ഇതു  സലാംബനനിചട്ട്  ഏസതങനിലുലാം  സലാംസ്ഥഭാനവമഭായനി
ഇതനിനകേലാം ധഭാരണയഭായനിട്ടുകണഭാ; എങനില ഏതു സലാംസ്ഥഭാനവമഭായനി;

(സനി)  എത്ര  സഹക്ടര്  സ്ഥലത്തഭാണട്ട്  ഈ  വനിധലാം  കൃഷനി  ഇറക്കഭാന്
ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;  എന്തുസകേഭാണഭാണട്ട് സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനുപുറത്തട്ട് ഈ കൃഷനി ഇറക്കഭാന്
തതീരുമഭാനനിചസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ഡനി) ഇതനിനഭായനി എത്ര തുകേ വനിനനികയഭാഗനിക്കുവഭാനഭാണട്ട് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്;  ഈ
പദതനിസകേഭാണട്ട് പ്രധഭാനമഭായുലാം ലക്ഷവലാംസവക്കുന കനടങ്ങള എസന്തഭാസക്കയഭാസണനട്ട്
വനിശദമഭാക്കഭാകമഭാ ;

(ഇ) പ്രസ്തുത പദതനിയുസട വനിശദഭാലാംശങ്ങള നലകുകമഭാ?

* ഹലബറനിയനില വചനിട്ടുണട്ട്.
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ഉത്തരലാം

(എ) ഉണട്ട്.

(ബനി)  ധഭാരണയഭായഭാടനില്ല.   ആനഭാപ്രകദശനില  സ്ഥലലാം  പഭാടത്തനിസനടുത്തട്ട്
കേശമഭാവട്ട് കൃഷനി  സചേയ്യഭാനുള്ള  ഒരു  പദതനി  നനിര്കദ്ദേശലാം  അവനിടസത്ത  കൃഷനി
മനനിയുമഭായുലാം മുഖവമനനിയുമഭായുലാം ചേര്ച സചേയവരുന.

(സനി) 50,000 സഹക്ടര് സ്ഥലമഭാണട്ട് നനിര്കദ്ദേശനിക്കസപടനിട്ടുള്ളതട്ട്.  കകേരളത്തനിസല
സ്ഥല ദടൗര്ലഭവമഭാണട്ട് കേഭാരണലാം.

(ഡനി  &  ഇ)  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  കേശവണനി  ഫഭാക്ടറനികേള   തുറന
പ്രവര്ത്തനിക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു  വര്ഷലാം  6   ലക്ഷലാം  സമടനികേട്ട്  ടണ  കതഭാടണനി
ആവശവമഭാണട്ട്.  എനഭാല ലഭനിക്കുനതട്ട് സവറുലാം   80,000  സമടനികേട്ട്  ടണ മഭാത്രവലാം.
ഈ  അന്തരലാം  കേശവണനി  കമഖലസയ  വന്  പ്രതനിസനനിയനില  എത്തനിചനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.
കതഭാടണനിയുസട  ആഭവന്തര  ഉല്പഭാദനലാം  വര്ദനിപനിക്കുകേസയനതട്ട്  ഈ  വവവസഭായത്തനിസന്റെ
നനിലനനിലപനിനട്ട്  അതവന്തഭാകപക്ഷനിതമഭാണട്ട്.  കകേരളത്തനില  കേശമഭാവട്ട്  കൃഷനിക്കട്ട്
അനുകയഭാജെവമഭായ  സ്ഥലലാം  വലനിയ  അളവനില  ലഭവമഭാകേഭാത്തതട്ട്  ഇതര
സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില  ടനി  കൃഷനിക്കട്ട്  സ്ഥലലാം  അകനസഷനിക്കുനതനിനട്ട്  കേഭാരണമഭായനിട്ടുണട്ട്.
ഗവണസമന്റെനിസന്റെ  നയപ്രഖവഭാപനത്തനില  അക്കഭാരവത്തനിനട്ട്  ഊനല  നലകുകേയുലാം
സചേയ.  ഇതനിനുകവണനി വനിനനികയഭാഗനിക്കഭാനുകദ്ദേശനിക്കുന തുകേ സലാംബനനിചട്ട്  സ്ഥലലാം
ലഭവമഭായതനിനുകശഷലാം തതീരുമഭാനനിക്കുനതഭാണട്ട്.

കേശമഭാവട്ട് കൃഷനി

255 (957) ശതീ  .   അന്വര് സഭാദത്തട്ട് :
ശതീ  .     വനി  .   ഡനി  .   സതതീശന് :
ശതീ  .   സകേ  .   മുരളതീധരന് :
ശതീ  .     വനി  .    എസട്ട്  .    ശനിവകുമഭാര് :  തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത  എത്ര  സഹക്ടര്  സ്ഥലത്തഭാണട്ട്  ഇകപഭാള  കേശമഭാവട്ട്
കൃഷനിസചേയ്യുനസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി) ഒരു വര്ഷലാം എത്ര ടണ കേശവണനിയഭാണട്ട് സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട് ഉല്പഭാദനിപനിക്കുനതട്ട്;

(സനി) കേശവണനിവനികേസന കകേഭാര്പകറഷസന്റെയുലാം കേഭാസപകനിസന്റെയുലാം ഫഭാക്ടറനികേള ഒരു
വര്ഷലാം പ്രവര്ത്തനിക്കുവഭാന് എത്ര ടണ കേശവണനി ആവശവമുണട്ട്; വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;
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(ഡനി) സലാംസ്ഥഭാനത്തനിനട്ട് പുറത്തട്ട് കേശമഭാവട്ട് കൃഷനിക്കഭായനി സ്ഥലലാം പഭാടത്തനിനട്ട്
എടുക്കുവഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനകണഭാ; ഉസണങനില വനിശദഭാലാംശലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ? 

ഉത്തരലാം

(എ)   2015-2016-സല  കേണക്കട്ട്  പ്രകേഭാരലാം  സലാംസ്ഥഭാനത്തട്ട്  84530  സഹക്ടര്
സ്ഥലത്തട്ട്  കേശമഭാവട്ട് കൃഷനി സചേയ വരുനണട്ട്.

(ബനി) ഏകേകദശലാം 80,000 സമടനികേട്ട് ടണ

(സനി) ഏകേകദശലാം  55,000  സമടനികേട്ട് ടണ

(ഡനി)  ഉണട്ട്.  ആനഭാപ്രകദശട്ട് സര്ക്കഭാരനികനഭാടട്ട് കേശമഭാവട്ട്  കൃഷനി സചേയ്യുനതനിനഭായനി
സ്ഥലലാം പഭാടത്തനിനട്ട് നലകേഭാന് ആവശവസപടനിട്ടുണട്ട്.  ഇക്കഭാരവത്തനില ചേര്ച തുടര്നവരുന.

കേശമഭാവട്ട് കൃഷനി കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനുള്ള പദതനികേള

256 (958) ശതീ  .    മുല്ലക്കര  രതഭാകേരന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കേഭാഷബ  കകേഭാര്പകറഷന്  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറനതുമൂലലാം  എത്ര
സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് പ്രകയഭാജെനലാം ലഭവമഭായനി എനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമഭാ;

(ബനി)  കേശവണനിയുസട  ലഭവത  ഉറപ്പുവരുതനതനിനുള്ള  നടപടനികേള
സസതീകേരനിക്കുകമഭാ;

(സനി) കേശമഭാവ  കൃഷനി  കപ്രഭാതഭാഹനിപനിക്കുനതനിനട്ട്  എസന്തങനിലുലാം  പദതനി
ആവനിഷ്കരനിക്കുകമഭാസയനട്ട് വവക്തമഭാക്കഭാകമ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കേഭാഷബ  കകേഭാര്പകറഷസന്റെയുലാം  കേഭാപകനിസന്റെയുലാം  കേതീഴനിലുള്ള  ഫഭാക്ടറനികേള
തുറനതുമൂലലാം 18000 സതഭാഴനിലഭാളനികേളക്കട്ട് പ്രകയഭാജെനലാം ലഭവമഭായനി.

(ബനി) കേശവണനിയുസട ലഭവത ഉറപട്ട് വരുതനതനിനഭായനി സമയബനനിതമഭായനി
കേശവണനി  സതീസണുകേളനില  ആയതട്ട്  സലാംഭരനികക്കണതുണട്ട്.  നനിലവനിലുള്ള
ചേടങ്ങളുസടയുലാം  നനിയമങ്ങളുസടയുലാം   അടനിസ്ഥഭാനത്തനില  കേശവണനി  ഇറക്കുമതനി
സചേയ്യുനതനിനട്ട്  ചേനില  തടസ്സങ്ങള  കനരനിട  സഭാഹചേരവത്തനില  സുതഭാരവമഭായനി
മതരഭാധനിഷനിതമഭായ  മഭാര്ഗ്ഗത്തനിലൂസട  സചേറുകേനിട  ഉല്പഭാദകേസരയുലാം  ഉളസപടുത്തനി  ഒരു
വഭാങ്ങല  നയലാം  സര്ക്കഭാര്  ആവനിഷ്കരനിചനിട്ടുണട്ട്.  കേശവണനിയുസട  സനിലാംഹഭഭാഗവലാം
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ഇറക്കുമതനി സചേയ്യുന സഭാഹചേരവത്തനില സതീസണ അനുസരനിചട്ട് സടണര് നടപടനികേള
പൂര്ത്തതീകേരനിചട്ട്  കേശവണനി  ഇറക്കുമതനി  സചേയ്യുനതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനികേള
ഏകേജെഭാലകേഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില നടത്തഭാന്  ഒരു എസട്ട്.പനി.വനി.  രൂപതീകേരനിക്കുന കേഭാരവലാം
പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.   ബഭാങ്കുകേളനില  നനിനട്ട്  യഥഭാസമയലാം  വര്ക്കനിലാംഗട്ട്  കേവഭാപനിറല
കലഭാണ  ലഭവമഭാക്കുനതനികലയട്ട്  നനിലവനിലുള്ള  കലഭാണുകേള  ഒ.  റനി.  എസട്ട്.  ആയനി
തനിരനിചടചട്ട് പുതനിയ ബഭാങട്ട് ഫനിനഭാന്സനിലാംഗട്ട് സഫസനിലനിറനി പുനനഃസ്ഥഭാപനിക്കുന കേഭാരവലാം
പരനിഗണനിച്ചു  വരുന.   കൂടഭാസത  കുറഞ  വനിലയട്ട്  ടഭാന്സഭാനനിയയനില  നനിനലാം
കതഭാടണനി കനരനിടട്ട് വഭാങ്ങുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)  4250   സഹക്ടര്  സ്ഥലത്തട്ട്   കേശമഭാവട്ട്  കൃഷനി  വവഭാപനിപനിക്കഭാന്
ലക്ഷവമനിടനിരുന.  ഇതനില നബ ഗഭാര്ഡന് സതീമനില 2000 സഹക്ടര് (4 ലക്ഷലാം ഗ്രഭാഫട്ട്)
സപഭാതുകമഖലയനിലുലാം   മറ്റുലാം  തരനിശ്ശേഭായനി  കേനിടക്കുന  ഭൂമനിയനില  കേശമഭാവട്ട്  കൃഷനി
വവഭാപനത്തനിനഭായനി  1000  സഹക്ടര്  (2 ലക്ഷലാം) ഹതകേള, മുറസസത്തഭാരു കേശമഭാവട്ട്
എന  പദതനിയനില  കുടുലാംബശതീ  സതഭാഴനിലുറപട്ട്  പദതനി,  സ്കൂളുകേള,  കകേഭാകളജുകേള
മുതലഭായവസര ഉളസപടുത്തനി 1250  സഹക്ടര് (2.5 ലക്ഷലാം) ഹതകേള വനിതരണലാം സചേയ
വരുന.   കകേരളത്തനിസല  സ്ഥലദടൗര്ലഭവലാം  പരനിഗണനിചട്ട്  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില
അനുകയഭാജെവമഭായ സ്ഥലലാം കേസണത്തനി കേശമഭാവട്ട് കൃഷനി നടതനതനിനട്ട് നടപടനികേള
സസതീകേരനിച്ചു വരുന.

കേശവണനി ഫഭാക്ടറനികേള

257 (959) ശതീമതനി പനി  .   അയനിഷഭാ കപഭാറനി : തഭാസഴ കേഭാണുന കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  അടഞകേനിടന  കേശവണനി  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറന  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന്
ഹകേസക്കഭാണ നടപടനികേള വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  കതഭാടണനിയുസട  സമഭാഹരണത്തനിനഭായനി  ദതീര്ഘകേഭാലഭാടനിസ്ഥഭാനത്തനില
എസന്തല്ലഭാലാം നടപടനികേള സസതീകേരനിക്കഭാനഭാണുകദ്ദേശനിക്കുനസതനട്ട് വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) സസകേഭാരവ  കേശവണനി  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറന  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനട്ട്
സസതീകേരനിച നടപടനികേള സവളനിസപടുതകമഭാ ?   

ഉത്തരലാം

(എ)  കേശവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷസന്റെയുലാം കേഭാപകനിസന്റെയുലാം  കേതീഴനിലുള്ള
40   ഫഭാക്ടറനികേള  ആവശവമഭായ  കതഭാടണനി  ലഭവമഭാക്കനി  ഇതനിനകേലാം  തുറന
പ്രവര്ത്തനിപനിചനിട്ടുണട്ട്.  സസകേഭാരവ  കേശവണനി  ഫഭാക്ടറനികേള  തുറന
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പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിസന  സലാംബനനിചട്ട്  ആകലഭാചേനിക്കഭാന്  ബഹു.  ഫനിഷറതീസട്ട്  &
കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനിയുലാം ബഹു.  മുഖവമനനിയുലാം പ്രകതവകേലാം പ്രകതവകേലാം
കയഭാഗങ്ങള  വനിളനിച്ചുകചേര്ക്കുകേയുലാം  ഈ  കമഖലയനില  നനിലനനിലക്കുന  പ്രശ്നങ്ങള
വവവസഭായനികേളനിലനനിനലാം  തസന  മനസ്സനിലഭാക്കനി  പരനിഹഭാരമഭാര്ഗ്ഗങ്ങള  സസതീകേരനിച്ചു
വരനികേയഭാണട്ട്.   ബഹു.മുഖവമനനി  വനിളനിച്ചുകചേര്ത്ത  കയഭാഗത്തനില  കതഭാടണനി
ഹകേവശമുള്ളവര്  ഫഭാക്ടറനി  തുറക്കഭാത്ത  വനിഷയലാം  പരനിഗണനിക്കുകേയുലാം  കേശവണനി
ഫഭാക്ടറനികേള  തുറന  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കുനതനിനഭാവശവമഭായ  നടപടനി  സസതീകേരനിക്കഭാന്
മുഖവമനനി  കേശവണനി  വവവസഭായനികേകളഭാടട്ട്  അഭവര്തനിക്കുകേയുലാം  സചേയനിരുന.
കൂടഭാസത  കേഭാഷബ  സസഷവല  ഓഫതീസറുസട  കനതൃതസത്തനില  ഫഭാക്ടറനികേളനില
പരനികശഭാധന  നടതകേയുലാം  കതഭാടണനി  ലഭവമഭായനിട്ടുലാം  തുറനട്ട്  പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാത്ത
ഫഭാക്ടറനികേള  തുറക്കണസമനട്ട്  ആവശവസപടട്ട്  കനഭാടതീസട്ട്  നലകുകേയുലാം  സചേയനിട്ടുണട്ട്.
ഈ വനിഷയത്തനില നനിയമപരമഭായനി  സസതീകേരനിക്കഭാന് കേഴനിയുന എല്ലഭാ നടപടനികേളുലാം
സര്ക്കഭാര് സസതീകേരനിക്കുനതഭാണട്ട്.

(ബനി)  കേശവണനി  വവവസഭായലാം  കനരനിടുന  ഏറവലാം  വലനിയ  പ്രതനിസനനി
ആവശവത്തനിനട്ട് കതഭാടണനി ലഭവമല്ല എനള്ളതഭാണട്ട്. കതഭാടണനി ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി രണട്ട്
മഭാര്ഗ്ഗങ്ങളഭാണട്ട് അവലലാംബനിക്കഭാന് ഉകദ്ദേശനിക്കുനതട്ട്.

1. ആഭവന്തര ഉല്പഭാദനലാം വര്ദനിപനിക്കുകേ.

2.  ഇറക്കുമതനി കൂട്ടുകേ.

ഇറക്കുമതനി  പ്രക്രനിയ  സമയബനനിതമഭായനി  പൂര്ത്തനിയഭാക്കുനതനിനഭായനി  ഒരു
SPV രൂപതീകേരനിക്കുന വനിഷയലാം ഗവണസമന്റെട്ട് പരനിഗണനിച്ചുവരുന.

കുറഞ  വനിലയട്ട്  കമനകയറനിയ  കതഭാടണനി  ലഭവമഭാക്കുനതനിനഭായനി
കകേഭാര്പകറഷന് കമധഭാവനികേളുലാം സര്ക്കഭാര് ഉകദവഭാഗസ്ഥരുലാം അടങ്ങനിയ ഒരു ടതീമനിസന
കതഭാടണനി ഉല്പഭാദനിപനിക്കുന രഭാജെവങ്ങളനില അയയ്ക്കുനതനിനുള്ള നടപടനികേള സസതീകേരനിച്ചു
വരുന.  ഇതനിസന്റെ അടനിസ്ഥഭാനത്തനില മതവബനന ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗട്ട്
കേശവണനി വവവസഭായ വകുപട്ട് പ്രനിന്സനിപല സസക്രടറനിയുസട കനതൃതസത്തനില കലബര്
കേമ്മേതീഷണര്, കേശവണനി വനികേസന കകേഭാര്പകറഷന് മഭാകനജെനിലാംഗട്ട് ഡയറക്ടര്, കേഭാപകട്ട്
മഭാകനജെനിലാംഗട്ട്  ഡയറക്ടര്  എനനിവര്  അലാംഗങ്ങളഭായ  ഒരു  ടതീമനിസന  തഭാമസനിയഭാസത
ടഭാന്സഭാനനിയയനികലക്കട്ട് അയയഭാന് തതീരുമഭാനനിചനിട്ടുണട്ട്.

(സനി)സചേറുകേനിട/വന്കേനിട  വവവസഭായനികേളുമഭായനി  വകുപ്പുമനനിയുലാം  ബഹു.  മുഖവമനനിയുലാം
കേശവണനി  വവവസഭായ  രലാംഗസത്ത  പ്രതനിസനനി  ചേര്ച  സചേയ.   സഭാമ്പത്തനികേ
പ്രതനിസനനിമൂലലാം  പൂടനിയ  ഫഭാക്ടറനി  ഉടമകേളുസട  കലഭാണുകേളക്കട്ട്  സമഭാറകടഭാറനിയലാം
പ്രഖവഭാപനിക്കുനതട്ട്  സലാംബനനിച്ചുലാം  നനിലവനിലുള്ള  വഭായ്പകേള   റതീ-സഷഡബള
സചേയ്യുനതനികനക്കുറനിച്ചുലാം  പുതനിയ  വഭായ്പകേള  അനുവദനിക്കുനതനിസനക്കുറനിച്ചുലാം
ആകലഭാചേനിച്ചുവരുന.   ഇതനിനഭായനി  രൂപതീകേരനിക്കസപട  സര്ക്കഭാര്  പ്രതനിനനിധനികേളുലാം
ബഭാങട്ട്  പ്രതനിനനിധനികേളുമടങ്ങനിയ  എലാംപകവര്ഡട്ട്  കേമ്മേനിറനി  സജെതീവമഭായനി  ഇക്കഭാരവലാം
പരനിഗണനിച്ചുവരനികേയഭാണട്ട്.  കതഭാടണനി  ലഭവമഭാക്കുനതനിനട്ട്  ഒരു  ദതീര്ഘകേഭാല
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പദതനിയഭായനി ഒരു കേണകസഭാര്ഷവലാം രൂപതീകേരനിക്കുനതുലാം സര്ക്കഭാരനിസന്റെ പരനിഗണനയനിലഭാണട്ട്.

കേശവണനി വവവസഭായസത്ത സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട് നടപടനി

       258 (960)     ശതീ  .    ആര്  .    രഭാമചേന്ദ്രന് :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്
മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  ഇറക്കുമതനികതഭാടണനിക്കുകമല  കകേന്ദ്ര  ഗവണസമന്റെട്ട്  ചുമത്തനിയനിട്ടുള്ള
ഇറക്കുമതനി  ചുങലാം  എത്രയഭാസണനട്ട്  വവക്തമഭാക്കുകമഭാ;  ഈ  ഇറക്കുമതനി  ചുങലാം
കേശവണനി വവവസഭായസത്ത പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുനകണഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(ബനി)  ഇറക്കുമതനി ചുങത്തനിലുണഭായ വര്ദനവട്ട് ഒഴനിവഭാക്കണസമനഭാവശവസപടട്ട്
സലാംസ്ഥഭാന  ഗവണസമന്റെട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്  നനികവദനലാം  സമര്പനിചനിട്ടുകണഭാ;
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേരളത്തനിസല  കേശവണനി  വവവസഭായസത്ത  സലാംരക്ഷനിക്കുനതനിനട്ട്
അനുകയഭാജെവ  കേഭാലഭാവസ്ഥയുള്ള  ഇതര  സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനില  കേശമഭാവട്ട്  കൃഷനി
വവഭാപനിപനിക്കുനതനിനട്ട് പദതനി തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുകണഭാ; വനിശദതീകേരനിക്കുകമഭാ?

ഉത്തരലാം

(എ & ബനി)  ഇറക്കുമതനി ചുങലാം 9.36 ശതമഭാനമഭാണട്ട്.  അധനികേരനിച ഈ ചുങലാം
കേശവണനി വവവസഭായസത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി ബഭാധനിക്കുനണട്ട്.  കേസലാംസട്ട് ഡബടനി-5
ശതമഭാനലാം, സസഷവല അഡതീഷണല   ഡബടനി-4 ശതമഭാനലാം, സസസട്ട്  0.36 ശതമഭാനലാം
എനതീ  രതീതനിയനിലഭാണട്ട്  കതഭാടണനിയുസട  ഇറക്കുമതനി  ചുങലാം  വര്ദനിപനിചനിരനിക്കുനതട്ട്.
വനികദശ  രഭാജെവങ്ങളനില  കതഭാടണനിയുസട  വനില  വര്ദനിപനിചകതഭാസടഭാപലാം  ഇറക്കുമതനി
ചുങത്തനിലുണഭായ  വര്ദനവലാം  കേശവണനി  വവവസഭായസത്ത  പ്രതനികൂലമഭായനി
ബഭാധനിചനിട്ടുണട്ട്.  ഇറക്കുമതനി  ചുങലാം  കുറയണസമനഭാവശവസപടട്ട്  കകേന്ദ്ര  സര്ക്കഭാരനിനട്ട്
നനികവദനലാം സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.   

(സനി)  തയ്യഭാറഭാക്കനിയനിട്ടുണട്ട്.   ആനഭാപ്രകദശനില  50,000  സഹക്ടര്  സ്ഥലലാം
പഭാടത്തനിസനടുത്തട്ട്  കേശമഭാവട്ട്  കൃഷനി  സചേയ്യഭാനുള്ള  പദതനി  ആനഭാപ്രകദശട്ട്
സര്ക്കഭാരനിനട്ട് സമര്പനിചനിട്ടുണട്ട്.

കതഭാടണനിയുസട ദടൗര്ലഭവലാം

259 (961) ശതീ  .   ചേനിറയലാം കഗഭാപകുമഭാര് :
ശതീമതനി ഇ  .   എസട്ട്  .   ബനിജെനികമഭാള :
ശതീമതനി   സനി  .    സകേ  .    ആശ :  തഭാസഴ  കേഭാണുന  കചേഭാദവങ്ങളക്കട്ട്

മതവബനനവലാം ഹഭാര്ബര് എഞനിനതീയറനിലാംഗുലാം കേഭാഷബ വവവസഭായവലാം വകുപ്പുമനനി
സദയലാം മറുപടനി നലകുകമഭാ:

(എ)  കതഭാടണനിയുസട  ദടൗര്ലഭവമഭാണട്ട്  കേശവണനി  വവവസഭായലാം  കനരനിടുന
ഏറവലാം  വലനിയ  പ്രശ്നലാം  എനതട്ട്  തനിരനിചറനിഞട്ട്  കതഭാടണനി  ഉല്പഭാദനലാം
വര്ദനിപനിക്കുനതനിനുള്ള ശമങ്ങള നടതകമഭാ; വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;
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(ബനി)  കതഭാടണനിയുസട  വനില  വര്ദനവനിനട്ട്  ആധഭാരമഭായ  കേഭാരണങ്ങള
വനിശദമഭാക്കുകമഭാ;

(സനി) കകേന്ദ്ര സര്ക്കഭാര് ഏര്സപടുത്തനിയ ഇറക്കുമതനിച്ചുങലാംമൂലലാം കതഭാടണനിയുസട
വനില  വന്കതഭാതനില  വര്ദനിക്കഭാനനിടയഭായനിട്ടുകണഭാസയനലാം  എങനിൽ  ഇതനിസന്റെ
പ്രതവഭാഘഭാതങ്ങളുലാം വവക്തമഭാക്കുകമഭാ ? 

ഉത്തരലാം

(എ)  കതഭാടണനിയുസട  ദടൗര്ലഭവമഭാണട്ട്  കേശവണനി  കനരനിടുന  പ്രധഭാന
പ്രശ്നങ്ങളനിസലഭാനട്ട്.  സലാംസ്ഥഭാനസത്ത ഫഭാക്ടറനികേള പ്രവര്ത്തനിപനിക്കഭാന് ആവശവമഭായ
കതഭാടണനിയുസട  15  ശതമഭാനകമ  ആഭവന്തര  ഉല്പഭാദനത്തനിലനനിനലാം  ലഭനിക്കുനള
എനതഭാണട്ട് ഈ വവവസഭായലാം കനരനിടുന പ്രധഭാന പ്രശ്നലാം.  കേശവണനിയുസട ആഭവന്തര
ഉല്പഭാദന വര്ദനവട്ട്  എന ലക്ഷവലാം മുന്നനിര്ത്തനി കകേരള സലാംസ്ഥഭാന കേശമഭാവട്ട് കൃഷനി
വനികേസന  ഏജെന്സനി  എന  കപരനില  സര്ക്കഭാര്  ഒരു  ഏജെന്സനി  2007-ല
രൂപതീകേരനിചനിട്ടുണട്ട്.

സലാംസ്ഥഭാനസത്ത ആഭവന്തര  കതഭാടണനിയുസട  ഉല്പഭാദനലാം  1.5  ലക്ഷലാം  സമടനികേട്ട്
ടണനില  എത്തനിക്കുകേ  എനതഭാണട്ട്  ഈ  ഏജെന്സനിയുസട  ലക്ഷവലാം.   അതനിനഭായനി
കേര്ഷകേര്ക്കട്ട് സടൗജെനവ നനിരക്കനില കേശമഭാവട്ട്  ഹത വനിതരണവലാം സബ്സനിഡനിയുലാം
നലകേനിവരുനണട്ട്.  കൂടഭാസത  സര്ക്കഭാരനിസന്റെ  കേതീഴനിലുള്ള  സപഭാതുകമഖലഭാ
സ്ഥഭാപനങ്ങളുസടയുലാം  സസകേഭാരവ  കമഖലയനിലുള്ള  തരനിശഭൂമനിയനിലുലാം  ഇതര
സലാംസ്ഥഭാനങ്ങളനിലുലാം കേശമഭാവട്ട് കൃഷനി സചേയ്യഭാനുള്ള നടപടനികേളുലാം നടനവരുനണട്ട്. 

(ബനി)  കതഭാടണനിയുസട  വനില  വര്ദനവനിനട്ട്  പ്രധഭാന  കേഭാരണലാം  കേശവണനി
ലഭവതക്കുറവഭാണട്ട്.  വനികദശ  വവഭാപഭാര  നയങ്ങള  ഉപകയഭാഗസപടുത്തനിസക്കഭാണട്ട്
വവവസഭായനികേള  അല്ലഭാത്ത  ചേനില  ഇടനനിലക്കഭാര്  കതഭാടണനി  ഇറക്കുമതനിയനില
ഉളസപടുനസവനതുലാം വനില വര്ദനയട്ട് കേഭാരണമഭാണട്ട്. വളസരയധനികേലാം വവവസഭായനികേള ഈ
കമഖലയനികലയട്ട്  കേടനവനതുമൂലലാം  കേശവണനി  വവവസഭായത്തനിനട്ട്  ആവശവമഭായ
കതഭാടണനിക്കട്ട് ദടൗര്ലഭവലാം കനരനിടുനണട്ട്.  മഭാത്രമല്ല കേശവണനി ഉല്പഭാദകേ രഭാജെവങ്ങളനില
കൂടുതലഭായനി ഫഭാക്ടറനികേള സ്ഥഭാപനിചതുമൂലലാം ഇറക്കുമതനി സചേയ്യഭാവന കേശവണനിയനില
കുറവട്ട്  വനനിരനിക്കുകേയഭാണട്ട്.   ഇതട്ട്  വനില  വര്ദനവനിനട്ട്   കേഭാരണമഭായനി.   ഇകപഭാള
ഏര്സപടുത്തനിയ ഇറക്കുമതനി ചുങവലാം വനില വര്ദനവനിനട്ട് കേഭാരണമഭാണട്ട്.

(സനി)  9.36%   ഇറക്കുമതനി  ചുങലാം  ഏര്സപടുത്തനിയതട്ട്  ഇറക്കുമതനി  സചേയ്യുന
കതഭാടണനിയുസട  വനില  വര്ദനവനിനട്ട്  കേഭാരണമഭായനിട്ടുണട്ട്.  കതഭാടണനിയുസട  വനില
വര്ദനിക്കുനതനിനട്ട് ആനുപഭാതനികേമഭായനി പരനിപനിനട്ട് വനില ലഭവമഭാകേഭാത്തതട്ട് കേശവണനി
വവവസഭായസത്ത  നഷ്ടത്തനികലയട്ട്  നയനിക്കുനതുലാം  സപഭാതുകമഖലയനിലുലാം  സസകേഭാരവ
കമഖലയനിലുമുള്ള  കേശവണനി  വവവസഭായലാം  തകേരുനതനിനുലാം  ഇടയഭാകുലാം.   കൂടഭാസത
98% സതീകേള കജെഭാലനി സചേയ്യുന  3 ലക്ഷലാം സതഭാഴനിലവസരങ്ങള  ഇല്ലഭാതഭാകുലാം.

 (കചേഭാകദവഭാത്തരങ്ങള കേഴനിഞ)
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9.30 AM]

II  അറനിയനിപപ

ഒകര വനിഷയതനികന്മേലുള്ള അടനിയന്തരപ്രകമയയാവതരണറ്റം

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  റൂള്  50  പ്രകേയാരമുള്ള  കനയാടസ്പീസപ  എടുക്കുന്നതനിനുമുമപ
സചെയറനിനപ  ഒരു  കേയാരരറ്റം  സഭയുസട  ശ്രദ്ധയനില്സപടുതയാനുണപ.
ചെടറ്റം  52- പ്രകമയറ്റം അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനുള്ള അവകേയാശതനികന്മേല് നനിയന്ത്രണങ്ങള്.-

സപയാതുപ്രയാധയാനരമര്ഹനിക്കുന്നതുറ്റം നനിയതവറ്റം ആയ അടനിയന്തര സറ്റംഗതനിയുസട
ചെര്ച്ചയപ  സഭ  നനിറുതനിവയ്ക്കുന്നതനിനപ  പ്രകമയറ്റം  അവതരനിപനിക്കുവയാനുള്ള  അവകേയാശറ്റം
ഇനനിപറയുന്ന നനിയന്ത്രണങ്ങള്ക്കപ വനികധയമയായനിരനിക്കുന്നതയാണപ.  

അതയായതപത-  

(i)  ഒകര  കയയാഗതനില്  അങ്ങസനയുള്ള  ഒന്നനിലധനികേറ്റം  പ്രകമയങ്ങള്
അവതരനിപനിക്കുവയാന് പയാടനില;

(iv)  ഒകര സകമ്മേളനതനില് ചെര്ച്ച സചെയ്ത ഒകര സറ്റംഗതനിസയപറനിയുള്ള ചെര്ച്ച
ആ പ്രകമയറ്റം വഴനി പുനരയാരറ്റംഭനിക്കയാന് പയാടനില ;

ചെടപ്രകേയാരറ്റം  മയാത്രകമ  സചെയറനിനപ  പ്രവര്തനിക്കയാന്  സയാധനിക്കുകേയുളളൂ  എന്നപ
അറ്റംഗങ്ങള് ഓര്മ്മേനിക്കുന്നതപ നന്നയായനിരനിക്കുറ്റം.

ഇഇൗ  സഭയാസകമ്മേളനറ്റം  ആരറ്റംഭനിച്ചതുമുതല്  ഒകര  വനിഷയതനികന്മേല്  ......
(ബഹളറ്റം).....  സചെയറനിസന്റെ  നനിലപയാടയാണപ  പറയുന്നതപ.  ഞയാന്  പറഞ്ഞുവരുന്നതപ
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കയാന്  അനുവദനിക.  ചെടമയാണപ  ഞയാന്  ഉദ്ധരനിക്കുന്നതപ,  ചെടറ്റം
ഓര്മ്മേസപടുത്തുകേയയാണപ സചെയ്യുന്നതപ. ........(… ബഹളറ്റം).....  ഒകര വനിഷയതനികന്മേല്
നയാലയാമസത  തവണയയാണപ  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനപ  കനയാടസ്പീസപ
നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതപ.  അതപ  ആശയാസരകേരമയായ  കേയാരരമല  എന്നപ  സഭസയ
അറനിയനിക്കുന.  എങനിലുറ്റം  സചെയര്  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനപ  അനുമതനി
നല്കുകേയയാണപ. 

റൂള്  50...............(ബഹളറ്റം)............ദയവയായനി അറ്റംഗങ്ങള് സസ്പീറനിലനിരനിക്കണറ്റം.
സഭയാ  നടപടനിക്രമങ്ങളുസട  ചെടങ്ങള്  ഓര്മ്മേസപടുത്തുകേയയാണപ  സചെയ്തതപ.   ദയവയായനി
അറ്റംഗങ്ങള്   സസ്പീറനിലനിരനിക്കണറ്റം.   നടപടനിക്രമങ്ങള്ക്കുറ്റം    ചെടങ്ങള്ക്കുറ്റം   വനികധയ
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മയായനിടയാണപ  സഭയുസട  നടതനിപപ  എന്നപ  എലയാവരുറ്റം  ഓര്മ്മേനിക്കുന്നതപ  നലതയാണപ.
ദയവയായനി  അറ്റംഗങ്ങള്  സസ്പീറനിലനിരനിക്കണറ്റം.  .........(… ബഹളറ്റം)...........  പസ്പീസപ.......
പസ്പീസപ............  ഇഇൗ  ചെടറ്റം  ഓര്മ്മേസപടുതനിസക്കയാണപ  അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനപ
അനുമതനി നല്കുകേയയാണപ. പസ്പീസപ.......പസ്പീസപ............

III  അടനിയന്തരപ്രകമയറ്റം

സസയാശ്രയ വനിദരയാഭരയാസ സകേയാള്ള

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : സസയാശ്രയ  വനിദരയാഭരയാസ  സകേയാള്ളയ്സക്കതനിസര  നനിയമസഭയാ
കേവയാടതനില്  എറ്റം.  എല്.  എ.  മയാര്  ആരറ്റംഭനിച്ച  നനിരയാഹയാരസമരറ്റം  രണയാറ്റം
ദനിവസതനികലയപ  കേടക്കുകേയയാണപ.  സറ്റംയുക്ത  കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗപ  അനുവദനിച്ച
ഹഹകക്കയാടതനി  വനിധനിസക്കതനിസര  സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനിയനില്  അപസ്പീല്  നല്കേയാസതയുറ്റം
കകേസപ  സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനി  പരനിഗണനിച്ചകപയാള്  കേകനി  കചെരയാസതയുറ്റം   സസകേയാരര
മയാകനജപ സമന്റെനിസന്റെ വയാദഗതനിസയ പനിന്തുണയയാനുറ്റം ഇഇൗ വര്ഷറ്റം സറ്റംസയാന സര്ക്കയാര്
അനുവദനിച്ച  അനരയായമയായ  ഫസ്പീസപ  വര്ദ്ധനവനിസനതനിസര  വരയാപകേമയായ  പരയാതനി
ഉണയായനിടറ്റം  ഫസ്പീസപ  കുറയയാന്  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കയാന്  തയയാറയാകേയാതതുമൂലറ്റം
ഉളവയായനിടള്ളതയായനി  പറയസപടുന്ന  ഗുരുതരമയായ  സനിതനിവനികശഷറ്റം  ഇന്നസത
സഭയാനടപടനികേള്  നനിര്തനിവച്ചപ  ചെര്ച്ച  സചെയണസമന്നയാവശരസപടപ   സര്വ്വശ്രസ്പീ  സണനി
കജയാസഫപ,  വനി.  സകേ.  ഇബയാഹനിറ്റം കുഞപ എന്നസ്പീ ബഹുമയാനസപട അറ്റംഗങ്ങള് റൂള് 50
പ്രകേയാരറ്റം കനയാടസ്പീസപ നല്കേനിയനിടണപ. 

ആകരയാഗരവറ്റം സയാമൂഹരനസ്പീതനിയുറ്റം വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീമതനി സകേ  .    സകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീച്ചര്):  സര്, ബഹുമയാനസപട സസ്പീക്കര് പറഞതുകപയാസല ഇഇൗ വനിഷയറ്റം കനരസത
സഭ ചെര്ച്ച സചെയ്തതയാണപ.  എങനിലുറ്റം അടനിയന്തരപ്രകമയറ്റം അവതരനിപനിച്ച സനിതനിക്കപ
ഞയാന് അതനിസന്റെ വസ്തുതകേള് വരക്തമയാക്കുകേയയാണപ. സര്ക്കയാര് ഇഇൗ കകേസനില് സുപ്രസ്പീറ്റം
കകേയാടതനിയനില് കേകനി കചെര്ന്നനില എന്നയാണപ ഇവനിസട പറഞതപ.  സര്ക്കയാര് സുപ്രസ്പീറ്റം
കകേയാടതനിയനില്  കേകനി  കചെര്ന.   ഏകേസ്പീകൃത  കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗനിനുകവണനി  രയാജരതപ
ആദരമയായനി ആവശരസപടതപ കകേരളമയാണപ. അതനിനയാവശരമയായ നടപടനിക്രമങ്ങളുമയായനി
മുകന്നയാടകപയാകേയാന്  തയയാറയായകപയാഴയാണപ  മയാകനജപ സമന്റുകേള്  ഫസ്പീസപ  സറ്റംബനനിച്ചപ
സര്ക്കയാരുമയായുള്ള  ചെര്ച്ച  അവസയാനനിപനിച്ചുസകേയാണപ  ഹഹകക്കയാടതനിയനില്  കകേസപ
ഫയല്  സചെയ്തതപ.  മുഴുവന്  സസ്പീറനിലുറ്റം  മയാകനജപ സമന്റെനിനപ  കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗപ
നടതയാവന്നതയാസണന്നപ  ഹഹകക്കയാടതനി  അനുകൂലവനിധനി  പ്രസയാവനിച്ചു.  ഇതുസറ്റംബനനിച്ചപ
എന്തുസകേയാണപ  സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനിയനില്  അപസ്പീല്  നല്കേനിയനില  എനള്ളതപ
സറ്റംബനനിച്ചപ  കേഴനിഞ ദനിവസറ്റം ഞയാന് സഭയനില്  വരക്തമയാക്കനിയതയാണപ. നവറ്റംബര്
30-നുള്ളനില് അകലയാടപസമന്റെപ പൂര്തനിയയാക്കണറ്റം. അകലയാടപസമന്റെപ അലകങയാലസപടുന്നതപ
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കുടനികേള്ക്കുറ്റം രകനിതയാക്കള്ക്കുറ്റം വലനിയ മയാനസനികേ സമ്മേര്ദ്ദവറ്റം മറപ നഷ്ടവമുണയാക്കുറ്റം.
അതനിനയാല്  മയാകനജപ സമന്റുകേളുമയായനി  ചെര്ച്ച  നടതനി  ഫസ്പീസപ  സറ്റംബനനിച്ചപ
ധയാരണയയാവകേയുറ്റം അതനിസന്റെ അടനിസയാനതനില് അകലയാടപസമന്റെപ പൂര്തനിയയാക്കുകേയുറ്റം
സചെയ്യുകേ എന്ന നടപടനിയയാണപ  സറ്റംസയാന സര്ക്കയാര് സസസ്പീകേരനിച്ചനിടളളതപ.  മദ്ധരപ്രകദശപ,
കേര്ണയാടകേ  തുടങ്ങനിയ  സറ്റംസയാനങ്ങളനില്  അകലയാടപസമന്റെപ  പൂര്തനിയയായനിടനില;
മയാകനജപ സമന്റുകേളുമയായനി   സയാധയാരണക്കയാര്ക്കപ  അനുകൂലമയാസയയാരു  കേരയാറുണയാക്കയാന്
അവനിടസത  സര്ക്കയാരനിനപ  സയാധനിച്ചനിടനില.  അവനിസട  മയാകനജപ സമന്റുകേള്  തങ്ങള്ക്കപ
ഇഷ്ടമുള്ള  ഫസ്പീസപ  ഇഇൗടയാക്കുകേയയാണപ.  കകേരളതനികലതുകപയാസല  25,000  രൂപയ്ക്കുറ്റം
2,50,000  രൂപയ്ക്കുമുളള  ഫസ്പീസപ  നനിരക്കനില്    സയാധയാരണക്കയാരയായ  കുടനികേള്ക്കപ
പഠനിക്കുന്നതനിനുള്ള സഇൗകേരരറ്റം   മയാകനജപ സമന്റെനിസന്റെ ഭയാഗത്തുനനിന്നപ ഉണയായനിടനില.  ഈ
സയാഹചെരരതനിലയാണപ  കകേന്ദ്ര ഗവണ്സമന്റെപ  ഇടസപടുകേയുറ്റം ഏകേസ്പീകൃത കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗയാണപ
നയസമന്നപ വരക്തമയാക്കുകേയുറ്റം സചെയ്തതപ.  അതനുസരനിച്ചപ സുപ്രസ്പീറ്റം കകേയാടതനിയനില് കകേസപ
വന്നകപയാള്  ഉടന്തസന്ന  നനിയമവനിദഗ്ദ്ധരുമയായനി  ബനസപടുകേയുറ്റം  സറ്റംസയാന
സര്ക്കയാരനിസന്റെ  കേയാരരങ്ങള്  വരക്തമയാക്കയാന്  സസ്പീനനിയര്  അഡസകക്കറയായ  ജയ്ദസ്പീപപ
ഗുപ്തകയയുറ്റം സയാന്റെനിറ്റംഗപ കേഇൗണ്സനില് അഡസകക്കറപ പ്രകേയാശനിസനയുറ്റം ഹയാജരയാക്കനിയതപ.
അവര് സര്ക്കയാരനിസന്റെ കേയാരരങ്ങള് സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനിയനില് വരക്തമയാക്കുകേയുണയായനി.
സഭസയയുറ്റം  നയാടകേയാസരയുറ്റം സതറനിദ്ധരനിപനിക്കുന്ന കേയാരരങ്ങളയാണപ  അടനിയന്തരപ്രകമയതനില്
പറയുന്നതപ.  ഇതനിസന്റെ  ഒപതനിസനയാപമയായനിരുന  അമൃത  ഡസ്പീറ്റംഡപ  യൂണനികവഴനിറനി.
നസ്പീറപ-സമരനിറപ  അടനിസയാനതനില്  അവരുസട  അകലയാടപസമന്റെപ  വരയാതനിരുന്നകപയാള്
അവര്സക്കതനിരയായനി  ഗവണ്സമന്റെപ സുപ്രസ്പീറ്റം കകേയാടതനിയനില്  എസപ.എല്.പനി.  ഫയല്
സചെയ്യുകേയുണയായനി.  അമൃത  ഡസ്പീറ്റംഡപ  യൂണനികവഴനിറനിസക്കതനിസരയുള്ള  സര്ക്കയാരനിസന്റെ
എസപ. എല്. പനി.യുറ്റം ഏകേസ്പീകൃത കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗപ നസ്പീറനില്നനിനറ്റം കവണസമന്നയാവശരസപട
സകേയാണ്ടുള്ള കകേന്ദ്ര ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ ഹര്ജനിയുസമലയാറ്റം ഒരുമനിച്ചയാണപ സുപ്രസ്പീറ്റം കകേയാടതനി
പരനിഗണനിച്ചതപ.  ആ ഘടതനില് അമൃത ഡസ്പീറ്റംഡപ യൂണനികവഴനിറനിസക്കതനിരയായനി ഫയല്
സചെയ്ത  എസപ.എല്.പനി.യുസട  ഭയാഗമയായനി   ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  നയറ്റം  വരക്തമയാക്കുന്ന
വനിശദമയായ  കസറപസമന്റുറ്റം  കകേയാടതനിയനില്  സമര്പനിച്ചനിടണപ.   സര്ക്കയാര്  ഏകേസ്പീകൃത
കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗനിനുകവണനി സമസ്പീപനിച്ചകപയാള് ഹഹകക്കയാടതനി അതപ റദ്ദപ സചെയ്തുസവനറ്റം
സര്ക്കയാര് ഇകപയാഴുറ്റം ഏകേസ്പീകൃത കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗനിനുകവണനിയയാണപ നനിലസകേയാള്ളുന്നസതനറ്റം
സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനിയനില്  വരക്തമയാക്കനിയനിടണപ.  സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനിയനില്  കകേന്ദ്ര
ഗവണ്സമന്റെപ  സകേയാണ്ടുവന്ന  കകേസപ  ഏകേസ്പീകൃത  കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗുമയായനി  ബനസപടതയാണപ.
സര്ക്കയാര് മയാകനജപ സമന്റുകേളുമയായനി ചെര്ച്ച നടതനി ജനങ്ങള്ക്കപ ഉപകേയാരപ്രദമയായ ഒരു
എഗനിസമന്റെപ  ഉണയാക്കനിയനിടസണനറ്റം  ആ  എഗനിസമന്റെനില്  20  കകേയാകളജുകേള്
ഒപ്പുവച്ചനിടസണനറ്റം,  അതനില്  കേഴനിഞ  തവണകതക്കയാള്  350  സമറനിറപ  സസ്പീറ്റുകേള്
കൂടുതല് കേനിടനിയനിടസണനറ്റം,  പ്രസ്തുത സമറനിറപ സസ്പീറനില് 25,000  രൂപയ്ക്കുറ്റം  2,50,000
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രൂപയ്ക്കുറ്റം പഠനിക്കയാന് കേഴനിയുന്ന കുടനികേളുസട എണറ്റം ഇത്രയയാസണനസമയാസക്ക സുപ്രസ്പീറ്റം
കകേയാടതനിസയ  കബയാദ്ധരസപടുതനിയതനിസന്റെ  അടനിസയാനതനിലയാണപ  ഇഇൗ  വര്ഷറ്റം
സറ്റംസയാന  സര്ക്കയാര്  മയാകനജപ സമന്റുകേളുമയായനി  ഉണയാക്കനിയ  എഗനിസമന്റുറ്റം  അതനുസരനിച്ചപ
നടതനിയ  അകലയാടപസമന്റുറ്റം  സയാധുവയാസണന്നപ   സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനി  വനിധനി
പ്രസയാവനിച്ചനിടള്ളതപ.  പനിസന്ന  എന്തനിനയാണപ  നനിരയാഹയാരസമരറ്റം  തുടരുന്നസതന്നപ
മനസനിലയാകുന്നനില.  ഇതയാണപ  ഇവനിസട  ഉണയായനിടള്ളതപ.  അതുസകേയാണപ  വളസര
വരക്തമയായനിടള്ള ഒരു നയമയാണപ സറ്റംസയാന സര്ക്കയാരനിസന്റെ ഭയാഗത്തുനനിന്നപ ഇതവണ
അകലയാടസമന്റുമയായനി  ബനസപടണയായനിടള്ളതപ.  ഏകേസ്പീകൃത  കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗപ
സര്ക്കയാര്  അറ്റംഗസ്പീകേരനിക്കുനസവനറ്റം  അടുത  വര്ഷറ്റം  മുതല്  ഏകേസ്പീകൃത
കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗയാണപ  കകേരളതനില്  നടത്തുകേ  എനറ്റം  സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനി  മുമയാസകേ
സര്ക്കയാര് വരക്തമയാക്കനിയനിടള്ളതയാണപ.  ഇതനിനപ്പുററ്റം കവസറ എന്തയാണപ  പറകയണതപ
എസന്നനനിക്കറനിയനില.  സഭസയ  സതറനിദ്ധരനിപനിക്കയാന്  കവണനി  സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനിയനില്
ഇടസപടനില  എന  പറയുന്നതപ  ഞയാന്  നനികഷധനിക്കുകേയയാണപ.അഡസകക്കറപ  ജയ്ദസ്പീപപ  ഗുപ്ത
ഹയാജരയായനി  സര്ക്കയാരനിനപ  പറയയാനുള്ള  കേയാരരങ്ങള്  വളസര  കൃതരമയായനി  സുപ്രസ്പീറ്റം
കകേയാടതനിസയ കബയാധനിപനിച്ചനിടണപ.    

ശ്രസ്പീ  .    സണനി കജയാസഫപ  :   സര്,   ബഹുമയാനസപട മന്ത്രനി കേണടച്ചപ  ഇരുടയാക്കയാനയാണപ
പരനിശ്രമനിച്ചുസകേയാണനിരനിക്കുന്നതപ.  ഇക്കയാരരതനില്  ബഹുമയാനസപട  മന്ത്രനി   ശ്രസ്പീമതനി
സകേ.  സകേ.  സസശലജ ടസ്പീച്ചര് കേണടച്ചയാല് ഇരുടയാവനില.  കേയാരരങ്ങള് വളസര സുവരക്തമയാസണന്നപ
എലയാവര്ക്കുമറനിയയാറ്റം.  എന്തുസകേയാണയാണപ  ഗവണ്സമന്റെപ  അപസ്പീല്  കപയാകേയാതതപ;
കകേരള  സസഹകക്കയാടതനി  വനിധനിസക്കതനിസര  അപസ്പീല്  കപയാകകേണതപ  ഗവണ്സമന്റെയായനിരുന.
ഇവനിസട  മയാകനജ് സമന്റുകേള്  അനുകൂലമയായനി  വനിധനി  സമയാദനിച്ചകപയാള്  പടക്കറ്റം
സപയാടനിച്ചതപ മന്ത്രനിയുസട ഓഫസ്പീസനിലയാണപ.  സസകേയാരര മയാകനജുസമന്റുകേള്സക്കയാപറ്റംനനിന്നപ
മയാര്കനിസപ  പയാര്ടനി  കനതയാക്കന്മേയാരയാണപ  ഇവനിസട  ലഡു  വനിതരണറ്റം  സചെയ്തതപ.
ജനങ്ങള്ക്കനുകൂലമയായ ഒരു ഫസ്പീസപ സ്ട്രക്ചെര്.......(ബഹളറ്റം).......

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  പസ്പീസപ.......പസ്പീസപ.......അകദ്ദഹറ്റം  സറ്റംസയാരനിക്കസട....അകദ്ദഹറ്റം
സറ്റംസയാരനിക്കസട...അങ്ങപ സറ്റംസയാരനിക...ദയവയായനി സറ്റംസയാരനിക.....

ശ്രസ്പീ  .    സണനി  കജയാസഫപ:  സര്,  ഉള്ളതുപറയുകമയാള്  തുള്ളല്  വരുറ്റം.   ഈ
വനിഷയറ്റം  ചെര്ച്ച  സചെയയാന്  തയയാറുകണയാ;  ബഹുമയാനസപട  മന്ത്രനി  സമ്മേതനിക്കുന.
ഇവനിസട മുഖരമന്ത്രനി ഉള്സപസട സഭയനില് ഈ വനിഷയറ്റം ചെര്ച്ച സചെയയാന് തയയാറുകണയാ;
അങ്ങപ  റൂളനിറ്റംഗപ  നല്കേണറ്റം.  സര്ക്കയാര്  ജനങ്ങള്ക്കനുകൂലമയായ  തസ്പീരുമയാനമയാണപ
ഉണയാക്കനിയനിടള്ളസതങനില്  എന്തുസകേയാണപ  ചെര്ച്ചസയ   ഭയസപടുന.  ഇതപ  ഞങ്ങള്
മയാത്രറ്റം ഉന്നയനിക്കുന്ന വനിഷയമയാകണയാ;  എ.  സഎ.  എസപ.  എഫപ.  ഇവനിടസത പ്രബല
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ഭരണകേകനി അനുകൂല വനിദരയാര്തനി സറ്റംഘടനയയാണപ. ഇന്നസല ചെയാനല് ചെര്ച്ചകേളനില്
എ. സഎ. എസപ. എഫപ.- സന്റെ സറ്റംസയാന പ്രസനിഡന്റെപ ഷഹസ്പീര് എന്തയാണപ സറ്റംസയാരനിച്ചതപ;
എ.  സഎ.  എസപ.  എഫപ.  സമരതനിലയാണപ.  ഞയാനുറ്റം....(ബഹളറ്റം)......ഈ സഭയനിസല
ഒരു സനി.  പനി.  സഎ. (എറ്റം)  അറ്റംഗവറ്റം കൂടനി പസങടുത ഒരു ചെയാനല് ചെര്ച്ചയനില് എ.
സഎ.  എസപ.  എഫപ.-സന്റെ പ്രസനിഡന്റെയാണപ  സറ്റംസയാന സര്ക്കയാരനിസന്റെ  വനിദരയാര്തനി
വനിരുദ്ധ,  ജനവനിരുദ്ധ  നയങ്ങള്സക്കതനിസര  ആഞടനിച്ചതപ.  എനനിക്കപ  സറ്റംസയാരനികക്കണനി
വന്നനില,  വയാദനികക്കണനി  വന്നനില.  എ.  സഎ.  എസപ.  എഫപ.-സന്റെ  പ്രസനിഡന്റെയാണപ
ജനപകത്തുനനിനസകേയാണപ,  വനിദരയാര്തനിപകത്തുനനിനസകേയാണപ  ഇക്കയാരരങ്ങള്
ഉന്നയനിച്ചതപ. എസപ. എഫപ. സഎ. ഇഇൗ പ്രശ്നതനിസന്റെ ആരറ്റംഭതനില് പുറസപടുവനിച്ച ഒരു
പത്രക്കക്കുറനിപപ  ബഹുമയാനസപട  പ്രതനിപകകനതയാവപ  കേഴനിഞ  ദനിവസറ്റം  സഭയനില്
ഉയര്തനിക്കയാണനിച്ചനിരുന. അകപയാഴയാണപ ഞങ്ങള് അതപ വയായനിച്ചതപ.  എസപ. എഫപ. സഎ.
പുറസപടുവനിച്ച പത്രക്കുറനിപനിസന്റെ ആസകേ തുകേ-സമരനിറ്റുറ്റം സയാമൂഹര നസ്പീതനിയുറ്റം അടനിമറനിച്ചപ
മയാകനജപ സമന്റുകേള് പ്രകവശനവമയായനി മുകന്നയാടകപയാകുന.  സസഹകക്കയാടതനി വനിധനിയുസട
മറവനില് വന് കകേയാഴയനിടപയാടുകേളയാണപ ഇകടര് നടത്തുന്നതപ. ഓണ്സസലന് അകപക
സസസ്പീകേരനിക്കുന്ന  നടപടനിയനില്  സവള്ളറ്റം  കചെര്ക്കുന.  അര്ഹരയായ  വനിദരയാര്തനികേസള
തഴഞ്ഞുറ്റം അകപകയാ തസ്പീയതനി  മുന്കൂടനി  പ്രഖരയാപനിക്കയാസതയുറ്റം  വനിദരയാര്തനികേസളയുറ്റം
രകനിതയാക്കസളയുറ്റം  വഞനിക്കുകേയയാണപ.  സമഡനിക്കല്  പ്രകവശനതനിനപ  കകേയാടനികേളുസട
കകേയാഴയനിടപയാടയാണപ  നടനസകേയാണനിരനിക്കുന്നതപ.  നനിരവധനി  പരയാതനികേളയാണപ  ഇതു
സറ്റംബനനിച്ചപ  സജയനിറ്റംസപ  കേമ്മേനിറനിക്കപ  ലഭനിച്ചുസകേയാണനിരനിക്കുന്നതപ.  ഇതപ  ഞങ്ങളയാരുറ്റം
എഴുതനിസക്കയാടുതതല.  ഡനി.  റനി.  പനി.  എടുതതുമല,  എസപ.  എഫപ.  സഎ.  കനതയാക്കയാന്മയാര്
മഷനി സകേയാണപ സസന്തറ്റം ഹകേപടയനില് എഴുതനിയതയാണപ. ഇഇൗ സഭയനില് എസപ. എഫപ. സഎ.
യുസടയുറ്റം  ഡനി.  സസവ.  എഫപ.  സഎ.  യുസടയുറ്റം  കപരനില്  കവയാടപനിടനിച്ചപ
ജനപ്രതനിനനിധനികേളയായനി അധനികേയാരതനില് വന്നവര്ക്കപ എസപ.  എഫപ.  സഎ.  യുസടയുറ്റം
എ.  സഎ.  എസപ.  എഫപ.  സന്റെയുറ്റം നനിലപയാടനിസന  നനികഷധനിക്കയാന്  സയാധനിക്കുകമയാ?
ഗവണ്സമന്റെപ  ഇക്കയാരരതനില്  യയാസതയാരുവനിധ  ചെര്ച്ചയ്ക്കുറ്റം  തയയാറല.  ചെര്ച്ചസയ
ഗവണ്സമന്റെപ ഭയസപടുന. ഇന്നപ സസയാശ്രയ സമഡനിക്കല് മയാകനജപ സമന്റെപ മുതലയാളനിതതനിസന്റെ
കനതൃതസറ്റം സനി.പനി.സഎ. (എറ്റം) ഏസറടുതനിരനിക്കുകേയയാണപ.   എന്തയാണപ കേയാരണറ്റം? മുന്
മുഖരമന്ത്രനി  കേരുണയാകേരനുറ്റം  അന്നസത  സഹകേരണ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  എറ്റം.  വനി.  രയാഘവനുറ്റം
ആരറ്റംഭനിച്ച പരനിയയാരറ്റം സമഡനിക്കല് കകേയാകളജനിസന എതനിര്തവരയാണവര്.  ആശുപത്രനിയുസട
ആരറ്റംഭതനില് തസന്ന അതനിസന കചെയാരയനില് മുക്കനിസക്കയാലയാന് ഉദ്ഘയാടന സകമ്മേളനറ്റം
അലകങയാലസപടുതനിയവരയാണപ സനി. പനി. സഎ. (എറ്റം). എന്തുസകേയാണയാണപ കൂത്തുപറമനില്
സവടനിവയ്പുണയായതപ?  സസയാശ്രയതനിസനതനിസര  സമരറ്റം  സചെയ്യുകേയുറ്റം  എറ്റം.  വനി.  രയാഘവസന
തടഞപ സകേയാലസപടുതയാന് ശ്രമനിക്കുകേയുറ്റം സചെയ്തപ കൂത്തുപറമനില് സവടനിവയ്പുണയാക്കനി
അഞപ  രക്തസയാകനികേസള  സൃഷ്ടനിച്ചപ  സസയാശ്രയസത  എതനിര്ത  ആളുകേള്  ഇന്നപ
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പരനിയയാരറ്റം  സമഡനിക്കല്  കകേയാകളജനിസന്റെ  ഭരണസമനിതനി  പനിടനിസച്ചടുത്തു.  ഞയാന്
അവനിടസത  കവയാടറയായനിരുന.  എനനിക്കപ  കവയാടപ  സചെയയാന്  സയാധനിച്ചനില.  കേഴനിഞ
ദനിവസറ്റം  വസര സനി.  പനി.  സഎ.  (എറ്റം)  സറ്റംസയാന  കേമ്മേനിറനി  അറ്റംഗറ്റം
ശ്രസ്പീ. എറ്റം. വനി. ജയരയാജന്  അതനിസന്റെ സചെയര്മയാനയായനിരുന. ഗവണ്സമന്റുറ്റം സസയാശ്രയ
മയാകനജപ സമന്റുറ്റം  തമ്മേനിലുള്ള  കേരയാറനില്  ഒന്നയാമസത  സബനനിഫനിഷരറനി  പരനിയയാരറ്റം
സമഡനിക്കല്  കകേയാകളജയാണപ.  അവനിടസത  സമരനിറപ  സസ്പീറനിസന്റെ  ഫസ്പീസപ  ഒന്നര  ലകറ്റം
രൂപയയായനിരുന്നതപ  രണരലകറ്റം  രൂപയയായുറ്റം   മയാകനജപ സമന്റെപ  സസ്പീറനില്   6 ലകറ്റം
രൂപയയായനിരുന്നതപ  10  ലകറ്റം രൂപയയായുറ്റം എന്.  ആര്.  സഎ.  സസ്പീറനില്  10  ലകറ്റം
രൂപയയായനിരുന്നതപ  14  ലകറ്റം  രൂപയയായുറ്റം  വര്ദ്ധനിപനിച്ചു.  മറപ  മയാകനജപ സമന്റുകേള്ക്കപ
സമരനിറപ  സസ്പീറനില്  65000  രൂപയുറ്റം  മയാകനജപ സമന്റെപ  കേസയാടയനിലുറ്റം  എന്.  ആര്.  സഎ.
കേസയാടയനിലുറ്റം  രണര  ലകറ്റം  രൂപ  വസ്പീതവമയാണപ  വര്ദ്ധനിപനിച്ചുകേനിടനിയസതങനില്
പരനിയയാരമയാണപ  ഇതനിസന്റെ  ഒന്നയാമസത  സബനനിഫനിഷരറനി.   പരനിയയാരറ്റം  സമഡനിക്കല്
കകേയാകളജപ  കേഴനിഞ ഗവണ്സമന്റെപ  ഏസറടുക്കയാന്  ആകലയാചെനിച്ചതയാണപ,  അതുസകേയാണപ
ഞങ്ങള്  ഏസറടുക്കയാന്  ആകലയാചെനിക്കുനസവന്നപ  മുഖരമന്ത്രനി  പറഞ്ഞു.  അകപയാള്
പരനിയയാരറ്റം  സമഡനിക്കല്  കകേയാകളജനിസല  ഫസ്പീസപ  വര്ദ്ധനിപനിക്കുകേയല  സചെകയണതപ.
സസയാശ്രയ  കമഖലയനില്  സയാമൂഹര  നസ്പീതനി  നടപനിലയാക്കനി  സയാധയാരണക്കയാരസന്റെ  മക്കള്ക്കപ
വനിദരയാഭരയാസ  സഇൗകേരരറ്റം  ലഭരമയാക്കയാനയാണപ  ഗവണ്സമന്റെപ  ആകലയാചെനിക്കുന്നസതങനില്
പരനിയയാരസത  ഇഇൗ  സകേയാള്ള  അവസയാനനിപനിച്ചുസകേയാണപ  ഗവണ്സമന്റെപ  മയാതൃകേ
കേയാണനിക്കയാനുറ്റം  സസയാശ്രയ  മയാകനജപ സമന്റുകേളുമയായനി  ഇഇൗ  വനിഷയറ്റം  ചെര്ച്ച  സചെയയാനുറ്റം
തയയാറയാകേണറ്റം.  ഇവനിസട  മയാകനജപ സമന്റുകേള്ക്കപ  സസഹകക്കയാടതനിയനില്  കകേസപ
ജയനിക്കയാനുള്ള  എലയാ  സഇൗകേരരങ്ങളുറ്റം  ഒതയാശയുറ്റം  ബഹുമയാനസപട  ആകരയാഗര
വകുപ്പുമന്ത്രനി   സചെയ്തുസകേയാടുത്തു.  സസഹകക്കയാടതനിയനില്  മയാകനജപ സമന്റുകേള്  അനയായകസന
ജയനിച്ചു.  അപസ്പീല്  കപയാകുന്ന  കേയാരരറ്റം  നനിയമവനിദഗ്ദ്ധരുമയായനി  ചെര്ച്ച  സചെയ്യുറ്റം
എനപറഞപ  മയാകനജപ സമന്റുകേള്ക്കപ  മൂക്കുകേയറനിടയാന്  പരനിശ്രമനികക്കണതനിനുപകേരറ്റം
ഞങ്ങള്  അപസ്പീല്  കപയാകുന്നകതയനില  എന്നയാണപ  ബഹുമയാനസപട  ആകരയാഗര
വകുപ്പുമന്ത്രനി  പറഞതപ.  മയാകനജപ സമന്റുകേള്ക്കപ  തുറന്ന  അവസരറ്റം  ആകരയാഗര
വകുപ്പുമന്ത്രനി  വളസര  കബയാധപൂര്വ്വറ്റം  അനുവദനിച്ചുസകേയാടുക്കുകേയയായനിരുന.  മഹയാരയാഷ
ഗവണ്സമന്റെപ സുപ്രസ്പീറ്റം കകേയാടതനിസയ സമസ്പീപനിച്ചു.  അവര്ക്കനികപയാള് കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗനിനപ
സമയറ്റം ദസ്പീര്ഘനിപനിച്ചുകേനിടനി.  കകേരള സര്ക്കയാര് ഇക്കയാരരതനില് അപസ്പീല് കപയായനിടനില.
കകേരള സര്ക്കയാരനിസന്റെ ഒരു തസ്പീരുമയാനറ്റം ബഹുമയാനസപട സസഹകക്കയാടതനി റദ്ദുസചെയ്തയാല്
അപലന്റെയാകകേണതപ കകേരള സര്ക്കയാരയാണപ.  കകേരള സര്ക്കയാര് മയാകനജപ സമന്റുകേളുമയായനി
ഒത്തുകേളനിച്ചപ  വനിദരയാര്തനി  വനിരുദ്ധ  നനിലപയാടയാണപ  സസസ്പീകേരനിച്ചതപ.  അതനിസനതനിസരയയാണപ
പ്രതനിപകസത   അഞപ  എറ്റം.  എല്.  എ.മയാര്  നനിയമസഭയാ  ഹയാളനിസന്റെ  പ്രകവശന
കേവയാടതനില് നനിരയാഹയാരമുള്സപസടയുള്ള സമരറ്റം നടത്തുന്നതപ.  യൂതപ കകേയാണ്ഗസുറ്റം
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എ.  സഎ.  എസപ.  എഫപ.  -ഉറ്റം നടതനിയ  സമരതനിലുറ്റം  എസപ.  എഫപ.  സഎ.
പ്രഖരയാപനിച്ച  സമരതനിലുറ്റം  ഉന്നയനിച്ചനിരുന്ന  നരയായയുക്തമയായ  മുദയാവയാകേരറ്റം
ഉയര്തനിപനിടനിച്ചുസകേയാണപ  പ്രതനിപകസത  അഞപ  യുവജന  എറ്റം.എല്.എ.മയാര്
നനിരയാഹയാരമുള്സപസടയുള്ള  സമരറ്റം  നടത്തുകമയാള്  ഇഇൗ  വനിഷയറ്റം  ചെര്ച്ച  സചെയയാന്
ഗവണ്സമന്റെപ  മടനിക്കുന്നതപ  എന്തുസകേയാണയാണപ?  ചെര്ച്ച  സചെയ്തയാല്  സസകേയാരര
മയാകനജപ സമന്റുകേളുമയായനി മയാര്കനിസപ പയാര്ടനി നടതനിയ കേള്ളക്കളനികേള് സവളനിച്ചത്തുവരുറ്റം
എന്നതനിനയാലയാണപ  അവര്  ചെര്ച്ചസയ  ഭയസപടുന്നതപ.  ചെര്ച്ച  സചെയയാന്  സര്ക്കയാര്
തയയാറയാകേണറ്റം.  മുഖരമന്ത്രനി  യൂതപ  കകേയാണ്ഗസനിസന്റെ  സമരസത  തള്ളനിപറഞ്ഞു.
ചെയാനലുകേയാര് വയാടകേയ്സക്കടുത രണ്ടു കപരയാണപ കേരനിസങയാടനി കേയാണനിച്ചതപ എന്നയാണപ
മുഖരമന്ത്രനി പറഞതപ.  പത്ര പ്രവര്തകേ സറ്റംഘടന ഇക്കയാരരതനില് പ്രതനികഷധനിച്ചു.
അവരുസട  പ്രതനികഷധറ്റം  ശക്തമല,  അവര്  ഭയസപടുന  എങനില്കപയാലുറ്റം  അവരുറ്റം
പ്രതനികഷധനിക്കയാന്  നനിര്ബനനിതരയായനി.  മുഖരമന്ത്രനി  ഇന്നസല  തനിരുതനിപറഞ്ഞു,
കേരനിസങയാടനി കേയാണനിച്ചതപ ചെയാനലുകേയാര് വയാടകേയ്സക്കടുത ആളുകേളയായനിരുന എന്നതപ
എസന്റെ  കതയാന്നലയാണപ  എന്നപ.  അങ്ങസനസയങനില്  തസന്റെ  കതയാന്നല്  ശരനിയയാകണയാ
അലകയയാ  എന്നപ  പരനികശയാധനിച്ചപ,  സഭയനില്  പറഞതപ  വയാസവ  വനിരുദ്ധമയായ
കേയാരരമയാസണങനില്,  തനിരുതനിപറയയാന് കകേരളതനിസല മുഖരമന്ത്രനി ബയാധരസനകല?
അകദ്ദഹസത  കേരനിസങയാടനി  കേയാണനിച്ചവര്സക്കതനിസര  കകേരള  കപയാലസ്പീസപ  രജനിസര്
സചെയ്തനിടള്ള കകേസനില് അഞപ  കപര് പ്രതനികേളയാണപ.  ചെയാനലുകേയാര്  വയാടകേയ്സക്കടുത
രണപ  കപരയാണപ  എന്നയാണപ  മുഖരമന്ത്രനി  പറയുന്നതപ.  കകേരള  കപയാലസ്പീസപ  രജനിസര്
സചെയ്തനിടള്ള കകേസനില് യൂതപ കകേയാണ്ഗസനിസന്റെ സറ്റംസയാന സസക്രടറനിയുറ്റം സകേ. എസപ.  യു.
വനിസന്റെ യൂണനിറപ പ്രസനിഡന്റുറ്റം മുന്പ്രസനിഡന്റുമുള്സപസട അഞപ കപര് പ്രതനികേളയാസണന
പറയുകമയാള് മുഖരമന്ത്രനി പറഞതപ പച്ചക്കള്ളമയാസണന്നപ അകദ്ദഹതനിസന്റെ കപയാലസ്പീസപ
സതളനിയനിച്ചനിരനിക്കുന.  ചെയാനലുകേയാര്  വയാടകേയ്സക്കടുത  രണ്ടുകപരയാണപ  കേരനിസങയാടനി
കേയാണനിച്ചസതന്നയാണപ  അകദ്ദഹതനിസന്റെ  ധയാരണസയങനില്  അതപ  തനിരുതയാന്
സമയമയായനികല?  അതപ സതറയായ ധയാരണയയായനിരുന എന്നപ പറയയാനുള്ള സയാമയാനര
മരരയാദസയങനിലുറ്റം അകദ്ദഹറ്റം കേയാണനികക്കണതകല?  എന്നയാല് സമരസത കചെയാരയനില്
മുക്കനിസക്കയാലയാന്,  അക്രമതനിസന്റെ  ഭയാഷയനില്  കനരനിടയാന്,  സമരപന്തലനികലയപ
കപയാലസ്പീസപ  കേണസ്പീര്  വയാതകേറ്റം  പ്രകയയാഗനിച്ചു.  സയാധയാരണഗതനിയനില്  ഒരു സമരസത
കനരനിടുന്ന  രസ്പീതനി  അതല.  .................മഷനിയുസട  കേഥസയയാസക്ക  എലയാവരുറ്റം
കേയാണുകേയുറ്റം കകേള്ക്കുകേയുറ്റം സചെയ്തു.  അതനിനപ  വളസര  വരക്തമയായനി  മറുപടനി  പറഞ്ഞു.

....(… ബഹളറ്റം).......xxx  * 
         * സഭയാദ്ധരകസന്റെ ഉതരവപ  പ്രകേയാരറ്റം സഭയാ കരഖകേളനില്നനിനറ്റം നസ്പീക്കറ്റം സചെയ്തു. 
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മനി  .   സസ്പീക്കര്: ശ്രസ്പീ. സണനി കജയാസഫപ, 10 മനിനനിടയായനി, പസ്പീസപ കേണ്ക്ലൂഡപ.

ശ്രസ്പീ  .    സണനി  കജയാസഫപ:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
അവര്ക്കപ ആ പയാരമരരമുണപ. ......(ബഹളറ്റം).......... 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസപ..... പസ്പീസപ ......

ശ്രസ്പീ  .   സണനി കജയാസഫപ: xxx

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : അസതലയാറ്റം  പറഞ്ഞുകേഴനിഞ്ഞു.  രണ്ടുമൂന  ദനിവസമയായനി
പറഞ്ഞുസകേയാണനിരനിക്കുകേയയാണപ. 

ശ്രസ്പീ  .    സണനി കജയാസഫപ:  ....  … ഞയാനുറ്റം നനിങ്ങളുറ്റം കേണതകല.  അതുസകേയാണപ
കേള്ളതരറ്റം  പറയയാന്  നനിങ്ങള്ക്കയാണപ  സയാധനിക്കുന്നതപ.  അതുസകേയാണപ  ഇഇൗ
വനിഷയതനില്നനിന്നപ ഒളനികച്ചയാടയാന് എസപ.എഫപ.സഎ. കനതയാക്കളയായനി ഇഇൗ സഭയനില്
വന്നവര്  ആഗഹനിക്കുന.  ഇഇൗ  വനിഷയറ്റം  ചെര്ച്ച  സചെയ്തയാല്  അവരുസട  കേള്ളനി
സവളനിച്ചതയാകുറ്റം.  സസയാശ്രയ വനിഷയതനില് സുപ്രസ്പീറ്റം കകേയാടതനി വനിധനിയുസട പശയാതലതനില്
സമരനിറടനിസയാനതനില് കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗപ  നടതനി അവകശഷനിക്കുന്ന സസ്പീറ്റുകേളനിസലങനിലുറ്റം
പ്രകവശനറ്റം  നടതണസമനപറഞപ  ഗവണ്സമന്റെപ  കനയാടസ്പീസപ  സകേയാടുതകപയാള്
ഞങ്ങള്  ആ  കനയാടസ്പീസനിനപ  മറുപടനികപയാലുറ്റം  നല്കുന്നനിസലന്നപ  മയാകനജ പസമന്റുകേള്
പ്രഖരയാപനിച്ചനിരനിക്കുന.  അതുസകേയാണപ  മയാകനജപ സമന്റുകേളുമയായുള്ള  ഇഇൗ  ഒത്തുകേളനി
കകേരളതനിസല  സസയാശ്രയ  വനിദരയാഭരയാസ  കമഖലയനിലുണയാക്കനിയനിരനിക്കുന്ന  പ്രതനിസനനിയുറ്റം
പ്രതനിപകസത അഞപ എറ്റം.  എല്.  എ.  മയാര് നടതനിസക്കയാണനിരനിക്കുന്ന ഉപവയാസ
മുള്സപസടയുള്ള വനിഷയങ്ങളുറ്റം സഭയാനടപടനികേള് നനിര്തനിവച്ചപ ചെര്ച്ച സചെയണസമന്നപ
ഞയാന് ആവശരസപടുന. 

ശ്രസ്പീ  .    സകേ  .    സുകരഷപ  കുറുപപ : സര്,  സഭയനില് ഇലയാത രണപ വരക്തനികേളയായ
ശ്രസ്പീ.  ടനി.  ശനിവദയാസ  കമകനയാന്,  ശ്രസ്പീ.  എന്.  എന്.  കൃഷ്ണദയാസപ  എന്നനിവസരക്കുറനിച്ചപ
നടതനിയ പരയാമര്ശറ്റം കരഖയനില്നനിന്നപ നസ്പീക്കറ്റം സചെയണറ്റം. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പരനികശയാധനിച്ചപ കവണതപ സചെയയാറ്റം. 

ആകരയാഗരവറ്റം സയാമൂഹരനസ്പീതനിയുറ്റം വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീമതനി സകേ  .    സകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീച്ചര്):  സര്,  ...(… ബഹളറ്റം).....എസന്റെ  സുഹൃത്തുകൂടനിയയായ  അഡസകക്കറപ
സണനി കജയാസഫപ നസലയാരു വക്കസ്പീലയാസണന്നയാണപ ഞയാനനിതുവസര  കേരുതനിയനിരുന്നതപ.
അകദ്ദഹറ്റം സസ്പീനനിയര് മയാര്കനിസയാസണന്നയാണപ ഇവനിസട പലരുറ്റം പറയുന്നതപ.   അതപ
എസന്തങനിലുമയാകേസട,  പകക  അകദ്ദഹറ്റം  സഭയനിലുയര്തനിയ  വയാദഗതനികേള്  വളസര
ദുര്ബലമയായനികപയാസയന്നപ പറയയാതനിരനിക്കയാന് വയ.  മന്ത്രനിയുസട ഓഫസ്പീസനില് പടക്കറ്റം

1751/2018.
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സപയാടനിച്ചുസവനറ്റം  ലഡു  വനിതരണറ്റം  നടതനിസയനസമയാസക്ക
ശ്രസ്പീ.  സണനി കജയാസഫനിസനകപയാസല ഒരയാള് പറയുസമന്നപ ഞയാന് കേരുതനിയനില. പ്രസറ്റംഗറ്റം
സകേയാഴുപനിക്കയാന്  അകദ്ദഹതനിനതപ  പറയയാനുള്ള  സസയാതന്ത്രരമുണപ;  നമ്മേസളയാസക്ക
പലകപയാഴുറ്റം  പറഞ്ഞുകപയാകുന്നതയാണപ.  പകക ഇസതയാരു പ്രധയാനസപട വനിഷയമയായനി
നമ്മേള് കേയാണണറ്റം.  ഏകേസ്പീകൃത  കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗപ കവകണയാ,  കവണകയയാ എനളളതയാണപ
സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനിയുസട  മുമയാസകേ  വന്ന  പ്രശ്നറ്റം.  ഏകേസ്പീകൃത  കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗപ
കവണസമനള്ളതപ കകേരള ഗവണ്സമന്റെപ  വരക്തമയാക്കുകേയുറ്റം ബഹുമയാനസപട ഹഹകക്കയാടതനി
ആ നനിലപയാടനിസന തള്ളുകേയുറ്റം സചെയ്തുസവനള്ളതയാണപ വസ്തുത.  ഹഹകക്കയാടതനി അതപ
തള്ളനിയകപയാള്  നൂറുശതമയാനറ്റം  സസ്പീറനിലുറ്റം  കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗപ  നടതയാനുള്ള
ഉതരവയാദനിതസവറ്റം അനുവയാദവറ്റം മയാകനജപ സമന്റെനിനപ ലഭനിച്ചു. മയാകനജപ സമന്റെനിനപ മൂക്കുകേയറനിടനിസലന്നപ
ബഹുമയാനസപട വക്കസ്പീല്  പറയുകേയുണയായനി.  ഇഇൗ ഗവണ്സമന്റെയാണപ മയാകനജപ സമന്റെനിനപ
മൂക്കുകേയറനിടതപ. അപസ്പീല് കപയാകയയാ ഇലകയയാ എനള്ളതല പ്രശ്നറ്റം. സസപ്ററ്റംബര്  30-നുള്ളനില്
കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗപ  നടതണസമന്നപ  സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനി  വനിധനി  നനില്സക്ക,  അതനിസന്റെ
സമയറ്റം കേയാല്ക്കുകലറപ സചെയ്തയാല് നമുസക്കടുക്കയാവന്ന ഏറവറ്റം ഉചെനിതമയായ തസ്പീരുമയാനറ്റം,
മയാകനജപ സമന്റെനിനപ  മൂക്കുകേയറനിടസകേയാണപ  തസന്ന  കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗനികലയ്ക്കുറ്റം
അകലയാടപ സമന്റെനികലയ്ക്കുറ്റം   കേടക്കുകേസയനളളതയാണപ.   മയാകനജപ സമന്റുകേസള വനിളനിച്ചുവരുതനി
അമതപ  ശതമയാനറ്റം സസ്പീറപ  സറണര് സചെയനിപനിച്ചു.  മഹയാരയാഷ,  കേര്ണയാടകേ തുടങ്ങനിയ
സറ്റംസയാനങ്ങളനില്  എവനിസടസയങനിലുറ്റം  ഇതരതനിലുള്ള  എഗനിസമന്റുണയാക്കയാന്
സയാധനിച്ചനിടകണയാസയന്നപ  പരനികശയാധനിക്കണറ്റം. 

പ്രതനിപക കനതയാവപ  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശപ  സചെന്നനിതല):  സര്,  ഇസതയാരു പുതനിയ
കേയാരരസമയാനമല.  കേഴനിഞ തവണയുറ്റം  അമതപ ശതമയാനറ്റം സമരനിറപ സസ്പീറ്റുറ്റം അമതപ
ശതമയാനറ്റം മയാകനജപ സമന്റെപ സസ്പീറ്റുറ്റം തസന്നയയായനിരുന. 

ശ്രസ്പീമതനി  സകേ  .    സകേ  .    ഹശലജ  ടസ്പീച്ചര്:  സര്,  ബഹുമയാനസപട  പ്രതനിപക
കനതയാവപ  പറഞതനിസന്റെ ഉള്ളടക്കറ്റം  വനിശദസ്പീകേരനിക്കയാസത അതപ ശരനിസയന്നപ ഞയാന്
പറഞയാല്  ഇതവണയുറ്റം  അതപ  ശരനിയയാണകലയാ.  മയാകനജപ സമന്റുകേളുമയായുള്ള
എഗനിസമന്റെപ  സതറയാസണന്നപ  പറയയാന് പറനില.  പ്രതനിപക കനതയാവപ  പറഞതനിസന്റെ
ഉള്ളടക്കറ്റം വരയാഖരയാനനിച്ചയാല് എനനിക്കപ  കവസറ പറകയണനി വരുറ്റം.   അങ്ങപ പറഞ
സസന്റെന്സനിസന്റെ  അര്തതനിസലടുതയാല്  അതപ  ശരനിയയാണകലയാ.  പനിസന്ന  ഇഇൗ
തര്ക്കതനിസന്റെ  ആവശരമനിലകലയാ.  മയാകനജപ സമന്റെനിനപ  മൂക്കുകേയറനിടപ  ഫസ്പീസപ  സ്ട്രക്ചെര്
നനിശയനിച്ചു.  എസപ.  എഫപ.  സഎ.,  എ.  സഎ.  എസപ.  എഫപ.  സമരറ്റം സചെയ്ത കേയാരരറ്റം
ഇവനിസട പറയുകേയുണയായനി. അവരുസട പ്രകമയതനില് എന്തയാണപ സതറപ?  സയാധയാരണ
ഫസ്പീസപ  വര്ദ്ധനിക്കുന്ന  കേയാറഗറനിക്കയാണപ  ഇതവണയുറ്റം  ഫസ്പീസപ  വര്ദ്ധനവണയായതപ.
ഇതവണസത  പ്രകതരകേ  സയാഹചെരരതനില്  ഏറവറ്റം  പ്രധയാനസപടതപ,
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നൂറുശതമയാനറ്റം സസ്പീറനിലുറ്റം അകലയാടപ സമന്റെപ നടതയാനുള്ള അധനികേയാരറ്റം മയാകനജപ സമന്റെനിനപ
നല്കേനിസക്കയാണ്ടുള്ള  ഹഹകക്കയാടതനി  വനിധനിയയാണപ.  രണയാമകതതപ,  നസ്പീറപ
സമരനിറടനിസയാനതനിലയാണപ  എലയാ  സസ്പീറനിലുറ്റം  കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗപ  നടകതണസതനള്ളതയാണപ.
സസകേയാരര  മയാകനജപ സമന്റെപ  സയാപനങ്ങള്  50  ശതമയാനറ്റം  സസ്പീറ്റുകേള്  ഗവണ്സമന്റെനിനപ
വനിടനല്കേനി  സമരനിറനില്  സബ്സനിഡനികയയാടുകൂടനി  പഠനിപനിക്കണസമനള്ളതയാണപ  സര്ക്കയാര്
എക്കയാലവസമടുക്കുന്ന  നനിലപയാടപ.  മയാകനജപ സമന്റെപ  കകേയാകളജുകേള്  സര്ക്കയാരനികന്റെ
തസലങനിലുറ്റം  അതപ  ഇവനിസട  നടതണസമങനില്  അവകരയാടപ  വയ്ക്കുന്ന  കേര്ശനമയായ
നനിബനന   50  ശതമയാനറ്റം  സസ്പീറപ  ഗവണ്സമന്റെനിനപ  വനിടതരണസമനള്ളതയാണപ.
അതനില്  20  ശതമയാനറ്റം  സസ്പീറ്റുകേള്  ബനി.  പനി.  എല്./എസപ.  ഇ.  ബനി.  സനി.
വനിഭയാഗതനിസല  വനിദരയാര്തനികേള്ക്കുള്ളതയാണപ.  ആ  പയാവസപട   കുടനികേള്ക്കപ  ഒരു
രൂപകപയാലുറ്റം  ഫസ്പീസപ  വര്ദ്ധനിപനിച്ചനിടനില.  ബയാക്കനിവരുന്ന  30  ശതമയാനതനില്
5  ശതമയാനറ്റം  എസപ.  സനി./എസപ.  ടനി.  വനിഭയാഗതനിസല  കുടനികേളുകടതയാണപ.
അതനിലനികപയാള്  ഗവണ്സമന്റെപ  നനിശയനിച്ച  2.5  ലകറ്റം  രൂപയുസട  ഫസ്പീസപ  സചെലവപ
വഹനിക്കുന്നതപ ഗവണ്സമന്റെയാണപ. ബയാക്കനിവരുന്ന 25 ശതമയാനതനില് ഓകരയാ വര്ഷവറ്റം
10  ശതമയാനറ്റം  ഫസ്പീസപ  വര്ദ്ധനവണയായനിസക്കയാണനിരനിക്കുന്ന  സസ്പീറ്റുകേളയാണപ.
ഹഹകക്കയാടതനി വനിധനിയുസടയുറ്റം നസ്പീറപ-സമരനിറടനിസയാനതനില് മയാത്ര കമ അകലയാടപ സമന്റെപ
നടതയാവൂസവന്ന  സയാഹചെരരതനിലുറ്റം  ഉയര്ന്ന  ഇടതരക്കയാര്  അടങ്ങനിയ
വനിഭയാഗതനിലയാണപ  വര്ദ്ധനവണയായനിടള്ളതപ.   ഇന്നപ  സജയനിറ്റംസപ  കേമ്മേനിറനിയുസട
മുമനിലുള്ള  പരയാതനികേളനില്  ഒസരണറ്റംകപയാലുറ്റം  സര്ക്കയാര്  ഉണയാക്കനിയ  ഫസ്പീസപ
സ്ട്രക്ചെറുമയാകയയാ  കേരയാറുമയാകയയാ  ബനസപടതല.   സര്ക്കയാര്  ഉണയാക്കനിയ  കേരയാര്
പൂര്ണമയായുറ്റം  അനുസരനിക്കയാസത  ചെനില  മയാകനജപ സമന്റുകേള്  നസ്പീറപ-സമരനിറപ
അടനിമറനിക്കുകേയുറ്റം കൂടുതല് ഫസ്പീസപ വയാങ്ങയാന് ശ്രമനിക്കുകേയുറ്റം സചെയ്യുനസവനള്ളതയാണപ
പരയാതനി.  2.5  ലകറ്റം  രൂപ  വയാങ്ങുന  സവനള്ളതല,  2.5  ലകറ്റം  രൂപസയക്കയാള്
കൂടുതല് തുകേ സമരനിറപ സസ്പീറനില് കചെയാദനിക്കുനസവന്ന പരയാതനിയുണയായയാല് ആ പരയാതനി
സജയനിറ്റംസപ കേമ്മേനിറനി മുമയാസകേ പരനികശയാധനിക്കുറ്റം. സര്ക്കയാരനിസന്റെ കേരയാറുറ്റം നസ്പീറപ-സമരനിറ്റുറ്റം
അടനിമറനിച്ചയാല്  കേര്ശനമയായ  നടപടനിയുണയാകുസമന്നപ  ബഹുമയാനസപട  മുഖരമന്ത്രനി
വരക്തമയാക്കനിയനിടണപ.  ഫസ്പീസപ  5  രൂപ വര്ദ്ധനിപനിച്ചയാലുറ്റം വനിദരയാര്തനി സറ്റംഘടനകേള്
ഫസ്പീസപ വര്ദ്ധനിപനിച്ചുസവന്നപ പറയനികല? അവസര  കേയാരരങ്ങള് പറഞ്ഞു മനസനിലയാക്കനി.
ഇങ്ങസനയുള്ള ഒരു കേരയാര് മയാത്രകമ ഒപനിടയാന് കേഴനിയുകേയുള്ളു.  ഒപനിടതപ ഏറവറ്റം നല
കേരയാര്  തസന്നയയാണപ.  അതനുസരനിച്ചയാണപ  350  സസ്പീറ്റുകേള്  കൂടുതല്  കേനിടനിയതുറ്റം
സബ്സനിഡനികയയാടുകൂടനി പഠനിക്കയാന് സയാധനിക്കുന്ന കുടനികേളുസട എണറ്റം വര്ദ്ധനിപനിക്കയാന്
സയാധനിച്ചതുറ്റം  1650  സമരനിറപ  സസ്പീറ്റുകേള്  കേനിടനിയതുറ്റം  20  കകേയാകളജുകേള്  കേരയാറനില്
ഒപനിടതുറ്റം.   അത്രയുറ്റം  നല  കേരയാറയാസണന്നപ  ബഹുമയാനസപട  സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനി
അറ്റംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുന. അസലങനില് കകേരള ഗവണ്സമന്റെപ ഉണയാക്കനിയ കേരയാറനിസന  കചെയാദരറ്റം
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സചെയയാന്  സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനി തയയാറയാകുമയായനിരുന.  കേരയാറുമയായനി  ബനസപടതല
കകേയാടതനിയനിസലതനിയ കകേസസങനിലുറ്റം സുപ്രസ്പീറ്റംകകേയാടതനി പറഞതപ മയാകനജപ സമന്റുമയായനി
ധയാരണയുണയാക്കനി  കകേരള  ഗവണ്സമന്റെപ  കേരയാറനില്  ഒപനിടുകേയുറ്റം  അകലയാടപ സമന്റെപ
കൃതരസമയതപ  പൂര്തനിയയാക്കുകേയുറ്റം  സചെയണസമന്നയാണപ.  യു.ഡനി.എഫപ.-സന്റെ
ആവശരസമന്തയാണപ?  ഏകേസ്പീകൃത  കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗപ  നടതനിയയാല്  ഫസ്പീസപ  ഘടനയപ
പരനിഹയാരമയാകുകമയാ?  ഏകേസ്പീകൃത  കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗപ  നടതണറ്റം,  പകക
മയാകനജപ സമന്റെനില്നനിനറ്റം  ഫസ്പീസപ  കുറഞ  സസ്പീറ്റുകേള്  പനിടനിച്ചുവയാങ്ങയാന്  കേഴനിയുകമയാ
എനള്ളതയാണപ പ്രശ്നറ്റം.  മഹയാരയാഷ,  കേര്ണയാടകേ തുടങ്ങനിയ സറ്റംസയാനങ്ങളനില് ഏകേസ്പീകൃത
കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗപ ഉളളതുസകേയാണപ  25,000  രൂപയപ പഠനിക്കുന്ന കുടനികേള് ഉസണന്നയാകണയാ
കേരുതുന്നതപ? 9  ലകറ്റം രൂപ ഫസ്പീസപ നല്കേയാസത പഠനിപനിക്കയാന് കേഴനിയനിസലന്നയാണപ അവര്
കബയാദ്ധരസപടുതനിയനിരനിക്കുന്നതപ. ഇവനിസട സര്ക്കയാരുമയായനി കേരയാര് ഒപനിടയാത രണ്ടുമൂന്നപ
കകേയാകളജുകേളുണപ.  അവര്  സചെയ്യുന്ന  കുറകൃതരറ്റം   കേണ്ടുപനിടനിക്കയാന്  തസന്നയയാണപ
തസ്പീരുമയാനനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ.   ഹഹകക്കയാടതനിയനില്  നനിനറ്റം  എന്തുവനിധനിയയാണപ  അവര്
സമയാദനിച്ചതപ? 10 ലകറ്റം രൂപ ഇഇൗടയാക്കയാനയാണപ കേരുണകയയാടപ പറഞനിരനിക്കുന്നതപ.
കുടനികേള് കകേയാകളജനില് കചെരുകമയാള്  10  ലകറ്റം രൂപ സകേയാടുക്കണസമനറ്റം പനിന്നസ്പീടപ
ഫസ്പീ  സറഗുകലററനി  കേമ്മേനിറനി  പരനികശയാധനിച്ചപ  തസ്പീരുമയാനനിക്കയാസമനമയാണപ  കകേയാടതനി
പറഞനിരനിക്കുന്നതപ.   അവര്സക്കതനിസര നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കയാന്  ഗവണ്സമന്റെപ
ഒരുങ്ങുകേയയാണപ.  ഇന്നസല സകേ.  എറ്റം.  സനി.  റനി  .  വനിധനി  സമയാദനിച്ചനിരനിക്കുകേയയാണപ.
സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനി  വനിധനി  വന്നതനിനുകശഷമുള്ള  എലയാ  അകലയാടപ സമന്റുകേളുറ്റം  നസ്പീറപ-
സമരനിറനില്നനിനറ്റം  ഏകേസ്പീകൃത   കേഇൗണ്സനിറ്റംലനിറ്റംഗപ  വഴനി  നടതണസമന്നയാണപ
നനിര്കദ്ദശറ്റം. ഞങ്ങള് ആസരയുറ്റം വനിടയാനുകദ്ദശനിക്കുന്നനില. സസകമധയയാ കേഇൗണ്സനിറ്റംലനിറ്റംഗപ
നടതയാന്  സകേ.  എറ്റം.  സനി.  റനി.  ഒരുങ്ങുകേയയാണപ.  അതനിസനതനിസര  ഗവണ്സമന്റെപ
നനിയമനടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കയാന്  തുടങ്ങുകേയയാണപ.   ഒരു  മയാകനജപ സമന്റെനിസനയുറ്റം
കേരയാറനില്നനിന്നപ  മയാറയാകനയാ  അസലങനില്  നസ്പീറപ-സമരനിറപ  അടനിമറനിക്കയാകനയാ
അനുവദനിക്കുന്ന  പ്രശ്നമനില.  ഉതരറ്റം  വളസര  വരക്തമയാസണന്നപ  എലയാവര്ക്കുമറനിയയാറ്റം.
അതുസകേയാണപ  ഇഇൗ  വനിഷയറ്റം  സഭയാനടപടനികേള്  നനിര്തനിവച്ചപ  ചെര്ച്ച  സചെകയണ
ആവശരമനില.  

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമയാനസപട  മന്ത്രനിയുസട  വനിശദസ്പീകേരണതനിസന്റെ
അടനിസയാനതനില് അടനിയന്തരപ്രകമയതനിനപ  അവതരണയാനുമതനി നനികഷധനിക്കുന. 

(അടനിയന്തരപ്രകമയയാവതരണതനിനപ അനുമതനി നനികഷധനിച്ചു.)

പ്രതനിപകകനതയാവപ  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശപ  സചെന്നനിതല):  സര്,  ഞയാന് ഒരു കേയാരരറ്റം
അങ്ങയുസട  ശ്രദ്ധയനില്സപടുതയാന്  ആഗഹനിക്കുകേയയാണപ.  നയാലയാറ്റം  കകേരള
നനിയമസഭയനില്  25-2-1975-ല്   'Order.....Order.. Question and Answers....'
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എനപറഞ്ഞുസകേയാണയാണപ ബഹുമയാനരനയായ സസ്പീക്കര് സഭയാനടപടനികേള് ആരറ്റംഭനിച്ചതപ.
അന്നസത പ്രതനിപക കനതയാവപ ഇ.  എറ്റം.  ശങരന് നമ്പൂതനിരനിപയാടപ എഴുകന്നറ്റുനനിന്നപ
അഞപ  എറ്റം.എല്.എ.മയാര്  നനിരയാഹയാരറ്റം  അനുഷനിക്കുനസവനപറഞപ  വനിശദമയായ
പ്രസറ്റംഗമയാണപ  നടതനിയതപ.  അതുമയാത്രമല,  അന്നപ  സകേ.എറ്റം.  കജയാര്ജപ,
ശനിവരയാമ  ഭയാരതനി,  കജയാണ്  മയാഞ്ഞൂരയാന്  എന്നനിവര്  പ്രസറ്റംഗനിക്കുകേയുറ്റം  അന്നസത
മുഖരമന്ത്രനിയയായനിരുന്ന അച്ചുതകമകനയാന്  മറുപടനിയുറ്റം  പറഞതനിനുകശഷമയാണപ  കചെയാകദരയാതര
കവള ആരറ്റംഭനിക്കുന്നതപ.  അന്നപ സസ്പീക്കര് റൂള് പറഞനില.  “ഓര്ഡര്....  ഓര്ഡര്....
കചെയാകദരയാതര  സമയറ്റം  കേഴനിഞതനിനുകശഷറ്റം  ബഹുമയാനസപട  പയാര്ടനി
കനതയാക്കന്മേയാസര  ഒനകൂടനി  വനിളനിച്ചപ  സറ്റംസയാരനിക്കയാന്   പരനിശ്രമറ്റം  നടതയാസമന്നപ
വനിചെയാരനിക്കുകേയയാണപ.  അതനിനുകശഷറ്റം ഇക്കയാരരതനില് എന്തുസചെയയാന്  കേഴനിയുസമന്നപ
ആകലയാചെനിച്ചപ  സഭസയ അറനിയയാക്കയാറ്റം.  ഓര്ഡര്....ഓര്ഡര്....കചെയാകദരയാതര സമയറ്റം
തുടങ്ങുന.”എന്നയാണപ  സസ്പീക്കര്  പറഞതപ.  ഇ.  എറ്റം.  എസപ.  പ്രതനിപക
കനതയാവയായനിരുന്നകപയാള്  ഇകത  സസ്പീറനിലനിരുന്നപ  പറഞ  കേയാരരങ്ങള്  റൂളനില്
ഉണയായനിരുന്നനില  എനള്ളതപ  അങ്ങപ  പരനികശയാധനിക്കണറ്റം.  പ്രതനിപക  കനതയാവപ
ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതയാനന്ദന്  ഇഇൗ  കേകസരയനില്  ഇരുന്നകപയാള്  രണ്ടുതവണ
ഒഴനിസകേ  അകദ്ദഹതനിസന്റെ  ഹമക്കപ  ഓഫപ  സചെയ്തനിരുന്നനില.  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മേന്  ചെയാണനിസക്കതനിസര
വരക്തനിപരമയായനി ആകകപറ്റം ഉന്നയനിച്ചകപയാള് മയാത്രമയാണപ രണ്ടുതവണ ഹമക്കപ ഓഫപ
സചെയ്തതപ.  എനനിക്കപ ഇതനില് പ്രയയാസമുണപ.  അങ്ങസയകപയാസലയാരയാള് സസ്പീക്കറയായനിരനിക്കുകമയാള്
പ്രതനിപക  കനതയാസവന്ന  നനിലയനില്  എസന്റെ  അവകേയാശസത   സറ്റംരകനികക്കണ
ബയാധരത  അകങ്ങയ്ക്കുണപ.   മഹയാനയായ  ഇ.എറ്റം.എസപ.കനയാടപ  അന്നസത  സസ്പീക്കര്
കേയാണനിച്ച മയാതൃകേ അങ്ങപ  കേയാണനിക്കണസമന്നയാണപ  എനനിക്കപ  പറയയാനുള്ളതപ.  അന്നപ
സസ്പീക്കറയായനിരുന്ന   സമയായ്തസ്പീന്  കുടനി  ഹയാജനി  സസസ്പീകേരനിച്ച  നനിലപയാടയാണപ  അങ്ങുറ്റം
സസസ്പീകേരനികക്കണതപ.   ഞയാന് ഇഇൗ വനിഷയറ്റം അവസയാനനിപനിക്കുന;  അങ്ങപ ഇന്നസല
പത്രക്കുറനിപപ  ഇറക്കനിയതനിസന്റെ  അടനിസയാനതനിലയാണപ  ഇത്രയുറ്റം  കേയാരരങ്ങള്
പറഞതപ. 

[10.00 AM] 

സസയാശ്രയ  പ്രശ്നറ്റം  ഇത്രയുറ്റം  വഷളയാക്കനിയതനിസന്റെ  ഉതരവയാദനിതസറ്റം  ഇഇൗ
ഗവണ്സമന്റെനിനയാണപ.  100  ശതമയാനറ്റം  സസ്പീറ്റുറ്റം  ഏസറടുക്കുനസവന്നയാണപ  ഗവണ്സമന്റെപ
ആദരറ്റം  പറഞതപ.   അതപ വനിപവകേരമയായ നടപടനിയയായനിടയാണപ   ഞങ്ങളുറ്റം ആദരറ്റം
കേരുതനിയതപ.  അകപയാഴയാണപ  സസയാശ്രയ  സമഡനിക്കല്  കകേയാകളജപ  മയാകനജപ സമന്റുകേള്
ഹഹകക്കയാടതനിയനില്  കപയായതപ.  ഹഹകക്കയാടതനിയനില്  ഗവണ്സമന്റെപ  വയാദറ്റം  ദുര്ബല
മയായനിരുന.  ഗവണ്സമന്റെപ  അഭനിഭയാഷകേര് വയാദനിച്ചനില.  കൂടകേച്ചവടറ്റം നടതനി വയാദമുഖങ്ങള്
ഉന്നയനിക്കയാസത  വന്നകപയാള്  മയാകനജപ സമന്റുകേള്ക്കപ  അനുകൂലമയായനി  ഹഹകക്കയാടതനി
വനിധനിയുണയായനി. ആ വനിധനിയനില് ഏറവറ്റം കൂടുതല് സകന്തയാഷനിച്ചതപ ശ്രസ്പീമതനി സകേ.സകേ.
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ഹശലജ ടസ്പീച്ചറയായനിരുന. കേയാരണറ്റം എടുത നടപടനിയനില്നനിന്നപ തലയൂരയാന് കേനിടനിയ
അവസരമയായനി കേരുതനിയയാണപ ബഹുമയാനസപട മന്ത്രനി സകന്തയാഷനിച്ചതപ.  എന്തുസകേയാണപ
അപസ്പീല് സകേയാടുതനില; മയാകനജപ സമന്റെനിനപ അനുകൂലമയായനി ഹഹകക്കയാടതനി വനിധനിയുണയായകപയാള്
ഗവണ്സമന്റെപ  എന്തുസകേയാണപ  അപസ്പീല് സകേയാടുതനില?   വനിദരയാര്തനികേളുസട  ഭയാവനിസയ
കേരുതനിയയാണപ എസന്നയാനറ്റം പറയരുതപ.  കേയാരണറ്റം, മഹയാരയാഷയനിലുറ്റം മദ്ധരപ്രകദശനിലുറ്റം
ഗവണ്സമന്റെനിനപ കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗനിനുള്ള സമയറ്റം നസ്പീടനിസക്കയാടുതനിടണപ.  ഗവണ്സമന്റെപ
മയാകനജപ സമന്റെപ  പകതയായനിരുന്നനിലയാസയങനില്  ഗവണ്സമന്റെപ  സചെകയണസതന്തയാണപ;
സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനിയനില് അപസ്പീല് കപയായനി  പ്രഗല്ഭരയായ വക്കസ്പീലന്മേയാസരവച്ചപ  വയാദനിച്ചപ
ഹഹ കക്കയാടതനി  വനിധനി  സതറയാസണന്നപ  സമര്തനിക്കുകേയയാണപ  സചെകയണനിയനിരുന്നതപ.
സുപ്രസ്പീറ്റം കകേയാടതനി വനിധനി നമുസക്കതനിരയായനി വന്നയാല് മനസനിലയാക്കയാറ്റം.  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ
മുമനിലുണയായനിരുന്ന  ഒരു  ലസ്പീഗല്  ഓപ്ഷന്  എന്തുസകേയാണപ  ശ്രസ്പീമതനി  സകേ.  സകേ.
ഹശലജ  ടസ്പീച്ചര്  കവണയാസയന്നപ  വച്ചു?   ഒരു  പ്രധയാനസപട  കേയാരരമകല  ഇതപ.
കകേരളതനിസല  ജനങ്ങള്ക്കപ  അറനിയയാനുള്ള  അവകേയാശമനികല?  വനിദരയാര്തനികേളുസട
ഭയാവനിസയക്കരുതനിയയാസണന്നപ പറയരുതപ,  കേയാരണറ്റം മദ്ധരപ്രകദശനിലുറ്റം മഹയാരയാഷയനിലുറ്റം
സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനി  ഇടസപടപ  കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗനിനുള്ള  സമയറ്റം  നസ്പീടനിസക്കയാടുതനിരനിക്കുകേയയാണപ.
നമുക്കുറ്റം  സമയറ്റം  കേനിടമയായനിരുന.  നനിങ്ങള്  അതപ  സചെയ്തനിസലന്നപ  മയാത്രമല,
മയാകനജപ സമന്റുകേള്ക്കപ  സകേയാള്ളയടനിക്കയാനുള്ള  അവസരമയാണപ  ഇഇൗ  ഗവണ്സമന്റെപ
ഒരുക്കനിസക്കയാടുതതപ.  മയാകനജപ സമന്റുകേളുസട  ഇഷ്ടറ്റംകപയാസല  സചെയ്തുസകേയാടുത്തു.
ഇസന്നന്തയാണപ സനിതനി?  ഒഴനിവള്ള സസ്പീറ്റുകേസള സറ്റംബനനിച്ചപ  അറനിയനിക്കയാന് പറനിസലന്നപ
മയാകനജപ സമന്റെപ അകസയാസനികയഷന് പ്രസനിഡന്റെപ  ശ്രസ്പീ.  പനി.  കൃഷ്ണദയാസപ പറയുന. ഇഇൗ
ഹധരരറ്റം  കേനിടനിയതപ  എവനിസട  നനിന്നയാണപ?  ശ്രസ്പീമതനി  സകേ.  സകേ.  ഹശലജ  ടസ്പീച്ചര്,
നനിങ്ങളുസട ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ സതറയായ നടപടനിസകേയാണയാണപ മയാകനജപ സമന്റെപ ഗവണ്സമന്റെനിസന
സവല്ലുവനിളനിക്കുന്നതപ.  പ്രകവശന  കേമ്മേസ്പീഷണര്  ബനി.  എസപ.  മയാകവയാജനി  എന്തയാണപ
പറയുന്നതപ;  ഇന്നസല  സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനിയുസട  വനിധനിയുണയായനി.  നനിങ്ങള്
വനിജയനിച്ചസതയാനമല,  "വനിദരയാര്തനി  തയാല്പരരറ്റം  മുന്നനിര്തനി  അഡനിഷന്  നടന്ന
സയാഹചെരരതനില്  വനിദരയാര്തനികേളുസട  ഭയാവനിസയക്കരുതനിമയാത്രറ്റം  ഇഇൗ  പ്രകവശന
നടപടനികേള്  അറ്റംഗസ്പീകേരനിക്കുന"  എന്നയാണപ  സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനി  പറഞതപ.   "ഇനനി
ഞങ്ങളനിടസപടുന്നനില.  ഇനനിമുതല്  കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗനിനുള്ള  അധനികേയാരറ്റം  സറ്റംസയാന
സര്ക്കയാരനിനയാണപ”എന്നയാണപ  സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനിയുസട  നനിലപയാടപ.  കകേന്ദ്ര ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ
നനിലപയാടുസകേയാണയാണപ ഇങ്ങസനസയയാരു നടപടനിയുണയായതപ.  സറ്റംസയാന ഗവണ്സമന്റെപ
ഒനറ്റം സചെയ്തനിടനില.  അപസ്പീല് സകേയാടുതനില.  ബഹുമയാനസപട ആകരയാഗര വകുപ്പുമന്ത്രനി
പറയണറ്റം,  കകേരള  ഗവണ്സമന്റെപ  നനികയയാഗനിച്ച  അഭനിഭയാഷകേന് എഴുകന്നറ്റുനനിന്നപ  ഒരു
വയാചെകേറ്റം പറയയാന്കപയാലുറ്റം തയയാറയായനില.  ഒരകരറ്റം മനിണനിയനില.  ഇകപയാസഴന്തയാണപ
സനിതനി?  ഇന്നസല …
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ആകരയാഗരവറ്റം സയാമൂഹരനസ്പീതനിയുറ്റം വകുപ്പുമന്ത്രനി  (  ശ്രസ്പീമതനി സകേ  .    സകേ  .    ഹശലജ
ടസ്പീച്ചര്): സര്, .…

മനി  .   സസ്പീക്കര്:   മന്ത്രനി സറ്റംസയാരനിക്കസട.

ശ്രസ്പീ  .    രകമശപ  സചെന്നനിതല:  സര്,  മന്ത്രനിയല  ഞയാനയാണപ  സറ്റംസയാരനിക്കുന്നതപ.
ഞയാന് വഴങ്ങനിയയാല് മയാത്രകമ മന്ത്രനിക്കപ സറ്റംസയാരനിക്കയാന് കേഴനിയുകേയുള.... (ബഹളറ്റം)

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : നനിങ്ങസളന്തനിനയാണപ  ബഹളമുണയാക്കുന്നതപ.   അകദ്ദഹതനിനപ
പറയയാനുള്ളതപ   പറയസട....  (ബഹളറ്റം)   അകദ്ദഹറ്റം  വഴങ്ങുന്നനിസലങനില്  കവണ.
ഞയാന് വഴങ്ങുനകണയാ എന്നപ അകനസഷനിച്ചതകലയുള.

ശ്രസ്പീ  .    രകമശപ  സചെന്നനിതല:  സര്,  ഞയാന്  വഴങ്ങനിയയാല്  മയാത്രകമ  മന്ത്രനിക്കപ
സറ്റംസയാരനിക്കയാന് സയാധനിക്കുകേയുള.

മനി  .    സസ്പീക്കര്  : അങ്ങപ  വഴങ്ങുന്നനിസലങനില് അങ്ങയുസട സറ്റംസയാരതനിനുകശഷറ്റം
മന്ത്രനി സറ്റംസയാരനിക്കുറ്റം.

ശ്രസ്പീ  .    രകമശപ  സചെന്നനിതല:  ബഹുമയാനസപട  സസ്പീക്കര്,  ഏസതയാരു  അറ്റംഗറ്റം
പ്രസറ്റംഗനിക്കുകമയാഴുറ്റം ആ അറ്റംഗറ്റം വഴങ്ങനിയയാല് മയാത്രകമ മസറയാരറ്റംഗതനിനപ പ്രസറ്റംഗനിക്കയാന്
സയാധനിക്കുകേയുള.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്:   വഴങ്ങുന്നനിസലങനില് കവണ.  അങ്ങപ സറ്റംസയാരനിക.

ശ്രസ്പീ  .    രകമശപ സചെന്നനിതല: സര്, ഞയാന് വഴങ്ങുന്നനില.  സുപ്രസ്പീറ്റം കകേയാടതനിയനില്
നമ്മുസട  അഭനിഭയാഷകേര്  കവണകപയാസല  കേയാരരങ്ങള്  അവതരനിപനിച്ചനില.   ഇവനിസട
എന്തയാണപ സറ്റംഭവനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ;  ഇനമുതല് സസന്ട്രഹലസ്ഡപ  കേഇൗണ്സനിലനിറ്റംഗപ
നടതയാന്  സറ്റംസയാനതനിനവകേയാശമുണപ.  മയാകനജപ സമന്റെപ  അകസയാസനികയഷന്
പ്രസനിഡന്റെപ  ശ്രസ്പീ.  പനി.  കൃഷ്ണദയാസപ   ഒഴനിവകേള് റനികപയാര്ടപ  സചെയയാന് മനസനിലയാസയന്നയാണപ
എന്ട്രന്സപ  കേമ്മേസ്പീഷണര് ശ്രസ്പീ.  ബനി.  എസപ.  മയാകവയാജനിസയ അറനിയനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ.
ഇഇൗ  ഹധരരറ്റം  കേനിടനിയതപ  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  പനിടനിപ്പുകകേടുസകേയാണ്ടുറ്റം  സതറയായ  നയറ്റം
സകേയാണ്ടുമയാസണന്നപ പറയയാതനിരനിക്കയാന് നനിവൃതനിയനില.   ഇവനിസട എന്തയാണപ സനിതനി?
പ്രകവശനറ്റം  പൂര്തനിയയായനി  എന്നയാണപ  സറ്റംസയാന  ഗവണ്സമന്റെപ  പറഞതപ.
അതുസകേയാണയാണപ സുപ്രസ്പീറ്റം കകേയാടതനി ഇഇൗ നനിലപയാസടടുതതപ. 25,000 രൂപയപ പഠനിക്കയാനുള്ള
അവസരറ്റം  കുടനികേള്ക്കുസണന്നപ  ബഹുമയാനസപട  ആകരയാഗര  വകുപ്പുമന്ത്രനി  പറയുന.
കകേരളതനില് അതനിനവസരമുണയാക്കനിസക്കയാടുതതപ  യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്സമന്റെയാണപ.
ഇവനിടസത  പ്രശ്നസമന്തയാണപ;  നനിങ്ങള്  മയാകനജപ സമന്റുമയായനി  ഒത്തുകേളനിച്ചുസകേയാണപ
ഒരുഭയാഗതപ  വന്കതയാതനില്  ഫസ്പീസുയര്തനിസകേയാടുത്തു.   മറുഭയാഗതപ  തലവരനിപണറ്റം
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വയാങ്ങുന.  ഗവണ്സമന്റെനിനപ ഇക്കയാരരറ്റം അകനസഷനിക്കയാകമയാ? കകേരളതനിസല സസയാശ്രയ
സമഡനിക്കല്,  ദന്തല്  കകേയാകളജുകേളനില്  അഡനിഷനപ  കലലറ്റംവനിളനി  നടക്കുന.
കേരയാപനികറഷന് ഫസ്പീ, റസ്പീഫണബനിള് സഡകപയാസനിറപ, ബയാങപ ഗരയാരന്റെനി എന്നനിവ മയാത്രമല
അനനിയന്ത്രനിതമയായനി കഹയാസല് ഫസ്പീസുറ്റം വയാങ്ങുന.  എലയാറ്റം കൂടനി ഒരു കുടനിക്കപ ഒരു
കകേയാടനി  അഞപ  ലകറ്റം രൂപ മുതല് ഒരു കകേയാടനി  പതപ  ലകറ്റം രൂപ വസര പണറ്റം
സകേയാടുകക്കണ  അവസ  ഇന്നപ  കകേരളതനില്  നനിലനനില്ക്കുന.   ഞയാന്  ഇകപയാള്
പറഞതനില്  ഉറച്ചുനനില്ക്കുന.  കകേരളതനില്  കേരയാപനികറഷന്  ഫസ്പീസനിലയാസയന്നപ
ബഹുമയാനസപട  മുഖരമന്ത്രനി  ഇന്നസല  പറഞ്ഞു.   അകദ്ദഹതനിസന്റെ  വയാദറ്റം  എനനിക്കപ
വളസര  കേഇൗതുകേകേരമയായനി കതയാന്നനി. 

ശ്രസ്പീ  .   റനി  .   വനി  .   രയാകജഷപ: കേരയാപനികറഷന്  ഫസ്പീസപ  വയാങ്ങുന്ന  ഏസതങനിലുറ്റം  ഒരു
കകേയാകളജനിസന്റെ കപരപ അകങ്ങയപ പറയയാകമയാ? 

ശ്രസ്പീ  .   രകമശപ സചെന്നനിതല  : സര്, ശ്രസ്പീ. റനി. വനി. രയാകജഷപ, മയാകനജപ സമന്റുകേള്ക്കു
കവണനി  വയാദനിക്കരുതപ.  തയാങസളകപയാസല  ഒരയാള്  മയാകനജപ സമന്റുകേള്ക്കുകവണനി
വയാദനിക്കുന്നതനില് എനനിക്കപ ദുതഖമുണപ.  ഡനി. ഹവ. എഫപ. സഎ. യുസട പ്രസനിഡന്റെയായനിരുന്ന
അങ്ങപ  ഇതപ  സചെയരുതപ.   ഇവനിസട  വന്കതയാതനിലയാണപ  കലലറ്റം  വനിളനിക്കുന്നതപ.  നസ്പീറപ
സമരനിറപ  അടനിമറനിക്കുന.  ഇസതയാനറ്റം  തങ്ങളുസട  എഗനിസമന്റെനിലനിലയാസയനറ്റം
അതുസകേയാണപ ഞങ്ങള്ക്കപ കനയാകക്കണ കേയാരരമനിലയാസയനമയാണപ ശ്രസ്പീമതനി സകേ.  സകേ.
ഹശലജ ടസ്പീച്ചര് പറയുന്നതപ.  ഇഇൗ നനിലപയാടപ ശരനിയല.  ഇസതലയാറ്റം കനയാക്കയാനയാണപ
ഗവണ്സമന്റുള്ളതപ.   ഇവനിസട തലവരനിപണറ്റം,  റസ്പീഫണബനിള് സഡകപയാസനിറപ,  ബയാങപ
ഗരയാരന്റെനി,  ഉയര്ന്ന കഹയാസല് ഫസ്പീസപ  എന്നനിവ വയാങ്ങുന.  ഇസതയാനറ്റം കേയാണയാന്
കകേരളതനിസല  ഗവണ്സമന്റെനിനപ  കേണനികല?  സജയനിറ്റംസപ  കേമ്മേനിറനി  കനയാക്കുകുതനിയയാകുന.
ശ്രസ്പീ.  സജയനിറ്റംസനിസനതസന്ന  മയാറയാന്  കപയാകുകേയയാണപ.  അതുസകേയാണപ  അകദ്ദഹറ്റം
ഇക്കയാരരതനില് തയാല്പരരസമടുക്കുന്നനില. 1300  പരയാതനികേള് ലഭനിച്ചനിടറ്റം  അസതയാനറ്റം
ഇവനിസട  പരനിഹരനിക്കുന്നനില.  കകേരളതനിസല  വനിദരയാര്തനി  സമൂഹതനിസന്റെയുറ്റം
സപയാതുജനങ്ങളുസടയുറ്റം രകകേര്തയാക്കളുസടയുറ്റം വനികേയാരറ്റം ഉയര്തനിപനിടനിച്ചുസകേയാണയാണപ

ഞങ്ങള് സമരറ്റം സചെയ്യുന്നതപ.  എത്രയയാളുകേളുറ്റം കുടനികേളുമയാണപ ഓകരയാ ദനിവസവറ്റം
ഇതുമയായനി  ബനസപടപ  വനിളനിക്കുന്നതപ?  ഇതപ  പ്രതനിപകതനിസന്റെ
ഉതരവയാദനിതസമയാണപ,  മയാകനജപ സമന്റുകേള്ക്കുകവണനി  എന്തുറ്റം  സചെയ്തുസകേയാടുക്കുന്ന  ഒരു
സര്ക്കയാരനിവനിസട  ഉസണങനില്  ആ  സര്ക്കയാര്  ആ  നയറ്റം  തനിരുതണസമന്നയാണപ
ഞങ്ങള്ക്കപ  പറയയാനുളളതപ.   ഞയാന്  ശ്രസ്പീമതനി  സകേ.  സകേ.  ഹശലജ  ടസ്പീച്ചകറയാടപ
കചെയാദനിക്കസട,  സജയനിറ്റംസപ  കേമ്മേനിറനിക്കപ  ഏസതങനിലുറ്റം  ഒരു  നനിര്കദ്ദശറ്റം  നനിങ്ങള്
സകേയാടുകതയാ,  സജയനിറ്റംസപ  കേമ്മേനിറനിയുസട  കയയാഗറ്റം  മന്ത്രനിക്കപ  വനിളനിച്ചുകചെര്ത്തുകൂകട;
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അതനിനുള്ള അധനികേയാരമനികല?  യു.  ഡനി.  എഫപ.  ഗവണ്സമന്റെപ അഞ്ചുവര്ഷറ്റം സകേയാണയാണപ
45,000  രൂപ ഫസ്പീസപ വര്ദ്ധനിപനിച്ചതപ.  അന്നപ  25,000  രൂപ ഫസ്പീസനില് കുടനികേള്ക്കപ
പഠനിക്കയാമയായനിരുന.  സസ്പീറ്റുകേളുസട എണറ്റം വര്ദ്ധനിപനിച്ചുസവന്നയാണപ ഇവനിസട ആകരയാഗര
വകുപ്പുമന്ത്രനി  പറയുന്നതപ.  സസ്പീറ്റുകേളുസട  എണറ്റം  എങ്ങസനയയാണപ  വര്ദ്ധനിച്ചതപ;
ഇടതുമുന്നണനിയുസട കനടമയാകണയാ സസ്പീറപ  വര്ദ്ധനിച്ചതപ?  ഇഇൗ സറ്റംസയാനതപ പുതനിയതയായനി
മൂന്നപ കകേയാകളജുകേള് ഉണയായനി.  ബനിലസ്പീകവഴപ  ചെര്ച്ചപ സമഡനിക്കല് കകേയാകളജപ;  എസപ.  ആര്.
സമഡനിക്കല് കകേയാകളജപ,  വര്ക്കല; കകേരള സമഡനിക്കല് കകേയാകളജപ,  പയാലക്കയാടപ എന്നസ്പീ
മൂന്നപ കകേയാകളജുകേള് പുതനിയതയായനി വന്നകപയാഴയാണപ സസ്പീറപ വര്ദ്ധനിച്ചതപ.  അതുകപയാസല
തസന്ന  ചെനില  കകേയാകളജുകേളനിസല  അടനിസയാന  സഇൗകേരരങ്ങള്  വര്ദ്ധനിപനിച്ചകപയാള്
സസ്പീറ്റുകേളുസട  എണറ്റം  100-ല്  നനിന്നപ  150  ആയനി   വര്ദ്ധനിച്ചു.   ഇവനിസട  നനിങ്ങള്
നഷ്ടസപടുതനിയതപ  250  സസ്പീറ്റുകേളയാണപ.  കുടനികേള്ക്കപ  25,000  രൂപയപ  സര്ക്കയാര്
ഫസ്പീസനില്  പഠനിക്കയാനുള്ള  അവസരറ്റം  നനിങ്ങള്  നഷ്ടസപടുതനി.  തനിരുവനന്തപുരറ്റം
ഇന്ദനിരയാഗയാനനി സമഡനിക്കല് കകേയാകളജപ,  പയാരനിപള്ളനി സമഡനിക്കല് കകേയാകളജപ,  ഇടുക്കനി
സമഡനിക്കല് കകേയാകളജപ എന്നനിവനിടങ്ങളനിസല സസ്പീറ്റുകേള് നനിങ്ങളയാണപ നഷ്ടസപടുതനിയതപ.
ഇന്ഡരന്  സമഡനിക്കല്  കേഇൗണ്സനില്  നല്കേനിയ  അവസരറ്റംകപയാലുറ്റം നനിങ്ങള്
നഷ്ടസപടുതനിയതുസകേയാണപ  250  കുടനികേള്ക്കപ  25,000  രൂപയപ  പഠനിക്കയാനുള്ള
അവസരറ്റം  നഷ്ടസപട.   ഇവനിസട  സസ്പീറപ  വര്ദ്ധനിപനിച്ചതനില്  ഗവണ്സമന്റെനിനപ  ഒരു
സക്രഡനിറ്റുമനില.   കേയാരണറ്റം  എന്തയാണപ;  ഒന്നയാമതയായനി  പുതനിയ  കകേയാകളജുകേള്  വന.
രണയാമതയായനി,  കൂടുതല്  ഫസ്പീസപ  നനിശയനിച്ചുസകേയാടുതയാല്  മയാകനജപ സമന്റുകേള്
കൂടുതലയായനി  എഗനിസമന്റെനില്  ഒപനിടയാന്  വരുറ്റം.  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മേന്  ചെയാണനി  മുഖരമന്ത്രനി
യയായനിരുന്നകപയാള്  14  കകേയാകളജുകേള് വന.    ഇകപയാള്  21  കകേയാകളജുകേള് വന.
അന്നപ  65,000  രൂപ  ഫസ്പീസപ  അധനികേറ്റം  നനിശയനിച്ചനിരുനസവങനില്  കുകറ
മയാകനജപ സമന്റുകേള്കൂടനി  എഗനിസമന്റെനില്  ഒപനിടുമയായനിരുന.  അങ്ങസന  കുടനികേസള
കദയാഹനിക്കുന്ന നടപടനി  കവണയാസയന്നപ  ഞങ്ങള്  തസ്പീരുമയാനനിച്ചതുസകേയാണയാണപ  അന്നപ
പല മയാകനജപ സമന്റുകേളുറ്റം ഒപനിടയാതതപ. ഇന്നപ മയാകനജുസമന്റുകേള് എഗനിസമന്റെപ ഒപനിടയാന്
വന്നതപ  അവര്ക്കപ  സകേയാള്ളയടനിക്കയാനുള്ള  എലയാ  സഇൗകേരരവറ്റം  നനിങ്ങള്
സചെയ്തുസകേയാടുതതുസകേയാണയാണപ.  ഉയര്ന്ന  ഫസ്പീസപ  നനിശയനിച്ചുസകേയാടുക്കുന,
സജയനിറ്റംസപ  കേമ്മേനിറനിസയ കനയാക്കുകുതനിയയാക്കുന.  ഇതനിസന്റെ ഫലമയായനി  മയാകനജുസമന്റുകേള്
എഗനിസമന്റെനില്  ഒപനിടയാന്  മുകന്നയാടവരുറ്റം.  അതപ  നനിങ്ങളുസട  കനടമല.  ഇന്നസല
ബഹുമയാനസപട  മുഖരമന്ത്രനി  പറഞ്ഞു,  നസ്പീറപ  സമരനിറപ  വന്നതപ  എല്.ഡനി.എഫപ.
ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  കനടമയാസണന്നപ.  നസ്പീറപ  സമരനിറപ  വന്നതപ  സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനിയുസട
വനിധനിപ്രകേയാരമയാണപ. കകേന്ദ്ര ഗവണ്സമന്റെപ നടപടനിയയാണപ. ഇന്നപ മുതല് നനിങ്ങള് സുപ്രസ്പീറ്റം
കകേയാടതനിയുസട  വനിധനി  അറ്റംഗസ്പീകേരനിച്ചപ  കേയാരരങ്ങള്  മുകന്നയാടസകേയാണ്ടുകപയാകുകമയാ?
ആകരയാഗര  വകുപ്പുമന്ത്രനി  പറയുന്നനിലകലയാ.  മയാകനജുസമന്റുകേള്  സവല്ലുവനിളനിക്കുകേയയാണനിവനിസട.
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ഇവനിസട  അസസസത  ആര്ക്കയാണപ?  ഗവണ്സമന്റെനിനയാണപ  അസസസത.  കേയാരണറ്റം
ഗവണ്സമന്റുറ്റം  മയാകനജപ സമന്റുറ്റം  തമ്മേനിലുള്ള  കൂടകേച്ചവടവറ്റം  കേള്ളക്കളനികേളുറ്റം
പുറത്തുവന്നനിരനിക്കുന.  വന്കതയാതനിലുള്ള  അഴനിമതനിയുറ്റം  കകേയാഴയുറ്റം  നടക്കുന.  ഈ
കേയാരരങ്ങസളക്കുറനിച്ചപ  പറയുകമയാള് ഞങ്ങള് മയാകനജപ സമന്റെനിനുകവണനി നനിലസകേയാളളുന
എന്ന  വയാദറ്റം  സപയാതുജനങ്ങള്  അറ്റംഗസ്പീകേരനിക്കനില.  കകേരളതനിസല  ജനങ്ങളുസട
വനികേയാരസത  കേണക്കനിസലടുത്തുസകേയാണ്ടുറ്റം  വനിശസയാസസത  ഉയര്തനിപനിടനിച്ചുസകേയാണ്ടുമയാണപ
ഞങ്ങള്  സമരറ്റം  സചെയ്യുന്നതപ.  കേഴനിഞ  പത്തുപന്ത്രണപ  വര്ഷക്കയാലറ്റം  സസയാശ്രയ
കമഖലയ്സക്കതനിസര  സമരറ്റം  സചെയ്ത  ഒരു  സറ്റംഘടനയുസട  കനതയാക്കന്മയാര്  കകേരളറ്റം
ഭരനിക്കുകമയാള് അവര്ക്കപ കതയാന്നരയാസറ്റം നടതയാനുള്ള അധനികേയാരറ്റം സകേയാടുതതനിസന
തനിസരയുള്ള കകേരള ജനതയുസട പ്രതനികഷധമയാണപ  ഞങ്ങള് ഇവനിസട  ഉയര്തനിപനിടനിക്കുന്നതപ.
ആ  സമരങ്ങസള  അടനിച്ചമര്തയാനുറ്റം  ഇലയായ്മ  സചെയയാനുമുള്ള  ഒരു  നസ്പീക്കകതയുറ്റം
ഞങ്ങള്ക്കപ അറ്റംഗസ്പീകേരനിക്കയാന് കേഴനിയനില. ഇവനിസട  ഗവണ്സമന്റെപ സതറപ  തനിരുതയാന്
തയയാറയാകേണറ്റം.  ഗവണ്സമന്റെപ  എന്തുസകേയാണപ  സസകേയാരര  മയാകനജപ സമന്റുകേള്ക്കപ
ഇതരസമയാരു അവസരമുണയാക്കനിസക്കയാടുത്തു.  അതയാണപ ഇവനിടസത ഏറവറ്റം വലനിയ
പ്രശ്നറ്റം.  സസയാശ്രയ  കമഖലയനില്  ഒരു  കേയാലത്തുമനിലയാത  രസ്പീതനിയനിലുള്ള സകേയാള്ളയുറ്റം
അഴനിമതനിയുറ്റം നടക്കുന, കകേയാഴയുണയാകുന. അതനിസനതനിസര ഫലപ്രദമയായ നടപടനിസയടുക്കയാന്
ഗവണ്സമന്റെപ  മുകന്നയാടവരുന്നനില  എന്നതയാണപ  ഞങ്ങളുസട  പരയാതനി.  ഇവനിസട
ബഹുമയാനരനയായ മുഖരമന്ത്രനി ശ്രസ്പീ. പനിണറയായനി വനിജയന് മുഖരമന്ത്രനി എന്ന നനിലയനില്
പറയയാന്  പയാടനിലയാത  കേയാരരമയാണപ  ഈ  സഭയനില്  പറഞതപ.  അതപ
പരനികശയാധനിക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഞയാന്  അകങ്ങയപ  വനിടുകേയയാണപ.  ചെയാനലുകേള്
വയാടകേയ്സക്കടുതവരയാണപ സമരറ്റം സചെയ്തസതന്നപ അകദ്ദഹറ്റം ചെയാനലുകേകളയാടപ പറയുന.
എലയാ  ദനിവസവറ്റം  രയാവനിസല  സസഷരല്  ബയാഞപ  റനികപയാര്ടപ  കേനിടന്ന  കേയാരരറ്റം
മുഖരമന്ത്രനിക്കപ  അറനിയയാവന്നതയാണപ.  സകേ.  എസപ.  യു.  പ്രവര്തകേസര അറസ്റ്റു സചെയ്തപ
അവരുസട  കപരനില്  കകേസസടുതനിടസണനള്ള  കേയാരരറ്റം  മുഖരമന്ത്രനിക്കപ  കേനിടന്ന
റനികപയാര്ടനിലുണപ. അസതയാന്നപ വയായനിച്ചയാല് മതനി. അകദ്ദഹറ്റം അതപ മറച്ചുവച്ചുസകേയാണയാണപ
ഇവനിസട  സറ്റംസയാരനിക്കുന്നതപ.  ഏറവറ്റം പ്രധയാനസപട മസറയാരു കേയാരരറ്റം  കേകന്റെയാണ്സമന്റെപ
കഗറപ  ഒരനിക്കലുറ്റം  അടയയാറനില  എന്നതയാണപ.  കേകന്റെയാണ്സമന്റെപ  കഗറപ   നനികരയാധന
കമഖലയയാണപ.  അവനിസട അഞ്ചു കപരനില് കൂടുതല് കപര് കചെരയാന് പയാടനില.  അങ്ങസന
കൂടനിയയാല് അറസപ  സചെയ്യുറ്റം.  അതുസകേയാണപ   വനിദരയാര്തനികേസള വയാടകേയ്സക്കടുക്കുന്ന
ആളുകേളയായനി ചെനിത്രസ്പീകേരനിച്ചതുള്സപസടയുള്ള നടപടനികേള് കഖദകേരമയാണപ.  സറ്റംസയാനസത
സറ്റംബനനിച്ചനിടകതയാളറ്റം സമരങ്ങളുമയായനി ഞങ്ങള് മുകന്നയാടകപയാകുറ്റം.  അഞപ എറ്റം.  എല്.  എ.
മയാര് സഭയാകേവയാടതനില് നനിരയാഹയാരറ്റം കേനിടക്കുകമയാള് അകങ്ങയപ ഉതരവയാദനിതസമുണപ.
ഇവനിസട  ബഹളമുണയാക്കുന്ന  ശ്രസ്പീ.  എ.  സകേ.  ബയാലന്   പയാര്ലസമന്റെറനികേയാരര
വകുപ്പുമന്ത്രനിയകല?  അകദ്ദഹതനിനപ  ഉതരവയാദനിതസമനികല?  മുഖരമന്ത്രനിക്കപ
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ഉതരവയാദനിതസമനികല?  ഞങ്ങള്  നരയായമയായ  അവകേയാശങ്ങള്  ഉന്നയനിച്ചുസകേയാണപ
സമരറ്റം സചെയ്യുകമയാള് ആ സമരസത അടനിച്ചമര്തനിസക്കയാണപ മുകന്നയാടകപയാകേയാസമന്നപ
സര്ക്കയാര് കേരുതനിയയാല് അതനിശക്തമയായനിതസന്ന അതനിസന കനരനിടുസമന്നപ പറയയാന്
ഞങ്ങള്  ആഗഹനിക്കുകേയയാണപ.  അതുസകേയാണപ  ഈ  സതറയായ  നടപടനി  സര്ക്കയാര്
അവസയാനനിപനിക്കണറ്റം.  കേഴനിഞ പത്തു പന്ത്രണപ വര്ഷക്കയാലറ്റം സസയാശ്രയ  മയാകനജപ 
സമന്റുകേള്സക്കതനിസര  സമരറ്റം നടതനിയ ആളുകേള് ഇന്നപ അവരുസട സറ്റംരകകേരയായനി
മയാറനിയതപ  കകേരളറ്റം  കേയാണുന  എന്ന  കേയാരരറ്റം  മനസനിലയാക്കണറ്റം.   ഇതനിസനയാരു
പരനിഹയാരമുണയാകുന്നതുവസര  സഭയാനടപടനികേളനില്  സഹകേരനിക്കയാന്  ഞങ്ങള്ക്കപ
ബുദ്ധനിമുടണപ.  അതുസകേയാണപ  ശക്തമയായ  സമരങ്ങളുമയായനി  ഞങ്ങള്  മുകന്നയാട  കപയാകുസമന്നപ
സഭകയയുറ്റം അങ്ങകയയുറ്റം അങ്ങയനിലൂസട ജനങ്ങകളയുറ്റം അറനിയനിക്കയാന് ഈ അവസരറ്റം
വനിനനികയയാഗനിക്കുകേയയാണപ. 

(പ്രതനിപകയാറ്റംഗങ്ങള് സസ്പീക്കറുസട ഡയസനിനപ മുന്നനില് വനനനിന്നപ മുദയാവയാകേരറ്റം
വനിളനിച്ചപ സഭയാനടപടനികേള് തടസസപടുതനിസക്കയാണനിരുന.)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ദസ്പീര്ഘകേയാലസത പയാര്ലസമന്റെറനി അനുഭവമുള്ള ബഹുമയാനരനയായ
പ്രതനിപക  കനതയാവപ  സനിരമയായനി  സചെയറനിസന്റെ  വനിമര്ശകേനയായനി  സഭയകേത്തുറ്റം
പുറത്തുറ്റം  മയാറുന്നതപ  കഖദകേരമയായ  കേയാരരമയാണപ  എന്നപ  അങ്ങസയ  ഞയാന്
അറനിയനിക്കുകേയയാണപ.  പ്രതനിപകതനിസന്റെ  എലയാ  അവകേയാശങ്ങളുറ്റം  ചെടതനിനപ
വനികധയമയായനി  സറ്റംരകനിക്കുവയാനുള്ള  ബയാധരത  സചെയറനിനുണപ.  അതപ  കൃതരമയായനി
നനിര്വ്വഹനിക്കുറ്റം,  നനിര്വ്വഹനിച്ചുസകേയാണനിരനിക്കുനമുണപ.  കേസ്പീഴപ വഴക്കങ്ങള് യയാന്ത്രനികേമയായനി
നടപനിലയാകക്കണതല.  കേസ്പീഴപ വഴക്കങ്ങള്  സയാഹചെരരങ്ങളുമയായനികടനി  ബനസപടതയാണപ.
ഇന്നസല  കചെയാകദരയാതരകവള  ആരറ്റംഭനിക്കുന്നതനിനുമുമപ,  കചെയാകദരയാതരകവളയപ
ഇടയനില്തസന്ന  അകങ്ങയപ  പ്രസറ്റംഗനിക്കണസമനള്ള  അടനിയന്തര  പ്രയാധയാനരറ്റം
സചെയറനിനപ  കബയാദ്ധരമയായനിടനില.  ആ  സയാഹചെരരതനിലയാണപ  സചെയര്  അതരസമയാരു
നനിലപയാടപ  സസസ്പീകേരനിച്ചതപ.  പ്രതനിപക  കനതയാവനിനുറ്റം  പ്രതനിപകതനിനുറ്റം   അവസരങ്ങള്
നല്കുന്നതനില്  ഒരനിക്കലുറ്റം  പനിശുക്കപ  കേയാണനിക്കയാറനില.  അവകേയാശങ്ങസളലയാറ്റം
സറ്റംരകനിക്കസപടുകേതസന്ന സചെയ്യുറ്റം.  പസക സചെയറനിസന്റെ റൂളനിറ്റംഗനിസന നനിരന്തരമയായനി
സഭയകേത്തുറ്റം  പുറത്തുറ്റം  കചെയാദരറ്റം  സചെയ്യുന്നതുറ്റം  വനിമര്ശനിക്കുന്നതുറ്റം  ആശയാസര
കേരമലയാസയനകൂടനി ബഹുമയാനരനയായ പ്രതനിപക കനതയാവനിസന ഞയാന് അറനിയനിക്കുന.

ശ്രസ്പീ  .   സകേ  .   എറ്റം  .   മയാണനി:  ..(… സസമക്കപ ഓഫപ)…

(ഗവസണ്മെന്റെപ  നനിലപയാടനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചപ  ശ്രസ്പീ.  സകേ.  എറ്റം.  മയാണനിയുറ്റം
അകദ്ദഹതനിസന്റെ  പയാര്ടനിയനില്സപട  അറ്റംഗങ്ങളുറ്റം  സഭവനിടപ  പുറത്തുകപയാകുകേയുറ്റം
അല്പസമയതനിനുകശഷറ്റം തനിരനിസകേവരനികേയുറ്റം സചെയ്തു)
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IV  ശ്രദ്ധ കണനിക്കല് 

വരള്ച്ചസയ കനരനിടുന്നതനിനുള്ള മുസന്നയാരുക്കറ്റം

ശ്രസ്പീ  .    കജയാര്ജപ  എറ്റം  .    കതയാമസപ:  സര്,  കകേരളതനിസന്റെ  സമസ്പീപകേയാല
കേയാലയാവസയനില്  സയാരമയായ  മയാറമയാണപ  വനസകേയാണനിരനിക്കുന്നതപ.
സയാധയാരണഗതനിയനില്  ജൂണ്  മയാസറ്റം  1-ാം  തസ്പീയതനി  ആരറ്റംഭനികക്കണ    മണ്സൂണ്
ഇതവണ  9-ാം  തസ്പീയതനിയയാണപ  ആരറ്റംഭനിച്ചതപ.  ഇഇൗ  വര്ഷറ്റം  നമുക്കപ  ലഭനിച്ചതപ
ശരയാശരനി മഴകയക്കയാള് ഏകേകദശറ്റം  34  ശതമയാനറ്റം കുറവയാണപ.  ഈ വര്ഷറ്റം ആസകേ
ലഭനികക്കണനിയനിരുന്നതപ  2005.8  മനി.  മസ്പീറര് മഴയയാണപ.  എന്നയാല്  1343.5  മനി.  മസ്പീറര്
മഴയയാണപ ലഭനിച്ചതപ.  ഇനനി തുലയാവര്ഷമയാണപ അവകശഷനിക്കുന്നതപ.  തുലയാവര്ഷതനില്
യഥയാര്തതനില്  പരമയാവധനി  ലഭനിക്കുന്ന  മഴ  500  മനി.മസ്പീററയാണപ.  തുലയാവര്ഷറ്റം
പൂര്ണകതയാതനില്  കേനിടനിയയാല്കപയാലുറ്റം  കേഴനിഞ  കേയാലവര്ഷതനില്  ലഭനിച്ച  മഴയുസട
അത്രയുറ്റം  അളവപ  ലഭനിക്കയാതനിരുന്നയാല്  ഗുരുതരമയായ  വരള്ച്ചയയാണപ  കകേരളറ്റം
അഭനിമുഖസ്പീകേരനിക്കയാന് കപയാകുന്നതപ. ....(ബഹളറ്റം).....

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമയാനസപട  പ്രതനിപകയാറ്റംഗങ്ങള്  ദയവയായനി  സസ്പീറനികലയപ
കപയാകേണറ്റം. പസ്പീസപ......(ബഹളറ്റം).....

ശ്രസ്പീ  .    കജയാര്ജപ എറ്റം  .    കതയാമസപ:  സര്,  വരള്ച്ച അനുഭവസപട കേഴനിഞ വര്ഷറ്റം
നമ്മേള്  കുടനിസവള്ള  വനിതരണ  പദ്ധതനി  നടപനിലയാക്കനിയനില.  ജൂണ്  മയാസറ്റം  ഒന്നയാറ്റം
തസ്പീയതനികയയാടുകൂടനി  സയാമതനികേ  പ്രതനിസനനിയുള്സപസടയുള്ള  കേയാരണങ്ങളയാല്
കുടനിസവള്ള വനിതരണറ്റം നനിര്തലയാകക്കണനിവന.  അതുസകേയാണപ കുടനിസവള്ള വനിതരണ
പദ്ധതനി ഉള്സപസട കൃഷനിക്കുറ്റം കുടനിസവള്ളതനിനുറ്റം ആവശരമയായ ജലസറ്റംഭരണ കശഷനി
വനികേസനിപനികക്കണതുണപ.  അതുകപയാസല നസ്പീര്ക്കുഴനി  നനിര്മ്മേയാണ പദ്ധതനികേള് അടനിയന്തരമയായനി
ആരറ്റംഭനിക്കുന്നതനിനുളള നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കണറ്റം. ...(… ബഹളറ്റം).....

മനി  .   സസ്പീക്കര്: പസ്പീസപ... എലയാവരുറ്റം അവരവരുസട സസ്പീറനികലയപ കപയാകേണറ്റം. സഭയാ
നടപടനികേള് ഇങ്ങസന തുടര്ച്ചയയായനി തടസസപടുത്തുന്നതപ ശരനിയല.  കലയാകേറ്റം മുഴുവന്
ഇതപ കേയാണുനണപ. ഇത്രയുറ്റം നനിരുതരവയാദപരമയായ സമസ്പീപനറ്റം സസസ്പീകേരനിക്കരുതപ. 

ശ്രസ്പീ  .    കജയാര്ജപ  എറ്റം  .    കതയാമസപ:  സര്,  തനിരുവമയാടനിയനില്  പണ്ടുകേയാലതപ
സനല്പയാടങ്ങളനില്  കൃഷനി സചെയ്തനിടള്ള കേമുകേപ  കൃഷനി നശനിച്ചകതയാടുകൂടനി   കേമുകുമനില,
സനല്പയാടവമനിലയാത  സനിതനിയയാണപ.  സമസ്പീപകേയാലതപ  അവനിസട  നയാകലക്കകറയാളറ്റം
സലതപ  ഇതനികനയാടകേറ്റം  കേമുകേപ  മുറനിച്ചുമയാറനി  സനല്പയാടങ്ങള്
വസ്പീസണടുക്കുകേയുണയായനി.ഇതുകപയാസലയുളള  പരനിപയാടനി  സറ്റംസയാന  വരയാപകേമയായനി
നടപനിലയാക്കനിയയാല് സനല്പയാടങ്ങളുസട വനിസ്തൃതനി, സനലപല്ല് ഉല്പയാദനറ്റം,    ജലസറ്റംഭരണ    കശഷനി
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എന്നനിവ വര്ദ്ധനിപനിക്കയാന്  കേഴനിയുറ്റം. അതുകപയാസല കബയാര്സവല് കുഴനിക്കുന്ന പ്രവണത
കൃഷനിക്കയാരുസടയനിടയനില്  വന്കതയാതനില്  വരയാപനിച്ചനിരനിക്കുകേയയാണപ.  ഇങ്ങസന
കബയാര്സവല്  കുഴനിച്ചയാല്  സസയാഭയാവനികേമയായുറ്റം  ഭൂഗര്ഭ  ജലതനിസന്റെ  ലഭരത  കുറയുറ്റം.
ഇതനിനുകവണനി സമഗമയായ ഒരു പദ്ധതനി വനിവനിധ വകുപ്പുകേസള ഏകകേയാപനിപനിച്ചുസകേയാണപ
നടപനിലയാക്കുന്നതനിനപ  ഗവണ്സമന്റെപ  മുന്കേസയടുക്കണസമന്നതയാണപ  ഈ
ശ്രദ്ധകണനിക്കലനിലൂസട എനനിക്കപ പറയയാനുള്ളതപ. 

റവനന്യുവറ്റം  ഭവനനനിര്മ്മേയാണവറ്റം വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന്):  സര്,
സറ്റംസയാന  വരള്ച്ചയാ  നനിരസ്പീകണ  കകേന്ദ്രറ്റം  വരള്ച്ചയാ  സയാധരതകേള്  സസൂകറ്റം
നനിരസ്പീകനിച്ചുവരുന.  സതക്കു  പടനിഞയാറന്  കേയാലവര്ഷറ്റം  നനിലവനില്  ഏകേകദശറ്റം
32  ശതമയാനറ്റം  മഴക്കുറവയാണപ  കരഖസപടുതനിയതപ.  എന്നയാല്  ഇതുമയാത്രറ്റംസകേയാണപ
വരള്ച്ച ഉണയാകുറ്റം എന്നപ  കേരുതയാന് സയാധനിക്കനില.  കകേരളതനില് വടക്കപ  കേനിഴക്കന്
കേയാലവര്ഷതനിലുറ്റം  മഴലഭരതയപ  സയാധരതയുണപ.  സസപ്ററ്റംബര്  21-നപ  കകേന്ദ്ര
കേയാലയാവസയാ  നനിരസ്പീകണ  കകേന്ദ്രതനിസന്റെ  പ്രവചെനമനുസരനിച്ചപ  കകേരളതനില്
ഒകകയാബര് മുതല് ഡനിസറ്റംബര് വസര ലഭനികക്കണ മഴയുസട 90% മുതല് 100% വസര
മഴ  ലഭനിക്കുറ്റം  എന്നപ  കേരുതുന.  എന്നയാല്  ഈ  മഴയുസട  പ്രയാകദശനികേ  ലഭരത
ഏതുതരതനില് ആയനിരനിക്കുറ്റം എന്നപ പ്രവചെനിക്കുകേ നനിലവനില് സയാധരമല. ഹദനറ്റംദനിന
സയാഹചെരരങ്ങളുറ്റം രണയാഴ്ചയനികലയ്ക്കുള്ള പ്രവചെനങ്ങളുറ്റം നനിരന്തരറ്റം പരനികശയാധനിച്ചുവരുന.
കവനല്  എന്നതപ  വയാര്ഷനികേ  കേയാലയാവസയാ  പ്രതനിഭയാസമയാണപ.  കകേരളതനിസല
കേയാര്ഷനികേ  കേലണര്  6  മയാസറ്റം  മഴ,  6  മയാസറ്റം  കവനല്   എന്ന  രസ്പീതനിയനിലയാണപ
രൂപസപടുതനിയനിടള്ളതപ.  കവനല്  ഒരു  ദുരന്ത  കേയാലഘടമയായനി  നനിര്വ്വചെനിച്ചനിടനില.
എന്നയാല് വരള്ച്ച ഒരു പ്രകൃതനിജനര ദുരന്തമയാണപ.  വരള്ച്ച മഴക്കുറവസകേയാണ്ടുമയാത്രറ്റം
നനിര്വചെനിക്കയാവന്നതല.  വളസര  പതുസക്ക  മയാത്രറ്റം  ജനജസ്പീവനിതസത  ബയാധനിക്കുന്ന
ദുരന്തമയാണപ  വരള്ച്ച എന്നതനിനയാല് വരള്ച്ചയാ  നനിരസ്പീകണറ്റം നനിരവധനി  സൂചെനികേകേള്
അടനിസയാനസപടുതനിയയാണപ.  സറ്റംസയാനതനിനപ  വരള്ച്ചയാ  അടനിയന്തരഘട  കേയാരര
നനിര്വ്വഹണ പദ്ധതനി ഉണപ.  നനിലവനില് സറ്റംസയാന ദുരന്ത പ്രതനികേരണ നനിധനിയനില്
175  കകേയാടനി  രൂപ  ഉള്ളതനില്  57  കകേയാടനി  രൂപ  വരള്ച്ചയപ  മയാത്രമയാണപ
വകേയനിരുതനിയനിരനിക്കുന്നതപ. വടകക്ക ഇന്തരസയ അകപകനിച്ചപ തയാരതകമരന തസ്പീവ്രത
കുറഞ  കവനല്ക്കയാലമുള്ള  കകേരളതനില്  കുടനിസവള്ള  കയാമവറ്റം  ശക്തമയായ  ചൂടുറ്റം
അനുഭവസപടുന്നതനില്  കകേരള  സമൂഹതനിസന്റെ  ജസ്പീവനിതചെരരയനില്  അടുത
കേയാലത്തുണയായനിടള്ള നഗരവത്കേരണ സറ്റംബനനിയയായ മയാറങ്ങളുറ്റം സുസനിരമലയാത
ഭൂവനിനനികയയാഗവമയാണപ  നനിര്ണയായകേമയായ  പങ്കുവഹനിക്കുന്നസതന്നപ  പല
പഠനങ്ങളനില്നനിനറ്റം  സവളനിവയാകുന.  പ്രകൃതനി  ചൂഷണറ്റം  തസ്പീവ്രമയായ  രസ്പീതനിയനില്
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കകേരളസമൂഹറ്റം  നടതനിവരുന്നതയായനി  കേയാണുന.  കവനല്ക്കയാലസത  കുടനിസവള്ള
കയാമവറ്റം  ശക്തമയായ  ചൂടുറ്റം  നനിയന്ത്രനിക്കണസമങനില്  ഭൂവനിനനികയയാഗതനിലുറ്റം  പ്രകൃതനി
ചൂഷണതനിലുറ്റം സുസനിര വനികേസനറ്റം ലകരമയാക്കനി ദസ്പീര്ഘകേയാല അടനിസയാനതനില്
സയാമൂഹനികേമയായ  കബയാധതനില്  മയാറങ്ങള്  ആവശരമയാണപ.  ഇതുകൂടനി
പരനിഗണനിച്ചുസകേയാണയാണപ  ഹരനിത  കകേരളറ്റം  പദ്ധതനി  ഈ  സര്ക്കയാര്  പ്രഖരയാപനിച്ചതുറ്റം
നടപയാക്കുന്നതുറ്റം. ജലകസയാതസ്സുകേള് പരനികപയാഷനിപനിക്കുവയാന് ജലവര്ഷനിണനി, മഴസപയാലനിമ
എന്നസ്പീ പദ്ധതനികേള് ദുരന്തനനിവയാരണ അകതയാറനിറനി നടതനിവരുന. മറ്റു വകുപ്പുകേള്ക്കുറ്റം
വനിവനിധ ജല പരനികപയാഷണ, കൃഷനി സറ്റംരകണ പദ്ധതനികേളുണപ. 

ശ്രസ്പീ  .    കജയാര്ജപ  എറ്റം  .    കതയാമസപ:  സര്,  സനല്പയാടങ്ങള്  വസ്പീസണടുക്കുന്നതനിനപ
കവണനിവരുന്ന സചെലവപ കൃഷനിക്കയാര് ഏസറടുതയാല് ആ സചെലവപ പനിന്നസ്പീടപ ഗവണ്സമന്റെപ
വഹനിക്കയാന്  തയയാറയാകുകമയാ?  അങ്ങസന  വന്നയാല്  ജലസറ്റംഭരണ  കശഷനി   വന്കതയാതനില്
വര്ദ്ധനിപനിക്കയാന്  കേഴനിയുന്നതയാണപ.  അതനിനുള്ള  ഇന്സസന്റെസ്പീവപ  ഗവണ്സമന്റെപ
പ്രഖരയാപനിക്കുകമയാ?

ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    ചെന്ദ്രകശഖരന്:  സര്,  അക്കയാരരറ്റം  പരനികശയാധനിക്കയാവന്നതയാണപ.
ഇതുസറ്റംബനനിച്ചപ വരക്തമയായ ഒരു മറുപടനി ഇകപയാള് നല്കേയാന് സയാധരമല. 

(രണയാമസത  ശ്രദ്ധകണനിക്കല്  അവതരനിപനിക്കയാനുള്ള  അറ്റംഗറ്റം  സസ്പീറനില്
ഇലയാതനിരുന്നതനിനയാല്   അവതരനിപനിക്കസപടനില) 

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ദയവയായനി  നനിങ്ങള്  സസ്പീറനികലയപ  കപയാകേണറ്റം.  പസ്പീസപ..  സഭയാ
നടപടനികേകളയാടപ ഇങ്ങസനസയയാരു സമസ്പീപനറ്റം കേയാണനിക്കുന്നതപ ശരനിയല. നനിരന്തരമയായനി
സഭ തടസസപടുതരുതപ. ഈ സഭയാസകമ്മേളനറ്റം ആരറ്റംഭനിച്ചപ ദനിവസങ്ങളയാകുന്നതനിനുമുമപ ഈ
സമസ്പീപനറ്റം ശരനിയല.........(ബഹളറ്റം) ..........  സഭയാനടപടനികേള് തയാല്ക്കയാലനികേമയായനി
നനിര്തനിവയ്ക്കുന. 

(പ്രതനിപക  ബഹളസതത്തുടര്ന്നപ  സഭ  രയാവനിസല  10.23-നപ
തയാല്ക്കയാലനികേമയായനി നനിര്തനിവയ്ക്കുകേയുറ്റം  11.53-നപ പുനരയാരറ്റംഭനിക്കുകേയുറ്റംസചെയ്തു.)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   ഓര്ഡര്,  ഓര്ഡര്....,  സഭയാനടപടനികേള്  തടസസപടുത്തുന്ന
തുമയായനി  ബനസപടറ്റം  നനിയമസഭയാ  സയാമയാജനികേരനില്  അഞപ  കപര്  നടത്തുന്ന
നനിരയാഹയാര  സമരവമയായനി  ബനസപടറ്റം  ഭരണ-പ്രതനിപകയാറ്റംഗങ്ങളുമയായനി  സചെയര്
ചെര്ച്ച നടതനിസയങനിലുറ്റം ഒരു സപയാതുസമവയായതനിസലതയാന് സയാധനിച്ചനിടനില എന്നതപ
സഭസയ അറനിയനിക്കുന.  സഭ തുടര് നടപടനികേളനികലയപ പ്രകവശനിക്കുകേയയാണപ.
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പ്രതനിപക  കനതയാവപ  (ശ്രസ്പീ  .    രകമശപ  സചെന്നനിതല):  സര്,  അഞപ  എറ്റം.  എല്.  എ.മയാര്
നനിരയാഹയാരറ്റം  കേനിടക്കുന്ന  സയാഹചെരരതനില്  സസ്പീക്കര്  എനള്ള  നനിലയനില്  അങ്ങപ
ഞങ്ങസള  ചെര്ച്ചയപ  വനിളനിച്ചതനില്  തസ്പീര്ച്ചയയായുറ്റം  സകന്തയാഷമുണപ,  അതപ
എന്തുസകേയാണ്ടുറ്റം ഉചെനിതമയായ നടപടനിയയാണപ. പകക ചെര്ച്ചയനില് കേയാരരമയായ പുകരയാഗതനി
കേയാണയാന്  കേഴനിയയാത  സയാഹചെരരമയാണുള്ളതപ.  കകേരളതനിസല  വനിദരയാര്തനികേള്ക്കുറ്റം
രകകേര്തയാക്കള്ക്കുറ്റം സപയാതുസമൂഹതനിനുറ്റം കവണനി ഞങ്ങള് ഉയര്തനിപനിടനിക്കുന്ന
ആവശരങ്ങകളയാടപ ഗവണ്സമന്റെപ ഒരു തരതനിലുറ്റം വനിടവസ്പീഴ്ചകയയാടു കൂടനിയുള്ള സമസ്പീപനറ്റം
സസസ്പീകേരനിക്കയാതതനിസന്റെ  സവളനിച്ചതനില്  സഭയാനടപടനികേളുമയായനി  കയയാജനിച്ചപ  മുകന്നയാട
കപയാകേയാന് പ്രയയാസമുണപ. അതനിനയാല് പ്രതനിപകറ്റം ഒന്നയാസകേ സഭ ബഹനിഷ്കരനിക്കുകേയയാണപ.

(ഗവസണ്മെന്റെപ  നനിലപയാടനില് പ്രതനികഷധനിച്ചപ പ്രതനിപകറ്റം ഒന്നടങറ്റം  മുദയാവയാകേരറ്റം
വനിളനിച്ചുസകേയാണപ സഭ ബഹനിഷ്കരനിച്ചപ പുറത്തുകപയായനി)

മനി  .    സസ്പീക്കര്:   ഓര്ഡര്,  ഓര്ഡര്....,  സബ്മനിഷനുകേള് റദ്ദപ  സചെയ്യുകേയയാണപ.
സബ്മനിഷനുകേളുമയായനി  ബനസപട ഉതരങ്ങള് സഭയുസട കമശപ്പുറത്തു വയ്ക്കുന്നകതയാസടയാപറ്റം
അവ സമമര്മയാര്ക്കപ ലഭരമയാക്കണസമനറ്റം  സചെയര് റൂള് സചെയ്യുന. 

V  കമശപ്പുറത്തുവച്ച കേടലയാസ്സുകേള്
ചെടറ്റം 47(2) അനുസരനിച്ചുള്ള ലനിസപ പ്രകേയാരറ്റം

1. സപയാതുമരയാമത്തുറ്റം   രജനികസ്ട്രഷനുറ്റം  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    സുധയാകേരന്):
സര്, തയാസഴപറയുന്ന കേടലയാസ്സുകേള് ഞയാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന:

പതനിമൂന്നയാറ്റം  കകേരള  നനിയമസഭയുസട  പതനിനയാലയാറ്റം  സകമ്മേളനതനിസല  2049,
പതനിനഞയാറ്റം  സകമ്മേളനതനിസല  1436  എന്നസ്പീ  നമരുകേളനിലുള്ള  നകത്ര
ചെനിഹ്നമനിടയാത കചെയാദരങ്ങളുസട മറുപടനിയുറ്റം അവയപ യഥയാസമയറ്റം മറുപടനി നല്കുവയാന്
സയാധനിക്കയാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേയാരണറ്റം കേയാണനിക്കല് കസറപസമന്റുകേളുറ്റം.

2.  വനിദരയാഭരയാസ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (സപ്രയാഫ  .    സനി  .    രവസ്പീന്ദ്രനയാഥപ):   സര്,
തയാസഴപറയുന്ന കേടലയാസ്സുകേള് ഞയാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന: 

പതനിമൂന്നയാറ്റം കകേരള നനിയമസഭയുസട ഒന്നയാറ്റം സകമ്മേളനതനിസല 2124, ഒമതയാറ്റം
സകമ്മേളനതനിസല  2655,  4245,  പതയാറ്റം  സകമ്മേളനതനിസല  2919,  2939,
പന്ത്രണയാറ്റം സകമ്മേളനതനിസല 2893,  പതനിനയാലയാറ്റം സകമ്മേളനതനിസല 2489, 3799
പതനിനയാറയാറ്റം സകമ്മേളനതനിസല  1056,  1109,  2595,  2599,  2604, 2612,  2616,
2617,  2636,  2639,  2642,  2643,  2649  എന്നസ്പീ  നമരുകേളനിലുള്ള
നകത്രചെനിഹ്നമനിടയാത  കചെയാദരങ്ങളുസട  മറുപടനിയുറ്റം  അവയപ  യഥയാസമയറ്റം  മറുപടനി
നല്കുവയാന് സയാധനിക്കയാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേയാരണറ്റം കേയാണനിക്കല് കസറപസമന്റുകേളുറ്റം
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3. റവനന്യൂവറ്റം ഭവനനനിര്മ്മേയാണവറ്റം വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്പീ  .   ഇ  .   ചെന്ദ്രകശഖരന്): സര്,
തയാസഴപറയുന്ന കേടലയാസ്സുകേള് ഞയാന് കമശപ്പുറത്തുവയ്ക്കുന.

പതനിമൂന്നയാറ്റം  കകേരള  നനിയമസഭയുസട  പന്ത്രണയാറ്റം  സകമ്മേളനതനിസല  4729,
4784, പതനിനയാലയാറ്റം സകമ്മേളനതനിസല 5201, പതനിനയാറയാറ്റം സകമ്മേളനതനിസല 2696
എന്നസ്പീ നമരുകേളനിലുള്ള നകത്രചെനിഹ്നമനിടയാത കചെയാദരങ്ങളുസട മറുപടനികേളുറ്റം അവയപ
യഥയാസമയറ്റം മറുപടനി നല്കുവയാന് സയാധനിക്കയാതനിരുന്നതനിനുള്ള കേയാരണറ്റം കേയാണനിക്കല്
കസറപസമന്റുകേളുറ്റം.

VI  റനികപയാര്ടപ സമര്പണറ്റം
സബ്ജകപ കേമ്മേനിറനി V-  സന്റെ     2016   മയാര്ച്ചപ   31   വസരയുള്ള ആനുകേയാലനികേ റനികപയാര്ടറ്റം   2015-
16 സയാമതനികേ വര്ഷസത ധനയാഭരര്തനകേളുസട പരനികശയാധന സറ്റംബനനിച്ച
അഞയാമതപ റനികപയാര്ടനിസല ശനിപയാര്ശകേളനികന്മേലുള്ള ആകന് കടക്കണ്റനികപയാര്ടറ്റം 

സപയാതുമരയാമത്തുറ്റം രജനികസ്ട്രഷനുറ്റം വകുപ്പുമന്ത്രനി (ശ്രസ്പീ  .   ജനി  .   സുധയാകേരന്): സര്,
മരയാമത്തുറ്റം ഗതയാഗതവറ്റം വയാര്തയാവനിനനിമയവറ്റം സറ്റംബനനിച്ച  V-ാം നമര് സബ്ജകപ
കേമ്മേനിറനിയുസട  സചെയര്മയാനയായ ഞയാന്  2015  ഏപ്രനില്  1  മുതല്  2016  മയാര്ച്ചപ  31
വസരയുള്ള  ആനുകേയാലനികേ  റനികപയാര്ടറ്റം  2015-16  സയാമതനികേവര്ഷസത  ധനയാഭരര്
തനകേളുസട  പരനികശയാധന സറ്റംബനനിച്ച അഞയാമതപ  റനികപയാര്ടനിസല ശനിപയാര്ശകേളനി
കന്മേലുള്ള ആകന് കടക്കണ്  റനികപയാര്ടറ്റം സമര്പനിക്കുന. 

2. അനഇൗകദരയാഗനികേ പ്രകമയങ്ങളുറ്റം ബനില്ലുകേളുറ്റം സറ്റംബനനിച്ച സമനിതനിയുസട ഒന്നയാമതപ
റനികപയാര്ടപ

ശ്രസ്പീ  .    എ  .    എറ്റം  .    ആരനിഫപ:   സര്,  അനഇൗകദരയാഗനികേ പ്രകമയങ്ങളുറ്റം ബനില്ലുകേളുറ്റം
സറ്റംബനനിച്ച സമനിതനിയുസട അദ്ധരകനയായ ഞയാന് സമനിതനിയുസട ഒന്നയാമതപ റനികപയാര്ടപ
സമര്പനിക്കുന. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:   റനികപയാര്ടകേള് സമര്പനിക്കസപടനിരനിക്കുന.

VII  ധനകേയാരരറ്റം
2016-17      സയാമതനികേ വര്ഷകതയ്ക്കുള്ള പുതുക്കനിയ ബഡ്ജറനിസല ധനയാഭരര്തന 
കേളനികന്മേലുള്ള ചെര്ച്ചയുറ്റം കവയാസടടുപ്പുറ്റം

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കപയാലസ്പീസപ  എന്ന  XII-ാം  നമര്  ധനയാഭരര്തനയുസടയുറ്റം
ജയനിലുകേള് എന്ന XIII-ാം നമര് ധനയാഭരര്തനയുസടയുറ്റം  കസഷനറനിയുറ്റം അച്ചടനിയുറ്റം
മറ്റുഭരണപരമയായ  സര്വ്വസ്പീസുകേളുറ്റം  എന്ന  XIV-ാം  നമര്  ധനയാഭരര്തനയുസടയുറ്റം
കപരനില്  കേയാരരവനിവരപടനികേയനില്  സൂചെനിപനിച്ചനിടള്ള  ലനിസനില്  പ്രസ്തുത
ധനയാഭരര്തനകേള്ക്കുകനസര 9-ാം കകേയാളതനില് യഥയാക്രമറ്റം കേയാണനിച്ചനിടള്ള തുകേകേള്
2016-17  സയാമതനികേ  വര്ഷസത  സചെലവകേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയായനി
അനുവദനിക്കണസമന്ന പ്രകമയങ്ങള് ബഹുമയാനസപട മുഖരമന്ത്രനിക്കപ അവതരനിപനിക്കയാവന്നതയാണപ.
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മുഖരമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറയായനി  വനിജയന്):  സര്,   കപയാലസ്പീസപ  എന്ന  XII-ാം
നമര്  ധനയാഭരര്തനയുസടയുറ്റം  ജയനിലുകേള്  എന്ന  XIII-ാം  നമര്
ധനയാഭരര്തനയുസടയുറ്റം  കസഷനറനിയുറ്റം അച്ചടനിയുറ്റം മറ്റു ഭരണപരമയായ സര്വ്വസ്പീസുകേളുറ്റം
എന്ന  XIV-ാം  നമര്  ധനയാഭരര്തനയുസടയുറ്റം  കപരനില്  കേയാരരവനിവരപടനികേയനില്
സൂചെനിപനിച്ചനിടള്ള ലനിസനില് പ്രസ്തുത ധനയാഭരര്തനകേള്ക്കുകനസര  9-ാം കകേയാളതനില്
യഥയാക്രമറ്റം കേയാണനിച്ചനിടള്ള തുകേകേള് 2016-17  സയാമതനികേ വര്ഷസത സചെലവകേള്
പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയായനി  അനുവദനിക്കണസമന്ന  പ്രകമയറ്റം  ഞയാന്
അവതരനിപനിക്കുന. 

ബഡ്ജറപ എസനികമറപ 2016-17

ധനയാഭര
ര്തന
നമര്

ധനയാഭരര്ത
നയുസട കപരപ

24-2-2016-ല് സഭ
പയാസയാക്കനിയ കവയാടപ
ഓണ് അക്കഇൗണപ

തുകേ 

14-7-2016-ല് സഭ
പയാസയാക്കനിയ കവയാടപ
ഓണ് അക്കഇൗണപ

തുകേ

സഭയുസട കവയാടനിനപ
സമര്പനിക്കുന്ന

ധനയാഭരര്തനയുസട
തുകേ  

മൂലധനറ്റം
(രൂപ)

റവനന്യൂ
(രൂപ)

റവനന്യൂ
(രൂപ)

മൂലധനറ്റം
(രൂപ)

റവനന്യൂ
(രൂപ)

മൂലധനറ്റം
(രൂപ)

ആസകേ
(രൂപ)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)) (8) (9)

XII കപയാലസ്പീസപ 1107,02, 

31,000

16,66,68,
000

830,58,
48,000

12,50,0
2,000

1384,73,
13,000

20,83,3
7,000

1105,
56,50
,000

X
XIII

ജയനിലുകേള് 39,00,
24,00

0

.. 29,25,
18,000

-
---

48,75,
30,
000

-
-

4
48,75
, 30,
000

XIV കസഷനറനിയുറ്റം
അച്ചടനിയുറ്റം മറപ
ഭരണപരമയായ
സര്വ്വസ്പീസുകേളുറ്റം

140,52,41
,000

66,66,
000

 

105,39,31,
000         

 50,00,
000   

175,65,50,
000

83,34,
000

176,48,
84,000

വരവസയായവറ്റം കസയാര്ട്സുറ്റം വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    ഇ  .    പനി  .    ജയരയാജന്):  സര്,  ഞയാന്

പ്രകമയസത പനിന്തയാങ്ങുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ബഹുമയാനസപട  ധനകേയാരരവറ്റം  കേയറുറ്റം  വകുപ്പുമന്ത്രനിക്കുകവണനി

ഗതയാഗത വകുപ്പുമന്ത്രനി  XII, XIII, XIV  എന്നസ്പീ ധനയാഭരര്തനകേസള സറ്റംബനനിച്ചപ

സബ്ജകപ  കേമ്മേനിറനിയുസട  ശനിപയാര്ശകേളനികന്മേല്  സസസ്പീകേരനിച്ച  നടപടനികേള്  സറ്റംബനനിച്ചപ

ചെടറ്റം 236(3) പ്രകേയാരമുള്ള പ്രസയാവന  കമശപ്പുറതപ വയ്കക്കണതയാണപ.

1751/2018.
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ധനകേയാരരവറ്റം  കേയറുറ്റം  വകുപ്പുമന്ത്രനിക്കുകവണനി ഗതയാഗത  വകുപ്പുമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    എ  .    സകേ  .
ശശസ്പീന്ദ്രന്): സര്, കപയാലസ്പീസപ എന്ന XII-ാം നമര് ധനയാഭരര്തനസയയുറ്റം ജയനിലുകേള്
എന്ന  XIII-ാം  നമര്  ധനയാഭരര്തനസയയുറ്റം  കസഷനറനിയുറ്റം  അച്ചടനിയുറ്റം  മറപ
ഭരണപരമയായ  സര്വ്വസ്പീസുകേളുറ്റം  എന്ന  XIV-ാം  നമര്  ധനയാഭരര്തനസയയുറ്റം
സറ്റംബനനിക്കുന്ന  സബ്ജകപ  കേമ്മേനിറനികേളുസട  ശനിപയാര്ശകേളനികന്മേല്  ചെടറ്റം  236(3)
പ്രകേയാരമുള്ള പ്രസയാവന  ബഹുമയാനസപട ധനകേയാരരവറ്റം കേയറുറ്റം വകുപ്പുമന്ത്രനിക്കുകവണനി
ഞയാന് കമശപ്പുറതപ വയ്ക്കുന.  

( ഖണ്ഡകനയാപകകപങ്ങള് അവതരനിപനിച്ചനില.)  

മനി  .   സസ്പീക്കര്: ചെര്ച്ച ആരറ്റംഭനിക്കുന്നതയാണപ.  

[12.00 PM]

ശ്രസ്പീ  .    എറ്റം  .    എറ്റം  .    മണനി :    സര്,  ബഹുമയാനസപട മുഖരമന്ത്രനി അവതരനിപനിച്ച
ധനയാഭരര്തനകേസള  ഞയാന്  സര്വ്വയാത്മനയാ  പനിന്തയാങ്ങുന.  ഇഇൗ  ഗവണ്സമന്റെപ
അധനികേയാരതനില്  വന്നനിടപ  നയാലു  മയാസവറ്റം  നയാലപ  ദനിവസവറ്റം  മയാത്രകമ
ആയനിടളസവങനിലുറ്റം ചുരുങ്ങനിയ നയാളുകേള് സകേയാണ്ടുളള ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ പ്രവര്തനറ്റം
ബഹുജനങ്ങള്ക്കനിടയനില്  വലനിയ  മതനിപ്പുണയാക്കുന്നതനിനപ  സഹയായനിച്ചനിടസണന്നയാണപ
നയാടനില്  നടക്കുന്ന  സപയാതുചെര്ച്ചയുറ്റം  അതപ  സറ്റംബനനിച്ചുളള  അഭനിപ്രയായ
രൂപസ്പീകേരണവസമലയാറ്റം  വരക്തമയാക്കുന്നതപ.  ഇവനിസട  36  ലകകതയാളറ്റം   വരുന്ന
പയാവസപട  ജനങ്ങള്ക്കപ  ഏതയാണപ നയാലയായനിരറ്റം  കകേയാടനി   രൂപയുസട   കകമ
സപന്ഷനുകേള്  ഗവണ്സമന്റെപ  വനിതരണറ്റം  സചെയ്തു.  അതപ  വലനിസയയാരു
ചെലനമുണയാക്കുനണപ,  പ്രകതരകേനിച്ചപ  ഓണക്കയാലതപ  ഗവണ്സമന്റെപ  സസസ്പീകേരനിച്ച
നടപടനിസയ  അവര്  ആകവശപൂര്വ്വറ്റം  പനിന്തയാങ്ങുന്നതുറ്റം  സകന്തയാഷയാശ്രുക്കള്
സപയാഴനിക്കുന്നതുറ്റം  കേയാണയാന്  ഇടയയാസയന്നപ  ഞയാന്  ഇഇൗ  അവസരതനില്
ചൂണനിക്കയാണനിക്കയാന്  ആഗഹനിക്കുകേയയാണപ.  അതപ  വലനിസയയാരു  മുകന്നറമയാണപ.
ഓണക്കയാലതപ  നയാലയായനിരറ്റം  കകേയാടനി  രൂപ  കേയനില്   കേനിടനിയതപ  അവര്  പലനിശയ്ക്കു
സകേയാടുക്കുകേകയയാ   ബയാങനില്  നനികകപനിക്കുകേകയയാ  അല  സചെയ്തതപ,    മറനിച്ചപ
അതരയാവശരറ്റം നനികതരയാപകയയാഗ സയാധനങ്ങസളലയാറ്റം  ക്രയവനിക്രയറ്റം  സചെയ്യുകേയയാണപ,
കേകമയാളതനില്  ഇടസപടുകേയയാണപ,  കേകമയാളതനില്  ജനങ്ങളുസട  ക്രയശക്തനി
വര്ദ്ധനിച്ചനിരനിക്കുകേയയാസണന്നപ  നമുക്കപ  കേയാണയാന്  കേഴനിയുറ്റം.  അതപ  വലനിയ
ബഹുജനയാഭനിപ്രയായറ്റം  ഉണയാക്കനിയനിടണപ.  ഒന്നയാറ്റം  കയാസപ  മുതല്  പതയാറ്റം  കയാസപ
വസരയുളള  വനിദരയാര്തനികേള്ക്കപ  ഇന്ഷസറന്സപ  പ്രഖരയാപനിച്ചതയായ  വയാര്ത
പത്രതനില്  വന്നനിടണപ.  35  ലകറ്റം  വനിദരയാര്തനികേള്ക്കയാണപ  ഇതനിസന്റെ  ഗുണറ്റം
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ലഭരമയാകുന്നതപ.   അതപ  വനിദരയാഭരയാസ രറ്റംഗതപ പുതനിയ കേയാല്വയ്പ്പുറ്റം ഒന്നയാറ്റം കയാസപ
മുതല്  പതയാറ്റം  കയാസപ  വസരയുളള  കുടനികേള്ക്കപ  ആശസയാസറ്റം  പകേരുന്നതുറ്റം
സയാധയാരണക്കയാരനപ  ഗുണറ്റം  സചെയ്യുന്ന  നടപടനിയുമയാണപ.   ഇവനിസട  സമഡനിക്കല്
കകേയാകളജപ  അഡനിഷസന്റെ  കപരനില്  ഇലയാത  ആകകപങ്ങളയാണപ  പ്രതനിപകറ്റം
ഉന്നയനിക്കുന്നതപ.  ഇടതുപക ജനയാധനിപതര മുന്നണനിസയനറ്റം സസയാശ്രയ വനിദരയാഭരയാസ
സയാപനങ്ങള്ക്കപ  എതനിരയായനിരുന.  ഒരനിക്കലുറ്റം  നമ്മേള്  അതപ  സകേയാണ്ടുവന്നതല.
യു.ഡനി.എഫപ.സന്റെ  ഗവണ്സമന്റെപ  കകേരളസ്പീയരുസട  തലയനില്  ഒരു  പയാര  കപയാസല
സകേയാണ്ടുവന്നപ  അടനികച്ചല്പനിച്ചതയാണപ  ഇസതന്നപ  ചെരനിത്രറ്റം  പരനികശയാധനിച്ചയാല്
മനസനിലയാകുറ്റം.   വനിദരയാഭരയാസ  രറ്റംഗറ്റം,  പ്രകതരകേനിച്ചപ  സസയാശ്രയ  വനിദരയാഭരയാസ  രറ്റംഗറ്റം
ഏറവറ്റം വലനിയ പ്രതനിസനനിയനിലയാണപ സചെനസപടനിരനിക്കുന്നസതന്നപ നമുക്കപ കേയാണയാവന്നതയാണപ.
എഞനിനസ്പീയറനിറ്റംഗനിനുറ്റം  മറപ  കകേയാഴ്സുകേള്ക്കുറ്റം  മനിനനിമറ്റം 40,000 സസ്പീറ്റുകേസളങനിലുറ്റം
ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുനസവന്നയാണപ  ബഹുമയാനസപട  വനിദരയാഭരയാസ  വകുപ്പുമന്ത്രനിയുമയായുള്ള
ആശയവനിനനിമയതനില്  നനിനറ്റം   മനസനിലയാക്കയാന്  സയാധനിച്ചതപ.  ഒരു  കേച്ചവട
സയാപനമയായനി  തുടങ്ങനിയതയാണപ.  കേഴനിഞ  ഒരു  വര്ഷറ്റം  മയാത്രറ്റം  1250  കകേയാടനി
രൂപയുസട  തടനിപയാണപ  സസയാശ്രയ  വനിദരയാഭരയാസ  സയാപനവമയായനി  ബനസപടപ
കകേരളതനില്  നടന്നസതന്നപ  പത്രങ്ങള്  റനികപയാര്ടപ  സചെയ്തനിടണപ.   സമഡനിക്കല്
വനിദരയാഭരയാസ  രറ്റംഗതപ  ഗവണ്സമന്റെപ  സസസ്പീകേരനിച്ച  നടപടനിസയ   സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനി
വളസര  മയാനരമയായനി  അറ്റംഗസ്പീകേരനിച്ചനിരനിക്കുകേയയാണപ.  ഇഇൗ  ഘടതനില്  സുപ്രസ്പീറ്റം
കകേയാടതനിയുസട  ഇടസപടല്  ആവശരമനില  എന്നയാണപ  സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനി  വനിധനിച്ചതപ.
അതനിസനതനിസരയയാണപ  നനിരയാഹയാര  സതരയാഗഹവറ്റം  അപവയാദപ്രചെയാരകവലയുറ്റം
നനിയമസഭയാ  നടപടനികേസള  തസന്ന  തടസസപടുത്തുകേയുസമലയാറ്റം  സചെയ്തുസകേയാണനിരനിക്കുന്നതപ.
ഫലതനില് ഇഇൗ ബയാധരത കകേരള സമൂഹതനിസന്റെകമല് സകേടനിവച്ചതപ   എനറ്റം ശ്രസ്പീ. ഉമ്മേന്
ചെയാണനിയടക്കമുളള  യു.  ഡനി.  എഫപ.  കനതൃതസമയാസണന്നപ  കകേരളതനിസന്റെ  രയാഷസ്പീയ
ചെരനിത്രവറ്റം  ഭരണ  ചെരനിത്രവറ്റം  പരനികശയാധനിച്ചയാല്  വരക്തമയാകുന്നതയാണപ.  ഇകപയാള്
ഏകേപകസ്പീയമയായനി  സതരയാഗഹറ്റം  തുടങ്ങനി.  എസന്തലയാറ്റം  നനിയമവനിരുദ്ധമയായ
നടപടനികേളയാണപ  സസസ്പീകേരനിച്ചതപ.  നനിയമറ്റം  കേയനില്  എടുത്തുസകേയാണയാണപ  അക്രമറ്റം
നടത്തുന്നതപ.  ഇടതുപക  ജനയാധനിപതര  മുന്നണനി  നനിരവധനി  സമരങ്ങള്
സറ്റംസയാനതപ നടതനിയനിടണപ.  ഇഇൗ തരതനിലല സമരറ്റം നടത്തുന്നസതന്നപ നമുക്കപ
മുന്കേയാല  അനുഭവമുളളവരയാണപ.  എങ്ങസനസയങനിലുറ്റം  എഴുകന്നറപ  കപയാകേണ
സമനളളതയാണപ  ഇകപയാഴസത  അവസ.  കുറച്ചുനയാള്  ഇങ്ങസന  ഇരനിക്കുന്നതപ
നന്നയായനിരനിക്കുസമന്നയാണപ എനനിക്കപ കതയാനന്നതപ. എങ്ങസന നനിരയാഹയാര സതരയാഗഹറ്റം
നടതനിയയാലുറ്റം  സമരറ്റം  പരയാജയസപടുസമനളളതപ  ഉറപയാണപ.  മറപ  സമര
മയാര്ഗ്ഗമയാസണങനില് പനിസന്നയുറ്റം കുറച്ചു ദനിവസറ്റം പനിടനിച്ചുനനില്ക്കയാറ്റം.  ഇതപ സതരയാഗഹനി
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അവശതയയാകുകമയാള് ജസ്പീവന് രകനിക്കയാന് അറസപ സചെയ്തപ നസ്പീക്കുകേയലയാസത എന്തപ
സചെയയാന്  സയാധനിക്കുറ്റം?  അതുസകേയാണപ  യയാസതയാരു  തതസദസ്പീകയുമനിലയാസത  സമരറ്റം
പ്രഖരയാപനിക്കുകേയുറ്റം  നനിയമറ്റം  കേയനിസലടുത്തുസകേയാണപ  കപയാലസ്പീസുകേയാരുസട  സമക്കനിടപ
കേയറുകേ,  ആക്രമനിക്കുകേ,  സര്ക്കയാര്  വയാഹനങ്ങള്  തകേര്ക്കുകേ  തുടങ്ങനിയ
കേയാരരങ്ങളയാണപ  കേഴനിഞ ഏതയാനുറ്റം ദനിവസമയായനി കകേരളതനിലുടനസ്പീളറ്റം യു.ഡനി.എഫപ.
കനതൃതസറ്റം  നടതനിസക്കയാണനിരനിക്കുന്നതപ.  അതനില്  അവര്സക്കയാരു  പ്രകചെയാദനമുണപ.
കേയാരണറ്റം  കകേയാണ്ഗസനിസന്റെ  കനതൃതസതനില്  നനിന്നപ  യു.ഡനി.എഫപ.  തകേര്ന
സകേയാണനിരനിക്കുകേയയാണപ.  ശ്രസ്പീ.  സകേ.  എറ്റം.  മയാണനി  ഇകപയാള് വനിട  നനില്ക്കുകേയയാണപ.
എന്നയാലുറ്റം  പൂര്ണ  മനസസയാനമനില.  അകദ്ദഹവറ്റം  ഇതനിസന്റെസയലയാറ്റം  കൂസട
കൂടുനസണന്നയാണപ നമുക്കപ കേയാണയാന് കേഴനിയുന്നതപ.  അവസര സറ്റംബനനിച്ചനിടകതയാളറ്റം
യു.ഡനി.എഫപ.  തകേര്ച്ച  കനരനിടുകേയയാണപ,  ആ  തകേര്ച്ചസയ  കനരനിടുകമയാള്  കകേരള
സമൂഹതനിസന്റെ  ശ്രദ്ധ  പനിടനിച്ചുപകറണ  ബയാധരതയുണപ.  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മേന്  ചെയാണനിയുറ്റം
ശ്രസ്പീ.  രകമശപ സചെന്നനിതലയുറ്റം തമ്മേനിലുളള മത്സരവറ്റം ശ്രസ്പീ.  വനി.  എറ്റം.  സുധസ്പീരനുമയായനി
ബനസപടസകേയാണ്ടുളള കനതൃതസ പ്രശ്നവസമലയാറ്റം ഇഇൗ സമരതനിസന്റെ പനിന്നനിലുസണന്നപ
പരനികശയാധനിച്ചയാല്  കേയാണയാന്  കേഴനിയുറ്റം.  ഇഇൗ  നനിലയനില്  ഏറവറ്റം  വലനിയ
പ്രതനിസനനിയയാണപ  പ്രതനിപകറ്റം  ഇവനിസട  സൃഷ്ടനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ.  കേഴനിഞ  ദനിവസറ്റം
നനിയമസമയാധയാന പ്രശ്നസതപറനി ചെര്ച്ച സചെയ്തു. നയാദയാപുരസത സറ്റംഭവറ്റം  ചെര്ച്ച സചെയ്തു.
അവരുസട  കേയാലതപ 19  വയസയായ  ഒരു  കുടനിസയ  നനിഷ്ഠൂരമയായനി  മഴു ഉപകയയാഗനിച്ചപ
സവടനിസക്കയാന്നതയാണപ കകേസപ. അഞ്ചുകപസര സവടനിസക്കയാലയാന് കനയാക്കനി.   അതനില് 19
വയസയായ സചെറുപക്കയാരന് മരനിച്ചു.  അന്നപ കേനിടപനിലയായതയാണപ  ആ കുടനിയുസട അമ്മേ.
അടുത  നയാളനില്   ഞയാന്  അവനിസട  കപയായകപയാള്  അവസരസയലയാറ്റം  കേണതയാണപ.
ആ കകേസനില് ഏകേകദശറ്റം 1500-ഒയാളറ്റം കപയാലസ്പീസനിസന അവനിസട വനിനരസനിച്ചനിടപ എലയാ
വൃതനികകേടനിനുറ്റം കൂടനനില്ക്കുകേയയാണപ ഗവണ്സമന്റെപ സചെയ്തതപ.  ആ കകേസപ ശരനിയയായ
നനിലയനില്  എടുതനില.  കകേസപ  വനിടകപയായനി.  എന്നനിടപ  നനിയമസമയാധയാന  നനിലയുസട
കപരുപറഞപ ഇവനിസട പ്രകകേയാപനമുണയാക്കുകേയയാണപ.    ഇടതുപക ജനയാധനിപതര
മുന്നണനി  ഗവണ്സമന്റെനിസനപറനി വലനിയ  കതയാതനിലുളള  ബഹുജനയാഭനിപ്രയായറ്റം
ഉയര്നവന്നനിടണപ.  അസതലയാറ്റം  ഇലയാസയന്നപ  വരുതയാന്,  ജനങ്ങളുസട  ഇടയനില്
അവമതനിപപ  ഉണയാക്കയാനുളള ശ്രമമയാണപ  ശ്രസ്പീ.  രകമശപ  സചെന്നനിതലയുറ്റം ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മേന്
ചെയാണനിയുറ്റം  കൂടരുറ്റം  ഇകപയാള്  നടതനിസക്കയാണനിരനിക്കുന്നതപ.  അതുസകേയാണപ  നമ്മേസള
സറ്റംബനനിച്ചനിടകതയാളറ്റം ഇക്കയാരരസത പ്രതനികരയാധനിക്കുകേസയന്നതപ അനനിവയാരരമയാണപ.
കേയ്യുറ്റംസകേടനി  കനയാക്കനിയനിരുന്നനിടപ  കേയാരരമനില.  നനിയമസമയാധയാന നനിലയുസട പ്രശ്നമയാണപ
ഇവനിസട  ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതപ.  കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കയാലറ്റം  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മേന് ചെയാണനിയുറ്റം
ശ്രസ്പീ.  രകമശപ  സചെന്നനിതലയുറ്റം ശ്രസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രയാധയാകൃഷ്ണനുറ്റം ഇവനിസട നടതനിയ
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നനിയമസമയാധയാന  സറ്റംരകണറ്റം  എങ്ങസനയയാസണന്നപ  ഏസറ  അനുഭവനിച്ചവരയാണപ
ഇടതുപക ജനയാധനിപതര മുന്നണനിയുസട പ്രവര്തകേര്.  ലകക്കണക്കനിനപ ആളുകേസള
കേളളകക്കസനില്  കുടുക്കനി  പസ്പീഡനിപനിച്ചതപ  നമ്മേള്  കേണതയാണപ.  എസന്ന  ഒരു
പ്രസറ്റംഗതനിസന്റെ കപരനില്  നയാലപ  സകേയാലകക്കസനില്സപടുതയാനയാണപ ശ്രമനിച്ചതപ.  ഒരു
കകേസനില്  അറസപ സചെയ്തു.  36 ദനിവസറ്റം ജയനില്, 9  മയാസറ്റം ജനില വനിടപ കകേയാടയതപ,
അവസയാനറ്റം വസ്പീണ്ടുറ്റം മൂന്നപ കകേസുകേളനില് കൂടനി ഉള്സപടുതയാന് കനയാക്കനി. പസണകങ്ങയാ
നടന്ന സറ്റംഭവസത തുടര്ന്നപ ആ കകേസസലയാറ്റം കകേയാടതനിയനില് വനിടകപയായതയാണപ. 32,
35 വര്ഷമയായ കകേസയാണപ. അവസയാനറ്റം വസ്പീണ്ടുറ്റം സകേയാലകക്കസനില്സപടുതയാന് ശ്രമനിച്ച
സയാഹചെരരതനില് കകേരള സസഹകക്കയാടതനിയുസട  ഡനിവനിഷന്  സബഞപ  ഇടസപടുകേയുറ്റം
എസന്റെ  പ്രസറ്റംഗറ്റം  മുഴുവന്  ശ്രദ്ധനിച്ചുസകേയാണപ  അയയാള്  ആസരയുറ്റം  സകേയാനസവന്നപ
പറഞനിടനിലയാസയനറ്റം  അതുസകേയാണപ  സകേയാലകക്കസപ  എടുക്കയാന്  കേഴനിയനിസലനറ്റം
വനിധനിച്ചു. അങ്ങസനയയാണപ ഞയാന് രകസപടതപ.   കേണ്ണൂരനില് സഖയാവപ പനി. ജയരയാജന്,
ശ്രസ്പീ.  എറ്റം.വനി.  ജയരയാജന് തുടങ്ങനിയ ലകക്കണക്കനിനപ ആളുകേളയാണപ ഇകത തുടര്ന്നപ
പസ്പീഡനറ്റം  ഏറ്റുവയാങ്ങനിയസതന്നപ  പറഞയാല്  ആര്ക്കുറ്റം  നനികഷധനിക്കയാന്  കേഴനിയനില.
ഇങ്ങസനസയയാരു  നനിയമ  പ്രകയയാഗറ്റം  കേണനിടകണയാ?  ഇടുക്കനി  ജനിലയനില്  അനസ്പീഷപ
രയാജനിസന സകേയാന.  ആ കകേസ്സുകപയാലുറ്റം കതയ്ച്ചുമയാച്ചു കേളഞനിരനിക്കുകേയയാണപ.  കവണ
രസ്പീതനിയനില്  കകേസുകപയാലുറ്റം  എടുക്കയാസതയയാണപ  അതപ  സസകേകേയാരരറ്റം  സചെയ്തനിരനിക്കുന്നസതന്നപ
നമുക്കപ  കേയാണയാവന്നതയാണപ.   ലകക്കണക്കനിനപ  ആളുകേളുസട  കപരനില്  കേളളകക്കസപ
എടുക്കുകേയുറ്റം  അവര് കകേയാടതനി  വരയാന്ത  കേയറനിയനിറങ്ങുകേയുറ്റം  സചെയ്തു.  ഇകപയാഴുറ്റം  ആ
കകേസുകേസളലയാറ്റം  നനിലനനില്ക്കുകേയയാണപ.  എന്നനിടയാണപ  ഇവനിസട  നനിയമസമയാധയാന
നനിലസയപറനി  വലനിയ  പ്രസറ്റംഗറ്റം  നടത്തുന്നതപ.   ബഹുമയാനസപട  ഉമ്മേന് ചെയാണനിയുറ്റം
രകമശപ  സചെന്നനിതലയുറ്റം  യു.ഡനി.എഫപ.സന്റെ  കനതൃതസവറ്റം  ഗസയാ..ഗസയാ  വനിളനിക്കുന്നതപ
തനികേഞ അപഹയാസരമയാസണന്നയാണപ  എസന്റെ  അഭനിപ്രയായറ്റം.  ഇഇൗ  സയാഹചെരരങ്ങസള
ശക്തമയായനി കനരനികടണതുണപ.  ഇവനിസട ആഭരന്തര വകുപനിസന്റെ ധനയാഭരര്തനസയപറനിയയാണപ
ചെര്ച്ച സചെയ്യുന്നതപ.  ഇക്കഴനിഞ നയാലപ മയാസവറ്റം നയാലപ ദനിവസവറ്റംസകേയാണപ സയാമയാനരറ്റം
തൃപ്തനികേരമയായ, കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്സമന്റെപ സസസ്പീകേരനിച്ച നയങ്ങളനില് നനിനറ്റം
തനികേച്ചുറ്റം  വരതരസമയായ  നയ  സമസ്പീപനറ്റം  നടപനിലയാക്കയാന്  ഇഇൗ  ഗവണ്സമന്റെനിനപ
കേഴനിഞനിടണപ.  ഇനനിയുറ്റം അവകശഷനിക്കുന്ന മറപ കേയാരരങ്ങളുറ്റം തുടര്നളള നടപടനികേളനിലൂസട
ശരനിയയാക്കയാന് സയാധനിക്കുറ്റം.

അതുകപയാസല കേയാര്ഷനികേ കമഖല കനരനിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുണപ.   നയാളനികകേരതനിസന്റെ
വനില തകേര്ച്ചയപ എങ്ങസന പരനിഹയാരറ്റം കേയാണയാസമനളളതപ പരനികശയാധനികക്കണതയാണപ.
കൃഷനിക്കയാരന് നയാളനികകേരറ്റം  പറനിച്ചപ  കൂടനിയനിടയാല് മുളച്ചുസകേയാണനിരനിക്കുന എന്നതയാണപ
ഇന്നസത സനിതനി.  അതനിനപ   ഇടതുപക ജനയാധനിപതര മുന്നണനിയുസട സറ്റംസയാന
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സമനിതനി ചെര്ച്ച സചെയ്തപ  പരനിഹയാര മുണയാകക്കണതുണപ. റബ്ബര് കൃഷനിക്കയാരുസട പ്രശ്നവറ്റം
ആ നനിലയനില് നമ്മേള് സസകേകേയാരരറ്റം സചെയണറ്റം. 

ഇടുക്കനിസയ സറ്റംബനനിച്ചനിടകതയാളറ്റം  കദവനികുളറ്റം മണ്ഡലതനിലുറ്റം മറ്റുറ്റം ഏതയാണപ
അടനിയന്തരയാവസയുസട  പ്രതസ്പീതനിയയാണപ  കഫയാറസപ  ഉകദരയാഗസര്  സൃഷ്ടനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ.
അതനിസനലയാറ്റം വളസര ഗഇൗരവമയായനി  പരനിഹയാരമുണയാകക്കണതുണപ. 

നമ്മേസള  കനരനിടുന്നതനിനപ  ബനി.സജ.പനി.  സസസ്പീകേരനിച്ചുസകേയാണനിരനിക്കുന്ന  നയറ്റം
നമ്മേള് കേണതയാണപ.  അഖനികലന്തരയാതലതനില് അവരുസട കനതൃതസറ്റം വന.  നമ്മേള്
അക്രമകേയാരനികേളയാസണന്നപ  വരുതയാനുള്ള  നയമയാണപ,  നനിലപയാടയാണപ,  പ്രചെയാരകവലയയാണപ
 ഡല്ഹനിയനിസല സനി.  പനി.  എറ്റം.-സന്റെ കകേന്ദ്ര കേമ്മേനിറനി ഓഫസ്പീസനിസന്റെ പടനിക്കല്കപയാലുറ്റം
അവര്  നടതനിയനിരനിക്കുന്നസതന്നപ  കേയാണയാവന്നതയാണപ.  കകേയാഴനികക്കയാടപ  നടന്ന
ബനി.സജ.പനി.യുസട നയാഷണല് കേഇൗണ്സനില് കയയാഗവമയായനി ബനസപടപ  ഇടതുപക
ജനയാധനിപതര  മുന്നണനിസയ  പ്രകതരകേനിച്ചുറ്റം  സനി.പനി.ഐ.(എറ്റം)-സന എങ്ങസന
തകേര്ക്കയാസമന്നയാണപ  അവര്  ആകലയാചെനിച്ചുസകേയാണനിരനിക്കുന്നതപ.  ആ  വഴനിക്കയാണപ
ഇകപയാള്  കേയാരരങ്ങള്  നസ്പീങ്ങനിസക്കയാണനിരനിക്കുന്നതപ.  ശ്രസ്പീ.  രകമശപ  സചെന്നനിതലയുറ്റം
യു.ഡനി.എഫപ.-ഉറ്റം അതനിസനയാപമയാണപ.  മുസസ്പീറ്റം ലസ്പീഗനിനുറ്റം ആ നനിലപയാടപ തസന്നയയാണപ.
മുസസ്പീറ്റം  ലസ്പീഗപ  കവറനിസടയാരു  നനിലപയാടപ  എടുക്കുന്നതയായനിസടയാനറ്റം  കതയാന്നനിയനിടനില.
നന്യൂനപകങ്ങളുസട  സറ്റംരകണവറ്റം  സറ്റംഘര്ഷവറ്റം  വര്ഗ്ഗസ്പീയതയ്സക്കതനിസര  സപയാരുതയാനുറ്റം
ഇടതുപക ജനയാധനിപതര മുന്നണനിയലയാസത  മറയാരയാണപ ഇവനിസട ശബ്ദമുയര്തനിയനിരനിക്കുന്നതപ.
ഒരനിക്കലുറ്റം  മറയാരുറ്റം  ശബ്ദമുയര്തനിയനിടനില.  ആ  നമ്മേസള  ശരനിയയാക്കയാനയാണപ
നനിലപയാസടടുത്തുസകേയാണനിരനിക്കുന്നതപ.  ഒരു  കേയാരരറ്റം  വളസര  വരക്തമയാണപ.  വര്ഗ്ഗസ്പീയ
പ്രസ്പീണനമയാണപ  കകേയാണ്ഗസപ  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതപ.  സനഹ്റുവനിസന്റെയുറ്റം  ഗയാനനിജനിയുസടയുറ്റം
നയാടനിലുറ്റം ഉതകരന്തരയനിലുസമലയാറ്റം കകേയാണ്ഗസനില് നനിനറ്റം കൂടുവനിടപ കൂടുമയാറനിസക്കയാണയാണപ
ബനി.  സജ.  പനി.  വളര്ന്നനിരനിക്കുന്നതപ.  കകേയാണ്ഗസനിസന്റെ കനതയാക്കന്മേയാരയാണപ ഇകപയാള്
ബനി.  സജ.  പനി.യുസട  കനതയാക്കന്മേയാരുറ്റം  കകേന്ദ്രമന്ത്രനിമയാരുറ്റം  എറ്റം.  പനി.മയാരുസമന്നപ  സൂകമയായനി
പരനികശയാധനിച്ചയാല്  നമുക്കപ  കേയാണയാന്  കേഴനിയുറ്റം.  എന്നയാല്  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മേന്  ചെയാണനിയുറ്റം കൂടരുറ്റം
ഇസതയാനറ്റം  തനിരനിച്ചറനിയുന്നനില.  നമ്മേസള  ഒറസപടുത്തുന്നതനിനു  കവണനിയയാണപ  യു.  ഡനി.  എഫപ.
ശ്രമനിക്കുന്നതപ. ഇതപ വളസര ഗഇൗരവമുള്ള ഒരു പ്രശ്നമയാസണന്നയാണപ ഈ അവസരതനില്
എനനിക്കപ  സഭയുസട  ശ്രദ്ധയനില്സപടുതയാനുള്ളതപ.  ആ  നനിലയനില്  ഈ  ധനയാഭരര്തനകേസള
ശക്തമയായനി പനിന്തയാങ്ങനിസക്കയാണപ എസന്റെ വയാക്കുകേള് അവസയാനനിപനിക്കുന.  

   VIII അറനിയനിപപ

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  ചെരക്കപ  കസവന  നനികുതനി  നനിയമസത  സറ്റംബനനിച്ചപ

സനി.പനി.എസപ.ടനി.യുസട  ആഭനിമുഖരതനില്  ഇന്നപ  സഭയാസകമ്മേളനതനിനുകശഷറ്റം
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നടത്തുവയാന് തസ്പീരുമയാനനിച്ചനിരുന്ന സസമനിനയാര് മസറയാരവസരതനികലയപ മയാറനിവച്ച വനിവരറ്റം

അറ്റംഗങ്ങസള അറനിയനിക്കുന. 

ധനകേയാരരറ്റം (തുടര്ച്ച)

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവയാകേരന്:    സര്,  കപയാലസ്പീസപ,  ജയനിലുകേള്,  കസഷനറനിയുറ്റം

അച്ചടനിയുറ്റം  മറ്റു  ഭരണപരമയായ  സര്വ്വസ്പീസുകേളുറ്റം  എന്നസ്പീ  ധനയാഭരര്തനകേസള  ഞയാന്

ശക്തമയായനി  പനിന്തുണയ്ക്കുന.  പ്രതനിപകസത  സുഹൃത്തുക്കള്കൂടനി  സഭയനില്

ഉണയായനിരുസന്നങനിസലന്നപ ഞയാന് ആഗഹനിക്കുകേയയാണപ.  ബഹുമയാനസപട സസ്പീക്കകറയാടപ

എനനിക്കപ ഒരകപകയുണപ.  എന്തയായയാലുറ്റം പ്രതനിപക അറ്റംഗങ്ങളനില.  അതുസകേയാണപ

അവരുസട  സമയറ്റം  കൂടനി  ഞങ്ങള്ക്കപ  അനുവദനിച്ചുതരണറ്റം.  ഞങ്ങള്  നന്നയായനി

പ്രസറ്റംഗനിക്കയാന് കവണനിയയാണപ അവര് മയാറനിതന്നതപ.  അതുസകേയാണപ കുറച്ചപ സമയറ്റം

കൂടനി ഞങ്ങള്ക്കപ അനുവദനിച്ചുതരണറ്റം.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  അവരവര്ക്കുള്ള  സമയറ്റംസകേയാണപ  ഭറ്റംഗനിയയായനി  പറഞപ

തസ്പീര്തയാല് മതനി.

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവയാകേരന്:  സര്,  നമ്മുസട  സമൂഹതനില്   സുപ്രധയാന
പങ്കുവഹനിക്കുന്ന രണപ വകുപ്പുകേളയാണപ ആഭരന്തരവറ്റം ജയനിലുറ്റം.  നമ്മുസട ജസ്പീവനിതതനില്
ഈ  രണപ  വകുപ്പുകേളനില്നനിനറ്റം  നമുക്കപ  ഏസതങനിലുറ്റം  തരതനില്  രകസപടയാന്
കേഴനിയനില.   പ്രകതരകേനിച്ചപ  രയാഷസ്പീയക്കയാരയായ  നമുക്കപ  എകപയാസഴങനിലുറ്റം  ജയനിലനിലുറ്റം
കപയാലസ്പീസപ  കസഷനനിലുറ്റം  കപയാകകേണനി വരുറ്റം,   കപയാലസ്പീസുമയായനി  ഇടസപകടണനിവരുറ്റം.
ഈ  രണപ  വകുപ്പുകേസളയുറ്റം  ശക്തമയായ  അടനിതറയനില്  കൂടുതല്  സയാമതനികേ
സഹയായങ്ങള്  നല്കേനി  പുനരയാവനിഷ്കരനികക്കണതയാണപ.  ഇതനിനപ  ഒകടസറ  പരനിമനിതനികേളുണപ.
കേഴനിഞ  അഞപ  വര്ഷക്കയാലറ്റം  ഈ  വകുപപ  നയാഥനനിലയാ  കേളരനിയയായനിരുന;
കുതഴനിഞ പുസകേമയായനിരുന.  ഈ പറയുന്നസതയാസക്ക   കകേള്ക്കയാന് മടനിച്ചയാണപ
പ്രതനിപകത്തുള്ളവര് ഇരനിക്കയാതതപ.  ആഭരന്തര വകുപപ അനയാഥമയായനിരുന,  കേള്ളന്മേയാരുസടയുറ്റം
സകേയാള്ളക്കയാരുസടയുറ്റം കൂടയാരമയായനിരുന.   കേടകേറ്റംപള്ളനി മുതല് കേളമകശ്ശേരനി വസരയുള്ള
ഭൂമനി  തടനിപനില്  അന്നസത  മുഖരമന്ത്രനിയുസട  അറ്റംഗരകകേനയായ  കപയാലസ്പീസുകദരയാഗസന്
പ്രതനിയയായനി കകേയാടതനിയനില്  നനില്ക്കുകേയയാണപ.  കേഴനിഞ  അഞപ  വര്ഷസത
സഞടനിപനിക്കുന്ന അഴനിമതനികേള് കകേയാടതനി പരനികശയാധനിക്കുന്നതനില്  മനിക്കവയാറുറ്റം  സപണ്
വയാണനിഭറ്റം  മുതല്  കേള്ളക്കടത്തുവസരയുറ്റം,  മനുഷരക്കടതപ  ഉള്സപസടയുള്ള   എലയാ
കമഖലകേളനിലുറ്റം കപയാലസ്പീസനിസന്റെ ഇടസപടലുണയായനിരുന, കപയാലസ്പീസപ ഇതനിസന്റെസയയാസക്ക
ഏജന്റെയായനിരുന.  യഥയാര്തതനില് കപയാലസ്പീസപ എന്തയാകണയാ സചെയയാന് പയാടനിലയാതതപ
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അതയാണപ കപയാലസ്പീസപ ഇവനിസട സചെയ്തനിടള്ളതപ.   ഞങ്ങള് പ്രതനിപകതനിരുന്നകപയാള്
അതനിസനതനിസരയയാണപ  ഇവനിസട  സമരവറ്റം  വയാക്കഇൗടറ്റം  ഒസക്ക  നടതനിയതപ.   ആ
കേയാരരങ്ങസളലയാറ്റം  സഭയുസട  മുമനില്  ഒസന്നയാന്നയായനി  വരക്തമയാക്കുസമനള്ളതുസകേയാണ്ടുറ്റം
അതപ കകേടയാല് സഹനിസകേടുസമനള്ളതുസകേയാണ്ടുമയാണപ പ്രതനിപകറ്റം സഭ ബഹനിഷ്കരനിച്ചപ
കപയായനിരനിക്കുന്നതപ.  ആഭരന്തര വകുപനിസന്റെ ചെര്ച്ച കേഴനിഞയാല്  അവര് തനിരനിച്ചുവരുറ്റം.
കേഴനിഞ  അഞപ  വര്ഷറ്റം  ഏറവറ്റം  കൂടുതല്  അഴനിമതനിയുറ്റം  സകേയാള്ളയുറ്റം  എലയാ
തടനിപ്പുകേളുറ്റം  നടന്നനിടള്ളതപ  ഈ  വകുപനിലയായനിരുന.  ബഹുമയാനസപട  മുഖരമന്ത്രനി
ആഭരന്തര വകുപനിസന്റെ ചെനിടസയലയാറ്റം അടനിമുടനി മയാറണറ്റം.  കകേരളതനിസല കപയാലസ്പീസനിനപ
ധയാരയാളറ്റം  കുഴപങ്ങളുറ്റം  അതുകപയാസല  ഗുണങ്ങളുമുണപ.   അതയാതപ  ഭരണകേയാലതപ
വരുന്ന  കേകനികേളുമയായനി  ചെയാഞപ  നനില്ക്കുറ്റം.   സയാധയാരണ  ജനങ്ങള്ക്കപ  നസ്പീതനി
കേനിടകേയനില.  കേകനി രയാഷസ്പീയ കപയാലസ്പീസപ  ആഭരന്തര വകുപനിനകേതപ  വന്നയാല് ഒരു
കേയാലത്തുറ്റം  ജനങ്ങള്ക്കപ നസ്പീതനി കേനിടകേയനില.  അതുണയാകേയാന് പയാടനില.  

കേഴനിഞ  സര്ക്കയാരനിസന്റെ  കേയാലതപ  ഉയര്നവന്നതയാണപ  കസയാളയാര്  കകേസപ.
അതനിസന്റെ  അകനസഷണങ്ങളനില്  കപയാലസ്പീസയാണപ  പ്രതനികേളയായനി  നനില്ക്കുന്നതപ.
കകേരളതനിസന്റെ  ചെരനിത്രതനില്  ഏസതങനിലുസമയാരു  കപയാലസ്പീസുകദരയാഗസന്  കകേസപ
ഡയറനി വരുതനി തനിരുതനിയനിടകണയാ? അതയാണപ ഇവനിസട നടന്നനിടള്ള ഏറവറ്റം വലനിയ
സറ്റംഭവറ്റം.  കേഴനിഞ  സര്ക്കയാരനിസന്റെ  കേയാലതപ  നടന്നതപ  ജനങ്ങള്  അറനിഞ്ഞു
സകേയാണനിരനിക്കുകേയയാണപ.  നനിഷ്പകമയായനി,  നസ്പീതനികേനിടന്ന  തരതനില്  കപയാലസ്പീസനിസന
പ്രവര്തനിക്കയാന് സമ്മേതനിക്കയാസത,  ഭരണകേകനിയുസടയുറ്റം മന്ത്രനിയുസടയുറ്റം കകേയാണ്ഗസപ
പയാര്ടനിയുസടയുറ്റം കൂടനിലടച്ച തതയയായനിരുന കകേരളതനിസല കപയാലസ്പീസപ.   അതനിസന
തുറനവനിടണറ്റം.  നനിഷ്പകമയായനി  പ്രവര്തനിക്കയാനുള്ള  എലയാ  സഇൗകേരരങ്ങളുറ്റം  കപയാലസ്പീസനിനപ
സചെയ്തുസകേയാടുക്കണറ്റം.  രസകേരമയായ  ധയാരയാളറ്റം  സറ്റംഭവങ്ങളുണപ.   എലയാതനികലയ്ക്കുറ്റം
കേടക്കയാന് ഞയാന് ആഗഹനിക്കുന്നനില. ഒരു കകേസനിസല പ്രതനി കേഴകടസത സര്ക്കനിള്
ഇന്സസകറയായനിരുന.  വനിജനിലന്സപ  ഉകദരയാഗസര്   അകനസഷണറ്റം  നടതനി
സമയാഴനിസയടുക്കയാനയാണപ കേഴകടറ്റം കപയാലസ്പീസപ കസഷനനില് സചെന്നതപ. ഇവര് സചെല്ലുന്നതപ
കേണ്ടുസകേയാണപ  അവനിടസത സര്ക്കനിള് ഇന്സസകര് പുറകുവശത്തുള്ള മതനില് ചെയാടനി
ഓടനി,  കപയാലസ്പീസപ പുറസകേ ഓടനി.  യൂണനികഫയാറ്റം ഇടസകേയാണയാണപ അകദ്ദഹറ്റം ഓടനിയതപ.
എത്ര  അപഹയാസരമയായനിരുന  ആഭരന്തര  വകുപനിസന്റെ  മുഖറ്റം.   അവസയാനറ്റം
അകദ്ദഹസത അറസപ സചെയ്തു. 

കപയാലസ്പീസപ  വകുപ്പുമയായനി  ബനസപടപ  സകേയാലതപ  നടന്ന  ഒരു  കയയാഗതനില്
കകേയാറ്റംപയറനിറ്റംഗപ സചെയയാന് നനിന്ന ഒരു സസ്പീസയ  ഡനി  ഹവ.  എസപ.പനി.  ഹകേകേയാരരറ്റം
സചെയ്തനിരനിക്കുന.  സസഭയാവ  ദൂഷരങ്ങള്  ഡനി  ഹവ.എസപ.പനി.കക്കയാ  കപയാലസ്പീസുകദരയാഗസര്കക്കയാ
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വന്നയാല്  എങ്ങസനയയാണപ  സസ്പീകേളുസട  മയാനറ്റം  കേയാക്കുന്നതപ?  സസ്പീകേളുസടയുറ്റം
കുടനികേളുസടയുറ്റം ജസ്പീവനുറ്റം സസതനിനുറ്റം സറ്റംരകണറ്റം നല്കകേണ  കപയാലസ്പീസപ ആ കജയാലനി
സചെയയാസത ഭൂമനി അപഹരനിക്കുകേ, പണറ്റം തടകേ, ചെസ്പീറനിറ്റംഗപ നടത്തുകേ, കേബളനിപനിക്കുകേ,
മനുഷരക്കടതപ നടത്തുകേ ഇസതയാസക്കയയാണപ ഇകപയാള്  സചെയ്യുന്നതപ.  അതുസകേയാണപ
ബഹുമയാനസപട മുഖരമന്ത്രനി ഒകടസറ മയാറങ്ങള് ഈ വകുപനില് വരുകതണതുണപ. ഈ
ഗവണ്സമന്റെനില്നനിനറ്റം ജനങ്ങള് പ്രതസ്പീകനിക്കുന്നതുറ്റം അതയാണപ.  

കപയാലസ്പീസപ  വകുപനില്  ക്രനിമനിനഹലകസഷന് നടനസകേയാണനിരനിക്കുന
എന്നതയാണപ മസറയാരു കേയാരരറ്റം.   കേഴനിഞ കേയാലതപ  മണല് മയാഫനിയ,  അബ്കേയാരനി
മയാഫനിയ,  വനറ്റം  മയാഫനിയ,  കേസയാറനി  മയാഫനിയ,  സപണ്  മയാഫനിയ  തുടങ്ങനി  എലയാ
മയാഫനിയകേളുമയായനിടറ്റം കകേരളതനിസല കപയാലസ്പീസപ ഉകദരയാഗസര്ക്കപ ബനമുണയായനിരുന. അതപ
അവസയാനനിപനിക്കണറ്റം.  കപയാലസ്പീസപ  ഡനിപയാര്ടസമന്റെനില്  തസന്ന  കുറവയാളനികേളയായനിടള്ള
കപയാലസ്പീസപ  ഉകദരയാഗസന്മേയാരുണപ.  അവരുസട  കപരനില്  ശക്തമയായ  നടപടനിസയടുക്കണറ്റം.
കുറവയാളനികേളയായ  എത്ര  കപയാലസ്പീസപ  ഉകദരയാഗസരുണപ  എന്നതനിസന്റെ  കേണക്കുകേള്
ഒഇൗകദരയാഗനികേമയായനി  തസന്ന  ഇവരുസട  സവബ്ഹസറനില്  പറഞനിടണപ.  1248
കപയാലസ്പീസപ  ഉകദരയാഗസന്മേയാര്  ക്രനിമനിനല്  സസഭയാവമുള്ളവരുറ്റം  കകേസുകേളനില്സപടവരുമയാണപ.
എല്.ഡനി.എഫപ.  സര്ക്കയാരനിസന്റെ  ശക്തമയായ  ഇടസപടലുസണങനില്  രയാഷസ്പീയ
ഇചയാശക്തനിയുള്ള  ജനങ്ങള്  പ്രതസ്പീകനിക്കുന്ന,  നസടല്ലുള്ള  ആകരയാടുറ്റം  പ്രകതരകേ
പരനിഗണനയനിലയാത സമസ്പീപനമുള്ള ഒരു കപയാലസ്പീസപ  നയസതപറനി ബഹുമയാനസപട
മുഖരമന്ത്രനി ഇഇൗ ചെര്ച്ച അവസയാനനിക്കുകമയാള്   'ഇതയാണപ ഞങ്ങളുസട കപയാലസ്പീസപ നയറ്റം'
എന്നപ  പറയണറ്റം.  1957-ല്  അധനികേയാരതനില്  വന്ന  മുഖരമന്ത്രനി  ഇ.എറ്റം.എസപ.
നമ്പൂതനിരനിപയാടപ   'ഇനമുതല് കുടനികേനിടപ്പുകേയാസര  ഒഴനിപനിക്കയാന് പയാടനില;  'ഇനമുതല്
സതയാഴനില്  തര്ക്കങ്ങളനില്  കപയാലസ്പീസപ  ഇടസപടയാന്  പയാടനില'  എനപറഞനിടണപ.
കേമ്മേന്യൂണനിസ്റ്റുകേയാര് ഭരനിക്കുകമയാഴയാണപ ജനങ്ങള്ക്കപ നസ്പീതനി കേനിടന്നതപ.  അതപ 1957-സല
ഗവണ്സമന്റെപ സതളനിയനിച്ചതയാണപ.   അതപ ഇനനിയുറ്റം ആവര്തനിക്കണറ്റം; നമ്മുസട നയറ്റം
അതയാണപ.  ഇകപയാള്   ഡനി.ജനി.പനി.മയാര്  വനിചെയാരനിച്ചയാലുറ്റം  കപയാലസ്പീസനിസന  നനിയന്ത്രനിക്കയാന്
കേഴനിയുന്നനില.  പ്രതനിപകതനിസന്റെ പ്രകതരകേ തയാല്പരരങ്ങള് സറ്റംരകനിക്കുന്ന ഉകദരയാഗസര്
ആഭരന്തര  വകുപനില്  ഉസണങനില് അവസര കേസണതണറ്റം.  അതുകപയാസല
കപയാലസ്പീസനിസന്റെ  ഒരു  കേമ്മേസ്പീഷന്  ഉണപ. ഞയാന്  ബഹുമയാനസപട  മുഖരമന്ത്രനിയുസട
ശ്രദ്ധയനില് സകേയാണ്ടുവരനികേയയാണപ.  ഏഴയാറ്റം കദശസ്പീയ കപയാലസ്പീസപ കേമ്മേസ്പീഷസന്റെ റനികപയാര്ടപ
എലയാ സറ്റംസയാനങ്ങളനിലുറ്റം നടപയാക്കണസമന്നപ  സുപ്രസ്പീറ്റം കകേയാടതനിയുസട വനിധനി വന.
അതപ  ഇതുവസര  നടപനിലയാക്കനിയനിടനില.   അതപ  നടപനിലയാക്കനിയയാല്  കപയാലസ്പീസപ
കസഷസന്റെ  സയാറസപ  മയാറുറ്റം;  അറ്റംഗസറ്റംഖര  മയാറുറ്റം.   കപയാലസ്പീസപ  ഹസനരതനികലയപ
ആവശരമയായ  ആളുകേസള  എടുക്കണറ്റം.  പകതയാ  ഇരുപതനി  അയയായനിരകമയാ



314 കകേരള നനിയമസഭ സസപ്ററ്റംബര് 29, 2016

സചെറുപക്കയാസര  കപയാലസ്പീസനികലയപ  റനിക്രൂടപ  സചെയണറ്റം.   ഇവനിസട  കപയാലസ്പീസപ  ഇല.
മൂകന്നകേയാല്  കകേയാടനി  ജനങ്ങള്ക്കപ  നയാല്പതനിനയായനിരകമയാ  അന്പതനിനയായനിരകമയാ
കപയാലസ്പീസയാണപ ഇവനിസടയുള്ളതപ.  ഒരു ഡന്യൂടനിക്കപ കപയാലസ്പീസനിസന ഇടുകമയാള് കവസറയാരു
ഡന്യൂടനിക്കപ  നനിയമനിക്കയാന്  അതനില്  ആളനില.   ഞങ്ങള്  വനിളനിച്ചു  കചെയാദനിക്കയാറുണപ.
അവനിസട  ഒരു  സവടനിവയപ  നടന  അതുസകേയാണപ  അകങ്ങയാട  കപയായനിരനിക്കുകേയയാണപ;
അതുകേഴനിഞനിടപ  വരയാസമന്നപ  പറയുറ്റം.  അകപയാള് പനിസന്ന ഇതനിസന്റെ  ആവശരവമനില.
അള്ടനികമറയായനിടപ  അവര് ഞങ്ങള്ക്കപ ആളനില ഇത്രകയയുളസവന്നയാണപ പറയുന്നതപ.
വയാഹനമനിലയാത,  ആള്ബലമനിലയാത ഒരു ഹസനരസത വച്ചുസകേയാണപ  രയാജരസത
സമത്തുറ്റം ജനങ്ങളുസട  ജസ്പീവനുറ്റം  സസത്തുറ്റം എങ്ങസന സറ്റംരകനിക്കുറ്റം?  അതുസകേയാണപ
കപയാലസ്പീസപ  കേമ്മേസ്പീഷസന്റെ  റനികപയാര്ടപ  കേയാരരകമമയായനി  നടപനിലയാക്കണറ്റം.
തനിരുവനന്തപുരറ്റം  നഗരതനില്,  മന്ത്രനിമയാസരലയാറ്റം  ഇരനിക്കുന്ന ഇഇൗ  നഗരതനില്  150
ഗുണകേളുണപ.   അവസര  ഇതുവസര  പനിടനിച്ചനില.  പലകപയാഴുറ്റം  ഗുണയാ  ഭരണമയാണപ
നഗരതനില്  നടക്കുന്നതപ.  സകേയാലപയാതകേങ്ങള്  നടക്കുന.  കേര്ക്കശമയായ
നടപടനികേസളടുക്കണറ്റം.  രയാഷസ്പീയപരമയാകയയാ എറ്റം.എല്.എ.മയാരുമയാകയയാ ആരപ വനിചെയാരനിച്ചയാലുറ്റം
ഒരു സസയാധസ്പീനതനിനുറ്റം വഴങ്ങയാന് പയാടനിലയാത ഒരു  കപയാലസ്പീസപ കസനയുണയാകേണറ്റം.
എങനില്  മയാത്രകമ  രയാജരതപ  നസ്പീതനി  നടപയാക്കയാന്  സയാധനിക്കുകേയുള.  ഒനരണപ
കേയാരരങ്ങള് കൂടനി പറഞപ ഞയാന്  അവസയാനനിപനിക്കുകേയയാണപ.  

അതുകപയാസല കപയാലസ്പീസനിസന്റെ മുഖവറ്റം  ശബ്ദവറ്റം മയാറണറ്റം.  കപയാലസ്പീസപ ജനസഇൗഹൃദ
കപയാലസ്പീസയായനിരനിക്കണറ്റം.  കേഴനിഞ  എല്.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  കേയാലതപ
സ്റ്റുഡന്റെപസപ കപയാലസ്പീസപ,  ജനഹമത്രനി കപയാലസ്പീസപ എന്നനിവ ഉണയായനിരുന.  ഇകപയാള്
അതനിനപ  സചെറനിയ  മങ്ങകലല്ക്കുനണപ.  പല  കപയാലസ്പീസപ  കസഷനുകേളനിലുറ്റം  ആളുകേള്ക്കപ
നനിര്ഭയമയായനി കപയാകേയാന് സയാധനിക്കുന്നനില.  കപയാലസ്പീസപ ആളുകേകളയാടപ മയാനരമയായനി സപരുമയാറണ
സമന്നപ  മുഖരമന്ത്രനി  കേര്ശനമയായനി  പറയണറ്റം.  ഞങ്ങള്  സചെല്ലുകമയാള്  ഇരനിക്കണ
സമസന്നയാസക്ക പറഞനിടപ കേയാരരമനില. പയാവസപടവര് കപയാലസ്പീസപ കസഷനനില് സചെന്നയാല്
എന്തയാണപ സനിതനി?  അതനിനപ ഇകപയാഴുറ്റം വലനിയ മയാറസമയാനമനില.  അതനിനപ മയാറമുണയാകേണറ്റം.

മനി  .   സസ്പീക്കര്:   ...സയസപ..... സയസപ.....അങ്ങയുസട സമയറ്റം കേഴനിഞ്ഞു.  

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവയാകേരന്:  സര്,  ബഹുമയാനസപട  പ്രതനിപകയാറ്റംഗങ്ങള്
ഇലയാതതുസകേയാണപ  എസന്റെ സറ്റംസയാരതനിനുതസന്ന  ഒരു  ഗുണമനില.  നമ്മേള്
അകങ്ങയാടമനികങ്ങയാടറ്റം കേണ്ടുസകേയാണനിരുന്നനിടപ എസന്തങനിലുറ്റം ഫലമുകണയാ?

മനി  .   സസ്പീക്കര്:   അസതയാസക്ക അറനിയുറ്റം.  പുറതറനിയുറ്റം.

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവയാകേരന്: സര്, അവസര സകേയാണ്ടുവരയാനുള്ള ശ്രമങ്ങസളസന്തങനിലുറ്റം
നടതണറ്റം.  പ്രതനിപകതനിസന്റെ  ആകകപങ്ങള്ക്കയാണപ  ഞങ്ങള്  മറുപടനി
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പറയുന്നതപ.  ഇന്ഡരയനിസല കകേയാണ്ഗസനിസന്റെ ഗതനിസയന്തയാണപ? ഒരു സറ്റംസയാനതപ
42  എറ്റം.എല്.എ.മയാര്  ഉണയായനിരുന്നതനില്  41  കപരുറ്റം കപയായനി.  ഇകപയാള് ഒരയാള്
ഉണപ.  ഇഇൗ  കകേയാണ്ഗസ്സുകേയാര്ക്കപ  നയാണമുകണയാ?  ഇവര്  കപയായനി  കവസറ  വല
പണനിയുറ്റം  സചെയണറ്റം.  ജനങ്ങള്  സതരസഞടുക്കസപട  കകേയാണ്ഗസനിസല
41  എറ്റം.എല്.എ.മയാരുറ്റം  കേയാലുവയാരനി  കപയായനിടപ  ആര്ക്കുറ്റം ഒരകരറ്റം  മനിണയാനനികല;
ശ്രസ്പീ.  രകമശപ  സചെന്നനിതലയ്ക്കുറ്റം  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മേന്  ചെയാണനിക്കുറ്റം  നയാക്കനികല?  ഇവനിസട
എസന്തയാരു ശഇൗരരമയാണപ.  ഗുജറയാതനില് കപയായനി ശഇൗരരറ്റം കേയാണനിക്കണറ്റം.  തകേര്ന
തരനിപണമയായ  ഇന്ഡരയനിസല  ജവഹര്ലയാല്  സനഹ്റുവനിസന്റെ  കകേയാണ്ഗസനിസന
മന്യൂസനിയതപ വയയാറയായനി. കകേരളതനിസല എല്.ഡനി.എഫപ. ഗവണ്സമന്റെനിലുള്ള ഞങ്ങള്
കുറച്ചുകപര്  ഇന്ഡരയനില്  ആപത്തു  വരയാതനിരനിക്കയാന്  കനയാക്കുന.  ഫസ്പീസപ
വര്ദ്ധനസവനറ്റം  പറഞപ  അതനിസന  തലനിസപയാളനിക്കയാന്  കനയാക്കുന;  ഇതപ  എന്തു
നരയായമയാണപ?  മയാകനജുസമന്റുകേളുസട  ഫസ്പീസപ  വര്ദ്ധനവപ  ഇരനിക്കസട.  പരനിയയാരറ്റം
സമഡനിക്കല്  കകേയാകളജനിസല  ഫസ്പീസപ  വര്ദ്ധനവപ  കുറച്ചയാല്  ഞങ്ങള്  ഇഇൗ  സമരറ്റം
പനിന്വലനിക്കയാസമന്നയാണപ  അവര്  അവസയാനറ്റം  പറഞതപ.  അസതയാനറ്റം  വനിടസകേയാടുക്കരുതപ;
കേയാരണറ്റം അതപ സപയാളനിസഞന്നപ ജനങ്ങള്ക്കറനിയയാറ്റം. അകപയാള് പരനിയയാരതപ ഫസ്പീസപ
കുറച്ചയാല്  മതനി;  മറ്റു  മയാകനജുസമന്റുകേള്സക്കലയാറ്റം  ഇഷ്ടറ്റം  കപയാസല  ഫസ്പീസപ
വര്ദ്ധനിപനിക്കയാസമന്നയാണപ. ആ  കേച്ചവടമയാണപ  അവര്  ഉകദ്ദശനിക്കുന്നതപ.  നന്നയായനിടപ
സമരറ്റം സചെയസട.  ഞങ്ങളുസമയാസക്ക സമരറ്റം സചെയ്തനിടണപ.  ഗകനഡപ എനപറഞയാല്
ഇത്ര ആവലയാതനി എന്തയാണപ? ഞങ്ങള്ക്കുകനസര എന്തപ  മൃഗസ്പീയമയായനിടയാണപ ഗകനഡപ
എറനിഞതപ;  സസ്പീക്കര്  ഇവനിസട  ഉണയായനിരുന്നകലയാ.  അന്നപ  ഇവര്  സചെറനിയ
ആളുകേളയായനിരുകന്നയാ;  വഴനി നടക്കയാന് സമ്മേതനികച്ചയാ;  ജയാഥ നടതയാന് സമ്മേതനികച്ചയാ;
അടനിച്ചുനനിരതനി;  അഞ്ചുസകേയാലറ്റം സമരതനിനപ കപയാ  യ വനിദരയാര്തനികേളുസട നനിലവനിളനിയയായനിരുന.
ഇകപയാള്  വലനിയ  ധര്മ്മേകരയാഷറ്റം  സകേയാള്ളുന.   മൂനനയാലപ  ആളുകേള്  കേനിടക്കുന.
കേനിടക്കസട;  മഹയാത്മയാഗയാനനി  കുസറ  നയാള്  നനിരയാഹയാരറ്റം  കേനിടന.  അതനിനപ  വലനിയ
കുഴപസമയാനമനില.  

മനി  .   സസ്പീക്കര്  : ......പസ്പീസപ കേണ്ക്ലൂഡപ...... പസ്പീസപ കേണ്ക്ലൂഡപ... 

ശ്രസ്പീ  .    സനി  .    ദനിവയാകേരന്:  സര്,  അവസര  നനിയമസഭയനികലയപ  അങ്ങപ  പ്രകതരകേമയായനി
കണനിച്ചുസകേയാണ്ടുവരണറ്റം. ജനയാധനിപതരതനില് പ്രതനിപകറ്റം കവണറ്റം.  ഞയാന് എസന്റെ
വയാക്കുകേള് അവസയാനനിപനിക്കുന. ഇഇൗ ധനയാഭരര്തനകേസള ശക്തമയായനി പനിന്തുണയ്ക്കുന.

[അദ്ധരകകവദനിയനില് മനി. സഡപന്യൂടനി സസ്പീക്കര്]

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    സകേ  .    ശശനി:  സര്,  ധനയാഭരര്തനകേസള  ഞയാന്  ശക്തമയായനി
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പനിന്തുണയ്ക്കുകേയയാണപ.  കകേരളതനിസല ജനങ്ങള് വളസര അഭനിമയാനകതയാടുകൂടനി കേണ
ഈ ഗവണ്സമന്റെപ  നയാലപ  മയാസറ്റം പനിന്നനിടനിരനിക്കുകേയയാണപ.   സയാമൂഹരജസ്പീവനിതതനിസന്റെ
എലയാ കമഖലയനിലുറ്റം  വലനിയ കനടങ്ങളുണയാക്കനിയ ഇഇൗ ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  കേഴനിഞ
കേയാലസത  ഏതു  വകുസപടുത്തു  പരനികശയാധനിച്ചയാലുറ്റം  അഭനിമയാനകേരമയായ,  മയാതൃകേയാപര
മയായനിടള്ള  കേയാരരങ്ങള്  ചൂണനിക്കയാണനിക്കയാന്  സയാധനിക്കുറ്റം.  എന്നയാലുറ്റം  ഒരു  ഗവണ്സമന്റെനിസന
സറ്റംബനനിച്ചനിടകതയാളറ്റം അതനിസന്റെ മുഖസമന്നപ  പറയുന്നതപ കപയാലസ്പീസപ തസന്നയയാണപ.
ആ കപയാലസ്പീസനിസന്റെ പ്രവര്തനതനില്   കേഴനിഞ കേയാലതനില് നനിന്നപ വരതരസമയായനി
ജനകേസ്പീയമയായ  ഒരു   മുഖറ്റം  കകേരളതനിസല  കപയാലസ്പീസനിനുണയാക്കയാന്  കനതൃതസറ്റം
സകേയാടുക്കുന  എനള്ളതുതസന്നയയാണപ  ഇഇൗ  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  ഏറവറ്റം  പ്രധയാനസപട
കനടസമന പറയുന്നതപ.  ഒരു  സയാധയാരണക്കയാരസന്റെ ജസ്പീവനിതവരഥയുസട ചൂടപ/ഉഇൗഷയാവപ
അറനിയുന്ന ഒരു ശക്തമയായ രയാഷസ്പീയ പ്രസയാനതനിസന്റെ  കനതയാവയായ ബഹുമയാനസപട
മുഖരമന്ത്രനിയുസട കേസ്പീഴനില് കകേരളതനിസന്റെ നനിയമ സമയാധയാനറ്റം  കേഴനിഞ കേയാലതനില്
നനിന്നപ വരതരസമയായനി ഏസറ ഭദമയായനിരനിക്കുന.   ഇവനിസട കനരസത ദനിവയാകേരന് സയാര്
സറ്റംസയാരനിച്ചതുകപയാസലയുള്ള  ഒറസപട  സറ്റംഭവങ്ങളുണയായനിരനിക്കയാറ്റം.  എന്നയാല്  സപയാതുസവ,
കകേരളതനിസല കപയാലസ്പീസനിസന്റെ സസഭയാവറ്റം മയാറനിയനിടണപ.    ജനകേസ്പീയമയായ ഒരു മുഖറ്റം
കകേരളതനിസല  കപയാലസ്പീസനിനുണയായനിടണപ.  ആരപ  ഭരനിച്ചയാലുറ്റം  സയാധയാരണ  ക്കയാരയായ
ജനങ്ങള്  ആഗഹനിക്കുന്നതപ  സമയാധയാനപരമയായ  ജസ്പീവനിതമയാണപ.  ആസരയുറ്റം
കപടനിക്കയാസത  വഴനി  നടക്കയാനുറ്റം  വസ്പീടനില്  കേനിടനറങ്ങയാനുറ്റം  കജയാലനി  സചെയയാനുറ്റം
എസന്തങനിലുറ്റം  പരയാതനിയുസണങനില്  അതപ  കപയാലസ്പീസപ  കസഷനനില്  കേയറനിസച്ചന്നപ
നനിര്ഭയമയായനി പറയയാനുസമയാസക്കയുള്ള സസയാതന്ത്രരമയാണപ,  അവകേയാശമയാണപ  ജനങ്ങള്
ആഗഹനിക്കുന്നതപ.  ഇക്കയാരരതനില്  മയാതൃകേയാപരമയായ  പ്രവര്തനറ്റം  കേയാഴ്ചവയയാന്
കകേരളതനിസന്റെ ആഭരന്തര വകുപനിനപ  കേഴനിഞനിടണപ എനള്ളതുസകേയാണ്ടുതസന്ന ഇഇൗ
ആഭരന്തര വകുപനിസന ഞയാന് അഭനിനന്ദനിക്കുകേയയാണപ.      സറ്റംസയാനതപ നനിയമവയാഴ്ച
ഉറപ്പുവരുതയാന്  കേഴനിഞനിടണപ.  കുറകൃതരങ്ങള്സക്കതനിസര  ശക്തമയായ  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കയാന്  കേഴനിയുന്നതുസകേയാണപ  അവ  ഗണരമയായനി  കുറച്ചു  സകേയാണ്ടുവരയാന്
സയാധനിച്ചനിടണപ.  കേഴനിഞ അഞപ സകേയാലതനില് നയാലപ  സകേയാലവറ്റം തുടര്ച്ചയയായനി ഒരു
പ്രകദശസത  സര്ക്കനിള്  ഇന്സസകറയായനിരുന്ന  ഉകദരയാഗസന്,  യു.ഡനി.എഫപ-നുറ്റം
കകേയാണ്ഗസനിനുറ്റം കവണനി ഏതപ വനിടുകവലയുറ്റം സചെയയാന്  മടനിയനിലയാത ആളയായനിരുന.
അകദ്ദഹറ്റം  ഞയാന്  ഉള്സപസടയുള്ള  നനിരവധനി  പ്രവര്തകേര്സക്കതനിസര  നനിരവധനി
തവണ  കേള്ളകക്കസപ  എടുക്കുകേയുറ്റം  അകേയാരണമയായനി  കസഷനനില്  വനിളനിപനിക്കുകേയുറ്റം
എങ്ങസനസയയാസക്ക  കദയാഹനിക്കയാകമയാ  അങ്ങസനസയയാസക്ക  കദയാഹനിക്കുകേയുറ്റം  യുവജന
പ്രവര്തകേസര കേള്ളകക്കസനില്സപടുതനി ഒന്നരമയാസകതയാളറ്റം ജയനിലനില് അടയ്ക്കുകേയുറ്റം
സചെയ്ത  അനുഭവറ്റം  എനനിക്കുണപ.   ആ  ഉകദരയാഗസന്  ഒരയാഴ്ച  മുമപ  എസന്ന  വനിളനിച്ചപ
എങ്ങസനസയങനിലുറ്റം  ഒറപയാലറ്റം  സര്ക്കനിള്  ഇന്സസകറയായനി  കപയാസനിറ്റംഗപ  വയാങ്ങനിതരയാന്
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പറ്റുകമയാസയന്നപ കചെയാദനിച്ചു. കേഴനിഞ കേയാലതപ കകേയാണ്ഗസ്സുകേയാരയാണപ എസന്നസക്കയാണപ
ഇസതയാസക്ക  സചെയനിപനിച്ചസതനറ്റം  ഇനനി  മുതല്  നനിങ്ങള്  പറയുന്നതപ  മയാത്രറ്റം
സചെയയാസമനറ്റം  പറഞ്ഞു.  സനി.പനി.ഐ.(എറ്റം)-കേയാര്  മയാത്രറ്റം  പറഞയാല്  അനുസരനിക്കുന്ന,
ഏസതങനിലുറ്റം  ഇടതുപക  ജനയാധനിപതര  മുന്നണനിയുസട  പ്രവര്തകേര്  മയാത്രറ്റം
പറഞയാല് കകേള്ക്കുന്ന ഒരു കപയാലസ്പീസപ ഉകദരയാഗസസനയല, നസ്പീതനി നടപനിലയാക്കുന്ന
ഒരു ഉകദരയാഗസസനയയാണപ ഞങ്ങള്ക്കപ കവണസതന്നപ ഞയാന് മറുപടനിയുറ്റം പറഞ്ഞു.
അയയാള്  തനിരുവനന്തപുരത്തുകേയാരനയാണപ.  ഇകപയാള്  ഇവനിസടയുണപ.   അയയാള്ക്കപ
ഇവനിസടയല,  ഒറപയാലതപ  കപയാസനിറ്റംഗപ  കേനിടണറ്റം.  ഇക്കയാരരതനിസലലയാറ്റം  ശരനിയയായ
നനിലപയാടപ  സസസ്പീകേരനിക്കയാന്  ഈ  ഗവണ്സമന്റെനിനപ  കേഴനിയുനണപ.  ആസരയുറ്റം
കപടനിക്കയാസത  കകേരളതനിസല  കപയാലസ്പീസപ  കസഷനുകേളനില്  കേയറനി  സചെലയാന്  ഇന്നപ
ആളുകേള്ക്കപ സയാധനിക്കുന. മയാത്രമല പരയാതനി സകേയാടുക്കയാന് കപയായയാല് പരയാതനിക്കയാരന്
ശനികനിക്കസപടുന്ന  ഒരു  അവസ  ഇന്നനില.  വയാദനിസയ  പ്രതനിയയാക്കുന്ന  ഒരു
ഉകദരയാഗസനുറ്റം  ഇന്നപ  കകേരളതനിസല  കപയാലസ്പീസപ  കസഷനുകേള്  അടക്കനി
ഭരനിക്കുന്നനിലയാസയന്നതയാണപ ഈ ഭരണതനിസന്റെ ഏറവറ്റം പ്രധയാനസപട കനടറ്റം. ഇതനിനപ
വരക്തമയായ  കേണക്കുണപ.  നനിയമസഭയനില്  എസന്റെ  കചെയാദരതനിനപ  ബഹുമയാനരനയായ
മുഖരമന്ത്രനി നല്കേനിയ മറുപടനിയനില് കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷക്കയാലറ്റം കകേരളതനില് നടന്ന
ക്രൂരമയായ  സകേയാലപയാതകേങ്ങളുസടയുറ്റം  ബലയാല്സറ്റംഗങ്ങളുസടയുറ്റം  തടനിപ്പുകേളുസടയുറ്റം
സവടനിപ്പുകേളുസടയുറ്റം  എലയാറ്റം  കേണക്കുകേളുണപ.  സമയക്കുറവസക്കയാണപ  ഞയാന്  അതപ
വനിശദസ്പീകേരനിക്കയാന്  ആഗഹനിക്കുന്നനില.  കുറകൃതരങ്ങള്  ഏറവറ്റം  വര്ദ്ധനിച്ച
കേയാലമയായനിരുന കേഴനിഞ  5  സകേയാലസത യു.  ഡനി.  എഫപ.  ഭരണകേയാലറ്റം.   കുറകൃതരങ്ങള്
സപരുകുകമയാള്  നമ്മുസട  കപയാലസ്പീസപ  സറ്റംവനിധയാനറ്റം  കനയാക്കനി  നനില്ക്കുകേയയായനിരുന്നനികല?
സസ്പീകേള്ക്കപ  പുറതനിറങ്ങനി  നടക്കയാന്  കേഴനിയനിസലന്നപ  മയാത്രമല  വസ്പീടനിനകേതപ
ഹസസരരമയായനി,  ഹധരരകതയാടുകൂടനി  ഇരനിക്കയാന്  കേഴനിയുമയായനിരുകന്നയാ?  അതനിസന്റെ
ഏറവറ്റം വലനിയ ഉദയാഹരണമകല ജനിഷയുസട സകേയാലപയാതകേറ്റം.  യു.  ഡനി.  എഫപ.  സന്റെ
ഭരണകേയാലതപ ആ പ്രതനികേസള പനിടനിക്കയാനലകലയാ രകനിക്കയാനകല ശ്രമറ്റം  നടന്നതപ.
2016  ഏപ്രനില്  28-ാം തസ്പീയതനിയയാണപ ജനിഷ സകേയാല സചെയസപടതപ.  അഞപ ദനിവസറ്റം
കേഴനിഞയാണപ ഈ സകേയാലപയാതകേതനിസന്റെ വയാര്ത പുററ്റംകലയാകേറ്റം അറനിഞതപ.  അതപ
മൂടനിവച്ചതപ  പ്രതനികേസള  രകനിക്കയാന്  കവണനിയയായനിരുന്നനികല?  സഖയാവപ  പനിണറയായനി
വനിജയസന്റെ  കനതൃതസതനിലുള്ള  ഈ  ഗവണ്സമന്റെപ  അധനികേയാരതനില്വന്നപ
നയാളുകേള്ക്കുള്ളനില്  തസന്ന  പ്രതനിസയ  പനിടനിക്കയാന്  സയാധനിച്ചു.  എസന്റെ  നനികയയാജകേ
മണ്ഡലതനിസല സഇൗമരയുസട  സകേയാലപയാതകേവമയായനി  ബനസപടപ  കേഴനിഞ ദനിവസറ്റം
ബഹുമയാനരനയായ പ്രതനിപകകനതയാവപ ഒരു സബ്മനിഷന് സകേയാടുതനിരുന. സഇൗമരയുസട
മരണവമയായനി ബനസപട സുപ്രസ്പീറ്റംകകേയാടതനി വനിധനിയുസട അടനിസയാനതനിലയാണപ അകദ്ദഹറ്റം
സബ്മനിഷന്  സകേയാടുതതപ.  പസക  ബഹളതനിനനിടയനില്  അകദ്ദഹതനിനപ  അതപ
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സഭയനില്  അവതരനിപനിക്കയാന്  സയാധനിച്ചനില.   സഇൗമരസയ  സകേയാലസപടുതനിയ
കഗയാവനിന്ദച്ചയാമനിയുസട  വധശനിക  ഇളവസചെയ്തപ  ജസ്പീവപരരന്തമയാക്കനി  മയാറനിയതയായനി
സുപ്രസ്പീറ്റംകകേയാടതനിയുസട വനിധനി വന.  അതുകപയാലുറ്റം ഈ ഗവണ്സമന്റെനിസനതനിരയായ ഒരു
ആകരയാപണമയായനി  സകേയാണ്ടുവന്നപ  ഗവണ്സമന്റെനിസന  മുള്മുനയനില്  നനിര്തയാനുള്ള
പരനിശ്രമമുണയായനികല? കേയാകേനുറ്റം കേഴുകേനുറ്റം വടമനിടപ പറക്കുന്നതുകപയാസല കകേയാണ്ഗസപ
കനതയാക്കന്മേയാസരലയാറ്റം  സഇൗമരയുസട  വസ്പീടനില്  നനിരന്തരറ്റം  കേയറനിയനിറങ്ങുകേയയാണപ.
സഇൗമരയുസട  അമ്മേസയസക്കയാണപ  ഈ  ഗവണ്സമന്റെനിസനതനിരയായനി  പറയനിപനിക്കയാന്
ശ്രമനിച്ചു. അവര്ക്കപ അതനിനപ ഒരനിക്കലുറ്റം കേഴനിയനില. ഞയാസനയാരു കേയാരരറ്റം അറനിയനിക്കയാന്
ആഗഹനിക്കുന.  പ്രതനിപകറ്റം  ഇവനിസട  ഇസലങനിലുറ്റം  പുറത്തുണയാകുമകലയാ,  ഇതപ
കകേള്ക്കുനണയാകുമകലയാ?  ഈ  ഗവണ്സമന്റെനില്  എനനിക്കപ  വനിശസയാസമുണപ,
മുഖരമന്ത്രനിയനില്  എനനിക്കപ  വനിശസയാസമുസണന്നപ  സഇൗമരയുസട  അമ്മേ  കേറതസ്പീര്ത്തു
പറഞ്ഞു.  അതുസകേയാണപ  പ്രതനിപകതനിസന്റെ   ആഗഹസമയാനറ്റം  നടക്കയാന്
കപയാകുന്നനില. കേഴനിഞ  കേയാലസത  അനുഭവങ്ങസളയാസക്ക  പ്രതനിപകറ്റം  മറന്നപ
കപയാകുകേയയാണപ.  ഞങ്ങള്ക്കപ  മറക്കയാന്  സയാധനിക്കനില.  ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മേന്  ചെയാണനി
ഭരനിക്കുകമയാള്  കപയാലസ്പീസനിസന്റെയുറ്റം  വനിജനിലന്സനിസന്റെയുസമലയാറ്റം  ഹകേയ്ക്കുറ്റം  കേയാലനിനുറ്റം
ചെങ്ങലയനിടപ  നനിര്തനിയനികല;  എന്തുസകേയാണയാണപ  അങ്ങസന  സറ്റംഭവനിച്ചതപ?
ജയനിലനിനകേതപ  കേഴനികയണ  ആളുകേള്  നയാടപ  ഭരനിച്ചയാല്  ഒരു  നയാടനിനപ  എസന്തലയാറ്റം
ദുരന്തമുണയാകുകമയാ ആ ദുരന്തമയാണപ കേഴനിഞ അഞ്ചു സകേയാലക്കയാലറ്റം കകേരളറ്റം കേണതപ.
ഒന്നനിനു  പനിറകകേ  മസറയാന്നയായനി  ഗുരുതരമയായ  അഴനിമതനി  ആകരയാപണങ്ങള്,
അസയാന്മേയാര്ഗ്ഗനികേ പ്രവര്തനങ്ങളുമയായനി ബനസപട ആകരയാപണങ്ങള്, സകേയാള്ളകേള്,
സകേയാലപയാതകേങ്ങള്,  ഭവന  കഭദനങ്ങള്  ഇവസയലയാറ്റം  തനിമനിര്തപ  നടക്കുകമയാഴുറ്റം
വരക്തമയായ സതളനിവണയായനിടറ്റം, എവനിസട സതളനിവപ, എന്തയാണപ സതളനിവപ, എന്തപ കകേസപ
എന്നപ  കചെയാദനിച്ച  ആളുകേളയാണപ  ഇവനിസട  ഇരനിക്കയാന്  സയാധനിക്കയാസത  ഈ  ചെര്ച്ച
കകേള്ക്കയാന് കപയാലുറ്റം മനസനിലയാസത പുറത്തുകപയായതപ.  ഞയാന് കചെയാദനിക്കസട, ഇവര്ക്കപ
എസന്തങനിലുറ്റം പറയയാന് സയാധനിക്കുകമയാ?  അഴനിമതനിയനില് മുങ്ങനിക്കുളനിച്ച ആളുകേളയാണപ
സഭയകേതനിരുന്നപ  കുഴപമുണയാക്കനി  പുറത്തുകപയായനി  സമരറ്റം  നടതനിസക്കയാണനിരനിക്കുന്നതപ.
നനിരയാഹയാരറ്റം  ദുര്കമദസപ  കപയാകേയാന് നലതയാണപ.  കവസറസയയാന്നനിനുറ്റം  പറനില.  ഇവനിസട
നടതനിസക്കയാണനിരനിക്കുന്ന  സമരസത  കകേരളതനിസന്റെ  സപയാതുസമൂഹറ്റം  അറ്റംഗസ്പീകേരനിക്കുന്നനിസല
നള്ളതയാണപ യയാഥയാര്തരറ്റം.  കപയാലസ്പീസനിസന്റെ  നയറ്റം  വരക്തമയാക്കനിസക്കയാണപ  ഒരു
പ്രതനികേയാര നടപടനിയുറ്റം എടുക്കനിസലന്നപ മുഖരമന്ത്രനി പറഞ്ഞു. കേഴനിഞ 5 സകേയാലക്കയാലറ്റം
യു. ഡനി. എഫപ. മന്ത്രനിമയാര് നടതനിയ സകേയാള്ളരുതയായ്മകേള് പുറത്തുസകേയാണ്ടുവരയാന് ഒരു
പ്രതനികേയാര  നടപടനിയുറ്റം  ആവശരമനില.  നടന്നനിടള്ള  എലയാ  അഴനിമതനിയനിലുറ്റം
സകേടുകേയാരരസതയനിലുറ്റം  സകേയാള്ളയനിലുസമലയാറ്റം  പ്രകേടമയായ  സതളനിവകേളുണപ.  നനിയമറ്റം
നനിയമതനിസന്റെ  വഴനിക്കുകപയാകുസമന്നയാണപ  മുഖരമന്ത്രനി  പ്രഖരയാപനിച്ചതപ.  പണസതകപയാസല
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കജയാപസനയാനമനിലകലയാ  അതുസകേയാണപ  തനികേച്ചുറ്റം  ട്രയാന്സയാരന്റെയാണപ  കേയാരരങ്ങള്.
മയാത്രമല  കകേരള  കപയാലസ്പീസനിനപ  ഒരു  പുതനിയ  മുഖറ്റം  സകേയാടുക്കയാന്  സയാധനിച്ചു.
ജസ്പീവകേയാരുണര പ്രവര്തനങ്ങളനില്  കകേരള കപയാലസ്പീസനിസന നനികയയാഗനിച്ചു.  അതയാണപ 
'  SOFT  ' (Save  Our  Fellow  Traveller)  കപയാലുള്ള  പദ്ധതനികേള്. അതനിസന്റെ
വനിശദയാറ്റംശങ്ങളനികലയ്സക്കയാനറ്റം കപയാകുന്നനില.  കകേരളതനിസല ഒരു സപയാതുപ്രവര്തകേസനയുറ്റം
കേരനിനനിയമതനില്സപടുതനി  തുറുങനിലടയ്ക്കുന്ന ഒരു സനറനികകേടുറ്റം  നസ്പീതനികകേടുറ്റം  സഖയാവപ
പനിണറയായനി  വനിജയന്  കനതൃതസറ്റം  സകേയാടുക്കുന്ന  ഈ  ജനകേസ്പീയ  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ
ഭയാഗത്തുനനിനറ്റം  ഉണയാകേനിസലന്നപ  അഭനിമയാനകതയാടുകൂടനി  പറയയാന്  സയാധനിക്കുറ്റം.
സതരസഞടുപനില്  കതയാറയാലുറ്റം  അധനികേയാരറ്റം  നഷ്ടസപടയാലുറ്റം  ദു:ഖമുണയാകുസമന്നപ
യു.ഡനി.എഫപ.കേയാര്  വസ്പീണ്ടുറ്റം  സതളനിയനിച്ചുസകേയാണനിരനിക്കുകേയയാണപ.  അതുസകേയാണപ
സഭയകേതനിരനിക്കയാന്  സയാധനിക്കയാസത  അവര്  ഇറങ്ങനികപയാകുകേയയാണപ.  ഒരു  കേയാരരറ്റം
ബഹുമയാനസപട  സസ്പീക്കസറ  അറനിയനിക്കയാന്  ആഗഹനിക്കുകേയയാണപ,  കകേരളതനിസല
ലകക്കണക്കനിനപ  മനുഷരരുസട  വനികേയാരമയായ,  പ്രതസ്പീകകേളുസട  പ്രകേയാശകഗയാപുരമയായ
കകേരളതനിസല  ഇടതുപക  ജനയാധനിപതര  മുന്നണനി  ഗവണ്സമന്റെനിനുറ്റം  അതനിനു
കനതൃതസറ്റം  സകേയാടുക്കുന്ന   മുഖരമന്ത്രനി  സഖയാവപ  പനിണറയായനി  വനിജയനുസമതനിരയായനി,
അകദ്ദഹതനിസന്റെ  പ്രസറ്റംഗറ്റം  നനിയമസഭയകേതപ  തുടര്ച്ചയയായനി  തടസസപടുതനിയനിടറ്റം
അകദ്ദഹതനിസന  രണ്ടുകപര്  കേരനിസങയാടനി  കേയാണനിക്കയാന്  ചെയാടനി  വസ്പീണനിടറ്റം  ഈ
നനിയമസഭയകേതപ ഞങ്ങള്  അതനിരുവനിടയാതതപ ഈ സഭകയയാടുള്ള ആദരവസകേയാണപ
മയാത്രമയാണപ,  ജനയാധനിപതര  മൂലരങ്ങകളയാടുള്ള  ഞങ്ങളുസട  പ്രതനിപതനിസകേയാണ്ടു
മയാത്രമയാസണന്നപ  അറനിയനിച്ചുസകേയാണപ  ഈ  ധനയാഭരര്തനകേസള  പനിന്തയാങ്ങനിസക്കയാണപ
ഞയാന് എസന്റെ വയാക്കുകേള് അവസയാനനിപനിക്കുന.    

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജയാര്ജപ:  സര്,  ബഹുമയാനസപട  പനിണറയായനി  സഖയാവനിസന്റെ
ഗവണ്സമന്റെപ അധനികേയാരതനില് വന്നനിടപ മൂന്നപ മയാസറ്റം കേഴനിഞകതയുള. അതുസകേയാണപ
ഒരു  വനിലയനിരുതലനിനപ സമയമയാസയന്നപ ഞയാന് കേരുതുന്നനില.  ഇഇൗ ഗവണ്സമന്റെനിനപ
40  ശതമയാനറ്റം  മയാര്ക്കപ  സകേയാടുക്കയാന്  ഒരു  മടനിയുമനിസലന്നപ  ഞയാന്  പരസരമയായനി
പറഞതയാണപ. തുടക്കറ്റം എലയാ കേയാരരങ്ങളനിലുറ്റം വളസര നന്നയായനിടസണന്ന അഭനിപ്രയായക്കയാരനയാണപ
ഞയാന്. ഒരു കേയാരരറ്റം ഞയാന് ആദരറ്റം സൂചെനിപനിക്കുകേയയാണപ, ബഹുമയാനസപട പനിണറയായനി
സഖയാവപ  കകേരളതനിസന്റെ  മുഖരമന്ത്രനിയയാണപ.  മൂന്നരകക്കയാടനി  ജനങ്ങളുസട  മുഖരമന്ത്രനിയയാണപ.
അതലയാസത  ശ്രസ്പീ.  പനി.  സകേ  ശശനി  സറ്റംസയാരനിച്ചതുകപയാസല  ശശനിയുസട  മയാത്രറ്റം
മുഖരമന്ത്രനിയല.  ബഹുമയാനസപട  സമമര്  ഉള്സപടുന്ന  മൂന്നരകക്കയാടനി  ജനങ്ങളുസട
മുഖരമന്ത്രനിയയാണപ.  ഞയാനുറ്റം അതനില് ഒരയാളയാണപ.  അങ്ങസന കേണക്കയാക്കനിയയാല് മതനി.
നനിങ്ങസള  എലയാവസരയുറ്റം  കതയാല്പനിച്ചുസകേയാണയാണകലയാ  ഞയാന്  ഇവനിസട  വന്നതപ.
മുഖരമന്ത്രനി  എന്ന  നനിലയനില്  അകദ്ദഹറ്റം  സറ്റംസയാരനിക്കുന്ന  കേയാരരങ്ങള്ക്കപ  പ്രകതരകേ
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ഭവരതയുറ്റം  ആദരവറ്റം  കേല്പനിക്കസപകടണതയാണപ.  ബഹുമയാനസപട  മുഖരമന്ത്രനികയയാടപ
വളസര വനിനയകതയാടുകൂടനി, അങ്ങയുസട  നന്മേ മയാത്രറ്റം ആഗഹനിച്ചുസകേയാണപ, കകേരളസത
ശക്തമയായനി നയനിക്കയാന് കേഴനിയുന്ന ഒരു കനതയാവയാണപ  എനള്ള വനിശസയാസകതയാടുകൂടനി
തസന്ന  പറയുന,  അങ്ങപ  കകേരളതനിസല  മുഖരമന്ത്രനിയയായനി  മയാത്രകമ  വരുന്ന
അഞ്ചുസകേയാലവറ്റം  സറ്റംസയാരനിക്കയാവൂ.  എ.സകേ.ജനി.  സസന്റെറനില്  കപയാകുകമയാള്  അങ്ങപ
പയാര്ടനിയുസട കലയാക്കല് സസക്രടറനിവസര ആയനികക്കയാളൂ, എനനിസക്കയാരു വനികരയാധവമനില.
അതപ  അങ്ങയുസട  സസയാതന്ത്രരമയാണപ.  മുഖരമന്ത്രനി  പയാര്ടനിയനിസല  കപയാളനിറപബന്യൂകറയാ
സമമറയാണപ. ആ നനിലയപ അവനിസട സറ്റംസയാരനിക്കയാറ്റം. പകക കകേരളതനിസന്റെ മുഖരമന്ത്രനി
എന്ന നനിലയനിലുള്ള മയാററ്റം അങ്ങയനില്നനിന്നപ  നനിര്ബനമയായുറ്റം ഉണയാകേണറ്റം.  അങ്ങപ
അഞ്ചുവര്ഷറ്റം  കകേരളതനിസല  മുഖരമന്ത്രനിയയായനിരനിക്കസട  എന്ന  കേയാഴ്ചപയാകടയാടു
കൂടനിതസന്നയയാണപ ഞയാന് പറയുന്നതപ.  കവസറയാരു പ്രധയാനസപട കേയാരരറ്റം,  കപയാലസ്പീസപ
ഡനിപയാര്ടപസമന്റെനിനപ ഇങ്ങസന കപയാകേയാന് കേഴനിയുകമയാ? ഡനി.  ജനി.  പനി.  മയാര് എത്രയയായനി,
എ.ഡനി.ജനി.പനി.മയാര്  എത്രയയായനി,  സഎ.ജനി.മയാര്  എത്രയയായനി?  എന്തു  ഗുണറ്റം?
ഗുണമനിലയാസത എണറ്റം കൂടനിയതുസകേയാണപ എസന്തങനിലുറ്റം ലയാഭമുകണയാ? മുഖരമന്ത്രനിസയയുറ്റം
മറ്റുമന്ത്രനിമയാസരയുസമയാനറ്റം  കുറസപടുതനിയനിടപ  കേയാരരമനില.  പണ്ടുകേയാലതപ  ഒസരയാറ
സഎ.ജനി.  മയാത്രമയായനിരുന്നകപയാഴുളള   ക്രമസമയാധയാന  രറ്റംഗസത  കപയാലസ്പീസനിസന്റെ
പ്രവര്തനങ്ങളുറ്റം  ഇകപയാഴസത  പ്രവര്തനങ്ങളുമയായനി  തയാരതമരസപടുത്തുകമയാള്,
ആ നനിലയനികലയപ കപയാകേയാന് കപയാലസ്പീസനിനപ കേഴനിയുന്നനില.  അതപ എന്തുസകേയാണയാണപ?
കപയാലസ്പീസനിസന്റെ ഗുണനനിലവയാരറ്റം വര്ദ്ധനിപനിക്കണറ്റം. എന്കേസയറനി,  ഇന്സവസനികഗഷന്,
ഇന്റെലനിജന്സപ  എന്നനിവയനില്  മയാററ്റം  വരുതണറ്റം.  സസക്രറ്റം  ബയാഞനിസന്റെ
ഉതരവയാദനിതസമന്തയാണപ?  ഇസതലയാറ്റം  ഇയര്മയാര്ക്കപ  സചെയ്തപ  സകേയാടുക്കയാന്
മുഖരമന്ത്രനിക്കപ  കേഴനിയണറ്റം.  കേള്ളന്മയാസര  പനിടനിക്കയാന്  വനിജനിലന്സപ  എന്തനിനയാണപ
കപടനിക്കുന്നതപ.  വനിജനിലന്സപ എനപറയുകമയാള് ഇവനിസടയുളള ഒരു കേകനിക്കപ എന്തു
ബഹളമയാണപ.  മുഖരമന്ത്രനിയുസട  പുറസകേ  നടക്കുകേയയാണപ.  വലനിയ  കേള്ളന്മേയാസരയാസക്ക
മുഖരമന്ത്രനിയുസട  കേയാലപ   തനിരുമ്മേനിതനിരുമ്മേനി,  ഇകപയാള്  കേയാലനില്  കരയാമമനിസലന്നയാണപ
ഞയാന്  കകേടതപ.  ശരനിയയാകണയാസയന്നപ  എനനിക്കറനിയനില.  കേള്ളന്മേയാസരയാസക്ക
കേയാലുതനിരുമ്മേയാന് വരുറ്റം. അതപ ആരയാസണനള്ളതപ നനിങ്ങള്ക്കുറ്റം എനനിക്കുറ്റം അറനിയയാറ്റം.
ആരപ  കേയാലപ  തനിരുമ്മേനിയയാലുറ്റം  ഇഇൗ രയാജരതനിസന്റെ സപയാതുസസതപ  കേടവസന സവറുസത
വനിടയാന്  പയാടനില.  അവനപ  കേല്ത്തുറുങപ  കേയാണനിച്ചുസകേയാടുക്കണറ്റം.  അതപ
കേയാണനിച്ചുസകേയാടുക്കുകമയാള്  മയാത്രകമ  സഖയാവപ  പനിണറയായനി  വനിജയന്,  മുഖരമന്ത്രനി
പനിണറയായനി  വനിജയനയാകുകേയുള.  അതനിസലയാരു  വനിടവസ്പീഴ്ചയുറ്റം  കേയാണനിക്കരുതപ.
ഞയാസനയാരു സചെറനിയ ഉദയാഹരണറ്റം ചൂണനിക്കയാണനിക്കയാറ്റം.  ഒരു എറ്റം. എല്. എ. യുറ്റം ഇതപ
പറയയാന്  സസധരരസപടനില.  കകേരളതനിസല  വനിദരയാഭരയാസ  കേച്ചവടറ്റം  അവസയാനനിപനിക്കുസമന്നപ
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പറയുന.  എരുകമലനി  സസന്റെപ കതയാമസപ ഹയര് സസക്കന്റെറനി സ്കൂളനില് എറ്റം.എല്.എ.
ഫണനില് നനിനറ്റം 35 ലകറ്റം രൂപ മുടക്കനി  ഓട നനിര്മ്മേനിച്ചുസകേയാടുക്കുകേയുറ്റം 6 കേമന്യൂടര്
വയാങ്ങനി സകേയാടുക്കുകേയുറ്റം സപണ്കുടനികേള്ക്കപ മൂത്രപ്പുര പണനിയുന്നതനിനപ  8  ലകറ്റം രൂപ
സകേയാടുക്കുകേയുറ്റം സചെയ്തു. പനിസന്നയുറ്റം തലവരനിപണറ്റം അവനിസട പനിരനിക്കകണയാ? കേഴനിഞ
വര്ഷറ്റം ഞയാന് പറഞതനിസന്റെ അടനിസയാനതനില് ഒരു അഡനിഷന് സകേയാടുതകപയാള്
അവരനില് നനിനറ്റം 25,000 രൂപ വയാങ്ങനിച്ചു.  അതപ ബലമയായനി തനിരനിച്ചുസകേയാടുപനിച്ചു. 

മനി  .   സഡപന്യൂടനി സസ്പീക്കര്: പസ്പീസപ......... രണപ മനിനനിറപ അധനികേമയായനി. 

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജയാര്ജപ:  ഇതപ  വളസര പ്രധയാനസപട വനിഷയമയാണപ.  ഇതരറ്റം
വനിഷയങ്ങള്  ജനങ്ങളറനിയസട.   ഇഇൗ  വര്ഷറ്റം  സലസ്പീറ്റം  കേണങര എസന്നയാരു
കകേയാണ്ഗസപ  കനതയാവപ  പതനറ്റംതനിട ജനിലയനില്,  അഡനിഷന് സക്കയായനികപയായ  93
ശതമയാനറ്റം  മയാര്ക്കുള്ള  ഒരു  കുടനിയുസട  അഡനിഷനുകവണനി  ആപനികക്കഷനുമയായനി
കപയായകപയാള് മയാകനജ പസമന്റെപ 50,000 രൂപ കചെയാദനിച്ചു.  ആദരറ്റം 40,000 രൂപയുമയായനി
കേരഞ്ഞുസകേയാണപ  കപയായനി.   അവസയാനറ്റം  50,000  രൂപ  കേടറ്റം  വയാങ്ങനിച്ചുസകേയാടുത്തു.
10,000  രൂപ  പനി.റനി.എ.  ഫണപ  സകേയാടുത്തു.  ആസകേ  60,000  രൂപ.  സസകേകലനി
വയാങ്ങനിയ  ആ  മയാകനജപ സമന്റെനിസനതനിസര  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണസമന്നയാവശരസപടപ
വനിദരയാഭരയാസ  വകുപ്പുമന്ത്രനിക്കപ  കേതപ  സകേയാടുതനിടപ  ഒന്നര  മയാസമയായനി.  ഇങ്ങസനയയാകണയാ
വനിദരയാഭരയാസ കേച്ചവടറ്റം അവസയാനനിപനിക്കുന്നതപ? ആ മയാകനജപ സമന്റെനിസനതനിസര നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കയാന്  എന്തുസകേയാണപ  തയയാറയാകുന്നനില.  ഞയാന്  വനിദരയാഭരയാസ  വകുപനില്
അകനസഷനിച്ചകപയാള്  മുഖരമന്ത്രനിക്കപ  അയച്ചനിടസണന്നയാണപ  പറഞതപ.  മുഖരമന്ത്രനിക്കപ
അയച്ചുസവങനിലുറ്റം ഇകപയാള് മയാസറ്റം എത്രയയായനി?  ആസകേ ഒരു എന്കേസയറനി  വന.
പനി.  സനി.  കജയാര്ജപ തന്ന പരയാതനി കേറകയാസണന്നപ സഡപന്യൂടനി  ഡയറകര് എഴുതനിതന്നനിടസണന്നപ
മനസനിലയായനി. എന്നയാല് ഇതുവസരയുറ്റം നടപടനിയനില. 

മനി  .   സഡപന്യൂടനി സസ്പീക്കര്: പസ്പീസപ......... കേണ്ക്ലൂഡപ....... മൂന്നപ മനിനനിറപ അധനികേസമടുത്തു.

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .  സനി  .    കജയാര്ജപ:  നനിങ്ങളുസട  കൂടനി  നന്മേയ്ക്കുകവണനിയയാണപ  ഞയാന്
ഇസതയാസക്ക  പറയുന്നതപ.  ഞയാന്  തന്ന  പരയാതനിസയപറനി  തസ്പീരുമയാനമുണയാക്കയാനുള്ള
മരരയാദകൂടനി  ഗവണ്സമന്റെപ  കേയാണനിക്കണസമനമയാത്രറ്റം അഭരര്തനിച്ചുസകേയാണപ,  ബഹുമയാനസപട
സഡപന്യൂടനി  സസ്പീക്കര്  ഇത്രയുറ്റം  സമയകമ  എനനിക്കപ  തനള.  അതുസകേയാണപ
നനിവൃതനിയനിലയാസത നനിര്ത്തുന.

ശ്രസ്പീ  .    ജനി  .    എസപ  .    ജയലയാല്:  സര്,  ഞയാന്  ഇഇൗ  ധനയാഭരര്തനകേസള
പനിന്തയാങ്ങുകേയയാണപ.  കകേരളതനിസല മുഴുവന് ജനങ്ങളുറ്റം വളസരകയസറ പ്രതസ്പീകകയയാടു
കൂടനി  കേയാണുന്ന  ഒരു  ഗവണ്സമന്റെയാണപ  ഇടതുപക  ജനയാധനിപതര  മുന്നണനി
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ഗവണ്സമന്റെപ.  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ തുടക്കറ്റം എലയാവരയാലുറ്റം അറ്റംഗസ്പീകേരനിക്കസപടകേഴനിഞ്ഞു.
കേഴനിഞ അഞ്ചുവര്ഷമയായനി കലയാകേതനിനപ  മുന്നനില് ഇന്തരയുസട അഭനിമയാനമയായനിരുന്ന
കകേരളസത തകേര്തപ തരനിപണമയാക്കനിയ ഒരു ഭരണ സറ്റംവനിധയാനതനില് നനിന്നയാണപ
ജനങ്ങള്  ഇഇൗ  ഗവണ്സമന്റെനിസന  സതരസഞടുതതപ.  ആ  പ്രതസ്പീക  നനിറകവറനി
സക്കയാണയാണപ  ഇഇൗ  ഗവണ്സമന്റെപ  പ്രവര്തനിച്ചുസകേയാണനിരനിക്കുന്നതപ.  ആസരയാസക്ക
എസന്തയാസക്ക  പറഞയാലുറ്റം,  നയാടനിനപ  വനികേസനവറ്റം  ദുരനിതമനുഭവനിക്കുന്നവര്ക്കപ
ആശസയാസവറ്റം  നല്കേനി,  അതപ  രണ്ടുറ്റം  ഒരുമനിച്ചപ  സകേയാണ്ടുകപയാകുന്ന  സമസ്പീപനമയാണപ
ഇടതുപക ജനയാധനിപതരമുന്നണനി ഗവണ്സമന്റെപ  സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതപ.  അലകങയാലസപട
കേനിടന്ന  ഒരു  വസ്പീടനിസന  ചെനിടയയായനി  പ്രവര്തനിപനിക്കുന്ന  തരതനികലയയാണപ  ഇഇൗ
ഗവണ്സമന്റെപ  ആദരഘടങ്ങളനില്  പ്രവര്തനിച്ചുവരുന്നതപ.  അഞ്ചുവര്ഷമയായനി
കുറവയാളനികേളുസട  പറുദസ്പീസയയായനിരുന്ന കകേരളസത സസദവതനിസന്റെ  സസന്തറ്റം  നയാടയായനി
നനിലനനിര്തയാന്  കവണനിയുള്ള  കപയാരയാടമയാണപ  ഇകപയാള്  ഗവണ്സമന്റെപ  നടതനി
സക്കയാണനിരനിക്കുന്നതപ. അതപ നനിങ്ങള്സക്കലയാവര്ക്കുമറനിയയാറ്റം, ഞയാന് വനിശദസ്പീകേരനികക്കണതനില,
ഇസതലയാറ്റം ചെര്ച്ച സചെയസപട വനിഷയങ്ങളയാണപ. കകേരളതനിസന്റെ ആഭരന്തര വകുപനിസന്റെ
ധനയാഭരര്തനസയ പനിന്തുണയ്ക്കുന്നതനില് എനനിക്കപ അഭനിമയാനമുണപ.  അഴനിമതനി വനിമുക്ത
കകേരളറ്റം  പ്രഥമ  മുദയാവയാകേരമയായനി  ഉയര്തനിസക്കയാണയാണപ  ഗവണ്സമന്റെപ  ഇകപയാള്
പ്രവര്തനിച്ചുസകേയാണനിരനിക്കുന്നതപ.  ജനങ്ങള്  ആശങകയയാസട  കേണ്ടുസകേയാണനിരുന്ന,
കേഴനിഞ  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  കേയാലസതടുതനിടള്ള  വനിവയാദ  ഉതരവകേസളലയാറ്റം
പുനതപരനികശയാധനിക്കയാനുറ്റം  അകനസഷനിക്കയാനുറ്റം  ഇചയാശക്തനികയയാസട,  ആദര
മന്ത്രനിസഭയാകയയാഗതനില് തസന്ന തസ്പീരുമയാനസമടുത  ഗവണ്സമന്റെനിസന  കകേരളതനിസല
മുഴുവന് ജനങ്ങളുറ്റം മുക്തകേണറ്റം പ്രശറ്റംസനിക്കുകേയയാണപ.  ഇഇൗ നയാടനിസല പയാവസപടവന്
നനികുതനി  സകേയാടുക്കുന്ന  പണതനില്നനിനറ്റം  ഒരു  നയയാസസപസകപയാലുറ്റം  നഷ്ടസപടയാന്
പയാടനില.  കകേരളതനിസല  വനിജനിലന്സപ  സറ്റംവനിധയാനമുള്സപസട  നടത്തുന്ന  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ
നടപടനികേള്  വളസര  മയാതൃകേയാപരമയാണപ.  ആഭരന്തര  വകുപപ  ജനങ്ങള്ക്കപ
സസസസരരജസ്പീവനിതറ്റം  പ്രദയാനറ്റം സചെയ്യുന്നതനിനുറ്റം സറ്റംസയാനതപ നനിയമവയാഴ്ച ഉറപയാക്കുന്നതനിനുമുള്ള
ശക്തമയായ നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുന.  കേയാക്കനിയനിടവസര കേണയാല് ജനറ്റം ഭയക്കുന്ന
കേയാലറ്റം  കേഴനിഞ്ഞു.  ജനങ്ങളനികലയപ  ഇറങ്ങനിസച്ചല്ലുന്ന  കപയാലസ്പീസപ  സറ്റംവനിധയാനമയായനി
കകേരളതനിസല കപയാലസ്പീസനിസന മയാറനിസയടുക്കയാന് സയാധനിച്ചനിടണപ.  കനരസത ഇവനിസട
സൂചെനിപനിച്ചതുകപയാസല ഇഇൗ സയാഹചെരരതനിലുറ്റം കലയാക്കല് മര്ദ്ദനങ്ങള് കപയാലുള്ള ചെനില
ഒറസപട  സറ്റംഭവങ്ങളുണപ.  ജനവനിരുദ്ധ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടത്തുന്ന  ഉകദരയാഗസര്
ഇകപയാഴുറ്റം  കപയാലസ്പീസനിലുസണനള്ളതപ  ശ്രദ്ധയനില്സപടനിടണപ.  ഇക്കയാരരങ്ങള്
പരനികശയാധനിക്കസപടുകമയാള് കപയാലസ്പീസപ  പരനിഷ്കരണവമയായനി  ബനസപട   അഭനിപ്രയായങ്ങളുറ്റം
ഗവണ്സമന്റെപ ഗഇൗരവമയായനി ചെര്ച്ച സചെയണസമന്നയാണപ എനനിക്കപ സൂചെനിപനിക്കയാനുള്ളതപ.
ചെനില സമയങ്ങളനില് മയാനസനികേ സമ്മേര്ദ്ദതനിസന്റെയുറ്റം കജയാലനിഭയാരതനിസന്റെയുറ്റം കപരനില്
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നലതുകപയാസല കജയാലനി സചെയ്യുന്ന കപയാലസ്പീസപ ഉകദരയാഗസര് ജനങ്ങകളയാടപ കമയാശമയായനി
സപരുമയാറുന്നതപ  സറ്റംബനനിച്ചപ  ചെര്ച്ചകേളുറ്റം  വനിലയനിരുതലുകേളുറ്റം  ഉണയാകുന്ന
സയാഹചെരരതനില്,  ക്രനിമനിനല് കകേസനില് പ്രതനിയയായനിടള്ള കമലുകദരയാഗസരുള്സപസട
1200-ലധനികേറ്റം ആളുകേള്  നമ്മുസട  കപയാലസ്പീസനിലുണപ  എനള്ള  വസ്തുതയുറ്റം
പരനികശയാധനിക്കസപകടണതയാണപ.  പയാലനില്  ഒരു  തുള്ളനി  വനിഷറ്റം  കേലര്ന്നയാല്  അതപ
അരനിച്ചപ  ഉപകയയാഗനിക്കയാന് സയാധനിക്കനിസലന പറയുന്നതുകപയാസല,  കുറമറ കപയാലസ്പീസപ
സറ്റംവനിധയാനറ്റം രൂപസ്പീകേരനികക്കണതുണപ എനള്ള നനിര്കദ്ദശറ്റം  ഞയാന് വയ്ക്കുകേയയാണപ. 

ഏഴയാറ്റം  കദശസ്പീയ കപയാലസ്പീസപ  കേമ്മേസ്പീഷന് റനികപയാര്ടമയായനി  ബനസപടപ  ഇവനിസട
സൂചെനിപനിച്ചു.  ഏതയാണപ  250  കപര്ക്കപ  ഒരു  കപയാലസ്പീസപ  എനള്ള  അന്തയാരയാഷ
മയാനദണ്ഡവറ്റം  500  കപര്ക്കപ  ഒരു  കപയാലസ്പീസപ  എന്ന  കദശസ്പീയ  മയാനദണ്ഡവറ്റം
നനിലനനില്സക്ക  കകേരളതനില്  ഇകപയാള്  680  കപര്ക്കപ  ഒരു  കപയാലസ്പീസപ  എന്ന
രസ്പീതനിയയാണപ  കേണക്കയാക്കനിയനിടള്ളതപ.  എന്നയാല്  കകേരളതനിസല  കലയാക്കല്
കപയാലസ്പീസുമയായനി  ബനസപടപ  പ്രയാകയയാഗനികേമയായനി  പരനികശയാധനിക്കുകമയാള്  അതരറ്റം
വനിഷയങ്ങളനില്  വലനിയ  അന്തരമുണപ.  കകേരളതനിസല  കകേസ്സുകേളുസട  എണറ്റം
വച്ചുകനയാക്കുകമയാള്  300  കപര്ക്കപ  ഒരു  കപയാലസ്പീസപ  ഉകദരയാഗസന്  കവണസമന്നപ
കേണക്കയാക്കസപടുന.  അതുകപയാസല  കദശസ്പീയ  കപയാലസ്പീസപ  കേമ്മേസ്പീഷസന്റെ  റനികപയാര്ടനില്
വളസര സമച്ചസപട നനിര്കദ്ദശങ്ങളയാണുള്ളതപ.  ഒരു കപയാലസ്പീസപ കസഷനനില് സനി.  സഎ.
റയാങനിലുള്ള  ഉകദരയാഗസന്,  കുറയാകനസഷണതനിനുറ്റം  ക്രമസമയാധയാനതനിനുറ്റം  രണപ
എസപ.  സഎ.  മയാര്  ഇസതലയാറ്റം  നല  നനിര്കദ്ദശങ്ങളയാണപ.  അകതയാസടയാപറ്റംതസന്ന
കപയാലസ്പീസനിസന്റെ  സസ്ട്രങ്തനിസന്റെ  കേയാരരവറ്റം  വളസര  ഗഇൗരവമയായനി  പരനികശയാധനികക്കണതയാണപ.
680  കപര്ക്കപ  ഒരു  കപയാലസ്പീസപ  എന്ന  സനിതനി  കകേരളതനിലുസണന്നപ  നമ്മേള്
അവകേയാശസപടുകമയാഴുറ്റം  രകണകേയാല്  ലകറ്റം  ആളുകേളുളള   എസന്റെ  മണ്ഡലതനിസല
കലയാക്കല്  കപയാലസ്പീസപ  കസഷനുകേളനില്  നനിലവനില്  140  കപയാലസ്പീസുകേയാരയാണുള്ളതപ.
വര്ക്കനിറ്റംഗപ  അകറഞപസമന്റുറ്റം  മറപ  കേയാരരങ്ങളുമയായനി  ബനസപടപ  ഡന്യൂടനിക്കപ
കപയായനിക്കഴനിഞയാല്  2000  കപര്ക്കപ  ഒരു  കപയാലസ്പീസപ  എന്ന  തരതനിലയാണപ
കപയാലസ്പീസനിസന്റെ  ലഭരത  എസന്നയാരു  നനിഗമനതനിലയാണപ  എനനിക്കപ  എതനികച്ചരയാന്
കേഴനിഞനിടള്ളതപ.  കകേരളതനിസലമയാടുറ്റം  അങ്ങസനയയാണപ.  ഞയാന്  പറഞ്ഞുവന്നതപ
കപയാലസ്പീസപ  പരനിഷ്കരണവമയായനി  ബനസപടപ  നനിര്കദ്ദശങ്ങള്  രൂപസ്പീകേരനിക്കുകമയാള്
ഗയാസപ റൂടനിലുള്ള ഇതരറ്റം പ്രവര്തനങ്ങള് പരനികശയാധനിക്കസപടണറ്റം.  അതുകപയാസല
കടയാടല്  സസ്ട്രങ്തനില്  എത്ര  ശതമയാനറ്റം  കലയാക്കല്  കപയാലസ്പീസപ  കസഷനനിലുസണന്നപ
പരനികശയാധനിക്കുകമയാള്  പരനിമനിതനികേള്  നമുക്കപ  മനസനിലയാക്കയാന്  സയാധനിക്കുറ്റം.
കപയാലസ്പീസനിസന്റെ  ഏറവറ്റം  പ്രധയാനസപട  ഉകദ്ദശരമയായനി  മയാകറണതപ  കുറകൃതരങ്ങള്
നടന്നതനിനുകശഷറ്റം പ്രതനിസയ കേണ്ടുപനിടനിക്കുകേ, അറസപ സചെയ്യുകേ, അതനില് അഭനിമയാനറ്റം
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സകേയാള്ളുകേ  എന്നതപ  മയാത്രമയാകേരുതപ.  കുറകൃതരങ്ങള്  നടക്കയാതനിരനിക്കയാന്  എന്തയാണപ
മയാര്ഗ്ഗസമന്നതപ  മുന്കൂടനി  കേണപ തനിരനിച്ചറനിഞപ അതപ  തടയയാന് ശ്രമനിക്കുന്നതനിലയാണപ
കപയാലസ്പീസനിസന്റെ  വനിജയറ്റം  എന്ന  രസ്പീതനിയനികലയപ  അവരുസട  പ്രവര്തനറ്റം
സകേയാണ്ടുകപയാകുന്നതനിനപ   സസ്ട്രങ്തപ അതരയാവശരമയാണപ.  

ജയനിലുമയായനി  ബനസപടപ  പരനികശയാധനിക്കുകമയാള്  പല  വനികദശരയാജരങ്ങളനിലുറ്റം
ജയനില് ലസ്പീസനിനപ സകേയാടുക്കയാന് ഇടനിരനിക്കുകേയയാണപ.  എനനിക്കപ കതയാനന്നതപ കനയാര്സവ്വ,
സസസ്പീഡന് കപയാലുള്ള രയാജരങ്ങളനില് ജയനില് ലസ്പീസനിനപ സകേയാടുക്കയാന് ഇടനിരനിക്കുകേയയാസണന്നയാണപ.
കേയാരണറ്റം അവനിസട കുറവയാളനികേളനില.  അതരതനിലുള്ള ഒരു അവസയനികലയയാണപ
ഇടതുപക  ജനയാധനിപതര  മുന്നണനി  ജനങ്ങളുസട  ജസ്പീവന്  സറ്റംരകനിക്കയാനുള്ള
പ്രവര്തനങ്ങള്  ഇചയാശക്തനികയയാടുകൂടനി  സകേയാണ്ടുകപയാകകേണതപ.  സയാമതനികേ
ബയാധരത  വരയാസത  നടതയാന്  കേഴനിയുന്ന  ധയാരയാളറ്റം  നനിര്കദ്ദശങ്ങള്  നയാടനില്
ഉയര്നവന്നനിടണപ. സനി.സഎ.മയാസര എസപ.എച്ചപ.ഒ.മയാരയായനി നനിയമനിക്കുന്നതനിസന ചെനില
തല്പരകേകനികേള്  കബയാധപൂര്വ്വറ്റം തടസസപടുത്തുന്നതപ കേഴനിഞ 5 വര്ഷറ്റം നമ്മേള്
കേണനിടണപ. സനി.സഎ.മയാരുസട ശമളറ്റം വയാങ്ങുന്ന 11 വര്ഷറ്റം കേഴനിഞ എസപ.സഎ.മയാര്
ഏതയാണപ  ആയനിരതനിലധനികേമുള്ള  സറ്റംസയാനമയാണപ  കകേരളറ്റം.  490  കപയാലസ്പീസപ
കസഷനുകേള് മയാത്രകമ  നമുക്കുള.  സുപ്രസ്പീറ്റം  കകേയാടതനി  നനിര്കദ്ദശങ്ങസള സറ്റംബനനിച്ചപ
ഇവനിസട പറഞ്ഞു. എത്രയുറ്റം സപസടന്നപ ശയാസസ്പീയമയായ പഠനങ്ങള് നടതനി ജനങ്ങളുസട
ജസ്പീവന്  സറ്റംരകനിക്കയാനുള്ള  നവസ്പീകേരണ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടതണറ്റം.  നമുക്കപ
ജനങ്ങളുസട  ജസ്പീവനയാണപ  ഏറവറ്റം  പ്രധയാനറ്റം.  അതുകപയാസല  കപയാലസ്പീസനിസന്റെ
ആധുനനികേവല്ക്കരണറ്റം,  സയാകങതനികേ  വനിദഗ്ദ്ധരുസട  അഭയാവറ്റം  എന്നനിവ  പലകപയാഴുറ്റം
കപയാലസ്പീസപ കസഷനുകേളനില് നമുക്കപ കബയാദ്ധരസപടുനണപ.  അവനിസടസയയാസക്ക മനിനനിമറ്റം
കേസയാളനിഫനികക്കഷനനില് മയാററ്റം വരുതയാന് കേഴനിയുന്ന തരതനിലുള്ള നല നനിര്കദ്ദശങ്ങള്
രൂപസ്പീകേരനിച്ചപ  കപയാലസ്പീസനിസന  കുറമറതയാക്കനി  മയാറനിസയടുക്കുന്നതനിനപ  കേഴനികയണതുണപ.
ഗവണ്സമന്റെപ  നടപനിലയാക്കനിസക്കയാണനിരനിക്കുന്ന  പ്രവര്തനങ്ങളനില്  ജനങ്ങളുസട  നല
പനിന്തുണയുസണന്നപ  പ്രതനിപകതനിനുകൂടനി  അറ്റംഗസ്പീകേരനികക്കണനിവരനികേയയാണപ.
ഇലയാത  വനിഷയങ്ങളുണയാക്കനി  സമരറ്റം  സചെകയണനിവരുന്നതപ  അതുസകേയാണയാണപ.
ഇവനിസട  ജനിഷ,  സഇൗമര  വധകക്കസ്സുകേളുമയായനി  ബനസപടപ  ചെര്ച്ച  സചെയ്തകലയാ;
ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  നസലയാരു ഇടസപടല് അതനിനകേതപ ഉണയായനിടസണനള്ളതപ കകേരള
സമൂഹറ്റം അറ്റംഗസ്പീകേരനിച്ചനിടണപ.  സഇൗമര വധകക്കസനില് അപസ്പീല്  സകേയാടുക്കുന്നതുമയായനി
ബനസപട  ഗവണ്സമന്റെപ  നനിലപയാടുകേള്,  തസ്പീര്ച്ചയയായുറ്റം  വളസര  ജയാഗതകയയാടുകൂടനി
അതരറ്റം  പ്രവര്തനങ്ങള്  നനിലനനിര്തനിസക്കയാണ്ടുകപയാകുസമന്നപ  ജനങ്ങള്ക്കുറ്റം
ഞങ്ങള്ക്കുറ്റം പ്രതസ്പീകയുണപ. ഈ ഗവണ്സമന്റെപ ഇകപയാള് കകേരളതനിസല ജനങ്ങളുസട
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ജസ്പീവനുറ്റം സസതനിനുറ്റം സറ്റംരകണറ്റം നല്കേയാനുറ്റം കകേരളസത അഴനിമതനിയനിലയാത ഒരു
സറ്റംസയാനമയാക്കയാനുറ്റം നടതനിസക്കയാണനിരനിക്കുന്ന കപയാരയാടങ്ങള്ക്കപ കകേരള ജനതയുസട
മുഴുവന്  പനിന്തുണയുറ്റം  ഉണയാകുസമന്നപ  ഉറപയാണപ.   ഈ  ധനയാഭരര്തനകേസള  ഞയാന്
പനിന്തുണയ്ക്കുകേയയാണപ. 

ശ്രസ്പീ  .    സകേ  .    കുഞനിരയാമന്:  സര്,  കപയാലസ്പീസപ,  ജയനില്,  കസഷനറനി,  അച്ചടനി
തുടങ്ങനിയ  വകുപ്പുകേളനികലയപ  അവതരനിപനിച്ച  ധനയാഭരര്തനകേസള  ഞയാന്
പനിന്തയാങ്ങുകേയയാണപ. 

അച്ചടനിസയ സറ്റംബനനിച്ച ധനയാഭരര്തന അറ്റംഗസ്പീകേരനിക്കുന്ന കൂടതനില് തസന്ന
അതനിസല  ഒരു  കപയാരയായ്മ  ഞയാന്  ചൂണനിക്കയാണനിക്കുകേയയാണപ.  അച്ചടനി
സറ്റംവനിധയാനതനില് മയാററ്റം വരുതണസമന്നപ ഞയാന്  അഭരര്തനിക്കുകേയയാണപ.  സചെറനിയ
ഒരു കേയാരരതനിനുകവണനി എത്രകയയാ  കേടലയാസ്സുകേള് അച്ചടനിക്കുന്ന സറ്റംവനിധയാനമുണപ.
എറ്റം.എല്.എ.മയാര്ക്കപ ഒരു ദനിവസറ്റം അച്ചടനിച്ചപ  നല്കുന്ന കേടലയാസുകേളുറ്റം ബനസപട
കേയാരരങ്ങളുറ്റം  പരനികശയാധനിച്ചയാല്  അതപ  സൂകനിച്ചുവയയാന്  കവസറ  മുറനി
നനിര്മ്മേനികക്കണനിവരുറ്റം.  അത്രയപ  കേടലയാസ്സുകേളയാണപ  വരുന്നതപ.   അതപ   പരനിഷ്കരനിച്ചപ
എങ്ങസന അച്ചടനി കുറച്ചുസകേയാണ്ടുവരയാറ്റം എന്നതനിസനക്കുറനിച്ചപ ഗഇൗരവമയായനി ബനസപട
വകുപപ പരനികശയാധനിക്കണസമന്നയാണപ എനനിക്കപ അഭരര്തനിക്കയാനുള്ളതപ.  ഇവനിസട വച്ചപ
പരനികശയാധനിക്കയാനുറ്റം  മറുപടനി  പറയയാനുറ്റം  കേഴനിയനില  എസന്നനനിക്കറനിയയാറ്റം.  പകക
അതനിസനയാരു വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനിസയ നനിയമനിച്ചപ അച്ചടനിയുറ്റം അതനിസന്റെ ഫലമയായനി വരുന്ന
സചെലവകേളുറ്റം എങ്ങസന കുറച്ചുസകേയാണ്ടുവരയാസമന്ന കേയാരരറ്റം വളസര ഗഇൗരവമയായനി ചെര്ച്ച
സചെയണസമന്നയാണപ  എനനിക്കപ  അഭരര്തനിക്കയാനുള്ളതപ.  ഞയാന്  കേഴനിഞ  നനിയമസഭയനില്
ഇക്കയാരരറ്റം  ഉന്നയനിച്ചനിരുന.  ഗഇൗരവമയായനി  പരനികശയാധനിക്കയാസമന്നപ  അന്നപ  മറുപടനിയുറ്റം
പറഞ്ഞു. പകക ഒരു പരനികശയാധനയുറ്റം നടന്നനില എന്നതയാണപ വസ്തുത.  അസതങ്ങസനയയാണപ
കുറയ്ക്കുന്നതപ  എന്നതനിസനക്കുറനിച്ചപ  എനനിസക്കയാരു  നനിര്കദ്ദശറ്റം  വയയാനനിസലങനിലുറ്റം  ഒരു
വനിദഗ്ദ്ധ സമനിതനി ചെര്ച്ച സചെയ്യുകേയയാസണങനില് ഞയാന് അതനിനുമുമനില് എസന്റെ അഭനിപ്രയായറ്റം
വയയാസമന്നയാണപ എനനിക്കപ  അഭരര്തനിക്കയാനുള്ളതപ. അതുകപയാസല പഴയകേയാലറ്റം മുതലുള്ള
സമഷസ്പീനുകേളുറ്റം  മറപ  സറ്റംവനിധയാനങ്ങളുറ്റം  പഴകേനി  ദവനിച്ചപ  നശനിച്ചവയയാണപ.  അതനിലയാണപ
വസ്പീണ്ടുറ്റം  അച്ചടനിക്കുന്നതപ.  എത്ര  ലകറ്റം  രൂപയയാണപ  അതനിനുകവണനി  ദനിവകസന
സചെലവഴനിക്കുന്നതപ. അതപ കവസയായനി കേനിടക്കുനസവന്നയാണപ എനനിക്കപ പറയയാനുള്ളതപ. 

രണയാമതയായനി  ജയനിലനിസന്റെ  കേയാരരമയാണപ.  ജയനില്  പരനിഷ്കരണസതക്കുറനിച്ചപ
ഗഇൗരവമയായനി  പരനികശയാധനികക്കണതയാണപ. ഞയാന് കേഴനിഞ ജനുവരനി മയാസതനില് ഈ
സഭയനില് കചെയാദനിച്ച കചെയാദരതനിനപ അന്നസത ആഭരന്തര വകുപ്പുമന്ത്രനി എഴുതനിതന്ന
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മറുപടനിയനില് പറയുന്നതപ  206  കപര് ജയനിലനില് വച്ചപ മരനിച്ചുസവന്നയാണപ.  ഇതപ വളസര
ഗഇൗരവമയായ  പരനികശയാധനയപ  വനികധയമയാക്കണറ്റം.  206  കപര്  ജയനിലനില്  വച്ചപ
കപയാലസ്പീസപ  മര്ദ്ദനറ്റം  സകേയാണപ  മയാത്രമല  ജയനിലനിസല  അസഇൗകേരരറ്റം  സകേയാണയാണപ
മരനിച്ചതപ.  അവനിസട  ചെനികേനിത്സയുറ്റം  ഭകണവറ്റം  ലഭനിക്കയാതതനിസന്റെ  ഫലമയായനി
മരനിച്ചതയാണപ.  ഒരു  ജസ്പീവപരരന്തറ്റം  തടവകേയാരസന  ജയനിലനില്  എത്ര  വര്ഷറ്റം  ഇടയാറ്റം
എന്നതപ സറ്റംബനനിച്ചപ  നനിയമമുകണയാ;  ഉസണങനില് അതപ എങ്ങസന പരനിഷ്കരനിക്കയാറ്റം
എന്നതനിസനക്കുറനിച്ചപ  ആകലയാചെനികക്കണതയാണപ.  തസ്പീര്ച്ചയയായുറ്റം  എനനിക്കപ  ബഹുമയാനസപട
മന്ത്രനികയയാടുറ്റം ഗവണ്സമന്റെനികനയാടുറ്റം അഭരര്തനിക്കയാനുള്ളതപ ഒരു പരനിധനി കേഴനിഞയാല്
ആളുകേസള,  പ്രകതരകേനിച്ചപ  പ്രയായമയായവസര  ജയനിലനില്  നനിനറ്റം  കമയാചെനിപനിക്കയാനയാവശരമയായ
നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കണസമനള്ളതയാണപ. 60, 70, 80 വയസനിനുകമലുള്ളവര് ജയനിലനില്
കേനിടക്കുനസവന്നയാണപ  മനസനിലയാക്കയാന്  കേഴനിയുന്നതപ.  ഒരു  കേയാരണവശയാലുറ്റം  അതപ
അറ്റംഗസ്പീകേരനിക്കയാന് കേഴനിയനില.  അങ്ങസനയുള്ള ആളുകേളുസട  കുറകൃതരങ്ങള് മനസനിലയാക്കനി
അവരുസട  ജയനിലനിനകേത്തുള്ള  നടപടനി  പരനികശയാധനിച്ചപ  അവസര  ജയനിലനില്
നനിസന്നയാഴനിവയാക്കയാനുള്ള  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചയാല്  മയാത്രകമ  നമുക്കപ  കുറകൃതരങ്ങള്
കുറച്ചുസകേയാണ്ടുവരയാനുറ്റം  ജയനിലനിനകേത്തുള്ള  മരണറ്റം  കുറയയാനുറ്റം  കേഴനിയുകേയുള.
60  വയസനിനപ  മുകേളനിലുള്ളവര്  ജയനിലനിനകേതപ  കേനിടക്കുകമയാള്  അവര്ക്കുണയാകുന്ന
അസസസതസയക്കുറനിച്ചുറ്റം  മയാനസനികേയാവസസയക്കുറനിച്ചുറ്റം  നമുക്കപ  നന്നയായനി അറനിയയാവന്നതയാണപ.
അവസര  കൃതരമയായനി  ആശുപത്രനിയനില്  സകേയാണ്ടുകപയായനി  ചെനികേനിത്സനിപനിക്കയാനുറ്റം
വനിടയയയാനുറ്റം  കവണ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണറ്റം.  പണപ  ഏകതയാ  ബനിടസ്പീഷുകേയാരന്
ഉണയാക്കനിയ  നനിയമ  വരവസ  ഇനറ്റം   ജയനിലുകേളനില്  തുടരുകേയയാണപ.  അതപ
മയാറനിസക്കയാണ്ടുവരയാന്  ശ്രമനിച്ചുസവങനിലുറ്റം  പരനിപൂര്ണമയായനി  മയാറയാന്  ഇതുവസര
കേഴനിഞനിടനില എന്നതപ പ്രധയാനസപട ഒരു വസ്തുതയയാണപ.  ഈ ഗവണ്സമസന്റെങനിലുറ്റം
വളസര ഗഇൗരവമയായനി പരനികശയാധനിച്ചപ  അതനിസലയാരു മയാററ്റം  വരുതണറ്റം.  തുടര്ച്ചയയായനി
ജസ്പീവപരരന്തറ്റം  എന്നതപ  എങ്ങസന  കുറച്ചുസകേയാണ്ടുവരയാറ്റം  എന്നതനിസനക്കുറനിച്ചപ  ആകലയാചെനിച്ചപ
കുറകൃതരങ്ങള് കുറച്ചുസകേയാണ്ടുവരുന്ന, നല സസഭയാവമുള്ള ആളുകേസള ജയനിലനില് നനിനറ്റം
വനിടയച്ചപ  നല  ശസ്പീലമുള്ളവരയാക്കനി  മയാറയാന്  ശ്രമനിക്കണസമന്നയാണപ  ജയനിലുമയായനി
ബനസപടപ എനനിക്കപ പറയയാനുള്ളതപ.  ഞയാന് പണപ കേണ്ണൂര് സസന്ട്രല് ജയനിലനില്
കേനിടന്ന  12-ാം  നമര്  മുറനിയുണപ.  ഞയാന്  എറ്റം.എല്.എ.  ആയനിക്കഴനിഞപ   ഒരു
തടവകേയാരസന കേയാണയാന് സചെന്നകപയാള്  ആ മുറനിയുറ്റം കേയാണയാന് കപയായനിരുന. ഞയാന്
20  സകേയാലങ്ങള്ക്കുമുമപ  കേനിടന്നനിരുന്ന ആ മുറനിക്കപ  ഒരു മയാറവമനില.  അതനില്തസന്ന
ഇകപയാഴുറ്റം  ആളുകേസള  കേനിടത്തുകേയയാണപ.  ധയാരയാളറ്റം  മയാറങ്ങള്  ജയനിലനിനകേതപ
വകരണതുണപ.  ഇക്കയാരരറ്റം  പരനികശയാധനിക്കണസമന്നയാണപ  ബഹുമയാനസപട മന്ത്രനികയയാടപ
എനനിക്കപ അഭരര്തനിക്കയാനുള്ളതപ.

മൂന്നയാമതയായനി,   കപയാലസ്പീസനിസന്റെ  കേയാരരമയാണപ.  കപയാലസ്പീസപ  വകുപനിനപ
ധനയാഭരര്തനയനില്  അനുവദനിച്ച  സറ്റംഖര  കുറഞ്ഞുകപയായനി  എന്നയാണപ  എസന്റെ
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അഭനിപ്രയായറ്റം.  കുറച്ചു തുകേ കൂടനി  അനുവദനിക്കണസമന്നയാണപ എനനിക്കപ പറയയാനുള്ളതപ.
കപയാലസ്പീസപ  വകുപനില്  കുറച്ചുകൂടനി  പരനിഷ്കയാരറ്റം  വരുകതണതുണപ.  ഇന്നസത
കപയാലസ്പീസനിസന്റെ എണവറ്റം ഗുണവറ്റം കപയാരയാ   എന്ന അഭനിപ്രയായമയാണപ എനനിക്കുള്ളതപ.
അതനില്  മയാററ്റം  വന്നയാല്  മയാത്രകമ  നയാടനിസല  ജനങ്ങള്ക്കപ  കപയാലസ്പീസനികനയാടുറ്റം
ഗവണ്സമന്റെനികനയാടുറ്റം നല സനിമതനി ഉണയാക്കയാന് കേഴനിയൂ. പ്രതരകേനിച്ചപ കപയാലസ്പീസപ ഇന്നപ
എടുക്കുന്ന  നടപടനികേളുസട  ഫലമയായനി  ഗവണ്സമന്റെനിസനതനിരയായനി   ആളുകേള്
ചെനിന്തനിക്കുന്ന  സനിതനി  വരനികേയയാണപ.  പ്രധയാനമയായുറ്റം  നയാടനില് വളര്നവരുന്ന മണപ
മയാഫനിയ,  മദരമയാഫനിയ  തുടങ്ങനിയ  മയാഫനിയകേളയാണപ   കപയാലസ്പീസനിസന  ഭരനിക്കുന്നതപ.
അതയായനിരുന  കേഴനിഞ  അഞ്ചുസകേയാലവറ്റം  നമ്മുസട  നയാടനിലുണയായതപ.  ഇകപയാള്
അതുകപയാസല  കേഴനിയുന്നനില  എന്നപ  വന്നകപയാള്   അവര്  ഗവണ്സമന്റെനിസനതനിരയായനി
വലനിയ ആകകപറ്റം ഉന്നയനിക്കുകേയയാണപ. കപയാലസ്പീസനിസന്റെ ആധുനനികേ സറ്റംവനിധയാനങ്ങള്
ഉപകയയാഗനിച്ചു  മയാത്രകമ  മയാഫനിയകേസള  നനിലയ്ക്കുനനിര്തയാന്  കേഴനിയുകേയുള.  അതപ
എങ്ങസന  സകേയാണ്ടുവരയാറ്റം  എന്നതനിസനക്കുറനിച്ചപ  വളസര  ഗഇൗരവമയായനി  ചെര്ച്ച  സചെയ്തപ
സയാമതനികേറ്റം  കനയാക്കയാസത  കപയാലസ്പീസനിസന്റെ  ഭരണറ്റം,  നയറ്റം,  നടപടനി  എന്നനിവ
സകേയാണ്ടുകപയാകുന്നതനിനപ  ബഹുമയാനസപട  മന്ത്രനിയുറ്റം  ഗവണ്സമന്റുറ്റം  നല  ഇടസപടല്
നടതണസമന്നയാണപ എനനിക്കപ അഭരര്തനിക്കയാനുള്ളതപ. 

[1.00 PM]

നമ്മുസട  ഗവണ്സമന്റെനിസനക്കുറനിച്ചുറ്റം  മന്ത്രനിസയക്കുറനിച്ചുറ്റം  കപയാലസ്പീസപ
വകുപനിസനക്കുറനിച്ചുറ്റം  പ്രതനിപകയാറ്റംഗങ്ങള്  വളസരകയസറ  പരയാതനി  പറഞ്ഞുനടക്കുകേയയാണപ.
കപയാലസ്പീസപ  സമര  പന്തലനികലയപ  ഗകനഡപ  ഉപകയയാഗനിക്കുനസവസന്നയാസക്കയയാണപ
അവരുസട പരയാതനി.  ഞയാന് ഒരു കേയാരരറ്റം പറയസട,  കേഴനി ഞ സര്ക്കയാരനിസന്റെ കേയാലതപ
ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതയാനന്ദനുറ്റം  ശ്രസ്പീ.  കകേയാടനികയരനി  ബയാലകൃഷ്ണനുറ്റം  ഉള്പസടയുള്ള
എല്. ഡനി. എഫപ. എറ്റം.എല്.എ.മയാസരലയാറ്റംകൂടനി സസക്രകടറനിയറനിസന്റെ മുമനില് കറയാഡനില്
ഇരനിക്കുന്ന അവസരതനിലയാണപ  ആ സലകതയപ  ഗകനഡപ  എറനി ഞതപ.   ഞങ്ങള്
കറയാഡനിലനിരനിക്കുന്ന  അവസരതനില്  യൂണനികവഴനിറനി  കകേയാകളജനിസല  കുസറ
വനിദരയാര്തനികേളുറ്റം  അവനിസട  വനനനിന്നനിരുന.   അവസര  കപയാലസ്പീസപ  ലയാതനിച്ചയാര്ജപ
സചെയ്തു.   ആ  കുടനികേള്  മുഴുവന്  വന്നപ  വസ്പീണതപ  ഞങ്ങളുസട  കദഹകതയയാണപ.   ഒരു
കേയാരരവമനിലയാസത  സവറുസത  കനയാക്കനി  നനിന്നനിരുന്ന  കുടനികേളയായനിരുന  അവര്.
ബഹുമയാനസപട പ്രതനിപക കനതയാവപ അന്നപ ആഭരന്തര വകുപ്പുമന്ത്രനിയയായനിരുന.  ആ
കുടനികേള് ഞങ്ങളുസട കമകലയപ വന വസ്പീണതനിസന്റെ ഫലമയായനി എസന്റെ കേയാല് ഒടനിഞ്ഞു.
ഇതുവസര ഞയാന് ഇക്കയാരരറ്റം ആകരയാടുറ്റം പറഞനില.  സമഡനിക്കല് കകേയാകളജനില് കപയായനി
എകപ-കറ എടുതകപയാള് എസന്റെ ഇടതപ കേയാലനിസന്റെ മുടനിസന്റെ എലപല്ല് സപയാടനികപയാസയന്നയാണപ
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പറഞതപ.   എത്രകയയാ  മയാസമയായനി  ഞയാന്  ചെനികേനിത്സയനിലയാണപ.   അതനിനുകശഷറ്റം
ഇനവസര  എനനിക്കപ  മുടമടക്കനി  ഇരനിക്കയാന്  കേഴനിഞനിടനില.  ഞങ്ങള്  ആര്ക്കുറ്റം  ഒരു
കദയാഹവറ്റം  സചെയയാസത  സമയാധയാനമയായനി  കറയാഡനില്  ഇരനിക്കുകേയയായനിരുന.
ശ്രസ്പീ.  കകേയാടനികയരനി  ബയാലകൃഷ്ണന്  ഉള്പസടയുള്ളവര്  ഞങ്ങളുസട  അടുതപ
ഇരനിപ്പുണയായനിരുന.  അകപയാഴയാണപ   ശ്രസ്പീ.  വനി.  എസപ.  അച്ചുതയാനന്ദസനയുറ്റം ശ്രസ്പീ.  സനി.
ദനിവകേയാരസനയുറ്റം  ആശുപത്രനിയനില്  സകേയാണ്ടുകപയായതപ.   അങ്ങസന  സചെയ്തവരയാണപ
ഇകപയാള് ഗകനഡപ വസ്പീണപ സപയാടനസവന്നപ പറയുന്നതപ.  എലയാക്കയാലത്തുറ്റം അവരുസട
ഭരണറ്റം  ഉണയാകുസമന്നയാണപ  ധരനിച്ചനിരുന്നതപ.   ശ്രസ്പീ.  ഉമ്മേന്  ചെയാണനിയുറ്റം  ശ്രസ്പീ.  രകമശപ
സചെന്നനിതലയുറ്റം ശ്രസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രയാധയാകേ കൃഷ്ണനുറ്റം എലയാക്കയാലവറ്റം കപയാലസ്പീസപ ഭരണറ്റം
സകേയാണ്ടുകപയാകുസമന്നയാണപ ധരനിച്ചനിരുന്നതപ.  അങ്ങസന കേഴനിയുന്നനിസലന്നപ വന്നകപയാഴയാണപ
ഈ ആകകപവമയായനി വന്നനിരനിക്കുന്നതപ.  പഴയ കപയാലസ്പീസപ ഭരണമല ഇന്നകതസതന്നപ
ഗഇൗരവമയായനി  അവര്  മനസനിലയാക്കണമയായനിരുന.   പഴയ  കപയാലസ്പീസപ  ഭരണതനിസന്റെ
സനിതനി  നനിങ്ങള്ക്കപ  അറനിയയാമകലയാ;  സസ്പീകേള്സക്കതനിസരയുറ്റം  ജനങ്ങള്സക്കതനിസരയുറ്റം
നടതനിയ  നടപടനിസയക്കുറനിച്ചപ  നയാറ്റം  ഇകപയാള്  ഒനറ്റം  പറകയണ  ആവശരമനിലകലയാ;
മുന്മുഖരമന്ത്രനിയുസട പനി.എ. കപയാലുറ്റം നമ്മുസട നയാടനില് നടതനിയ കപകത്തുകേസളക്കുറനിച്ചപ
എലയാവര്ക്കുറ്റം  അറനിയയാവന്നതയാണകലയാ;  മുന്മുഖരമന്ത്രനിയുസട  പനി.എ.സയ  വയാടകേ
ഗുണയയായനി കകേയാഴനികക്കയാടപ വച്ചപ പനിടനിച്ചതപ പത്രക്കയാസരലയാറ്റം എഴുതനി. നമ്മേസളലയാറ്റം അതപ
വയായനിച്ചതയാണപ.   അന്നപ  അതനിസനക്കുറനിച്ചപ  ശ്രസ്പീ.  രകമശപ  സചെന്നനിതലയ്ക്കുറ്റം
ശ്രസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര് രയാധയാകേ കൃഷ്ണനുറ്റം ഒരു പരയാതനിയുറ്റം ഉണയായനിലകലയാ;  ഇകപയാള് അവര്
കപയാലസ്പീസനിസന  ആകകപനിക്കുകേയയാണപ.  സമരക്കയാസര  കപയാലസ്പീസപ  എതനിര്ക്കുന
സവന്നയാണപ  അവര്  പറയുന്നതപ.   സമരക്കയാസര  കപയാലസ്പീസപ  അടനിക്കണസമന്നപ  നമ്മേള്
പറയുന്നനില.  പസക ആ കപയാലസ്പീസനിസന നയപരമയായനി സകേയാണ്ടുവരുന്നതനിനുകവണനി,
നല  ഭരണറ്റം  കേയാഴ്ചവയ്ക്കുന്ന  കപയാലസ്പീസയാക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഈ  ധനയാഭരര്തനസയ
നന്നയായനി  ശക്തനിസപടുകതണതപ  വളസര  അതരയാവശരമയാസണന്നയാണപ  എനനിക്കപ
പറയയാനുള്ളതപ.  കേഴനിഞ  അഞപ  വര്ഷക്കയാലറ്റം  എത്ര  കപസരയയാണപ  രയാഷസ്പീയ
വനികരയാധതനിസന്റെ കപരനില് ഗവണ്സമന്റെപ സസയാധസ്പീനകതയാസട സകേയാലസചെയ്തസതന്ന കേയാരരറ്റം
ഓര്ക്കണറ്റം.   എസന്റെ  മണ്ഡലതനില്  രണ്ടുകപസര  സകേയാന.   2013  സസപ്തറ്റംബര്
മയാസതനിസല  തനിരുകവയാണ  ദനിവസറ്റം  ഉദുമയനിസല  മയാങ്ങയാടപ  ബയാലകൃഷ്ണസന
കകേയാണ്ഗസ്സുകേയാര് സകേയാല സചെയ്തു.  അകത വര്ഷറ്റം ജൂഹല മയാസതനില് സനി.പനി.ഐ.(എറ്റം.)
കേണ്ണൂര്  ജനിലയാ  സസക്രടറനിയയായനിരുന്ന  ശ്രസ്പീ.  പനി.  ജയരയാജസന അറസപ  സചെയ്തകപയാള്
അതനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചപ  നടതനിയ   പ്രകേടനറ്റം  കേഴനിഞപ  തനിരനിച്ചുവരുകമയാള്  മുസസ്പീറ്റം
ലസ്പീഗുകേയാര്  ആക്രമനിച്ചതനിസന്റെ  ഫലമയായനിടയാണപ  എസന്റെ  വസ്പീടനിനടുത്തുള്ള  മകനയാജപ  എന്ന
സചെറുപക്കയാരന്  സകേയാലസചെയസപടതപ.  അതനില്  കകേസുകപയാലുറ്റം  എടുതനില.
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എഫപ.ഐ.ആര്.  എഴുതനിയനിടനില.  അതനില്  പ്രതനികഷധനിച്ചപ  ഞയാനുറ്റം  കേയാസര്കഗയാഡപ  
എറ്റം.  പനി.  ശ്രസ്പീ.  പനി.  കേരുണയാകേരനുറ്റം കപയാലസ്പീസപ കസഷനനില് കുതനിയനിരുന്നനിടകപയാലുറ്റം
കകേസസടുക്കയാന് തയയാറയായനില.  അങ്ങസനയുള്ള മയാനരന്മേയാരയാണപ കപയാലസ്പീസനിസനക്കുറനിച്ചപ
ഇകപയാള് കഘയാരകഘയാരറ്റം പ്രസറ്റംഗറ്റം നടത്തുന്നതപ.  കേഴനിഞ അഞപ വര്ഷക്കയാലറ്റം ഈ
നയാടനില് നടതനിയ കപകത്തുകേള് നമ്മേസളലയാറ്റം കേണതയാണപ.  എന്തയാണപ കപയാലസ്പീസപ
ഭരണസമന്നപ  കേണതയാണപ.  അവര്ക്കപ  ഇന്നസത  കപയാലസ്പീസനിസന  അകതകപയാസല
ഉപകയയാഗനിക്കയാന് കേനിടന്നനിസലന്നപ വന്നകപയാഴയാണപ ഈ ഗവണ്സമന്റെനിസനതനിസര വലനിയ
ആകകപവമയായനി മുകന്നയാടവരുന്നതപ. അവരുസട ആകകപവറ്റം സമരവമല പ്രധയാനസപട
കേയാരരറ്റം.  കപയാലസ്പീസനിസന  നല  രസ്പീതനിയനില്  സകേയാണ്ടുകപയാകേയാന്  നല  നടപടനികേള്
സസസ്പീകേരനിക്കസപടണസമന്നയാണപ  എനനിക്കപ  അഭരര്തനിക്കയാനുള്ളതപ.  സസയാശ്രയ
സറ്റംവനിധയാനതനിസനതനിസരയയാണപ  അവര് സമരറ്റം നടത്തുന്നതപ.   ഇതപ  സകേയാണ്ടുവന്നതപ
ആരയാണപ?  ശ്രസ്പീ. എ. സകേ. ആന്റെണനി കകേരള മുഖരമന്ത്രനിയയായനിരുന്നകപയാഴയാണപ സസയാശ്രയ
സറ്റംവനിധയാനറ്റം  സകേയാണ്ടുവന്നതപ.   യു.ഡനി.എഫപ.  കകേരളറ്റം  ഭരനിച്ചകപയാഴയായനിരുന  അതപ.
അന്നപ ഈ സസയാശ്രയ സറ്റംവനിധയാനറ്റം കവസണന്നപ പറഞതപ കകേരളതനിസല ഇടതുപക
പ്രസയാനങ്ങളയായനിരുന.  ഡനി.  ഹവ.  എഫപ.  ഐ.  അടക്കമുള്ള ഇടതുപക യുവജന-
വനിദരയാര്തനി സറ്റംഘടനകേള് നടതനിയ സമരസത അടനിസച്ചയാതുക്കനിയസതങ്ങസനസയന്നപ
കേണവരയാണപ നമ്മേസളലയാവരുറ്റം.  അവരയാണപ ഇകപയാള് സസയാശ്രയതനിസനതനിസര വലനിയ
പ്രസറ്റംഗറ്റം നടതനിസക്കയാണനിരനിക്കുന്നതപ. ഇതപ പരനികശയാധനയപ വനികധയമയാകക്കണതയാണപ. ഈ
സസയാശ്രയ  സറ്റംവനിധയാനവറ്റം  വനിദരയാഭരയാസക്കച്ചവടവറ്റം  നമ്മുസട  നയാടനില്  സകേയാണ്ടുവന്നപ
ഏറവറ്റം കുറച്ചപ  ആളുകേസള ഏറവറ്റം വലനിയ പണക്കയാരയാക്കനി മയാറനിയതനിനപ  ഉതരവയാദനി
യു.  ഡനി.  എഫപ.  ആസണന്ന  കേയാരരറ്റം  എലയാവര്ക്കുറ്റം  അറനിയയാവന്നതയാണപ.  അതപ
മറച്ചുവയ്ക്കുന്നതനിനുകവണനി  ഒരു  പനിടനിവള്ളനിയുറ്റം  ഇലയാത  അവസരതനില്  കുറച്ചപ
എറ്റം. എല്. എ. മയാസര ഇതനിനപ മുന്നനില് സമരറ്റം കേനിടതനി ജനങ്ങളുസട പനിന്തുണ കേനിടകമയാ,
മറ്റുള്ളവരുസട പനിന്തുണ കേനിടകമയാ എനപറഞപ  കേയാപടരപരമയായ നടപടനിയയാണപ ഇവര്
സസസ്പീകേരനിച്ചുസകേയാണനിരനിക്കുന്നതപ.   ഇതനിസനയാന്നനിനുറ്റം  വനില  കേനിടയാന്  കപയാകുന്നനിസലന്നപ
മനസനിലയാക്കനി  ഈ  ഗവണ്സമന്റെപ  ശരനിയയായ  നടപടനിയുമയായനി  മുകന്നയാടകപയാകുന്നതനിനപ
എലയാ പനിന്തുണയുറ്റം ഉണയാകുസമന്നപ പ്രഖരയാപനിച്ചുസകേയാണപ ഞയാന് നനിര്ത്തുന.

ശ്രസ്പീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി  : സര്,  ആഭരന്തര  വകുപനിനുകവണനി  ബഹുമയാനസപട
മുഖരമന്ത്രനി അവതരനിപനിച്ച ധനയാഭരര്തനകേസള ഞയാന് അനുകൂലനിക്കുന.  കകേരളതനിസല
സയാധയാരണക്കയാരുസട  ആശയുറ്റം  ആകവശവമയായനി  മയാറയാന്  ഈ  ചുരുങ്ങനിയ
കേയാലയളവനിനുള്ളനില്  തസന്ന  എല്.  ഡനി.  എഫപ.  ഗവണ്സമന്റെനിനയായനിടണപ.  സമസ
കമഖലയനിലുറ്റം  ജനങ്ങള്ക്കപ  അനുകൂലമയായ  മയാറങ്ങള്  വനസകേയാണനിരനിക്കുകേയയാണപ.
അഴനിമതനിസയയുറ്റം കുറവയാളനികേസളയുറ്റം സറ്റംരകനിക്കുന്ന നനിലപയാടയാണപ മയാറനിയനിരനിക്കുന്നതപ.
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കപയാലസ്പീസപ കസനയപ മയാറസമയാനറ്റം വന്നനിടനില.  പഴയ ആളുകേള് തസന്നയയാണപ കപയാലസ്പീസപ
കസനയനിലുള്ളതപ.  കപയാലസ്പീസപ  കസനയുസട  സമസ്പീപനറ്റം നനിശയനിക്കുന്നതപ  ഒരു ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ
നയമയാണപ.  അതനിലയാണപ കേയാതലയായ മയാററ്റം കകേരളതനില് സറ്റംഭവനിച്ചനിരനിക്കുന്നതപ.  ഈ
മയാററ്റം നമുക്കപ അനുഭവകവദരമയാകേണസമങനില് കേഴനിഞ യു.ഡനി.എഫപ.  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ
കേയാലസത  കപയാലസ്പീസനിസന്റെ  നടപടനികേള്  തയാരതമരറ്റം  സചെയ്തുകനയാക്കണറ്റം.  കുറവയാളനികേസളയുറ്റം
സകേയാലയയാളനികേസളയുറ്റം സറ്റംരകനിക്കുന്ന നനിലപയാടയായനിരുന അനണയായനിരുന്നതപ.  അന്നപ
ആഭരന്തര വകുപപ ഹകേകേയാരരറ്റം സചെയ്തനിരുന്ന ആളയാണപ ഇന്നസത പ്രതനിപക കനതയാവപ.
അകദ്ദഹറ്റം  തസന്ന  അഴനിമതനി  ആകരയാപണങ്ങളനില്സപട  നനില്ക്കുന്ന  അവസയയാണപ
ഇന്നപ  നമുക്കപ  കേയാണയാന്  കേഴനിയുന്നതപ.  ഇകപയാള്  സകേയാടനികഘയാഷനിച്ചപ  സസയാശ്രയ
കകേയാകളജനിസന്റെ  കേയാരരറ്റം  പറയുനണകലയാ!  ഹരനിപയാടപ  ഒരു  സമഡനിക്കല്
കകേയാകളജനിനുകവണനി അന്നപ  വലനിയ പരനിശ്രമമയാണപ  നടതനിയതപ.  അതനിസന്റെ കപരനില്
നഗ്നമയായ  അഴനിമതനിയകല  പുറത്തുവന്നനിരനിക്കുന്നതപ.  നനിലവനിലുള്ള  നനിയമങ്ങള്
ലറ്റംഘനിച്ചുസകേയാണപ  വയല് നനികേതനിയ ഭൂമനി  ഏസറടുക്കലയാണപ  ഉണയായതപ.   അതനിസന്റെ
പനിന്നനില്  സകേയാടനിയ  അഴനിമതനിയയാണപ  നടന്നനിടള്ളസതന്നപ  മനസനിലയായനിരനിക്കുകേയയാണപ.
അതപ കേണ്ടുപനിടനിക്കണറ്റം.  കേഴനിഞ കേയാലങ്ങളനില് സപയാതുമരയാമതപ വകുപനില് നടന്ന
അഴനിമതനിസയക്കുറനിച്ചപ  അകനസഷനിക്കുസമന്നപ  സപയാതുമരയാമതപ  വകുപ്പുമന്ത്രനി  ഇകപയാള്
പ്രഖരയാപനിച്ചനിടണപ.  രണപ  തരതനിലുള്ള അകനസഷണമയാണപ.  ഒന്നപ,  ഡനിപയാര്ടസമന്റുതലതനിലുറ്റം
മസറയാന്നപ  വനിജനിലന്സപ  എന്കേസയറനിയുറ്റം.  മുഖരമന്ത്രനിയുസട  കപയാലസ്പീസപ  നയസത
ഹൃദയപൂര്വ്വറ്റം  സസയാഗതറ്റം  സചെയ്യുകേയയാണപ.   പ്രതനികേയാര  നടപടനികേള്  ഒഴനിവയാക്കുറ്റം,
കപയാലസ്പീസനിസന്റെ  മുഖറ്റം  മയാറ്റുറ്റം,  ജനസഇൗഹൃദ കപയാലസ്പീസയാക്കനി  മയാറ്റുറ്റം.  പസക ഇതനിസന്റെസയയാസക്ക
അടനിസയാനതനില് കേഴനിഞ കേയാലസത ഒരു അഴനിമതനിയുറ്റം  ഒരു സകേയാള്ളരുതയായ്മയുറ്റം
കേണ്ടുപനിടനിക്കസപടയാസത കപയാകേരുസതന്നതുകൂടനി ആഭരന്തര വകുപനിസന ഓര്മ്മേനിപനിക്കുന.
കേയാടകേള്ളന്മേയാസരയുറ്റം  നയാടപ  കേടമുടനിച്ചവസരയുറ്റം  സപയാതുജന  മധരതനില്  സകേയാണ്ടുവരനികേ
തസന്ന കവണറ്റം.  എത്ര പഠനിച്ചയാലുറ്റം ഈ പ്രതനിപകറ്റം കേയാരരങ്ങള് മനസനിലയാക്കുന്നനില
എന്നതയാണപ എസന്റെ സങടവറ്റം ആശങയുറ്റം.  പ്രതനിപക കനതയാവനിനുതസന്ന സലജല
വനിഭയാന്തനി പനിടനിച്ചനിരനിക്കുകേയയാണപ.  അകദ്ദഹതനിസന്റെ പ്രസറ്റംഗങ്ങള് ശ്രദ്ധനിച്ചയാല് നമുക്കപ
അറനിയയാമകലയാ;  ഇന്നസല  ശ്രസ്പീ.  തനിരുവഞ്ചൂര്  രയാധയാകൃഷ്ണന്  അടനിയന്തരപ്രകമയറ്റം
അവതരനിപനിക്കുന്നതനിനപ  കനയാടസ്പീസപ  സമര്പനിച്ചു.  അകദ്ദഹസത  പ്രസറ്റംഗനിക്കയാന്
അനുവദനിക്കയാസത  പ്രതനിപക  കനതയാവപ  ചെടങ്ങള്  ലറ്റംഘനിച്ചുസകേയാണപ  ചെയാടനിക്കയറനി
പ്രസറ്റംഗനിക്കുകേയയായനിരുന.   കകേയാണ്ഗസനിസന്റെ  ഗ്രൂപ്പു  വഴക്കപ  നനിയമസഭയനില്കപയാലുറ്റം
പ്രതനിഫലനിക്കുന്ന അവസയനികലയപ കേയാരരങ്ങള് എതനിയനിരനിക്കുകേയയാണപ.  അതുമയാത്രമല,
ഇന്നസത  പ്രസറ്റംഗറ്റം  തസന്ന  കനയാക,  ആസരസയയാസക്കയയാണപ  സതരയാഗഹറ്റം
ഇരുതനിയനിരനിക്കുന്നസതന്ന  കേയാരരറ്റം  കപയാലുറ്റം  പ്രതനിപക  കനതയാവപ  മറനകപയാകുകേയയാണപ.
അവരുസട  എണറ്റം  കപയാലുറ്റം  മറനകപയാകുന.   ഒരു  പ്രയാവശരമല,  പല  പ്രയാവശരറ്റം.
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ശ്രസ്പീ.  സകേ.  എറ്റം.  മയാണനി വനിടകപയായതനിസന്റെ ആശങയുറ്റം അതനിസന്റെ പരയാജയ കബയാധവറ്റം
കകേരളതനില് അവര് അപ്രസക്തമയായനിസക്കയാണനിരനിക്കുനസവന്ന കതയാന്നലുറ്റം  കകേരളതനിസല
ഭരണറ്റം  ഇങ്ങസന  മുകന്നയാടകപയാകുകേയയാസണങനില്  വരയാവന്ന  ഒറസപടലനില്  നനിനസമയാസക്ക
രകസപടയാന് കേസണതനിയ ഒരു കുറുക്കുവഴനിയയാണപ ഈ സമരറ്റം.   

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    ടനി  .    എ  .    റഹസ്പീറ്റം:  സര്,  ബഹുമയാനസപട  മൂന്നപ  പ്രതനിപകയാറ്റംഗങ്ങള്
നനിരയാഹയാര  സതരയാഗഹറ്റം  നടത്തുകമയാള്  രണപ  അറ്റംഗങ്ങള്  അനുഭയാവപൂര്വ്വറ്റം
സമരതനില് പസങടുക്കുന്ന കേയാരരറ്റം അങ്ങപ ശ്രദ്ധനിച്ചനിടകണയാ;

ശ്രസ്പീ  .    ഡനി  .    സകേ  .    മുരളനി  : സര്,  പ്രതനിപക  കനതയാവനിസന്റെ  വയാക്കുകേള്
അനുസരനിച്ചയാസണങനില്  നയാലപ  ആകുന,  അഞപ  ആകുന,  രണ്ടുകപര്  അര്ദ്ധ
നനിരയാഹയാരതനിലയാണുകപയാലുറ്റം.  പ്രതനിപകറ്റം ഒകടസറ സമരമുഖങ്ങള് തുറക്കുകേയയാണപ.
മഷനിക്കുപനി  സമരതനികലയപ  മയാറുകേയയാണപ.  കകേരളതനിസന്റെ  സമര  ചെരനിത്രതനില്
പുതനിയ  അദ്ധരയായങ്ങള്  എഴുതനികച്ചര്ക്കയാന്  പ്രതനിപകറ്റം  തുനനിയുകേയയാണപ.  പകക
അവര്  അപഹയാസരരയായനികപയാകുന.  നയാണറ്റംസകേട  ഏര്പയാടയായനികപയാവകേയയാണപ.
ഇസതന്തപ  സമരമയാസണന്നപ  മനസനിലയാകുന്നനില.   തുടക്കതനില്തസന്ന  നനിരയാഹയാര
സതരയാഗഹറ്റം, ഒരു മുദയാവയാകേരറ്റംവനിളനി ഉയര്ത്തുന്നതനിനപ മുമ്പുതസന്ന കപയായനി നനിരയാഹയാര
സതരയാഗഹമനിരനിക്കുകേയയാണപ.  എന്തപ  കേയാരരതനിനയാണപ  സമരതനിനനിറകങ്ങണസതനറ്റം ആ
സമരറ്റം  എങ്ങസനയയാണപ  നടകതണസതനറ്റം  ഇവര്ക്കറനിയനില.  അതുസകേയാണയാണപ
ഇകപയാസഴയാരു അനയാവശര സമരതനികലയപ  വന്നതപ.  എങ്ങസനസയങനിലുറ്റം ഈ സമര
മുഖത്തുനനിന്നപ  രകസപടയാനുള്ള  കേയാരരങ്ങളയാണപ  ഇകപയാള്  നടത്തുന്നതപ.
ഇക്കയാരരതനിലുള്ള  ഇവരുസട  വനിരടറ്റം  അനയാവശര  സമരതനിസന്റെ  സപയാള്ള  മുഖവറ്റം
കകേരളതനിസല  ജനങ്ങള്  തനിരനിച്ചറനിയുറ്റം.  അതുസകേയാണയാണപ  തനിരുവനന്തപുരറ്റം
ജനിലയനില്  ഇന്നസല  നടതനിയ  ഹര്തയാല്  സപയാളനിഞ്ഞുകപയായതപ.  ഇന്നലസത
ഹര്തയാലനിസന്റെ ചെനിത്രറ്റം എലയാവരുറ്റം കേണതയാണപ.  രയാവനിസല എലയാ ബസുകേളുറ്റം ഒയാടനി.
കേടകേസളലയാറ്റം തുറനവച്ചു.  അങ്ങസന ആയകപയാഴയാണപ കുകറ ഗുണകേസള സമയാഹരനിച്ചപ
ചെനില  സലങ്ങളനില്  അക്രമതനികലയപ  കപയാകേയാന്  യു.ഡനി.എഫപ.  തയയാറയായതപ.
കേഴനിഞകേയാല  അനുഭവതനില്നനിന്നപ  പഠനിക്കയാന്  ഇകടര്  തയയാറയാകേണറ്റം.  ഈ
ഗവണ്സമന്റെപ  നനിശയദയാര്ഢരകതയാടുകൂടനി  മുകന്നയാടകപയാവകേയയാണപ.  ബഹുമയാനസപട
പൂഞയാര് എറ്റം.എല്.എ. സൂചെനിപനിച്ചതുകപയാസല ആരപ കേയാലു തനിരുമ്മേയാന് വന്നയാലുറ്റം ഒരു
അഴനിമതനികയയുറ്റം  ഈ ഗവണ്സമന്റെപ  സറ്റംരകനിക്കനിസലന്ന ഉറച്ച വനിശസയാസറ്റം എല്.  ഡനി.  എഫപ.
നുണപ. അങ്ങസന മയാറനിപറയുന്നതുസകേയാകണയാ കേയാലുപനിടനിക്കുന്നതുസകേയാകണയാ എല്. ഡനി. എഫപ. -ഉറ്റം
മുഖരമന്ത്രനിയുറ്റം  മയാറനി  ചെനിന്തനിക്കനിസലന്നതനിസന്റെ  സതളനിവകൂടനിയയാണപ  പൂഞയാര്.
ആസരയാസക്ക  കേയാലുപനിടനിച്ചയാലുറ്റം  ഏതപ  അഴനിമതനിക്കയാരന്  വന്നപ  മുടനിനനിന്നയാലുറ്റം
അവര്സക്കയാനറ്റം  ഒരു  തരതനിലുറ്റം  വഴങ്ങനിസക്കയാടുക്കുന്നതല  ഈ  ഗവണ്സമസന്റെന്നപ
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ചുരുങ്ങനിയകേയാല അനുഭവങ്ങളനിലൂസട തസന്ന കബയാധരമയായതയാണപ. കേഴനിഞ കേയാലസത
അഴനിമതനികേളനിസല  ഓകരയാ  കേയാരരങ്ങസളടുതപ  പരനികശയാധനിക്കുകമയാഴുറ്റം  നമുക്കതപ
മനസനിലയാകുറ്റം.  സപയാതുകയയാഗതനില്  പ്രസറ്റംഗനിച്ചതനിസന്റെ  കപരനില്  ഒരു കനതയാവനിസന
കവടയയാടുന്നതപ  കകേരള ചെരനിത്രതനില് ഇതുവസര കകേടനിടകണയാ!  എത്രകയയാ ആളുകേള്
സപയാതുകയയാഗതനില്  പ്രസറ്റംഗനിച്ചനിടണപ.  അങ്ങസനസയങനില്  എലയാ  പ്രസറ്റംഗങ്ങളുറ്റം
ഒരുകപയാസല എടുക്കകണ; കേണ്ണൂരനിസല കകേയാണ്ഗസപ കനതയാവപ ശ്രസ്പീ. സകേ. സുധയാകേരന്,
ജഡ്ജനിമയാസരകപയാലുറ്റം  ആകകപനിച്ചുസകേയാണപ  സപയാതുകയയാഗങ്ങളനില്  പ്രസറ്റംഗനിച്ചനികല;
എകന്ത അകദ്ദഹതനിസനതനിസര കകേസനിലയാതതപ; ശ്രസ്പീ. എറ്റം.എറ്റം. മണനിസയന്ന കകേരളറ്റം
അറനിയസപടുന്ന  കനതയാവപ  ഒരു  സപയാതുകയയാഗതനില്  പ്രസറ്റംഗനിച്ചതനിസന്റെ  കപരനില്
സകേയാലക്കുറതനിനപ  കകേസസടുക്കയാനുറ്റം  അകദ്ദഹസത  ആ  ജനിലയനില്
പ്രകവശനിപനിക്കയാതനിരനിക്കയാനുമുള്ള  എസന്തലയാറ്റം  ഗൂഢയാകലയാചെനയയാണപ  നടതനിയതപ.
എന്നനിസടന്തയായനി;  അകദ്ദഹറ്റം  ജനവനിധനി  കനടനി  നനിയമസഭയനിസലതനി.  കേണ്ണൂരനില്
എത്രകപസരയയാണപ  അതരതനില്  കവടയയാടനിയനിടള്ളതപ.  സതരസഞടുപനിസന്റെ
ചെനിത്രസമന്തയാണപ;  ഇങ്ങസന കവടയയാടനി പസ്പീഡനിപനിക്കസപട എല്  .ഡനി.  എഫപ.  സന്റെയുറ്റം
സനി.  പനി.  സഎ.  (എറ്റം.)കന്റെയുറ്റം  കനതയാക്കന്മയാസര  സഞടനിപനിക്കുന്ന  ഭൂരനിപകകതയാസടയയാണപ
ജനങ്ങള്  സതരസഞടുതപ  നനിയമസഭയനികലയപ  അയച്ചതപ.  ഇസതയാസക്ക  കേണനിടറ്റം
എന്തുസകേയാണയാണപ യു. ഡനി. എഫപ. പയാഠറ്റം പഠനിക്കയാതതപ; 
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യു.  ഡനി.  എഫപ.  തകേരയാന്  പയാടനില  എന്നതയാണപ  എസന്റെ  അഭനിപ്രയായറ്റം.
27  ഇടതുപക ജനയാധനിപതര മുന്നണനി കനതയാക്കന്മയാസരയുറ്റം പ്രവര്തകേസരയുമയാണപ
കേഴനിഞ  5  വര്ഷക്കയാലതനിനനിടയനില്  സകേയാനതള്ളനിയതപ.  സകേയാലക്കതനിയുമയായനി
നടന്ന സറ്റംഘ പരനിവയാര്  പ്രവര്തകേസര വഴനിവനിടപ  സഹയായനിച്ചതപ  യു.  ഡനി.  എഫപ.
ഭരണവറ്റം കനതയാക്കന്മയാരുമയാണപ. ഇക്കഴനിഞ സതരസഞടുപനില് യു. ഡനി. എഫപ.-ഉറ്റം
ആയനി ഉണയാക്കനിയനിടള്ള രഹസര ബയാനവറ്റം എലയാവര്ക്കറ്റം അറനിയയാവന്നതയാണകലയാ.
കനമതപ ഒരു ബനി. സജ. പനി. കനതയാവനിസന സതരഞടുത്തുവനിടയാനയായനി കവയാടപ കേച്ചവടറ്റം
നടതനി.  ജനിലയനില്  രണ്ടു  മൂന്നപ  സസ്പീറ്റുകേള്  കകേയാണ്ഗസനിനപ  സസയായതമയാക്കയാന്
സയാധനിച്ചതപ  ആ  ബയാനവതനിലൂസടയയാസണന്നപ  ഇന്നപ  ആര്ക്കയാണപ  അറനിയയാതതപ.
അതനിനുകവണനി അവര് സചെയ്തതപ,  ആര്.  എസപ.  എസപ.  കേയാണനിച്ച എലയാ കപകതനികനയുറ്റം
സഹയായനിക്കലയായനിരുന.  തനിരുവനന്തപുരറ്റം  ജനിലയനില്  സവള്ളറടയനില്
നയാരയായണന്  നയായര് എസന്നയാരു  പയാവറ്റം  കകേയാര്പകറഷന്  ജസ്പീവനക്കയാരസന  സകേയാന.
അകദ്ദഹതനിസന്റെ  മകേനയായ  എസപ.  എഫപ.  സഎ.യുസട  ഏരനിയയാ  സസക്രടറനി
ശ്രസ്പീ.  ശനിവപ്രസയാദനിസന  സകേയാലസപടുത്തുന്നതനിനയായനിരുന  മയാരകേയായുധങ്ങളുമയായനി
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ചെനിലര്  വന്നതപ.  എന്നയാല്  വസ്പീടനിസന്റെ  വയാതനില്  തുറനവന്ന  നയാരയായണന്  നയായസര
അവര് സവടനി നുറുക്കനി. മകേസനയയാണപ സകേയാലയാന് വന്നസതങനിലുറ്റം അചസന കേനിടനിയയാലുറ്റം
സകേയാന  കേളയയാറ്റം  എന്നയായനിരുന  തസ്പീരുമയാനറ്റം.  എന്നനിടപ  ആ  മകേസന  കവടയയാടനി.
സവടകേളുസട  എണറ്റം  പറഞപ  കേണസ്പീസരയാഴുക്കനിയ  ഒരയാളുറ്റം  നയാരയായണന്  നയായരുസട
സകേയാലപയാതകേറ്റം  വലനിയ  വയാര്തയയാക്കനിയനില.  അകദ്ദഹതനിസന്റെ  കുടുറ്റംബസതപറനി
ചെനിന്തനിച്ചനില.  സകേയാലപയാതകേറ്റം  സചെയ്തപ  ഓടനികപയായകപയാള്  സസബക്കനില്നനിന്നപ
മറനിഞ്ഞുവസ്പീണ  പ്രതനികേസള  നയാടകേയാര്  ഓടനിച്ചനിടപ  പനിടനിച്ചുസകേയാടുതതയാണപ.  പകക
കേഴനിഞ മൂന്നപ വര്ഷക്കയാലമയായനി ഇതുസറ്റംബനനിച്ച കുറപത്രറ്റം തയയാറയാക്കയാന്കപയാലുറ്റം
യു.ഡനി.എഫപ.  തയയാറയായനില.  ഇതയാണപ  കേഴനിഞ  കേയാലതപ  നടന്നതപ.  എത്രകയയാ
കപയാലസ്പീസപ  കസഷന്  ആക്രമണങ്ങള്  നടന.  സകേയാടയാരക്കര,  സനടുമങ്ങയാടപ
എന്നനിവനിടങ്ങളനില്  കകേയാണ്ഗസുകേയാരുറ്റം  ആര്.എസപ.എസപ.-ഉറ്റം  അഴനിഞയാടുകേയയായനിരുന.
കപയാലസ്പീസപ  കനയാക്കുകുതനിയയായനി  നനിന.  ആ  ഭസ്പീകേരയാന്തരസ്പീകതനിനയാണപ  മയാററ്റം
വന്നനിരനിക്കുന്നതപ.  ഈ  കപയാലസ്പീസപ  സറ്റംവനിധയാനകതയുറ്റം  നയകതയുറ്റം  ജനങ്ങള്
ആകവശകതയാസട വരകവല്ക്കുകേയയാണപ.  അതനിസന്റെ പ്രതനിഫലനറ്റം തസ്പീര്ച്ചയയായുറ്റം ഈ
നയാടനിനുസണന്നതപ  വരക്തമയാണപ.  കപയാലസ്പീസനിസന്റെ  സസ്ട്രങ്തപ  തസ്പീര്ച്ചയയായുറ്റം  കുറച്ചുകൂടനി
വര്ദ്ധനിപനികക്കണതുണപ.  കപയാലസ്പീസുകേയാര്ക്കപ  ഇകപയാള്  നല്കുന്ന  other  duty
സറ്റംവനിധയാനറ്റം പരനികശയാധനിക്കസപകടണതയാണപ. ചെനില കപയാലസ്പീസപ കസഷനുകേളനില്നനിന്നപ
കകേയാടതനി  ഡന്യൂടനിക്കുറ്റം  മറ്റുറ്റം  ധയാരയാളറ്റം  കപയാലസ്പീസുകേയാസര  വനിനനികയയാഗനികക്കണനി
വരുന്നതനിസന്റെ  ഭയാഗമയായനി  ക്രമസമയാധയാന  രറ്റംഗതപ  ശ്രദ്ധനിക്കയാന്  കേഴനിയയാത
സയാഹചെരരമയാണുള്ളതപ.   ബഹുമയാനസപട മുഖരമന്ത്രനി പറഞതുകപയാസല കപയാലസ്പീസപ കസനയുസട
strength വര്ദ്ധനിപനിക്കയാനുള്ള നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനികക്കണതപ അതരയാവശരമയാണപ.

എസന്റെ  നനികയയാജകേ  മണ്ഡലതനിസല  ഒരു  കേയാരരറ്റം  കൂടനി  പറയയാന്  ഞയാന്
മുതനിരുകേയയാണപ.  സവഞയാറമൂടപ  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചപ ഒരു സബപ ഡനിവനിഷണല് ആഫസ്പീസപ,
ഡനി.  സസവ.  എസപ.  പനി.  ആഫസ്പീസപ എന്നനിവ തുടങ്ങയാനുള്ള എലയാ സയാധരതകേളുമുണപ.
അതനിനുള്ള  ഒരു  പരനിഗണന  തരണറ്റം.  പനവൂര്  കകേന്ദ്രസ്പീകേരനിച്ചപ  ആനയാടപ,  പനവൂര്
പഞയായത്തുകേളുസട  law  and  order  സമയനിസന്റെയനിന്  സചെയയാന്  ഒരു  കപയാലസ്പീസപ
കസഷന് ആവശരമുണപ.  മന്ത്രനിമയാരുറ്റം എറ്റം.  എല്.  എ.  മയാരുസമയാസക്ക സഞരനിക്കുന്ന
സലമയാണപ സവഞയാറമൂടപ. അവനിസട  ഒരു ട്രയാഫനികേപ യൂണനിറപ അനുവദനിക്കുന്നതനിനുള്ള
നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കണസമനകൂടനി  പറഞ്ഞുസകേയാണപ  ഒരനിക്കല്കൂടനി  ഈ  ധനയാഭരര്തനകേസള
അനുകൂലനിച്ചുസകേയാണപ ഞയാന് എസന്റെ വയാക്കുകേള് നനിര്ത്തുന.

ശ്രസ്പീ  .    സജയനിറ്റംസപ  മയാതന്യു  : സര്,  ഈ  ധനയാഭരര്തനകേസള  ഞയാന്
പനിന്തയാങ്ങുകേയയാണപ.   കേഴനിഞ രണ്ടു മൂന ദനിവസമയായനി നനിയമസഭയകേതപ നടക്കുന്ന
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പ്രതനിപകതനിസന്റെ പ്രവര്തനങ്ങള്, കകേരളതനിസല നയാലു കകേയാടനിയനിലധനികേറ്റം വരുന്ന
ജനങ്ങളുസട  പ്രശ്നങ്ങളല  അവര്ക്കു  ബയാധകേമയാകുന്നതപ.  പകേരറ്റം  ഇലയാത  ചെനില
പ്രശ്നങ്ങസള  സപരുപനിച്ചു  കേയാണനിച്ചുസകേയാണപ  അതയാണപ  ജനകേസ്പീയ  പ്രശ്നസമന്നപ
വരുതനിതസ്പീര്തപ  സറ്റംഘര്ഷ  ഭരനിതമയായ  അന്തരസ്പീകറ്റം  സൃഷ്ടനിക്കയാനുള്ള  നനിരന്തര
ശ്രമമയാണപ അവര് നടതനിസക്കയാണനിരനിക്കുന്നതപ. ജനങ്ങളുസട പകതപ നനിനസകേയാണപ
ഒരു  ഗവണ്സമന്റെനിസനതനിരയായനി  നനിയമസഭയനില്  ഏസതയാസക്ക  കേയാരരങ്ങളയാണപ
പറകയണസതന്നപ നനിശയനിച്ചപ  അതുപറയയാനുള്ള സന്നദ്ധതയുറ്റം തകന്റെടവറ്റം കേയാണനിക്കുന്നതനിനു
പകേരറ്റം  ഒളനികച്ചയാടുന്ന  സമസ്പീപനമയാണപ  ഈ  സകമ്മേളന  കേയാലയളവനില്
പ്രതനിപകതനിസന്റെ  ഭയാഗത്തുനനിനറ്റം  ഉണയായനിടള്ളതപ.  ആദര  സകമ്മേളന
കേയാലയളവനിലുറ്റം  ഇതുതസന്നയയാണപ  കേണതപ.  ഈ  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  കേയാലയളവപ
പൂര്തനിയയാകുന്നതുവസരയുറ്റം  ഇതുതസന്നയയായനിരനിക്കയാറ്റം  സറ്റംഭവനിക്കുന്നതപ  എനള്ള
കേയാരരതനില്  സറ്റംശയമനില.  എന്തുസകേയാണയാണപ  ഇതരസമയാരു  സമസ്പീപനറ്റം
പ്രതനിപകതനിനപ  സസസ്പീകേരനികക്കണനി  വരുന്നതപ?  കേഴനിഞ  5  വര്ഷക്കയാലതനിനനിടയനില്
96  കകേസുകേളയാണപ  കലയാകേയായുക്തയപ  മുമയാസകേ  അന്നസത  മന്ത്രനിമയാര്സക്കതനിസര
വന്നനിരുന്നതപ. ഒരുപകക കകേരളതനിസന്റെ ചെരനിത്രതനില് ഒരനിക്കല്കപയാലുറ്റം ഇത്രകയസറ
അഴനിമതനിക്കയാരയായ  മന്ത്രനിമയാര്  ഉണയായ കേയാലറ്റം,  ഈ  കകേരള  നനിയമസഭയുസട  അല
ഇന്ഡരയനിസല  തസന്ന  ഒരു  സറ്റംസയാന  നനിയമസഭയുകടയുറ്റം  ചെരനിത്രതനില്
ഉണയായനിടണയാവനില.  കേഴനിഞ ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ കേയാലതപ നടന്ന സറ്റംഭവങ്ങസളയാനറ്റം
തസന്ന വനിശദസ്പീകേരനികക്കണ കേയാരരമനില.  അന്നപ ഇഇൗ സഭയകേത്തുറ്റം പുറത്തുറ്റം ജനങ്ങളുറ്റം
സയാമയാജനികേരുസമലയാറ്റം  കചെര്ന്നപ  നടതനിയനിടളള  എണമറ  സമരങ്ങള്ക്കുറ്റം
പ്രകകയാഭങ്ങള്ക്കുറ്റം കകേരളറ്റം സയാകരറ്റം വഹനിച്ചതയാണപ. ആ സമരങ്ങസള കനരനിടുന്നതനിനപ
അന്നസത  ആഭരന്തര  വകുപ്പുമന്ത്രനിയുസട  അവസയാന  സസകേപ്രകയയാഗമയായനിരുന ഹര്തയാല്
നനിയന്ത്രനിക്കുന്നതനിനുകവണനി സകേയാണ്ടുവന്ന ബനില്.  പ്രതനിപക കനതയാവപ ഉള്സപസട
ഇവനിസടയനിസലങനിലുറ്റം ഇഇൗ കേയാരരറ്റം പറയയാസത കപയാകേയാന് സയാധനിക്കുകേയനില. അകദ്ദഹറ്റം
ഇന്നപ  പഴയ  സഭയാകരഖകേള്  ഉദ്ധരനിച്ചുസകേയാണയാണപ  സറ്റംസയാരനിച്ചതപ.  ഭയാവനിയനില്
ഇക്കയാരരവറ്റം  ഉദ്ധരനിക്കസപകടയയാറ്റം  എനളളതുസകേയാണയാണപ  ഞയാന്  ഇവനിസട
സൂചെനിപനിക്കുന്നതപ.  അഞ്ചു വര്ഷസത ഭരണതനിസനയാടുവനില് അഴനിമതനി നനിറഞ ആ
ഭരണതനിസനതനിരയായനി  ജനങ്ങള്  നടതനിയനിടളള  പ്രകകയാഭസത  കനരനിടുന്നതനിനപ
ഹര്തയാല് നനിയന്ത്രനിക്കുന്നതനിനപ  കവണനി സകേയാണ്ടുവന്ന ഒരു ബനില്,  ആ ബനിലനിസന
സറ്റംബനനിച്ചപ  അന്നസത  ഒരു  പത്രവയാര്ത  വന.   സറ്റംസയാനതപ  ഹര്തയാല്
നനിയന്ത്രണ  ബനില്  സകേയാണ്ടുവരുന  എന്നപ  ആഭരന്തര  വകുപ്പുമന്ത്രനി
ശ്രസ്പീ. രകമശപ സചെന്നനിതല ഇട സഫയ്സ്ബുക്കപ കപയാസനിനപ മൂന്നപ ദനിവസതനിനുളളനില്
11000-തനികലസറ  കേമന്റുകേളുറ്റം  30000-തനികലസറ  സസലക്കുറ്റം  ലഭനിച്ചു.   കസയാഷരല്
മസ്പീഡനിയയനിലൂസട  ഇതു  സറ്റംബനനിച്ച  അഭനിപ്രയായറ്റം  പറയണസമന  പറഞനിരുന.
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ഇതനിനപ  6300-കലസറ സഷയറുകേളുറ്റം കപയാസ്റ്റുറ്റം ലഭനിച്ചു.  ഹര്തയാല്മൂലറ്റം ജനങ്ങള്ക്കപ
ബുദ്ധനിമുടപ  ഉണയാകുന്നതനിസനക്കുറനിച്ചപ  നനിരവധനി  പരയാതനികേളുറ്റം  നനികവദനങ്ങളുറ്റം
സര്ക്കയാരനിനപ ലഭനിച്ചനിരുനസവനറ്റം ഹര്തയാല് നനിയന്ത്രനികക്കണതനിസന്റെ ആവശരകേതസയക്കുറനിച്ചപ
സസഹകക്കയാടതനി  അഭനിപ്രയായസപടനിരുനസവനറ്റം  ആ  പശയാതലതനിലയാണപ
ഹര്തയാല് നനിയന്ത്രണ ആകപ എന്ന കപരനിലുളള ബനില് തയയാറയാക്കനിയനിടളളസതനറ്റം
മന്ത്രനി  വരക്തമയാക്കനി.   ഹര്തയാല്  നനിയന്ത്രണവമയായനി  ബനസപട  കേയാരരങ്ങള്
കേയാരരകമമയായനി നടപനിലയാക്കുകേ എന്നതയാണപ ബനില് സകേയാണ്ടുകദ്ദശനിക്കുന്നതപ.  പുതനിയ
ബനില്  നനിയമമയാകുന്നകതയാടുകൂടനി  ഹര്തയാല്  പ്രഖരയാപനിക്കുന്നതനിനപ  മൂന്നപ
ദനിവസങ്ങള്ക്കു  മുമപ  മയാധരമങ്ങള്  വഴനി  അറനിയനിച്ചനിരനിക്കണറ്റം,  എന്നയാല്
അക്രമസയാധരതയുണയാകുസമന്നപ  സര്ക്കയാരനിനപ  കബയാദ്ധരസപടയാല്  ഹര്തയാല്
തടയയാനുളള  വരവസയുറ്റം  ഇതനിലുണപ.   ബലറ്റം  പ്രകയയാഗനിച്ചപ  സയാപനങ്ങള്
അടപനിക്കുന്നകതയാ,  പഇൗരന്മേയാസര  ഭസ്പീഷണനിസപടുത്തുന്നകതയാ,  ഇഇൗ  ആകപ  പ്രകേയാരറ്റം
കുറകേരമയായനിരനിക്കുറ്റം.   ഇതനിനപ  ആറു  മയാസറ്റം  വസര  തടകവയാ,  10000  രൂപ  വസര
പനിഴകയയാ,  രണ്ടുറ്റം  കൂടനികയയാ  കുററ്റം  സതളനിയനിക്കസപടയാല്  പ്രതനികേളയായവര്
അനുഭവനികക്കണനി വരുറ്റം.  അകതയാസടയാപറ്റം ഹര്തയാലുമയായനി ബനസപടപ പഇൗരന്മേയാര്ക്കപ
സഞയാര സസയാതന്ത്രരറ്റം ഉള്സപസട ലഭനിക്കുന്നതനിനുളള ഉതരവയാദനിതസവറ്റം കപയാലസ്പീസനില്
നനിഷനിപ്തമയായനിരനിക്കുറ്റം.  ഇതനില്  വസ്പീഴ്ച  വരുതനിയയാല്  കപയാലസ്പീസപ  ഉകദരയാഗസര്
സക്കതനിസരയുറ്റം  കേര്ശന  നടപടനി  ബനിലനില്  വരവസ  സചെയ്യുന.   ഇതുള്സപസട
സുപ്രധയാന  നനിര്കദ്ദശങ്ങള്  അടങ്ങനിയതയാണപ  കേരടപ  ബനിസലനറ്റം  ശ്രനി.  രകമശപ
സചെന്നനിതല  വരക്തമയാക്കനിയനിരുന.  സഫയ്സ്ബുക്കപ  കപയാസനിസന്റെ  പൂര്ണ  രൂപറ്റം
എസന്റെ കേയനിലുണപ.  ഞയാന് അതു വയായനിക്കുന്നനില.  ഇഇൗ ഉളളടക്കറ്റം തസന്നയയാണപ ആ
സഫയ്സ്ബുക്കപ കപയാസനിലുറ്റം ഉളളതപ.  എന്തയായനിരുന ശ്രസ്പീ.  രകമശപ  സചെന്നനിതലയ്ക്കുറ്റം
അന്നസത  സഎകേരജനയാധനിപതരമുന്നണനി  ഗവണ്സമന്റെനിനുറ്റം  ഉണയായനിരുന്ന  ധയാരണ.
2016  ജനുവരനി മയാസമയാണപ ഇഇൗ ബനില് നനിയമസഭയനില്  അവതരനിപനിച്ചതപ.  2016
കമയപ  മയാസകതയാടുകൂടനി  അവസയാനനിക്കുന്ന  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  കേയാലയാവധനിക്കപ  സതയാട
മുമയായനി ഹര്തയാല് നനിയന്ത്രനിക്കുന്നതനിനപ ഒരു ബനില് സകേയാണ്ടുവന്നപ  പയാസയാക്കനിയയാല്
വസ്പീണ്ടുറ്റം തങ്ങള് അധനികേയാരതനില് വന്നയാല് കേയാണനിക്കയാന് കപയാകുന്ന ധയാര്ഷരസത
കനരനിടയാനുളള ഒരു മുന് ഉപയാധനിയയായനി കേണയാണപ സകേയാണ്ടുവന്നതപ.  ഞങ്ങള് അതനിസന
അനറ്റം ഇനറ്റം എതനിര്ക്കുന. അതപ സസലകപ കേമ്മേനിറനിക്കപ കപയായനി തനിരനിച്ചുവരയാതതപ
അവരുസട  ഭയാഗരറ്റം.  അതപ  തനിരനിച്ചുവന്നയാലുറ്റം  ബനിലയാകുമയായനിരുന്നനില,  ഞങ്ങള്
അതനികനയാടപ  കയയാജനിക്കുന്നനില.   പകക സലജല വനിഭയാന്തനി  പനിടനിസപട  ആളുകേള്
ഇസതയാസക്ക  ഒന  മനസനിലയാക്കണറ്റം.   ഇന്നപ  സഫയ്സ്ബുക്കപ  കപയാസപ  ഇടനിടണപ,
അസതടുതപ പത്രതനിലുറ്റം സകേയാടുതനിടണപ. ഞയാന് ഇതനികനയാസടയാനറ്റം കയയാജനിക്കുന്നനില,
എനനിക്കപ കയയാജനിപനില,  നയാണറ്റം ഉകണയാ ഇങ്ങസനസയലയാറ്റം പറയയാന്.   കുറച്ചപ ഹരനിത
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എറ്റം.എല്.എ.മയാര്  കേഴനിഞ  പ്രയാവശരറ്റം  ഉണയായനിരുന.  കകേയാണ്ഗസ്സുറ്റം
സഎകേരജനയാധനിപതര  മുന്നണനിയുറ്റം  കേയാണനിക്കുന്ന  എലയാ  വൃതനികകേടനിനുറ്റം  കൂസട
നനില്ക്കുറ്റം, എന്നനികടയാ ഞങ്ങള് ഇതനിസന്റെ ആളല, ഞങ്ങള്ക്കപ കവസറ അഭനിപ്രയായമുണപ,
വലനിയ  വയാര്തയയാണകലയാ  വരുന്നതപ.  നയാണവറ്റം  മയാനവമനിലയാസത  സലജല
വനിഭയാന്തനി  പനിടനിസപടപ  എന്തു  സചെയണസമന്നറനിയയാത  ഒരു  പ്രതനിപകതനിസന്റെ
ഗതനികകേടപ  കകേരളറ്റം  കേയാണുകേയയാണപ.  ഇന്നപ  ആഭരന്തര  വകുപനിസന്റെ  ധനയാഭരര്തനയയാണപ.
അതുസകേയാണപ  ഞയാന്  അതനിസന  മയാത്രറ്റം  അടനിസയാനസപടുതനി  പറയുകേയയാണപ,
കേഴനിഞ  അഞ്ചു  വര്ഷക്കയാലറ്റം  നമ്മുസട  നയാടനില്  ഒരു  സസസസര  ജസ്പീവനിതറ്റം
ഉണയായനിരുന്നനില.  നമ്മേള്  ഏറവറ്റം  കൂടുതല്  പരനിഗണനിക്കുന്നതപ  സസ്പീകേളുകടയുറ്റം
കുടനികേളുകടയുറ്റം കേയാരരമയാണപ.  അവര്സക്കതനിസര നടന്നനിടളള അതനിക്രമങ്ങളുസട കേണക്കപ
ഇഇൗ  സഭയകേതപ  പല  പ്രയാവശരറ്റം  വന്നനിടളളതയാണപ,  ഞയാന്  ആവര്തനിക്കുന്നനില.
സസ്പീകേളുസട സറ്റംരകണതനിനുകവണനി രണ്ടു നടപടനികേള് കേഴനിഞ ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ
കേയാലതപ സസസ്പീകേരനിച്ചു.  അതനിസലയാന്നയാണപ  സസ്പീ അഭനിമയാന് പദ്ധതനി.  വലനിയ കതയാതനില്
സകേയാടനികഘയാഷനിച്ചപ,  വലനിയ ഉദ്ഘയാടനസമയാസക്ക നടതനി,  ഇന്നപ സഎകേരജനയാധനിപതര
മുന്നണനിയുസട  പല  ആളുകേള്ക്കുറ്റം  ഓര്മ്മേകപയാലുറ്റം  ഉണയാകുകേയനില,  സസ്പീ  അഭനിമയാന്
പദ്ധതനി.   കപയാലസ്പീസപ  ഡനിപയാര്ടസമന്റെനിനപ  അറനിയയാറ്റം.  അതു പരയാജയസപട.    അതു
കേഴനിഞപ അടുത പദ്ധതനി വന.  നനിര്ഭയ.  ആ  പദ്ധതനിയുറ്റം ഇന്നപ എവനിസടകപയായനി
അവസയാനനിച്ചുസവന്നപ  കകേരളറ്റം  കേണ്ടു.  ജനിഷയുകടതുകപയാലുളള  അനുഭവറ്റം
ഉണയാകേയാതനിരനിക്കുന്നതനിനുളള കേരുതകലയാടുകൂടനിയയാണപ  എന്നയാണപ  അവര്
വരയാഖരയാനനിച്ചതപ.  പകക  ഒനറ്റം  ഉണയായനില,  ഒരു  പദ്ധതനികപയാലുറ്റം  സസ്പീകേളുകടയുറ്റം
കുടനികേളുകടയുറ്റം  ജനങ്ങളുകടയുറ്റം  സറ്റംരകണതനിനുകവണനി  കേഴനിഞ  ഗവണ്സമന്റെനിനപ
നടപനിലയാക്കയാന്  സയാധനിച്ചനില.  പകേരറ്റം  എന്തയാണുണയായതപ?   സയാധയാരണക്കയാരയായ
വനിദരയാര്തനികേളുറ്റം  യുവജനങ്ങളുമടക്കറ്റം,  ആയനിരക്കണക്കനിനപ,  പതനിനയായനിരക്കണക്കനിനപ
ആളുകേസളയയാണപ  സതരുവനില് തലനിച്ചതച്ചതപ.  ഇഇൗ ഗവണ്സമന്റെപ  വന്നനിടപ  ഇകപയാള്  
4  മയാസമയായനി,  കേഴനിഞ ഗവണ്സമന്റെപ  വന്നപ  ഒരു മയാസറ്റം തനികേയുന്നതനിനപ  മുമയാണപ
കകേയാഴനികക്കയാടപ രയാധയാകൃഷ്ണസനന പറയുന്ന ഒരു കപയാലസ്പീസുകേയാരന് വനിദരയാര്തനികേള്ക്കു
കനസര  സവടനിയുണ  ഉതനിര്തതപ.   അസതയാനറ്റം  ആരുറ്റം  മറനകപയായനിടനില.  പകക
അങ്ങസനസയയാരു നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കയാന് ഏസതങനിലുറ്റം ഒരു കപയാലസ്പീസപ ഉകദരയാഗസന് ഇഇൗ
ഗവണ്സമന്റെപ വന്നതനിനുകശഷറ്റം തയയാറയായനിടനില.  എന്നയാല് നനിര്തയാസതകപയായ സ്കൂടര്
യയാത്രക്കയാരസന്റെ  കനര്ക്കപ  സമയാസസബല്  എറനിഞ  കപയാലസ്പീസുകേയാരസനതനിസര  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിച്ചനിരുന. ആലപ്പുഴയനില് കേടപ്പുറത്തുകൂടനി കപയായ ദമതനിമയാസര കേസഡനിയനിസലടുതപ
കസഷനനില്സകേയാണ്ടുകപയായനി ക്രൂരമയായനി കഭദരറ്റം സചെയ്ത അനുഭവറ്റം ആ ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ
കേയാലത്തുണയായനി.  പകക അതപ  സചെയ്ത കപയാലസ്പീസുകേയാരനപ വല ബുദ്ധനിമുടറ്റം ഉണയാകയയാ?
ഇഇൗ  സഭയനില്  ഇകപയാഴുമുളള   ശ്രസ്പീ.  ടനി.  വനി.  രയാകജഷപ,   അകദ്ദഹറ്റം  യയാത്രസചെയ്ത
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സമയതപ  തടഞ്ഞുനനിര്തനി  സഎഡന്റെനിറനി  കേയാര്ഡപ  കേയാണനിച്ചനിടകപയാലുറ്റം  യയാസതയാരു
മരരയാദയുമനിലയാസത  കറയാഡനില്  കഭദരറ്റം  സചെയ്തു.  ഇസതയാസക്ക  സചെയ്ത  കപയാലസ്പീസപ
ഉകദരയാഗസര്സക്കതനിസര ഏസതങനിലുറ്റം തരതനില് നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കയാന്,  അകനസഷണറ്റം
നടതയാന് കേഴനിഞ ഗവണ്സമന്റെപ തയയാറയാകയയാ?  എന്തയായനിരുന അവരുസട നരയായറ്റം?
അവസര  കുററ്റം  പറയയാന്  പറ്റുകേയനില.  കേയാരണറ്റം  മന്ത്രനിമയാര്  നടത്തുന്ന
സകേയാളളരുതയായ്മകേളുണപ,  മുഖരമന്ത്രനി  ഉള്സപസട  നടതനിയനിടളള  അഴനിമതനിയുണപ.
അതനിസനക്കുറനിസച്ചലയാറ്റം  നനിശബ്ദത  പയാലനിക്കയാന്,  അതനിനയായനിരുന  അവര്ക്കപ
കപയാലസ്പീസപ ഉകദരയാഗസര്.  ഇവനിസട ബഹുമയാനരരയായ അറ്റംഗങ്ങള്  സൂചെനിപനിച്ച ചെനില
കേയാരരങ്ങളുണപ.   കസനയനിസല മുഴുവന് ആളുകേകളയുറ്റം മയാറയാന് സയാധനിക്കുകേയനിലകലയാ.
പകക  ചെനില  ആളുകേസളങനിലുറ്റം  മയാറുന്നകതയാടുകൂടനി,  മയാറമുണയാകുസമന്നപ  ഇഇൗ  സചെറനിയ
നയാളുകേള്ക്കനിടയനില്  കകേരളതനിനപ  കബയാധരമയായനി.   നയാലു  മയാസറ്റം  സകേയാണപ  മയാറമുണയായനി,
എന്നയാല്   മുഴുവന്  ആളുകേള്ക്കുറ്റം  മയാറമുണയായനിടകണയാ,  ഉണയായനില.   ഒരു  പയാത്രറ്റം
പയാലനിനകേതപ  ഒരു  തുളളനി  വനിഷറ്റം  കേലര്ന്നയാല്  ആ  പയാല്  മുഴുവന്
ചെസ്പീതയയായനികപയാകുറ്റം.  അതരക്കയാരയായ  ചെനില  ഉകദരയാഗസന്മയാര്  ഇകപയാഴുറ്റം
ഡനിപയാര്ടസമന്റെനിലുണയാകുറ്റം. യയാസതയാരു സറ്റംശയവമനില. ആ ഉകദരയാഗസന്മയാകരയാടപ ഇഇൗ
ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  സമസ്പീപനസമന്തയാണപ?  അതയാണപ  പരനികശയാധനിക്കസപകടണതപ.
അതലയാസത മുഴുവന് ഉദരയാഗസന്മയാകരയുറ്റം മയാറനി മറനിച്ചപ നന്നയാക്കനിക്കളയയാറ്റം എനളള
സമസ്പീപനകമയാ,  വനിശസയാസകമയാ  ഇഇൗ  ഗവണ്സമന്റെനിനപ  ഉണയാകുകേയനില,  പകക
അതരക്കയാര്  ഇഇൗ  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  ഭരണതനിന്  കേസ്പീഴനില്  സുഗമമയായനി
സഞരനിച്ചുകേളയയാറ്റം,  സഇൗകേരരമയായനി  കൃതരനനിര്വ്വഹണറ്റം  നടതനിക്കളയയാറ്റം  എന
ധരനിക്കുനസണങനില്  അതപ  അസയാനതയാസണന്നപ  ഇഇൗ  ഗവണ്സമന്റെപ  ഓകരയാ
നടപടനിയനിലൂസടയുറ്റം സതളനിയനിച്ചുസകേയാണനിരനിക്കുകേയയാണപ.  ഇഇൗ ഗവണ്സമന്റെപ അധനികേയാരതനില്
വന്നതനിനുകശഷറ്റം,  കപയാലസ്പീസപ  ഡനിപയാര്ടസമന്റുമയായനി,  ആഭരന്തര  വകുപ്പുമയായനി
ബനസപടപ  നടപയാക്കുന്നതനിനുകവണനി  നനിശയനിച്ചനിടളള  നനിരവധനി  കേയാരരങ്ങളുണപ.
ഞയാന്  അക്കയാരരങ്ങസളക്കുറനിസച്ചയാനറ്റം  സൂചെനിപനിക്കുന്നനില.   ജനങ്ങള്  പ്രതസ്പീകകയയാടുകൂടനി
കേയാതനിരനിക്കുകേയയാണപ.  സസ്പീകേളുസട  സറ്റംരകണതനിനുകവണനി  ഇഇൗ  ഗവണ്സമന്റെപ
നടപനിലയാക്കയാന്  തസ്പീരുമയാനനിച്ച പനിങപ ബസ്പീറപ പദ്ധതനിയുറ്റം, പനിങപ സപകട്രയാള് പദ്ധതനിയുറ്റം
തസ്പീര്ച്ചയയായനിടറ്റം  നമ്മുസട  അമ്മേമയാര്ക്കുറ്റം,  സകഹയാദരനിമയാര്ക്കുറ്റം  നനിര്ഭയമയായനി  സപയാതു
നനിരത്തുകേളനിലുറ്റം സപയാതുയനിടങ്ങളനിലുറ്റം  സഞരനിക്കയാന് സയാധനിക്കുസമന്ന ഒരു പ്രതസ്പീക
ഉറപയാക്കുകേയയാണപ.  കപയാലസ്പീസപ  കസഷനനില്  കപയായയാല്  മയാനരമയായ  സമസ്പീപനറ്റം
ജനങ്ങള്ക്കപ  ഉണയാകുസമന്നപ  ഉറപ്പുവരുതയാന് ശ്രമനിക്കുകേയയാണപ.    തസ്പീര്ച്ചയയായനിടറ്റം
ജനങ്ങള്  അതപ  നലനനിലയനില്  പ്രതസ്പീകനിക്കുകേയയാണപ.  കസനയനിലുളള  ഒഴനിവകേള്
നനികേതനിസക്കയാണപ കേയാരരകമതയുണയാക്കുസമന്നപ ഉറപയാക്കുകേയയാണപ.  തസ്പീര്ച്ചയയായനിടറ്റം
ഒന്നനിനു  പനിറകകേ  ഒസന്നയാന്നയായനിടപ  ആഭരന്തര  വകുപപ  സസസ്പീകേരനിച്ചുസകേയാണനിരനിക്കുന്ന
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നടപടനികേസളക്കുറനിച്ചപ വനിമര്ശനപരമയായ കേയാരരങ്ങളുസണങനില് അതപ ചെര്ച്ച സചെയയാനുറ്റം
ഉന്നയനിക്കയാനുമുളള  സന്ദര്ഭമുള്ളകപയാള്  അതനില്  നനിന്നപ  ഒഴനിവയായനിസക്കയാണപ,  ഇവര്
എന്തനിനു കവണനിയയാണപ നനിലസകേയാളളുന്നതപ?  അവര് ആകലയാചെനികക്കണതപ  965000
പരയാതനികേളയാണപ  കേഴനിഞ  ഒരു  വര്ഷക്കയാലതനിനനിടയനില്  കകേരളതനിസല  506
കപയാലസ്പീസപ  കസഷനുകേളനില്  വന്നതപ.  ഒരു  പരയാതനിയുമയായനി  കപയാലസ്പീസപ  കസഷനനില്
ഒരയാള് കപയായയാല് മറുപകക്കയാരന് ഭരണകേകനിസയ സമസ്പീപനിക്കുറ്റം,  വനിളനിച്ചു പറയുറ്റം,
അതനിനപ  എഫപ.സഎ.ആര്  ഉണയാകുകേയനില.   ഇനനി  കകേസസടുതയാല്  എന്തയാണപ,
അകങ്ങയററ്റം  മുതല് ഇകങ്ങയററ്റം  വസര നനിങ്ങള് കേണകലയാ.  ശ്രസ്പീ.  സകേ.എറ്റം.  മയാണനി
ഉള്സപസടയുളള  ആളുകേള്,  ശ്രസ്പീ.  സകേ.  ബയാബുവനിസനകപയാസലയുളള  ആളുകേള്
ഇകപയാഴയാണപ  നനിയമതനിസന്റെ  മുമനില്  വരുന്നതപ.  965000  പരയാതനികേളനില്
565000 മയാത്രമയാണപ  എഫപ.  സഎ.  ആര്.  ഇടുകേ  കപയാലുറ്റം  സചെയ്തതപ.  ഇതയാണപ
കകേരളതനിസല  ക്രമസമയാധയാനപയാലനതനിസല  കേഴനിഞ  അഞ്ചു  വര്ഷക്കയാലസത
അനുഭവറ്റം.   ഞയാന്  പറഞതപ  ഒരു  വര്ഷസത  കേണക്കപ  മയാത്രമയാണപ.  അഞ്ചു
വര്ഷസത  അനുഭവറ്റം  എന്തയാസണന്നപ  ഉഇൗഹനിക്കയാവന്നകതയുളളൂ.  ഇഇൗ  ഗവണ്സമന്റെപ
സറ്റംസയാനസത ജനങ്ങളുസട ജസ്പീവനുറ്റം സസതനിനുറ്റം മുന്തൂക്കറ്റം സകേയാടുത്തുസകേയാണയാണപ
മുകന്നയാടപ  കപയാകുന്നതപ.    100  ദനിവസറ്റം സകേയാണപ എസന്തയാസക്ക സചെയ്തു എന്നപ ഞയാന്
വനിശദസ്പീകേരനിക്കുന്നനില,  എലയാറ്റം ജനങ്ങള് മനസനിലയാക്കനിയനിടണപ.  ഇവനിസട സസയാശ്രയ
കകേയാകളജനിസന്റെ  അഡനിഷസനക്കുറനിച്ചയാണപ   ഇവര്ക്കപ  തര്ക്കസമങനില്  പറയസട.
കകേരളതനിസല  സസയാശ്രയ  കകേയാകളജുകേളുസടകമല്  നനിയന്ത്രണറ്റം  വരുത്തുന്നതനിനപ
ഇതനിനുമുമപ  ഇടതുപക  ജനയാധനിപതരമുന്നണനി  ഗവണ്സമന്റെപ  അധനികേയാരതനില്
വന്നകപയാഴുറ്റം  ഇഇൗ  ഗവണ്സമന്റെപ  അധനികേയാരതനില്  വന്നകപയാഴുറ്റം  അലയാസത
എകപയാഴയാണപ  ഒരു സചെറു ശ്രമസമങനിലുറ്റം നടന്നനിടളളതപ?  എലയാ കേയാലത്തുറ്റം കകേരളതനിസല
സസയാശ്രയ കകേയാകളജുകേസള അനനിയന്ത്രനിതമയായനി സകേടഴനിച്ചു വനിടുകേയയായനിരുന സചെയ്തതപ.
കേഴനിഞ  ഗവണ്സമന്റെപ  വന്നപ  ആദരറ്റം  തസന്ന  നമ്മേള്  കേണകലയാ,  അതനിനുമുമപ
ഉണയായനിരുന്ന  ഇടതുപക  ജനയാധനിപതരമുന്നണനി  ഗവണ്സമന്റുമയായനിടപ  ചെര്ച്ച
സചെയയാത,  കേരയാറനില് ഒപനിടയാത ആളുകേള് സചെയ്തതയാണപ  ശരനിസയന്നപ  അനതസന്ന
അന്നസത മുഖരമന്ത്രനിയുറ്റം അതുകപയാസല മൂന്നറ്റംഗ മന്ത്രനിസഭയാ ഉപസമനിതനിയുറ്റം പറഞ്ഞു.
അതനിസനസച്ചയാലനിയയായനിരുന  അഞ്ചു  വര്ഷക്കയാലറ്റം  അവരുസട  അഹങയാരറ്റം  മുഴുവന്
കകേരളതനില് നടമയാടനിയതപ.   ഫസ്പീസപ വര്ദ്ധനിപനിച്ചു എനപറഞപ ഏസറ കകേയാലയാഹലറ്റം
നടത്തുന്ന  ആളുകേള്  പറയസട,  ഇതുകപയാസല  ഒരു  കമശയ  ചുറ്റുമനിരുതനി
സസശ്രയകകേയാകളജപ  മയാകനസജ്മെന്റുകേസളക്കുറനിച്ചപ  അഭനിപ്രയായറ്റം  പറയയാനുറ്റം  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ
നനിലപയാടപ  അവസര  കബയാദ്ധരസപടുതയാനുറ്റം  അവസരസക്കയാണപ  അതപ
അറ്റംഗസ്പീകേരനിപനിക്കയാനുറ്റം  സയാധനിക്കുന്ന  ഒരു  സയാഹചെരരമുണയാകയയാ?  ഉണയായനില.
ഇലയാത  പ്രശ്നങ്ങസള  ഊതനിസപരുപനിച്ചുസകേയാണപ  നടത്തുന്ന  ഇഇൗ  കപകത്തുകേള്ക്കു
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മുമനില്  ഇഇൗ  ഗവണ്സമന്റെപ  വഴങ്ങരുതപ.  കകേരളതനിസല  ജനങ്ങള്  അതപ
തനിരനിച്ചറനിയണറ്റം, തനിരനിച്ചറനിയുകേതസന്ന സചെയ്യുസമന്ന കേയാരരതനില് ഒരു സറ്റംശയവമനില.
പ്രതനിപകയാറ്റംഗങ്ങള്  സഭയാനടപടനികേള്  അലകങയാലസപടുതനി  ഇറങ്ങനികപയായതുസകേയാണപ
ഇസതലയാറ്റം  ഇലയാതയാകുസമന്ന  ധയാരണയുസണങനില്  ആ  ധയാരണ  അസയാനതയാണപ.
ഇടതുപക  ജനയാധനിപതര  മുന്നണനിയുസട  കനതൃതസതനില്  കേഴനിഞ
സഎകേരജനയാധനിപതര  മുന്നണനി  ഗവണ്സമന്റെനിനപ  എതനിരയായനി  നടതനിയ  ഓകരയാ
സമരവറ്റം ജനങ്ങളുസട പ്രശ്നമയായനിരുന. നയാലുകകേയാടനികയയാളറ്റം വരുന്ന ജനങ്ങസള കേശയാപ്പു
സചെയ്യുന്നതനിസനതനിസരയുറ്റം  നയാടനിസന  വനിറ്റു  തുലയ്ക്കുന്നതനിസനതനിസരയുമുള്ള  സമരമയായനിരുന.
ഇതു രണനികനയുറ്റം തയാരതമരസപടുതരുതപ എന്നപ ഒരനിക്കല് കൂടനി ഇവനിസടയനിലയാതവസര
ഓര്മ്മേസപടുതയാന്  ശ്രമനിച്ചുസകേയാണപ  ഇഇൗ  ധനയാഭരര്തനകേള്ക്കപ മുഴുവന്  പനിന്തുണയുറ്റം
അറനിയനിച്ചുസകേയാണപ ഞയാന് അവസയാനനിപനിക്കുന.

മുഖരമന്ത്രനി  (ശ്രസ്പീ  .    പനിണറയായനി  വനിജയന്):  സര്,  ഇന്നസത  ചെര്ച്ചയപ  ഒരു
പ്രകതരകേതയുണപ.   ഭരണപകതലയാത  ഒരയാള്  മയാത്രറ്റം  സറ്റംസയാരനിച്ച  ഒരു
ദനിവസമയാണപ  ഇന്നപ.  അകദ്ദഹമയാസണങനില്  ദസ്പീര്ഘകേയാലമയായനി  എസന്റെ  നന്മേ
ആഗഹനിച്ചുസകേയാണനിരനിക്കുന്ന വരക്തനിയയാണപ.   അങ്ങസനയുള്ള അകദ്ദഹറ്റം ഈ സഭയാ
കവദനിയനില്വച്ചുതസന്ന എനനിക്കപ നന്മേ വരണസമന്നപ പരസരമയായനി പ്രഖരയാപനിച്ചതനിനുള്ള
നന്ദനി ആദരകമ തസന്ന കരഖസപടുത്തുന.  അകദ്ദഹറ്റം ഇവനിസട ഒരു സ്കൂളനിസന്റെ കേയാരരറ്റം
ഉന്നയനിക്കുകേയുണയായനി.   പ്രസ്തുത  വനിഷയറ്റം  സറ്റംബനനിച്ചപ  രണപ  ദനിവസതനിനുമുമപ
അകദ്ദഹറ്റം  കചെയാദനിച്ച  ഒരു  കചെയാദരറ്റം  ഉണയായനിരുന.   ഞയാന്  അതനിനപ  മറുപടനിയുറ്റം
നല്കേനിയനിടണപ.  അകദ്ദഹറ്റം  അതപ  ശ്രദ്ധനിച്ചനില  എന്നയാണപ  കതയാനന്നതപ.
അതുസകേയാണയാണപ  ഇന്നനിവനിസട  ഈ കചെയാദരറ്റം  ഉന്നയനിച്ചതപ.  “കകേയാടയറ്റം  ജനിലയനിസല
എരുകമലനി  സസന്റെപ  കതയാമസപ  ഹയര്  സസക്കന്റെറനി  സ്കൂള്  മയാകനജുസമന്റെപ  പസപ  വണ്
പ്രകവശനതനിനപ  വയാങ്ങനിയ  തലവരനിപണറ്റം  തനിരനിസകേ  ലഭനിക്കുന്നതനിനയായനി
കുമയാരനി  ഷനിഫയാനയാ  ഫയാതനിമ എന്ന കുടനിയുസട  പനിതയാവപ  ശ്രസ്പീ.  സസലനിന്,  കേണങര
വസ്പീടപ,  എരുകമലനി,  കകേയാടയറ്റം  എന്നയയാള്  5-8-2016-നപ   ഒരു  എറ്റം.എല്.എ.യുസട
ശനിപയാര്ശ കേകതയാടുകൂടനി (Letter No. MLA PNJR/GP/33/2016-17) വനിദരയാഭരയാസ
വകുപ്പുമന്ത്രനിക്കപ നല്കേനിയ പരയാതനി 2016 ആഗസപ മയാസറ്റം അവസയാനറ്റം മുഖരമന്ത്രനിക്കപ
അടനിയന്തര  നടപടനിക്കയായനി  നല്കേനിയതനില്  എന്തപ  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിച്ചുസവന്നപ
വനിശദമയാക്കയാകമയാ;   ഇസലങനില്  അടനിയന്തര  നടപടനി  സസസ്പീകേരനിക്കുകമയാ;”  എന്ന
കചെയാദരതനിനപ  നല്കേനിയ  ഉതരറ്റം  ഇപ്രകേയാരമയായനിരുന.  "ഹയര്  സസക്കന്റെറനി
പ്രകവശനതനിനപ  എരുകമലനി  സസന്റെപ  കതയാമസപ  ഹഹസ്കൂള്  മയാകനജുസമന്റെപ
അന്പതനിനയായനിരറ്റം രൂപ കകേയാഴ വയാങ്ങനിയതയായനി ആകരയാപനിച്ചപ   ശ്രസ്പീ.  സസലനിന്, കേണങര,
ശ്രസ്പീ.  പനി.  സനി.  കജയാര്ജപ  എറ്റം.എല്.എ.  മുഖയാന്തനിരറ്റം  സമര്പനിച്ച  പരയാതനിയനികന്മേല്
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പ്രയാഥമനികേയാകനസഷണറ്റം  നടതനി  റനികപയാര്ടപ  അടനിയന്തരമയായനി  സര്ക്കയാരനികലയപ
സമര്പനിക്കുവയാന്  വനിജനിലന്സപ  ഡയറകര്ക്കപ  നനിര്കദ്ദശറ്റം  നല്കേനിയനിടണപ.”  ഇതപ
നകത്രചെനിഹ്നമനിടയാത  കചെയാദരറ്റം  നമര്  96-നപ  26-ാം  തസ്പീയതനി  നല്കേനിയ
മറുപടനിയയാണപ.  ഇതുതസന്നയയാണപ ഇക്കയാരരങ്ങളനിലുള്ള സമസ്പീപനറ്റം.  

ശ്രസ്പീ  .    പനി  .    സനി  .    കജയാര്ജപ:  സര്,  ഇതപ  5-8-2016-ല് നല്കേനിയ പരയാതനിയയാണപ.
ഇന്നപ  29-ാം തസ്പീയതനിയയായനി.  ഇതനികന്മേല് നനിയമപരമയായ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കകണ?
ഇകപയാഴുറ്റം ഇതപ സപന്റെനിറ്റംഗനിലയാണപ.   നയാലപ ദനിവസതനിനപ മുമയാണപ ഇതുസറ്റംബനനിച്ച
എന്കേസയറനിക്കപ വന്നതപ. സഡപന്യൂടനി ഡയറകര് അകനസഷനിച്ചപ സറ്റംഭവറ്റം സതരമയാസണന്നപ
റനികപയാര്ടപ  സചെയ്തനിടറ്റം  ഇതനികന്മേല് യസതയാരു നടപടനിയുമനില.   അതയാണപ  ഇവനിടസത
പ്രശ്നറ്റം.   ഇക്കയാരരറ്റം അങ്ങപ ശ്രദ്ധനിക്കണറ്റം.  കവസറ യയാസതയാനറ്റം പറയയാനനില. 

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറയായനി  വനിജയന്:  സര്,  വനിജനിലന്സനിസന്റെ  ഭയാഗമയായനി
അകനസഷനിക്കുന്നതപ  സഡപന്യൂടനി  ഡയറകറല.   അങ്ങയുസട  പരയാതനി  എകപയാഴയാകണയാ
ആഭരന്തര  വകുപനിനപ  ലഭനിക്കുന്നതപ  അകപയാള്  തസന്ന  അതനിനുള്ള  ഉതരവപ
നല്കേനിക്കഴനി ഞ്ഞു.   അതയാണപ  ഇവനിസടയുണയായതപ.   ഇതനിസനക്കുറനിച്ചപ  പറയയാനല
ഞയാന്  ഉകദ്ദശനിച്ചതപ.  ഇതയാണപ  ഗവണ്സമന്റെനിസന്റെ  സമസ്പീപനറ്റം.   ഏസതങനിലുറ്റം
വനിദരയാലയതനില് നനിയമവനിരുദ്ധമയായ കേയാരരങ്ങള് നടന്നനിടസണങനില് അതനിസനതനിസര
കേര്ക്കശമയായ  നടപടനിസയടുക്കുസമന്നപ  കനരസതതസന്ന  വരക്തമയാക്കനിയനിടണപ.
സസയാശ്രയ  സപ്രയാഫഷണല്  കകേയാകളജുകേളുസട  കേയാരരമയായയാലുറ്റം  കൃതരമയായ
വരവസകേളുണപ.  വരവസകേളനില്നനിന്നപ  വരതരസമയായ  നനിലപയാടപ  സസസ്പീകേരനിച്ചനിടസണങനില്
വനി ജനിലന്സപ  അകനസഷണമടക്കമുള്ള  കേര്ക്കശമയായ  നടപടനികേള്  ആ  മയാകനജു
സമന്റുകേള്സക്കതനിസര സര്ക്കയാര് സസസ്പീകേരനിക്കുറ്റം.   സമയാധയാന പൂര്ണമയായ ഒരു സയാമൂഹര
വരവസയനില്  സറ്റംസയാനതനിനുറ്റം  ജനങ്ങള്ക്കുറ്റം  പുകരയാഗമനപരമയായ  ഒരു
അന്തരസ്പീകറ്റം  സൃഷ്ടനിക്കുകേ  എന്നതനിനയാണപ  ഈ  സര്ക്കയാര്  ഊന്നല്  നല്കുന്നതപ.
ജനങ്ങളുസട  ഹസസര  ജസ്പീവനിതമയാണപ  പ്രധയാനറ്റം.   അതനിസന്റെ  അടനിതറയനില്കടനി
മയാത്രകമ  ഏതപ  വനികേസനവറ്റം  സയാധരമയാകൂ.  ആയതനിനയാല്  ഇക്കയാരരതനില്
യയാസതയാരുവനിധ അനയാസയുറ്റം ഒരു തലതനിലുറ്റം ഉണയാകേയാന് അനുവദനിക്കുന്ന പ്രശ്നമനില.
കുറവയാളനികേസള പനിടനിക്കുകേ എന്നതുറ്റം കുറകൃതരങ്ങള് സതളനിയനിക്കുകേ എന്നതുറ്റം വളസര
പ്രധയാനമയാണപ.  എന്നയാല് കുറവയാളനികേളയാകേയാന് ഇടയുള്ളവസര മുന്കൂടനി കേസണതയാന്
കേഴനിയുകേ,  കുറകൃതരങ്ങള്  ഒഴനിവയാക്കുകേ  എന്നനിവ  അതനിസനക്കയാള്  പ്രധയാനമയാണപ.
കുറകൃതരങ്ങള്  ഒഴനിവയാക്കുകേ  എന്നതപ  കപയാലസ്പീസനിസന്റെ  അജണയനിലുള്ള  വനിഷയമലയാസയന്ന
നനിലപയാടപ  വര്ഷങ്ങളയായനി  നനിലനനില്ക്കുകേയയാണപ. ഈ നനിലപയാടനില് മയാററ്റം വരണറ്റം.
കുറകൃതരങ്ങള്  ഉണയാകുന്നതനിനുമുമ്പുതസന്ന  അതപ  ഒഴനിവയാക്കയാന്  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുകേ,    അതനിനുതകുറ്റംവനിധറ്റം  ഇന്റെലനിജന്സപ  സറ്റംവനിധയാനറ്റം  ശക്തമയാക്കുകേ
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എന്നസ്പീ  കേയാരരങ്ങള്ക്കപ  സര്ക്കയാര്  വലനിയ  പ്രയാധയാനരമയാണപ  കേല്പനിക്കുന്നതപ.
കപയാലസ്പീസപ  ഒരു  കസന  എന്ന  നനിലയനില്  ആപതനില്  ജനങ്ങള്സക്കയാപറ്റം
നനില്ക്കണറ്റം.  ജനങ്ങള്ക്കപ  വനിശസസനിക്കയാവന്ന  ആശസയാസ  സയാനമയാകേണറ്റം
കപയാലസ്പീസപ.  അതനിലയാസയന്നപ  വന്നയാല്  ജനങ്ങളനില്  അസറ്റംതൃപ്തനി  പടരുറ്റം.  ആ
അസറ്റംതൃപ്തനി  അസസസതയുണയാക്കുറ്റം.   കപയാലസ്പീസനിസന  ജനങ്ങളുറ്റം  ജനങ്ങസള  കപയാലസ്പീസുറ്റം
വനിശസയാസതനിസലടുതപ മുകന്നയാടകപയാകുന്ന ഒരു അവസ രൂപസപടുതനിസയടുക്കണറ്റം.
അതരറ്റം  അവസ  ഉണയായയാല്  ഒകടസറ  കുറകൃതരങ്ങള്  ഒഴനിവയാക്കയാനയാകുറ്റം.
ഇക്കയാരരതനില്  വരക്തമയായ  നനിര്കദ്ദശറ്റം  കപയാലസ്പീസനിനപ  നല്കേനിയനിടണപ.  ഈ
ഗവണ്സമന്റെപ അധനികേയാരതനില് വന്നകശഷമുള്ള പ്രകേടമയായ മയാറസതക്കുറനിച്ചപ ഇവനിസട
സറ്റംസയാരനിച്ച  ബഹുമയാനരരയായ  അറ്റംഗങ്ങസളലയാറ്റം  ചൂണനിക്കയാണനിച്ചനിടണപ.  കപയാലസ്പീസപ
കസനയപ സര്വ്വവനിധ സപ്രയാഫഷണല് സസയാതന്ത്രരവറ്റം നല്കേനി എന്നതയാണപ പ്രകേടമയായ
മയാററ്റം.  ഈ  നയ  മയാററ്റം  പ്രകയയാജനറ്റം  സചെയ്തനിടണപ.  ഇതരറ്റം  നനിലപയാടപ
സസസ്പീകേരനിച്ചതനിലൂസട  കുറവയാളനികേസള  കേസണത്തുന്നതനിനുറ്റം  കുറകൃതരങ്ങള്  ശയാസസ്പീയ
സതളനിവകേളുസട പനിന്ബലകതയാസട സതളനിയനിക്കുന്നതനിനുറ്റം സയാധനിച്ചു. സപരുമയാവൂരനിസല
ജനിഷ  സകേയാലകക്കസപ,   തനിരുവനന്തപുരസത  എ.ടനി.എറ്റം.  കകേസപ,  ഏറ്റുമയാനൂരനിസല
സകേയാലപയാതകേ  കകേസപ  എന്നനിവസയലയാറ്റം  ഇതനിനപ   പ്രതരക  ഉദയാഹരണങ്ങളയാണപ.
കപയാലസ്പീസനിസന്റെ  കുറകൃതര  അകനസഷണങ്ങളനില്  തടസമുണയാക്കുന്നവനിധതനിലുള്ള
ഒരുവനിധ  ഇടസപടലുറ്റം  ഉണയാവനില  എനള്ളതയാണപ  ഇകപയാള്  ഉയര്നവന്നനിടള്ള
സയാഹചെരരറ്റം.  ഭരണപരമയാകയയാ  രയാഷസ്പീയമയാകയയാ  തടസസപടുതല്  ഉണയാവനില.  ഒരു
ബയാഹരശക്തനികയയുറ്റം  അതനില്  ഇടസപടയാന്  അനുവദനിക്കുകേയുമനില.  ആ  നനിലയ്ക്കുള്ള
പൂര്ണ  സസയാതന്ത്രരമയാണപ  കപയാലസ്പീസനിനപ  നല്കുന്നതപ.  ഇതപ  ലഭനിച്ചകപയാള്
കപയാലസ്പീസനിസന  സറ്റംബനനിച്ചനിടകതയാളറ്റം  സകേടനിവച്ച  ചെനിറകേപ  സസതന്ത്രമയാക്കനി
സകേയാടുതതുകപയാസലയയായനിരുന.  അവര് ബുദ്ധനിയുറ്റം ശക്തനിയുമുപകയയാഗനിച്ചപ കകേസ്സുകേള്
സതളനിയനിച്ചു  തുടങ്ങനി.  അതയാണപ  ഇന്നപ   സറ്റംസയാനതപ  കേയാണയാന്  കേഴനിയുന്നതപ.
ഇതനിനര്തറ്റം  കപയാലസ്പീസനിസന  കേയറൂരനിവനിടുന  എന്നല.  നനിയന്ത്രനികക്കണതപ
കേര്ശനമയായനിതസന്ന  നനിയന്ത്രനിക്കുനണപ.  നടപടനിസയടുകക്കണനിടതപ  നടപടനി
എടുതനിടണപ. കപയാലസ്പീസപ കസനയനില് വരക്തനികേളുകടകയയാ സറ്റംഘങ്ങളുകടകയയാ വഴനിവനിട
ഒരു  നസ്പീക്കവറ്റം  അനുവദനിക്കനില  എന്നപ  വരക്തമയാക്കനി  കേഴനിഞനിടണപ.  കുറകൃതരറ്റം
കപയാലസ്പീസനിസന്റെ  ഭയാഗത്തു  നനിനണയാകുന്നതപ  അനുവദനിച്ചുസകേയാടുക്കുന്ന  പ്രശ്നമനില
എനള്ളതപ  അനുഭവങ്ങളനിലൂസടതസന്ന  സതളനിയനിച്ചുസകേയാടുതനിരനിക്കുകേയയാണപ.
മരങ്ങയാടപള്ളനി  കകേസനില്  ജുഡസ്പീഷരല്  അകനസഷണതനിനപ  ഉതരവനിട  നടപടനി,
ഇവനിസട  പ്രസയാവനിച്ച   കപയാലസ്പീസപ  സകേയാകണ്  പരനിപയാടനിയനില്  അവതയാരനികേകയയാടപ
അപമരരയാദയയായനി സപരുമയാറനിയ ആകരയാപനിതനയായ കപയാലസ്പീസപ ഓഫസ്പീസര്സക്കതനിരയായ
നടപടനി,  സ്കൂടര്  യയാത്രക്കയാരസന്റെ  കേയാതടനിച്ചപ  സപയാടനിച്ച  കപയാലസ്പീസപ  ഉകദരയാഗസസനതനിരയായ
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നടപടനി എന്നനിവസയലയാറ്റം കപയാലസ്പീസനിസന്റെ ഭയാഗത്തുനനിന്നപ അതനിക്രമമുണയായയാല് അതപ
അനുവദനിച്ചപ  സകേയാടുക്കുന്ന  പ്രശ്നമനില  എന്നതനിസന്റെ  ശക്തമയായ  തയാക്കസ്പീതയായനിരുന.
ഇകതസമയറ്റം  കപയാലസ്പീസപ  ഡന്യൂടനി  കൃതരമയായനി  നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനനിസട
വനിഷമയാവസയനില്സപടുന്ന കപയാലസ്പീസപ ഉകദരയാഗസകനയാടപ എലയാവനിധ അനുകേമയുറ്റം
സര്ക്കയാര്  കേയാണനിക്കുറ്റം.  സകേയാലറ്റം,  വനിഴനിഞറ്റം  സറ്റംഭവങ്ങളനില്  ആക്രമനിക്കസപട
കപയാലസ്പീസപ  ഉകദരയാസകരയാടപ  കേയാടനിയ  കേരുണയാപൂര്വ്വമയായ  മകനയാഭയാവറ്റം,  കപയാലസ്പീസപ
ഉകദരയാഗസര്ക്കയായനി  ആവനിഷ്ക്കരനിച്ചപ  വരുന്ന  കകമ  നടപടനികേള്  ഇസതലയാറ്റം
വരക്തമയാക്കുന്നതപ ഇഇൗ സമസ്പീപനമയാണപ. ഇഇൗ സര്ക്കയാര് വന്ന  കശഷമുള്ള പ്രകേടമയായ
മസറയാരു  മയാററ്റം  കപയാലസ്പീസനിസന്റെ  കേയാരരകമതയപ  സടകകയാളജനി  കൂടുതല്
ഉപകയയാഗസപടുതനി എനള്ളതയാണപ.  കപയാലസ്പീസപ  ഓഫസ്പീസര്മയാര്ക്കപ  ഇക്കയാരരതനില്
വനിദഗ്ദ്ധ പരനിശസ്പീലനറ്റം നല്കേനി,  ശനില്പശയാലകേള് നടതനി.  അങ്ങസന കപയാലസ്പീസുകേയാസര
സടകകയാളജനിയുമയായനി  കൂടനിയനിണക്കനി.  ഹസബര്  ഹക്രറ്റം  കകേസ്സുകേള്  വര്ദ്ധനിച്ച
സമസ്പീപകേയാല രസ്പീതനികേളുസട പശയാതലതനിലയാണപ ഇസതലയാറ്റം സചെയ്തതപ. 2013-ല് 363
ഹസബര്  കകേസ്സുകേളയാണപ  ഉണയായനിരുന്നതപ.  എന്നയാല്  2014  ആയകപയാള്  489
ഹസബര് ഹക്രറ്റം കകേസ്സുകേളയാണപ ഉണയായതപ.   2016-ല് ഇതുവസര  135  ഹസബര്
ഹക്രറ്റം  കകേസ്സുകേളുണയായനിടണപ.  വളസര  പ്രധയാനസപടവസയയാസക്ക  മൂന്നപ,  നയാലപ
മയാസങ്ങള്സകേയാണപ സതളനിയനിച്ചനിടണപ.  ഏതയായയാലുറ്റം ഇക്കയാരരതനില് പ്രകതരകേ ശ്രദ്ധ
കവണമന്ന നനിലപയാടയാണുള്ളതപ. ഇതപ മുന്നനിര്തനി 'ഹസബര് ഹക്രറ്റം ബയാഞപ' എന്ന
പുതനിസയയാരു  വനിഭയാഗതനിനപ  രൂപറ്റം  നല്കേയാന്  തസ്പീരുമയാനനിച്ചനിടസണന്നപ  സഭസയ
അറനിയനിക്കുന്നതനില്  എനനിക്കപ  സകന്തയാഷമുണപ.  കുറകൃതരങ്ങള്  സഎ.ടനി.
സറ്റംവനിധയാനമുപകയയാഗനിച്ചപ വളസരസപസടന്നപ സതളനിയനിക്കുന്നതനിനപ നയാറ്റം വളസര കവഗറ്റം
ഹവദഗ്ദ്ധരതനികലയപ ഉയരുകേയയാണപ. ഹസബര് ഹക്രറ്റം ഇന്സവസനികഗഷന് വനിഭയാഗറ്റം
വരുന്നകതയാസട  ഇതപ  പുതനിയ  തലതനികലയപ  ഉയരുറ്റം.  സനി.ബനി.സനി.സഎ.ഡനി.,
എസപ.ബനി.സനി.സഎ.ഡനി.  എന്നനിവ  കപയാലുള്ള  സറ്റംവനിധയാനമയായനിരനിക്കുറ്റം  ഇതപ.
തലസയാനതപ മയാത്രമല ജനിലകേളനിലുറ്റം ഇതനിസന്റെ സുശക്തമയായ സയാന്നനിദ്ധരമുണയാകുറ്റം.
പുതനിയ കേയാലതനിനനുസരനിച്ചപ അതനിസന്റെ സവല്ലുവനിളനികേള് ഏസറടുത്തുസകേയാണപ നമ്മുസട
കപയാലസ്പീസനിറ്റംഗപ  സറ്റംവനിധയാനറ്റം  ഉയരുകേയയാണപ.  ആഭരന്തര  സുരക,  കസവന  കേര്മ്മേരറ്റംഗറ്റം
എന്നസ്പീ  കമഖലകേളനില്  സടകകയാളജനി  അധനിഷനിത  മുകന്നററ്റം  സയാധരമയാക്കുകേയയാണപ.
സസ്പീകേളുസടയുറ്റം  കുടനികേളുസടയുറ്റം  സുരകയാ  കേയാരരങ്ങള്  ഉറപയാക്കയാന്  പുതനിയ
സടകകയാളജനിയുസട  സഹയായകതയാസടയുള്ള  കേര്മ്മേ  പരനിപയാടനികേള്  ആവനിഷ്ക്കരനിക്കുകേയയാണപ.
ജയാഗതകയയാസട  നനില്ക്കുന്ന  കപയാലസ്പീസപ  കസനയയാണപ  കുറകൃതരങ്ങള്
ഒഴനിവയാക്കയാനുപകേരനിക്കുന്ന  ഘടകേങ്ങളനിസലയാന്നപ.  കപയാലസ്പീസപ  കസഷനുകേളുസട
സഇൗകേരരസതക്കുറനിച്ചപ  ഇവനിസട  പലരുറ്റം  പരയാമര്ശനിച്ചു.  കപയാലസ്പീസപ  കസഷനുകേള്ക്കപ
അടനിസയാനഘടനയാ  സറ്റംവനിധയാനങ്ങള്  കവണത്ര  ഇലയാസയനള്ള  നനിലയുണപ.  ചെനില
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കപയാലസ്പീസപ  കസഷനുകേള്  വയാടകേ  സകേടനിടതനിലയാണപ  പ്രവര്തനിക്കുന്നതപ.
സമയബനനിതമയായനിതസന്ന പുതനിയതുറ്റം സസന്തവമയായ സകേടനിടതനികലയപ മയാറയാനുള്ള
സറ്റംവനിധയാനമുണയാക്കുസമന്നപ അറനിയനിക്കുകേയയാണപ.  തസ്പീവ്രവയാദ ബയാധനിത കമഖലകേളനില്
കസഷനുകേള്ക്കപ ചുറ്റുറ്റം പ്രതനികരയാധ സറ്റംവനിധയാനറ്റം ശക്തനിസപടുത്തുന്നതനിനപ പ്രയാമുഖരവറ്റം
മുന്ഗണനയുറ്റം  നല്കുറ്റം.  പഇൗരജനങ്ങളുസട  സുരക  ഉറപയാക്കുന്ന  കേയാരരതനില്
റസനിഡന്റെപസപ  അകസയാസനികയഷനുകേസള  പസങടുപനിച്ചുസകേയാണ്ടുള്ള  പ്രവര്തനങ്ങളുണയാകുറ്റം.
ജനങ്ങസള  വനിശസയാസതനിസലടുത്തുസകേയാണ്ടുള്ള  പ്രവര്തന  രസ്പീതനി  കുറവയാളനികേസള
മുന്കൂടനി കേസണതയാനുറ്റം കുറകൃതരങ്ങള് ഒഴനിവയാക്കയാനുറ്റം  വലനിസയയാരളവനില് സഹയായനിക്കുറ്റം. 

ജനഹമത്രനി  കപയാലസ്പീസപ  കസഷനുകേസളക്കുറനിച്ചപ  ഇവനിസട  പറയുകേയുണയായനി.
സറ്റംസയാനസത  മുഴുവന്  കപയാലസ്പീസപ  കസഷനുകേളുറ്റം  ജനഹമത്രനി  കപയാലസ്പീസപ
കസഷസനന്ന നനിലയനികലയ്ക്കുള്ള മയാറമയാണപ സകേയാണ്ടുവരയാനുകദ്ദശനിക്കുന്നതപ.   കപയാലസ്പീസപ
വകുപനില്  തസനികേകേള്  ഒഴനിഞ്ഞുകേനിടക്കുന്നതപ  കേയാരരകമതസയ  ബയാധനിക്കുസമന്ന
വനിലയനിരുതലനിസന്റെ അടനിസയാനതനില് ഒഴനിവകേള് സമയബനനിതമയായനി നനികേത്തുന്നതനിനുള്ള
നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിച്ചനിടണപ.   കപയാലസ്പീസപ  കസനയനില് സസ്പീകേളുസട   പ്രയാതനിനനിധരറ്റം
വര്ദ്ധനിപനികക്കണതുണപ.  മുഴുവന്  കപയാലസ്പീസപ  കസനയനിലുറ്റം    6  ശതമയാനറ്റം  മയാത്രകമ
സസ്പീകേളുള.  ഇതപ  വളസര  അപരരയാപ്തമയാണപ.  ഇതപ  പടനിപടനിയയായനി  ഉയര്തനിസക്കയാണ്ടുവരുറ്റം.
അതനിസന്റെ  ഭയാഗമയായനി  ആദര  ഘടതനില്  6  ശതമയാനസമന്നതപ  10  ശതമയാനമയാക്കനി
ഉയര്തയാനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുറ്റം. കപയാലസ്പീസനില് അര്ഹതയുണയായനിടറ്റം കവണത്ര
പരനിഗണന ലഭനിക്കയാസത കപയായ ഒരു വനിഭയാഗമയാണപ കേരയാമപ കഫയാകളയാകവഴപ, ബന്യൂകഗ്ലേഴപ,
ഡ്രകമ്മേഴപ  തുടങ്ങനിയവര്.  അവര്ക്കുകവണനി  കകമ  പദ്ധതനികേള്  ആവനിഷ്കരനിക്കുകേയുറ്റം
സസഷരല് റൂളുകേള് നനിര്മ്മേനിക്കുകേയുറ്റം സചെയ്യുറ്റം.  കുടനികേസള കേയാണയാതയാകുന്ന കകേസ്സുകേള്
കേഴനിഞ  വര്ഷങ്ങളനിസലയാസക്ക  നസമ്മേ  ഉത്ക്കണസപടുത്തുന്ന  രസ്പീതനിയനിലയായനിരുന.
ഇക്കയാരരതനില്  പ്രകതരകേ  ശ്രദ്ധയുണയാകുറ്റം.  ഓകരയാ  കപയാലസ്പീസപ  കസഷനുകേളനിലുറ്റം
ജനങ്ങളുമയായനി  ബനസപടപ  പ്രവര്തനിക്കയാന്  ഒരു  പബനിക്കപ  റനികലഷന്സപ
വരക്തനിയുണയാകുറ്റം. ജനങ്ങളുമയായനി ബനസപടപ പ്രവര്തനിക്കയാന് പറനിയ മയാനസനികേയാവസയുള്ള
ആളുകേസളയയായനിരനിക്കുറ്റം അങ്ങസന നനിയമനിക്കുന്നതപ.   അകതയാസട അപരനിചെനിതരയായവര്
നയാടനില്  വന്നപ  നടത്തുന്ന  നസ്പീക്കങ്ങള്  കുസറസയയാസക്ക  ജനങ്ങളനില്നനിന്നപ
മനസനിലയാക്കയാനുറ്റം  നടപടനികേസളടുക്കയാനുറ്റം  കേഴനിയുറ്റം.  കുടനികേസള  കേടതനിസക്കയാണ്ടുകപയാകേല്,
മയക്കുമരുന്നപ  കേടതലനിനയായനി  കുടനികേസള  അവരറനിയയാസത  തസന്ന ഉപകയയാഗനിക്കല്
തുടങ്ങനിയവസയയാസക്ക  നയാടനില്  നടക്കുനണപ.  ഇതപ  ശക്തമയായനി   കനരനിടുന്നതനിനുള്ള
സറ്റംവനിധയാനങ്ങളുണയാകുറ്റം.  നമ്മുസട  നയാടനില്  ഒറയപ  തയാമസനിക്കുന്നവര്  ധയാരയാളമുണപ.
അതനില് പ്രകതരകേനിച്ചപ ഒറയപ തയാമസനികക്കണനിവരുന്ന സസ്പീകേള് പ്രകതരകേ പരനിഗണന
അര്ഹനിക്കുന്നവരയാണപ.  അവസര  കേസണതനി  അവരുസട  സുരകയാ  കേയാരരങ്ങള്
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ഉറപയാക്കയാന് നനിര്കദ്ദശറ്റം നല്കേനിയനിടണപ. കുടനികേകളയുറ്റം യുവയാക്കകളയുറ്റം പ്രകലയാഭനിപനിച്ചപ
തസ്പീവ്രവയാദതനികലയ്ക്കുറ്റം  ഭസ്പീകേരപ്രവര്തനതനികലയ്ക്കുറ്റം  റനിക്രൂടപ  സചെയ്യുനസവന്ന  പരയാതനി
പല  ഭയാഗങ്ങളനില്നനിനറ്റം  ഉയരുനണപ.    ഇതപ  ശക്തമയായനി  കനരനിടയാനുള്ള
ആസൂത്രനിതമയായ പദ്ധതനികേളുണയാകുറ്റം. 

ട്രയാഫനികേപ  അപകേടങ്ങള് ആശങയാജനകേമയായനി ഉയരുന്നതയായനി  കേഴനിഞ ചെനില
വര്ഷങ്ങളനിസല  സനിതനിവനിവര  കേണക്കുകേളനില്നനിന്നപ  വരക്തമയാകുനണപ.   എലയാ
ഡനിഹവഡറുകേളനിലുറ്റം  മസ്പീഡനിയനുകേളനിലുറ്റം  റനിഫ്ലകര്  പതനിപനികക്കണതുണപ.   രയാത്രനി
കേയാലങ്ങളനില്  ഹലറപ  ഡനിറ്റം  സചെയയാസത  എതനിസര  വയാഹനകമയാടനിച്ചപ   കേണഞനിപനിച്ചപ
അപകേടമുണയാക്കുന്നവസര  തടകയണതുണപ.  കപയാലസ്പീസപ  രയാത്രനികേയാലങ്ങളനില്  ഇഇൗ
കേയാരരങ്ങള്   ശ്രദ്ധനിച്ചയാല്  ഒകടസറ  അപകേടങ്ങള്  ഒഴനിവയാകുറ്റം.   ഇതനിനയായനി
കപയാലസ്പീസനിനപ  നനിര്കദ്ദശറ്റം  നല്കുന്നതയാണപ.   ട്രയാഫനികേപ  അപകേടങ്ങള്  കുറയയാനുള്ള
ഇടസപടലനിസന്റെ ഭയാഗമയായനി പുതനിയ  10  ഹഹകവ പകട്രയാള് വയാഹനങ്ങള് നനിരതനില്
ഇറക്കുറ്റം.  എലയാ  ഹഹസവ പകട്രയാള് വയാഹനതനിലുറ്റം  ജനി.  പനി.  എസപ.  സറ്റംവനിധയാനമുണയാകുറ്റം.
ട്രയാഫനികേപ കുറകൃതരങ്ങള് സടകകയാളജനി അധനിഷനിതമയായ രസ്പീതനിയനില് പരനികശയാധനിക്കുന്ന
സറ്റംവനിധയാനതനികലയപ ആ വനിഭയാഗസത മയാറയാന് ഉകദ്ദശമുണപ. സ്കൂളുകേളനികലയപ കപയാകുന്ന
കുഞ്ഞുങ്ങളുസട  സുരകയയാണപ  മസറയാരു  പ്രധയാനസപട  കേയാരരറ്റം.    ഓകടയാറനികകേളനിലുറ്റം മറ്റുറ്റം
കുഞ്ഞുങ്ങസള  കുതനിനനിറച്ചുസകേയാണപ  കപയാകുന്ന  രസ്പീതനി  കേര്ശനമയായനി  തടയുറ്റം.  സ്കൂള്
ബസ്സുകേസള ജനിപനി.എസപ. ട്രയാക്കനിറ്റംഗപ സറ്റംവനിധയാനതനിന് കേസ്പീഴനില് സകേയാണ്ടുവരുറ്റം. 

സര്ക്കയാര്  കമഖലയനിലുള്ള  അച്ചടനി  സഇൗകേരരങ്ങസളക്കുറനിച്ചപ  ഇവനിസട
പറയുകേയുണയായനി.  അച്ചടനി  സഇൗകേരരങ്ങള്  ഏകകേയാപനിപനിക്കയാനുറ്റം  അടനിസയാന
സഇൗകേരരങ്ങളനിസല കുറവപ  പരനിഹരനിക്കയാനുറ്റം  മണന്തലയനില്  ആധുനനികേ
സഇൗകേരരങ്ങകളയാടുകൂടനിയ  ഒരു  പ്രനിന്റെനിറ്റംഗപ  പയാര്ക്കപ  സയാപനിക്കയാനുറ്റം  സര്ക്കയാര്-
സസകേയാരര കമഖലകേളനിസല പ്രനിന്റെനിറ്റംഗപ സഇൗകേരരങ്ങള് ഏകകേയാപനിപനിച്ചപ കകേരളസത ഒരു
പ്രനിന്റെനിറ്റംഗപ  സഡസനികനഷന്  ആക്കുന്ന  രസ്പീതനിയനില്  അച്ചടനി  വകുപനിസന
ക്രമസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനുറ്റം തസ്പീരുമയാനസമടുതനിടണപ.    ഇവനിസട  ബഹുമയാനസപട സസ്പീക്കര്
ശ്രദ്ധനികക്കണ  ഒരു കേയാരരറ്റം  ശ്രസ്പീ.  സകേ.  കുഞനിരയാമന്  പറഞ്ഞു.   ഇവനിസട  കേനിടന്ന
കേടലയാസ്സുകേള് എങ്ങസന ഒഴനിവയാക്കയാസമനള്ളതയാണപ.  നനിയമസഭയനില് കേടലയാസ്സുകേള്
ധയാരയാളമയായനി കപയാകുന എന്ന പരയാതനിയയാണപ അകദ്ദഹറ്റം ഉന്നയനിച്ചതപ.  ഇതപ അച്ചടനി
വകുപനിസന്റെ  കേയാരരമല.   അതപ  അങ്ങപ  ശ്രദ്ധനികക്കണതയായതുസകേയാണപ   അങ്ങയുസട
ശ്രദ്ധയനില് സകേയാണ്ടുവരനികേയയാണപ.   

മനി  .   സസ്പീക്കര്: അതപ പരനിഗണനയനിലയാണപ.  

ശ്രസ്പീ  .   പനിണറയായനി വനിജയന്: സര്, ബഹുമയാനസപട സകേ. കുഞനിരയാമനപ ആശങ
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കവണ. അതനിനയാവശരമയായ നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കയാന് ബഹുമയാനരനയായ സസ്പീക്കര് തസന്ന
നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിച്ചുവരനികേയയാണപ. 

മനി  .   സസ്പീക്കര്:   കപപര് ഫസ്പീ അസറ്റംബനി  പരനിഗണനയനിലയാണപ.   

ശ്രസ്പീ  .    പനിണറയായനി  വനിജയന്:  സര്,  ഫയര്  ആന്റെപ  സറസന്യൂ  വനിഭയാഗസത
ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുന്നതനിനുള്ള  നടപടനികേള്  സസസ്പീകേരനിക്കുറ്റം.   സകേടനിടങ്ങളുറ്റം  മറ്റുറ്റം
നനിര്മ്മേനിക്കുകമയാള്  സുരകയാ  സറ്റംവനിധയാനങ്ങള്  ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതനിനുള്ള
ഇടസപടലുകേള് ഉണയാകുറ്റം.  ഏതനിനങ്ങളനിലുണയാകുന്ന അടനിയന്തര സയാഹചെരരസതയുറ്റം
പ്രതനികൂലയാവസസയയുറ്റം  കനരനിടയാനുറ്റം  രകയാപ്രവര്തനങ്ങള്  കേയാരരകമമയായനി
നടതയാന് കേഴനിയുന്ന വനിധതനിലുറ്റം ഫയര് ആന്റെപ സറസന്യൂ വനിഭയാഗസത നവസ്പീകേരനിക്കുറ്റം.
അഗ്നനിശമന രകയാ കസനയുസട ആധുനനികേവത്കേരണതനിസന്റെ ഭയാഗമയായനി  39 കകേയാടനി
രൂപ  2016-2017  വര്ഷതനില് പദ്ധതനിയനിനതനില് വകേയനിരുതനിയനിടണപ.   അതപ
ഉപകയയാഗനിച്ചപ  അടനിയന്തരമയായനി  ആവശരമുളള  വയാഹനങ്ങളുറ്റം  ഉപകേരണങ്ങളുറ്റം
കസനയപ  ലഭരമയാക്കുന്നതയാണപ.   അപകേടതനിസന്റെ  ബുദ്ധനിമുകടറനിയ  കമഖലകേള്
കേസണതനി അവനിസട കേയാരരകമമയായനി പ്രവര്തനിക്കയാന് ആവശരമയായ യന്ത്രസയാമഗനികേള്,
ഹവദഗ്ദ്ധരറ്റം  എന്നനിവ  ഉറപയാക്കുന്നതയാണപ.  ഉയരമുളള  സകേടനിടങ്ങളനില്
തസ്പീപനിടനിതമുണയായയാല് തസ്പീ സകേടുതയാനുളള പുതനിയ സറ്റംവനിധയാനങ്ങള് ഏര്സപടുത്തുറ്റം.
കൂടയാസത  പുഴകേളനിലുറ്റം  കേയായലനിലുറ്റം  കേടലനിലുസമയാസക്ക  ഇടയനിസട  മുങ്ങനിമരണങ്ങള്
ഉണയാകുന്നതപ  അതസ്പീവ  ഗഇൗരവമയായ  പ്രശ്നമയാണപ.  അവനിസടസയയാസക്ക  ഇടസപടപ
ജസ്പീവന്രകയാ  പ്രവര്തനങ്ങള്  നടത്തുന്നതനിനയാവശരമയായ  ഉപകേരണങ്ങള്ക്കുറ്റം
ഹവദഗ്ദ്ധരതനിനുറ്റം പരനിശസ്പീലനതനിനുറ്റം ഉഇൗന്നല് നല്കുറ്റം.  വനിയ്യൂരനില് പ്രവര്തനിക്കുന്ന
ഫയര്  ആന്റെപ  സറസന്യു  അക്കയാദമനി  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കയാന്  അടനിയന്തര  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതയാണപ.  കദശസ്പീയതലതനില്  പ്രവര്തനിക്കുന്ന  പ്രധയാന  പരനിശസ്പീലന
കകേന്ദ്രങ്ങളനില്  അഗ്നനിശമന  കസനയാറ്റംഗങ്ങസള  പരനിശസ്പീലനതനിനപ  അയയ്ക്കുറ്റം.
ജയനിലുകേളുസട നവസ്പീകേരണസതക്കുറനിച്ചപ ഇവനിസട ബഹുമയാനരനയായ സകേ. കുഞനിരയാമന്
പറയുകേയുണയായനി.  സമഡനിക്കല്  സഹയായ  സറ്റംവനിധയാനറ്റം  ശക്തമയാക്കയാനയാണപ
അക്കയാരരതനില് ആദരമയായനി ഉകദ്ദശനിക്കുന്നതപ.  തയാലൂക്കപ,  ജനിലയാ ആശുപത്രനികേളനിസല
കഡയാകര്മയാരുസട  കസവനറ്റം  ആഴ്ചയനിസലയാരനിക്കല്  ജയനിലനില്  ലഭരമയാക്കയാന്
ഉകദ്ദശനിക്കുന. ജയനില് ആശുപത്രനിയുള്ള ജയനിലുകേളുണപ.  അതനിലയാത  ജയനിലുകേളനില്
കഡയാകര്മയാര്  പുറസമനനിനറ്റം കപയാകകേണതയായനി വരുന.   അതസ്പീവ സുരകയാ ജയനില്
നനിര്മ്മേയാണറ്റം  ഉടന്  പൂര്തനിയയാകുറ്റം.   ജയനിലനിനുള്ളനില്  മയാനസനികേ-ശയാരസ്പീരനികേ
ആകരയാഗരറ്റം  ഉറപ്പുവരുതയാനുള്ള നടപടനികേള് സസസ്പീകേരനിക്കുറ്റം.  അകതയാസടയാപറ്റം കയയാഗ
പരനിശസ്പീലനറ്റം  ആരറ്റംഭനിക്കയാനുള്ള  നടപടനികേളുസമടുക്കുറ്റം.  മയാനസനികേയാകരയാഗര  പ്രവര്തകേരുസട
കസവനറ്റം ജയനിലനില് ഉറപ്പുവരുകതണതയായനിടണപ.  ചെനിലര് മയാനസനികേനനില സതറനിയ
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അവസയനില്  ജയനിലനില്  കേഴനിയുനണപ.  അവനിടസത  സയാഹചെരരറ്റം  കൂടുതല്
അപകേടതനികലയപ  അവസര  നയനിക്കുന.   അവസര  പരനികശയാധനിക്കുന്നതനിനുറ്റം
സഹയായനിക്കുന്നതനിനുസമയാസക്ക  മയാനസനികേയാകരയാഗര  പ്രവര്തകേര്  അവനിസട
സന്ദര്ശനികക്കണതയായനിടണപ.  ജയനിലുകേളനില്  പരനിഷ്കയാരങ്ങള്  കവണസമന്നതപ  ശരനിയയാണപ.
അതുസകേയാണപ  പരനിഷ്കയാരങ്ങള്  എസന്തയാസക്കയയാസണന്നപ  കക്രയാഡസ്പീകേരനിച്ചപ  നനിര്കദ്ദശറ്റം
നല്കുന്നതനിനയായനി  ഒരു  പുതനിയ  സമനിതനിസയ  നനികയയാഗനിക്കയാന്  നടപടനിസയടുക്കുറ്റം.
കപയാലസ്പീസപ  കസനയനില്  സസ്പീകേളുസട  എണറ്റം  ഉയര്ത്തുന്ന കേയാരരറ്റം  കനരസത ഞയാന്
പറഞ്ഞു.  കപയാലസ്പീസപ  കസനയനില്  കഗയാത്ര  കമഖലകേളനിലുറ്റം  തസ്പീരകദശ
കമഖലകേളനിലുമുള്ളവസര എടുകക്കണതയായനിടണപ.  അതപ ആ കമഖലയനില് പ്രകതരകേറ്റം
ചുമതലകേള് നനിര്വ്വഹനിക്കുന്നതനിനപ കപയാലസ്പീസനിസന്റെ കേയാരരകമത വര്ദ്ധനിപനിക്കുന്നതനിനപ
ഇടയയാകുറ്റം.   ഇതു  മുന്നനിര്തനിസക്കയാണപ  ഇവര്ക്കയായനി  സസഷരല്  റനിക്രൂടപ സമന്റെപ
നടതയാനുള്ള നടപടനി സസസ്പീകേരനിക്കുറ്റം. ഇതരതനില് ആദരമയായനി കഗയാത്ര കമഖലയനില്
നനിനമയാണപ  കനരനിടപ  കപയാലസ്പീസുകേയാസര  റനിക്രൂടപ  സചെയ്യുന്നതനിനുളള  നടപടനി
സസസ്പീകേരനിക്കുന്നതപ.  ഇകപയാള്   6  കപയാലസ്പീസപ  കസഷനുകേളനിലുറ്റം  രണപ  സര്ക്കനിള്
ഓഫസ്പീസുകേളനിലുറ്റം യഥയാക്രമറ്റം എസപ. എച്ചപ. ഒ., സനി.സഎ. തസനികേകേളനില് സസ്പീകേളയാണപ
പദവനിയനില്  ഇരനിക്കുന്നതപ.  ഇതപ  സസ്പീ  ശയാക്തസ്പീകേരണതനിസന്റെ  ഭയാഗമയായനിടയാണപ.
ഇതനിസന  കൂടുതല്  ശക്തനിസപടുത്തുന്നതനിനപ  നടപടനിസയടുക്കുറ്റം.   കപയാലസ്പീസനിസന്റെ
പരനിശസ്പീലനവമയായനി ബനസപടപ കവസറയാരു പ്രശ്നവറ്റം നനിലനനില്ക്കുനണപ. പരനിശസ്പീലനറ്റം
ആധുനനികേ  രസ്പീതനിയനില്  സറ്റംഘടനിപനിക്കയാന്   കേഴനികയണതയായനിടണപ.  അതരതനില്
കപയാലസ്പീസപ  അക്കയാദമനികേസള  നവസ്പീകേരനിക്കുറ്റം.  അതനിനുതകുന്ന  പരനിശസ്പീലന  സമ്പ്രദയായങ്ങള്
സകേയാണ്ടുവരുന്ന  തരതനില്  ഇഇൗ  രറ്റംഗറ്റം  ആധുനനികേവത്കേരനിക്കുകേ  തസന്ന  സചെയ്യുറ്റം.
സറ്റംസയാനസത മസറയാരു പ്രധയാനസപട ഇനമയാണപ  സ്റ്റുഡന്റെപസപ  കപയാലസ്പീസപ  കകേഡറപ.
പ്രസ്തുത  കപ്രയാഗയാമനിസന്റെ  പരനിധനിയനില്  കൂടുതല്  സ്കൂളുകേസള  സകേയാണ്ടുവരുറ്റം.   കകേസപ
എടുകക്കണ കുറകൃതരങ്ങള്  2013-ല്  1,76,334  ആയനിരുന്നതപ  2015-ല്  2,57,057
ആയനി ഉയര്ന എന്നയാണപ സനിതനിവനിവര കേണക്കുകേള് കേയാണനിക്കുന്നതപ.   ഇസതയാരു
അസയാധയാരണമയായ  വളര്ച്ചയാ  നനിരക്കയാണപ.   ഇതപ  കുറച്ചു  സകേയാണ്ടുവരയാന്  എലയാ
ശ്രമങ്ങളുറ്റം നടത്തുറ്റം. 2013-ല് 1221 ബലയാത്സറ്റംഗങ്ങളുണയായനി.  2015-ല് ഇതപ 1263
ആയനി  ഉയര്ന.  ഇഇൗ  നനിരക്കുറ്റം  കകേരളതനിസന്റെ   സയാറ്റംസയാരനികേ  നനിലവച്ചപ
ആശങയാജനകേമയായ ഒന്നയാണപ.  ഇഇൗ അവസ മയാറ്റുന്നതനിനുള്ള കൃതരമയായ നടപടനികേളുണയാകുറ്റം.
കുഞ്ഞുങ്ങള്സക്കതനിരയായ കുറകൃതരങ്ങള് 2013-ല് 1877 ആയനിരുന.  2015-ല് അതപ
2373  ആയനി  വര്ദ്ധനിച്ചു.   ഇസതയാനറ്റം  നമുക്കപ  അഭനിമയാനനിക്കയാന്  വകേ  നല്കുന്ന
സൂചെനകേളല.   പടനികേജയാതനി-പടനികേവര്ഗ്ഗ  വനിഭയാഗതനിനപ  എതനിരയായ  കുറകൃതരങ്ങള്
2013-ല്  837  ആയനിരുന്നതപ  2015-ല്  928  ആയനി  ഉയര്ന.   അതുസകേയാണപ
'വനിശ്രമമനിലയാസത  പ്രവര്തനിക്കുകേ'  എന്ന  സകന്ദശമയാണപ  കപയാലസ്പീസനിനപ
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നല്കേനിയനിരനിക്കുന്നതപ.  കുറകൃതരങ്ങള്  കുറയ്ക്കുന്നതനിനപ  കേയാരരകമതകയയാസടയുള്ള
ഇടസപടല്  ഉണയാകയ  പറ.  ഉണയാകുന്ന  കുറകൃതരങ്ങള്  സതളനിയനിക്കസപടയാനുറ്റം
കുറവയാളനികേള്ക്കപ  ശനിക  ഉറപയാക്കയാനുറ്റം  നനിയമവനികധയമയായ  എലയാ  വഴനികേളുറ്റം
കതകടണതയായനിടണപ.  അക്കയാരരതനിലുറ്റം  വസ്പീഴ്ച  വനകൂടയാ.  ഒരയാളുറ്റം  കേസഡനിയനില്
മരനിക്കുന്ന അവസ ഉണയാകേരുതപ.  അങ്ങസനയുണയായയാല് കേര്ശനമയായ നടപടനിയുണയാകുറ്റം.
കലയാക്കപപ  മര്ദ്ദനമുള്സപസടയുള്ള  മൂന്നയാറ്റംമുറ  സമ്പ്രദയായങ്ങള്  ഇലയാതയാക്കുന്നതനിനപ
തനികേഞ  ജയാഗത  കേയാണനിക്കുന്നതയാണപ.  ഇതരറ്റം  കേയാരരങ്ങളനില്  ഒരു  വനിടവസ്പീഴ്ചയുറ്റം
ഉണയാകുകേയനില.    ഇക്കയാരരറ്റം  നടപടനികേളനിലൂസട  സതളനിയനിച്ചനിടമുണപ.    ജനങ്ങളുസട
സമയാധയാനപൂര്വ്വമയായ  ജസ്പീവനിതതനിസന്റെ  അടനിതറ  മതനനിരകപകമയായ  സയാമൂഹര
ഘടനയയാണപ.  ഇന്ഡരന്  ഭരണഘടനയുസട  preamble-ല്  തസന്ന  ഇന്ഡരന്
റനിപബനിക്കനിസന  മതനനിരകപക  റനിപബനിസക്കന്നപ  വനികശഷനിപനിക്കുനണപ.   അതുസകേയാണപ
മതനനിരകപകത  പരനിരകനിക്കയാനുള്ള  ഉതരവയാദനിതസറ്റം   ഭരണഘടനയാപരമയായ
നനിര്വ്വഹണമയാണപ.  

[2.00 PM]

ഇക്കയാരരതനില് ഒരു സറ്റംശയവറ്റം ആര്ക്കുറ്റം ഉണയാകകേണതനില.  ഇകതയാസടയാപറ്റം
പ്രയാധയാനരമുള്ള കേയാരരമയാണപ ജനങ്ങളുസട ഹസസരരജസ്പീവനിതറ്റം ഉറപയാക്കുകേ എനളളതപ.
കപയാലസ്പീസപ  കസനയുസട  അടനിസയാനറ്റംതസന്ന  അതയാണപ.  എന്നയാല്
ഇക്കയാരരതനിലുണയാകുന്ന  അനയാസ,  അലറ്റംഭയാവറ്റം  എന്നനിവയുസട  നനിരവധനി
ദൃഷ്ടയാന്തങ്ങള്  നമുക്കപ  മുന്നനിലുണപ.  ഉദയാഹരണങ്ങളനികലയപ  കപയായയാല്  ജനിഷ
സകേയാലകക്കസപ തസന്നയയാണപ നമ്മുസട മനസനില് സപസടന്നപ കേടനവരനികേ.  പ്രയാഥമനികേ
സതളനിവകേള് വസര നശനിപനിക്കസപടുന്ന അവസ അവനിസട ഉണയായനിരുന.  എലയാറ്റം
കേഴനിഞകശഷറ്റം  കേയാരരങ്ങള്  മസറയാരു  തരതനിലയായനിരുന  കവണനിയനിരുന്നതപ
എനപറഞനിടപ  കേയാരരമനില.  കവണ  വഴനിക്കപ  കേയാരരങ്ങള്  കപയാകുനസവന്നപ  എലയാ
ഘടതനിലുറ്റം  ഉറപയാക്കയാന്  ഉന്നത  കപയാലസ്പീസപ  ഓഫസ്പീസര്മയാര്  ഇടസപടുകേയയാണപ
കവണതപ.  ജനിഷയുസട  മൃതശരസ്പീരറ്റം  സതളനിവകേള്  അവകശഷനിപനിക്കയാതവനിധറ്റം
ചെയാമലയാക്കുകേയുറ്റം മറ്റുറ്റം സചെയ്ത കേയാരരറ്റം നമ്മുസട എലയാവരുസടയുറ്റം ശ്രദ്ധയനിലുള്ളതയാണപ.
അകപയാള്  കൃതരമയായനി  ഉന്നത  കപയാലസ്പീസപ  ഓഫസ്പീസര്മയാര്  ഇതരറ്റം  കേയാരരങ്ങളനില്
ഇടസപടണറ്റം.  അതപ  സറ്റംഭവനിക്കയാതനിരനിക്കുസന്നങനില്  ഒനകേനില്   വസ്പീഴ്ചയയാണപ
അസലങനില്  കബയാധപൂര്വ്വമുള്ള  ഒഴനിഞ്ഞുമയാറലയാണപ.  രണയായയാലുറ്റം  അതപ  രണ്ടുറ്റം
അനുവദനിക്കയാവന്ന കേയാരരമല.  ഇക്കയാരരറ്റം  സറ്റംശയയാതസ്പീതമയായനി  വരക്തമയാക്കനിയനിടണപ.
ദുതസസയാധസ്പീനങ്ങള്  ഉണയാകേയാതനിരുന്നയാല്  മയാത്രറ്റം  കപയാര,  ഉണയാകുന്നനിസലന്നപ
ജനങ്ങള്ക്കപ കബയാധരമയാകുന്ന നനില ഉണയാകുകേകൂടനി കവണറ്റം. 
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തൃശ്ശൂരനിസല  നനിസയാറ്റം  സകേയാലകക്കസപ  ഉള്സപസട  ചെനിലതനില്  പ്രകേടമയാറ്റംവനിധറ്റം
ദുതസസയാധസ്പീനങ്ങള്ക്കപ ചെനിലര് വഴനിസപടുന്നതയായനി ജനങ്ങള് കേരുതുന്ന നനിലയുണയായനി.
ജനങ്ങളുസട  മനസനില്  വനിശസയാസരതയനിലയാത  കസനയയായനി  മയാറനിയയാല്
കേരുത്തുസണങനിലുറ്റം  ഒനറ്റം  സചെയയാന്  കേഴനിയയാത  നനിസഹയായയാവസയനിലയാകുറ്റം
കപയാലസ്പീസപ  കസന  എന്നപ  കപയാലസ്പീസനിസന  ഓര്മ്മേനിപനിച്ചനിടണപ.  അകനസഷണറ്റം
സതരസനമയാകണയാ  എന്നപ  സതളനികയണതപ  പരയാതനിക്കയാരനപ  നസ്പീതനി  കേനിടകന്നയാ
എന്നതനിസന്റെ  അടനിസയാനതനിലയാണപ.  പരയാതനിക്കയാരുസട  സങടറ്റം  തസ്പീര്ക്കയാനയാവയാസത
വരുന്നതപ  ദുതസസയാധസ്പീനങ്ങള്ക്കപ  വഴങ്ങുകമയാഴയാണപ.  അതപ  ഉണയാകേയാതനിരനിക്കയാനുള്ള
ശക്തമയായ ജയാഗത സര്ക്കയാരനിസന്റെ ഭയാഗത്തുനനിനണയാകുറ്റം. 

അടനിസയാനപരമയായ  കപയാലസ്പീസനിറ്റംഗപ  കപയാലസ്പീസപ  കസഷനുകേളനില്  തസന്ന
നടക്കണറ്റം.  കേഴനിഞ വര്ഷറ്റം  കകേരളതനിസല  506  കപയാലസ്പീസപ  കസഷനുകേളനിലയായനി
5,65,000  എഫപ.സഎ.ആര്.-ഉറ്റം  9,60,000  പരയാതനികേളുറ്റം  ഉണയായനി.  ഇങ്ങസന
ഒന്നനിലുറ്റം നസ്പീക്കമനിലയാസത എലയാറ്റം കുനകൂടുന്ന നനില അനുവദനിക്കയാനയാവനില.  സസ്പീകേള്,
കുഞ്ഞുങ്ങള്,  വൃദ്ധര്  എന്നനിവകരയാടപ  കേരുതകലയാസട,  സഹതയാപകതയാസട,
വനിനയകതയാസട  സപരുമയാറണസമന്നപ  നനിര്കദ്ദശനിച്ചനിടണപ.  ഇതനിനര്തറ്റം
ഇതനില്സപടയാതവകരയാടപ ഇസതയാനറ്റം കവണ എന്നല.  

സപണ്വയാണനിഭ  സറ്റംഘങ്ങസള  ഉന്മൂലനറ്റം  സചെയ്യുകേ  എന്നതപ  സര്ക്കയാര്
നയതനിസന്റെ  മുഖമുദയയായനിരനിക്കുറ്റം.  സമൂഹതനിസല  ദുര്ബല  ജനവനിഭയാഗങ്ങള്
സക്കതനിസരയുള്ള  അതനിക്രമങ്ങള്  തടയുന്നതനിനപ  ജയാഗത  പുലര്ത്തുറ്റം.  ഗുണകേസള,
മയാഫനിയകേസള നനികശ്ശേഷറ്റം നസ്പീക്കറ്റം സചെയയാന് കേഴനിയണറ്റം. അവസര നനിരയായുധരയാക്കണറ്റം.
നനിയമതനിനുമുമനില്  സകേയാണ്ടുവരയാനുള്ള  ജയാഗതകയയാസടയുള്ള  ഇടസപടല്  കപയാലസ്പീസനിസന്റെ
ഭയാഗത്തുനനിന്നപ ഉണയാകുകേയുറ്റം കവണറ്റം. കസവകനയാന്മുഖവറ്റം ജനസഇൗഹൃദപരവമയായ ഒരു
സറ്റംസയാരറ്റം  കപയാലസ്പീസപ  മുകമയാടവയണസമന്നപ  നനിര്കദ്ദശറ്റം  നല്കേനിയനിടണപ.   ഇഇൗ
ധനയാഭരര്തനകേള് പയാസയാക്കനിതരണസമന്നപ  അഭരര്തനിക്കുന.

മനി  .    സസ്പീക്കര്:  കപയാലസ്പീസപ എന്ന XII-ാം നമര്  ധനയാഭരര്തനയുസട കപരനില്
കേയാരരവനിവരപടനികേയനില്  സൂചെനിപനിച്ചനിടള്ള ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനയാഭരര്തനയ്ക്കുകനസര
9-ാം  കകേയാളതനില്  കേയാണനിച്ചനിടള്ള  തുകേ  2016-17  സയാമതനികേ  വര്ഷസത
സചെലവകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയായനി അനുവദനിക്കണസമന്ന പ്രകമയസത.......

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്...........
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പ്രകമയറ്റം പയാസയായനിരനിക്കുന. ഗയാന്റെപ അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന.

ജയനിലുകേള്  എന്ന  XIII-ാം  നമര്  ധനയാഭരര്തനയുസട  കപരനില്
കേയാരരവനിവരപടനികേയനില്  സൂചെനിപനിച്ചനിടള്ള ലനിസനില്  പ്രസ്തുത  ധനയാഭരര്തനയ്ക്കുകനസര
9-ാം  കകേയാളതനില്  കേയാണനിച്ചനിടള്ള  തുകേ  2016-17  സയാമതനികേ  വര്ഷസത
സചെലവകേള് പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയായനി അനുവദനിക്കണസമന്ന പ്രകമയസത.......

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രകമയറ്റം പയാസയായനിരനിക്കുന. ഗയാന്റെപ അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന. 

കസഷനറനിയുറ്റം  അച്ചടനിയുറ്റം  മറ്റുഭരണപരമയായ  സര്വ്വസ്പീസുകേളുറ്റം  എന്ന  XIV-ാം
നമര്  ധനയാഭരര്തനയുസട  കപരനില്  കേയാരരവനിവരപടനികേയനില്  സൂചെനിപനിച്ചനിടള്ള
ലനിസനില്  പ്രസ്തുത ധനയാഭരര്തനയ്ക്കുകനസര  9-ാം കകേയാളതനില്  കേയാണനിച്ചനിടള്ള തുകേ
2016-17  സയാമതനികേ  വര്ഷസത  സചെലവകേള്  പൂര്തസ്പീകേരനിക്കുന്നതനിനയായനി
അനുവദനിക്കണസമന്ന പ്രകമയസത.......

അനുകൂലനിക്കുന്നവര്..........

പ്രതനികൂലനിക്കുന്നവര്...........

പ്രകമയറ്റം പയാസയായനിരനിക്കുന. ഗയാന്റെപ അനുവദനിച്ചനിരനിക്കുന. 

ഓര്ഡര്........ഓര്ഡര്........  സഭ  ഇകപയാള്  പനിരനിയുന്നതുറ്റം  നയാസള  രയാവനിസല
8.30-നപ വസ്പീണ്ടുറ്റം സകമ്മേളനിക്കുന്നതുമയാണപ.

(2016  സസപ്ററ്റംബര് മയാസറ്റം  30-ാം തസ്പീയതനി സവള്ളനിയയാഴ്ച രയാവനിസല  8.30-നപ
വസ്പീണ്ടുറ്റം സകമ്മേളനിക്കുന്നതനിനയായനി സഭ ഉച്ചയ്ക്കുകശഷറ്റം 2.06-നപ പനിരനിഞ്ഞു.)
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